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 کمک بھ کودک خود 

) و  CDC( امراض یشگیریمشکل قابل توجھ است. طبق گزارش مراکز کنترل و پ  یکمتحده  یاالتو ا یرجینیاجوانان در و  یخودکش
  2017سالھ است کھ در سال  24تا  10جوانان  یاندر م یرمرگ و م یعلت اصل یندوم ی، خودکش یرجینیاو و درمان وزارت بھداشت

 گزارش شده است. 

توانند جان انسان ھا را  یبا ھم متحد شوند م یمقابلھ با خودکش ی برا جامعھافراد ، مدارس و   یاست و وقت  یشگیریقابل پ   یخودکش
  باشند. یشگیریاز روند پ  یبخش یناست کھ والد ینا چیز نجات دھند. مھمتر از ھر 

 ینا  یو جستجو آگاھیاز خود بروز داده اند. با  ینیبال یمانند افسردگ یعالئم ھشدار دھنده ا یرندم ی م یکھ با خودکش ینوجوانان اغلب 
 . یرخ یادر معرض خطر است  تانفرزند  داده شود یصتا تشخ یدکمک کن  یدتوان  یم ینعالئم ھشدار دھنده ، شما بھ عنوان والد

 دانستن عالئم 

 یرکند کھ بر نحوه تفکر و رفتار جوان تأث  یم یجاددر مغز ا یوشیمیاییعدم تعادل ب  یا روحی، یک نوع یاختالالت خلق یرو سا یافسردگ
مشکل   یک ینشانھ ھا ونباشد  یمشکل رفتار یکممکن است فقط  یمشکل رفتار  یکاوقات  یبدان معناست کھ گاھ ینگذارد. ا یم

دھد   یگزارش م(مرکز کنترل و پیشگیری امراض)  CDCروان را پنھان کند.  سالمت یھا یان نگر یرسا یا یتر مانند افسردگ یقعم
ً کھ تقر  .کند یرا تجربھ م یدوره افسردگ یکنفر  1کودک  5از ھر  یبا

است ، مانند: یکھ نشانگر افسردگ یدرا مشاھده کن  یرفتار یاممکن است عالئم  پدر یا مادربعنوان 

 تغییر قابل توجھ در وزن یا اشتھا فعالیتھابی عالقگی در  یرپذ یکتحر یاافسرده  یھروح

 کاھش تمرکز یا یفیبالتکل از حد  یشگناه ب  یا یارزش یاحساس ب  نا امیدی

 فکر کردن  یخودکش یامرگ  مکرراً بھ ی ، از دست دادن انرژ یخستگ تغییر قابل توجھ در عادات خواب 

 

 تر  یکنگاه نزد

بھ عنوان  ییراتتغ ین. غالباً ایدشو  یفرزندتان م  یو رفتارھا  یھروح ییرکھ متوجھ تغ یدباش ینفر ینممکن است اول پدر یا مادربھ عنوان 
است کھ   عادی ینوالد یشوند. برا یداده م یصتشخ یرد یلیخ یاشوند  یجوانان شناختھ نم یو خودکش یعالئم ھشدار دھنده افسردگ

دھند در   یح" توضینوجوان معمولنمونھ ی یک " یا" نوسان خلق و خوی دوران نوجوانی" را بھ عنوان فتاردر خلق و خو و ر ییرتغ
  مورد " روان باشد.  سالمت اختالالت  یرسا ینو ھمچن   یبھ نام افسردگ  یماریب  یک یلبھ دل یخلق ییراتکھ در واقع ممکن است تغ یحال

فقط با  ی. افسردگیابد یگذارد و اغلب بھبود م یم یرکودک تأث  یھبر روح  یمدت کوتاھ ی" فقط برانوسان خلق و خوی دوران نوجوانی
 .یابد یبھبود م یدرمان روانپزشک

مشخص در   یدارپا ییرتغ یک یناست. انامیده می شود، انواع گوناگون " ی عمده افسردگ یزود"اپ  کھ حالت یدترینبا شد یشدت افسردگ
و   یرپذ یکتحر یاھا  یتفعال  یشتربھ ب و یا نسبت کودک افسرده شده  کھ در عین حال انجامد یکودک است کھ حداقل دو ھفتھ بھ طول م

 است. عالقھ  یب 

 بروز رفتاری بیشتر بر اساس عالئمی کھ در باال توضیح داده شد ممکن است شلمل موارد زیر باشد: 

