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 أولياء األمور في أعقاب التوتّر األمني في الشمالرسالة إلى 

                                                                                                                        أولياء األمور األعزاء،

األوالد، وربما  قد تعتري، ومنيالتي تت سم بالتوت ر األ تراتفالأثناء فينا جميًعا مشاعر الشك  وعدم اليقين  تشتد  

بالتزامن مع الحفاظ  مناسبةال خاذ التدابيرفي ات  د أنكم منشغلون كأولياء أمور ن المؤك  . م  عديدة تخو فات، أيًضا البالغين

 على حصانة أوالدكم النفسي ة.  

ن المهم أن تثقوا م  . التي يمكن أن تُطرَح معضالتاألسئلة والهات يمكن أن تساعد قليال في فيما يلي مبادئ وتوجي

  . أثناء هذه األوقات بأنفسكم وحدسكم كأولياء أمور

رون اهم األوالُد والشباُب البالغين أثناء هذه األوقات، ويتأث رون ب يراقب ة هذه األوقات هي أوقات مهم   لواقع.عندما يفس 

وذلك من  ،و"التنبؤات" التخمينات نتخلو م   ةمنح معلومات موضوعي   ئة ومتوازنة، حيث يتم  ن أجل إيصال رسائل مهد  م  

الحفاظ على درجة التيق ظ  بالتزامن معالسليم، تجنيد القوى والطاقات واستمرار مجرى الحياة  أجل التمك ن م ن

     المطلوبة والتصر ف بشكل مسؤول. 

 :الطوارئحالة هة للتصر ف أثناء مبادئ موج   

 الموضوعية والهدوء قدر المستطاع عندما  نالبالغو يجب أن ينتهج :ة وتنفيذهاوجيهات الجهات األمنيّ اتّباع ت

باع هذه التعليمات. في ات  حسنة ن المهم أن يكون البالغون قدوة . م  نالتوجيهات لألوالد والمراهقي يشرحون

يعرفون  ناآلخري المسؤولية ين ذورهم والبالغيأن أولياء أمو أكثر عندما يالحظون سيشعر األوالد باألمان

 . أبنائهم ن أجل حماية أنفسهم وحمايةما في وسعهم م   التعليمات ويبذلون كل  

  ّاآلمنة والتعليمات التي يجب تنفيذها عند  اقعموالمكان ن المهم أن نذك ر األوالد بم  : ةمراجعة اإلجراءات األمني

 ها.  اع صفارة اإلنذار وبعدسم

  ن . م  تهويلبسيطة وواضحة ودون ل الحديث عن األوضاع بكلمات ن المفض  م   :الواقع المعلومات وبلَورةمنح

 ن أجل الحفاظ على أمننا.ات األمن تبذل كل ما في وسعها م  المهم التأكيد على أن قو  

 كي يتسن ى لهم همتتناسب مع قدرات أبنائكمإلى  وظائفو يكال مهامم ن المفض ل إ :وظائفو إيكال مهام ،

 بالمخاوف.   همانشغال ويخف ف م ن تنطوي على مسؤولية يقو يهم يفة  إنجازها. إن أداء وظ

 لمدرسة أو البستان. إن إلى ا ن المهم تشجيع أبنائكم على الذهابم   :الحفاظ على مجرى الحياة المعتاد

 .  مفادها أن الحياة مستمرة ومتواصلةالحفاظ على مجرى الحياة المعتاد يقو يهم وينقل رسالة 

 بأفكارهم وتجاربهم. يمكن للبالغين  المشاركةم ن المهم أن نتيح لألوالد إمكانية  :إتاحة المجال للمشاركة

 سيطرة.  بال ن خالل شعور  م  فاتهم أيًضا إذا كانوا يشعرون بأنهم يستطيعون ف عل ذلك المشاركة بأفكارهم وتخو  

 من  ووتيرته. د تهح  فعل األوالد في  فعل البالغين عن رد   يختلف رد   :لألوالد القلقين بشكل خاص االنتباه

إلى يحتاجون  ظين لألوالد الذينيق  مت، وأن يكونوا على المواجهة أبنائهم هم بقدرةاألمور ثقتَ  أولياءُ  يبد  المهم أن يُ 

  . معاملة خاصة

 ات ومعلمات البساتين وإطالعهم\ن المهم التواصل مع المربينم  : ومعلمات البساتينات \إعالم المربين 

 يمكن أن تكون ذات أهمية أثناء أوقات الطوارئ. حول ولدكمعلى أي معلومة 

 معضالت \بء العاطفي أو توجد لديكم أسئلةبالع   إذا كان ينتابكم شعور    :ال تنفردوا بأفكاركم ومشاعركم

ة في \ة النفسي  \ة أو االختصاصي\ن المستشارالمساعدة م   هوا لطلبوج  تدة، ال تنفردوا بها، ومعق  

 خرى.األمخو لة الة مهني  الجهات الن البستان أو م  \المدرسة

  الطمأنينةالسالم وسودها أيام ينا أمل بكلّ 

 مات النفسيّة االستشاريّة الخد إدارة


