
 

Farsi	2020	

دگی  نز بالگری رویدادهای ناراحت کننده دوران کودکی و رویدادهای مرتبط  رغ
(Child دک(  وک  – (Pediatric ACEs and Relevant Life Events Screener) (PEARLS) 

هئا دهنده مراقبت تکمیل شود  طس ار وت
ریخ امروز:     ات

 

م فرزند: ریخ تولدان ات  :    
 

م شم بت با فرزند :اان     :سن

یاری از خانواده ها رویدادهای پر دغدغه ای در زندگی تجربه می کنند. با گذشت زمان این تجربه ها می توانند بر سالمت و تندرستی فرزندتان  سب
اند. آیا از زمان تولد فرزندتان تا  مب ات بتوانیم به او کمک کنیم سالم  ن سؤاالتی از شما بپرسیم  ات ثیر داشته باشند. ما می خواهیم در ارتباط با فرزند أت

طفا توجه کنید، بعضی از  ل.  شته و حال را به حساب آورید ذگ دیده یا به هنگام وقوع آنها حضور داشته است؟  لطفا تجربیات  ون، او تجربیات زیر ر ا نک
ه"  لب سخ به کل سؤال " اپ سخ دادید، در اینصورت  اپ ه"  لب  " ل اؤ زا س زا یکدیگر مجزا می شوند. اگر به هر قسمت  ا"  یآ "ا  االت بیش از یک قسمت دارند که ب ؤس

اهد بود.  وخ

ًً

 

ش 1                                                                                                                                       خب
دان رفته باشد؟  § نز اقبت کننده زندگی کرده است که به حبس/ رم ا فرزند شما تا بحال با یک والد/ یآ

ای اینکه محافظت نمی شود؟ § زندتان تا بحال احساس کرده که پشتیبانی نمی شود، کسی او را دوست ندارد و/ رف ا فکر می کنید که  یآ  

هب عنوان مثال، افسردگی، روان گسیختگی یا  §  ) اقبت کننده زندگی کرده که دچار مشکالت بهداشت روان باشد؟ رم ا فرزند شما تا بحال با یک والد/ یآ
PTS، یا اختالل اضطراب)  ،D بی طق ،ی اختالل دو  کیزوفرن سا

اقبت کننده به فرزند شما توهین کرده، او را تحقیر، یا کوچک کرده است؟ § رم ا تا بحال یک والد/  یآ  

روهای نسخه ای § اد ای  ا والد زیستی یا ژنی فرزندتان، یا هر مراقبت کننده ای که او تا بحال داشته است، مشکلی با استفاده بیش از حد از الکل، مواد مخدر  یآ  
رد؟  اد شته یا  اد

هب عنوان مثال، عدم محافظت در مقابل وضعیت هایی که §  ) ا فرزند شما تا بحال برای مراقبت مناسب توسط هر مراقبت کننده ای کمبود داشته است؟ یآ  
)ن د  رناک بودند، یا عدم دریافت مراقبت به هنگام بیماری یا آسیب در صورتی که منابع در دسترس بود طخ

زند  § رف اقبت کننده او فریاد بزند، به او توهین کرده یا او را تحقیر کند؟  ای رم /د  یده است که فرد بزرگسال دیگری بروی وال نش ا تا بحال دیده یا  مش دن  ز رف ا  یآ
هب او آسیب وارد شود؟   اقبت کننده سیلی خورده، به او لگد، مشت یا کتک زده شود، یا به وسیله سالحی  رم /لد ا تا بحال دیده یا شنیده است که یک وا مش

ا تا بحال§ یآ ا هیچ فرد بزرگسالی در خانوار بارها یا اکثر اوقات فرزندتان را هل داده، چیزی را از او قاپیده، سیلی زده، یا چیزی به او پرت کرده است؟  ای یآ  
ا تا بحال هیچ فرد  یآ ند یا او زخمی شود؟  ای ام وا ب هک باعث شده عالئم آن روی بد ن چ فرد بزرگسالی در خانوار، فرزندتان را تا آن حد محکم کتک زده  یه

ام را تهدید کرده یا به نوعی رفتار کرده که باعث شود فرزندتان بترسد که ممکن است به او صدمه وارد شود؟  الی در خانوار فرزند ش رگ زب

 

س

ه یا از او خواسته است به  آن فرد به§ دز زند شما دست  رف ید  به ای فر ا فرزند شما تا بحال مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته است؟ به عنوان مثال، آ یآ  
هت است با انس وت ده، یا موجب شده که فرزند شما احساس ناراحتی کند، یا آیا هیچکس تا بحال سعی کرده یا  وب عی دست بزند که ناشایست یا ناخواسته  ون

؟  دن ار ک رق زند شما از طریق دهانی، مقعد یا واژن رابطه جنسی بر  رف

 
 

اقبت کننده طالق§ رم /د دک ایجاد شده است؟ به عنوان مثال، یک وال وک ن)  اگ ییرات قابل مالحظه ای در وضعیت روابط مراقبت دهنده( غت ا تا بحال  یآ  
ا شده است، یا یک شریک عاطفی زندگی به خانه نقل مکان کرده یا آنرا ترک کرده است ؟ دج فته/ رگ

 

ید:  نز ع ب مج رد این قسمت دوم را  ه"  لب سخهای " اپ  
د. ً یهد ام ه دا عب د م ت سق لطفا  رد سشنام ه رپ بقی  ام ل  یم کت ای  رب

Child (Parent/Caregiver Report) – Deidentified 



ش 2 خب

هب عنوان مثال قلدری هدفمند،§  ) ت؟ سا ت یا این مورد را شنیده یا دیده  سا ا فرزند شما تا بحال قربانی خشونت در محل زندگی، اجتماع یا مدرسه شده  یآ
)م له  یا سایر اقدامات خشونت آمیز، جنگ و تروریس مح

 

هب خاطر نژاد، قومیت، هویت جنسی، گرایش جنسی، مذهب، تفاوتهای یادگیری، یا معلولیت§ هب عنوان مثال   ) ه است؟ تف ر گر ار در تبعیض ق ا فرزند شما مو یآ
)د  د آزار قرار گرفته یا با او به نوعی رفتار شده باشد که احساس کوچکی یا محرومیت کن رو اه م

لی ثابت برای زندگی، نقل مکان بیش از د و§ حم ان مثال، بی خانمانی، نداشتن  ون هب ع  ) ت؟ سا به کرده  رج ا فرزند شما تا بحال مشکالتی در ارتباط با مسکن ت یآ
)ه زل یا ضبط ملك رهنی با سلب حق مالكيت یا مجبور شدن به زندگی با چندین خانواده یا اعضاء خانواد نم ر طی یک دوره شش ماهه، اخراج از  اب

ه کافی غذا برای خوردن ندارد یا اینکه قبل ازاینکه بتوانید غذای بیشتری تهیه کنید غذای § زا ا به اند مش هک فرزند  د  یا ن نگرانی را داشته  یا ا تا بحال   یآ
اهد شد ؟ وخ زندتان تمام  رف

ا فرزندتان تا بحال بخاطر مراقبت رضاعی، یا مهاجرت از والد یا مراقبت کننده خود جدا شده است؟§ یآ

هک دچار یک بیماری جدی جسمی یا معلولیت باشد؟ § یگ کرده است  ه ای زند دن اقبت کن رم ا فرزند شما تا بحال با یک والد/ یآ

اقبت کننده ای زندگی کرده است که فوت شود؟ § رم ا فرزند شما تا بحال با یک والد یا  یآ

ار جمع بزنید:  وم  د  رد این قسمت ه"  لب سخهای " اپ

Child (Parent/Caregiver Report) – Deidentified 
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Farsi	2020	

دگی  نز دکی و رویدادهای مرتبط  وک احت کننده دوران  را ای ن هد اد ی ور ری  گل با رغ
 (Child دک(  وک  – (Pediatric ACEs and Relevant Life Events Screener) (PEARLS)

سط ارائه دهنده مراقبت تکمیل شود  وت
ریخ امروز:     ات

 

م فرزند ریخ تولد: :ان ات     
 

م شما: بت با فرزندان سن  :    

یم توانند بر سالمت و تندرستی فرزندتان  اب گذشت زمان این تجربه ه ا دگی تجربه می کنند . نز یاری از خانواده ها رویدادهای پر دغدغه ای در  سب
لد فرزندتان تا  وت ات بتوانیم به او کمک کنیم سالم بماند. آیا از زمان  ن سؤاالتی از شما بپرسیم  ات ثیر داشته باشند. ما می خواهیم در ارتباط با فرزند أت

طفا توجه کنید، بعضی از  ل.  ربیات گذشته و حال را به حساب آورید جت ا حضور داشته است؟  لطفا  هن ما وقوع آ ای به هنگ ون، او تجربیات زیر را دید ه نک
ه"  لب  " ، در اینصورت پاسخ به کل سؤال دی سخ داد اپ ه"  لب زا سؤال " زا یکدیگر مجزا می شوند. اگر به هر قسمت  ا"  یآ "ا  االت بیش از یک قسمت دارند که ب ؤس

.ود  اهد ب وخ

ًً

 

ش 1                                                                                                                                     تیکًخب ه"  ار لب شد " اب تبط  رم گ اه ره   لطفا 

؟د§ ☐  ته باش فر دان  نز س/ بح هک به  اقبت کننده زندگی کرده است  رم ا فرزند شما تا بحال با یک والد/ یآ ه   ریخ☐  لب

