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الباب االول :ادراك مفهوم عناية ما بعد الصدمات (المرشد الواعي)
 1.1لنقوم باالتي
عوضا عن قول لم تقوم بتلك االفعال؟ او ال تقوم بهذه االفعال الغير
صحية قل:

 ان لدوركم اهمية كبرى في مساعدة الشباب لتخطي الصدمات
وتجاوز ازمات قد تكون سببا رئيسيا في عرقلة تقدمهم.
دورك لهم ولذويهم مهم جدا.

عوضا عن قول ,انا ال اريدك ان تقوم بهذه االفعال المؤذية ,قل:

 التعرف على االثار النفسية المترتبة من جراء صدماتكم
الخاصة امر مهم جدا لتفادي الوقوع في الضغط النفسي فيما
لو تم مناقشة امور مشابهة .لنتذكر دائما ان علينا التدرع
بالطاقة االيجابية الواقية لنا خالل مهمتنا مع االخرين وذلك
لتجنب نقل الضغط النفسي اواثارة الصدمات السابقة.

ما رايك لو جربنا هذا النشاط االيجابي عوضا عن ذلك؟؟

هل ترغب بان نقوم بالنشاط (س) بدال عن النشاط الحالي؟
عامل الجميع بهدوء وتوخى الحذر من اي قول او فعل قد يؤذي
المقابل .توقع ان من الممكن ان يكون اي شخص امامك قد عانى
من صدمات متعددة ال تعرفها انت حتى وان كنت تعرفهم شخصيا و
تعلم بماضيهم.
 كون اجواء مرحبة باالخر ومفعمة باحساس االمان والسالم.
 تذكر دائما ان تضع حدود لخصوصية المقابل.
 تذكر دائما ان بعض التصرفات قد تثير الصدمات السابقة
وتتسبب بصدمات جديدة ( كالمقابلة بعزلة ,او عزل الشاب
او الشابة في مكان بهدف تهدئتهم ,او مقاطعتهم او اسكاتهم
خالل الحديث).

 االهتمام بالنفس هو باهمية االهتمام باالخرين -علينا ان نتذكر
ذلك دائما
 تاكد دائما انك تشعر باالرتياح وانك على ما يرام وبامان واال
يجب عليك اخبار مسؤولك المباشر.
توطيد العالقة المبنية على الثقة مع الشباب عامل رئيسي ومهم في تحسين
العناية المراعية للصدمات الخاصة بهذه الفئة العمرية .من اجل توطيد
تلك االواصر:
 حافظ على مستوى عالي من التواصل مع الشباب من خالل
االستماع الجيد والتفاعل مع الحديث.

 استخدم الكلمات المعززة وااليجابية (كاالفضل ان نقوم بهذا,
او ما رايك بان ,...والخ) عوضا عن كلمات االوامر
المباشرة (تجنب ,يجب عليك ,كال ,ال تفعل).

 مكن الشباب واشركهم في صناعات القرارات التي تدعم
مسيرة حياتهم

 اجعلهم اصحاب القرار بصورة مباشرة وادعم صوتهم
وخياراتهم .

 ابدأ معهم من "هنا واالن" تلك االلية ستساعد في تكوين
الحوار وتتجنب فيها توتيرهم اواستدراج صدماتهم

 استخدم االدوات واالليات التي تساعدهم في التقليل من
التوتر\الخوف\القلق\الغضب\ الدفاع عن النفس بهدف
الحماية\ بعض من تلك االليات قد تكن موسيقى او التواصل
االيجابي او االستماع لهم.

 قم بالتركيز معهم على قوتهم وقدراتهم في المقاومة من
خالل تسليط الضوء على مهارات التغلب االيجابية كالكتابه,
الفن ,الرياضة ,الرقص ,الخ

 اسأل ماذا كان يجلب لهم الراحة سابقا وهل باالمكان ان
نقوم به االن؟ او ماهي البدائل برايهم؟
 ليس بالضرورة ان تعرف الجواب ،تستطيع ان تقول ال اعلم
ما اقول لك ،لكني اعلم بأنني هنا لمساعدتك وسأبقى بجانبك
الستمع وادعمك و لتقديم المساعدة .

 اسس عالقة مبنية على الثقة والمهنية لتساعد في احتوائهم
وتعزز عامل الصراحة وتبادل االفكار
 اعمل معهم لتسهيل عملية فهمهم لدواخلهم واالمور التي
من شأنها اثاره االحداث والصدمات السابقة
 اسالهم عن ارائهم في كيفيه تقديم المساعدة وماهي الطرق
التي يعتقدون بانها افضل لهم
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1.2أحذر !!!

 ان تطلب النظر الى عينيك اثناء التحدث
 ان تتحدث كثيرا
 ان تعطي الوعود وااللتزامات التي ال تستطيع تنفيذها
 تتحدث عن صدماتك الشخصية يجب ان يكون التركيز عليهم
وليس على ما مررت به انت
 احترم المسافة وتجنب االقتراب واالسئلة الكثيره
 احذر استخدام كلمات السخرية او تسفيه االمور كأن تقول
ستكون على مايرام الحقا

ال يمكنك ابدا ان تقول...

