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 المدرسة موظفي إلى رسالة
 األعزاء، الزمالء

 والذین اقتصادیًا المحرومین للطالب النفسیة الصحة خدمات وتقدیم لتوسیع منحة ُمنحت قد المنح، إدارة قسم لویزیانا، في التعلیم وزارة بأن إلعالمك الرسالة ھذه
 العامة لویزیانا في المسجلین والثانویة واالبتدائیة المدرسة قبل ما لمرحلة المؤھلین الطالب لصالح األموال ھذه. والصدمات من عانوا والذین أكادیمیًا یعانون

 الخاصة والمدارس المستقلة والمدارس

 العالج دعم خالل من األكادیمي واألداء المدرسة وسالمة التكیفي الطالب وسلوك الطالب رفاھیة زیادة ھو ھذا الصدمات من التعافي منحة برنامج من الھدف
 .للفحص الطالب ذلك إحالة في التفكیر فیُرجى لصدمة، تعرض وربما أكادیمیة أو/و سلوكیة صعوبات من یعاني طالبًا تعرف كنت إذا. بالصدمات الخاص

  الصدمة؟ ما
سلط عبر اإلنترنت)، قد تحدث الحوادث الصادمة داخل المدرسة أو خارجھا. تتضمن بعض األمثلة على األحداث الصادمة المحتملة ما یلي: التنمر (بما في ذلك الت

معي)، أو غیرھا من األحداث الجسدیة أو العاطفیة أو التي تھدد والمضایقة، والتعرض للعنف (مثل إطالق النار في المدارس، واإلساءة في المنزل، والعنف المجت
حداث األخرى التي یحتمل الحیاة والتي لھا آثار سلبیة دائمة على أداء الشباب في سن المدرسة والصحة النفسیة أو الجسدیة أو االجتماعیة أو العاطفیة. تشمل األ

النتحار، ووفاة أحد أفراد األسرة المقربین، واإلھمال العاطفي/اإلساءة، والمرض العقلي العائلي، والتشرد، أن تكون مؤلمة على سبیل المثال ال الحصر: مجموعات ا
 والكارثة الطبیعیة، وتوزیع الوالدین، وسجن الوالدین، وطالق الوالدین، وإصابة خطیرة بالنفس، واالعتداء الجنسي.

 
 رسة؟المد سن في الشباب لدى الصدمة وأعراض عالمات بعض ما

 :التالیة األعراض علیھم تظھر قد بالصدمات المصابین األطفال أن األمریكیة النفس علم جمعیة أفادت
 تطور مخاوف جدیدة •
 قلق االنفصال مما یؤدي إلى رفض المدرسة وزیادة الغیاب •
 اضطرابات النوم (مثل األرق والكوابیس) •
 الحزن، االضطراب العاطفي، التفكیر السلبي •
 فقدان االھتمام باألنشطة التي كانت تتمتع بھا من قبل (مثل ترك الریاضة والموسیقى والنوادي) •
 انخفاض التركیز •
 انخفاض جودة العمل المدرسي •
 تغییرات في السلوك االجتماعي (مثل الغضب والتھیج) •
 

 الصدمات؟ من للتعافي التوضیحیة المنحة تعمل كیف
یاء أن یتلقى طالبھم المؤھل عالًجا محددًا للصدمات، فسیختارون مستشاًرا مرخًصا مؤھًال یلبي احتیاجاتھم على أفضل وجھ. سیتم توفیر إذا أراد الوالدان أو األوص

العائالت التي  قد تكونالعالج في العیادات الخارجیة من قبل األطباء المشاركین دون أي تكلفة على األسرة، سواء شخصیًا أو من خالل الرعایة الصحیة عن بُعد. 
یرفض والدوھم لدیھا تأمین خاص، والتي تجعل نسبة الخصم المرتفعة عالجھا باھظة الثمن، مؤھلة أیًضا للحصول على خدمات مجانیة. سیستمر الطالب الذین 

 العالج في تلقي الدعم المدرسي.
 
