
  استبيان ومالحظة للكشف المبكر عن األطفال والمراهقين الالجئين الذين يعانون من ضغوط نفسية

ا االستبيان ؟ذهدف من هلماهو ا  -1 

لتجارب المؤلمة لدى االجئين االطفال و عن ا دف الى الكشف المبكرهذا االستبيان يه -

.بمساعدة تقييم من طرف االهل او الشخص المسؤولالمراهقين   

تحديد االطفال والمراهقين اللذين يعانون من ضغوط نفسية بسرعة  يساعد في -

وعرضهم على طاقم محترف من نظام الرعاية الصحية الجتناب تدهور و تطور 

 المشاكل الصحية

احتياجات الحماية الخاصة بعين االعتبار في شروط القبول وإجراءات اللجوءيجب اخذ  -  

 2- متى ينبغي إستخدام االستبيان ؟

في أقرب وقت بعد الوصول الى المانيا. من الناحية المثالية بعد الوصول االول وفترة  -

.راحة معينة  

اذا كانت فترة الراحة غير متوفرة ، ينبغي رغم ذلك استخدام االستبيان. يبقى ذلك  -
ابأفضل من عدم اجراء االستجو  

توضيح وجود  المفيد من من الممكن استخدام االستبيان في وقت متأخر  كذلك اذا كان -

  .ضغوطات نفسية

 3- كيف ينبغي استعمال االستبيان ؟

.ينبغي ان يكون في مكان محمي بوجود ترجمة مناسبة ملئ االستبيان  - 

تفسر  المقدمة لشخص المسؤول . هذهل االتية  القصيرة لالهل او ةينبغي قراءة المقدم -

الهدف من االسئلة وتخلق الثقة االساسية النجاز المسح )جمع المعلومات الضرورية عن 

.طريق االسئلة(  

للضغط الحالي الى فئة : "قليل"  او "متوسط " او  بتقييم مبدئياالستبيان يسمح  -

.""عال   

وينبغي ينبغي اعطاء االستبيان المنجز لالهل أو للشخص الذي اجاب على االسئلة ،  -

اإلشارة الى ان عرض او ارسال االستبيان لالشخاص في الرعاية الصحية او المحامي 

.آو المسؤولين الحكوميين يمكن ان يكون مفيًدا  

من  نسخةلحصول على ل او الشخص الذي اجاب على االسئلةيتوجب اخذ موافقة االهل  -

إلرسال النسخة لجهة معينة. و /وااالستبيان   

 

 

 

 

 

 

 

سئلة(أللص اللذي ينبغي قراءته  كمقدمة وتحضير للمسح )لنا  

 

 

  

 السيدات والسادة األعزاء ،

 مؤلمة تجاربللعنف او شخاص تعرضو لنلتقي هنا بأ

هذه  ثيراتأت اطفال ومراهقين. من ضمنهماخرى 

  تظهر بطرق مختلفة عند األطفال والمراهقين. التجارب
في بعض االحيان تكون المساعدة العالجية او الطبية و

.ةضروري   

مختلفة تتعلق بصحة طفلكم. تطرح عليكم اسئلة س ما يليفي
تم تطوير هذه االسئلة من طرف متخصصين. الغاية من 

طفلكم ، ليتم  االسئلة )المسح( هو توضيح احتياجات ذهه

.لهتقديم الدعم والمساندة المناسبة   

ة( ئصحيحة او خاطئة )جيدة او سي اباتال توجد اج

 لالسئلة. المهم هو ان تكون االجابة على االسئلة طبيعية 

.و بكل اريحية   

 

:
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 ال نعم 

ما ؟ئهل يجد طفلكم صعوبة في النوم او البقاء نا .1    

 هل يمرض طفلكم في كثير من االحيان او له شكاوى جسدية ؟ .2

 (مثاًل وجع البطن ، وجع الراس)

  

بكثير ؟هل زاد وزن طفلكم او نقص  .3    

 هل تالحظون على طفلكم مشاعر سلبية في كثير من االحيان ؟ .4

 ) الخوف ، الحزن ، الغضب(؟

  

 هل لديكم انطباع ان طفلكم يعاني من ذكريات أليمة؟ .5

ة ؟ئاو يفكر غالبًا في تجارب سي  

  

   هل لطفلكم صعوبات في التركيز حسب عمره في اغلب االحيان ؟ .6

طفلكم غير مبتهج ؟هل تجدون  .7 - 

( من قبل؟ يمارسها بمتعةبأشياء كان  الفرحطفلكم  فقدمثاًل هل )  

  

بسهولة او بشكل متكرر ؟ بالفزع / رعببالهل لديكم إنطباع ان طفلكم يشعر  .8 -   

 هل يبدو على طفلكم سلوك تراجعي ؟ .9

( ال إرادي ، فقدان المهارات اللغوية برزحدوث تبول او ت  تكرارمثالً  ) 

  

؟معينة  هل يجد طفلكم متعة في ثالثة اشياء .10  

( لقاءات/ مع أطفال آخرين ، مرح وقفز ، لعب ، اكل وجبات خفيفة مثالً   ) 

  

 منذ متى كانت الشكاوى موجودة ؟

عدد األشهرضع عالمة ، في حالة األشهر يرجى ترك  . 