ای اینکه محافظت نمی شود؟ § ☐  ا فکر می کنید که فرزندتان تا بحال احساس کرده که پشتیبانی نمی شود، کسی او را دوست ندارد و/ یآ ه  ریخ☐  لب

 ☐ 
نا§ ، افسردگی، رو لا هب عنوان مث  ) ؟د اقبت کننده زندگی کرده که دچار مشکالت بهداشت روان باش رم ا فرزند شما تا بحال با یک والد/ یآ  

PTS، یا اختالل اضطراب)   ،D یختگی یا اسکیزوفرنی، اختالل دو قطبی سگ ه ریخ☐  لب
 

ده است؟ § ☐  رک ده، او را تحقیر، یا کوچک  رک اقبت کننده به فرزند شما توهین  رم ا تا بحال یک والد/  یآ ه   ریخ☐ لب

 ☐ 
تفاده بیش از حد از الکل، مواد مخد ر§ سا ت، مشکلی با  سا ات بحال داشته  وا  نده ای که  نک ا والد زیستی یا ژنی فرزندتان، یا هر مراقبت  یآ  

ای دارد؟  ای داروهای نسخه ای داشته  ه  ریخ☐ لب

 ☐ 
هب عنوان مثال، عدم محافظت در مقابل §  ) ا فرزند شما تا بحال برای مراقبت مناسب توسط هر مراقبت کننده ای کمبود داشته است؟ یآ  

)د   اقبت به هنگام بیماری یا آسیب در صورتی که منابع در دسترس بودن رم ، یا عدم دریافت  دن هک خطرناک بود عیت هایی  ضو ه  ریخ☐ لب

 ☐ 
اقبت کننده او فریاد بزند، به او توهین کرده یا او را § رم ا فرزند شما تا بحال دیده یا شنیده است که فرد بزرگسال دیگری بروی والد/  یآ  

اقبت کننده سیلی خورده، به او لگد، مشت یا کتک زده شود، یا  رم /د هد است که یک وال ه یا شنی دی ال د حب ا تا  مش زند  رف قیر کند؟  ای حت
ی به او آسیب وارد شود؟   حال هب وسیله س

ه  ریخ☐ لب

 ☐ 

ده § رک زی به او پرت  یچ ا هیچ فرد بزرگسالی در خانوار بارها یا اکثر اوقات فرزندتان را هل داده، چیزی را از او قاپیده، سیلی زده، ی ا یآ  
ار تا آن حد محکم کتک زده که باعث شده عالئم آن روی بدن او بماند یا  ا تا بحال هیچ فرد بزرگسالی در خانوار، فرزندتان  یآ ت؟  ای سا
زندتان  رف ا تا بحال هیچ فرد بزرگسالی در خانوار فرزند شما را تهدید کرده یا به نوعی رفتار کرده که باعث شود  یآ وا زخمی شود؟  ای

وا صدمه وارد شود؟  هک ممکن است ب ه رسد  تب

ه ریخ☐  لب

 ☐ 
زا او خواسته § ا فردی به فرزند شما دست زده  ای یآ ا فرزند شما تا بحال مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته است؟ به عنوان مثال،  یآ  

ا  یآ ،د  ای کن ناراحتی  اسس  اح شما  فرزند  هک  شده  موجب  یا  بوده،  ته  سا ناخو یا  ناشایست  که  بزند  دست  نوعی  به  فرد  آن  به   ت  سا
ای واژن رابطه جنسی بر قرار کند؟  ای توانسته است با فرزند شما از طریق دهانی، مقعد  چکس تا بحال سعی کرده  یه

ه  ریخ☐ لب

کی §  دک ایجاد شده است؟ به عنوان مثال ، وک ن)  اگ ا تا بحال تغییرات قابل مالحظه ای در وضعیت روابط مراقبت دهنده( یآ
طفی زندگی به خانه نقل مکان کرده یا آنرا ترک کرده است؟  اع ا شده است، یا یک شریک  دج /هت نده طالق گرف نک اقبت  رم لد/ او ه یخ☐ لب  ☐ر 

؟د  دی اد ه"  لب د پاسخ"  نچ ش 1  خب  رد
د. ً یهد ام ه دا عب د م ت سق لطفا  رد سشنام ه رپ بقی  ام ل  یم کت ای  رب

 
Child (Parent/Caregiver Report) – Identified 



ش 2 تیک ًخب ه"  ار لب شد " اب تبط  رم گ اه ره لطفا 

هب عنوان§ ☐  دگی، اجتماع یا مدرسه شده است یا این مورد را شنیده یا دیده است؟ ( نز بانی خشونت در محل  رق ال  حب ا فرزند شما تا  یآ  
ز، جنگ و تروریسم) یم ال قلدری هدفمند، حمله  یا سایر اقدامات خشونت آ ثم ه  ریخ☐  لب

 ☐ 
هب، § ذم ش جنسی،  یا میت، هویت جنسی، گر وق هب خاطر نژاد،  هب عنوان مثال   ) ا فرزند شما مورد تبعیض قرار گرفته است؟ یآ

ای یادگیری، یا معلولیت ها مورد آزار قرار گرفته یا با او به نوعی رفتار شده باشد که احساس کوچکی یا محرومیت کند) هت او فت ه ریخ☐  لب

 ☐
یل ثابت برای § هب عنوان مثال، بی خانمانی، نداشتن مح  ) ا فرزند شما تا بحال مشکالتی در ارتباط با مسکن تجربه کرده است؟ یآ

را طی یک دوره شش ماهه، اخراج از منزل یا ضبط ملك رهنی با سلب حق مالكيت یا مجبور شدن به ل مکان بیش از دو ب قن دگی،  نز
ءا خانواده) دگی با چندین خانواده یا اعض نز

ه   ریخ☐لب

ی § ☐  اذ لب ازاینکه بتوانید غ ق در یا اینک ه ن ندا در د که فرزند شما به اندازه کافی غذا برای خو یا ن نگرانی را داشته  یا ا تا بحال   یآ
م خواهد شد؟  ام شتری تهیه کنید غذای فرزندتان ت یب

ه ریخ☐ لب

ات بحال بخاطر مراقبت رضاعی، یا مهاجرت از والد یا مراقبت کننده خود جدا شده است؟§ ☐  ا فرزندتان  یآ ه ریخ☐  لب

لیت باشد؟ § ☐  ول یم یا مع ر یک بیماری جدی جس اچ دگی کرده است که د نز اقبت کننده ا ی رم ا فرزند شما تا بحال با یک والد/ یآ ه ریخ☐  لب

اقبت کننده ای زندگی کرده است که فوت شود؟ § ☐  رم ا فرزند شما تا بحال با یک والد یا  یآ ه ریخ☐  لب

؟د  دی اد ه"  لب د پاسخ"  نچ ش 2  خب  رد

Child (Parent/Caregiver Report) – Identified
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Farsi	2020	

دگی  نز ادهای مرتبط  دی و  رو یک بالگری رویدادهای ناراحت کننده دوران کود رغ
 (Teen Caregiver Report  ) ارش مراقبت کننده فرد نوجوان زگ  – (Pediatric ACEs and Relevant Life Events Screener) (PEARLS)

 
Teen (Parent/Caregiver Report) – Deidentified 

 

سط ارائه دهنده مراقبت تکمیل شود وت
ریخ امروز:     ات

 

م فرزند: ریخ تولد:ان ات      
 

م شما: بت با فرزند:  ان سن    

ی تجربه می کنند. با گذشت زمان این تجربه ها می توانند بر سالمت و تندرستی فرزندتان  گد دهای پر دغدغه ای در زن اد یاری از خانواده ها روی سب
ات بتوانیم به او کمک کنیم سالم بماند.   ن سؤاالتی از شما بپرسیم  ات ثیر داشته باشند. ما می خواهیم در ارتباط با فرزند أت

ا به هنگام وقوع آنها حضور داشته است؟  لطفا تجربیات گذشته و حال را به حساب آورید. ً ی  ه دی وا تجربیات زیر را د ا از زمان تولد فرزندتان تا کنون ، یآ
د، در اینصورت  ید سخ دا اپ ه"  لب زا سؤال " زا یکدیگر مجزا می شوند. اگر به هر قسمت  ا"  یآ لطفا توجه کنید، بعضی از سؤاالت بیش از یک قسمت دارند که با "

د.  وب ده  ا وخ ه"  لب  " لک سؤال سخ به  اپ
ً

 

ش 1                                                                                                                                       خب

دان رفته باشد؟  نز اقبت کننده زندگی کرده است که به حبس/ رم ا فرزند شما تا بحال با یک والد/ یآ

ای اینکه محافظت نمی شود؟  ده که پشتیبانی نمی شود، کسی او را دوست ندارد و/ رک دتان تا بحال احساس  نز رف ا فکر می کنید که  یآ

ال، افسردگی، روان گسیختگی یا  ثم هب عنوان   ) اقبت کننده زندگی کرده که دچار مشکالت بهداشت روان باشد؟ رم ا فرزند شما تا بحال با یک والد/ یآ
،ی اختالل دو قطبی، PTSD، یا اختالل اضطراب)  کیزوفرن سا

قیر، یا کوچک کرده است؟  حت اقبت کننده به فرزند شما توهین کرده، او را  رم ا تا بحال یک والد/  یآ