 

ي من  )traumarecoverygrant@LA.gov( �مكنك االتصال بـ 
لدى وزارة التعل�م للحصول ع� م��د من المعلومات حول المنحة التوض�ح�ة للتعا�ض

 الصدمات. 
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 الوالدین خطاب
 الوالد، عزیزي

لطالب المحرومین اقتصادیًا الذین عانوا من تھدف ھذه الرسالة إلى إعالمك بأن وزارة التعلیم في لویزیانا قد ُمنحت منحة لتوسیع وتقدیم خدمات الصحة النفسیة ل
في المدارس العامة والخاصة  الصدمة ویعانون أكادیمیًا و/أو سلوكیًا. ھذه األموال لصالح الطالب المؤھلین لمرحلة ما قبل المدرسة واالبتدائیة والثانویة المسجلین

الصدمات ھو زیادة عافیة الطالب، وسلوك الطالب التكیفي، والسالمة المدرسیة، واألداء والمدارس المستقلة في لویزیانا. الھدف من برنامج منحة التعافي من 
 األكادیمي من خالل دعم العالج الخاص بالصدمات.

 الصدمة؟ ما

ذلك التسلط عبر اإلنترنت)، قد تحدث الحوادث الصادمة داخل المدرسة أو خارجھا. تتضمن بعض األمثلة على األحداث الصادمة المحتملة ما یلي: التنمر (بما في 
عاطفیة أو التي تھدد والمضایقة، والتعرض للعنف (مثل إطالق النار في المدارس، واإلساءة في المنزل، والعنف المجتمعي)، أو غیرھا من األحداث الجسدیة أو ال

سدیة أو االجتماعیة أو العاطفیة. تشمل األحداث األخرى التي یحتمل الحیاة والتي لھا آثار سلبیة دائمة على أداء الشباب في سن المدرسة والصحة النفسیة أو الج
لعقلي العائلي، والتشرد، أن تكون مؤلمة على سبیل المثال ال الحصر: مجموعات االنتحار، ووفاة أحد أفراد األسرة المقربین، واإلھمال العاطفي/اإلساءة، والمرض ا

 الدین، وطالق الوالدین، وإصابة خطیرة بالنفس، واالعتداء الجنسي.والكارثة الطبیعیة، وتوزیع الوالدین، وسجن الو

 بالصدمات؟ خاصة خدمات تقدیم یمكنھ من

األوصیاء على اختیار تدفع منحة التعافي من الصدمات للعالج الخاص بالصدمات التي یقدمھا أخصائي الصحة النفسیة المسجل في لویزیانا. ویتم تشجیع الوالدین و
عملیة  یناسب احتیاجاتھم على أفضل وجھ. إذا كان المستشار المرخص الذي حددتھ ال یشارك حالیًا في برنامج المنح ھذا، فستتم مساعدتھ في إكمالمستشار مؤھل 

 التسجیل قبل بدء الخدمات.

عائالت التي لدیھا تأمین خاص، ولكن مع خصمھا سیتم تقدیم االستشارات الخاصة بالصدمات للطالب المحرومین اقتصادیًا دون أي تكلفة على أسرھم. قد تكون ال
 المرتفع یجعل العالج ال یمكن تحملھ، مؤھلة أیًضا للحصول على الخدمات.

 :یلي بما االتصال یُرجى المعلومات، من لمزید

 
ي من  )traumarecoverygrant@LA.gov( �مكنك االتصال بـ 

لدى وزارة التعل�م للحصول ع� م��د من المعلومات حول المنحة التوض�ح�ة للتعا�ض
 الصدمات. 
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 للوالدین األولى الصفحة

 والذین المدرسة في یعانون الذین اقتصادیًا المحرومین للطالب النفسیة الصحة خدمات وتقدیم لتوسیع منحة على (LDOE) لویزیانا في التعلیم وزارة حصلت
 المستقلة والمدارس الخاصةو العامة المدارس في المسجلین والثانویة واالبتدائیة المدرسة قبل ما لمرحلة المؤھلین الطالب لصالح األموال ھذه .الصدمات من اعانو

 .لویزیانا في

 ادیمياألك واألداء المدرسیة، والسالمة التكیفي، الطالب وسلوك الطالب، رفاھیة زیادة ھو (TRDG) الصدمات من للتعافي التوضیحیة المنحة من الھدفا: ھدفن
 .بالصدمات الخاص العالج دعم خالل من

