
یمكن للمجتمع تقدیم المساعدة

ھل أحسسَت أنَّك تائھٌ في مكاٍن
      غیر مألوف بالنسبة لك؟

یمكن أن یكون الّشعور بعدم معرفة االتّجاه الّصحیح ُمْحبًِطا. 
وبناًء على الّظروف الُمحیطة، یمكن أن تكون قد أُِصْبَت 

ْعب. ربّما كنَت محظوًظا بما فیھ الكفایة لیُساعدك أحد  بالرُّ
الغَُرباء الّطیّبین في إیجاد طریقك. 

إّن ثالثةً من كّل خمسِة أشخاٍص مصابین بالزھایمر أوأحد 
األمراض المتَِّصلة بھ یصبحون في ِعداد المفقودین. ھذا 

یعني أكثر من 120,000  من سّكان أونتاریو. یحصل ذلك 
للعدید منھم دون سابِق إنذار. فجأةً، قد تصبح األشیاء 

الُمعتاَدة الُمحیطة بھم غریبَةً.  یشعرون بأنّھم في دّوامة وال 
یتمّكنون من العودة إلى المنزل. معظمھم من الكبار في 

الِسّّن، ولكّن كثیًرا منھم لیسوا كذلك.

إّن فقدان طریق العودة لیس ُمْربًِكا فحسب، بل یمكن أن 
یكون خطیًرا. نصُف األشخاص المصابین بالزھایمر أوأحد 
األمراض المتَِّصلَة بھ، والمفقودین لمّدة 24 ساعة، یصابون 

بجروحٍ خطیرة، أو یموتون.

ًشا، فلو  لذا، من المھّم جد�ا أن نُساعد َمن یبدو تائًھا أو ُمشوَّ
كنّا في مكانھ لوددنا أن یساعدنا شخٌص آخر بالّطریقة نفسھا. 

قُم بِزیارة :
FindingYourWayOntario.ca

بِِرعایَة



لالتصال بمركز الزھایمر المحلّي، 
اتّصل برقم 2-1-1

الخطوات الثالثة الالزمة لمساعدة

اعرْف العالمات  .1
ال یرتدي لباًسا مناسبًا للّطقس الحالّي  •

یقف دون ِحراك، ینظر حولھ لفترةٍ زمنیّة طویلة  •
یُْسِرع  •

ًشا یبدو ُمشوَّ  •
یُعید السُّؤال نفسھ في فترةٍ زمنیٍّة قصیرة  •

اعرف ما علیَك قولھ  .2
تكلّم ببُْطٍء وھدوء  •

یمكن للّصوت العالي أن یُشیر إلى الغضب، لذا ال تفترض   •
بأّن الّشخص ضعیُف الّسمع  

استخدم كلماٍت قصیرة وبسیطة  •
اسأل أسئلة تكون إجابتھا "نعم" أو "ال"  •

اسأل سؤاالً واحدة في الوقت نفسھ، واترك مجاالً واسعًا من   •
الوقت لإلجابة  

إن استلزم األمر، أِعْد الّسؤال نفسھ باستخدام الكلمات   •
نفسھا. إّن الُمصابین بالزھایمر أو أحد األمراض المتّصلة   
بھ قد ال یُدِركون معنى بعض أجزاء الّسؤال في لحظٍة من   

اللّحظات  

اعرف ما علیَك فعلھ  .3
تقّدم إلیھ من األمام  •

قِدّم نفسك واشرح لھ لماذا اقتربَت منھ  •
حافظ على بیئٍة ھادئة  •

حافظ على النظر إلى عینیھ  •
تجنّب المواجھة والتحّدي  •

تجنّب تصحیحھ أو "تذكیره بالواقع"  •
اتّصل بالشُّرطة (911) لطلب المساعدة في عودة   •

الّشخص إلى بیتھ سالًما  
انتظر مع الّشخص حتى تأتي الشُّرطة لتتولّى األمر  •

شخٍص مصاٍب بالزھایمر أو أحد
األمراض المتّصلة بھ عندما یبدو تائًھا
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