خود   ی"من از زندگ ی از قبیلجمالت 
  ی"م یا احمق ھستم"  یامتنفرم" ، "من بد 

 کشم"  ی/ خودم را م  خودم را بکشم خواھم

کھ قبالً با  یتھاییاز فعال یریکناره گ
می برده خانواده ، دوستان و مدرسھ لذت 

 است 

 در مورد وزن  وسواس

 خواب خیلی کم یا زیاد ندارد یندهبھ آ یدیام کاھش سرعت حرکت  یا یکتحر

درباره عملی کھ سبب مرگ می شود   خود را می بخشد  ییدارا
 سوال می پرسد 

 و مردن مرگ  وسواس
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 ید کمک بھ آن انجام دھ یبرا یدتوان یکھ م یکار

  یماین است کھ شما  یبعد وظیفھ ،  یدداده ا یصتشخ یخودکش یا  یفرزند خود را در معرض خطر افسردگ یگری شخص د یااگر شما 
 یدوارو "ام یریدبگ یدهآن را ناد ید، ھرگز نبا یدرا مشاھده کرده ا ی. اگر عالئم ھشدار دھنده افسردگیدبا کودک خود صحبت کن  یدتوان 
 ." می آییدکھ از پس آن بر یدباش

 ید بالفاصلھ با کودک خود صحبت کن

مشکل یا مسئلھ ای وود   یاکھ آ ید . از او سوال کن ھستید و شرایط را درک می کنید و جدی می گیریدکھ شما نگران  ییدبھ کودک خود بگو
 .یدکن  یتاست. از کودک خود حماآن زند شما نگران فردارد کھ 

تر مانند  یجد ینگران  یک، و احتمال دارد کھ بھ شود یدرمان م یروان بھ راحت  سالمت مشکلھر  یا یافسردگتشخیص بھ موقع 
 شود.  یلقتل تبد یا یخودکش

 گزینھ ھای معمول درمان عبارتند از: 

 خوب و ورزش  یھتغذ مدرسھ  موجود در سطح مداخالت  ی/ گروھ   ی/ خانوادگ  یمشاوره فرد

 پزشک  یکدارو توسط  یابیارز جامعھ یبانیتوسعھ پشت  پزشک  یکتوسط  یزیکیف ینھمعا

 

 ی خودکش افکار و نقشھ برای

 دارد:  یبھ شما اطالع داده شده است کھ فرزند شما فکر خودکش یا یداگر نگران ھست 

برنامھ ھا وجود دارد ،   یاافکار  ین. اگر ایدبپرس یبرنامھ خودکش یابھ مرگ  یلدر مورد تما یراخ افکار یک از درباره ھر •
انواده شما مھم است. در  شما و خ  یکھ کودک تا چھ اندازه برا یدکن  ید. تأکیدبپرس یت کردنحما لحن روش و آن را بھ یلدل

ونھ شرایط  ھرگ یریتمد یبرا یگزینسالم جا یراه ھا ردو در مو  یدصحبت کن   اعضاء خانواده ضرورت ایمن نگھداشتنمورد 
 .یدکن  سخت و دشوار صحبت

 . یدمسئول نگھ دار یک فرد بالغآنھا را تحت نظارت  یشھکرد ، ھم ییدرا تأ یخودکشبرای   نقشھاگر کودک شما افکار و  •

 یھا ینگران  یرسا یاجوانان  یشناخت و درمان افسردگ  ینھروان کھ در زم سالمتمتخصص  یکتوسط  ی فور یابیارز یک •
توانند در  یمشاور مدرسھ خانواده شما م یا. پزشک متخصص اطفال / پزشک یددھ یباست ، ترت  یدهروان آموزش د سالمت
 کمک کنند. یمنابع محل یجستجو 

 .یدنکن  یغدر یابیارز ینا یافتدر در •

 ید کن یخانھ امن را نگھدار یکمھم است کھ 

 یلوسا ین. ایدببر ینبدون نسخھ را از ب  یچاقو ، نسخھ ھا و داروھا یامانند سالح شامل اسلحھ گرم و /  یکشنده ا  یلھبھ ھر وس یدسترس
 .دور باشندفرزند شما  دسترسی از یاشود  دوراز خانھ  یدبا

 

اگر شما یا کسی را می شناسید کھ بھ خود کشی فکر می کند، لطفاً با یکی از موارد زیر تماس بگیرید.

 شماره سراسری پیشگیری از خودکشی
 پیامک کنید 741-741را بھ شماره  HOME"عبارت "

 8255-273-800-1 تلفن 
  /https://suicidepreventionlifeline.org چت آنالین :

 24/7خدمات اورژانس   -خدمات جامعھ پرینس ویلیام کانتی  
  7800-792-703 (غربی)Manassas منطقھ 
4900-792-703 (شرقی)   Woodbridgeمنطقھ 

 

https://suicidepreventionlifeline.org/

