اللمعلوماتحول  CAMHSخدماتالصحةالنفس
تقدمهذهالصفحةملخص
أسئلةأواستفساراتإضافية،يرجىالتصالبخدمة CAMHSالمحلية .

يةللطفالوالمراهقين ،للشخاص

الذينيتكلمون اللغةالعربي

ة

ة.إذاكانلديكأي

إذاكنتبحاجةللدعمللتحدثباللغةالنجليزية،يمكنلموظفي  CAMHSتأمينمترجمللمساعدة.
ماهي خدماتالصحةالنفسيةللطفالوالمراهقين؟
ترم ز  CAMHSإل ى الخدماتالصحيةالنفس يةللطفالوالمراهقين ،تدعمالطفالوالش باب )ال ذينتتراوحأعمارهمبين (18- 0وأولي اءأمورهم.فريقالعملل ذييعملفي
CAMHSلديهمهاراتمختلفةويقدم أنواعا مختلفةمنالدعم بناء على احتياجات الطفالوعائلتهم.
كما يقوم بمقابلةالشباببشكل فردي أو جنباإلىجنبمععائلتهم.
ماهوالمقصودبالصحةالنفسية؟
عندمانشعربشكل جيدفيالعقلوالجسدوالروح،وتتم المورعلىمايرامفيحياتنااليومية،يمكنالقولننا فيصحةنفسيةجيدة.
لبيعلىالحياةاليومية.
ا تأثيرس
خاص الخرينوله
له بالش
ان،احساسه وتواص
عوباتفيطريقةتفكير النس
مشاكللصحةالنفسيةيمكنأنتشيرإلىص
هذهالنواعمنالمشاكليمكنأنتختبرمنقبليشخص،أ Jي اكانعمرهأوعرقهأودينهأوذكائه.أحيانايمكنلهذهالمشاكلن تتطورعندمايحدثشيء منالصدمة ،أوالتوتر المفرط.
فيبعض الحيان،ومع مرورال وقت تنم و الض غوط الص غيرة وتش تد .ويمكن أن تحدثلشابأولعائلةليسلديهاالكثيرمنالدعملمساعدتهاعلىإدارةالمش اكللتي تتعرض لها .وف ي
أوقاتأخرى يكون معرفة سبب نشوء هذه المشاكل غيرواضح.
لدى الناسأفكارومعتقدات مختلفة حوللصحةالنفسيةCAMHS،تحترمهذا ،وسوف نعملمعكممن أجلدعمعائلتكم.
ماأنواعالمشاكل التييمكن ل  CAMHSالمساعدة فيها؟
مساعدةالطفالوالش بابوالباء والمهاتالذينيعانونمنمجموعةمنالمش اكل .أحياناالطف
وفيالمدرسة،أومعأصدقائهم .ويشعرالبعضبتدنيالمزاج،والتوتر والقلق الشديد.

ال  /الش

بابالذين يقوم

ون بزيارتنالديهممشاكلفيالمنزلمعأس

رهم،

ق د ي واجه البعضص عوباتفيالكلوإدارة الغض ب.قديجدآخرونص عوبةفيالتركيز ،أوصعوبةفيتكوينص داقات.البعضلديهممشكلةرؤياوسماعالش ياءالتي ل
يراهاأشخاص آخرون .فيحينأنهمنالطبيعيالمرورببعضهذهالمش اكللفترة م ن ال وقت،لكن ،إذاكانته ذه المش اكل بدأتبالس يطرة علىالحياةاليومي ةفإ Jنها تحتاج إلى
بعضالدعمالضافي.فيبعضالحيانيجد الشباب صعوبةفيالتأقلم ،وقد يحاولونإيذاءأنفسهمأويبدأون بالتفكيربأنهمليريدونالعيشبعدالن .في ه ذه الحال ة ،يمك ن مس اعدةهؤلء
الشبابعلى التخلص منهذهالفكاروالمشاعر.
إذاكنتأنتأوأيشخص تعرفهلديهأفكارحوليذاء نفسهأوإنهاءحياتهمنالمهمالتحدثإلىشخص بالغتثقبه .فيحال ةالطوارئيجبأنترىطبيبك العموميأواذهبإلىقس م الح وادث والط وارئ ف ي
مستشفى محلية.
جميعالمش اكللمذكورةهنايمكنأنتكونمثيرةلقلقالطفال  /الشبابوأس رهمCAMHS .هنالمساعدةالس ر علىفهمالمش اكلوإيجاد طرقإيجابي ةللتحركإلىالمامCAMHS .ليس ت
كالخدماتالجتماعي ة .س نبقي الشخص الذيأحالكم علىعلمبمايح دث ،إل إذاأص بح ل دينا مخ اوف أنكأوشخص آخر ق د يص اب ب أذى ،ك ل م ا
تتحدثعنهسيبقىسري.وهذايعنيأننالننشاركتفاصيللمشاكللخاصةبكمأيشخصآخرإلإذا أعطيتنا الذن .نحنهنالندعمكم.
كيفيمكننا الحصولعلىموعدفي CAMHS؟
يتح Jد ثمعظم الن اس إلىطبيبهمأوالمدرس ةأوالمهنين المشاركينفيمجالرعايةطفلهمعنالمش اكل ال تي يع اني منهاالطفلوالس رة .هذاالش خص المتح دث إليهيرسلرس الةإلى
 .CAMHSبع ض عي ادات  CAMHSتقب ل الحال ة الذاتي ة )وهذايعنيأ \نأحدالوال دين /الشاباتص ل بعي ادة  CAMHSبش كل مباش ر م ن أج ل موع د( الفري ق ف ي CAMHS
يناقش كل الحالت .سوفنتصلبكم مباشرةلنقدملكمموعد ا .إذاكنا نعتقدأنناسوفنكونغير قادرينعلىمساعدةطفلكأوالسرة،فسوفنتصلبكأوبالشخصالذيأحالكلنشرحالسباب.
ماذا يحدثفيالموعدالول؟
فيالموعدالولسوفنسألكبعضالسئلةلمس اعدتناعلىفهمك وفه م احتياجاتطفلكبش كل أفض ل،مثل " ماهيالص عوبات ال تي يع اني منهاطفل ك؟ ' '،م تى بدأت؟م ا ه و الش يء
الذييجعللمورأفضل؟ماهوالشيءالذييجعل المورتزدادسوء ا؟ماشكللحياةالمنزلية  /المدرسية؟و"ماال ذيتأملفيتغييره؟ ' بعضالناسيش عرونببعض الت وتر قبللموع دالولفي
 CAMHSنحننتفهمهذا،وسوف نستمعإلىأية أسئلةأواستفساراتلديك.إذاكنتغيرمرت اح ب التكلم باللغةالنكليزي ة )حتىإذاك انطفلكيتكلم النكليزي ة( يمكنن اأننؤمنوجودمترجم وق ت
الموعد.
ماذايحدثبعدالموعدالول؟
 CAMHSسوف تستخدمالمعلوماتالتينوقشتفيالجتماعاتالولى لتساعدنا على فهم مسببات المشاكل التي وصفتها والتفكير معك حول نوع المساعدة التي يمكننا تقديمها.

