
 

باره وضعّیت اضطراری   ر ُسخنانی د  

ه ها در باره بیماری و ُمردن   فتگوگ
ّ

کردن با بچ  

 به زبان آوردن و ُصحبت کردن 

 

نغمه ای را در جهان بسازند و بخوانند. آنها از این طریق یم   ها به توضیح دادن در باره مسائل ُمحتاج هستند تا بتوانندبّچه  

این  افتد.  یم  فاق 
ّ

ات آنها  امون  پیر در  تحّوالتی  چه  درک کنند که  و  بفهمند  یم    گونهتوانند  مربوط  ز  نیر بیماری  موضوع  به  امور 

ز سبب، ه این موضوع بکشانید  کار خوب و صحیح این است که شما بخواهید پای فرزندتان را به بحث در بار   شود. به همیر

و توضیحات ارزشمند در باره موضوع موصوفه بر زبان برانید. کوشش کنید با خیال راحت از امور ترغیبی ذیل استفاده کنید  

ببندید.   ز و تشخیص بّچه ها به کار  تمییر وی  نیر  و ثغور 
ّ

تنظیم و هماهنگ  و آنها را ُمطابق حد تالش کنید کلماتتان را طوری 

فرزند  باشد.   کنید که  احساس کرده  و  تجربه  قبال  خودش  و  بفهمد  را  آنها  خم  و  چم  بتواند  این    شما  در  سئواالتی  چنانچه 

    کوشش کنید که به کمک و حمایت متوّسل شوید.   زمینه داشتید، با خیال راحت

ز بتوانند آن را بفهمند. برای مثال:   توضییح که بّچه های کوچولو نیر

فاق یم افتد که
ّ

ش ممکن است امور    »بعضز وقتها ات
ّ

جسم آدیم نیم تواند دیگر به طور صحیح عملکرد داشته باشد. علت

تش دروتز باشد )مثل بیماری(. 
ّ

وتز باشند )مثل تصادف( یا اینکه عل  بیر

 جسیم که بیمار یا مجروح است، ضعیف تر از جسیم یم باشد که سالم است. 

ص  اندیک  با  دارند که  وجود  بیماری  های کوچیک  و  اینکه  جراحتها  یعبز  شوند؛  یم  درمان  دوباره  بالفاصله  و کمک،  وقت  ف 

دا به طور صحیح عملکرد خواهد داشت. 
ّ

 متعاقبا جسم آدیم، ترمیم و رسحال و ُمجد

ز    ویل ز وجود دارند. در اینگونه مواقع، جسم آدیم به ُمداوا و کمک امورات پزشیک  و همچنیر جراحتها یا بیماری  های بزرگ نیر

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

«دوباره به طور صحیح عملکرد خواهد داشت . 

ه ها طبق قاعده
ّ

                                                ،معموال بچ

تجارب خودشان را دارند    
 

 

العات و دانشی را که در باره بیمار شدن دارند، سیع یم کنند پله به پله در موقعّیتهاتی که 
ّ

ز دیگر، اط بّچه ها بیش از هر چیر

جدید   بیماری  تفاوتهای  و  شباهتها  باره  در  حتما  دلیل، کوشش کنید که  ز  همیر به  ببندند.  به کار  شود،  یم  مریض  شخض 

 توضیح بدهید.  



 

 

اندازه،   چه  تا  بیمار  بدن شخص  توصیف کنید که فعال  و  باشد  یم  ُمرسی  بیماری،  آیا  باره گفتگو کنید که  این  در  مثال  برای 

آدیم   جسم  تا  خواهند کرد  حاصز کمک  لحظه  در  موسساتی  و  چه کساتز  توصیف کنید که  ز  همچنیر است.  شده  ضعیف 

خاذ خواهسالم بشود یا اینکه  
ّ

ی ات د یا  کر خوب    را   توان شخص بیمار را تا جاتی که ممکن است، حالشد شد تا بنچه تدابیر

برای مثال، چ  بیماگاینکه  احت کردن، دوا و دارو مرصف کردن، نقش  ر ونه درد ناشی از  تاب آورد )از اسیی ی را تحّمل کند و 

 پرستاران در بیمارستان، نقش خانواده و  دیگر انسانها گرفته تا کاربست وسایل پزشیک(. 

بّچه    به 
ّ

نق مثال؛  عنوان  به  دهد.  انجام  بیمار  شخص  برای  تواند  یم  را  چه کاری  و پیشنهاد کنید،  سالم  نامه  اشی کشیدن، 

ی از حال ز یا اینکه خیی ش نوشیی .    شخص بیمار  احوالُیُ ز  گرفیی

د  و قبل از    لطفا کوشش کنید که بّچه ها را قدم به قدم وارد بحث کنید   ،چنانچه مبحث ُمردن در چارچوب گفتگو قرار گیر

ز توضیح دهید که جسم آدیم در حال ضعیف تر شدن است و اعضاء بدن،  خییل کم عملکرد دارند.     هر چیر

بّچه با  بگذاریم، آرزوتی ُمسلم و    آرزوی اینکه  باره مرگ را کنار  باشیم و صحبت در  ز و مالیم داشته  ها، رفتار عطوفت آمیر

ز برای هضم ُمعضل مرگ،    نداشیی
ی

پذیرفتبز است، ولیکن چنان رفتاری یم تواند باعث شود که بّچه ها خییل دیر و با آمادیک

کا با همکاری شما   – ایجاد کنید تا     دست و پنجه نرم کنند.  سیع کنید امکاتز را برای فرزندتان بدون هیچ ترش، آهسته    -ُمشیی

مطرح کنید.   را  بحث  موضوع  آرام،  راحت،  و  خیال  با  اضطراری ضمنا  وضعّیت  باره  در  »ُسخناتز  زمینه  در  را  گایه  آ   - ورقه 

 گفتگو کردن با بّچه ها در باره ُمردن و واقعه مرگ« ُمطالعه کنید. 

العات و ُمتوّسل 
ّ

شدن به ک کسب اط  

 

 

 

به   مشورت کنید.  و کاردان  ُمجّرب  اشخاص  با  حمایت کنند،  شما  از  مایلید که  یا  دارید  ُپرسشهاتی  موضوع،  این  باره  در  اگر 

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

نگرا باعث  آنچه  از  یکدیگر  واقعه  رایزتز  توضیح  جهت  فعال  بایسبی  قدمهاتی  چه  ز  همچنیر و  شوید  خالص  شماست،  تز 

 برداشته شوند و اینکه شما چگونه یم توانید قدمهای آغازین را اجرا کنید.  

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 