 المالمسة من غير اخذ االذن (كالرتب على االكتاف,
االحتضان ,او لمس اليد الخ)

”عليك ان تتغلب على ما يحدث االن“

 ان تسال الناجي\ الناجية من العنف او الصدمة بان يحدثك او
يخبرك بالحدث او بالموقف -المساعده في االستماع وليس
السؤال

"عليك ان تغفر للمسيء او المتعدي لتستطيع ان
تتعافى وتعيش بسالم"

 ان تقول له (انت دائما تفعل ذلك! او انت فقط تريد جذب
االنتباه!!)

"سيكون كل شيء على ما يرام" تذكر انت ال تستطع
ان تعد بشيء ال تعلمه

 تاخذ ما يقوله على محمل الطرفة وتجعل من حديثه او مايشعر
به طرفة او نكتة

انا اشعر بما تقوله "والحقيقة انك غير
مستشعر ذلك"
ان لم تكن قد مررت فعليا بتجربة مماثلة ال تقل
ابدا انا اعلم واشعر بما تقول ,كن حقيقيا.

 راقب كل تعابير وجهك خالل حديثهم معك -ردود االفعال كفتح
العين او االنفعال اوالبكاء (او العكس كأن ال تبلي اهتماما,
تنظر الى االوراق او الهاتف او تقوم بتسفيه مايقولون)
جميعها غير صحيحة يمكنك ايماء الرأس واالستماع بثقة
وحب.
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1.3بعض الخطوات لتعزيز العناية المراعية للصدمات

امثلة في طرق السؤال







ماذا تحب ان تتحدث عنه ؟
باعتقادك ماذا يمكن فعله لتستطيع تغيير ذلك الواقع؟
باعتقادك ماذا استطيع ان افعل انا الساعدك؟
كيف يمكنني المساعدة؟
اين يعجبك الجلوس؟
متى يعجبك ان نلتقي؟

ادعم الشباب ب 4
اسال الشباب اوال:
ماذا حدث؟ وليس "ما المشكلة؟ او ماذا فعلت من خطا؟"
"ثم قدم الدعم باربع جمل معززة"
انا اؤمن بك
انا اشكرك على ثقتك بي حين اخبرتني بذلك
انا اسف لما مررت به
انا ادعمك في اي قرار ستتخذه لحل االزمة
ثم استمع وكن حاضرا الذهن معهم ,ومن ثم استمع وكن حاضرا,
كن حاضرا!!

 ستشعر بحاجة فعلية بأن عليك ان تهتم بذلك
الشخص ,وذلك طبيعيا كونك شخص مهتم وعطوف.
لكن تذكر انك يجب ويجب ويجب عليك ان تمكن ذلك
الشخص من االهتمام به بنفسه هو وليس عن
طريقك.
 جزء من تعريف الصدمات هي في الحقيقة االمر
الذي ياخذ من الشخص حريته في السيطرة على
نفسه ,مشاعره و جسمه .لذلك تذكر مهمتنا هي
تهيئة االجواء التي تمكن الشخص من استعادته لتلك
السيطرة وليس تعزيز فقدانها .واهم ما يمكن فعله
هو تمليكهم خيار القرار ودعمهم في اختيارهم له-
مهما كان ذلك القرار لسنا من يحدد انه مناسب او ال
هم فقط من يحدد ذلك.
 تذكر بانك منحت هبة من الكون بانك قادر على ان
تساعد من خالل نفسك ومن خالل اعطاء االهتمام
وتكريس انتباهك لالخر من اجل مساعدته.
 تذكر ان مهمتك هي تمكين الشخص لذلك استخدم
جميع اليات التمكين المتاحة
 عوضا عن ان تملي لهم ما يجب عليهم فعله ,دعهم
يقودون الحديث ويفكرون بالحلول بانفسهم وكن انت
العامل المساعد والداعم لهم.

"تذكر دائما بان تقدم لنفسك انت العناية الكافية ,قد تكون قراءة كتاب ,الذهاب لنزهة او
المشي ,الخروج مع االصدقاء ,مشاهدة فلم ,الخ.تذكر بان ذاتك هي باهمية االخرين فال تنسى
نفسك ابدا خالل هذه المهمة"
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1.4الثقافة واالختالف والتنوع
خالل العمل في موضوع الصدمات فهم الثقافة والمجتمع امر مهم جدا !
بعض االمور المهمة خالل عملية تقييم تاريخ الصدمات وتاثيرثقافة وبيئة الفرد بها:





كيفية واليات التواصل بين االطفال والعائلة
كيفية استجابة العائلة لصدمات اطفالهم (هل يعززون مفهموم العار ,الذنب ,اللوم ,التجاهل .ام
التقبل؟)
هل يعاني الطفل او عائلته اي نوع من الضغوطات او الضعف بسبب ثقافة المجتمع؟ (كالتمييز,
الصورة النمطية ,الفقر ,محدودية الوصول الى المصادر)
ماهو مستوى وعي الطفل او الشاب واهله ومستوى تقبلهم لشخص وسيط للتحدث عن العناية
المراعية للصدمات؟

