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 :                                                    الدولة 
 ھل انت بحاجھ إلى مساعده لإلجابة على األسئلة   
 ال   
   العائلة"  "نعم من  
     "نعم من شخص المحترف " 

 بنت         ولد        عدم القول    أفضل         انت ھل       

 سنوات ---------كم عمرك             
 بالنسبة الي.  في بعض االحیان تحدث اشیاء ألشخاص تكون مخیفھ او فظیعة او صادمھ بشكل غیر عادي او بشكل خاص  

 الحدث او التجربة التي تزعجك حالیا أكثر من غیرھا، یرجي اإلجابة على األسئلة التالیة  

"ال" اذا كنت لم تختبرھا،    عالمةي ما یلي في خالل الشھر الماضي؟ یرجي وضع بعد ھذا الحدث المخیف ھل عانیت من ا
 او "نعم" اذا كنت اختبرتھا 

 

 ظھرت في أحالم مخیفھ جدا؟  المخیف أوھل فكرت كثیرا في الشيء .۱

ھل بذلت مجھود في التوقف عن التفكیر في ھذا األمر، أو االبتعاد عن االماكن، أشخاص أو  . ۲
 یذكرك بما حدث؟ أي شيء  

 السیئ یحدث مره اخري    الشيء ھل تجد نفسك تنظر حولك باستمرار كما لو ان ھذا . ۳

 

 ال   نعم           
 ال   نعم           

 

   ال   نعم           
   ال   نعم                ھل ھو صعب علیك القیام بأشیاء، أو التواجد مع أشخاص كما كان من قبل؟. ٤
 ال     نعم                                           ما حدث لك؟ علىھل تلوم نفسك  . ٥
 ال     نعم            ، أو غیر مھم؟  ءشعرت كأنك شخص سي. ٦
 ال     نعم            ؟    تقولھ أو تفعلھ فیما.ھل شعرت بالغضب الشدید لدرجھ أنك ال تستطیع التحكم ۷
 ال     نعم            ؟ . ھل تشعر بالقلق أو الخوف أكثر من قبل ۸
 ال     نعم                    ؟ القلقتستطع التوقف عن   ولم . ھل تقلق كثیرا  ۹
 ال     نعم              . ھل تجد نفسك حزینا وتبكي كثیرا، أو ظننت أن األمور لن تتحسن أبدا؟ ۱.

 ال     نعم            ؟ . ھل من الصعب علیك االستمتاع باألشیاء كما كان من قبل ۱۱
 ال     نعم            ؟ .ھل من الصعب علیك النوم أو البقاء من النوم دون االستیقاظ في منتصف اللیل ۱۲
 ال     نعم            حاولت عن قصد أن تؤذي نفسك؟ . ۱۳
 ال     نعم            ؟ انت األشیاء من حولك غریبھكما لو كمستیقظ، أو  وأنت. ھل شعرت وكأنك في حلم ۱٤
 ال     نعم            نفسك من األعلى، أو إنك تري جسدك من الخارج؟   إلى. ھل شعرت وكأنك تنظر ۱٥
المعناه من أي  ، أو الشعور بالمرضھل أزعجتك أي مشاكل أخري (على سبیل المثال،  . ۱٦

 األصدقاء)؟  عدم االتفاق مع االخوات أو، الشعور بالوحدة، أوجاع
 ال     نعم           
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