
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعرف على أن األطفال في حاجة إلى مساعدة

عندما يكون كل شيء يسير بصورة جيدة، فإن أطفالنا يكونون مثل بحارة صغار يشقون طريقهم براحة بال وبال هموم في بحر الحياة. 
 مغامرة في قلوبهم.ويشعرون بالريح في أشرعتهم وبحب ال

إال أنه في األوقات الصعبة، عندما تبدو الحياة في صورة قاتمة وشاقة، فإن الحمل الذي يحمله المركب الصغير يمكن أن يصبح ثقيال  
 جدا لدرجة أن المركب الصغير يصبح مهددا بأن يجنح عن مساره.

 
 ...  بة الموقف الراهن بالنسبة له. بعض األطفالعندما يحدث ذلك فإن كل طفل يظهر بطريقة مختلفة عن غيره مدى صعو

يصبحون    ...

 متخوفين 

يتملكهم شعور    ...

 باأللم 

يصبحون    ...

 محزونين 

يقعون تحت    ...

 ضغط

يصبحون لم    ...

يعودوا قادرين على  

 التوقف 

تحمل  على  وبالمساعدة  وبالمواساة  بانتباه  باالستماع  يقوم  إنسان مقرب محبوب  إلى  في حاجة  األمر عندئذ  يكون  األحيان  في بعض 
 الموقف الصعب.

وإيحاءات مفيدة في هذا الشأن يمكنكم الرجوع على سبيل المثال إلى صحائف المعلومات الصادرة من قبلنا تحت    لالطالع على نصائح
 www.aetas-kinderstiftung.deعنوان 

 
إال أن العقل والقلب والجسم يصبحون في بعض األحيان لم يعد في استطاعتهم أن يجدوا طريقهم إلى مسار إبحار جيد. عندئذ فقد يكون 

 ن األفضل أن يتم السعي للحصول على مزيد من المساعدة. م



 

 

 

 

 لدرجة ...  متخوفينعندما يكون األطفال قد أصبحوا   
 بحيرة وقنوط. ... أنهم يقومون بالتشبث  

 ... أنهم يتجنبون المدرسة واألصدقاء.
 ... يشعرون بخوف شديد، على سبيل المثال من الظالم أو من النوم بمفردهم

 
 شديد جدا لدرجة ...  تحت ضغطعندما يكون األطفال واقعين 

 ... أنهم ينفجرون على الفور أو ال يتمالكون نفسهم من الغضب، بدون أن يكونوا يريدون ذلك.
 ... أنهم يدخلون في صراع فيما يتعلق بكل موضوع ويتغيرون من الناحية المزاجية بصورة مفاجئة وسريعة.

 ... أنهم ينفعلون في غضب عارم جدا، وفي ذلك فقد يقومون حتى بإيذاء أو إصابة أنفسهم أو آخرين.  
 

 لدرجة ...  محزونينعندما يكون األطفال 
 منقبضين أو في حالة مزاجية سيئة.... أنهم يبدون دائما مهمومين أو 

... أنهم يقومون بصورة غير معتادة باالنفراد بأنفسهم، بل أنهم أيضا يقومون بإبداء اهتمام بأشياء، يجدونها في المعتاد رائعة، بقدر 
 أقل بكثير مما كان عليه الحال فيما سبق. 

 
 لدرجة ...  يتملكهم شعور باأللمعندما يكون األطفال 

 قومون بتكرار زائد عما ينبغي بالتشكي من آالم، على سبيل المثال في الرأس أو في البطن أو في الذراعين والرجلين. ... أنهم ي
 ... أنهم لم يعد في استطاعتهم أن يحبوا أنفسهم أو جسمهم. 

 أنفسهم.... أنهم يقومون بإيذاء وإصابة أنفسهم أو بتجويع جسدهم أو معاملته بصورة سيئة أو بالتقليل من قدر 
 

 ... لم يعودوا قادرين على التوقفعندما يكون األطفال 
 ... عن االستغراق في أفكار مظلمة أو عن التفكير الممعن في مواضيع صعبة.

 ... عن السيطرة على كل شيء أو عن القيام دائما بتكرار أشياء معينة. 
 تابلت[ كوسيلة للهرب.... عن اللجوء إلى ألعاب كمبيوتر أو هاتف جوال أو كمبيوتر لوحي ]

 ... عن تناول طعام بقدر أكثر بكثير أو أقل بكثير مما ينبغي.

بسبب كون ذلك مستمرا بالفعل على مدى    بالقلقعلى وجود مثل هذه األوصاف لدى طفلكم، وكنتم تشعرون    تعرفتمفي حالة ما إذا  
ينبغي مما  أطول  ط  وقت  أن  بسبب  نصيحة    يعانيفلكم  أو  على  للحصول  يلزم  ما  عمل  يمكنكم  عندئذ  اآلن،  الحال  عليه  مما  بشدة 

تخصصية. من قبل مركز تقديم المشورة المعني بكم مكانيا أو من قبلنا نحن يتم مساعدتكم على تقدير ما يحتاجه األمر اآلن لكي تصبح  
األسئلة حول بكافة  يتعلق  فيما  أخرى.  أكثر سهولة مرة  أيضا مساعدة تحت    األمور  تجدون  فإنكم  والعنف  التوتر  الضغط،  موضوع 
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 متى تكون هناك حاجة لمساعدة؟ 

Sie erreichen uns Montag bis Freitag zwischen 10:00 und 14 Uhr 

per Telefon unter 089 / 997 40 90 20 

per E-Mail an beratung@aetas-kinderstiftung.de 

oder per Chat-Beratung über unsere Homepage www.aetas-kinderstiftung.de 

mailto:beratung@aetas-kinderstiftung.de

