اين صفحه خالصه ای از اطالعات درباره  CAMHSبرای فارسی زبانھاست .اگر سوال يا نگرانی داريد لطفا با
خدمات  CAMHSتماس بگيريد .اگر برای انگليسی صحبت کردن نياز به کمک داريد ،کارکنان  CAMHSبرای
کمک به شما حضور يک مترجم را ھماھنگ ميکننند.

 CAMHSچيست ؟
 CAMHSمخفف  ) Child and Adolescent Mental Health Serviceخدمات سالمت اعصاب و روان کودکان
و نوجوانان( است CAMHS .از کودکان و نوجوانان )  0-18سال ( و والدين آنھا حمايت می کند .تيمی که در
 CAMHSکار ميکنند مھارتھای متفاوتی دارند و حمايتھای متفاوتی با توجه به نياز کودک و خانواده ارائه ميدھند .اين
تيم جوانان را به تنھايی و با خانواده شان مالقات ميکنند.
معنی "سالمتی اعصاب و روان" چيست؟
وقتی ما از لحاظ روح ،جسم و روان خوب ھستيم و زندگی روزانه را بخوبی ميگذرانيم ،ميتوانيم بگوييم که سالمتی
اعصاب و روان خوبی داريم.
مشکالت اعصاب و روان مربوط به نحوه فکر کردن و احساسات آدمھا و ارتباط با اشخاص ديگر و تاثيرات منفی آن
در زندگی روزمره است .اين مشکالت را ھر کسی با ھر سن ،نژاد ،مذھب يا آگاھی ميتواند داشته باشد .بعضی وقتھا
اين مشکالت در نتيجه يک ضربه روحی يا فشار روحی ايجاد ميشود .بعضی اوقات در اثر انباشته شدن فشارھای
روحی در طی گذشت زمان ايجاد ميشود .يا ممکن است يک جوان و خانواده با مشکالتی که مواجه ميشوند ،حمايتی
نداشته باشند .بقيه مواقع روشن نيست که چرا دچار آن ميشوند.
اشخاص عقايد و ايده ھای متفاوتی درباره سالمتی اعصاب و روان دارند CAMHS .با شما کارميکند تا ازخانواده شما
حمايت کند.
چه نوع مشکالتی را  CAMHSميتواند کمک کند؟
 CAMHSبه کودکان و نوجوانان و خانواده ھايی که با مشکالت مختلف مواجه ھستند ،کمک ميکند .بعضی اوقات
کودکان و نوجوانان به دليل مشکالتی که در خانه ،مدرسه يا با دوستان خود دارند ،ما را مالقات ميکنند .بعضی از آنھا
دارای روحيه پايين ،فشار روحی و مملو از نگرانی ھستند .بعضی مشکالتی در مورد خوردن و کنترل خشم خود
دارند .بعضی ديگر مشکل تمرکز يا دوست پيدا کردن ،دارند .بعضی ديگر چيزھايی می شنوند و می بينند که ديگران
نه می بينند و نه می شنوند .در حاليکه داشتن بعضی از اين مشکالت طبيعی است ،اگرچنانچه چنين مشکالتی به
زندگی روزانه شماغالب شوند ،نياز به کمک بيشترخواھيد داشت.
بعضی مواقع کنار آمدن با مشکالت برای جوانان سخت ميشود و ممکن است سعی به صدمه زدن به خود يا فکر زنده
نماندن بکنند .به اين جوانان با چنين تفکرات و احساساتی که دارند ميتواند کمک شود .اگرخود شما يا شخص ديگری
را که می شناسيد دارای افکار صدمه به خود و پايان دادن به زندگيشان ھستند بسيار مھم است که با بزرگسالی که
اعتماد داريد صحبت کنيد .در مواقع اضطراری می توانيد به مطب  GPيا دکتر عمومی خود و يا بخش اورژانس
بيمارستان برويد.

تمام مشکالت ذکر شده برای کودکان و نوجوانان و خانواده اھا نگران کننده ھستند CAMHS .به درک مشکالت
خانواده ھا و يافتن راھھای مثبت در جھت حرکت به جلو کمک ميکند .اين خدمات مانند خدمات اجتماعی )سوشال
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سرويسز( نيست  .ما کسی که شمارا معرفی کرده درجريان کارھا خواھيم گذاشت .گفته ھای شما محرمانه می ماند
مگر اينکه ما نگران شويم که شما به خود يا شخص ديگری صدمه جدی بزنيد .باين معنا که ما جزئيات مشکالت شما
را بدون اجازه شما به ھيچ کس نميدھيم .ما اينجا ھستيم تا از شما حمايت کنيم.
چطور ميتوانم از  CAMHSوقت مالقات بگيرم؟
بيشتر افراد با دکتر يا مدرسه يا با اشخاص حرفه ای مربوطه ای که مراقبت از آنان را به عھده دارند در مورد
مشکالتی که کودک با خانواده دارند صحبت ميکنند .سپس شما توسط ھر کدام از اين اشخاص توسط نامه به ما ارجاع
ميشويد .بعضی از کلينکھای  CAMHSفرد جوان يا خانواده ميتوانند مستقيما وقت مالقات بگيرند .اين تيم درباره ھمه
کسانی که به ما ارجاع شده اند بحث ميکند .ما مستقيما با شما تماس ميگيريم تا وقت مالقات بگذاريم .اگر فکر کنيم که
ما نميتوانيم به فرزند شما و خانواده شما کمک کنيم ،با شما يا شخصی که شما را معرفی کرده تماس می گيريم و علت
آنرا توضيح ميدھيم.
آنچه که در جلسه اول انجام ميدھيم؟
دراولين مالقات ما سواالتی ميپرسيم تا درک بھتری از نيازھای فرزند شما و شما داشته باشيم .سواالتی مانند :فرزند
شما چه مشکالتی دارد؟ از کی شروع شده است؟ چه چيزھای اوضاع را بھتر ميکند؟ چه چيزھايی اوضاع را بدتر
ميکند؟ زندگی در خانه يا مدرسه چطور است؟ اميرواريد چه تغييری ايجاد شود؟ بعضی ھا قبل از وقت مالقات اول
کمی عصبی ھستند ما اين را درک ميکنيم و به سواالت و نگرانيھای شما گوش ميکنيم .اگر اعتماد به نفس در انگليسی
صحبت کردن نداريد ) با وجود انگليسی صحبت کردن فرزندتان( ما ھماھنگ می کنيم تا شما در اين مالقات مترجم
داشته باشيد.
بعد از جلسه اول چه ميشود؟
 CAMHSاز اطالعاتی که در چند جلسه اول داده شده استفاده ميکند تا درک کند چه چيزی باعث اين مشکالتی که
توصيف کرديد ،شده است و با ھمفکری شما چيزی که ميتواند به شما کمک کند ،ارائه کنيم.
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