  الصدمة؟ ما
لتسلط عبر اإلنترنت)، اقد تحدث الحوادث الصادمة داخل المدرسة أو خارجھا. تتضمن بعض األمثلة على األحداث الصادمة المحتملة ما یلي: التنمر (بما في ذلك 

العاطفیة أو التي تھدد  للعنف (مثل إطالق النار في المدارس، واإلساءة في المنزل، والعنف المجتمعي)، أو غیرھا من األحداث الجسدیة أووالمضایقة، والتعرض 
نتحاریة، ووفاة أحد موعات االالحیاة والتي لھا آثار سلبیة دائمة على أداء الشباب في سن المدرسة والصحة النفسیة أو الجسدیة أو االجتماعیة أو العاطفیة، والمج

لوالدین، وطالق الوالدین، اأفراد األسرة المقربین، واإلھمال العاطفي/اإلساءة، والمرض العقلي العائلي، والتشرد، والكارثة الطبیعیة، وتوزیع الوالدین، وسجن 
 .خطیرة بالنفس، واالعتداء الجنسي وإصابة

 )؟TRDGمن الصدمات  ( ھل طفلي مؤھل للمشاركة في المنحة التوضیحیة للتعافي
 عاییر الثالثة التالیة:أي طالب في مرحلة ما قبل المدرسة أو االبتدائیة أو الثانویة مسجل في مدرسة لویزیانا العامة أو المستأجرة أو الخاصة ویستوفي الم

 سلوكھ أو/و حضوره أو/و للطالب األكادیمي التقدم/األداء على سلبًا تؤثر بھا مشتبھ أو مسبقًا موثقة صدمة •
1اقتصادیًا محروم أنھ على الطالب تحدید تم •

0FP 
  ال أو كافیة غیر أو متوفرة غیر إما البرامج ھذه خالل من الخدمات ألن التجاریة أو العامة الصحي التأمین برامج إلى الوصول للطالب یستطیع ال •

 تحملھا یمكن

 لطفلي؟ بالصدمات خاصة خدمات تقدیم یمكنھ من
زیانا. تم فحص كل ) مقابل العالج الخاص بالصدمات التي یقدمھا أخصائي الصحة النفسیة المسجل في لویTRDGالتوضیحیة للتعافي من الصدمات (تدفع المنحة 

التي تركز لنفسیة . التدریب على خدمات الصحة ا2. ترخیص صالح وحدیث و1) للتأكد من أنھ/لدیھا: LDOEموفر مشارك من قِبل وزارة التعلیم في لویزیانا (
الصحة النفسیة  على الصدمات. یتم تشجیع الوالدین/األوصیاء على اختیار مقدم رعایة صحة نفسیة یناسب احتیاجاتھم على أفضل وجھ. إذا كان مقدم خدمات

 المرخص الذي حددتھ ال یشارك حالیًا في برنامج المنحة ھذا، فستتم مساعدتھ في إكمال عملیة التسجیل قبل بدء الخدمات.
 

 الخدمات؟ مقابل یدفع من
 م.أسرھ على تكلفة يأ دون اقتصادیًا المحرومین للطالب بالصدمات الخاصة النفسیة الصحة خدمات توفیر سیتم

 المزید؟ لمعرفة االتصال یمكنني بمن
المسؤول أو المعلم لمعرفة المزید. یجوز یستطیع الوالد/الوصي االتصال بأحد أعضاء طاقم المدرسة لطالبھم مثل المستشار أو األخصائي االجتماعي أو 

 للوالد/الوصي أیًضا االتصال بمدیر حالة إدارة خدمات األطفال والعائلة.
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                            

ض  المعاي�ي  ع� العثور �مكن1 ا المحرومني ي  اقتصاد��
 .التال�ة الصفحة �ض
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 اقتصادیًا المحرومین معاییر
 (یلبي الطالب واحدة أو أكثر من الخصائص التالیة):