1.5مناقشة االحالم واالهداف

امـثلـة
لو كان لديك الوقت الكافي والمصادر الكافية لتحقيق احالمك ,ماذا كانت ممكن ان تكون؟
طيب في رايك ,ماذا تستطيع ان تفعل االن لتبدا بالخطوة االولى؟
ماهو حلمك عن مجال العمل؟
ماهو حلمك عن مجال الدراسة؟
ماذا كنت ستفعل لو قال لك احدهم بانك لن تفشل؟
ماهي المصادر المتوفرة حاليا عندك؟ دعنا نحصيها معا....
ماهي التحديات التي ممكن ان تواجهك؟ دعنا نحصيها معا...
كيف يمكنك تجاوز هذه التحديات؟ لنناقشها معا...
ماذا بامكانك ان تفعله خالل الثالث ايام القادمة لتكون اقرب لهدفك؟
هل باالمكان ان تضع خطة قصيرة وطويلة المدى لتحقيق االهداف؟
االهداف القصيره(من اسبوع الى  4اسابيع) مثال  :تعلم اللغة االنكليزية من خالل حلقات التعلم على
االنترنت
الطويلة (شهر فما فوق) مثال :التسجيل في دورة لتعلم اللغة االنكليزية
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تذكر ان "هم" فقط من يستطيع رسم االهداف ,ليس "انت" وليس اي شخص
يظن ماهو مفيد او االفضل لهم.
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الباب الثاني :الشباب ذوي افكار االنتحار واذى النفس
 2.1افكار االنتحار واذى النفس
في حاالت كثيرة ,الشباب ذوي محاوالت االنتحار ليس هدفهم الموت.
عوضا عن ذلك ,هم يحاولون الهروب من االمهم ومشاكلهم النهم ال يرون اي تقدم فيها وال يمكنهم ان االمور ممكن
ان تكون افضل.
محاولة االنتحار في العادة ,هي نداء للمساعدة من الشباب الذين ال يعلمون اين يتجهون لطلب العون

الحقيقة و الوهــم
االشخاص الذين يأذون انفسهم كمحاوله لالنتحار يريدون الموت.
الحقيقة :اغلب الذين يأذون انفسهم ال يريدون الموت .حينما يأذون انفسهم ليس هدفهم ان يقتلوا انفسهم ,بل هم يحاولون التغلب
على االلم الداخلي او المشاعر القوية المصاحبة للصدمات التي مروا او يمرون بها
العناية المراعية للصدمات تبين ,قد يعطي احيانا اسلوب االذى النفسي للمصابين بالصدمات حافزا لالستمرار في حياتهم .مع ذلك ,وعلى
المدى البعيد ,االشخاص الذين يؤذون انفسهم معرضين بصورة اكبر الى االنتحار ولذلك من المهم جدا توعية الشباب لمناشدة المساعدة.
االشخاص الذين يأذون انفسهم كمحاولة في االنتحار هم في الغالب من يقطعون منطقة حول الرسغ.
الحقيقة :قد تكون الطريق االكثر شيوعا هي قطع منطقة الرسغ .مع ذلك ,هنالك طرق عديدة واساليب متنوعة قد ال تكون ظاهرة
للعيان.

العناية المراعية للصدمات تحتم علينا ان ننظر الى الشخص ككل وان نتفهم كل االسباب والدوافع من غير الحكم على شيء-وان نتجنب
مطلقا باللقاء االلقاب(الذي قطع وريده ,الذي ضرب نفسه ,الخ علينا ايضا ان نفهم ان هناك طرق متعددة يتبعها الشخص في اذى
النفس غير االمور الظاهرة.
اذى النفس مجرد نزعة لدى الشباب ,اهمل الموضوع ,سينسى الشاب ذلك حينما يكبر.
الحقيقة :ال يمكن تجاهل هكذا فعل ابدا فايذاء النفس ال يمكن التقليل من اهميته او اعتباره "نزعة" ال يوجد دالئل ان الشباب سيكبرون
متغاضين ذلك .ايذاء النفس قد يكون مصاحبا الذى حقيقي لبعض اجهزه وانسجة الجسم وقد يترك اثارا بلغية ايضا ,باالضافة الى االثر
النفسي المترتب على الفعل.
العناية المراعية للصدمات تبين ,ان االشخاص الذين يقومون بافعال االذى الشخصي هم في حالة نفسية متدهورة وبحاجة الى تدخل
مختص او معالج.
االشخاص الذين يقومون باذى النفس هم في الحقيقة يحاولون جذب االنتباه.
الحقيقة :االشخاص الذين يقومون باذى انفسهم عادة يفعلون ذلك بصورة سرية .هم يعانون من قوة مشاعر غير قادرين على ادراتها
او السيطرة عليها .اذى النفس هو عبارة ع طريقة للتغلب على هذه المشاعر ويجب اعتباره دائما نداء للمساعدة.
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العناية المراعية للصدمات تبين ,وان كان جدال اذى النفس لجذب االنتباه ,ما الذي جعل ذلك الشخص يقدم على هكذا خطوة من
االساس؟ ما هي الحاجة التي لم يتم تعبئتها عند ذلك الشخص؟ ما الذي يجعل الشخص ان يصل الى هذا الفعل المبالغ به فقط من اجل
الحصول على االلتفات والمساعدة؟
يوزع هذا الكتيب مجانا ال يحق الي جهة بيعه اونسخ المحتوى الغراض البيع -حقوق النشر والطبع محفوظة لمنظمة جسور ضمن قانون والية كاليفورنيا

