
 

 

     2020 كانون األّول،      نتحّدث مع المراهقين بشكل صريح -نة الميالديّةعشيّة انتهاء السّ  

                                                                                             المراهقين األعّزاء، ولياء أمورأ

 مشاعر   ينعدم اليق القيود المفروضة وحاالت   وكثرة   باعد  التّ قد يثير تأثيرات فترة الكورونا على حياتنا ) خالل هذه الفترةنواجه 

ّسعي إلى عور بالعزلة، النواجه تحدّيات جيل المراهقة لدى أبنائنا أيًضا: الملل، الشّ كما أننا  ،(القلق والهّم وغيرهامعقّدة، كمشاعر 

لطموح للّشعور باالستقالليّة او"هذا لن يحدث لي"، بأّن واالعتقاد  ،ما يحدث "هنا واآلن"في ركيزتجارب جديدة من خالل التّ  ضو  خ  

   ة وغيرها. والحريّ 

م من أبناء الّشبيبة لالحتفال بنهاية الّسنة من خالل المشاركة في لقاءات اجتماعيّة، قد تكون س  يخّطط ق   رغم توجيهات اإلغالق،

ب الكثير من المشروبات الكحوليّة، وتدخين القّنب )الماريخوانا، "الجوينت"( وموادّ خطيرة أخرى في بعض األحيان  .مصحوبة بش ر 

   ن حولهم للخطر.ويعّرضهم ويعّرض صّحتهم وصّحة م   ،مخالف لتوجيهات وزارة الصّحةهذا 

وأن بإمكاننا أن نساعدهم في االمتناع عن ذلك، ومواجهة  ،هناك أهميّة الهتمامنا وحضورنا في حياة أبنائنا أنبنحن نؤمن 

  .ع المراهقينحديث صريح منوصيكم بإجراء ؛ لذا الّضغط االجتماعّي والمواقف الخطرة بشكل صحيح.

 إليكم نقاط مهّمة نقترحها للمحادثة: 

  ّالحفاظ على صّحتهم وصّحة أفراد عائالتهم وأصدقائهم.  في تهاالتّأكيد على تعليمات اإلغالق وأهمي 

 والتيقّن من عدم التّخطيط للقاءات اجتماعيّة تخالف اإلغالق. ،إبداء االهتمام بهم 

  اجتماعّي، ورفع وعيهم وتشجيعهم على تحّمل  الّتي تنطوي على ضغط   واقفالمل و  ح  معهم إجراء حديث

ب الكحول أو تدخين ر  لمشاركة في لقاء خالل فترة اإلغالق، ش  وا فأو االنجرا ،الحاالت المغريةبخصوص  المسؤوليّة

ن حولهم، وقد القنّب.      ي إلى مواقف خطرة أخرى.  يؤدّ قد يسّبب هذا الضغط االجتماعّي ضرًرا ف عليًّا لصّحتهم وصّحة م 

 خّوفاتتّ ال تدخين القنّب والمخدرات األخرى )رغموبخصوص ش رب الكحول،  إجراء حديث معهم واإلصغاء لمواقفهم 

، "لن يحدث )من ناحية "الجميع يدّخنون" هذه الموادّ  الكامنة في استخدام خطورةال( وتقييمهم لمدى من إجراء حديث كهذا

 .أّي مكروه"(

  ب الكحول أو التّدخين كي يطلعونا على الحاجة الّتي يلبّيهاإفساح المجال كي "إذ ن" الحصول على ) لديهم ُشر 

ل ،ّشخصيّة؟ التّحّرر؟( دون كوابح وايكون و      دون استخدام موادّ. ،من خاللها ايستمتعو أن يمكنبدائل  والحديث ح 

 رة الكامنة في ش رب الكحول واستخدام المخدرات والموادّ المؤثّ  التّعبير عن قلقنا بشكل صريح بخصوص المخاطر

ر النّموّ  ؛على الوعي األخرى والعالقة بين استخدام  ولفت انتباههم للمخاطر ،فخالل هذا العمر دماغهم ما زال في ط و 

    بشكل غير مسؤول وغيرها.ياقة حّرش واالعتداء الجنسّي، والسّ لعقل، والعنف، والتّ ا تحكيمهذه الموادّ واختالل سيرورة 

 واالمتناع عن اللقاء باآلخرين وعدم استخدام الموادّ أو ، وتقديم المساعدة لآلخرين تشجيع أبنائنا على تحّمل المسؤوليّة

حين  وعدم الوقوف جانبًا بغة الجنسيّة وغيرها(،إيذاء اآلخرين )اإليذاء الجسدّي، اإليذاء الكالمّي، اإليذاء ذي الصّ 

ه دون تصرّ    فًا غير مناسب.يش 

 وزارة التّربية والتّعليم

 ربويّةاإلدارة التّ 

 الخدمات النّفسيّة االستشاريّة -م كبار المسؤولينس  ق  



  الّتي يملكها المراهقون وبالخيارات اإليجابيّة اّلتي ينتقونها.إبداء ثقتنا بالقّوة  

 عند  ساعد أصدقاءهمنساعدهم وكي نوأن ندعوهم إلى التّوّجه إلينا  ،من المهّم جًدا أن نكون عنوانًا يلجأ إليه أبناؤنا

  !الحاجة

 أولياء األمور إلى جانبنا أيًضا.  قياداتنحن معًا، والطواقم التّربويّة وأولياء األمور األعّزاء، 

 ر ونجاحي  نرجو أن تكون سنة صّحة وخ  