 المتاحة، البیانات أحدث على بناءً  مخفضة بأسعار وجبات على للحصول مؤھل 
 المنخفض، الدخل ذات لألسر لویزیانا في الغذائیة المساعدة لبرنامج مؤھل أو/و 
 لویزیانا، في الكوارث حاالت في الغذائیة المساعدة لبرنامج مؤھل أو/و 
 الذاتي، االكتفاء تحقیق في الوالدین لمساعدة أطفال لدیھا التي المحتاجة األسر لمساعدة لویزیانا لبرنامج مؤھل أو/و 
 المحدودة، المالیة الموارد ذوي واألفراد للعائالت لویزیانا في الصحیة الرعایة لبرنامج مؤھل أو/و 
 اإلنجلیزیة اللغة متعلم أو/و، 
 المشردین والشباب األطفال مساعدة لقانون وفقًا مھاجر أو كمشرد تحدیده تم أو/و McKinney-Vento التعلیم قانون ضمن المھاجرین تعلیم وبرنامج 

 والثانوي، االبتدائي
 للبالغین، منشأة في أو األحداث قضاء مكتب في مسجونًا أو/و 
 الدولة وصایة تحت وضعھ تم أو/و. 

 
 

ي من  )traumarecoverygrant@LA.gov( �مكنك االتصال بـ 
لدى وزارة التعل�م للحصول ع� م��د من المعلومات حول المنحة التوض�ح�ة للتعا�ض

 الصدمات. 
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 الصدمات فحص في المشاركة على المستنیرة الموافقة
 الصدمات من للتعافي التوضیحیة المنحة

 

). TRDGوزارة التعلیم في لویزیانا لتنفیذ برنامج المنحة التوضیحیة للتعافي من الصدمات ( __________________________________تشارك 

والذین یكافحون سیقوم ھذا البرنامج بتوسیع وتقدیم خدمات الصحة النفسیة التي تركز على الصدمات للطالب المحرومین اقتصادیًا الذین عانوا من الصدمات 

) ھو زیادة رفاھیة الطالب وسلوك الطالب التكیفي TRDGبحضور ثابت. الھدف من برنامج المنحة التوضیحیة للتعافي من الكوارث (أكادیمیًا و/أو سلوكیًا و/أو 

تصادیًا دون أي وسالمة المدرسة واألداء األكادیمي من خالل دعم العالج الخاص بالصدمات. سیتم تقدیم االستشارات الخاصة بالصدمات للطالب المحرومین اق

 كلفة على أسرھم.ت

 

المدرسة من  إذا اشتبھ معلم طفلك أو أي مسؤول آخر في المدرسة أن طفلك قد یستفید من فحص الصحة النفسیة المرّكز على الصدمة، فسیتم إخطارك من قبل

غراض ھذا المشروع، یتم تعریف جمع البیانات خالل طریقة اإلخطار المفضلة لدیك. إذنك مطلوب لبدء عملیة الفرز (انظر صفحة األذونات المرفقة). وتحقیقًا أل

، فستتم مشاركة على أنھ االستبیانات والعروض ومعلومات الحضور، وكذلك البیانات األكادیمیة والسلوكیة. إذا منحت اإلذن لطفلك بالمشاركة في ھذا الفحص

المشاركة أو رفضك للمشاركة في الفحص وجمع البیانات لن یؤثر بأي شكل معلومات الطالب كما ھو موضح أعاله مع وزارة التعلیم في لویزیانا. موافقتك على 

 .______________________________________من األشكال على الخدمات التي یتلقاھا طفلك في 

 

ي لتحدید أي صدمة محتملة. إذا تم وكجزء من فحص الصدمة وعملیة اإلحالة، سیُطلب من طفلك إكمال استبیان یدیره مستشار المدرسة أو األخصائي االجتماع

طلب، وأي مستندات تحدید الصدمة المحتملة، فسوف یتم إخطارك من قِبل المدرسة وستتم مناقشة الخطوات التالیة. لدیك الحق في فحص مستند االستبیان، عند ال

المعلومات سریة ووفقًا لضمانات الطالب المحددة في قانون الخصوصیة أو مواد أخرى مستخدمة فیما یتعلق باالستبیان، قبل إدارة االستبیان لطفلك. ستبقى جمیع 

 )، إن أمكنHIPPA، أو قانون نقل التأمین الصحي والمساءلة (17.3914)، وقانون لویزیانا المعدل FERPAوالحقوق التعلیمیة لألسر (

 

