اطﻼﻋﺎت ﺑرای اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ،واﻟدﯾن و ﻣراﻗﺑﯾن
ﺑﻌد از روی دادن اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎراﺣت ﮐﻧﻧده...
ﺻﻠﯾب ﺳرخ اﺳﺗراﻟﯾﺎ در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺎﺟﻌﮫ و ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ در ﮐﻧﺎر ھﻣﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﯽ اﯾﺳﺗد .طﯽ ﭼﻧد دھﮫ ﺣﻣﺎﯾت از اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت
ﺑرای ﺑﯾرون آﻣدن ﯾﺎ روﯾﺎروﯾﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ و اﻧدوه ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم وﺟود از ﺗﺎﺛﯾر ﺣوادث ﺑر دوﺳﺗﺎن ،ﺧﺎﻧواده ھﺎ و اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت آﮔﺎه
ھﺳﺗﯾم .ﻣردم و ﺑﺧﺻوص ﮐودﮐﺎن ﺑﯾﺷﺗر از دﯾﮕران ،ﺧود را در ﻧﺗﯾﺟﮫ ی ﭼﻧﯾن روﯾدادھﺎﯾﯽ آﺳﯾب ﭘذﯾر ،ﻧﮕران و وﺣﺷت زده
1
اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .اﯾن اطﻼﻋﺎت ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﻣﮏ ﮐﻧد.

آﯾﺎ اﯾن ﯾﮏ واﮐﻧش ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﯾﺎ ﻋﺎم اﺳت
اﺣﺳﺎس ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﮐردن ﯾﮏ اﻣر ﻣﻌﻣوﻟﯽ اﺳت .ﻣﮭم اﯾن اﺳت ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﻋﺗﻣﺎد دارﯾد در ﻣورد آﻧﭼﮫ اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﯾد
ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد و ﺑﺻورت ﺟدی ﻣراﻗب ﺧود ﺑﺎﺷﯾد .ﺑﭘذﯾرﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﮏ روﯾداد ﻧﮭﺎﯾت ﻧﺎراﺣت ﮐﻧﻧده را ﭘﺷت ﺳر ﮔذاﺷﺗﮫ اﯾد و
ﻣﺗوﺟﮫ آﻧﭼﮫ اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﺑﺎﺷﯾد .ﺗﻼش ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺧوب ﺑﺧواﺑﯾد و اﺳﺗراﺣت ﮐﻧﯾد ،ﻏذای ﺧوب ﺑﺧورﯾد و ﺗﻼش ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑرای آﻧﭼﮫ
ﺑﺷﻣﺎ اﺣﺳﺎس اﻣن ﻣﯾدھد وﻗت ﺑﮕذارﯾد.
ﻣﺗﺎﺛرﺷدن از روﯾدادھﺎی اﺿطراب آور ﻣﯾﺗواﻧد ﺑر ﺟﺳم ،ذھن و رواﺑط ﻣﺎ ﺗﺎﺛﯾر ﺑﮕذارد .درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﻌﺿﯽ اﻓراد واﮐﻧش ھﺎی
ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ را ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻣﮭم اﺳت ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر اﻓراد ﺑﺎ ﮔذﺷت زﻣﺎن و ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﺧﺎﻧواده ،دوﺳﺗﺎن و اﺟﺗﻣﺎع وﺿﻌﯾت ﻋﺎدی
ﺧوﯾش را ﺑﺎر ﻣﯾﺎﺑﻧد .ﺑﻌﺿﯽ از ﺗﺎﺛﯾرات ﻓزﯾﮑﯽ ﭘرﯾﺷﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﻣﺎ آﻧرا ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻧﯾد ﻗرار ذﯾل اﻧد:
•
•
•
•
•
•
•