هخ ی با استفاده بیش از حد از الکل، مواد مخدر یا داروهای نس لک ا والد زیستی یا ژنی فرزندتان، یا هر مراقبت کننده ای که او تا بحال داشته است، مش یآ
یا داشته یا دارد؟ 

 

هب عنوان مثال، عدم محافظت در مقابل وضعیت هایی که  ) ا فرزند شما تا بحال برای مراقبت مناسب توسط هر مراقبت کننده ای کمبود داشته است؟ یآ
ری یا آسیب در صورتی که منابع در دسترس بودند)   ام رناک بودند، یا عدم دریافت مراقبت به هنگام بی طخ

 

زند رف اقبت کننده او فریاد بزند، به او توهین کرده یا او را تحقیر کند؟  ای رم گری بروی والد/  ید ده یا شنیده است که فرد بزرگسال  ید ام تا بحال  ا فرزند ش یآ
؟ دو یب وارد ش سآ وا   ی به حال ه شود، یا به وسیله س دز ه، به او لگد، مشت یا کتک  در اقبت کننده سیلی خو رم /لد ا تا بحال دیده یا شنیده است که یک وا مش

 
  

ا تا بحال یآ ا هیچ فرد بزرگسالی در خانوار بارها یا اکثر اوقات فرزندتان را هل داده، چیزی را از او قاپیده، سیلی زده، یا چیزی به او پرت کرده است؟  ای یآ
ا تا بحال هیچ فرد  یآ وا زخمی شود؟  ای مئ آن روی بدن او بماند یا  ان را تا آن حد محکم کتک زده که باعث شده عال تد چ فرد بزرگسالی در خانوار، فرزن یه

ام را تهدید کرده یا به نوعی رفتار کرده که باعث شود فرزندتان بترسد که ممکن است به او صدمه وارد شود؟  الی در خانوار فرزند ش رگ زب

 

س

ت به  آن فرد به سا هب فرزند شما دست زده یا از او خواست ه ی  در را گرفته است؟ به عنوان مثال، آیا ف د سوء استفاده جنسی قر رو ا فرزند شما تا بحال م یآ
ای توانسته است  ده، یا موجب شده که فرزند شما احساس ناراحتی کند، یا آیا هیچکس تا بحال سعی کرده  وب عی دست بزند که ناشایست یا ناخواسته  ون

ا از طریق دهانی، مقعد یا واژن رابطه جنسی بر قرار کند؟  مش اب فرزند 

 

اقبت کننده طالق  رم /د دک ایجاد شده است؟ به عنوان مثال، یک وال وک ن)  اگ ات بحال تغییرات قابل مالحظه ای در وضعیت روابط مراقبت دهنده( ا  یآ
ار ترک کرده است؟  ه نقل مکان کرده یا آن نا ا شده است، یا یک شریک عاطفی زندگی به خ دج فته/ رگ

:د  ی نز رد این قسمت اول را جمع ب ه"  لب سخهای " اپ
د. ً یهد ام ه دا عب د م ت سق لطفا  رد سشنام ه رپ بقی  ام ل  یم کت ای  رب

 



 

 

ش 2                                                                                                                                                                                        خب

هب عنوان مثال قلدری هدفمند،   ) ت؟ سا ت یا این مورد را شنیده یا دیده  سا ا فرزند شما تا بحال قربانی خشونت در محل زندگی، اجتماع یا مدرسه شده  یآ
دامات خشونت آمیز، جنگ و تروریسم)  قا له  یا سایر  مح

طر نژاد، قومیت، هویت جنسی، گرایش جنسی، مذهب، تفاوتهای یادگیری، یا  اخ هب عنوان مثال  هب  ) فته است؟ رگ ا ر رق ا فرزند شما مورد تبعیض  یآ
)د  د آزار قرار گرفته یا با او به نوعی رفتار شده باشد که احساس کوچکی یا محرومیت کن رو لولیت ها م عم

هب عنوان مثال، بی خانمانی، نداشتن محلی ثابت برای زندگی، نقل مکان بیش از   ) ت؟ سا ا فرزند شما تا بحال مشکالتی در ارتباط با مسکن تجربه کرده  یآ
)ه  اد ون ضاء خا عا ره شش ماهه، اخراج از منزل یا ضبط ملك رهنی با سلب حق مالكيت یا مجبور شدن به زندگی با چندین خانواده یا  ود ود بار طی یک 

ند ندارد یا اینکه قبل ازاینکه بتوانید غذای بیشتری تهیه کنید غذای  هب اندازه کافی غذا برای خور ا د که فرزند  مش یا ن نگرانی را داشته  یا ا تا بحال   یآ
زندتان تمام خواهد شد؟  رف

ا فرزندتان تا بحال بخاطر مراقبت رضاعی، یا مهاجرت از والد یا مراقبت کننده خود جدا شده است؟  یآ

ار یک بیماری جدی جسمی یا معلولیت باشد؟  چد یا زندگی کرده است که  ده  نن اقبت ک رم ا فرزند شما تا بحال با یک والد/ یآ

ا فرزند شما تا بحال با یک والد یا مراقبت کننده ای زندگی کرده است که فوت شود؟  یآ

ه است ؟ دش ا فرزند شما تا بحال بازداشت، دستگیر یا زندانی  یآ

هب عنوان مثال دوست پسر (؟  یک عاطفی زندگی تهدید شده است رش ار گرفته یا از طرف یک  رق ا فرزند شما تا بحال مورد سوء رفتار کالمی یا جسمی  یآ
ای دوست دختر) 

 

ار جمع بزنید:  وم  د  رد این قسمت ه"  لب سخهای " اپ  
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ی  گد نز یدادهای مرتبط  ور ان کودکی و  رو یدادهای ناراحت کننده د ور ری  گل با رغ
 (Teen Caregiver Report  ) ارش مراقبت کننده فرد نوجوان زگ  – (Pediatric ACEs and Relevant Life Events Screener) (PEARLS)

سط ارائه دهنده مراقبت تکمیل شود وت
ریخ امروز:     ات

 

م فرزند: ریخ تولد:  ان ات    
 

م شما: بت با فرزند:  ان سن    

نواده ها رویدادهای پر دغدغه ای در زندگی تجربه می کنند. با گذشت زمان این تجربه ها می توانند بر سالمت و تندرستی فرزندتا ن اخ یاری از  سب
اند.   مب ات بتوانیم به او کمک کنیم سالم  ن سؤاالتی از شما بپرسیم  ات ثیر داشته باشند. ما می خواهیم در ارتباط با فرزند أت

تان تا کنون، او تجربیات زیر را دیده یا به هنگام وقوع آنها حضور داشته است؟  لطفا تجربیات گذشته و حال را به حساب آورید. ً دن ا از زمان تولد فرز یآ
ور ت صن د، در ای ید سخ دا اپ ه"  لب زا سؤال " زا یکدیگر مجزا می شوند. اگر به هر قسمت  ا"  یآ لطفا توجه کنید، بعضی از سؤاالت بیش از یک قسمت دارند که با "

اهد بو د . وخ ه"  لب سخ به کل سؤال " اپ
ً

 

ش 1 تیک ً                                                                                                                                    خب ه"  ار لب شد " اب تبط  رم گ اه ره  لطفا 

دان رفته باشد؟  ☐ ☐   نز س/ بح اقبت کننده زندگی کرده است که به  رم لد/ او اب یک  ات بحال  ا فرزند شم ا یآ ه ریخلب

ای اینکه محافظت نمی شود؟  ☐ ☐   ا فکر می کنید که فرزندتان تا بحال احساس کرده که پشتیبانی نمی شود، کسی او را دوست ندارد و/ یآ ه ریخلب

  ☐ ☐ 
هب عنوان مثال، افسردگی، روان   ) هد که دچار مشکالت بهداشت روان باشد؟ نده زندگی کر نک اقبت  رم ا فرزند شما تا بحال با یک والد/ یآ

PTS، یا اختالل اضطراب)   ،D یختگی یا اسکیزوفرنی، اختالل دو قطبی سگ ه ریخلب

ده است؟  ☐ ☐  رک ده، او را تحقیر، یا کوچک  رک اقبت کننده به فرزند شما توهین  رم ا تا بحال یک والد/  یآ ه  ریخلب

 ☐ ☐ 
ی یا ژنی فرزندتان، یا هر مراقبت کننده ای که او تا بحال داشته است، مشکلی با استفاده بیش از حد از الکل، مواد مخدر یا  تس ا والد زی یآ

رد؟  اد شته یا  اد روهای نسخه ای  اد ه  ریخلب

  ☐ ☐ 
هب عنوان مثال، عدم محافظت در مقابل  ا فرزند شما تا بحال برای مراقبت مناسب توسط هر مراقبت کننده ای کمبود داشته است؟ ( یآ

)ن د  عیت هایی که خطرناک بودند، یا عدم دریافت مراقبت به هنگام بیماری یا آسیب در صورتی که منابع در دسترس بود ضو ه ریخلب

 ☐ ☐  
ه یا او را  در اقبت کننده او فریاد بزند، به او توهین ک رم ا فرزند شما تا بحال دیده یا شنیده است که فرد بزرگسال دیگری بروی والد/  یآ
اقبت کننده سیلی خورده، به او لگد، مشت یا کتک زده شود، یا به رم زند شما تا بحال دیده یا شنیده است که یک والد/ رف قیر کند؟  ای حت