 (LDOE) لویزیانا في التعلیم وزارة في المدرسة ومسؤولیات الوالدین/الطالب حقوق :مالحظة

یة لألسر تُمنح سریة السجالت التعلیمیة لجمیع الطالب المسجلین في المدارس العامة في لویزیانا الحمایة بموجب قانون الخصوصیة والحقوق التعلیم

)FERPA .وللوالدین الحق، عند الطلب، في ). ویُطلب من كل منطقة مدرسیة عامة تنفیذ عملیات لحمایة خصوصیة معلومات الطالب وتقیید مشاركة البیانات

ا أن مشاركة فحص أي سجالت تعلیمیة خاصة بأطفالھم. تستطیع ھیئات التعلیم المحلیة فقط مشاركة معلومات التعریف الشخصیة عن الطالب مع اآلخرین طالم

ئات التعلیم المحلیة فقط مشاركة معلومات التعریف الشخصیة البیانات تفي بأحد االستثناءات المحدودة من القوانین كما ھو موضح في دلیل السیاسة. تستطیع ھی

لھیئة التعلیمیة عن الطالب مع اآلخرین طالما أن مشاركة البیانات تفي بأحد االستثناءات المحدودة من القوانین كما ھو موضح في دلیل السیاسة. مسؤولي ا

ألغراض المراجعة أو التقییم؛ إلى المسؤولین المناسبین في حاالت طوارئ الصحة  ) المعنیین بمصلحة تعلیمیة مشروعة؛ مسؤولین محددینLEAالمحلیة (

) LEAs) یحظر علیھم السماح ألي شخص بالوصول إلى معلومات الطالب التي یتم تخزینھا بواسطة المدارس أو الھیئات التعلیمیة المحلیة (3والسالمة.)؛ (

ألمور أو المعلمین أو مدیري المدارس أو المشرفین أو أي شخص مخول من قِبل الوالیة لمراجعة سجالت باستثناء أصحاب المصلحة المعتمدین مثل أولیاء ا

  الطالب.
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 الصدمات فحص في بالمشاركة إذن
 الصدمات من للتعافي التوضیحیة المنحة

 :اآلمن اإللكتروني بریدنا باستخدام المنح إدارة قسم إلى اإللكتروني البرید عبر وإرسالھ النموذج ھذا فحص یتم اإلذن، منح حالة في فقط
traumarecoverygrant@la.gov الموضوع سطر مع StudentName_ConsentForm [SECURE]. 

 
 

   :_________________________________المدرسة اسم )LEA ______________________ :(المحلیة التعلیمیة الھیئة/المنطقة

 : _________________________________رقم الطالب معرف : _____________________________________الطالب اسم

ذلك غیر أنثى ذكر :الجنس      

 
 .ممكن وقت أقرب في المدرسة إلى النموذج ھذا وإعادة المناسب البیان من التحقق یرجى

 
  .لویزیانا في التعلیم وزارة مع طفلي معلومات ولمشاركة ،*البیانات وجمع البرنامج فحص عملیة في للمشاركة لطفلي اإلذن أعطي □

 
 

  .البرنامج في بالمشاركة لطفلي اإلذن أعطي ال □
 
 
 

  ________         :التاریخ _______ :الوصي/الوالد اسم
 الطباعة یُرجى     
 

  _______         :التاریخ _______ :الوصي/الوالد توقیع
 
 

 ________ :استمارة التاریخ المستلمة من قِبل النظام المدرسي
 
 

 الحضور ومعلومات والفحوصات الرأي استطالعات أنھ على البیانات جمع تعریف یتم الصدمات، من للتعافي التوضیحیة المنحة ألغراض تحقیقًا :مالحظة *
 والسلوكیة األكادیمیة البیانات إلى باإلضافة
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 (CAPS-C) والمراھقین لألطفال (PTSD) الصدمة بعد ما اضطرابات شاشة
 

 ________________________ التاریخ ________________________ الھویة ___________________________________ االسم
 

 صادمة أحداث
 

أو أن یُنظر إلیھ كما لو كان قد أدى إلى إصابة خطیرة لك أو لشخص آخر (عادة ما یكون أحد أفراد أسرتھ) یجب أن یكون الحدث قد أدى إلى إصابة خطیرة 
 وشھدت ذلك، وعادة ما یكون مفاجئًا و/أو غیر متوقع.

