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 رسالة ألولياء األمور في أعقاب الحالة األمنيّة

                                                                                                            أولياء األمور األعزّاء،

الذي ساد الجنوب ومناطق أخرى  نتابع في اآلونة األخيرة نشرات األخبار في أعقاب التوتّر األمنيّ 

 الشعوريّة لدى البالغين واألوالد بشكل خاّص.  في البالد. يؤثّر هذا الواقع على الحالة

الفترات التي تتّسم بالتوتّر األمني، وقد تعتري  خاللتشتّد مشاعر الشّك وعدم اليقين فينا جميًعا 

منح أبنائكم  ِمن المؤكّد أنكم منشغلون كأولياء أمور في األوالد، وربما البالغين أيًضا، تخوّفات عديدة.

  ، والشرح والتفسير حول ما يجري في هذا الواقع المتغيّر.احتواء مشاعرهمفي و ،شعور باألمانال

إليكم توجيهات يمكن أن تساعد قليال في األسئلة والمعضالت التي يمكن أن تُطَرح. ِمن المهم أن 

 هذه األوقات.   خاللتثقوا بأنفسكم وحدسكم كأولياء أمور 

هذه األوقات، ويتأثّرون بهم عندما يفّسرون الواقع. هذه  خاللالبالغين  مراهقونيراقب األوالُد وال

هّدئة ومتوازنة، حيث يتّم منح معلومات موضوعيّة األوقات هي أوقات مهّمة ِمن أجل إيصال رسائل مُ 

 ومالئمة لجيل أوالدكم.

 توجيهات للتصرّف أثناء حالة الطوارئ

 :ة ينتهج البالغون الموضوعيّ  يجب أن اتّباع توجيهات قيادة الجبهة الداخليّة وتنفيذها

والهدوء قدر المستطاع عندما يشرحون التوجيهات لألوالد والمراهقين. ِمن المهم أن يكون 

البالغون قدوة حسنة في اتّباع هذه التعليمات. سيشعر األوالد باألمان أكثر عندما يالحظون أن 

ة اآلخرين يبذلون كّل ما في وسعهم ِمن أجل حماية أولياء أمورهم والبالغين ذوي المسؤوليّ 

 أنفسهم وحماية أبنائهم. 

  ِمن المهم أن نذكّر األوالد بمكان المواقع اآلمنة :السالمةاألمن ومراجعة إجراءات، 

 ارة اإلنذار وبعدها.  والتعليمات التي يجب تنفيذها عند سماع صفّ 

 بشكل مبّسط وواضح ودون  لَحَدثالحديث عن اِمن المفّضل  :منح المعلومات وبلَورة الواقع

تهويل. ِمن المهّم التأكيد على أن قوّات األمن تبذل كّل ما في وسعها ِمن أجل الحفاظ على 

 .وسالمتنا أمننا

  ّووظائف إلى أبنائكم تتناسب مع قدراتهم. إن  ِمن المفّضل إيكال مهامّ  :ووظائف إيكال مهام

 أداء وظيفٍة تنطوي على مسؤولية يقوّيهم ويخّفف ِمن انشغالهم بالمخاوف.  
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 تشجيع أبنائكم على الذهاب إلى المدرسة  ِمن المهمّ  :الحفاظ على مجرى الحياة المعتاد

ى مجرى الحياة المعتاد يقوّيهم الحفاظ عل، فًعا لتوجيهات قيادة الجبهة الداخليّة(ب  أو البستان )تِ 

 ويمنحهم الشعور باألمان. 

 بأفكارهم  إشراك اآلخرينأن نتيح لألوالد إمكانية  ِمن المهمّ  :إتاحة المجال للمشاركة

بأفكارهم وتخوّفاتهم تِبًعا لعمر األبناء ومدى تطوّرهم  إشراك األبناء وتجاربهم. يمكن للبالغين

 وبشكل مراقب قدر المستطاع.

  ّيختلف ردّ فعل األوالد والبالغين في ِحّدته ووتيرته.  :االنتباه لألوالد القلقين بشكل خاص

أن ُيبِدي أولياُء األمور ثقَتهم بقدرة أبنائهم على  ن المهمّ هناك أوالد حّساسون بشكل خاّص ومِ 

ه لطلب المساعدة إذا يه، وتوجدولكّل بًعا لحاجة تِ يكون ردّ الفعل ن المهّم أن المواجهة. مِ 

 اقتضت الحاجة. 

 ات ومعلمات \التواصل مع المربين ِمن المهمّ  :ات ومعلمات البساتين\إعالم المربين

ة أثناء أوقات معلومة حول ولدكم يمكن أن تكون ذات أهميّ  البساتين وإطالعهم على أيّ 

 الطوارئ.

 بالِعبء العاطفي أو توجد لديكم إذا كان ينتابكم شعوٌر  :ال تنفردوا بأفكاركم ومشاعركم

ة أو \ال تنفردوا بها، وتوّجهوا لطلب المساعدة ِمن المستشارفمعضالت معّقدة، أو  أسئلة

 البستان أو ِمن الجهات المهنيّة المخوّلة األخرى.\ة في المدرسة\ة النفسيّ \االختصاصيّ 

 

 

 والطمأنينة سكينةسود الت أنأمل ن

 االستشاريّةإدارة الخدمات النفسيّة 


