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  همکاری باطفل بعد از وقوع مشکل و ترسناک 
  

رفتن چنين حادثات و يا گيرد. ناديده گساالن و نوزادان احساس ميکنند که  چه نوع مشکل و يا واقعه ترسناک صورت مي گاطفال حتی بزر
رفتارهای متفاوت آنها  در اين صورت شما ممکن شاهد  پريشانی قرار ميدهند.فتن آن به اطفال آنها را ناراحت نموده و آنرا در معرض گنه 

رانی احساس  گ ردند و همچنان از چيزهای نگ. طور مثال، اکثرا از والدين دور نمی شوند، عصبانی ميشوند، با مشکل خواب دچار ميباشيد
  ميکنند که چينين نبودند و غيره. 

  وقوع مشکل و يا ترسناک با اطفال همکاری نمايند: والدين و اوليا ميتوانند در صورت 
 به آنها کمک کنند تا مطمئن باشند،   .１

 يرند و به خود نزديک می کنند، گ در آغوش مي -
 .”ماهستم“وييد که گ وييد که در چينين شرايط دشوار در پهلوی آنها هستيد و بگبا آنها ب -
 هداريد. گاک و بحث های خشونت آميز دور نآنها را از اشيای ترسن  -
 هداريد. گ تا حد امکان آنها را در وضعيت نورمال ن -
 رديد. گ وييد که کجا ميرويد و چه وقت برمي گر جای ميرويد به آنها بايد بگا -

  
  به آنها اجازه دهيد تا احساس خويش را ابراز نمايند.به  .２

هند و ممکن نتواند احساس خود ابراز از خود نشاند د ”رفتارنا خوشايند “اطفال شايد در صورت بروز حادثه ترسناک و مشکل  -
 ردد. گ اه باشيد! احساس سخت باعث رفتار سخت ميگنمايند، آ

 خود ابراز نمايد. نام ترس، خوشی، عصابنيت، پريشانی را نام ببرد.  اتطفل تان کمک نماييد که احساسبا  -
شما ميتوانيد عصانی شويد اما  ”ناخوشآيند اجتناب نماييم.وييد که اين نوع احساس کردن مشکل نبوده اما بايد از رفتار گ به آنها ب -

 ”نبايد کسی را بزنيد
 پ بزنند، تصويرها را رسم نماييد. گبه آنها نشان دهيد که چطور احساس خود را ابراز نمايند، در بيرون بازی نمايند،  -

  
  نمايند.  با شما شريکبه آنها اجازه دهيد تا احساس خويش را به  .３

  
 فتن با اطفال شما کمک می کند صحنه واقعه شريک نمايند.گقصه  -

  
ر  گبهترين وسيله برای رشد احساس اطفال تان خود شما هستيد! حضور شما در پهلوی اطفال تان بسيار مفيد بوده حتی ا

  . کنندحساس می ، آنها قويتر اتغيير ننمايدنيز وضيعت 
  

  رفته شده است. گبر  NCTSN.orgاين مطلب از مواد 
  
  
  
  

  