 = حاضر 1= غائب  0 
 إذا حدث لك. 1إذا لم یحدث الحدث و 0ضع دائرة على 

 التكرار ھو عدد األحداث التي یمكنك تذكرھا.

 التكرار   
 . حادث أو تحطم سیارة أو طائرة أو قارب.1الصفحة 

0 1 __________ 
 . تعرض لھجوم من قِبل حیوان.2الصفحة 

0 1 __________ 
 . كوارث من صنع اإلنسان (حرائق، حرب، إلخ.)3الصفحة 

0 1 __________ 
 . الكوارث الطبیعیة (إعصار، عاصفة، فیضان)4الصفحة 

0 1 __________ 
 . االستشفاء أو اإلجراءات الطبیة الغازیة5الصفحة 

0 1 __________ 
 . االعتداء الجسدي6الصفحة 

0 1 __________ 
 . التحرش الجنسي أو االعتداء الجنسي أو االغتصاب7الصفحة 

0 1 __________ 
 . حریق عرضي8الصفحة 

0 1 __________ 
 . على وشك الغرق9الصفحة 

0 1 __________ 
. شاھد شخًصا آخر یتعرض للضرب أو االغتصاب أو التھدید 10الصفحة 

 __________ 1 0 بإلحاق ضرر جسیم أو إطالق النار علیھ أو إصابتھ بجروح خطیرة أو القتل.
 . التعرض لالختطاف11الصفحة 

0 1 __________ 
 . أخرى: __________________________12الصفحة 

0 1 __________ 
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) الذي یصف بشكل أفضل عدد المرات 2أو  1أو  0یلي قائمة باألعراض التي یمكن أن یعاني منھا الشباب بعد األحداث المھددة للحیاة. ضع دائرة حول الرقم ( فیما
 .أت األعراض أو ساءت بعد حدث صادمفقط إذا بد 2أو  1التي أزعجك فیھا العرض في آخر أسبوعین. ضع دائرة حول 

 
 كریات متطفلة عن الصدمة (الصدمات)؟ ھل تطرأ الذاكرة. ھل لدیك ذ1

 في عقلك عندما ال ترید ذلك؟
 

 
0 

 
1 

 
2 

 . ھل تواجھ المزید من الكوابیس منذ حدوث الصدمة (الصدمات)؟2
 

0 1 2 

 . ھل تنزعج إذا تعرضت للتذكیر بالحدث (األحداث)؟3
 :المثال سبیل على

 بالتوتر أثناء ركوب السیارة اآلن.إذا كنت في حادث سیارة، فقد تشعر 
 أو، إذا كنت في إعصار، فقد تشعر بالتوتر عندما تمطر.
 أو، إذا رأیت عنفًا منزلیًا، فقد تشعر بالتوتر عند غضب

 اآلخرین.
 أو، إذا تعرضت العتداء جنسي، فقد تشعر بالتوتر عندما

 یلمسك شخص ما في أي موضع من جسدك.

0 1 2 

 في النوم أو البقاء نائًما منذ الصدمة (الصدمات)؟. ھل واجھت صعوبة 4
  

0 1 2 

 . ھل أصبحت أكثر عصبیة أو تعرضت لنوبات غضب أو تفاقمت5
 لدیك نوبات غضب شدیدة منذ الصدمة (الصدمات)؟

 

0 1 2 

 . ھل تفزع بسھولة أكثر مقارنةً بقبل الصدمة (الصدمات)؟ على سبیل المثال، إذا كان ھناك6
 أو تسلل شخص خلفك، ھل تقفز أو تبدو مفزوًعا؟ ضوضاء عالیة

0 1 2 

 

 
 
 
 

) ھما اختبار إیجابي ویجب إحالتھما للعالج. الشباب الذي تظھر علیھ أعراض واحدة فقط یعتبر ھامشیًا، ویجب 2أو  1ھناك عرضان مؤیدان (إما التسجیل: 
 إحالتھ لمزید من التقییم على األقل.