ﻣﺷﮑل داﺷﺗن در ﺧواب
ﺗﻧش در ﻋﺿﻼت
ﺑدﺗر ﺷدن ﻣﺷﮑﻼت ﺳﻼﻣﺗﯽ ﮐﮫ از ﻗﺑل وﺟود داﺷﺗﮫ )ﻣﺎﻧﻧد ورم ﻣﻔﺎﺻل ﯾﺎ ﻧﻔس ﺗﻧﮕﯽ(
ﺳردرد و ﺗﮭوع
اﺣﺳﺎس ﺑﯾﻘراری ﮐردن
ﻣﺷﮑل در ﺗﻣرﮐز و ﺣل ﻣﺷﮑل
اﺣﺳﺎس ھﯾﺟﺎن ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ﻣﺎﻧﻧد ﺧﺷم ،دﻟﺗﻧﮕﯽ ،ﺗرس ،ﺑﯾﭼﺎرﮔﯽ و ﺗﻘﺻﯾر

اﯾﻧﮭﺎ واﮐﻧش ھﺎی ﻣﻌﻣوﻟﯽ اﻧد ﮐﮫ اﻓراد در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺗرس در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺣوادث آﻧرا ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑرای ﺑﯾﺷﺗر اﻓراد ،اﯾن
ﺗﺎﺛﯾرات ﺑﺎ ﮔذﺷت زﻣﺎن ﺗﺎﺛﯾر ﺧود را از دﺳت ﻣﯾدھد ،اﻣﺎ اﮔر  ۴اﻟﯽ  ۶ھﻔﺗﮫ ﺑﻌد از روﯾداد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد ،ﻣﮭم اﺳت ﺗﺎ ﮐﻣﮏ و
ھﻣﮑﺎری درﯾﺎﻓت ﻧﻣﺎﯾﯾد.

آﯾﺎ ﺑﺎﯾد اﺧﺑﺎر را ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐﻧم؟
درﺟرﯾﺎن و ﺑﻌد از ﯾﮏ روﯾداد اﺿطراب آور ،ﺗﻼش ﺑرای دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت در ﺣد ﻣﻣﮑن ﯾﮏ اﻣر طﺑﯾﻌﯽ اﺳت.
اﻣﺎ ،ﺗوازن ﻣﯾﺎن دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ آن ﻧﯾﺎز دارﯾد ،ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺑﯾش از ﺣد ﺧود را ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯾرات ﻣﺧرب دﯾدن و ﺷﻧﯾدن
اطﻼﻋﺎت اﺿطراب آور ﺑﺻورت ﻣﮑرر ﻣواﺟﮫ ﺳﺎزﯾد ،ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻣﺣﺎﻓظت دارد .ﺑرای ﺑﯾﺷﺗر اﻓراد ،ﻣواﺟﮫ ﺷدن ﺑﯾش از ﺣد ﺑﺎ
رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺳطﺢ اﺣﺳﺎﺳﺎت اﺿطراب آور را اﻓزاﯾش ﻣﯾدھد.
ﺑﮫ ﺣداﻗل رﺳﺎﻧدن ﻣواﺟﮫ ﺷدن ﺑﺎ ﺗﺻﺎوﯾر اﺿطراب آور و دارای آﺳﯾب رواﻧﯽ ﺑﺧﺻوص ﺑرای ﮐودﮐﺎن دارای اھﻣﯾت اﺳت.
ﺑﻌﺿﯽ ﻧﮑﺎت ﻣﮭم ﺑرای ﻣﺣدود ﺳﺎﺧﺗن ﻣواﺟﮫ ﺷدن ﺑﺎ رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی اﺿطراب آور از ﻗرار ذﯾل اﻧد:
• ﻓﯾﻠم ھﺎی وﯾدﯾوﯾﯽ و ﺗﺻوﯾری ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑطور ﺧﺎص اﺿطراب آور ﺑﺎﺷﻧد.
• ﻓﯾﻠم اﺿطراب آور را ﺑﺻورت ﻣﮑرر ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻧﮑﻧﯾد.
