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 المدرسة اليهم قبلطاقم رسله يمن المفترض أن ألولياء األمور، و)أعّد هذا الملف 

 (السنة التعليمية أسبوع من بداية

 ،أولياء األمور األعزاء

 ،تحية وبعد

 مم عليك، مما يحتّ م طوال من الترقب والخوف والقلقياتح السنة التعليمّية بعد أفتست  

، جاهزّية خاصة وبناء ا نحن الطواقم التربوّية والنفسّيةعلينو ،مورولياء األأنتم أ

، مع هذه الحالة . جاهزيتنا وتعاملنا/طالبناكمابناؤ اي يعيشهالت حالةل مع الأسس تعام

مجرى الحياة العودة الى وإعادة الرتابة  يهدف الى اهاّم   اونفسّي   اتربوّي   اطابع   يحمالن

 بناككمأليد العون  مدّ عقب هذه االيام، و نتجتسد فجوات التواصل التي ، الطبيعي

 . اجهة تخوفاتهمموفي 

 عيننا سالمة طالبنا النفسّية صب أنضع ن ،، نفسية وتعليمّيةنحن كطواقم تربوّية

من قبل محادثات ب ،هابكافة طواقماألطر التربوية  ستبدأ ،لذلك .كهدف اساسي

واالستشاري في المدرسة. لنفسي وذلك بالتشاور مع الطاقم ا ،مع الطالب نالمربي

فهم مع الوضع د صعوبات تكيّ دعمهم ورص ،تم توجيه المربين لإلصغاء للطالب لقد

، مشاعرهم احتواءبهدف  أبنائكم ّدت من أجل ع  ، وذلك من خالل فعاليات أ  راهنال

  ول من السنة التعليميةاألسبوع األ. سيتم ذلك خالل واحتياجاتهم النفسّية افكارهم

ر صفو عكّ ، خالية من كل ما يمكن أن يعودة الى رتابة تعليمية اعتياديةلا لتتسنى

 .التعليمية السيرورة

 ،لهذاالقدوة األهم ّوالمثال الحسن. و عتبرون في نظر أبناككمت  أولياء األمور، أنتم، 

هناك  .عليكم تعزيز حصانتهم النفسية، وتزويدهم بآلِّيات نفسّية، اجتماعية معزّزة

 فضل:أبناككم وتكيفهم بشكل أز حصانة ن تعزّ أيمكنها وجيهات وتعدة مبادئ 

 على التكيف ة ابناككمقدرثقتكم بتوجد لدى ابناككم القدرة على التكيف:  .1

رتابة ل العودة، وطاقاتهم تجنيدقدرتهم على من  ديزت ،وحصانتهم النفسية

تمنحهم  ألنها ة،البناء الى الرتابيحتاج ا .في الحياة اليومية صحّية )روتين(

 ا باألمان والسيطرة.حساس  إ

او  يجب االنتباه لسلوكيات تختلف عن العادة والتي يمكن ان تشير الى قلق .2

 جدير بالذكر. والتوجه للتشاور في مثل هذه الحاالت ،ضاكقة يعاني منها االبن

 في البداية. ي ان تكون ردود فعل غير اعتياديةمن الطبيعأنه 



 مهحتى وان لم تحدثو يهمال تنتقل، فالنفسية كمالتوح كمبمشاعرأبناؤكم يتأثر  .3

ى أن علاحرصوا ولذلك، . أكبر تأثرهم كلما صغرت سنهم كانعنها بصراحة. 

في ن صعوبة اجهوو. اذا احسستم انكم تفي نفوسهم ؤلتفاالمل واأل تبعثوا

هوا لطلب المساعدة من االختصاصيين النفسيين في قسم الخدمات توجّ ف ،دعمهم

 ة المدرسة.\ومن مستشارالنفسية 

 حدثاالبناء والحديث معهم حول ما : من المهم مشاركة معلوماتالنقل  .4

التمييز يجب تطورهم وقربهم من الحدث.  ،بشكل يتالءم مع جيلهم ،باختصار

معلومات غير سيل من الب األبناء غمرمنع بين الحقاكق واإلشاعات، و

 .ضروريةال

نصح ي  و ،الع على وساكل االعالمالطّ ضبط احتى بعد انتهاء االحداث يجب  .5

ا بمرافقة كل  بناءالب النجنّ  ،لشبكات التواصل االجتماعي ومراقبة محدودة داكم 

 . الرساكل من ما هو سلبيّ 

 

قسم الخدمات  ،ة/لمستشارا ،لتوجه للطاقم التربوي في المدرسةون لنتم مدعوّ أ

 ط.بّ مراكز الدعم الجماهيرية في كل تساؤل او تخالنفسية او 

 

الهدوء  ملؤها ايام  أ ألبناككم/طالبناولكم ولنا  نتمنى

 .والسالم

 


