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تاریخ  التنفیذ  رقم ھویة العضو

0B اإلرھاق العصبي والصدمات وتجارب الطفولة
 المعاكسة

1Bاالجراءات الذاتیة من قبل العضو 

2B فحص صدمات األطفال والمراھقین)CATS (-  تقریر الشباب) اختیاري[) عاًما 17إلى  7من[ 

ضع عالمة . فیما یلي قائمة باألحداث المرھقة والمخیفة التي تحدث أحیاًنا. تحدث أحداث مرھقة أو مخیفة لكثیر من الناس
 .إذا لم یحدث لك ذلك" ال"ضع عالمة . إذا حدث لك ذلك" نعم"

 نعم ال الحادثة

 .حریق كارثة طبیعیة خطیرة مثل فیضان أو زوبعة أو إعصار أو زلزال أو .1

 .دراجة أو عضة كلب أو إصابة ریاضیة /حادث أو إصابة خطیرة مثل حادث سیارة  .2

 .تھدید أو ضرب أو أذى شدید ضمن األسرة .3

. تھدید أو ضرب أو أذى شدید في المدرسة أو الحي .4

 .مھاجمة أو طعن أو إطالق النار أو السلب بالتھدید .5

 .العائلة یھدد أو یضرب أو یؤذى بشدةرؤیة شخص في  .6

 .رؤیة شخص في المدرسة أو الحي  یھدد أو یضرب أو یؤذى بشدة .7

أو عندما یرغمك . شخص یعتدي علیك جنسیاً أو یجعلك تقوم بأعمال جنسیة  لھ عندما ال یمكنك رفضھا .8
 .أو یضغط علیك للقیام بذلك

. االجتماعي، یطلب منك شخص ما أو یضغط علیك لعمل شيء جنسيعبر اإلنترنت أو وسائل التواصل  .9
 .مثل التقاط أو ارسال صور

 .یقول أشیاء سیئة للغایة تخیفك. شخص ما یتسلط علیك أو یضایقك شخصیا .10

 .یقول أشیاء سیئة للغایة تخیفك. شخص ما یتسلط علیك أو یضایقك عبر االنترنت .11

 .فجأة أو بعنفشخص قریب منك یموت  .12

 .إجراء طبي مرھق لألعصاب أو مخیف .13

 .تواجدك في مكان تدور فیھ الحرب .14

 .أحداث أخرى مرھقة لألعصاب أو مخیفة .15

: صف



رقم هوية العضو 

تاري    خ التنفيذ

National Data Coordinating CenterOriginal measure translated for EPINET by the EPINET  

 والمتابعة األساسیة التقییمات 2 2021 فبرایر 26
ARABIC 

 :لمعرفة عدد المرات التي أزعجتك فیھا األشیاء التالیة خالل األسبوعین الماضیین 3أو  2أو  1أو  0أشر 

 أبداً  :األسبوعین الماضیین، كم مرة انرعجت بسببخالل 
من حین 

 آلخر
نصف 
ً  الوقت  دائماً تقریبا

 .3 .2 .1 .0 .أفكار أو صور مزعجة حول ما حدث تبرز في رأسك .1
 .3 .2 .1 .0 .أحالم سیئة تذكرك بما حدث  .2
 .3 .2 .1 .0 .الشعور كما لو أن ما حدث  في الماضي یحدث من جدید .3
 .3 .2 .1 .0 .الشعور باالستیاء للغایة عندما یتم تذكیرك بما حدث .4
تعرق، نبضات قلب سریعة، (مشاعر قویة في جسمك عند تذكیرك بما حدث  .5

 ).اضطراب في المعدة
0. 1. 2. 3. 

تحاول عدم التفكیر أو التحدث عما حدث، أو أن ال یكون لدیك مشاعر حول  .6
 .ذلك

0. 1. 2. 3. 

االبتعاد عن األشخاص أو األماكن أو األشیاء أو المواقف التي تذكرك تحاول  .7
 .بما حدث

0. 1. 2. 3. 

 .3 .2 .1 .0 .عدم التمكن من تذكر جزء مما حدث .8
أفكار مثل أني لن اعیش حیاة جیدة،  . أفكار سلبیة عن نفسك أو عن اآلخرین .9

 .أو ال یمكنني الوثوق بأحد، أو العالم بأسره غیر آمن
0. 1. 2. 3. 

 .3 .2 .1 .0 .لوم نفسك على ما حدث، أو لوم شخص آخر بدون ذنب .10
 .3 .2 .1 .0 .في معظم األحیان) خوف، غضب، ذنب، خجل(أحاسیس سیئة  .11
 .3 .2 .1 .0 .عدم الرغبة في فعل األشیاء التي اعتدت القیام بھا .12
 .3 .2 .1 .0 .الشعور بعدم االقتراب من الناس .13
 .3 .2 .1 .0 .عدم القدرة على الشعور بأحاسیس طیبة أو سعیدة .14
 .3 .2 .1 .0 .الشعور بنوبات غضب وصب غضبك على اآلخرین. الشعور بالغضب .15
 .3 .2 .1 .0 .القیام بأشیاء غیر آمنة .16
 .3 .2 .1 .0 ).التحقق لمعرفة من حولك(الحذر  المبالغ بھ أو  الحرص الشدید  .17
 .3 .2 .1 .0 .أن تكون سریع االھتیاج .18
 .3 .2 .1 .0 .مشاكل في  تركیز االنتباه .19
 .3 .2 .1 .0 .صعوبة في النوم أو االستمرار في النوم .20

  



رقم هوية العضو 

تاري    خ التنفيذ

 :إذا تداخلت المشاكل التي حددتھا مع" ال"أو " نعم"یرجى وضع عالمة 

 ال نعم الجوانب من حیاتك؟ھل المشاكل الموصوفة في األسئلة السابقة تتداخل مع ھذه 

   التعایش مع اآلخرین .1

   المرح /الھوایات  .2

   المدرسة أو العمل .3

   العالقات من العائلة .4

   السعادة بشكل عام .5
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