2.2التصرفات البديله اليذاء النفس (مقترحات)
2.2.1حينما تكون غاضبا ,محبط او متعب








ارمي بقوالب الثلج على حائط ,شجرة الخ
ارسم صورة تبين فيها قد ارتكبت اذى النفس لمنطقة من الجسم
في بالك
قطع اوراق اي اوراق قد تكون جرائد ,اوراق قديمة او دفاتر
تذكر انه ال بأس ان تكون غاضبا
اعطي لنفسك الفرصة بالتفكير ,لماذا انا غاضب؟ ماهي الخطوات
التي تحد من هذا الشعور االن وفي المستقبل.
اكتب رسالة وعبر بها عن كل الغضب والكالم الذي تريد قوله
للشخص الذي اذاك (من غير ان ترسلها)
اتعلم اشاراتي الشخصية ويرمز لها ب (وجغة) اي هل انا (وحيد,
جائع ,غاضب ,ام تعبان)

2.2.2حينما تكون حزين ,مكتئب ,غير سعيد ,منقبض الصدر
 خذ حماما او استلقي في حمام منعش
 استمع الى الموسيقى وبخاصة اسطوانات الموسيقى الخاصة
باالسترخاء
 اجعل لك اماكن مخصصة للعزلة والسالمة الذهنية قد يكون على
البحر ,مكان في حديقة ,سطح المنزل ,مكان في غابة
 استمع او شاهد الممثل او االعالمي الكوميدي الذي تحب
 طالع مجلة
 لون او خطط في كتب تلوين
 ضع القدمان ان امكن بصورة مالصقة على االرض واستشعرهما
 قم بعمل ممتع ,ما الذي يجعلك تبتسم؟ قم به االن

العالمات الخطيرة تستدعي االنتباه والتدخل الفوري

قول جمل كاالتي:
اريد ان اقتل نفسي“
”اريد ان اموت“
اريد ان اختفي ,اريد ان انام الى “
”االبد
التهديد او التصريح:
”ال تقلق لن اكون المشكلة بعد االن“
ان حدث اي شيء لي فقط اردتك “

ان تعلم باني.....
"البدء باعطاء ممتلكات خاصة وامتعة "
"كتابة رسالة او مالحظة انتحار"
"محاوالت للحصول على ادوات كالسالح او
السكين الحاد او حبل"
"محاولة الحصول على كميات كبيرة من
االدوية"

2.2.3حينما نشعر ,او نريد ان نستشعر وجودنا (التغلب على االحساس
باالنفصال)
 ارتدي سوار مطاطي حول الرسغ واقوم بتمطيتهه بضربة خفيفة
على بشرتي
 عوضا على ان تحاول ان تؤذي نفسك ضع قطع من الثلج في كيس وضعها على المكان المراد ايذائه
 ضع قوالب ثلج في يدك واقبضها بشدة حتى تموع تماما
 استشعر واستمع لخطوات جسمك عند الحركة (حينما تقوم بالمشي ,بالتحرك ,الخ)
 حرك برفق فرشاة شعر او فرشة مكياج على جسمك او قم بضربات خفيفة على المنطقة
 ضع كمية من الزيت او الجل الدافيء او البارد ثم قم بغسله بماء بارد

"السؤال او البحث عن طرق الموت"
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 2.2.4حينما تريد التركيز
 ركزعلى الشعور في تلك اللحظة ,احتوي شعورك ,ثم قل ماذا يمكنني ان اقدم لنفسي كي تتجاوز هذا الشعور؟
 ابعد كلمات " يجب -الزم -لن استطع" وجرب ب " ماذا لو"...
 احمل معك بعض العمالت النقدية المعدنية لتذكرك دائما بالحياة والناس
 ذكر نفسك دائما بالتاريخ – انه شهر (س) من سنة( (20..وسأكون على ما يرام
يوزع هذا الكتيب مجانا ال يحق الي جهة بيعه اونسخ المحتوى الغراض البيع -حقوق النشر والطبع محفوظة لمنظمة جسور ضمن قانون والية كاليفورنيا

 2.3ما الذي يساعد والذي اليساعد الشباب ذوي افكار االنتحار

ال يساعـد
التغاضي وتجاهل الموضوع :هذا يعطي رسالة لهم بانك غير
مكترث بالرسالة التي يبعثوها لك ,ال تصدقهم ,ال تأخذهم على
محمل الجد ,او بانك غير مهتم ألالمهم.