ی به او آسیب وارد شود؟   حال یله س سو
ه  ریخلب

 ☐ ☐ 

ی به او پرت کرده  زی ی را از او قاپیده، سیلی زده، یا چ زی ا هیچ فرد بزرگسالی در خانوار بارها یا اکثر اوقات فرزندتان را هل داده، چ یآ
ه عالئم آن روی بدن او بماند یا او  دش ا تا بحال هیچ فرد بزرگسالی در خانوار، فرزندتان را تا آن حد محکم کتک زده که باعث  یآ ت؟  ای سا
ای به نوعی رفتار کرده که باعث شود فرزندتان بترسد ار تهدید کرده  ا تا بحال هیچ فرد بزرگسالی در خانوار فرزند شم ا یآ می شود؟  ای خز

هک ممکن است به او صدمه وارد شود؟ 

ه  ریخلب
 

  ☐ ☐ 
ا فردی به فرزند شما دست زده یا از او خواسته  یآ ا فرزند شما تا بحال مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته است؟ به عنوان مثال،  یآ
تس یا ناخواسته بوده، یا موجب شده که فرزند شما احساس ناراحتی کند، یا آیا هیچک س ت به  آن فرد به نوعی دست بزند که ناشای سا

ای واژن رابطه جنسی بر قرار کند؟  ای توانسته است با فرزند شما از طریق دهانی، مقعد  ات بحال سعی کرده 
ه ریخلب

اقبت ☐☐   رم /د ک ایجاد شده است؟ به عنوان مثال، یک وال دو ن) ک اگ (ه تب دهند ا تا بحال تغییرات قابل مالحظه ای در وضعیت روابط مراق یآ
طفی زندگی به خانه نقل مکان کرده یا آنرا ترک کرده است؟  اع ا شده است، یا یک شریک  دج نده طالق گرفته/ نک

ه  ریخلب

؟د  دی اد ه"  لب د پاسخ"  نچ ش 1  خب  رد
د. ً یهد ام ه دا عب د م ت سق لطفا  رد سشنام ه رپ بقی  ام ل  یم کت ای  رب

 
Teen (Parent/Caregiver Report) – Identified 

 



 

 

ش 2                                                                                                                                                                                      تیکًخب ه"  ار لب شد " اب تبط  رم گ اه ره   لطفا 

هب عنوان ☐☐   ) ال قربانی خشونت در محل زندگی، اجتماع یا مدرسه شده است یا این مورد را شنیده یا دیده است؟ حب ا فرزند شما تا  یآ
ز، جنگ و تروریسم)  یم ال قلدری هدفمند، حمله  یا سایر اقدامات خشونت آ ثم

ه    ریخلب

میت، هویت جنسی، گرایش جنسی، مذهب، تفاوتهای ☐ ☐   وق لا به خاطر نژاد،  ثم هب عنوان   ) هت است؟ ا فرزند شما مورد تبعیض قرار گرف یآ
ای محرومیت کند)  ای با او به نوعی رفتار شده باشد که احساس کوچکی  ای معلولیت ها مورد آزار قرار گرفته  دگیری،  ای

ه  ریخلب

 ☐ ☐ 
ال، بی خانمانی، نداشتن محلی ثابت برای زندگی،  ثم هب عنوان   ) ده است؟ رک ا فرزند شما تا بحال مشکالتی در ارتباط با مسکن تجربه  یآ
ل مکان بیش از دو بار طی یک دوره شش ماهه، اخراج از منزل یا ضبط ملك رهنی با سلب حق مالكيت یا مجبور شدن به زندگی با  قن

ءا خانواده)  دین خانواده یا اعض نچ
ه  ریخلب

هب اندازه کافی غذا برای خوردن ندارد یا اینکه قبل ازاینکه بتوانید غذای بیشتری  ☐ ☐   ه اید که فرزند ش ام تش ن نگرانی را دا یا ا تا بحال   یآ
یه کنید غذای فرزندتان تمام خواهد شد؟  هت

ه ریخلب

ات بحال بخاطر مراقبت رضاعی، یا مهاجرت از والد یا مراقبت کننده خود جدا شده است؟  ☐ ☐  ا فرزندتان  یآ ه  ریخلب

اقبت کننده ای زندگی کرده است که دچار یک بیماری جدی جسمی یا معلولیت باشد؟  ☐ ☐  رم اب یک والد/ ای فرزند شما تا بح لا آ ه  ریخلب

اقبت کننده ای زندگی کرده است که فوت شود؟  ☐☐  رم ا فرزند شما تا بحال با یک والد یا  یآ ه   ریخلب

ی شده است؟  ☐☐   نا ا فرزند شما تا بحال بازداشت، دستگیر یا زند یآ ه  ریخلب

هب عنوان  ☐ ☐   ) ا فرزند شما تا بحال مورد سوء رفتار کالمی یا جسمی قرار گرفته یا از طرف یک شریک عاطفی زندگی تهدید شده است؟ یآ
)ر  ر یا دوست دخت سپ ال دوست  ثم ه  ریخلب

؟د  دی اد ه"  لب د پاسخ"  نچ ش 2  خب   رد
 

 
Teen (Parent/Caregiver Report) – Identified 
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دگی –   نز نده دوران کودکی و رویدادهای مرتبط  نک ت  حا ی رویدادهای نار رگ بال رغ
  (Teen (Self Report)) (ارش شخصی زگ  ) جوان ون رف د  (Pediatric ACEs and Relevant Life Events Screener) (PEARLS) 

 

سط بیمار تکمیل شود  وت

ریخ امروز:  ریخ تولد : ات ات    
 

م شما:     ان

غه ای در زندگی تجربه می کنند. با گذشت زمان این تجربه ها می توانند بر سالمت و تندرستی شما تأثیر  دغ ی پر د اه اه رویداد یاری از خانواده  سب
شته باشند. ما می خواهیم از شما سؤاالتی بپرسیم تا بتوانیم به شما کمک کنیم سالم بمانید.   اد

ر داشته اید؟  لطفا تجربیات گذشته و حال را به ً وضح هب هنگام وقوع آنه ا ا از زمان تولدتان تا کنون، تجربیات زیر را دیده یا  یآ
زا  زا یکدیگر مجزا می شوند. اگر به هر قسمت  ا"  یآ فا توجه کنید، بعضی از سؤاالت بیش از یک قسمت دارند که با " ط. لد اب آور ی سح

اهد بود.  وخ ه"  لب  " هب سؤال سخ به کل  اپ سخ دادید، در اینصورت  اپ ه"  لب "ه  ال مربوط ؤس
ً

 

ش 1                                                                                                                                      خب

دان رفته باشد؟  نز اقبت کننده ای زندگی کرده اید که به حبس/ رم ا تا بحال با یک والد/  یآ

ای اینکه محافظت نمی شوید؟  ، کسی شما را دوست ندارد و/ دی وش تیبانی نم ی شپ هد اید که  ا تا بحال احساس کر یآ

هب عنوان مثال، افسردگی، روان گسیختگی یا   ) اقبت کننده زندگی کرده اید که دچار مشکالت بهداشت روان بوده است؟ رم ا تا بحال با یک والد/  یآ
اب)  رط PTSD، یا اختالل اض ،ی اختالل دو قطب ،ی کیزوفرن سا

بت کننده تا بحال به شما توهین کرده، شما را تحقیر، یا کوچک کرده است؟  قا رم ا یک والد/  یآ

د مشکلی با استفاده بیش از حد از الکل، مواد مخدر یا داروهای نسخه ای داشته یا  یا ا والد زیستی یا ژنی شما، یا هر مراقبت کننده ای که تا بحال داشته  یآ
رد؟  اد

هب عنوان مثال، عدم محافظت در مقابل وضعیت هایی که خطرناک بودند،   ) اقبت کننده ای کمبود داشته اید؟ رم بت مناسب توسط  ره قا ای مر رب ا تا بحال  یآ
ای آسیب در صورتی که منابع در دسترس بودند)   فت مراقبت به هنگام بیماری  ای ای عدم در

ات بحال دیده یا  امش فریاد بزند، به او توهین کرده یا او را تحقیر کند؟  ای اقبت کنند ه رم /د  ی وال ور د که فرد بزرگسال دیگری ب یا ا تا بحال دیده یا شنیده  یآ
اقبت کننده سیلی خورده، به او لگد، مشت یا کتک زده شود، یا به وسیله سالحی به او صدمه وارد شود؟  رم /د یده اید که یک وال نش

ا تا بحال  یآ یز به شما پرت کرده است؟  ای یز را از شما قاپیده، سیلی زده، یا چی یچ قات شما را هل داده ، وا ا هیچ فرد بزرگسالی در خانوار بارها یا اکثر  یآ
ا تا بحال هیچ فرد بزرگسالی  یآ هک باعث شده عالئم آن روی بدن تان بماند یا زخمی شوی ؟د ای چ فرد بزرگسالی در خانوار شما را به حدی محکم کتک زده  یه

را کرده که باعث شود بترسید که ممکن است به شما صدمه وارد شود؟  ت فر دید کرده یا به نوعی  هت رد خانوار شما را 

 
 س

هب نوعی دست هب آن فرد  ا فردی به شما دست زده یا از شما خواسته است  یآ د؟ به عنوان مثال،  یا ا شما تا بحال مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته  یآ
حتی کنید، یا آیا هیچکس تا بحال سعی کرده یا توانسته است با شما از طریق دهانی، ار ان ت یا ناخواسته بوده، یا موجب شده که احساس  نید که ناشای زب

