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 بعد التعليميةالفتتاح السنة  بهدف االستعداد، لطواقم التربويةالى ا الرسالة هذتم توجيه ه)

 )الحرب

  لموس،مـال يرغ لمسوي ، يَُرى ال ام ىير لماأل“

ِّ”يلالُمستَح قيَُحق ِّو

 (هيلين كيلر) 

 الى الطواقم التربوية المعطاءة،

   ،واحتراًما وبعدية تح

كانت عطلة  لقد صعب.وضع أمني فترة تمّيزت ب بعد ،الجديدة ليميةالتعالسنة  نستقبل

 ال الطالباستقبوافتتاح السنة التعليمية  عليكم مّما يحّتم ،التوتر والقلق سودهايصيفية 

 وُمقلقة. صعبةوا ألوضاع تعّرض بعد أن

بورشات عمل خالل ايام االستعداد والتحضير  أن تشاركوا ضلفمن الم ،لذلك

كونوا ت؛ كي في اعقاب الوضع كمومشاعر كمفكارأالتواصل مع  لكم حيتتات ومحادث

 .مطالبك مع وناجع مهنيم بشكل دواركأ ألداء شعورّيًّا ومهنّيًّا مستعّدين

 ا جعلهم ُعرضةًّ عالم المختلفة، ممّ وسائل اإلعلى  الطالب لعاطّ  ،في فترة الحرب

اثاآ تركت فيهم هاأنسية، ومن المحتمل لمشاهد وتجارب قا  ةة، عاطفيّ نفسيّ  رًّ

  .الحياة الطبيعيّ  ى الى قطع مجرىا أدّ ممّ  ةواجتماعيّ 

مشاعر افكار وقاعد الدراسة مع مالطالب الى ن يعود أ، من الُمتوقع نتيجة ذلك

 .وتخبطات فكرّية زماتوالتعرض ألاألمان الخوف، عدم الثقة، عدم مختلفة مثل 

لعودة على االطالب مساعدة هي  تربوّيةالطواقم على الالمهام الملقاة  ، احدىولذلك

 ومساعدتهم ،وخلق رتابة في الحياة اليومية ،بشكل تدريجي مجرى الحياة الطبيعيل

حوار وذلك من خالل  ،مشابهة في حياتهم أوضاعمواجهة ل قائتطوير طرفي 

 .متعدد الثقافات حضاريّ  محميّ 

التغلب على المصاعب بشكل  في ساعد، تطبيعيال العودة الى مجرى الحياةف

بعين  منهاتعرضهم لألحداث وقربهم  مدى فراد،األ احتياجات مع أخذ تدريجي،

  .االعتبار



وتكّيفهم مع الواقع  الطالبحصانة  من زن تعزّ دة مبادئ وخطوات يمكنها أهناك ع

 :أفضلبشكل 

  أولياء األمورقد يواجه بعض ف الصعوبات،عني انتهاء يانتهاء الحرب ال، 

  الحرب.في أعقاب درجات متفاوتة من الصعوبة  الطالبو نالمعلمي

 ا إعطاءمن المهم ج  هممشاعرفصاح عن واإل لتعبيرالطالب فرصة ل دًّ

  .همفكارأو

  مستقبل افضل.التفاؤل، واألمل باإليمان،  اإليجابي،والتفكير التوّجه ترسيخ 

  ًّود فعل مختلفةا التذكر ان الطالب تعاملوا مع الحرب بمشاعر وردمهم جّد،  

لهم فعوردود  هممشاعروتوجيههم للتعامل مع  لطالبنا غاءصمهم اإلالمن  ،لذا

    مبدع وعقالني. بشكل

 

ت ُكل ِّ َقْلب يف م َفْجر ِّ  لَْيل ِّ ُكل ِّ َوراءَِّ ، يَْختَل ج َربيع ِّ اءش   .. يَْبتَس 

 ( جبران خليل جبران) 

 

 !قة ة دراسية مثمرة وموفّ نمع تمنياتنا لكم بس

 

  :بة طاقم الطوارئ في الوسط العربيعداد وكتاإ

 .ساهر دعيمو هديل سلمان، سهاد خطيب ،مديحة عزايزة ،ررنده مني  