 4اقل من 
 اسابيع

اشهرمنذ عدة   منذ اكثر من   
 عام

 

 عدٍد المربعات الرمادية المحددة 
 (المجموع) 
 

 
 مجموع

 

1-3 4-7 8-10 
   

احتمال 

 ضعيف

احتمال 

 متوسط

 احتمال 

عال   

 تصنيف

يرجى تحديد الفئة المناسبة لتحديد 

 احتمال وجود ضغط نفسي

: )هل هناك اي شيء اخر الحظته ؟(اضافية  تمالحظا   

 

 

 

 

 مالحظات

عالحتمال متوسط اوالا كان في حالتشخيص معمق  جراءبإ يوصى  . - 

طلب تيف في بعض المجاالت وجود ضغوطات نفسية واضحة كان االحتمال ضعيف وتم في حال -

ى.بايضاحات اخر وبشكل عاجل القيام  

عند زيارة الطبيب او المعالج النفسي او وتقديمه هذا المستند مع العائلة المعنية وجود من المفيد  -

.المسؤولين الحكوميين  

كن االتصال به(المنظمة )الختم/ العنوان/ الشخص الذي يم   

 اإلمضاء

تاريخ                         طفل                 اسم ال  

اعي اسم الشخص الر                      عمر الطفل                    

 نوع العالقة اللتي تربطهما

        اللغة               البلد االصلي                        

:

c 
:

c 
:

c 
:

c 

:

c 

:

c 

:

c 

:

c 

:

c 

:

c 



  استبيان ومالحظة للكشف المبكر عن األطفال والمراهقين الالجئين الذين يعانون من ضغوط نفسية

ما ؟ئهل يجد طفلكم صعوبة في النوم او البقاء نا  -1 

 هل يعاني طفلكم من الكوابيس في كثير من االحيان ؟

 هل تغير سلوك النوم ؟

؟ ة نوم محددة ؟ مثال ينام فقط اذا كان الضوء مضيءً ئهل يحتاج طفلكم لبي  

 

 2- هل يمرض طفلكم في كثير من االحيان او له شكاوى جسدية ؟ 

  (مثاًل وجع البطن ، وجع الراس)

 هل يعاني طفلكم من أوجاع جسدية اخرى ؟

 

 3- هل زاد وزن طفلكم او نقص بكثير ؟

 هل تغير سلوك االكل بإشكالية ؟

 هل ياكل طفلكم كثير او قليل بشكل ملحوظ ؟ 

 

 4-هل تالحظون على طفلكم مشاعر سلبية في كثير من االحيان ؟    

 ) الخوف ، الحزن ، الغضب(؟

لم طفلكم نفسه او اآلخرين ؟ؤهل ي  

 هل يتفاعل طفلكم بغضب متزايد ؟

  هل يتشاجر طفلكم كثيرا و بشكل ملحوظ او يسب أو يهين اآلخرين ؟

  هل يبكي طفلكم كثيرا ؟

طفلكم غالبا ؟ / ينزوي هل ينسحب   

 هل يخاف طفلكم غالبا ؟

 

 5- ؟هل لديكم انطباع ان طفلكم يعاني من ذكريات أليمة

ة ؟ئفي تجارب سياو يفكر غالًبا   

ة أثناء اللعب أو يقوم برسمها ؟ئهل يجسد مواقف سي  

 

 6-هل لطفلكم صعوبات في التركيز حسب عمره في اغلب االحيان ؟

  هل ينسى طفلكم في كثير من االحيان ؟

  هل توجد مشاكل سلوكية أثناء التعلم ؟

لديه أحالم ب بأفكاره في مكان اخر أو ئهل يكون طفلكم في كثير من االحيان غا

 اليقظة ؟

 7-هل تجدون طفلكم غير مبتهج ؟

( ؟ من قبل يمارسها بمتعةبأشياء كان  الفرحطفلكم  فقدهل مثاًل  ) 

 

؟بسهولة او بشكل متكرر  بالرعب/بالفزعهل لديكم إنطباع ان طفلكم يشعر  -8 

؟ صاخبيجفل بسرعة ، مثاًل عند سماع ضجيج   

 

 9-هل يبدو على طفلكم سلوك تراجعي ؟ 

( ال إرادي ، فقدان المهارات اللغوية برزحدوث تبول او ت  تكرارمثالً  ) 

بالفعل؟ ذلك ، رغم ان طفلكم تعلم في الفراش هل هناك مثاًل تبول   

 هل فقد طفلكم مهارات لغوية كان يملكها سابقًا ؟

 

؟ معينة هل يجد طفلكم متعة في ثالثة اشياء -10 

( وقفز ، لعب ، اكل وجبات خفيفةمع أطفال آخرين ، مرح  /لقاءات مثالً  ) 

في التالي تجدون اسئلة معمقة مناسبة السئلة الفرز العشرة. في بعض االحيان يكون 

، للحصول على صورة اكثر دقة واجابة افضل على اسئلة الفرزدةطرحها إضافة مفي  