تتصرف بذهول او باالحراج والعار

التعامل بذعر ,او اسداء المواعظ او تكرير و تعديد افضال
االهل والناس والخ

يساعـد
اعترف وسلم بأن -:ما تراه من عالمات الكأبة او اشارات
االنتحار هي امريجب ان يؤخذ على محمل الجد وانه امر مهم.
 كن مباشر ,محدد ,متعاطف ,وغير فض او تطرح
الموضوع بشكل مواجهة.
 اسأل سؤاال :هل تفكر باالنتحار؟

ان كان الجواب بنعم ,هل فكرت في كيف ستقوم بذلك؟
ان كان الجواب بنعم ,هل لديك االدوات المساعدة؟
ان كان الجواب بنعم ,هل حددت متى ستقوم بذلك؟

تتحدى ,او تناقش ,او تساوم :ابدا ال تتحدى شخصا يحاول
االنتحار .لن تغلب في حديث تجره قوى متنازعة ,تذكر ان
الشخص امامك ال يفكر بوضوح.

تعد بانك ستبقي االمر سرا :الشخص الذي ينوي االنتحار او
يفكر باذى نفسه هو يقوم باخبارك ذلك النه يأمل ان شخصا ما
سيفهم المه ويساعده ,وان كان هو يقول عكس ذلك .في الحقيقة
هو يبحث عن التفهم والمساعدة .ولذلك قل قد ال ابقي ذلك سرا
وانما نبحث عن مساعدة معا الن امرك يهمني.

العناية :دع الشاب\ الشابة تعلم بانك مهتم بامرهم وان بامكانك
تقديم المساعدة.
استمع بانصات ,كن حقيقيا ,انا مهتم ألمرك ...تهمني سالمتك
قل :اتبع تعليمات المدرسة واخبر الباحث االجتماعي او دعنا
نذهب الى اخصائي.
التمس المساعدة :ال تترك الشاب وحده ابدا ,تعاطف واب ِد
اهتمامك ,قل انا مهتم بأمرك وسأساعدك لتخطي االمر
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مالحظة مهمة :ان كان مكان عملك يحتم عليك االخبارعن الحاالت ذات االعراض
واالشارات الخطيرة يجب عليك االخبار فورا مع اعالم الشخص المعني بذلك
مسبقا .تاكد دائما من رابط الثقة وليفهم الشخص المقابل بانك هنا للمساعدة ومنع
حدوث الضرر.
يوزع هذا الكتيب مجانا ال يحق الي جهة بيعه اونسخ المحتوى الغراض البيع -حقوق النشر والطبع محفوظة لمنظمة جسور ضمن قانون والية كاليفورنيا

 2.4اذى النفس واالنتحار -اسئلة واجوبة

اسئلة لالشخاص المشتبه بانهم ذوي افكار
االنتحار

اسئلة لالشخاص ذوي محاوالت اذى النفس
–

هل انت متعود على ان تتجه الى اذى النفس كطريقة للترويح
عن الذات؟

هل فكرت او لديك افكار بانك تريد الموت؟ هل فكرت يوما بان
تقتل نفسك؟

طرق اخرى للسؤال:
هل قمت باذى نفسك سابقا النك كنت حزين او غاضب او غير
مرتاح؟

متى كانت المرة االخيرة التي فكرت بها بذلك؟
منذ متى وانت تفكر بقتل نفسك؟
كم مرة تاتي في بالك هذه االفكار في اليوم؟

هل استخدمت طريقة غير أمنة؟ اذا كان الجواب نعم:

هل فكرت ابدا كيف يمكن ان تقوم بقتل نفسك؟

ان كان الجواب بنعم ,ماهي خطتك؟
 ماهي الطريقة التي اذيتك نفسك بها (اين في
جسمك؟)

هل لديك وسائل وصول او منفذ لالدوات؟
هل تعلم متى ستقوم بذلك؟

 ماذا استعملت؟
هل فكرت سابقا بقتل نفسك؟
 متى كانت اخر مرة قمت باذى نفسك؟
 منذ متى وانت تتبع هذا االسلوب مع ذاتك؟

 هل يعلم اي من البالغين حولك بذلك؟

هل قمت بالمحاولة سابقا؟

هل تحدثت مع شخص بالغ بخصوص الموضوع سابقا؟

ان كان نعم ,ماذا حصل بعد ان اخبرته؟

تذكر!
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ان تكن نبرة صوتك لطيفة اثناء السؤال وتجنب التكرار .اعلم ان اذى النفس ليس
بالضروره محاولة انتحار او قطع الرسغ -لربما شد الشعر او ضرب الراس او ضرب
النفس باداة كل الطرق التي يستخدمها الشخص الذى نفسه تعتبر من اذى النفس وعالمة
مهمة لالنتباه .مع ذلك ليس عليك االخبارعن كل شيء ,راجع ذلك مع مديرك المباشر او
مكان العمل.
يوزع هذا الكتيب مجانا ال يحق الي جهة بيعه اونسخ المحتوى الغراض البيع -حقوق النشر والطبع محفوظة لمنظمة جسور ضمن قانون والية كاليفورنيا

