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 أولياء األمور األعّزاء،

ع 
ّ
م وجًها لوجه في إلى التّ  ، طالب املدارس فوق االبتدائّية،أن يعود أبناؤكمخالل هذا األسبوع ِمن املتوق

ّ
عل

 إلى "مجرى حياة مختلف"، املدارس
ً

 واملدرسة انتقاال
ّ

وستكون مصحوبة . ستكون هذه العودة إلى الّصف

اقم التربوّي واإلطار املألوف. بمشاعر 
ّ
ع والفرح في أعقاب تجّدد اللقاء مع األصدقاء والط

ّ
االنفعال والتطل

  مقد تراودكباإلضافة إلى هذه املشاعر، 
 

    بعد فترٍة متواصلة قضيتموها مًعا في البيت. وتراود أبناءكم مخاوف

 
ّ
خالل مجرى الحياة سواء  ،بنائكمبالنسبة أل  األهّم  واجهةاملصدر مفأنتم تعّدون  ،شرة معّدة لكمهذه الن

 ضونهو الحّس بخصوص ما تخمن املهّم أن تكونوا منصتين ومرهفي . أوقات الطوارئ  خالل وأاملعتاد، 

 ويخوضه أبناؤكم املراهقون. 

لّصفوف واملدارس، حيث ترمي هذه الّتوصيات إلى إلى االعودة  قبيللقد أعددنا مجموعة من الّتوصيات 

 :بعد العودة تحضير أبنائكم وتهيئتهم للعودة، وتنظيم أمورهم خالل األّيام األولى

 
 
 وا مشاعركم وأحاسيسكمع  عليكم أن ت

قة بأبنائكم وبقدرتهم على مواجهة حاسيسكم الحظوا أ
ّ
ومشاعركم بخصوص العودة إلى املدرسة، واحرصوا على إبداء الث

روا أن غالبّية امل
ّ
اقم إلى جانبكم  راهقينالّتغيير بشكل جّيد. من املهّم أن تتذك

ّ
يتأقلمون بسرعة وبسهولة، وأن الط

 لدعمكم ومساعدتكم.  

 واملدرسةلل قوموا بتهيئتهمتحّدثوا مع أبنائكم و 
ّ

 عودة للّصف

تي  املراهقين من املهّم أن تتحّدثوا مع أبنائكم
ّ
عة. من املهّم أن تتّم تهيئتهم لألمور ال

ّ
عن العودة للمدرسة والّتغييرات املتوق

 
ّ

م املدمج، وكيف سيبدو حّدثوهم عن التّ يء، وأن يتزّودوا بمعلومات تساعدهم في ذلك. ستبدو مختلفة بعض الش 
ّ
عل

 لطريقة املثلى الستثمار اللقاء الذي سيجري وجًها لوجه من الّناحية التعليمّية واالجتماعّية. اإلطار، وا
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 بعد العودة إلى املدرسة:توصيات إضافّية بخصوص األّيام األولى 

 

اقات والقدرات الكامنة فيهم، وطرائق املواجهة املختلفة.
ّ
جروا محادثات مع املراهقين حول الط

 
 من املهّم أن ت

ا مريًحا وآمًنا في املدرسة
ً
ّل ما في وسعنا كي نجعل عودة أبنائكم أسهل، ونتيح لهم مكوث

 
  .سنبذل ك

 والعافية والعودة إلى مجرى الحياة املعتادنرجو لنا جميًعا تمام الصّحة 

 طاقم املدرسة

 نعود إلى ما اعتدناه

:  برنامج يومّي يالئم الفترة الّراهنة بناءوساعدوا أبناءكم املراهقين على تنظيم أمورهم من جديد 

االستيقاظ، ترتيب ، موعد العودة إلى البيت بعد اللقاء مع األصدقاء، موعد الذهاب إلى الّنوم

م أولوّياتهم في املهّمات املختلفة
ّ
سيساهم الّتحضير املسبق .  أمورهم بخصوص الّدراسة، وترتيب سل

عور بالّسكينة والّراحة
ّ

عور بالّضغط، وسيمنحهم الش
ّ

باإلضافة إلى تنظيم . في الّتخفيف من الش

ى ونكون منصتين
ّ
ر أن الحديث يدور عن سيرورة، وال بّد أن نتأن

ّ
 .األمور، من املهّم أن نتذك

دة
ّ
 نتفّهم مشاعر أبنائنا املعق

إذا عّبر املراهقون عن مشاعر الحزن، الغضب أو اإلحباط، فمن املهّم أن ال تصدروا األحكام عليهم، 

تي يواجهونها
ّ
شّجعوهم على الّتوجه . وتحّدثوا معهم وحاولوا أن تحّددوا مصدر خوفهم أو الّصعوبة ال

ربوّي من أجل طلب املساعدة
ّ
اقم الت

ّ
 . للط

احية التعليمّية
ّ
 الن

م مدمج، أخِبروهم أن الحديث يدور عن 
ّ
بوا جدول أعمالهم وأوقاتهم تعل ّ

حيث يتوّجب عليهم أن يرت

م 
ّ
، ومن املهّم أن (. بواسطة الشبكة\وجًها لوجه)وفق نوع الّتعل

ً
م خالل هذه الفترة ليس سهال

ّ
الّتعل

شجيع والدعم من البيت واملدرسة
ّ
  .  يحصلوا على الت

احية االجتماعّية
ّ
 الن

توجد ملجموعة األتراب أهمّية كبيرة خالل جيل املراهقة، كما أن الّناحية االجتماعّية بأسرها مهّمة  

من املهّم أن . إن العودة إلى مجرى الحياة املعتاد أمٌر محمود، ولكنه يحتاج إلى طاقات أيًضا . أيًضا
نشّجع الطالب على تجديد عالقاتهم االجتماعّية، واملشاركة في الّتفاعل االجتماعّي الذي يجري 

ربوّي . حولهم
ّ
إذا كانت هناك صعوبة اجتماعّية فمن املهّم الّتوجه وطلب املساعدة من الطاقم الت

 . واملستشارة


