
� ما تجارب التعرض للعنف في الطفولة (ACEs)؟
تجارب التعرض للعنف في الطفولة (التي تُعرف أیًضا باالختصار ACEs) ھي أحداث 
مرھقة أو صادمة مثل اإلھمال و/أو العنف أثناء مرحلة الطفولة. ترتبط ACEs ارتباًطا

 شدیًدا بنمو الدماغ ومجموعة كبیرة من المشكالت الصحیة طیلة عمر الشخص.
قد تشتمل ACEs، على سبیل المثال ال الحصر، على: اإلیذاء الجسدي أو الجنسي، 

أو العنف المنزلي، أو العیش في فقر، أو المرض العقلي للوالدین، أو التمییز، أو 
اضطراب تعاطي المخدرات، أو السجن.

� لماذا من المھم أخذ ACEs وتأثیرھا بعین االعتبار؟
أظھرت األبحاث النتائج التالیة:

• عندما تعاني األسر من عنصریة ماضیة ونظامیة أو تعیش في فقر ألجیال، یمكن أن 
     تتضاعف تأثیرات ACEs بمرور الوقت.
• ACEs شائعة للغایة في كل فئة سكانیة.

• یمكن أن یكون لـ ACEs تأثیر كبیر في قدرة الطفل على تحقیق النجاح في المدرسة،
     مما یؤدي إلى التأثیر سلبیًا في صحتھ العقلیة وسالمتھ العامة.

• قد یتعرض األشخاص البالغون الذین واجھوا ACEs لمعدالت أعلى من النتائج الصحیة 
     السلبیة، ومنھا االكتئاب والسمنة وتعاطي المخدرات والقلق والتدخین والموت المبكر.

� القدرة على المواجھة، عوامل الحمایة 
ما القدرة على المواجھة؟

القدرة على المواجھة ھي القدرة على النھوض من 
التحدیات والصعوبات.

وقد تبین أن قدرة األبوین واألطفال على المواجھة لھا دور 
.ACEs في الحد من التأثیرات السلبیة لـ

� عوامل الحمایة
قد تشتمل عوامل الحمایة التي تعزز قدرة األبوین واألطفال على المواجھة على ما یلي: 

• عالقات للدعم والرعایة وروابط اجتماعیة
• برامج تفھم خلفیة الشخص وثقافتھ

• نمط حیاة صحي، وقد یشتمل على ممارسة التمارین الریاضیة بانتظام، والتأمل الواعي، 
     والحصول على قسط كاٍف من النوم، وتناول نظام غذائي صحي ومغٍذ

• دعم/استقرار اقتصادي لألسر
• رعایة جیدة لألطفال وتعلیمھم في مرحلة مبكرة من حیاتھم



ACEs
فھم تجارب التعرض للعنف في الطفولة 

 (Adverse childhood experiences, ACEs)

� خدمات لمعالجة ACEs والمزید من المعلومات
إذا تعرضت أنت أو أحد األحباء إلى ACEs، فقد تكون الخدمات متاحة في 

.ocfs.ny.gov/ACEs :مجتمعك. تفضَّل بزیارة

Capital View Office Park
52 Washington Street, Rensselaer, NY  12144

ocfs.ny.gov

(Statewide Central Register) رقم الھاتف المجاني للسجل المركزي بالوالیة
1-800-342-3720

إذا كنت أصم أو ضعیف السمع، فاتصل بالھاتف النصي/خط االتصال لضعاف السمع
(TDD/TTY) على الرقم
5163-638-800-1 أو

اتصل بمزود نظام الترحیل عبر الفیدیو على الرقم
1-800-342-3720

NYS Project Hope
 خط المساعدة الخاص بالدعم العاطفي للتحدث إلى أحد مستشاري األزمات:

1-844-863-9314

”… تعزیًزا لسالمة أطفالنا وعائالتنا ومجتمعاتنا وقدرتھم على االستمراریة وُحسن معیشتھم…“

،(Americans with Disabilities Act) بموجب قانون األمریكیین ذوي اإلعاقات
 سیقوم مكتب خدمات األطفال واألسر بوالیة نیویورك 

 (New York State Office of Children and Family Services)
بتوفیر ھذه المعلومات في صیغة مناسبة عند الطلب.
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امسح رمز االستجابة السریعة ھذا وسیوجھك مباشرةً إلى الموقع 
اإللكتروني للتعرف على المزید من المعلومات بشأن ACEs (تجارب 

التعرض للعنف في الطفولة) وكیفیة العثور على خدمات للمساعدة.

تفضَّل بزیارة ھذه المواقع اإللكترونیة الھامة لمعرفة معلومات مفیدة:
الموقع اإللكتروني لمكتب خدمات األطفال واألسر https://ocfs.ny.gov - (Office of Children and Family Services, OCFS)؛ 

الموقع اإللكتروني لمكتب الصحة العقلیة https://omh.ny.gov/ - (Office of Mental Health, OMH)؛ 
الموقع اإللكتروني إلدارة الصحة https://www.health.ny.gov/ - (Department of Health, DOH)؛ 

الموقع اإللكتروني لمكتب المعونات المؤقتة ومعونة اإلعاقة https://otda.ny.gov/ - (Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA)؛ 
 https://oasas.ny.gov/ - (Office of Addiction Services and Supports, OASAS) الموقع اإللكتروني لمكتب خدمات اإلدمان والدعم
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