 2.5الكأبة المقنعة واالنتحار

ماهي الكأبة المقنعة؟؟
نوع من الكأبة الغامضة والتي ال تمتلك اعراض واضحة .في
الغالب االشخاص الذين يعانون من الكابة المقتنعة ال يمكن مالحظة
تقلب المزاج او هبوط مستوى التفاعل عندهم كما في حاالات
االكتئاب االخرى .بل حتى هم انفسهم احيانا ال يدركون ان ما
عندهم من اعراض داخلية هي مؤشرات للكابة التي قد تقود بهم الى
امور خطيرة كاالدمان او القتل او االنتحار .او قد تؤدي بيهم الى
امراض عضوية كالسكر او امراض القلب والشرايين.

لمساعدة الشباب او االشخاص لتحديد شعورهم والتواصل
مع ذاتهم ,باالمكان مناقشة بعض من االسئلة معهم لتمكينهم
من تحديد فيما اذا كانوا بحاجة الى مساعدة مختص او جهة
معينة.
هل تشعر دائما بالتعب
كل شيء حولك يزعجك
تنام قليال او لربما اكثر من المعتاد
تاكل بشراهة او لربما العكس
هل تشعر بااللم في كل مكان بجسدك
ال تهتم كيف يكون مظهرك
تتملص من المجتمع\تفضل العزلة
ال شيء يهمك او يجعلك سعيد
تلوم نفسك مرارا
تنسى وغير قادر على التركيز
تشعر بالخدر دائما
تفكر بالموت

بعض من اشكال الكابة المقنعة غالبا ما تكرر هذه االطر:
اخفاء الشعورالحقيقي -انا مشغول جدا (باي عذر) وليس لدي
الوقت الكافي للتواصل مع االخرين .او انا المبالغة بالتواجد في
جميع المناسبات االجتماعية لتفادي الجلوس مع النفس خوفا من
الشعور بالوحدة.



تزييف المشاعر -انا اشعر بخير لدي قليل من الضغوط فقط-
والحقيقة عكس ذلك تماما
التعويض عن شعور االكتئاب بالغضب -ال يوجد شيء فقط
دعوني وشاني ال اطيق احدا.
اخفاء الكابة بقناع االدمان -قد يكون االدمان كحول -تدخين-
مخدرات -اكل – جنس .انا فقط احتاج للمزيد النه يشعرني
بالراحة .ليس هناك شيئا بداخلي فقط اشعر بالراحة حينما
احصل على المزيد.
















ثم اسال ,هل تعتقد بانك بحاجة الى مساعدة لتتخطى ذلك
واربطهم بالمصادرالمختصة

مهم جدا ان نتذكر!
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دورنا هنا هو فقط لتقديم المساعدة والدعم ليس من دورنا التشخيص,او تقديم النصائح .احذر الحكم
على االخرين او القاء اللوم .احذر من توجيه االسئله وطلب التفاصيل ,اال في حالة رغبة الشخص
االخر التحدث عنها حينها فقط انصت واستمع باهتمام .تذكر دائما دورك المهني في وضع الحدود
المهنية بمنتهى اللطافة مع االخر .ذكر نفسك والشخص االخر بانك هنا للمساعدة والدعم وتقديم
المصادر الممكنه وليس لتكوين عالقه باطر شخصية.

يوزع هذا الكتيب مجانا ال يحق الي جهة بيعه اونسخ المحتوى الغراض البيع -حقوق النشر والطبع محفوظة لمنظمة جسور ضمن قانون والية كاليفورنيا

الباب الثالث :تذكر دائما ان تهتم بنفسك
 ليس من الضروري ان تكون الخبير بكل شيء
او عندك االجابة عن كل شيء!
 اعط لنفسك السماح بان تكون انسانا .انه لمن
الطبيعي جدا ان تشعر بالقلق او المشاعر
الصعبة الوصف .كن واعيا بصدمات ذاتك
ووفر لها العناية الالزمة.

 تجنب المشاركة المبالغ بها -تذكر ان بعض
الحاالت تحتاج الى فريق عمل كامل ليستطع
مساعدة الشخص.
 تحدث الى شخص داعم قبل المهمة ثم اعلمه باهم ما حدث بعد المهمة.

 افهم بأنك غير مسؤول عن خيار شخص اخر كان قد قرر بأن ينهي حياته.

