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 لوليء األ دليل

 

 لالنتحءر التي ال تؤدياإلصءبءت الذاتية 

 

ها بطريقة التطرق لوكيفية  لالنتحار التي ال تؤديالذاتية  صاباتلإلفهم أفضل  هو لمساعدتك على الدليلهذا 

 مع طفلك. ناجعة

 

 التعريف

 حارنتاالدون نية  دالجسير المتعمد والمباشر ألنسجة هي التدم لالنتحار التي ال تؤدياإلصابات الذاتية 

ير المباشرة غ اتثقب واإلصابال الوشم أوهذا التعريف يستبعد  ووألسباب ال يعاقب عليها اجتماعيا أو ثقافيا. 

 الذاتية(اإلصابات لذوي التوعية والدعم خدمة مأخوذة من . )الغذائيةضطرابات المثل تعاطي المخدرات أو ا

 في ما يلي بعض اإلرشادات للنفس,مؤذ في سلوك غير انتحاري  المشاركةبصدد إذا كنت تعتقد أن طفلك 

 مع طفلك. التطرق لها بطريقة ناجعةكيفية المفيدة التي توضح 

 

 :اإلصءبءت الذاتيةحول أطفءلهم على التحدث إلى  لوليء إرشءدات لمسءعدة األ

ى كل هذه أراني . بشأنك"لقد كنت قلقة للغاية : الدعمو هادئ يتسم بالطمأنة. من األفضل استخدام نهج 1

أن تعرف أنه يمكنك التحدث ك أريد كنت محقا/ةنفسك. إذا بأنك قد تضر  لذلك أشكالندوب على ذراعيك، 

 ". أقدم يد المساعدةمعي عن ذلك. أريد فقط أن 

 

م أو هنم يغضبونبأنفسهم إلى الشعور بأن والديهم سوف  يلحقون األذىاألطفال والشباب الذين يميل . 2

أنهم قادرون على قبول حقيقة  واظهريأن  لألولياء األفضلمن . للضغط يعرضونهم كونهم بالحزنيشعرون 

 نحو حوار مفتوح. النقاشوتوجيه  قد يؤذي نفسهأن طفلهم 

 

 )ايذاء النفس  (دون الحكم على سلوكهم ب قد تقبلوهمأن والديهم  أدركواوالشباب الذين  ألطفالا يعتبر. 3

 للدخول في محادثات حول الحصول على مزيد من الدعم والعالج. استعداداكثر األ
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وار من الحلالنسحاب  أذى نفسه الطفل أو الشاب الذي تدفعردود الفعل العاطفية المفرطة قد . أي نوع من 4

 الذنب والغضب.ب يشعران الطفل إذا كلمزيد الحاق األذى بالنفس محفزا  وقد يصبح ذلك

 

 حتى إذا كان الطفل يرفض تعليقاتكم. كقلقعن  عبر. المقاطعة . ال تتجاهل 5

 

 . تجنب التهديدات بالعقاب.6

 

 للطفل أو الشباب. العاطفية بالمشاعر مفعمهذا السلوك أن . تذكر 7

 

 .همشاعرعلى التعبير عن  راقادب االطفل أو الشلن يكون  , األرجحعلى . 8

 

 للتعبير عن المشاعر. المجالاالستماع يوفر ان المشكلة.  حلتحاول  استمع وال. 9

 

ين و الحريص كل من حولهعلى بل  /هاؤثر فقط عليهال ي ايذاء النفسبأن  ابالطفل أو الش تعلمحاول أن .  10

 .على سالمته/ها

 

سلوكه بحول األشخاص اآلخرين في األسرة الذين ينبغي إبالغهم  ابعالقة تعاونية مع الطفل أو الش . أقم 11

 وكذلك خارج األسرة مثل مستشار التوجيه المدرسي.

 

 وجهالتعلى نفسه أو غيره، يرجى  ةمباشر قد يشكله طفلكخطر أي بالقلق إزاء  . إذا شعرت في أي وقت12

 .911أو  االستغاثةركز أو االتصال بم رعاية العاجلةلل مركزأو  للطوارئإلى أقرب قسم 

 

 مواقع وموارد مفيدة

http://www.selfinjury.bctr.cornell.edu/ 
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http://www.sioutreach.org/ 

 

فقط. وليس  تعليمية اعالمية و ألغراض االنترنت هي مخصصةجميع المعلومات الموجودة على مواقع 

. يجب عليك دائما العقليةمن هذه المعلومات أن تكون بديال عن نصيحة الطبيب أو أخصائي الصحة  الهدف

االطارات أو غيرهم من  صحية الشخصيةاستشارة الطبيب للحصول على معلومات محددة عن المسائل ال

 الظروف الخاصة بك.ب ه وقع األخذ بعين االعتبارأن لتأكد منل المعنية المهنية

 

تطوير ما يلي من قبل مجموعة عمل تتألف من ممثلين من مختلف أقسام المدارس في كالجاري ومن وقد تم 

أسئلة  اذا كان عندكم. العقليةاإلدمان والصحة قسم ( ومنطقة كالجاري وAHSخدمات الصحة في ألبرتا )

 االلكترونيعلى البريد  صحيين" أطفالتساوي  صحة عقلية "حول هذا العمل، يرجى االتصال ببرنامج 

hmhc@ahs.ca 


