ﺗﺠﺎرب اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ وﻓﺎﺣﺺ ﻟﻠﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ )(Pediatric ACEs and Relevant Life Events Screener
) – (PEARLSاﻟﻤﺮاﻫﻘﻮن )اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻟﺬاﺗﻲ( ))(Teen (Self Report

ُﻳﺴﺘﻜﻤﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺮﻳﺾ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻴﻮم:

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﻼد:

اﺳ ﻤ ﻚ :

ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺮ ﻣﻦ وﻗﺎﺋﻊ ﺣﻴﺎﺗﻴﺔ ﻋﺼﻴﺒﺔ .ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ،ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺎرب ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻚ وﺣﺴﻦ
ﻣﻌﻴﺸﺘﻚ .ﻧﻮد أن ﻧﺴﺄﻟﻚ أﺳﺌﻠﺔ ﻋﻦ ﻃﻔﻠﻚ ﺣﺘﻰ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻚ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﺑﺼﺤﺔ ﺟﻴﺪة ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن.

ً
ﺣﺎﺿﺮا ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺪﺛﺖ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ؟ ﻳﺮﺟﻰ إدراج اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﻣﻨﺬ وﻻدﺗﻚ ،ﻫﻞ ﺷﻬﺪت أو ﻛﻨﺖ

واﻟﺤﺎﻟﻴﺔ .ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﺰء ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑـ "أو ".إذا ﺗﻢ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ أي ﺟﺰء ﻣﻦ

اﻟﺴﺆال ﺑـ "ﻧﻌﻢ" ،ﻓﺈن اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ ﻫﻲ "ﻧﻌﻢ".
اﻟﺠﺰء 1

ﻫﻞ ﺳﺒﻖ أن ﻋﺸﺖ ﻣﻊ أﺣﺪ واﻟﺪﻳﻚ  /ﻣﻘﺪم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﻤﻦ ﺳﺒﻖ ﻟﻬﻢ اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﺤﺠﺰ  /اﻟﺴﺠﻦ؟

ﻳﻮﻣﺎ ﺑﺄﻧﻚ ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻋﻮم و  /أو ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺒﻮب و  /أو ﺑﻼ ﺣﻤﺎﻳﺔ؟
ﻫﻞ ﺳﺒﻖ وأن ﺷﻌﺮت
ً

ﻫﻞ ﺳﺒﻖ وﻋﺸﺖ ﻣﻊ أﺣﺪ واﻟﺪﻳﻚ  /ﻣﻘﺪم رﻋﺎﻳﺔ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ؟ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل اﻻﻛﺘﺌﺎب أو اﻟﻔﺼﺎم أو اﺿﻄﺮاب
ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻘﻄﺐ أو  PTSDأو اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻘﻠﻖ(

ﺣﻂ ﻣﻦ ﻗﺪرك أو اﺣﺘﻘﺮك؟
ﻫﻞ ﺳﺒﻖ وأن أﻫﺎﻧﻚ أﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ  /ﻣﻘﺪم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ أو ّ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺎول ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺎت أو ﻣﺨﺪرات
ﻫﻞ ﺳﺒﻖ وأن ﻋﺎﻧﻰ واﻟﺪك اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ أو أي ﻣﻘﺪم رﻋﺎﻳﺔ ،أو ﻳﻌﺎﻧﻲ
ً
اﻟﺸﻮارع أو اﻷدوﻳﺔ اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ؟

ﻫﻞ ﺳﺒﻖ أن اﻓﺘﻘﺮت إﻟﻰ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي ﻣﻘﺪم رﻋﺎﻳﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻋﺪم اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻏﻴﺮ اﻵﻣﻨﺔ ،أو ﻋﺪم

رﻋﺎﻳﺘﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺮض أو اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻮارد ﻣﺘﻮﻓﺮة(؟

ﻫﻞ ﺳﺒﻖ ﻟﻚ أن ﺷﻬﺪت أو ﺳﻤﻌﺖ أﺣﺪ واﻟﺪﻳﻚ  /ﻣﻘﺪم رﻋﺎﻳﺔ ﻳﺼﺮخ ﻓﻲ وﺟﻬﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ أو ﻳﺸﺘﻤﻪ أو ﻳﻬﻴﻨﻪ أو ﻳﺤﺘﻘﺮه؟ أو ﻫﻞ ﺳﺒﻖ
ﻟﻚ أن ﺷﻬﺪت أو ﺳﻤﻌﺖ أﺣﺪ واﻟﺪﻳﻚ  /ﻣﻘﺪم رﻋﺎﻳﺔ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻠﺼﻔﻊ أو اﻟﺮﻛﻞ أو اﻟﻀﺮب أو اﻷذى ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻼح؟

ً
ﻏﺎﻟﺒﺎ أو ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ أو اﻟﺠﺬب أو اﻟﺼﻔﻊ أو إﻟﻘﺎء ﺷﻲء ﻓﻲ وﺟﻬﻚ؟ أو ﻫﻞ ﺳﺒﻖ
ﻫﻞ ﻗﺎم أي ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ اﻷﺳﺮة

