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 التعامل مع األسرة
یمكنك االطالع على مزید من   نستخدم أداة فحص وضعھا المعھد الوطني للصحة النفسیة خاصةً للشباب واألطفال.  أولویاتنا.في   1 صحة الطفل وسالمتھ ھي رقم

 المعلومات حول ھذا الفحص على الموقع اإللكترون 
 .materials-toolkit-nimh/asq-at-conducted-www.nimh.nih.gov/research/research 

وأظھرت   لذا یُرجى مالحظة أن طرح األسئلة على الشباب بشأن االنتحار أمر آمن وضروري جًدا لمنع االنتحار.  االنتحار ھو السبب الثاني من أسباب موت الشباب.
 االنتحاریة لیس ضاًرا وال یضع األفكار أو المعتقدات في عقولھم.  األبحاث أن سؤال الشباب عن األفكار

والت االنتحار االندفاعیة یمكن أن  على الرغم من أن محاولة االنتحار وتنفیذھا أكثر انتشاًرا بین الشباب المصابین باالكتئاب واضطراب تغیر الحالة المزاجیة، إال أن محا
وعلى الرغم من   ,یمكن لألسر أن تجعل المنازل مكان أكثر أمانًا، مما یعمل على حمایة األطفال والمراھقین. ألمراض النفسیة. تحدث لمن ال یوجد لدیھم تاریخ معروف ل

 عدم إمكانیة جعل المنزل مكانًا آمنًا، إال أن اتباع ھذه االقتراحات یمكن أن یساعد في الحد من مخاطر وفرصة محاوالت االنتحار. 

بل نزلك مكانًا أكثر أمانًا، إذا كان الطفل یتحدث عن األفكار االنتحاریة أو الخطط ذات الصلة بھا، فیجب أن یتم تقییمھا بشكل عاجل من قحتى إذا كنت قد جعلت م
 مقدم الرعایة الصحیة النفسیة المؤھل. 

 مصادر المخاطر داخل المنزل 
 األسلحة 
 من خطر الوفاة عن طریق االنتحار. تظھر األبحاث أن امتالك بندقیة أو سالح داخل المنزل یزید   •

 ویجب أیًضا تخزین الرصاص، ولكن في مكان منفصل.  لذا یجب تخزین البنادق دون وضعھا داخل خزانة مغلقة.  •

 یجب على البالغین فقط حفظ مفاتیح خزنة البندقیة أو مجموعة القفل داخل المنزل. •

 وضع في االعتبار شراء قفل الزناد للبنادق.  •

 طفال والمراھقون إلى منزل أصدقاءھم أو أقاربھم، اسأل عن ملكیة البندقیة ومكان تخزینھا. عندما یذھب األ •

 احفظ السكاكین وشفرات الحالقة وغیرھا من األشیاء الحادة بعیًدا عن متناول األطفال والمراھقین.  •
 

 األدویة 
 مغلق. احفظ جمیع األدویة، التي بوصفة طبیة وغیرھا (بدون وصفة طبیة)، داخل صندوق  •

 . یجب على الشخص البالغ أن یوزع ویتحكم في جمیع األدویة المقدمة لألطفال والمراھقین التي بوصفة طبیة واألدویة المتاحة دون وصفة طبیة •

ات األلم وحبوب تابع جمیع زجاجات األدویة باإلضافة إلى عدد الحبوب الموجودة في كل حاویة، بما في ذلك األدویة الموصوفة بدون وصفة طبیة (مثل مسكن •
 الحساسیة والفیتامینات والمكمالت الغذائیة، وغیر ذلك) لكل شخص وأي حیوانات ألیفة موجودة في المنزل. 

 تخلص من جمیع األدویة التي بوصفة طبیة منتھیة الصالحیة والتي لم تعد مستخدمة بإحضارھا إلى الصیدلیة المحلیة أو محطة اإلشعال.  •

 أصدقاء الطفل عن طریقة تخزین أدویتھم داخل المنازل. اسأل ولي أمر   •
 

 المواد األخرى
 إذا تم حفظ المواد التي یمكن إساءة استخدامھا داخل المنزل، فیجب مراقبتھا وتخزینھا.  •

 وال یكفي وضع ھذه المواد "بعیًدا عن متناول الید."  راقب زجاجات الكحول واحفظھا بعیًدا عن المتناول.  •

 اظ بالماریجوانا داخل المنزل، فقم بوضع جمیع أشكالھا داخل صندوق مغلق ال یوجد مفتاحھ إال مع األشخاص البالغین داخل المنزل. وإذا تم االحتف •

المنزل. وتحدث مع ولي أمر أصدقاء الطفل حول طریقة تخزین الكحول أو الماریجوانا داخل  •
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 یمكن استخدام أشیاء أخرى من أجل إیذاء النفس واالنتحار 
 احتفظ بمفاتیح وسیلة النقل الخاصة بك معك في جمیع األوقات أو ضع في االعتبار قفلھا في صندوق مغلق.  •

 الصناعیة. واحكم الغلق على كل المنظفات المنزلیة السامة والمبیدات الخاصة باآلفات والمواد الكیمیائیة   •

 وضع في االعتبار تجمیع الحبال واألسالك الكھربیة واألسالك الطویلة داخل المنزل أو احفظھا في مكان مأمون.  •

 قم بتأمین وغلق النوافذ عالیة المستوى ومكان الوصول إلى أسطح المنازل.  •
 

 األنشطة التي تكون عبر اإلنترنت
 صد أنشطة أطفالھم التي تكون عبر اإلنترنت، ومتابعة ما یلي: یجب على أولیاء األمور ومقدمي الرعایة الصحیة ر  •

 وسائل البحث عن طرق االنتحار.  •

 شراء أي مواد أو أشیاء یمكن أن تستخدم في إیذاء الذات.  •

 قضاء الوقت داخل غرف المحادثة أو مواقع التواصل االجتماعي المخصصة إلیذاء الذات أو التفكیر في االنتحار.  •

 نصیة أو رسائل مباشرة من زمالئھم حول االنتحار أو مكالمات للمساعدة في ذلك أو تنمر الزمالء.  الحصول على رسائل •
 

یمكن أن   خاللھا إیذاء أنفسھم. یمكن الحد من خطر الوفاة عبر االنتحار عندما تعمل األسر ومقدمو الرعایة الصحیة على الحد من الوصول إلى الطرق التي یمكن لألطفال من 
 تنفیذ ھذه الخطوات في تحسین مستوى السالمة داخل المنزل. یساعد 

 الموارد اإلضافیة:
  afsp.org/chapter/virginiaالمؤسسة األمریكیة لمنع االنتحار، فرع فرجینیا: •

 741-741إلى رقم  TALKأرسل رسالة نصیة بھا كلمة أو   8255-273-800-1:شریان الحیاة الدولي لمنع االنتحار •

 /www.sprc.orgأو  talk-273-800-1 مركز موارد منع االنتحار: •


