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إرشادات أولیاء األمور للحفاظ على الطالب آمنین  

ما الذي أرید معرفتھ عن انتحار الشباب؟  

التعریفات:  
بعض الخصائص التي ترتبط مع تزاید خطر االنتحار. عوامل خطر االنتحار:  •  
تشیر إلى التفكیر المحتمل باالنتحار.سلوكیات ملحوظة  میزة أو سمة أو صفة الفرد التي تكون 'عالمة' التفكیر باالنتحار. عالمات التحذیر: •  
وجود عوامل المرونة من شأنھ أن یقلل من احتمال عوامل الخطر التي   األشیاء التي تساعد الناس على التعامل مع اإلجھاد. عوامل المرونة: •

تؤدي إلى التفكیر وسلوكیات االنتحار.    
	

-2011 الدراسیة السنة من العامة دنفر مدارس بیانات ):HKCS استبیان( عشر الثاني إلى السادس من الصفوف لطالب 2012  
في السنة السابقة االكتئاب% من الطالب على أنھ لدیھم مشاعر 25تم التبلیغ على وجود  •  
% من الطالب أخذوا االنتحار باالعتبار بصورة جدیة في السنة السابقة13 •  
% حاولوا االنتحار في السنة السابقة8 •  

ذكر عوامل العالمات والخطر المذكورة في النقاط العامة. لیس كل الطالب الذین یفكرون في االنتحار سیظھرون ھذه األعراض ولیس أنھ من المھم أن تت 
یكون   كل األطفال الذین یظھرون ھذه السلوكیات یكونون طالب جازمین على االنتحار والشخص الجازم على االنتحار قد یكون من كل أنواع العوائل.

یحاولون مرات أكثر من الذكور. اإلناثأكثر عرضة لخطر الموت من خالل االنتحار وكذلك الذكور   

 

 

دور المدرسة في مكافحة االنتحار  

قد یتضمن األخص ي  لیة، الذ ة العق ة. یتوفر في المدرسة مزودو الصح رس أشراف موظفي المد تحت  ا  یً ا في المدرسة یوم ائي النفسي المدرسي و/أو یقضي األطفال جزءً كبیرً
االجتماعي و/أو المستشار المدرسي و/أو ممرض المدرسة والذین یكونون مدربین للتدخل عند تحدید الطالب كونھ مھدد بخطر االنتحار. األخصائي  

 

:االنتحار خطر عوامل  

• یب جدًا  ة شخص قر خسار  
• مشكلة اجتماعیة أو أكادیمیة في المدرسة   
• توتر عائلي أو شخصي   
• سوء التعاطي (المخدرات والكحول)   
• االكتئاب ومشاكل الصحة العقلیة   
• محاول انتحار من قبل زمیل أو فرد انتحار سابق أو  

من أفراد العائلة  
• إمكانیة الوصول إلى األسلحة/طرق إیذاء النفس   
• صعوبات تتعلق بالتوجھ الجنسي   

 

:الممكنة التحذیر عالمات  

• تغییرات كبیرة في السلوك أو المظھر أو الدرجات أو  
األكل أو النوم أو العادات أو االنسحاب من األصدقاء.  

• -ھدیدات انتحاریة القیام بت  أما بطریقة مباشرة "أرید أن  
أموت" أو غیر مباشرة "األشیاء ستكون أفضل إذا لم 

أكن ھنا".  
• خطط ومالحظات تخص االنتحار   
• سلوك ما قبل االنتحار   
• أمل  أو بدون  ا  یبدو حزینً  
• لمزاج  ا ومتعكر ا بً اض یبدو غ  
• سلوك متھور   
• لنفس ذاتیًاإ  بة ا صا  
• الممتلكات الثمینة إعطاء   
• إلى اللقاء لألصدقاء والعائلة قول   
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ناءً یقوم ھؤالء األشخاص بإجراء تقییم خطر االنتحار وتحذیر/تبلیغ أولیاء األمور وتوفیر المعلوم  لمجتمعیة، وب لخدمات ا استشارة متابعة ودعم في  على طلبك یوفرون ات عن ا
المدرسة.  

األمور للحفاظ على الطالب آمنینإرشادات أولیاء   

لذي عليّ  فعلھ إلبقاء طفلي في مأمن؟ ما ا  

. األفكارالتحدث عن االنتحار ال یجعل الطالب عرضة لالنتحار. أطلب من الشخص الذي لدیھ أفكار باالنتحار أن یسمح لنفسھ أن یتحدث بخصوص ھذه  :اطلب
ي االنتحار بأنك مھتم وترید المساعدة.أسأل عن األفكار االنتحاریة وبین للشخص الذي یفكر ف  

% من الطالب الذي یموتون عن طریق االنتحار أظھروا بعض عالمات تحذیر بفترة أسابیع أو أشھر 75وجدت الدراسات أن أكثر من  :أخذ العالمات بجدیة
قبل موتھم.  

