
پشتیبانی و حمایت از کودکان و نوجوانان در شرایط بحرانی 

بحران ھا میتوانند تاثیر عمیقی بر روی کودکان و نوجوانان داشتھ باشند. کودکان احساس ھمدردی بھ نگرانی ھای کودکان دیگر 
میکنند و بسیاری از آنھا نگران این ھستند کھ آیا آنھا یا نزدیکانشان در شرایط ایمنی بسر میبرند. ھمچنین امکان دارد کھ کودک  
بھ تازگی از مناطق بحران زده بھ با خانواده اش بازگشتھ باشد یا اینکھ نگران نزدیکانی است کھ در مناطق بحران زده سکونت 

دارند. کودک نیز ممکن است کھ خاطرات یا تجربیاتی از بحران ھای مشابھ داشتھ باشد کھ با وقوع حوادث بھ ذھن او خطور 
میکنند. 

مھم است کھ بزرگساالن توجھ کنند کھ چگونھ کودک در برابر بحران و سیل رسانھ ای واکنش نشان میدھد، و بعالوه بھ سواالت 
کودک گوش دھند و بھ آنھا صادقانھ پاسخ دھند، و بھ کودکان دلداری نیز بدھند. ممکن است کھ این سوال بھ ذھن کودک یا 

نوجوان برسد کھ آیا او میتواند بنوعی بھ کسانی کھ در وضعیت بحران زده ھستند کمک کند. بزرگسال بھمراه کودک یا نوجوان 
میتواند تعمق کند و فعالیتھای مناسبی را برای کودک یا نوجوان در نظر بگیرد. 

- بھ حرف کودک و نوجوان گوش دھید. بھ کودک یا نوجوان بگویید کھ ھمھ احساسات مجاز ھستند و نرمال است کھ واکنش 
فردی قوی نشان داده شود وقتیکھ احساس میکند ایمنی او یا دیگران در خطر است. 

- بھ احتمال زیاد کودک یا نوجوان بیش از حد معمول بھ حضور شما نیاز دارد، بنابراین در دسترس کودک باشید. با آرامش در 
باره آنچھ کھ اتفاق افتاده است صحبت کنید. واقع گرایانھ با کودک یا نوجوان صحبت کنید. بھ کودک یا نوجوان کمک کنید تا 

تفاوت مابین واقعیت و نظرات را درک کند. احساس امنیت کودک یا نوجوان را تقویت کنید با گفتن اینکھ شما اینجا ھستید تا او 
را حمایت و پشتیبانی کنید. 

- از کودک یا نوجوان در برابر سیل بیش از حد رسانھ ای مانند اخبار تلویزیون و محتوای اینترنتی محافظت کنید. بیاد داشتھ 
باشید کھ امکان دارد کھ کودک مناظری را در رسانھ ھا ببیند کھ او را شوکھ کند کھ بنابراین بھ این دلیل آماده باشید تا در باره 

آنھا با او صحبت کنید.   

- مراقب باشید کھ برنامھ ھای روزانھ کودک یا نوجوان بھم ریختھ نشوند. تغذیھ منظم، خواب کافی، فعالیت فیزیکی و دیگر 
فعالیھای روزمره منظم باعث احساس امنیت کودک میشود و افکار تکان دھنده را از او دور میکنند. 

- در صورت نیاز تقاضای کمک کنید. چنانچھ عالئم شدیدی در کودک ظاھر شود یا بھ وخامت گراید کھ بھ عنوان مثال نتواند 
بخوابد  یا اینکھ نتواند بھ مدرسھ برود، توصیھ میگردد کھ تقاضای کمک از خدماتی مانند اداره خدمات اورژانس اجتماعی 

سوسیال (sosiaalipäivystys) و کمک در شرایط بحرانی (kriisipäivystys) یا بخش مراقبتھای بھداشتی مدرسھ را بگیرید. 

- بزرگساالنی کھ از کودکان حمایت میکنند نیز امکان دارد کھ بھ کمک سرویس خدمات اداری نیاز داشتھ باشند.   

قابل توجھ کودک یا نوجوانی کھ واقعھ تکان دھنده ای برای او پیشامد میکند: 

- نرمال و معمولی است کھ وقایعی کھ سالمتی خود یا دیگران را تھدید میکنند میتوانند باعث بروز احساسات و واکنش ھای 
شدیدی مانند ترس، درماندگی و پرخاشگری در کودک و نوجوان شوند. بھتر است کھ بر مورد احساسات و واکنش ھای خودتان 

با والدین، دوستان و یا سایر نزدیکانتان صحبت کنید. شما میتوانید با بعنوان مثال با پرستار یا روانشناس مدرسھ نیز صحبت 
کنید. حمایت کمکی حرفھ ای آنالین در اینترنت نیز برای کودکان و نوجوانان وجود دارد مانند (نتینوریزوتالو نتاری) 

nettinuorisotalo Netari کھ آدرس اینترنتی آن www.netari.fi میباشد. 

- از دنبال کردن سیل بیش از حد رسانھ ای مانند اخبار تلویزیون و محتوای اینترنتی خودداری کنید. توجھ ویژه ای برای 
مراقبت از خودتان را داشتھ باشید و کارھایی را انجام دھید کھ افکار شما را از فکر کردن بھ حوادث تکان دھنده منحرف 

میکنند. 

- مراقب انجام کارھای روزمره تان باشید و اینکھ بھ اندازه کافی دارای خواب، تغذیھ صحیح و فعالیت فیزیکی ھستید. کارھای 
منظم روزانھ و شما را محافظت میکنند  بھ شما کمک میکنند تا بفھمید کھ علیرغم وجود بحران، زندگی ادامھ دارد.

http://www.netari.fi

