
Eğer herşey yolunda gidecek olursa, o zaman çocuklarımız küçük denizciler gibi
sorunsuz bir şekilde hayatın denizinde yüzmektedirler. Çocuklarımız yelkenlerinde
rüzgarı ve kalplerinde maceraya olan meraklarını hissederler.
Fakat zor zamanlarda ise, yaşam karanlık ve zor olduğunda, yükü taşıyan gemicik o
kadar ağır olabilir ki, neredeyse denizin dibine batma tehlikesi geçirir.
Eğer böye bir durum olacak olursa, her çocuk farklı bir şekilde o anın ne kadar zor
olduğunu gösterir. Bazı çocuklar…

ÇOCUKLARIN YARDIMA IHTIYACI
OLDUĞUNU FARKETMEK

...ürkek olurlar
 
 

…üzgün olurlar
 
 

...tamamen acı
çekerler

 
 

... artık
duramazlar

 
 

…baskı altına
girerler

 
 

Bazen zor durumlara katlanabilmek için kendilerini dinleyen, teselli eden ve
yardım eden sevecen insanlara ihtiyaçları vardır.
Bununla ilgili önerileri ve fikirleri örn. www.aetas-kinderstiftung.de adresi altında
bulunan bilgi sayfalarımızda bulabilirsiniz.

Fakat bazen kafa, kalp ve vücut kendi başına doğru suları bulamaz. O zaman
daha fazla yardım aramak söz konusu olabilir.

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


Çocuğun ne zaman yardıma ihtiyacı var

Eğer çocuğunuzu bu anlatımlarda görüyorsanız ve bu uzun süredir böyle olduğundan veya
çocuğunuz bunun altında ezildiğinden dolayı endişeleniyorsanız, o zaman uzman
tavsiyesine başvurunuz. Yerel danışmanlık merkezleri veya artık biraz daha kolay olabilmesi
için biz size çocuğunuzun nelere ihtiyacı olduğunda yardımcı olmaktayız. Baskı, gerilim ve
şiddet konuları ile ilgili tüm sorularınızda www.bayern-gegen-gewalt.de adresi altında da
yardım bulabilirsiniz.

Sie erreichen uns Montag bis Freitag zwischen 10.00 und 14.00 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

Eğer çocuklar,
...çaresiz bir şekilde yapışacak kadar
...okul ve arkadaşlarından kaçınacak kadar
...kötü korkuları varsa, örn. karanlıktan veya yalnız uyumaktan korkacak kadar
korkuyorlarsa.

Eğer çocuklar,
...hemen patlayacak veya istemeden sinirlenecek kadar
...her konuda bir mücadeleye girecek ve ruh hali çabuk değişecek kadar
...çok çabuk fazla öfkelenecek kadar ve bu esnada hatta birşeyleri veya kendilerini
yaralayacak kadar
baskı altında bulunuyorlarsa.

Eğer çocuklar,
...sürekli üzgün, bitkin veya huysuz görünecek kadar
...alışılmışdan daha fazla geri çekiliyorlarsa ve hatta öncesine kıyasla çok sevdikleri şeylere
bile ilgi göstermiyecek kadar
üzgünlerse.

Eğer çocuklar,
...çok sık ağrılardan şikayet edecek, örn baş, karın veya kol ve bacak ağrıları, kadar
...kendilerini veya vücutlarını artık sevmeyecek kadar
...kendi kendilerini yaralayacak, vücutlarını aç bırakacak veya kötü davranacak veya
aşağılayacak kadar
tamamen acı içindeyseler.

Eğer çocuklar,
...kendilerini karanlık düşüncelerde kaybetmekten veya zor konular hakkında
endişelenmekten
...herşeyi kontrol etmekten veya belli bazı şeyleri sürekli tekrarlamaktan
...bilgisayar oyunlarına, cep telefonuna veya tabletlere sığınmaktan
...çok daha fazla veya çok daha az yemek yemekten
vazgeçemiyorlarsa.

http://www.bayern-gegen-gewalt.de/