• از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺧﺑری ﮐﮫ ﺑﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﻗوی اطﻼﻋﺎت ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺷﻣﺎ را ﻓراھم ﻣﯽ ﺳﺎزﻧد ،ﻧﮫ آﻧﮭﺎﯾﯾﮑﮫ داﺳﺗﺎن ھﺎ و ﺗﺻﺎوﯾر
اﺿطراب آور را ﺑﺻورت ﻣﮑرر ﭘﺧش ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد.
• ﮐودﮐﺎن ﻣﻣﮑن اﺳت اطﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﮫ آﻧﮭﺎ از طرﯾق رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد درک ﺳٔو ﮐﻧﻧد .ﺑﺎ ﮐودﮐﺎن ﺗﺎن درﺧﺻوص
اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ از طرﯾق رﺳﺎﻧﮫ ھﺎ ﺑدﺳت آورده اﻧد ﺻﺣﺑت ﻧﻣﺎﯾﯾد و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ در ﺗوﺿﯾﺢ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑدﺳت
آورده اﻧد ،ﺑﺎ درﻧظر داﺷت ﺳن آﻧﮭﺎ ،ﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯾﺗواﻧم ﺑﮫ دوﺳﺗﺎن و ﺧﺎﻧواده ام ﮐﻣﮏ ﮐﻧم؟
روﯾدادھﺎی اﺿطراب آور ﻣﯾﺗواﻧﻧد اﺣﺳﺎس طﺎﻗت ﻓرﺳﺎ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﺎوﺟود ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﺗﺎﺛﯾرات ،ﺑﯾﺷﺗر اﻓراد ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری دوﺳﺗﺎن،
ﺧﺎﻧواده ھﺎ ،ھﻣﮑﺎران و ھﻣﺳﺎﯾﮫ ھﺎ ﺑﺧوﺑﯽ از ﺣﺎدﺛﮫ ﯾﺎ ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﯾرون ﻣﯽ آﯾﻧد.
ﺑﻌﺿﯽ اﻓراد زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻣﯾﺧواھﻧد ﺑﮫ ﻋزﯾزان ﺷﺎن ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد ﻣطٔﻣن ﻧﯾﺳﺗﻧد ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن روش اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھﻧد و
ﻧﮕران اﻧد از اﯾﻧﮑﮫ در اﯾن ﺧﺻوص اﺷﺗﺑﺎھﯽ ﺻورت ﻧﮕﯾرد .ﺑﻌﺿﯽ ﮐﺎرھﺎی ﺳﺎده ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﻣﻧظور ﺣﻣﺎﯾت از دوﺳﺗﺎن و
اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺗﺎن اﻧﺟﺎم دھﯾد از ﻗرار ذﯾل اﺳت:
• ﺑرای دوﺳﺗﺎن و اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺗﺎن وﻗت ﺑﮕذارﯾد
اﯾن اطﻼﻋﺎت از ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی اورژاﻧس ﻣﺎ اﻗﺗﺑﺎس ﺷده اﺳت.

