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  ة في أعقاب التوت ر األمني في الشماللطواقم التربوي  رسالة إلى ا

                                                                                                                        ة األعزاء،أعضاء الطواقم التربوي  

ودا،، وربما األ ، وقد تعتريأثناء الفترات التي تت سم بالتوت ر األمني فينا جميًعا قينمشاعر الشك  وعدم الي تشتد  

 عديدة. اتفو  تخ، أيًضا ينبالغال

رون اون بيتأث رو، وقاتاألهذه  البالغين أثناء والشباب   يراقب األودا،    لواقع. هم عندما يفس 

تخلو ِمن  ةموضوعي   ئة ومتوازنة، حيث يتم  منح معلومات  هد ِ هذه األوقات هي أوقات مهمة ِمن أجل إيصال رسائل م  

الحفاظ  بالتزامن معتجنيد القوى والطاقات واستمرار مجرى الحياة السليم،  وذلك كي يسن ى التخمينات و"التنبؤات"،

 على ،رجة التيق ظ المطلوبة والتصر ف بشكل مسؤول.     

 الطوارئ ف التربوي أثناء حالةهة للتصر  مبا،ئ موج  

   المستطاع عندما يجب أن ينتهج البالغون الموضوعية والهدوء قدر  :تنفيذهاة وات باع توجيهات الجهات األمني

في ات باع هذه التعليمات.  حسنة . ِمن المهم أن يكون البالغون قدوةيشرحون التوجيهات لألودا، والمراهقين

بذلون كل  ما ي أن أولياء أمورهم والبالغين ذوي المسؤولية اآلخرين أكثر عندما يالحظون سيشعر األودا، باألمان

 بنائهم. في وسعهم ِمن أجل حماية أنفسهم وحماية أ

 اء حالة نأث مرها،وأ ونيعرفاألشخاص  ن أن كل  ن المهم التأك د مِ مِ )צל"ח(: رئ في المدرسة اطاقم الطو

لجميع أعضاء  ين، وبأن هذه األ،وار معلومةواجدغير المت صاشخاأل ون محل  ن سيحل  م  الطوارئ، ويشمل ذلك 

 الطاقم التربوي واإل،اري.

 فة اداستفسار عن الطالب الذين لم يحضروا إلى المدرسة أو البستان ومعرمهم القيام بن المِ  :فحص الحضور

الخوف، يجب تشجيع الطالب  عن الحضور بسببب الطال لحادات التي امتنع فيها. في اسبب عدم حضورهم

 معالجة تجربة المواجهة مًعا.   القيام بالبستان وأو  أولياء أمورهم على الحضور إلى المدرسةو

 ن تهويل. مِ وضاع بكلمات بسيطة وواضحة و،ون ل الحديث عن األِمن المفض   :الواقع المعلومات وبلَورة منح

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

  يمكن طرح أفكارهم وتجاربهمالمشاركة بإمكانية أن نتيح للطالب  ن المهممِ  :مجال للمشاركةالإتاحة .

أو "ماذا شعرت  عندما  تجهيز المالجئ؟"التعليمات التي صدرت ب عندما سمعت   السؤال التالي:" أين كنت  

  سمعت  هذه التعليمات؟"

   مواقع اآلمنة والتعليمات التي يجب تنفيذها مكان الِمن المهم أن نذك ر الطالب ب: ةمراجعة اإلجراءات األمني

 .  هاوبعدعند سماع صفارة اإلنذار 

 ن يختلف ر،  فعل البالغين عن ر،  فعل األودا، في ِحد ته ووتيرته. مِ  :القلقين بشكل خاص االنتباه للطالب

ظين للطالب يق  متعلى المواجهة، وأن يكونوا  همطالببقدرة  همثقت  العاملون في التربية والتعليم  بديالمهم أن ي  

 معاملة خاصة.  إلى الذين يحتاجون 

 عقاب األوضاع.التي اتُِّخذ ت في أ التدابيرم بن المهم التواصل مع أولياء األمور وإعالمهمِ : أولياء األمور إعالم 

  :ةوينقل رسالة مفا،ها أن هذه هي طبيع ياة المعتا، قوةمجرى الحيمنح الحفاظ على مجرى الحياة المعتاد 

 ن المهم العو،ة إلى مجرى التعل م المعتا،.يث، مِ الحد، ولذلك، بعد انتهاء ةلمتواصمستمرة والحياة  وبأناألمور 

 الطمأنينةو السالم سودهاأيام ينا أمل بكل  

 إدارة الخدمات النفسي ة االستشاري ة