ب المساعدة الفوریة من أخصائي الصحة العقلیة. یحتاج أن یتم تقییم إذا كان لدیك مخاوف من أن یكون طفلك على وشك االنتحار، أطل :أحصل على المساعدة
من قبل خبیر في تقییم الخطر. یمكن ألولیاء األمور االتصال باألخصائي النفسي المدرسي أو األخصائي االجتماعي أو  الشخص الذي ینوي االنتحار

التأمین الخاصة بھم للحصول على قائمة بمزودي الصحة العقلیة الذي یغطون  الممرضین من أجل الحصول على الدعم. قد یستشیر أولیاء األمور شركة
.911الخدمات بموجب سیاسة التأمین الخاصة بھم. إذا كانت ھناك حاجة فوریة فیمكنك أن تأخذ طفلك إلى أقرب غرفة طوارئ أو اتصل بالرقم   

فس. :حدد إمكانیة الوصول م في شنق الن د تُستخد التي ق والمواد  األجسام الحادة  لألسلحة واألدویة و  

قم بزیادة المراقبة من قبل شخص بالغ. أنھ من المھم أن یحیط أولیاء األمور أنفسھم مع فریق من األصدقاء أو أفراد العائلة الداعمین  ال تترك طفلك وحده: 
عن الحاجة.الذین یمكنھم أن التواجد وتوفیر المساعدة   

العدید من األشخاص الذین یفكرون في االنتحار فقدوا كل األمل بأن حیاتھم یمكن أن تصبح أفضل. قد  :نؤكد لك أن حیاة طفلك ممكن أن تصبح أفضل 
اد حل للمشكلة. أع یمكن إیج نظر عن سوء األشیاء، ف ال ّر طفلك بان بغض  ذك لبسیطة.  لمسائل ا تى ا ي حل مشكلة ح رض مساعدتك.تواجھھم صعوبة ف  

یھ  :استمع بدون حكم بدو عل دني على فھم على ما ت "ساع تصریحات مثل  بدالً من عمل ال م".  فھ نا أ ك" أو "أ ھ ذل دو علی أعرف ما یب ثل " ات م یح تجنب عمل التصر
الحیاة بالنسبة لك اآلن".  

����� �������:  

• دعم األسرة وتماسكھا، بما في ذلك التواصل الجید  	
• االجتماعیة القریبةدعم الرفاق والشبكات   	
• تمع  المج لمدرسة و في ا ا  كن منخرطً 	
• االعتقادات الثقافیة والدینیة التي ال تشجع على االنتحار وعزز حیاة صحیة   	
• مھارات التكیف وحل المشكالت، بما في ذلك حل النزاعات  	
• رضا عن الحیاة بصورة عامة، ثقة جیدة بالنفس، الشعور بالھدف  	
• للموارد الطبیة والصحة العقلیة الفعالةإمكانیة الوصول بصورة سھلة   	

	
	
	

 
 
 
 
 
 
 

لمدرسة وا  األمور وموظفو ا یاء  ة مباشرةً؛ على أي حال، فیمكن ألول لمساعد لمرجح أن یبحثوا عن ا لشباب الذین یشعرون باالنتحار لیس من ا لزمالء أن یمیزوا عالمات ا
التحذیر واتخاذ إجراء مباشر للحفاظ على الشباب آمنین.  
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:الموارد  	

 

• بر عن شيءً ما (  تخ نة ل آم یقة  تف برنامج طر  		/https://safe2tell.org الخط الساخن الذي یبقي الھویة مجھولة: :(Safe2Tellخط ھا
(877)542-7233  

www.ColoradoCrisisServices.orgو  844-493-	8255لوالیة كولورادو: داعمي الصحة العقلیة (خدمات األزمات         �  
	

و  /Lifeline:( http://suicidepreventionlifeline.org	Prevention	Suicide	Nationalحبل إنقاذ مكافحة االنتحار الوطني (          �
(800)273-8255  

• -)Project	Trevor	Theمشروع تریفور (    http://www.thetrevorproject.org/  488(866)-7386و  
	
	

عھم بوضع رقم   ا. یرجى تشجی البن ا بموت ط أیضً لسلوك، قد یتأثروا  أو ا یر أو العاطفة  ییر في التأث أن طفلك ال یظھر أي تغ تى لو  (أو تحمیل  Safe2Tellح
ا یعرفوه. یاة شخصٌ م م أو ح تھ یا افظة على ح المح ھاتفھم. قد یساعدھم ب بیق) في  تط ال  

	