عد یا واژن رابطه جنسی بر قرار کند؟  قم

تب کننده طالق  اق رم /لد ا ایجاد شده است؟ به عنوان مثال، یک وا مش ن)  اگ (ه دن ا تا بحال تغییرات قابل مالحظه ای در وضعیت روابط مراقبت ده یآ
هد است، یا یک شریک عاطفی به خانه نقل مکان کرده یا آنرا ترک کرده است؟  ادج ش فته/ رگ

رد این قسمت اول را جمع بزنید:  ه"  لب سخهای " اپ
د. ً یهد ام ه دا عب د م ت سق لطفا  رد سشنام ه رپ بقی  ام ل  یم کت ای  رب
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ش 2  خب

هب عنوان مثال قلدری هدفمند، حمله یا   ) تماع یا مدرسه شده اید یا این مورد را شنیده یا دیده اید؟ جا ی ، گد ل قربانی خشونت در محل زن اح ا شما تا ب یآ
)م  یر اقدامات خشونت آمیز، جنگ و تروریس اس

لولیت ها مورد  عم یا  ، ی ، مذهب، تفاوتهای یادگیر یس هب خاطر نژاد، قومیت، هویت جنسی، گرایش جن هب عنوان مثال   ) رد تبعیض قرار گرفته اید وم ا شما  یآ
را گرفته، یا با شما به نوعی رفتار شده باشد که احساس کوچکی یا محرومیت کنید)؟  را قر زآ

ود بار طی یک هب عنوان مثال، بی خانمانی، نداشتن محلی ثابت برای زندگی، نقل مکان بیش ا ز  ) ربه کرده اید جت ا تا بحال مشکالتی در ارتباط با مسکن  یآ
ج از منزل یا ضبط ملك رهنی با سلب حق مالكيت یا مجبور شدن به زندگی با چندین خانواده یا اعضاء خانواده)؟  ار ره شش ماهه، اخ ود

 

ن بتوانید غذای بیشتری  ات اقبت کننده  رم /د هک به اندازه کافی غذا برای خوردن ندارید یا اینکه قبل ازاینکه شما یا وال د  یا ن نگرانی را داشته  یا ا تا بحال  یآ
د غذای تان تمام خواهد شد؟  ین هی ک هت

د؟  یا ا تا بحال بخاطر مراقبت رضاعی، یا مهاجرت از والد یا مراقبت کننده خود جدا شده  یآ

اقبت کننده ای زندگی کرده اید که دچار یک بیماری جدی جسمی یا معلولیت باشد؟  رم لد/ او ا تا بحال با یک  یآ

ت شود؟  وف ی کرده اید که  گد یا زن کی والد یا مراقبت کننده  ا تا بحال ب ا یآ

د؟  یا ا تا بحال بازداشت، دستگیر یا زندانی شده  یآ

؟ )ر هب عنوان مثال دوست پسر یا دوست دخت  ) زا طرف یک شریک عاطفی زندگی تهدید شده اید ا تا بحال مورد سوء رفتار لفظی یا جسمی قرار گرفته یا   یآ

:د  ار جمع بزنی ه" در این قسمت دوم  لب سخهای " اپ  
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دگی –   نز بالگری رویدادهای ناراحت کننده دوران کودکی و رویدادهای مرتبط  رغ
  (Teen (Self Report)) (ارش شخصی زگ  ) جوان ون رف د  (Pediatric ACEs and Relevant Life Events Screener) (PEARLS) 

 

میل شود  کت سط بیمار  وت

ریخ امروز: لد :ات وت ریخ  ات     
 

م شما:     ان

ثیر  أت یاری از خانواده ها رویدادهای پر دغدغه ای در زندگی تجربه می کنند. با گذشت زمان این تجربه ها می توانند بر سالمت و تندرستی ش ما سب
ر را دیده یا به  یز دتان تا کنون، تجربیات  لو ن ت ام م سالم بمانید. آیا از ز ین شته باشند. ما می خواهیم از شما سؤاالتی بپرسیم تا بتوانیم به شما کمک ک اد

ا"  یآ طفا تجربیات گذشته و حال را به حساب آورید. لطفا توجه کنید، بعضی از سؤاالت بیش از یک قسمت دارند که با " ل   گام وقوع آنها حضور داشته اید؟ نه
اهد بود . وخ ه"  لب  " رد اینصورت پاسخ به کل به سؤال د،  ید سخ دا اپ ه"  لب "ه  ال مربوط ؤس زا  زا یکدیگر مجزا می شوند. اگر به هر قسمت 

ًً

 

ش 1 تیک ً                                                                                                                                    خب ه"  ار لب شد " اب تبط  رم گ اه ره  لطفا 
دان رفته باشد؟   ☐  نز اقبت کننده ای زندگی کرده اید که به حبس/ رم / دال ا تا بحال با یک و یآ ه ریخ ☐ لب

ای اینکه محافظت نمی شوید؟  ☐ ☐  د که پشتیبانی نمی شوید، کسی شما را دوست ندارد و/ یا ا تا بحال احساس کرده  یآ ه  ریخلب

 ☐ ☐ 
هب عنوان مثال، افسردگی، روان   ) ت؟ سا ت روان بوده  شا اقبت کننده زندگی کرده اید که دچار مشکالت بهد رم ا تا بحال با یک والد/  یآ

PTS، یا اختالل اضطراب)  ،D یختگی یا اسکیزوفرنی، اختالل دو قطبی سگ ه  ریخلب

قیر، یا کوچک کرده است؟  ☐  ☐  حت اقبت کننده تا بحال به شما توهین کرده، شما را  رم ا یک والد/  یآ ه ریخلب

 ☐ 
کلی با استفاده بیش از حد از الکل، مواد مخدر یا داروهای شم اقبت کننده ای که تا بحال داشته ای د رم ا والد زیستی یا ژنی شما، یا هر  یآ

خه ای داشته یا دارد؟  سن ه   ریخ☐لب
 

 ☐  ☐ 
افظت در مقابل وضعیت هایی حم هب عنوان مثال، عدم   ) د؟ یا ا تا بحال برای مراقبت مناسب توسط هر مراقبت کننده ای کمبود داشته  یآ

ما بیماری یا آسیب در صورتی که منابع در دسترس بودند)   کا بودند، یا عدم دریافت مراقبت به هنگ رن طخ هک  ه ریخلب
 

 
 ☐  ☐ 

یر کند؟  قح اقبت کننده شما فریاد بزند، به او توهین کرده یا او را ت رم /د  هک فرد بزرگسال دیگری بروی وال د  یا ا تا بحال دیده یا شنیده  یآ
اقبت کننده سیلی خورده، به او لگد، مشت یا کتک زده شود، یا به وسیله سالحی به او  رم د که یک والد/ یا ده  ین ات بحال دیده یا ش  ای

مه وارد شود ؟ دص
ه ریخلب

 
☐ ☐ 

،ه یا چیزی به شما پرت کرده  ا هیچ فرد بزرگسالی در خانوار بارها یا اکثر اوقات شما را هل داده، چیزی را از شما قاپیده، سیلی زد یآ
ا تا بحال هیچ فرد بزرگسالی در خانوار شما را به حدی محکم کتک زده که باعث شده عالئم آن روی بدن تان بماند یا زخمی  یآ ت؟  ای سا
ا تا بحال هیچ فرد بزرگسالی در خانوار شما را تهدید کرده یا به نوعی رفتار کرده که باعث شود بترسید که ممکن است به  یآ ی د؟ ای وش

؟د  ا صدمه وارد شو مش
ه   ریخلب

 
 ☐ ☐ 

د؟ به عنوان مثال، آیا فردی به شما دست زده یا از شما خواسته است به آن فرد یا ا شما تا بحال مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته  یآ
ا هیچکس تا بحال سعی کرده یا یآ هب نوعی دست بزنید که ناشایست یا ناخواسته بوده، یا موجب شده که احساس ناراحتی کنید، یا 

هت است با شما از طریق دهانی، مقعد یا واژن رابطه جنسی بر قرار کند؟  انس وت ه  ریخلب

 
 

 ☐  ☐ 
اقبت  رم /لد ا ایجاد شده است؟ به عنوان مثال، یک وا مش ن)  اگ ا تا بحال تغییرات قابل مالحظه ای در وضعیت روابط مراقبت دهنده( یآ

ن کرده یا آنرا ترک کرده است؟  اک ل م قن ت، یا یک شریک عاطفی به خانه  سا ا شده  دج نده طالق گرفته/ نک ه ریخلب

؟د  دی اد ه"  لب د پاسخ"  نچ ش 1  خب  رد
د. ً یهد ام ه دا عب د م ت سق لطفا  رد سشنام ه رپ بقی  ام ل  یم کت ای  رب
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ش 2                                                                                                                                                                                       تیک ًخب ه"  ار لب شد " اب تبط  رم گ اه ره لطفا 

هب عنوان مثال قلدری  ☐  ☐   ) نی مورد را شنیده یا دیده اید؟ دی یا ا ل زندگی، اجتماع یا مدرسه شده ا حم ا شما تا بحال قربانی خشونت در  یآ
)م  فمند، حمله یا سایر اقدامات خشونت آمیز، جنگ و تروریس ده