أن أﺻﺎﺑﻚ أي ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ اﻷﺳﺮة ﺑﺸﺪة ﻟﺪرﺟﺔ أﻧﻚ ﻋﺎﻧﻴﺖ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎت أو ُأﺻﺒﺖ؟ أو ﻫﻞ ﺳﺒﻖ أن ﻫﺪدك أي ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل
أو ﺗﺼﺮف ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺧﺎﻓﺘﻚ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﺑﺎﻹﺻﺎﺑﺔ؟

ﻫﻞ ﺳﺒﻖ ﻟﻚ أن ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻺﻳﺬاء اﻟﺠﻨﺴﻲ؟ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﻫﻞ ﻟﻤﺴﻚ أي ﺷﺨﺺ أو ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻚ أن ﺗﻠﻤﺲ ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ
ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ،أو ﺟﻌﻠﻚ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﻌﺪم اﻻرﺗﻴﺎح ،أو ﻫﻞ أي ﺷﺨﺺ ﺣﺎول أو ﻗﺎم ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﻨﺲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻢ أو اﻟﺸﺮج أو اﻟﻤﻬﺒﻞ ﻣﻊ ﻃﻔﻠﻚ؟

ﻫﻞ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك أي ﺗﻐﻴﺮات ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﻘﺪﻣﻲ رﻋﺎﻳﺘﻚ؟ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﺣﺼﻞ أﺣﺪ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ  /ﻣﻘﺪم
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼق أو اﻧﻔﺼﻞ ،أو ﻇﻬﺮ ﺷﺮﻳﻚ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ أو ﺧﺮج ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ؟
أﺿﻒ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺑـ "ﻧﻌﻢ" ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺴﻢ اﻷول:
ِ

ﻳﺮﺟﻰ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﺑﻘﻴﺔ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن.
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اﻟﺠﺰء 2

ﻫﻞ ﺳﺒﻖ أن ﺷﺎﻫﺪت أو ﺳﻤﻌﺖ أو وﻗﻌﺖ ﺿﺤﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻚ أو ﻣﺠﺘﻤﻌﻚ أو اﻟﻤﺪرﺳﺔ؟ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﻤﻀﺎﻳﻘﺎت أو
اﻻﻋﺘﺪاء أو ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ أو اﻟﺤﺮب أو اﻹرﻫﺎب(
ﻫﻞ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،اﻟﺘﺸﺎﺟﺮ أو ﺟﻌﻠﻚ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ أو اﺳﺘﺒﻌﺎدك ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺮﻗﻚ أو أﺻﻠﻚ أو ﻫﻮﻳﺘﻚ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ أو ﻣﻴﻠﻚ
اﻟﺠﻨﺴﻲ أو دﻳﻨﻚ أو ﺻﻌﻮﺑﺘﻚ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ أو اﻹﻋﺎﻗﺎت(؟
ﻫﻞ ﺳﺒﻖ ﻟﻚ أن واﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻜﻦ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل أن ﺗﻜﻮن ﺑﻼ ﻣﺄوى ،أو ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻚ ﻣﻜﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ،أو اﻧﺘﻘﻠﺖ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ،أو ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﻄﺮد أو ﻧﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ،أو اﺿﻄﺮرت إﻟﻰ اﻟﻌﻴﺶ ﻣﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺮ أو أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة(؟

ﻫﻞ ﺷﻌﺮت ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ أﻧﻚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻚ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم ﻟﺘﻨﺎوﻟﻪ أو أن ﻃﻌﺎﻣﻚ ﺳﻴﻨﻔﺪ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﻤﻜﻦ أﻧﺖ أو واﻟﺪك/ﻣﻘﺪم
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺷﺮاء اﻟﻤﺰﻳﺪ؟

ﻫﻞ ﺳﺒﻖ وأن اﻧﻔﺼﻠﺖ ﻋﻦ واﻟﺪﻳﻚ أو ﻣﻘﺪم اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ أو اﻟﻬﺠﺮة؟
ﻫﻞ ﺳﺒﻖ أن ﻋﺸﺖ ﻣﻊ أﺣﺪ واﻟﺪﻳﻚ  /ﻣﻘﺪم رﻋﺎﻳﺔ ﻛﺎن ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺮض ﺟﺴﺪي ﺧﻄﻴﺮ أو إﻋﺎﻗﺔ؟
ﻫﻞ ﺳﺒﻖ أن ﻋﺸﺖ ﻣﻊ أﺣﺪ واﻟﺪﻳﻚ  /ﻣﻘﺪم رﻋﺎﻳﺔ ﻗﺪ ُﺗﻮﻓﻲ؟
ﻫﻞ ﺳﺒﻖ أن ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎل أو اﻟﺤﺒﺲ أو اﻟﺴﺠﻦ؟
ﻫﻞ ﺳﺒﻖ أن ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﺴﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻹﻫﺎﻧﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ أو اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻳﻚ ﻋﺎﻃﻔﻲ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺻﺪﻳﻖ أو ﺻﺪﻳﻘﺔ(؟
أﺿﻒ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﺑـ "ﻧﻌﻢ" ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺴﻢ اﻷول:
ِ
Teen (Self Report) – Deidentified

Arabic 2020