1

اطﻼﻋﺎت ﺑرای اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ،واﻟدﯾن و ﻣراﻗﺑﯾن
ﺑﻌد از روی دادن اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎراﺣت ﮐﻧﻧده...
•
•
•
•

ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐﻣﮏ ﻧﻣوده و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮔوش ﻓرا دھﯾد
ﺑﺎ اﻓرادی ﮐﮫ ﻣﺗﺎﺛر ﺷده اﻧد ﺑﺎ ﺣوﺻﻠﮫ و ﺻﺑور ﺑﺎﺷﯾد
ﺑﮫ اﻓراد زﻣﺎن ،ﻣﮑﺎن و طﺎﻗﺗﯽ را ﮐﮫ ﻧﯾﺎز دارﻧد ﺑدھﯾد
ﺑدون ﻧﮕراﻧﯽ از اﻓراد ﺑﭘرﺳﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد

ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯾﺗواﻧم از ﺧود ﻣراﻗﺑت ﮐﻧم؟
ﮐﻣﮏ و ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ دﯾﮕران ﺣﯾن روﯾدادھﺎی اﺿطراب آور ﻣﺎﻧﻧد ﺣوادث ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺧودی ﺧود ﭘر اﺳﺗرس ﺑﺎﺷد .اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ،اﻓراد
داوطﻠب ،دوﺳﺗﺎن و اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓراد ﻣﺗﺎﺛر از ﺣﺎدﺛﮫ ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧﻧد ﻧﯾﺎز دارﻧد ﻣراﻗب ﺧود ھم ﺑﺎﺷﻧد.
ﺑﻌﺿﯽ ﻧﮑﺎت ﻣﮭم:
• ﺧوب اﺳﺗراﺣت ﮐﻧﯾد.
• ﻣواظب ﻏذا و ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺟﺳﻣﯽ ﺗﺎن ﺑﺎﺷﯾد.
• ﻣواظب رواﺑط ﺗﺎن ﺑﺎﺷﯾد .ﺑﺎ اﻓراد ﻧزدﯾﮏ ﺗﺎن ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد و درﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﻓرزﻧدان ﺗﺎن ﻣﻔﯾد ﺑﺎﺷد ،از آﻧﮭﺎ
درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮐﻣﮏ آﻧﮭﺎ را ﺑﭘذﯾرﯾد.
• ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﻣﺑﺎدرت ورزﯾد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺷود .درﺣد ﻣﻣﮑن ،در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎ و ﻋﻼﻗﻣﻧدی ھﺎﯾﯽ ﺳﮭم ﺑﮕﯾرﯾد
ﮐﮫ ﺑﺷﻣﺎ اﺣﺳﺎس ﺧوب ﺑدﺳت ﻣﯾدھد.
• ﺑﺎ اﺟﺗﻣﺎع ،ھﻣﺳﺎﯾﮫ ھﺎ و ﮔروه ھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺧود در ﺗﻣﺎس ﺑﺎﺷﯾد .ﺑﻌﻧوان ﻓرد ﯾﺎ ﺧﺎﻧواده ،ﺧود را ﻣﻧزوی ﻧﺳﺎزﯾد.

ﺑﮫ ﺑﭼﮫ ھﺎ ﭼﯽ ﺑﮕوﯾم؟
ﻧﮕران ﺷدن واﻟدﯾن درﻣورد ﻓرزﻧدان ﺷﺎن ﺑﻌد از ﯾﮏ روﯾداد ﻧﺎراﺣت ﮐﻧﻧده ﯾﮏ اﻣر ﻋﺎدی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﮐﺛر واﻟدﯾن ﻧﮕران اﻧد از
اﯾﻧﮑﮫ آﯾﺎ ﺑرﺧوردھﺎی ﻓرزﻧدان ﺷﺎن ﺑطور ﻋﺎدی ﻗﺎﺑل ﺣس و درک اﻧد و اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﻧﺣو اﺣﺳن ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد.
درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﯾﮏ ﺳﻠﺳﻠﮫ واﮐﻧش ھﺎ در ﮐودﮐﺎن ﻋﺎدی اﻧد ،ﻗوی ﺗرﯾن راه ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﺑرای اﺣﯾﺎی ﻣﺟدد وﺿﻌﯾت ﻋﺎدی ﮐودﮐﺎن اﯾن
اﺳت ﮐﮫ اﻓراد ﺑزرﮔﺳﺎل ﻣﮭم در زﻧدﮔﯽ آﻧﮭﺎ ﭼﮕوﻧﮫ وﺿﻌﯾت ﻋﺎدی ﺷﺎن را اﺣﯾﺎ ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﭘس ﻣﮭم اﺳت اﻓراد ﺑزرﮔﺳﺎل ﻣراﻗب ﺧود
ﺑﺎﺷﻧد .ﻓرض ﮐﻧﯾد اﯾن وﺿﻌﯾت ﺷﺑﮫ اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎﺳﮏ آﮐﺳﯾژن داﺧل ھواﭘﯾﻣﺎ اﺳت – ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد اول ﻣواظب وﻣراﻗب ﺧودﺗﺎن ﺑﺎﺷﯾد
ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾد ﺑﮫ اﻓراد دﯾﮕر ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد.
ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ذﯾل واﮐﻧش ھﺎی ﮐودﮐﺎن درﺑراﺑر ﯾﮏ روﯾداد ﻧﺎراﺣت ﮐﻧﻧده را ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھﻧد.