ه ریخلب  

، تفاوتهای یادگیری، یا ☐ ☐  به یت، هویت جنسی، گرایش جنسی، مذ مو هب خاطر نژاد، ق هب عنوان مثال   ) د یا ا شما مورد تبعیض قرار گرفته  یآ
را گرفته، یا با شما به نوعی رفتار شده باشد که احساس کوچکی یا محرومیت کنید)؟  را قر زآ لولیت ها مورد  عم ه    ریخلب

  ☐ ☐ 
ش از  یب هب عنوان مثال، بی خانمانی، نداشتن محلی ثابت برای زندگی، نقل مکان   ) د یا ا تا بحال مشکالتی در ارتباط با مسکن تجربه کرده  یآ

زا منزل یا ضبط ملك رهنی با سلب حق مالكيت یا مجبور شدن به زندگی با چندین خانواده یا  ر جا خا ره شش ماهه ، ود ود بار طی یک 
؟  )ه اد ون ضاء خا عا

ه  ریخلب

اقبت کننده تان بتوانید ☐  ☐  رم والد/ ا  ی ا مش نکه  یا نکه قبل از یا د که به اندازه کافی غذا برای خوردن ندارید یا  یا ن نگرانی را داشته  یا ا تا بحال  یآ
ی تهیه کنید غذای تان تمام خواهد شد؟  رت یا بیش ذغ

ه ریخلب   

د؟  ☐ ☐  یا ا تا بحال بخاطر مراقبت رضاعی، یا مهاجرت از والد یا مراقبت کننده خود جدا شده  یآ ه   ریخلب

ری جدی جسمی یا معلولیت باشد؟  ☐ ☐   ام اقبت کننده ای زندگی کرده اید که دچار یک بی رم ا تا بحال با یک والد/ یآ ه ریخلب

د که فوت شود؟  ☐☐   یا ا تا بحال با یک والد یا مراقبت کننده ای زندگی کرده  یآ ه   ریخلب

د؟  ☐☐ یا ا تا بحال بازداشت، دستگیر یا زندانی شده  یآ ه   ریخلب   

لا دوست پسر ☐ ☐ ن مث او هب عن  ) ا تا بحال مورد سوء رفتار لفظی یا جسمی قرار گرفته یا از طرف یک شریک عاطفی زندگی تهدید شده اید یآ
ای دوست دختر)؟  ه   ریخلب   

؟د  دی اد ه"  لب د پاسخ"  نچ ش 2  خب   رد
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دگی  نز بالگری رویدادھای ناراحت کننده دوران کودکی و رویدادھای مرتب ط رغ
 (Child  ) دک وک  – (Pediatric ACEs and Relevant Life Events Screener) (PEARLS)

شود  هد مراقبت تکمی ل ھئ دھن سط ارا وت

ریخ امروز:     ات
 

م فرزند: ریخ تولد:  ان ات    
 

م شما: بت با فرزند:ان سن      

تأثیر داشتھ  تجربھ ھا می توانند بر سالمت و تندرستی فرزندتا ن در زندگی تجربھ می کنند. با گذشت زمان ای ن یاری از خانواده ھا رویدادھای پر دغدغھ ا ی سب
اند. آیا از زمان تولد فرزندتان تا کنون، او تجربیات زیر ر ا مب ات بتوانیم بھ او کمک کنیم سالم  ن سؤاالتی از شما بپرسیم  ات اب فرزند ط  اب شند. ما می خواھیم در ارت اب

طفا توجھ کنید، بعضی از سؤاالت بیش از یک قسمت دارند کھ با  ل  شتھ و حال را بھ حساب آورید. ذگ دیده یا بھ ھنگام وقوع آنھا حضور داشتھ است؟  لطفا تجربیات 
.د  بو ھ د او ل "بلھ" خ اؤ ل "بلھ" پاسخ دادید، در اینصورت پاسخ بھ کل س اؤ یا" از یکدیگر مجزا می شوند. اگر بھ ھر قسمت از س آ"

ًً

 

ش 1                                                                                                                                       خب
ا فرزند شما تا بحال با یک والد/مراقبت کننده زندگی کرده است کھ بھ حبس/زندان رفتھ باشد؟ § یآ  

زندتان تا بحال احساس کرده کھ پشتیبانی نمی شود، کسی او را دوست ندارد و/یا اینکھ محافظت نمی شود؟ § رف کھ  ا فکر می کنی د یآ  

یگ یا اسکیزوفرنی، § ا فرزند شما تا بحال با یک والد/مراقبت کننده زندگی کرده کھ دچار مشکالت بھداشت روان باشد؟ (بھ عنوان مثال، افسردگی، روان گسیخت یآ  
یا اختالل اضطراب)  ، PTSD بی ، طق تالل دو  خا

ا تا بحال یک والد/ مراقبت کننده بھ فرزند شما توھین کرده، او را تحقیر، یا کوچک کرده است؟ § یآ  

یا داشتھ یا § ھخ  نس روھا ی اد ای  ا والد زیستی یا ژنی فرزندتان، یا ھر مراقبت کننده ای کھ او تا بحال داشتھ است، مشکلی با استفاده بیش از حد از الکل، مواد مخدر  یآ  
رد؟  اد

یی کھ خطرناک بودند،§ ا فرزند شما تا بحال برای مراقبت مناسب توسط ھر مراقبت کننده ای کمبود داشتھ است؟ (بھ عنوان مثال، عدم محافظت در مقابل وضعیت ھا یآ  
ع در دسترس بودند)   بان ای آسیب در صورتی کھ م فت مراقبت بھ ھنگام بیماری  ای ای عدم در

 

زند شما تا بحال § رف ای  یده است کھ فرد بزرگسال دیگری بروی والد/ مراقبت کننده او فریاد بزند، بھ او توھین کرده یا او را تحقیر کند؟  نش ا تا بحال دیده یا  مش دن  ز رف ا  یآ  
وارد شود؟   آسی ب ھب ا و ده یا شنیده است کھ یک والد/مراقبت کننده سیلی خورده، بھ او لگد، مشت یا کتک زده شود، یا بھ وسیلھ سالحی  ید

ا تا بحال ھیچ فرد § یآ ای  است؟  ی زده، یا چیزی بھ او پرت کرد ه لی ا ھیچ فرد بزرگسالی در خانوار بارھا یا اکثر اوقات فرزندتان را ھل داده، چیزی را از او قاپیده، س یآ  
ا تا بحال ھیچ فرد بزرگسالی در خانوار یآ ای  شود؟  ند یا او زخم ی ام وا ب بد ن نآ رو ی نآ حد محکم کتک زده کھ باعث شده عالئم  رگسالی در خانوار، فرزندتان را تا  زب

زندتان بترسد کھ ممکن است بھ او صدمھ وارد شود؟  رف زند شما را تھدید کرده یا بھ نوعی رفتار کرده کھ باعث شود  رف
 

در بھ نوعی دست§ ه یا از او خواستھ است بھ  آن ف دز زند شما دست  رف ید  بھ ای فر ا فرزند شما تا بحال مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتھ است؟ بھ عنوان مثال، آ یآ  
زند شما از طریق رف آیا ھیچکس تا بحال سعی کرده یا توانستھ است ب ا یا  ند کھ ناشایست یا ناخواستھ بوده، یا موجب شده کھ فرزند شما احساس ناراحتی کند،  زب

؟  دن انی، مقعد یا واژن رابطھ جنسی بر قرار ک ھد

 
 

شده § ییرات قابل مالحظھ ای در وضعیت روابط مراقبت دھنده(گان) کودک ایجاد شده است؟ بھ عنوان مثال، یک والد/مراقبت کننده طالق گرفتھ/جد ا غت ا تا بحال  یآ  
ت؟  سا ت، یا یک شریک عاطفی زندگی بھ خانھ نقل مکان کرده یا آنرا ترک کرده  سا

ید:  نز ع ب مج ھ" در این قسمت دوم را  لب سخھای " اپ  
د. ً یھد امھ  دا عب د مت  سق لطفا  رد سشنام ھ رپ بقی  ام ل  یم کت ای  رب
Child (Parent/Caregiver Report) – Deidentified 
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تیک  لھ"  ار ب"
شد ً اب تب ط رم گ اه رھ لطفا 

دیده است؟ (بھ عنوان مثال قلدری § ☐  این مورد را شنیده ی ا مدرسھ شده است ی ا دگی، اجتماع ی ا نز خشونت در محل  بان ی رق ال  حب ا فرزند شما تا  یآ  
ز، جنگ و تروریسم)  یم فمند، حملھ  یا سایر اقدامات خشونت آ دھ ھ  ریخ☐ لب

ای § ☐ ☐  ھت ھب، تفاو ذم ش جنسی،  یا جنسی، گر میت، ھوی ت وق ا فرزند شما مورد تبعیض قرار گرفتھ است؟ (بھ عنوان مثال بھ خاطر نژاد،  یآ  
ای محرومیت کند)  شد کھ احساس کوچکی  اب ر شده  ات اب او بھ نوعی رف ای  ای معلولیت ھا مورد آزار قرار گرفتھ  دگیری،  ای ھ  ریخلب

 ☐ ☐ 
ل § قن یل ثابت برای زندگی،  ا فرزند شما تا بحال مشکالتی در ارتباط با مسکن تجربھ کرده است؟ (بھ عنوان مثال، بی خانمانی، نداشتن مح یآ  

