
Em wek Komeleya Psîkologên Tirk ji bo kesên ku di erdhejê de wefat kirine rehmetê
û ji bo birîndaran jî şîfayê dixwazin. 

Piştî afateke ji nişka ve dibe ku ji aliyê derûniyê ve problemên
psîkolojîk ên li jêrê bi we re jî çêbin:

Şokbûn û matmayîn.
Tirs û xof, panîk, hêrs, xwe sûcdar
hîskirin û fedîkirin.
Piştî afatê dibe ku mirov bixwaze
her tim li ser bûyerê biaxive yan jî
qet nexwaze bi kesî re biaxive.
Piştî afatê dibe ku mirov her wekî
qet tiştek nebûye tevbigere yan jî
dibe ku ev rewşên han bi mirov re
çêbin; bêtaqetî, konsantrenebûn,
sergêjî, êşa sîng û stû, dillihevketin
û hwd. 
Bêxewî an jî her tim daxwaza
razanê, kabûsdîtin û hwd.
Daxwaza pirxwarinê an jî bêîştahî;
enerjiya zêde an jî bêtaqetbûn.

Zûhêrsbûn û bêtehamûlî.
Bêmantiqî û tirsa mirinê.
Hay ji hestên xwe nebûn û xemsariya
zêde.
Ji ber xilasbûna ji mirinê, xwe sûcdar
hîskirin û ji ber vê yekê fedîkirin.
Derbarê erdhejê de her tim bihîstina
dengan û dîtina dîmenên erdhejê
Hesta ku wê dîsa erdhej biqewime.
Dûrsekinîna ji kes û cihên ku erdhejê
tînin bîra mirov. 
Bertekên fîzîkî yên li dijî deng, dîmen,
hest û bêhnên ku erdhejê tînin bîra
mirov.

Ev pirsgirêk li bal hin kesan gav bi gav kêm dibin, lê li bal hinekan
jî ev psîkolojî dirêjtir dewam dike. Ji bo ku hûn van problemên
derûnî ji ser xwe biavêjin û xwe baş hîs bikin heta ji destê we tê bi
nas û xizmên xwe re bipeyvin. Hestên xwe ji wan re jî bêjin. Heke
hewce be teqez ji pisporekî psîkolojiyê alîkariyê bixwazin. 
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Ber�ya her t�ştî îht�yaca zarokan a xwar�nê bîn�n c�h û c�hekî ewle j�
wan re çêk�n. 
J� bo ku zarok hestên xwe bîn�n z�man b� wan re b�peyv�n û b� awayekî
sakîn guh b�d�n wan.
J� wan re bêj�n ev hestên ku b� wan re çêbûne normal �n û ev hîs tên
serê her kesî.
L� şûna ku j� wan re bêj�n “Meraq neke, tu t�şt dê nebe”; j� wan re qala
tevdîrên ku we g�rt�ne b�k�n û d� dema erdhejê de d�vê ç� bê k�r�n b�
hev re weke tetbîqatekê b�k�n. 
Heke zarok b�xwaz�n tevî we razên, j� bo demekê qebûl b�k�n û b� hev
re razên. 
D�be ku weke beb�kan tevb�ger�n, ev yek rewşeke demkî ye û ev ê
derbas b�be; sebr b�k�n 
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J� ber erdhejê d�be ku b� zarokan re ev problem çêb�n;
L� gorî berê zêdet�r d�lf�karî, xemgînî û hesasbûn.
Zêdet�r û zût�r hêrsbûn, kelog�rîbûn.
P�ştî afatê zarok h�nek caran naxwaz�n j� dê û bavê xwe dûr b�kev�n û j� wan veqet�n.
P�ştî afatê h�nek t�rs derd�kev�n holê (t�rsa tarît�yê, t�rsa tenêmay�nê û hwd.), û h�nek
caran m�rov j� bo ewleh�ya xwe û j� ya hezk�r�yên xwe end�şeyê d�ke. 
P�ştî afatê h�nek zarok naxwaz�n her�n mektebê, naxwaz�n ders b�xeb�t�n û n�kar�n
bala xwe b�d�n ser t�ştekî.

P�ştî erdhejê ev psîkoloj�ya ku b� zarokan re çêd�be normal e û d�vê
malbat net�rs�n. Herw�ha d�be ku ev hest b� h�n zarokan re çênebe û
qet tesîr l� wan neke jî. 

Heke ev hest b� zarokan re hebe d�vê m�rov ç� b�ke?

Heke hûn j� bo xwe, zarokên xwe an jî nas û dostên xwe alîkar�ya
psîkolojîk  b�xwaz�n hûn d�kar�n xwe b�g�hîn�n me.