واﮐﻧش ھﺎ :از ﻧوزاد ﺗﺎ  ۵ﺳﺎل – ﺑﻌﺿﯽ واﮐﻧش ھﺎی ﻋﺎدی از ﻗرار ذﯾل اﻧد:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ ﺑﻌﺿﯽ ﺑرﺧوردھﺎی ﻗﺑﻠﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻣﮑﯾدن ﺷﺳت
ﺧﯾس ﮐردن ﺗﺧت ﺧواب و ﺗرﺳﯾدن از ﺗﺎرﯾﮑﯽ
ﻣﺷﮑﻼت درﺧواب ،ﺑﺷﻣول وﺣﺷت در ﺷب
ﺗﻐﯾﯾر در ﻧﺣوه ﻏذا ﺧوردن و رژﯾم ﻏذاﯾﯽ
ﻣﺷﮑﻼت در ﺟدا ﺷدن وﻋدم ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑودن
ﺑﺳﺎدﮔﯽ ﻣﺑﮭوت ﺷدن ،ﺑﯾش از ﺣد ﺣﺳﺎس ﺷدن و ﺑﯾش از ﺣد ﻓﻌﺎل ﺷدن
ﺑرﺧوردھﺎی ﭼﺎﻟش ﺑراﻧﮕﯾز
ﻣﺗﻣﺳﮏ ﺷدن ﺑﮫ اﻓراد ﯾﺎ ﭼﯾزھﺎی آﺷﻧﺎ
اﺣﺳﺎس ﻧﺎاﻣﻧﯽ ﮐردن و ﺑﯾم آﻧﮑﮫ ﯾﮏ روﯾداد ﺑﺣراﻧﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر اﺗﻔﺎق ﺑﯾﺎﻓﺗﻧد
ﻓراﻣوش ﮐردن ﻣﮭﺎرت ھﺎ ،روش ھﺎ و ﯾﺎ ﺑرﺧوردھﺎی ﺧود ﻣﺣور
ﺣﺎﻻت ﭼﮭره ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﮕر ﺗرس ﺑﺎﺷد
ﮔرﯾﺳﺗن ،ﻧﺎﻟﮫ و ﻓرﯾﺎد ﮐﺷﯾدن

واﮐﻧش ھﺎ ۶ :اﻟﯽ ١١ﺳﺎل – آﻧﮭﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت در ﮐﻧﺎر ﺗﺟرﺑﮫ ﮐردن ھرﯾﮏ از واﮐﻧش ھﺎی ﻗﺑﻠﯽ،ﯾﮑﯽ از اﯾن واﮐﻧش ھﺎ را ﻧﯾز
ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻧﻧد:

اطﻼﻋﺎت ﺑرای اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ،واﻟدﯾن و ﻣراﻗﺑﯾن
ﺑﻌد از روی دادن اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎراﺣت ﮐﻧﻧده...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اﻓﺳرده ،ﻣﺿطرب ،ﺷوخ و ﭘرﺧﺎﺷﮕر ﺷدن
ﺑﺳﺎدﮔﯽ ﻧﺎراﺣت و ﺗﺣرﯾﮏ ﺷدن
دﻋوا ﮐردن
اﺑراز ﻏﺿب ھﺎی ﻗﮭرآﻣﯾز
ﺳﺎﮐت ﺷدن و ﻣﻧزوی ﺷدن از دوﺳﺗﺎن و ﺧﺎﻧواده
اﺣﺳﺎس ﮔﻧﺎه و ﻧداﻣت ﮐردن
ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻋﺎطﻔﯽ ،اﺣﺳﺎس ﺑﯽ ﺣﺳﯽ ﮐردن
ﺷﮑﺎﯾت از ﻣﺷﮑﻼت ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺑﯽ اﺳﺎس
ﺑرﺧورد ﮐردن ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﮐودک ﺟوان ﺗر
ﺑﯾش از ﺣد ﻓﻌﺎل ﺷدن و واﮐﻧش ﻧﺷﺎن دادن
ﻣﺷﮑل در ﺗوﺟﮫ ،ﮔوش ﻓرا دادن و ﺑﯾﺎد ﺳﭘردن
ﻣﺷﮑﻼت در ﮐﺎرھﺎی ﻣدرﺳﮫ