 
 
 

 ©Michael Scheeringa, MD, MPH, 2010, Tulane University, New Orleans, LA. mscheer@tulane.edu قد تتم إعادة إنتاج ھذا .
 النموذج واستخدامھ مجانًا، ولكن ال یتم بیعھ، دون إذن إضافي من المؤلف.
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 (YCPS) الصغار األطفال لدى (PTSD) الصدمة بعد ما اضطرابات شاشة
 

 _____________________ التاریخ ___________________________ الھویة __________________________________ االسم
 

 صادمة أحداث
 

د أفراد أسرتھ) یجب أن یكون الحدث قد أدى إلى إصابة خطیرة أو أن یُنظر إلیھ على أنھ قد یؤدي إلى إصابة خطیرة للطفل، أو لشخص آخر (عادة ما یكون أح
 شاھده الطفل، وعادة ما یكون مفاجئًا و/أو غیر متوقع.و

 = حاضر 1= غائب  0 
 إذا حدث لطفلك. 1إذا لم یحدث الحدث و 0ضع دائرة على 

 سنوات. 3التكرار ھو عدد األحداث التي یمكن أن یتذكرھا الطفل. بشكل عام، یبدأ األطفال في تذكر األحداث بعمر 

 التكرار   
 تحطم سیارة أو طائرة أو قارب.. حادث أو 1الصفحة 

0 1 __________ 
 . تعرض لھجوم من قِبل حیوان.2الصفحة 

0 1 __________ 
 . كوارث من صنع اإلنسان (حرائق، حرب، إلخ.)3الصفحة 

0 1 __________ 
 . الكوارث الطبیعیة (إعصار، عاصفة، فیضان)4الصفحة 

0 1 __________ 
 اإلجراءات الطبیة الغازیة. االستشفاء أو 5الصفحة 

0 1 __________ 
 . االعتداء الجسدي6الصفحة 

0 1 __________ 
 . التحرش الجنسي أو االعتداء الجنسي أو االغتصاب7الصفحة 

0 1 __________ 
 . حریق عرضي8الصفحة 

0 1 __________ 
 . على وشك الغرق9الصفحة 

0 1 __________ 
یتعرض للضرب أو االغتصاب أو التھدید . شاھد شخًصا آخر 10الصفحة 

 __________ 1 0 بإلحاق ضرر جسیم أو إطالق النار علیھ أو إصابتھ بجروح خطیرة أو القتل.
 . التعرض لالختطاف11الصفحة 

0 1 __________ 
 . أخرى: __________________________12الصفحة 

0 1 __________ 
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) الذي یصف على أفضل وجھ عدد 2، 1، 0یمكن أن یعاني منھا األطفال بعد األحداث المھددة للحیاة. ضع دائرة حول الرقم (فیما یلي قائمة باألعراض التي 
فقط إذا بدأت األعراض أو ساءت بعد أحد األحداث الصادمة في الصفحة  2أو  1المرات التي أزعجت فیھا األعراض طفلك في آخر أسبوعین. ضع دائرة حول 

 األولى.

 
 ھل لدى طفلك ذكریات متطفلة عن الصدمة (الصدمات)؟ ھل یطرحھا .1

 على نفسھ؟

 
0 

 
1 

 
2 

 2 1 0 . ھل یعاني طفلك من المزید من الكوابیس منذ حدوث الصدمة (الصدمات)؟2
 . ھل سینزعج عند تعرضھ للتذكیر بالحدث (األحداث)؟3

 بالتوتر أثناء ركوبھ فيعلى سبیل المثال، قد یشعر الطفل الذي تعرض لحادث سیر 
 سیارة اآلن.

 أو قد یكون الطفل الذي كان في إعصار متوتًرا أثناء ھطول األمطار.
 أو الطفل الذي رأى العنف المنزلي قد یكون عصبیًا عند غضب

 اآلخرین.
 أو الفتاة التي تعرضت لالعتداء الجنسي قد تتوتر عندما یلمسھا

 شخص ما.
 

