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  تاریخ  التنفیذ    رقم ھویة العضو

اإلرھاق العصبي والصدمات وتجارب الطفولة 
 المعاكسة

 االجراءات الذاتیة من قبل العضو

 ]اختیاري[) LEC-5(قائمة مراجعة أحداث الحیاة  

لكل حدث، أشر على واحد أو . الصعبة أو المجھدة نفسیاً التي تحدث للناس في بعض األحیانندرج أدناه عدد من األشیاء 
) ج(لشخص آخر ،  شھدت حدوثھا) ب(شخصًیا،  حدثت لك) أ: (أكثر من المربعات الموجودة على الیمین لإلشارة إلى أنھا

المثال، بصفتك مسعف أو شرطي  على سبیل(تعرضت لھا كجزء من وظیفتك ) د(لشخص قریب منك،  سمعت عن حدوثھا
 .علیك مباشرة ال تنطبق) و(إذا كانت تفي السؤال، أو لست متأكًدا أنت ) ھـ(، ) أو عسكري أو مستجیب أول لحادثة

 .أثناء استعراض قائمة األحداث) منذ أن كنت صغیراً وحتى بلوغك( حیاتك بأكملھاتأكد من اعتبار 

 سمعت عنھا شھدتھا حدثت لي حادثة
من جزء 

 ال تنطبق غیر متأكد عملي

على سبیل (كارثة طبیعیة  .1
المثال، فیضان  إعصار ، 

 )دوامة ھوائیة ، زلزال
      

       حریق أو انفجار .2

على سبیل المثال، (حادثة نقل  .3
حادثة سیارة ، حادثة قارب، 

 )حطام قطار ، تحطم طائرة
      

حادث خطیر في العمل أو  .4
       أثناء نشاط ترفیھيالمنزل أو 

على (تعرض لمادة سامة  .5
سبیل المثال، مواد كیمیائیة 

 )خطیرة، إشعاع
      

على سبیل (إعتداء جسدي  .6
المثال، تھجم ، ضرب ، صفع 

 )، ركل ،  ضرب مبرح
      

على سبیل (إعتداء بسالح  .7
المثال، إطالق النار أو الطعن 
أو التھدید بسكین أو مسدس أو 

 )قنبلة

      



  رقم ھویة العضو 

  : تاریخ التنفیذ

 سمعت عنھا شھدتھا حدثت لي حادثة
من جزء 

 ال تنطبق غیر متأكد عملي

إغتصاب، (إعتداء جنسي  .8
محاولة االغتصاب، القیام بأي 
نوع من األفعال الجنسیة بالقوة 

 )أو التھدید باإلیذاء

      

تجارب جنسیة أخرى غیر  .9
       مرغوب فیھا أو غیر مریحة

االشتراك في معركة أو  .10
في (التعرض لمنطقة حرب 

 )الجیش أو كمدني
      

على سبیل المثال، (األسر  .11
االختطاف أو اإلحتجاز 
 )كرھائن أو أسیر حرب

      

       مرض أو إصابة تھدد الحیاة .12

       معاناة إنسانیة شدیدة .13

مثل (موت مفاجئ وعنیف  .14
       )القتل واإلنتحار

موت مفاجئ وغیر متوقع  .15
       لشخص قریب منك

أذى أو وفاة إصابة خطیرة أو  .16
       تسببت بھا لشخص آخر

أي حدث أو تجربة أخرى  .17
       مجھدة  نفسیاً للغایة
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