مالكیت یا مجبور شدن بھ زندگی با چندین  را طی یک دوره شش ماھھ، اخراج از منزل یا ضبط ملك رھنی با سلب ح ق ان بیش از دو ب کم
ءا خانواده)  اده یا اعض ون اخ

ھ  ریخلب

ی بیشتری تھیھ § ☐ ☐  اذ لب ازاینکھ بتوانید غ در یا اینکھ ق ن ندا در دازه کافی غذا برای خو نا د کھ فرزند شما بھ  یا ی را داشتھ  نا ن نگر یا ا تا بحال   یآ  
م خواھد شد؟  ام ید غذای فرزندتان ت نک ھ  ریخلب

نده خود جدا شده است؟ § ☐ ☐  نک ای مراقبت  ای مھاجرت از والد  ات بحال بخاطر مراقبت رضاعی،  ا فرزندتان  یآ ھ   ریخلب

لیت باشد؟ § ☐ ☐  ول یم یا مع ر یک بیماری جدی جس اچ دگی کرده است کھ د نز ا فرزند شما تا بحال با یک والد/مراقبت کننده ای  یآ ھ   ریخلب

ت شود؟ § ☐ ☐  وف ده است کھ  رک اقبت کننده ای زندگی  رم ا فرزند شما تا بحال با یک والد یا  یآ ھ   ریخلب

ار جمع بزنید:  ھ" در این قسمت دوم  لب سخھای " اپ  
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دگی  نز ادھای مرتبط  دی رو کننده دوران کودکی  و بالگری رویدادھای ناراح ت رغ
 (Teen Caregiver Repor ) t وان جو ارش مراقبت کننده فرد ن زگ  – (Pediatric ACEs and Relevant Life Events Screener) (PEARLS)

اقبت تکمیل شود رم سط ارائھ دھنده  وت

ریخ امروز:     ات
 

م فرزند: ریخ تولد:  ان ات    
 

م شما: بت با فرزند:ان سن      

ی تجربھ می کنند. با گذشت زمان این تجربھ ھا می توانند بر سالمت و تندرستی فرزندتان تأثیر داشتھ  گد زن دھای پر دغدغھ ای د ر اد یاری از خانواده ھا روی سب
سیم تا بتوانیم بھ او کمک کنیم سالم بماند.   رپ دتان سؤاالتی از شما ب نز باط با فر تر خواھیم در ا شند. ما م ی اب
ا بھ ھنگام وقوع آنھا حضور داشتھ است؟  لطفا تجربیات گذشتھ و حال را بھ حساب آورید. لطفا توجھ کنید، ًً ی  ه دی وا تجربیات زیر را د تا کنون ، تولد فرزندتا ن ا از زما ن یآ

لک سؤال "بلھ"  د، در اینصورت پاسخ بھ  ید رگ مجزا می شوند. اگر بھ ھر قسمت از سؤال "بلھ" پاسخ دا زا یکدی ند کھ با "آیا"  را زا یک قسمت د سؤاالت بیش  ضی ا ز عب
د.  وب اھد  وخ

 

ش 1                                                                                                                                       خب

؟د  کرده است کھ بھ حبس/زندان رفتھ باش ا فرزند شما تا بحال با یک والد/مراقبت کننده زندگ ی یآ

ده کھ پشتیبانی نمی شود، کسی او را دوست ندارد و/یا اینکھ محافظت نمی شود؟  رک دتان تا بحال احساس  نز ا فکر می کنید کھ فر یآ

ال، افسردگی، روان گسیختگی یا اسکیزوفرنی،  ثم هد کھ دچار مشکالت بھداشت روان باشد؟ (بھ عنوان  لد/مراقبت کننده زندگی کر او اب یک  ات بحال  ا فرزند شما  یآ
یا اختالل اضطراب)  ، PTSD ،تالل دو قطبی خا

تس ؟ قیر، یا کوچک کرده ا حت ا تا بحال یک والد/ مراقبت کننده بھ فرزند شما توھین کرده، او را  یآ

یا داشتھ یا  ی با استفاده بیش از حد از الکل، مواد مخدر یا داروھای نسخھ  لک بحال داشتھ است، مش ھر مراقبت کننده ای کھ او ت ا ژنی فرزندتان، ی ا ستی ی ا یز ا والد  یآ
رد؟  اد

ت در مقابل وضعیت ھایی کھ خطرناک  ظف ال، عدم محا ثم ا فرزند شما تا بحال برای مراقبت مناسب توسط ھر مراقبت کننده ای کمبود داشتھ است؟ (بھ عنوان  یآ
ری یا آسیب در صورتی کھ منابع در دسترس بودند)   ام دند، یا عدم دریافت مراقبت بھ ھنگام بی وب

زند شما تا  رف ای  ؟د  را تحقیر کن گری بروی والد/ مراقبت کننده او فریاد بزند، بھ او توھین کرده یا ا و ید ده یا شنیده است کھ فرد بزرگسال  ید ام تا بحال  ا فرزند ش یآ
؟   دو یب وارد ش سآ ی بھ او  حال ه شود، یا بھ وسیلھ س دز ه، بھ او لگد، مشت یا کتک  در ال دیده یا شنیده است کھ یک والد/مراقبت کننده سیلی خو حب

ا تا بحال ھیچ  یآ ای  زی بھ او پرت کرده است؟  یچ لی زده،  یا یس ا ھیچ فرد بزرگسالی در خانوار بارھا یا اکثر اوقات فرزندتان را ھل داده، چیزی را از او قاپیده،  یآ
ا تا بحال ھیچ فرد بزرگسالی در  یآ ای  وا زخمی شود؟  بماند یا  ا و روی بد ن مئ آ ن ان را تا آن حد محکم کتک زده کھ باعث شده عال تد زن رف د بزرگسالی در خانوار،  رف

زندتان بترسد کھ ممکن است بھ او صدمھ وارد شود؟  رف کھ باعث شود  نوار فرزند شما را تھدید کرده یا بھ نوعی رفتار کرد ه اخ

ت بھ  آن فرد بھ نوعی دست سا ھت  ھب فرزند شما دست زده یا از او خواس را گرفتھ است؟ بھ عنوان مثال، آیا فردی  د سوء استفاده جنسی قر رو ا فرزند شما تا بحال م یآ
ا از طریق مش اب فرزند  ای توانستھ است  ند کھ ناشایست یا ناخواستھ بوده، یا موجب شده کھ فرزند شما احساس ناراحتی کند، یا آیا ھیچکس تا بحال سعی کرده  زب

یا واژن رابطھ جنسی بر قرار کند؟  انی، مقع د ھد

 
 

یت روابط مراقبت دھنده(گان) کودک ایجاد شده است؟ بھ عنوان مثال، یک والد/مراقبت کننده طالق گرفتھ/جدا شده عض ل مالحظھ ای در و با ات بحال تغییرات ق یآ ا
ار ترک کرده است؟  ای آن ھ نقل مکان کرده  نا ت، یا یک شریک عاطفی زندگی بھ خ سا

 

؟د  ید د پاسخ "بلھ" دا نچ ش 1  خب   رد
د. ً یھد ھ  ما دا عب د مت  سق لطفا  رد سشنام ھ رپ بقی  ام ل  یم کت ای  رب
Teen (Parent/Caregiver Report) – Deidentified 
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تیک  ھ"  ار لب "
شد ً اب تب ط رم هگ ا رھ    لطفا 

ال قربانی خشونت در محل زندگی، اجتماع یا مدرسھ شده است یا این مورد را شنیده یا دیده است؟ (بھ عنوان مثال قلدری  ☐  حب ا فرزند شما تا  یآ
فمند، حملھ  یا سایر اقدامات خشونت آمیز، جنگ و تروریسم)  دھ ھ  ری خ☐لب

میت، ھویت جنسی، گرایش جنسی، مذھب، تفاوتھای یادگیری،  ☐ ☐  وق لا بھ خاطر نژاد،  ھب عنوان مث ھت است؟ ( عیض قرار گرف بت دن شما مورد  ا فرز یآ
ای محرومیت کند)  شد کھ احساس کوچکی  اب ر شده  ات اب او بھ نوعی رف ای  ای معلولیت ھا مورد آزار قرار گرفتھ  ھ ریخلب  

 ☐ ☐ 
ال، بی خانمانی، نداشتن محلی ثابت برای زندگی، نقل مکان  ثم ده است؟ (بھ عنوان  رک اب مسکن تجربھ  در ارتباط  ا فرزند شما تا بحال مشکالت ی یآ

ش از دو بار طی یک دوره شش ماھھ، اخراج از منزل یا ضبط ملك رھنی با سلب حق مالكیت یا مجبور شدن بھ زندگی با چندین خانواده یا  یب
ءا خانواده)  ض عا

ھ ریخلب  

ھی کنید ☐ ھب اندازه کافی غذا برای خوردن ندارد یا اینکھ قبل ازاینکھ بتوانید غذای بیشتری تھ ھ اید کھ فرزند شم ا تش نگرانی را دا ات بحال  ای ن ا  یآ
ای فرزندتان تمام خواھد شد؟  ذغ ھ  ریخلب   ☐ 

اد شده است؟ ☐  ای مراقبت کننده خود ج ای مھاجرت از والد  ات بحال بخاطر مراقبت رضاعی،  ا فرزندتان  یآ ھ ریخلب   ☐ 

شد؟ ☐   اب ای معلولیت  اب یک والد/مراقبت کننده ای زندگی کرده است کھ دچار یک بیماری جدی جسمی  ات بحال  ای فرزند شما  آ ھ  ☐ ریخلب

