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 األعزاء؛ بلدتناهالي وتالميذ أ

، قامت الجهات المسؤولة طرعانعلى ضوء المستجدات، وظهور إصابات جديدة بفايروس الكورونا في قريتنا 

، وتجهيز الطاقم في قسم من المدارس وصفوف تعليمية رياض األطفال قسم من باتخاذ إجراءات تقضي بإغالق 

تجهيزات، وقد يُشكل تحديًا لنا كأهل وتالميذ. هذه المستجدات قد للتدريس عن بُعد. هذا القرار يتطلب عدة 

تُدخلنا أحيانًا بمشاعر مختلطة من الخوف والتوتر والهلع، ولذلك، نقدم لكم بعض التوجيهات التي من شأنها 

 من تخطي هذه المرحلة بسالم: واتمكنتلكي كم مساعدت

 :ظل الظروف القائمةأبنائنا التالميذ في توجيهات للوالدين للتعامل مع 

  المتفهم والمساعد لآلخر.و بدور الداعم ، والقيامعلينا كأهل الحفاظ على الهدوء -

 بطريقة، ودون االستهانة به، ومرفيروس الكورونا دون تضخيم األما يحدث حول ا قول الحقيقة عن مهم جدً   -

 .لوبكلمات مناسبة لعمر الطف ،دون إضافة تفاصيل غير ضرورية ُمبسطة

ن  أ واالمتناع عنالتعرف على مشاعرنا،  هلأوعلينا ك ،مشاركة مشاعرهم مع أبنائهمبهل األقيام ا مهم جدً  -

بل علينا تدريب أوالدنا على التعامل مع الظروف  ا.هذا ليس صحيحً "، فليس هناك ما تخاف منه" ألبنائنا: قولن

  الضاغطة وتطوير آليات مفيدة لتخّطيها.

البحث حين نقوم بالخوف يمكن أن يعمل على حمايتنا، ف .لتغلب على الفيروسلكنقطة انطالق استخدام الخوف  -

إلى غسل أيدينا   ,الى التقيد بالتعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحةعن حلول. الخوف من العدوى يقودنا 

الخروج  من وإلى اإلقالل رينوالحفاظ على التباعد بالمسافات بيننا وبين اآلخ الكمامةارتداء ، وإلى بدقة أكبر

  .وحيوية إال لحاجة ضروريةالمنزل  من

ن إ. وأحاسيسهشرعية لجميع مشاعره  امنحه الوقت للتعبير عن نفسه. واعط   ،دعه يتكلم ،استمع لطفلك -

عن التعبير عن المشاعر المتناع االمشاركة والتعبير عن التجارب الصادمة هو الرد الصحي الموصى به. بينما 

 ا بتطوير اضطرابات نفسية.ا مركزيً يكون سببً ومردود سلبي على النفس ه ل

تعزيز العالقة بين أبناء العائلة عن طريق مشاهدة وبداع، لتنمية اإل التواجد في البيتاستغالل الوقت خالل  -

 . ، وغيرها من الفعاليات الهادفةتربوية  -القيام بأعمال ترفيهية ،، قراءة قصصهادفة أفالم

، ةحرالرسومات ها مناسبة ومالئمة: مثل الونبالطريقة التي ير محاسيسهأروا عن يعبّ  نأطفالكم أاطلبوا من  -

 مهل مشاركة أبنائنا خالل قيامهأك لناا ، فعاليات رياضية، كتابة/ قراءة قصص وغيرها. مهم جدً والدبكةالغناء 

  بهذه الفعاليات.
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 على:  ا الحفاظمهم جد  ال من الشخصي المستوىعلى 

 تنظيم الوقت والبرمجة اليومية.  -

  ساعات كافية.لالنوم  -

  .الفعاليات الجسمانيةممارسة  -

  .، كالتنفس الصحيح واسترخاء العضالتاستعمال وممارسة وسائل االسترخاء -

لنا فهم ما يجري من حوف من مصادر موثوقة كموقع المجلس المحلي وموقع البيادر، محاولة اكتساب معلومات -

 بمكان فيه وضوح وشعور بسيطرة أكبر. تهدئتنا ووضعنامن شأنه 

   كورونا:الالخوف من فيروس  التعامل معفعالية لألطفال بهدف 

 ا. اطلب من الطفل أن يرسم فيروس كورونا. 

 ضافة شخص بجانب الفيروس وكيف يشعر هذا الشخص مع هذا الفيروس. إب. ثم 

على عمله  بطمأنينة أكثر. ثم اثن   ابننا وهكذا يشعر .ا االنسان قوةو شيء يزيد هذأضافة شخص إت. ثم 

 دعمه.او

 وأن ،وضع غير طبيعيفي أمر طبيعي  يه في هذه األيام بنائناأن مخاوف وقلق أذكر نن أنريد  ،نهايةفي ال

 .ق بلكم من توجه لكل مستعد النفسية الخدمات طاقم

للتغلب على فيروس كورونا يجب  ،ولكن ،أزمات معينةمواجهة لن الحصانة النفسية تزيد من قوتنا إ •

 يحتذى به. ن نكون مثاالً أهل أوعلينا ك ،علينا االلتزام بتعليمات وزارة الصحة

 نتمنى للجميع السالمة •

 

 

 مع تمنياتنا بالصحة والسالمة للجميع                                                                         

 الخدمات النفسية التربوية طاقم

 طرعانالمجلس المحلي  -قسم المعارف
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