واﮐﻧش ھﺎ ١٢ :اﻟﯽ ١٨ﺳﺎل – در ﮐﻧﺎر ﺗﺟرﺑﮫ ﮐردن واﮐﻧش ھﺎی ﻗﺑل،آﻧﮭﺎ ﻣﻣﮑن واﮐﻧش ھﺎی از ذﯾل را ﻧﯾز ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻧﻧد:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اﺣﺳﺎس ﻧداﻣت و ﮔﻧﺎه ﮐردن ﺑﺧﺎطر روﯾداد و ﺑﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﻧد ﮐﺎر ﺑﯾﺷﺗری در ﺟرﯾﺎن روﯾداد اﻧﺟﺎم دھﻧد
اﻓﺳرده ﺷدن
ﺑﯾش از ﺣد ﻓﻌﺎل ﺷدن و ﺳﮭم ﮔرﻓﺗن
ﻣﻧزوی ﺷدن از ﺧﺎﻧواده و ﯾﺎ ﮔروه ھﺎی ھﻣﻧوع
اﺟﺗﻧﺎب از ﺑﺧﺎطر آوردن روﯾداد
ﭘس ﻧﻣﺎ ﯾﺎ ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﺟدد روﯾداد ،ﮐﺎﺑوس و ﻣﺷﮑل در ﺧواﺑﯾدن
ﮐوﺗﺎھﯽ ﯾﺎ ﻋﻘب ﮔرد در ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻣراﻗﺑت از ﺧود
ﮐﻣﺗر ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر از ﺣد ﻻزم ﻏذا ﺧوردن
ﻣﺷﮑل داﺷﺗن در ﻣدرﺳﮫ ﯾﺎ ﮐﺎر
ﺗﻘﻼ ﮐردن و ﻣﺷﮑل داﺷﺗن در رواﺑط ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده و اﻓراد ھم ﻧوع
ﺑﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷﺗن ﺑرﺧوردھﺎی ﻣﺧل اﺟﺗﻣﺎع )ﻣﺎﻧﻧد ﺑﯽ اﺣﺗراﻣﯽ و ﻣﺧرب ﺑودن(
دﺳت زدن ﺑﮫ ﮐﺎر ﭘرﺧطر ﯾﺎ ﺑﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷﺗن ﺑرﺧورد ﭘرﺧطر

واﮐﻧش ھﺎ ١٨ :اﻟﯽ ٢۵ﺳﺎل – ﻣﺎﻧﻧد ﻓوق ،واﮐﻧش ھﺎی دﯾﮕر ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻗرار ذﯾل ﺑﺎﺷﻧد:
•
•
•
•
•
•
•

ﺳوﻟﯾت ﮐردن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟراﺣت وارد ﺷده ﺑﮫ ﻋزﯾزان و آﺳﯾب ﺑﮫ اﻣﻼک
ﺑﯾش از ﺣد اﺣﺳﺎس ﻣ ٔ
اﺣﺳﺎس اﺳﺗرس )ﻓﺷﺎر( ﺑﺎﻻ ﺑﺧﺎطر ﺗﻌﮭدات در ﻗﺑﺎل ﮐﺎر ﯾﺎ ﺗﺣﺻﯾل
ﻣﺷﮑل در ﯾﺎﻓﺗن روال ﻣﺟدد و ﻣدﯾرت ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻼً ﻋﺎدی ﺑود
ﺗﻧﺑﻠﯽ و ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ
ﺧﺷم و ﯾﺎ ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﺑﺧﺎطر از دﺳت دادن اﺳﺗﻘﻼل و ﺣرﯾم ﺧﺻوﺻﯽ
ﺷﮏ و ﺗردﯾد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھدف ﺧوﯾش در زﻧدﮔﯽ
ﻣﺷﮑل در اوﻟوﯾت ﺑﻧدی و ﯾﺎ ﻣدﯾرﯾت ﮐﺎر ،ﺗﺣﺻﯾل و ﻣﺳﺎﯾل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ

اﻓراد ﺟوان ﺑرای ﭘرورش ﺷﺎن رواﺑطﯽ ﻓراﺗر از ﺧﺎﻧواده ی ﻧزدﯾﮏ ﺷﺎن دارﻧد .ﺑﻌﺿﯽ از آﻧﮭﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺧود واﻟدﯾن ﺑﺎﺷﻧد .آﻧﮭﺎ
ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣٔﺳوﻟﯾت ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﮐﺎری و ﯾﺎ ﻣٔﺳوﻟﯾت ھﺎی دﯾﮕری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ھﻣﮫ ﮐودﮐﺎن و اﻓراد ﺟوان ،ﺻرف ﻧظر از ﺳن آﻧﮭﺎ ،ﻧﯾﺎز
دارﻧد ﺗﺎ واﻟدﯾن ﺷﺎن اﻟﮕوھﺎی ﺧوب و ﭘﺎﯾدار ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﺧﺻوص زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ در زﻧدﮔﯽ آﻧﮭﺎ ﺧﻠل اﯾﺟﺎد ﻣﯾﺷود .ﻣطٔﻣن ﺷوﯾد آﻧﮭﺎ
اﻓرادی در ﺳن ﺧوﯾش دارﻧد ﺗﺎ در وﻗت ﻟزوم ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﻧد.

ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯾﺗواﻧم ﺑﮫ ﮐودﮐﺎﻧم ﮐﻣﮏ ﮐﻧم ﺗﺎ ﺑﺎ ﭼﺎﻟش ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﮐﻧﻧد؟
ﺑﻌد از روﯾدادھﺎی ﻧﺎراﺣت ﮐﻧﻧده ،واﻟدﯾن ﻣﯾﺧواھﻧد ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن ﺷﺎن در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ روﯾدادھﺎ و ﻓﺎﯾق آﻣدن ﺑر آﻧﮭﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧد .در
اﯾن ﺧﺻوص ﭼﻧد ﻧﮑﺗﮫ ﻣﮭم ﻗرار ذﯾل اﻧد:

ﭼﯽ ﭼﯾزی ﻣﯾﺗواﻧد ﻣﻔﯾد ﺑﺎﺷد:

اطﻼﻋﺎت ﺑرای اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ،واﻟدﯾن و ﻣراﻗﺑﯾن
ﺑﻌد از روی دادن اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎراﺣت ﮐﻧﻧده...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾد از اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣراﻗب ﺧود ھﺳﺗﯾد.
ﺑﮫ آﻧﭼﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ﮔوش ﻓرا دھﯾد .ﺑﮫ ﺳٔواﻻت آﻧﮭﺎ ﭘﺎﺳﺦ دھﯾد.
ﺑﮫ ﮐودﮐﺎن ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ آﻧﭼﮫ را اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت درک ﮐﻧﻧد .ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﯾد .از اطﻼﻋﺎت ﻣﺑﻧﯽ ﺑر واﻗﻌﯾت ،ﻧﮫ ﺷﺎﯾﻌﮫ و
آرزو ،اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
درﻣورد آﯾﻧده ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻗوت ﻗﻠب دھﯾد.
ﺳوﻟﯾت ھﺎ ﮐﻧﺎر آﯾﻧد ،ﻣﺟددا ً دﺧﯾل ﺳﺎزﯾد.
ﮐودﮐﺎن را ﺑﮫ ﻣﺣض اﯾﻧﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﮐﺎرھﺎی روزﻣره و ﻣ ٔ
ﺗﻼش ﮐﻧﯾد ﺑرﻧﺎﻣﮫ روزﻣره )ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺗﺎب ﺧواﻧدن ﻗﺑل از ﺧواب ،ﺻرف ﺷﺎم ﺑﺻورت دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ ،ﺗﻣﺎﺷﺎی ﺗﻠوﯾزﯾون
ﺑﺻورت دﺳﺗﮫ ﺟﻣﻌﯽ( داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
ﺑﮫ ﺑﺎزی و ﺳرﮔرﻣﯽ/ﺷوﺧﯽ ﺗﺷوﯾق ﮐﻧﯾد.
ﺑرای ﺑودن ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده وﻗت ﺑﮕذارﯾد و از ھﻣراھﯽ ھﻣدﯾﮕر ﻟذت ﺑﺑرﯾد .ﺑﺧﻧدﯾد.
درﻣورد اﻓﮑﺎر و اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺧوﯾش رک و ﺑﺎز ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد .ﮐودﮐﺎن در ھرﺻورت ازآن آﮔﺎه ﺧواھﻧد ﺷد.
ﻓرﺻت دھﯾد ﺗﺎ اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻋﺎطﻔﯽ ﺷﺎن را ﺑﺎ ھم ﺷرﯾﮏ ﺳﺎزﻧد اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ ﺑر آﻧﮭﺎ ﻏﻠﺑﮫ ﺣﺎﺻل
ﻧﮑﻧد.
ﺑﮕذارﯾد ﺗﺎ ﮐودﮐﺎن ﮔرﯾﮫ ﮐﻧﻧد ،ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﯾﺎ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﺷﻧد ،درﮐﻧﺎر ﺷﻣﺎ ﯾﺎ از ﻧﮕﺎه ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷﻧد.
در زﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳب ،از آﻧﮭﺎ ﺳﭘﺎﺳﮕذاری و ﻗدرداﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﭼﯽ ﭼﯾزھﺎ ﮐﻣﺗر ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧد:
•
•
•
•
•
•
•
•

ﺗﻘﺎﺿﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﮐودﮐﺎن ﺳرﺳﺧت و ﺷﺟﺎع ﺑﺎﺷﻧد
اﻧﺗظﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ آﻧﮭﺎ در ﮐﻣﺗرﯾن زﻣﺎن ﺑر آن ﻏﻠﺑﮫ ﺣﺎﺻل ﮐﻧﻧد
ﺳوﻟﯾت ﺑدوش ﺑﮕﯾرﻧد.
اﻧﺗظﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ آﻧﮭﺎ ﻓراﺗر از ظرﻓﯾت ﺷﺎن ﻣ ٔ
درﺻورﺗﯾﮑﮫ آﻧﮭﺎ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻗوی ﻧﺷﺎن دھﻧد ﺧﺷﻣﮕﯾن ﺷوﯾد
آﻧﮭﺎرا ﻣﺟﺑور ﮐﻧﯾد ﺗﺎ داﺳﺗﺎن ھﺎی ﺷﺎﻧرا ﺑﺎزﮔو ﮐﻧﻧد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺟزﺋﯾﺎت ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﭘردازﯾد
ﻗول ھﺎﯾﯽ دھﯾد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﺗواﻧﯾد ﺑرآورده ﮐﻧﯾد
ﭼﯾزھﺎ را ﺳری ﻧﮕﮫ دارﯾد – ﺗﻼش ﮐﻧﯾد اﺣﺳﺎس را ﺑﺻورت ﺑﺎز ،ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺑر ﮐودﮐﺎن ﻏﻠﺑﮫ ﺣﺎﺻل ﮐﻧد ،ﺑﯾﺎن ﮐﻧﯾد
واﻧﻣود ﮐردن اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﺧوﺑﯾد.

درﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺷﻣﺎ در ﮐﻧﺎر آﻣدن ﺑﺎ روﯾداد ﻧﺎراﺣت ﮐﻧﻧده دﭼﺎر ﻣﺷﮑل ﺑﺎﺷﯾد ،ﻧﮭﺎدھﺎ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ذﯾل ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﻣﮏ و
ھﻣﮑﺎری ﺑﯾﺷﺗر اﻧﺟﺎم دھﻧد:
ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ ﻣﺣل ﯾﺎ ﭘزﺷﮏ ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﺗﺎن در ﺗﻣﺎس ﺷوﯾد
ﺑﮫ ﺷﻣﺎره  ١٣١١١۴ﺑﺎ ﻻﯾف ﻻﯾن ) ( Lifelineدر ﺗﻣﺎس ﺷوﯾد
ﺑﮫ ﺷﻣﺎره  ١٣٠٠٢٢۴۶٣۶ﺑﺎ ﺑﯾﺎﻧدﺑﻠو )  (Beyondblueدر ﺗﻣﺎس ﺷوﯾد
ﺑﮫ ﺷﻣﺎره  ١٨٠٠۵۵١٨٠٠ﺑﺎ ﮐﯾدز ھﯾﻠپ ﻻﯾن ) (Kids Helplineدر ﺗﻣﺎس ﺷوﯾد

درﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر درﺧﺻوص ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺻﻠﯾب ﺳرخ اﺳﺗراﻟﯾﺎ ،ﺑﮫ وﯾب ﺳﺎﯾت ذﯾل ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد
www.redcross.org.au/aftertheemergency
ﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎره  ١٨٠٠٧٣٣٢٧۶در ﺗﻣﺎس ﺷوﯾد
ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ ذﯾل اﯾﻣﯾل ﺑﻔرﺳﺗﯾد
contactus@redcross.org.au