ده است کھ فوت شود؟ ☐  رک اقبت کننده ای زندگی  رم ا فرزند شما تا بحال با یک والد یا  یآ ھ  ☐ ریخ لب

ی شده است؟ ☐  نا تگیر یا زند سد ل بازداشت ، اح ا فرزند شما تا ب یآ ھ   ☐ ریخلب

ا فرزند شما تا بحال مورد سوء رفتار کالمی یا جسمی قرار گرفتھ یا از طرف یک شریک عاطفی زندگی تھدید شده است؟ (بھ عنوان مثال  ☐ ☐ یآ
ر یا دوست دختر)  سپ ست  ود ھ  ریخلب  

؟د  ید د پاسخ "بلھ" دا نچ ش 2  خب   رد
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ی –   گد نز نده دوران کودکی و رویدادھای مرتبط  نک ی رویدادھای ناراح ت رگ بال رغ
  (Teen (Self Report)) ارش شخصی ) زگ  ) جوان ون رف د  (Pediatric ACEs and Relevant Life Events Screener) (PEARLS) 

 

سط بیمار تکمیل شود  وت

ریخ امروز: ریخ تولد: ات ات      
 

ا:   مش م    ان
باشند. ما  ھا می توانند بر سالمت و تندرستی شما تأثیر داشت ھ می کنند. با گذشت زمان این تجرب ھ ای در زندگی تجرب ھ ی پر دغدغ ھ اھ اھ رویداد یر از خانواده  یا سب

یم خواھیم از شما سؤاالتی بپرسیم تا بتوانیم بھ شما کمک کنیم سالم بمانید.  
ھنگام وقوع آنھا حضور داشتھ اید؟  لطفا تجربیات گذشتھ و حال را بھ حساب آورید. ً ا دیده یا ب ھ ر ر زی تجربیا ت ا از زمان تولدتان تا کنون ، یآ

لطفا توجھ کنید، بعضی از سؤاالت بیش از یک قسمت دارند کھ با "آیا" از یکدیگر مجزا می شوند. اگر بھ ھر قسمت از سؤال مربوطھ "بلھ" 
.د  بو ھ د او ل "بلھ" خ اؤ ھب س بھ کل  س خ اپ سخ دادید، در اینصورت  اپ

ً

 

ش 1                                                                                                                                       خب

د کھ بھ حبس/زندان رفتھ باشد؟  یا ا تا بحال با یک والد/مراقبت کننده ای زندگی کرده   یآ

؟  دی ارد و/یا اینکھ محافظت نمی شو دن ، کسی شما را دوست  دی تیبانی نمی شو شپ هد اید کھ  ساس کر حا ا تا بحال  یآ

یا اسکیزوفرنی، اختالل د کھ دچار مشکالت بھداشت روان بوده است؟ (بھ عنوان مثال، افسردگی، روان گسیختگ ی یا ا تا بحال با یک والد/ مراقبت کننده زندگی کرده  یآ
اب ) رط تالل اض خا یا  ، PTSD ی، ود قطب

 

کننده تا بحال بھ شما توھین کرده، شما را تحقیر، یا کوچک کرده است ؟ ا یک والد/ مراقب ت یآ

دارد؟  داشتھ ی ا نسخھ ا ی د مشکلی با استفاده بیش از حد از الکل، مواد مخدر یا داروھا ی یا ا والد زیستی یا ژنی شما، یا ھر مراقبت کننده ای کھ تا بحال داشتھ  یآ

اقبت کننده ای کمبود داشتھ اید؟ (بھ عنوان مثال، عدم محافظت در مقابل وضعیت ھایی کھ خطرناک بودند، یا عدم  رم بت مناسب توسط ھر  قا ای مر رب ات بحال  ا  یآ
رد دسترس بودند)   رد صورتی کھ منابع  یافت مراقبت بھ ھنگام بیماری یا آسیب  رد

ای شنیده اید کھ  ات بحال دیده  ای  ر کند؟  یق او را تح فریاد بزند، بھ او توھین کرده ی ا ی والد/ مراقبت کننده شم ا ور دیگری ب فرد بزرگسا ل د ک ھ یا ا تا بحال دیده یا شنیده  یآ
شود؟  کت زده شود، یا بھ وسیلھ سالحی بھ او صدمھ وار د کی والد/مراقبت کننده سیلی خورده، بھ او لگد، مشت یا ک

ا تا بحال ھیچ فرد  یآ ای   یز بھ شما پرت کرده است؟ یز را از شما قاپیده، سیلی زده، یا چی قات شما را ھل داده، چی وا اکثر  ی ا نوار بارھ ا اخ ا ھیچ فرد بزرگسالی در  یآ
شما ر ا ی در خانوا ر لا ا تا بحال ھیچ فرد بزرگس یآ ای  نآ روی بدن تان بماند یا زخمی شوی ؟د رگسالی در خانوار شما را بھ حدی محکم کتک زده کھ باعث شده عالئم  زب

را کرده کھ باعث شود بترسید کھ ممکن است بھ شما صدمھ وارد شود؟  دید کرده یا بھ نوعی رفت ھت

ھب نوعی دست بزنید کھ ھب آن فرد  یا از شما خواستھ است  ا فردی بھ شما دست زده  یآ د؟ بھ عنوان مثال،  یا تا بحال مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتھ  ا شما  یآ
بطھ ار حتی کنید، یا آیا ھیچکس تا بحال سعی کرده یا توانستھ است با شما از طریق دھانی، مقعد یا واژن  ار یا موجب شده کھ احساس نا تھ بوده ، سا خو ان ای  ست  یا ش ان

سی بر قرار کند؟  نج

 
 

هد است، یا تب کننده طالق گرفتھ/جدا ش لد/مراق او نا مثال، یک  ه(گان) شما ایجاد شده است؟ بھ عنو دن ط مراقبت دھ با ا تا بحال تغییرات قابل مالحظھ ای در وضعیت رو یآ
کی عاطفی بھ خانھ نقل مکان کرده یا آنرا ترک کرده است ؟ کی شر

 

؟د  ید د پاسخ "بلھ" دا نچ ش 1  خب   رد
د. ً یھد امھ  دا عب د مت  سق لطفا  رد سشنام ھ رپ بقی  ام ل  یم کت ای  رب
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ش 2                                                                                                                                                                                  خب
تیک   ار

لھ" ً ب" شد  اب تب ط رم گ اه رھ      لطفا 

نی مورد را شنیده یا دیده اید؟ (بھ عنوان مثال قلدری ھدفمند، حملھ یا ☐  ع یا مدرسھ شده اید یا ا ام ل زندگی، اجت حم ونت د ر شخ ا شما تا بحال قربانی  یآ
یر اقدامات خشونت آمیز، جنگ و تروریسم)  اس ھ ریخ ☐ لب   

یری، یا معلولیت ھا ☐  گد ، تفاوتھای یا بھ سی، مذ نج یت، ھویت جنسی، گرایش  مو د (بھ عنوان مثال بھ خاطر نژاد، ق یا ا شما مورد تبعیض قرار گرفتھ  یآ
را گرفتھ، یا با شما بھ نوعی رفتار شده باشد کھ احساس کوچکی یا محرومیت کنید)؟  را قر زآ ر د وم

ھ  ریخ ☐ لب  

ش از دو بار ☐  یب ل مکان  قن د (بھ عنوان مثال، بی خانمانی، نداشتن محلی ثابت برای زندگی،  یا ا تا بحال مشکالتی در ارتباط با مسکن تجربھ کرده  یآ
؟)  زا منزل یا ضبط ملك رھنی با سلب حق مالكیت یا مجبور شدن بھ زندگی با چندین خانواده یا اعضاء خانواده یط یک دوره شش ماھھ، اخر اج ھ ریخ ☐ لب   

د غذای  ☐  ین وا تب ده تان  نن والد/مراقبت ک ا ی ا مش کن ھ یا نکھ قبل از یا دازه کافی غذا برای خوردن ندارید یا  نا د کھ بھ  یا ی را داشتھ  نا ن نگر یا ا تا بحال  یآ
ی تھیھ کنید غذای تان تمام خواھد شد؟  رت ش یب ھ  ریخ ☐لب  

د؟  ☐  یا ا تا بحال بخاطر مراقبت رضاعی، یا مھاجرت از والد یا مراقبت کننده خود جدا شده  یآ ھ ریخ ☐ لب  

معلولیت باشد؟  ☐  ری جدی جسمی ی ا ام ر یک بی اچ د کھ د یا ا تا بحال با یک والد/مراقبت کننده ای زندگی کرده  یآ ھ ریخ ☐ لب  

د کھ فوت شود؟  ☐  یا ا تا بحال با یک والد یا مراقبت کننده ای زندگی کرده  یآ ھ ریخ ☐  لب

د؟  ☐  یا ی شده  نا ا تا بحال بازداشت، دستگیر یا زند یآ ھ ریخ ☐ لب  

لا دوست پسر یا دوست  ☐  ید شده اید (بھ عنوان مث دھ عاطفی زندگی ت فر یک شری ک ا تا بحال مورد سوء رفتار لفظی یا جسمی قرار گرفتھ یا از ط یآ
تر)؟  خد ھ  ریخ ☐لب  

؟د  ید د پاسخ "بلھ" دا نچ ش 2  خب   رد
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