
 

عاجلباره وضعّیت  ر دگپهایی   

و ُمردن امراضدر باره   اطفالبا  پ زدن گ  

آوردن و ُصحبت کردن  لسانبه   

 

نغمه ای را در جهان بسازند و بخوانند. آنها از این   توضیح دادن در باره مسائل ُمحتاج هستند تا بتوانند  جهت  به  اطفال

فاق یم افتد. این اطرافطریق یم توانند بفهمند  که چه تحّوالتی در 
ّ
ز مربوط یم شود.   امراضامور به موضوع  گونهآنها ات نی 

ز خاطر  و    زنید موصوفه گپ ب  موضوع  ه در بار   با اطفال خودتانکار خوب و صحیح این است که شما بخواهید    ،از همی 

از امور ترغیبی ذیل استفاده  دون کدام تشویش  . کوشش کنید ببه لسان بیاورید   در باره موضوع موصوفه  مفید توضیحات  

 و ثغو 
ّ
ز و تشخیص    ر شعور کنید و آنها را ُمطابق حد   را طوری تنظیم و    ُسخنهای خودتانتالش کنید  .  اطفال اجرا کنید تمیی 

چنانچه سئواالتی    د چم و خم آنها را بفهمد و خودش قبال تجربه و احساس کرده باشد. کنید که فرزند شما بتوان  ُجفت و جور 

    کوشش کنید که به کمک و حمایت متوّسل شوید.   آرامش خیالدر این زمینه داشتید، با  

ردسالتوضییح که 
ُ
ز   اطفال خ  : ه گونه مثالبتوانند آن را بفهمند. بهمچنی 

فاق یم افتد که  
ّ
ش ممکن است امور  اجرا کند صحیح     گونهبه    وظایف خودش را   جسم آدیم نیم تواند »بعضز وقتها ات

ّ
. علت

تش دروتز باشد )مثل 
ّ
وتز باشند )مثل تصادف( یا اینکه عل  (. مرضبی 

 است.  صحتمند و جور یا مجروح است، ضعیف تر از جسیم یم باشد که   مریضجسیم که 

؛ یعبز اینکه متعاقبا  شفا یم یابد رصف وقت و کمک، بالفاصله دوباره  کوچیک وجود دارند که با اندیک    امراضجراحتها و  

دا به   وظایف خودش را    و  صحتمند یم شود جسم آدیم،
ّ
 . اجرا یم کند صحیح  گونهُمجد

ز وجود دارند. در اینگونه مواقع، جسم آدیم به ُمداوا و کمک امورات    عظیم  امراضجراحتها یا    ویل ز    طباببی نی  و همچنی 

ی نیاز دارد تا   و درمان شود. دیگر اینکه با اطمینان نیم توان گفت که آیا جسم آدیم بعدا و چه موقع،    مند صحتزمان بیشیی

 .«کرد خواهد    اجرا صحیح  گونهبه   وظایف خودش را   دوباره

                                                ،طبق قاعده  فالاطمعموال 

تجارب خودشان را دارند    
 

 

ز دیگر،    اطفال قبل در موقعّیتهاتی که    قدم به قدمشدن دارند، سیع یم کنند  مریض  را که در باره    علیمو    معلوماتاز هر چی 

ز خاطر .  تطبیق دهند   شخض مریض یم شود،  باره شباهتها و تفاوتهای  از همی  جدید    مرض، کوشش کنید که حتما در 

 توضیح بدهید.  



 

 

تا    مریضشخص    جسمیم باشد و توصیف کنید که فعال    صاب، ممرض موصوفهکه آیا  گپ بزنید  در این باره    ه گونه مثالب

ز توصیف کنید که چه کساتز و موسساتی در لحظه حارصز کمک خواهند کرد تا   چه اندازه، ضعیف شده است. همچنی 

خاذ خواهبشود یا اینکه    و جور   مند صحت  جسم آدیم
ّ
ی ات را تا جاتی که ممکن است،    مریض د شد تا بتوان شخص  نچه تدابی 

احت کردن، دوا و دارو مرصف کردن، نقش   رضمونه درد ناشی از گمثال، چ ه گونهیا اینکه ب ضفا داد  را تحّمل کند )از اسیی

 (. طباببی وسایل  استفاده از ، نقش خانواده و  دیگر انسانها گرفته تا شفاخانهدر  نرسها 

تواند    طفل خودتانبه   را یم  به  مریض  شخص  از جهت  پیشنهاد کنید، چه کاری     گونهانجام دهد. 
ّ
نق   و رسم   اشی مثال؛ 

ی از  مکتوبکشیدن،  ز یا اینکه خیی ش نوشیی
 .  ُپرسان کردن شخص بیمار  حال سالم و احوالُیُ

را قدم به قدم وارد  اطفال  لطفا کوشش کنید که    ، را موضوع گپ زدن با اطفال در نظر آورید   مبحث ُمردن  بخواهید   چنانچه

ز توضیح دهید که جسم آدیم در حال ضعیف تر شدن است و اعضاء   وظایف  بدن،  خییل کم  بحث کنید و قبل از هر چی 

  . خود را اجرا یم کنند 

ز و مالیم داشته باشیم و  اطفالآرزوی اینکه با     در باره مرگ را کنار بگذاریم، آرزوتی ُمسلم و   گپ زدن، رفتار عطوفت آمی 

ز اطفال  ، ولیکن چنان رفتاری یم تواند باعث شود که  مقبول است  نداشیی
ی

ُمعضل هضم    در خصوص خییل دیر و با آمادیک

کا با همکاری شما  –ایجاد کنید تا     اطفال خودتانمرگ، دست و پنجه نرم کنند.  سیع کنید امکاتز را برای     کدام بدون    -ُمشیی

در باره    گپهاتی »  خصوصرا در    معلوماتورقه  ،  آرامش خیالضمنا با  ترش، آهسته و آرام، موضوع بحث را مطرح کنید.  

 باره ُمردن و واقعه مرگ« ُمطالعه کنید. در  اطفالبا  پ زدنگ  -عاجلوضعّیت 

و ُمتوّسل شدن به کمک اخذ معلومات  

 

 

 

کنید. به دفیی ُمشاوره    هدارید یا مایلید که از شما حمایت کنند، با اشخاص ُمجّرب مشور   سئواالتی اگر در باره این موضوع،  

در محّل مسکوتز خودتان ُمراجعه کنید یا اینکه به اعضای تیم دفیی ُمشاوره ما ُمتوّسل شوید تا با همکاری یکدیگر از آنچه  

 چه قدمهاتی بایسبی فعال جهت توضیح واقعه برداشته شوند و اینکه  یم شود   شما   تشویشباعث  
ز ، خالص شوید و همچنی 

 را اجرا کنید.   اولّیهید قدمهای شما چگونه یم توان

Sie erreichen uns Montag bis Freitag zwischen 10.00 und 14.00 Uhr 

Telefon unter 089 / 997 40 90 20 

E-Mail an beratung@aetas-kinderstiftung.de  

Chat-Beratung über unsere Homepage  

www.aetas-kinderstiftung.de 


