
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُمحتاج   اطفال  اینکه  یدنفهم کمک  به 

  هستند. 

م  
ّ
ز ُمرتب و ُمنظ ردسالما مثل دریانوردان    اطفال،  پیش رود   و ُمراد دل به  بر وفق روزگار اگر همه چی 

ُ
 کدامبدون    خ

 در  
ی

ت ماجراجویی را در    یدنهستند. آنها وز   ُجنب و جوشزحمتی بر روی دریای زندگ
ّ
باد را در بادبانهای کشتی و لذ

 قلبهایشان احساس یم کنند. 

 و مصائب  سخت  روزگارانولیکن در  
ی

ش ُمصیبت زا شود، آنگاه بار ُرخسار و    به بدبختی اسی  شود   ، چنانچه زندگ

ز  ز یم شود که  گونه  حمل یم شود، آن  کوچک  که بر کشتی   مصائب  سنگی  ، تهدید  دنرا خطر فروپاشی   کشتی   سنگی 

 یم کند. 
 

ان طفیل، هر حادث شود  اگر چنان ُمصیبتی  ز  . بعضز از بّچه ها ..... فشار مصیبت را به گونه ای دیگر یم فهمد ، می 
 

به   وحشت  ... 

چار یم شوند 
ُ
 د

و   ر 
ّ
متاث ت 

ّ
شد به   ...

 دردمند یم شوند 

ز یم شوند   ... غمگی 

... تحت فشار قرار 

ند   یم گی 

  شوند   ُچپ   ... نیم توانند 

 شوند آرام و 

اییط به انسایز مهربان نیاز است که بتواند گوش شنوا داشته باشد و به  کمک   اطفالگایه اوقات در تحت چنان شر

 دهد تا بتوانند وضعّیت
ّ

 را تحّمل کنند.  مصائب کند و آنها را تسیل

رات و راهنمائیهای الزم 
ّ
نتی    ه پونه مثالیم توانید ب  خصوصرا در این  تذک العّیه ها ما با ُمراجعه به صفحه اینیی

ّ
از اط

  www.aetas-kinderstiftung.de : کنید   اخذ  ذیل

 

آنگاه  بهیی است  آدیم نیم توانند با همدیگر ُجفت و جور و در یک جا جمع شوند.  جسمبعضز وقتها مغز و قلب و  

 و چاره جویی باشیم. 
ز نبال کمک گرفیی

ُ
 که د

 

http://www.aetas-kinderstiftung.de/


 

 که آنها ...   شوند  وحشت زده اطفال به گونه ای چنانچه

 ... با حالتی ناامیدوار در خود فرو روند. 

ز به م ز کن  اندیوالها و دیدار  کتب ... از رفیی  د. نپرهی 

س ه گونهد، بن... ترسهای ناگوار داشته باش  د. ند یا اینکه در تارییک از تنها خوابیدن وحشت داشته باشنمثال: از تارییک بیی
 

 باشند که آنها ...  تحت فشارآنقدر  اطفالچنانچه 

غیان و شکشر کنند یا اینکه به گوشه ای بخزند 
ُ
ز کاری ناخوش باشند  ... فوری ط  . و البته از چنی 

  که دارند یک دفعه و شی    ع تغیی    کشیده شود و بر حسب مزاج    مرافعهدر باره هر موضویع که پیش یم آید پایشان به دعوا و ... 

 . دهند  مرام

ا به خودشان یا شخص دیگری ... 
ّ
ز و عصبایز شوند و شاید هم حت  . و جراحت بزنند  زخمخییل زود خشمگی 

 

 ...  که آنها   شوند غمگی     اطفال به گونه ای چنانچه

ت یا بلغیم مزاج  داشته باشند  شدن-مغلوبُمدام احساس خفقان، ...   . کنند   ُمعاشر

هایی را که واقعا در نظرشان محشر و عایل هستند، مثل سابق و قدیما چندان حخییل با ... 
ز ا چی 

ّ
ی کنند و حت التی غی  معمول، کناره گی 

 . عالقه ای به آنها نشان ندهند 
 

ر و دردمند شوند ایاطفال به گونه چنانچه 
ّ
 که آنها ...   ُمتاث

ز بنالند ب...  ت درد داشیی
ّ
ز در ناحیه بازوان و رانها. کله مثال: از   ه گونهخییل از مواقع از شد ز یا درد داشیی ، شکم درد داشیی ز  درد داشیی

 . دیگر نیم توانند وجود خودشان یا جسمشان را تحّمل کنند ... 

ی  شانجسم... خودشان را زخم یم زنند یا به  ز به یم کوبند یا بدرفتاری یم کنند یا اینکه هر چی   ی  ارزش است.  در نظرشان ضز
 

 که  ... از این  رها کنند نیم توانند اطفال  چنانچه

 . کنند ن ، زیاد فکر  مصیبت بار  دهند یا در باره وضعّیتهاینشان راه کله خیاالت باطل را در  ... 

ل ...   ز کنیی ض را ُمدام تکرار   از دستشان در نرود  همه چی 
ّ
 . کنند نیا کارهای ُمشخ

 کنند. نی  جهت مشغول   زنند و خودشان را نن یا تبلت گریز و فیبازیهای کامپیوتری و کلنجار با گوشر تل جهان... به 

 باشند. ننند یا خییل کم اشتها و کم خوراک نکییل ُپرخوری  ... یا خ
 

ز خاطرو  بفهمید  فرزندتان را در وضعّیتهای موصوفه    حال و هوای   اگر شما  بتوانید  ز    از همی    فرزندتان  ید؛ چونکهتشویش داشته باش،  نی 

ت    هب
ّ
کوشش  آنگاه  شده است یا اینکه فرزندتان از مصائب موصوفه و پیش آمده در عذاب و رنج است،    «ُبتال به چنان وضعّیتی    دراز ُمد

ز و مشورت با دیگران مُ  یا اینکه ما    ُمراجعه کنید   توّسل شوید: به دفیی ُمشوره در نزدییک محّل مسکویز خودتانکنید که به کمک گرفیی

هایی به شما کمک یم کنیم و تشخیص یم دهیم که در وضعّیت پیش آمده به چه 
ز باید اقدام کرد تا دوباره همه   چگونه نیاز است و  چی 

ز ساده تر و عادی شود. برای   لدری    در باره   که  سئواالیی   همه چی 
ُ
ز زور و ق موضوعایی مثل: تحت فشار  بودن، تهییج شدن و همچنی 

نتی ذیلربوط یم شوند م   www.bayern-gegen-gewalt.deجعه کنید: مرا  ، یم توانید جهت اخذ کمک و راهنمایی به صفحه اینیی

 

 گ و چه مواقیع به کمک نیاز است؟  

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