 انتبه لذاتك ومارس العادات االيجابية التي تقلل من شدة التوتر في يومك.
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يوزع هذا الكتيب مجانا ال يحق الي جهة بيعه اونسخ المحتوى الغراض البيع -حقوق النشر والطبع محفوظة لمنظمة جسور ضمن قانون والية كاليفورنيا

بعض االفكار البسيطة للعناية بالعقل والجسم والروح

 .1ابدأ بمدونة صغيرة وسجل فيها كل االطراءات والكلمات الجملية التي تقال عنك او
تسمعها كل يوم .ثم اقرئها في وقت الحق.
 .2امسح شيء من قائمة امور قد قررت تنفيذها ,قد يكون شيئا قد طال الوقت عليه ولم
تنفذه وتعلم بانك لن تفعله ,تخلص منه اذا.
 .3غير طريقتك في اتخاذ القرارت ,مثال قرر شيئا مستخدما قلبك فقط ان كنت ممن يستخدم
عقله في التوصل الى القرار ,او افعل العكس ان كنت ممن يستخدم قلبه.
 .4اذهب لمشاهدة السماء ,استلقي على ظهرك واسترخي بمشاهدة السماء.
 .5غير الطرق التي تاخذها الى العمل او المدرسة ,بعض التغييرات البسيطة في روتينك
اليومي كفيله بتغيير ممرات الخاليا العصبية في دماغك وتحتفظ بها بصحة افضل.
 .6انتبه بالكامل الى بعض االمور الحياتية التي تفعلها باستمرار ,كتفريش اسنانك ,طريقة
اكلك ,سياقتك او اعمالك الصباحية ,ستجعلك هذه االمور تعيش اللحظة اكثر.
 .7نظم او صلح شيئا في منزلك ازعجك منذ فترة ,قد يكون اصالح زرعاطل منذ فترة او
تبديل ضوء او اصالح جرارة في البيت ,الخ
 .8قرر ان تكون حاضرا يوميا ولمدة دقيقة واحدة مع افكارك  ,مثال تبدأ بدقيقة واحدة
بتركيزك حول تنفسك ودقيقة واحدة من التركيز واالستشعار حول جسمك وروحك
بالكامل.
 .9كن انانيا ,افعل شيئا واحدا في اليوم يجعلك انت سعيدا.
 .11اعطي او تخلص من ثالث اشياء في خزانتك لم تعد تحبها او ترتديها ,وان كانت
اوراقا او شيئا بسيطا.
 .11حول كل اجهزتك الى وضع الطائرة او اقفل االجهزة لمدة ساعة يوميا للتحرر من
ضغط وسائل االعالم االجتماعية (السوشيال ميديا) بما في ذلك بريدك االلكتروني وتلقي
المكالمات.
 .12اخرج من دائرة الراحة ولو مرة في اليوم ,كأن تحادث شخصا غريبا في موقف
الحافلة ,او ان تفعل شيئا غير مطروقا لديك وخارج دائرة راحتك.
 .13قم بتعديل وضع استالم االخبار في قائمة اصدقائك الموجودين معك في وسائل
االعالم االجتماعية الخاصة بك  ,مثال االشخاص السلبيين في الفيسبوك ,ليس من
الضروري ان تحذفهم ولكن حدد وصول اخبارهم ومنشوراتهم اليك.

13
Page

يوزع هذا الكتيب مجانا ال يحق الي جهة بيعه اونسخ المحتوى الغراض البيع -حقوق النشر والطبع محفوظة لمنظمة جسور ضمن قانون والية كاليفورنيا

الروح

العقل
ال اعلم اين اضع الروحانيات

.1تابع مشاعرك -اجلس بهدوء وتفقد شعورك في تلك اللحظة من غير ان
تصدر االحكام على نفسك.

الجسم

 .2اكتب افكارك -اكتب اكثر االشياء ازعاجا لك على ورقة ثم
تخلص من تلك االفكار عن طريق حرق الورقة او تمزيقها.

الحياة

 .3اختر بعناية من تقضي وقتك بصحبتهم -احرص على الخروج
دائما بصحبة المشعين بااليجابية والحماس وتجنب دائما اولئك اللذين
يستنفرون الطاقة ويقوضون طاقتك بالمزيد من السلبية.

الصحة

هي في جميعهم
يا عزيزي

الجسم
 .1قم بالتنفس عن طريقة مليء البطن ببطيء ثم زفير خارج الصدر
 Breathe into your abdomen.والمعدة ببطيء

 .2قم بتمطية عضالت الرقبة -ان كنت في مكان العمل تستطيع ان
تقوم بذلك في الحمام مثال.
 .3اركض او امشي لبضع دقائق في اليوم او اصعد وانزل الدرج –
يعتمد التمرين على وضعك الصحي بامكانك تغييره بتمطية الجسم
او اليدين.
 .4تعرف على نفسك اكثر -انظر الى نفسك وجسمك في المراة من
غير اصدار االحكام تعرف على جسدك واحببه كما هو.
 .5غير من نظامك الغذائي في كل اسبوع -مثال اضف قدحا من
الماء الى عاداتك اليومية او اضف صنفا من الخضار الى طعامك
في ذلك االسبوع وهكذا.
 .6خذ قسطا من اشعة الشمس لمدة  15دقيقة يوميا ان امكن –
تاكد ان تضع الواقي الشمسي.
 .7خذ غفوة صغيره كل يوم-عشر الى عشرين دقيقة في كل يوم
كفيلة بان تغطي عنك النقص اليومي في النوم وتجعلك اكثر مستعدا
للحركة والتفاعل.