0 1 2 

 2 1 0  النوم أو البقاء نائًما منذ الصدمة (اإلصابات)؟ . ھل واجھ صعوبة في4
 . ھل یصبح طفلك أكثر سرعة في االنفعال، أو تعرض لنوبات الغضب، أو5

 تفاقمت لدیھ نوبات غضب شدیدة منذ الصدمة (الصدمات)؟
0 1 2 

 . ھل فزع طفلك بسھولة أكبر مقارنةً بقبل الصدمة (الصدمات)؟ على سبیل المثال، إذا6
 كان ھناك ضوضاء عالیة أو أحدھم یتسلل من ورائھ، ھل یقفز أو

 یبدو مفزوًعا؟

0 1 2 

 

 
 
 

) ھما اختبار إیجابي ویجب إحالتھما للعالج. الشباب الذي تظھر علیھ أعراض واحدة فقط یعتبر ھامشیًا، ویجب 2أو  1ھناك عرضان مؤیدان (إما التسجیل: 
 إحالتھ لمزید من التقییم على األقل.

 
 

 ©Michael Scheeringa, MD, MPH, 2010, Tulane University, New Orleans, LA. mscheer@tulane.edu قد تتم إعادة إنتاج ھذا .
 النموذج واستخدامھ مجانًا، ولكن ال یتم بیعھ، دون إذن إضافي من المؤلف.
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 الصدمات من للتعافي التوضیحیة للمنحة النفسیة الصحة خدمات موفري قائمة
 

). تم فحص كل TRDGتحتوي ھذه الحزمة على معلومات االتصال لمقدمي خدمات الصحة النفسیة المشاركین في المنحة التوضیحیة للتعافي من الصدمات (
على عالجات الصحة النفسیة  . التدریب2. رخصة ساریة المفعول و1) للتأكد من أنھ لدیھ: LDOEمقدم رعایة صحیة نفسیة من قِبل وزارة التعلیم في لویزیانا (

 المستنیرة للصدمات أو التي تركز على الصدمات.

 

ھ ال یشارك حالیًا یتم تشجیع الوالدین واألوصیاء على اختیار مقدم رعایة صحة نفسیة یناسب احتیاجاتھم على أفضل وجھ. إذا كان المستشار المرخص الذي حددت
 ل عملیة التسجیل قبل بدء الخدمات.في برنامج المنح ھذا، فستتم مساعدتھ في إكما

 

 :التالیة الخطوات

 

 .الطالب احتیاجات یناسب نفسیة صحة رعایة مقدم اختر .1
 

طالب في حدد موعدًا مع مقدم خدمات الصحة النفسیة، موضًحا أنھ تمت إحالتك من قِبل منحة التعافي من الصدمات. خالل الزیارة األولى، سیشارك ال .2
 األھلیة.فحص الصدمات إلنھاء 

 .الحاجة حسب اخترتھ الذي النفسیة الصحة خدمات مقدم مع المواعید تحدید في استمر المنح، برنامج في رسمیًا الطالب وتسجیل األھلیة تأكید بمجرد .3
 
 

 

 

 یُرجى مالحظة ما یلي: عند تحدید موعد، یرجى التأكد من ذكر أنھ تمت إحالتك من خالل منحة التعافي من الصدمات.
 

 

 

 
ي من  )traumarecoverygrant@LA.gov( �مكنك االتصال بـ 

لدى وزارة التعل�م للحصول ع� م��د من المعلومات حول المنحة التوض�ح�ة للتعا�ض
 الصدمات. 

 
 

 

mailto:traumarecoverygrant@LA.gov

	Arabic Translations Table of Contents
	رسالة إلى موظفي المدرسة
	خطاب الوالدين
	الصفحة الأولى للوالدين
	الموافقة المستنيرة على المشاركة في فحص الصدمات
	إذن بالمشاركة في فحص الصدمات
	شاشة اضطرابات ما بعد الصدمة (PTSD) للأطفال والمراهقين (CAPS-C)
	شاشة اضطرابات ما بعد الصدمة (PTSD) لدى الأطفال الصغار (YCPS)


	fill_2: 
	fill_1_2: 
	fill_3: 
	toggle_1: Off
	toggle_2: Off
	toggle_3: Off
	fill_4: 
	fill_5: 
	CAPSC: 
	PTSD: 
	fill_1_3: 
	fill_15: 
	YCPS: 
	fill_2_2: 
	fill_1_4: 
	fill_15_2: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text7: 