 .4امسح على حيوان اليف -اذا لم يكن لديك واحدا تفقد واحدا حولك
او من احد االصدقاء -حاول ان تربت عليه بعد التاكد واالستئذان من
صاحبه.
 .5احصل على االيجابية -اسال ثالثة اصدقاء عن ثالثة اشياء
يحبونها في شخصك.
 .6قم ببعض التواصل البسيط -كان تتحدث مع شخصا في قسم
المبيعات او احد العاملين في المتجرممن لم يسبق لك وان عرفتهم.
 .7دلل ذاتك -كان تشتري شيء باهض الثمن وان كان بسيطا تقديرا
لذاتك.
 .8تواعد مع ذاتك -كان تقضي نزهة لمدة ساعة مع نفسك او تقرا
كتابا او تذهب لمتحف او مطعم – مع نفسك فقط.
 .9تدرب على تقوية ذاتك -فكر في شيئ انت مبدع به او تبرع به ثم
حاول ان تجد الفرص وان كانت خطوات بسيطة لتعزيز تلك الموهبة
او القدرات.
 .11اجعل لنفسك منتجع للراحة في بيتك -كان تاخذ حماما ساخنا
لمدة اطول ثم تسترخي بعد الحمام بقراءة مجلة او كتاب.
 .11خطط الجازه قصيرة لالسبوع القادم -اطفيء جوالك وخبر
االصدقاء بانك ستكون غير متواجد على جميع وسائل التواصل
خالل تلك اليومين ثم خطط لنزهة في مكان ما في المدينة المجاورة
او لربما في الحي المقارب.
 .12خذ قسطا من الضحك يوميا -اقرا او شاهد شيئا كوميديا يوميا
يجعلك تشعر بالبهجة.
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الباب الرابع :المصادر المهمة في مدينة سان دييغو
يمكن لمستخدمي هذا الدليل اضافة المصادر المرجوة في مدينتهم عن طريق اضافة ملحق للكتيب.

الخط الساخن للتحدث مع مختص في مدينة سان دييغو San Diego Access and Crisis Line
الرقم  1-888-724-7240
متوفر بجميع اللغات  ALL languagesالتشات\ الجات المباشر  Live chat –www.Up2SD.org

الخط الساخن للوقاية من االنتحار )National Suicide Prevention Hotline: 1-800-273-TALK (8255
خط المعلومات والمصادر غير الطارئه لمدينة سان دييغو اتصل San Diego non emergency resource line
www.211sandiego.org/على 122

االبلكيشن (ماي  3اب) لوضع خطه سالمة )My 3 App –To create Safety Plans (Android & IPhone
هاتف مشروع ترفر لدعم المثليين ومتحولي الجنس

Trevor Project: LGBTQI Resource 1-866-488-7386
http://www.thetrevorproject.org

برامج مجانية خاصة بتمكين الشباب واالطفال وذويهم ,برامج خاصة بتقديم االستشارات San Diego Youth Services-
 www.sdyouthservices.orgوالمعالجة النفسية والصحة السلوكية

برامج مجانية لتمكين الشباب وتوفير المصادر المختصة باللغات (العربية ,الكوردية ,الكلدانية Bridge organization-
 www.bridgeorg.orgواللغة الفارسية )

مركز الحلول المجتمعية المجاني لتقديم االستشارات والمعالجة النفسية Center for Community Solutions-
 www.ccssd.orgوالسلوكية لالطفال والشباب الناجين من العنف االسري العنف الجنسي والتحرش
 1-800-385-4657الخط الساخن

برامج مجانية توعوية لحماية االسرة والطفل والناجيات من العنف االسري تقدم ايضا برامج License to Freedom-
www.licensetofreedom.orgعالجية واستشارات

مهــم
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تذكر دائما بان مهمتك هي نشر النور والوعي واالمل وان تمكن ذاتك واالخرين
في تحقيق احالمهم .انت لست هنا الصدار االحكام او النصائح .تذكر بانك ان
كنت غير قادر على حب وتمكين ذاتك بالمرتبة االولى لن تكن قادرا على تقديم
ذلك لالخرين.
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Bridge
Lets

ORANGE THE W RLD

 في معظم فهارسTrauma Informed Care  الترجمة المناسبة الى اللغة العربية لجملة1122  لم تجد منظمة جسور في العام:ملحوظة
المنظمات العاملة ولذلك وبعد التشاور مع خبراء المنظمة والهيئة االدارية العليا تم اعتماد ترجمة )العناية المراعية للصدمات( كترجمة
.Trauma Informed Care رسمية ل
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The content of this toolkit is developed by Bridge via the utilization of the San Diego Youth
Services (SDYS) materials as well as the Substance Abuse and Mental Health Services
Administration (SAMHSA.gov). Reviewed and cleared by the head of therapy and counseling
department SDYS. The toolkit also utilized some spiritual materials from tinybuddha.com,
psychcentral.com, boostmood.com, healthyway.com and Aula Academy for spiritual teaching in
Dubai.

 حقوق النشر والطبع محفوظة لمنظمة جسور ضمن قانون والية كاليفورنيا-يوزع هذا الكتيب مجانا ال يحق الي جهة بيعه اونسخ المحتوى الغراض البيع

