
  الرحمان الرحيم هللابسم 

 ذرسالة توجيهية للسيدات والسادة أمهات ,آباء وأولياء التالمي
 

 نلون لكن متحدوجميعا منعز 

 نجميعا متعاونون و متضامنو

 نمتفهمو  و نجميعا صامدو

 

إننا نعلم أن تظافر مجهودات الجميع، من شأنها أن تجعلنا قادرين على التغلب على هذا الفيروس، 

على أخذ االحتياطات الالزمة  حرصناإذا ما عملنا على تطبيق اإلجراءات االحترازية، التي تم إقرارها، و 

التحسيس، إلى جانب  لتجنب العدوى. و هنا تكمن أهمية الدور الذي تلعبه األسرة على مستوى التوعية و

 الدور الذي تقوم به الجهات الوصية و الوسائل اإلعالمية.

نهمل عن وا، لكن غالبا ما نركز على البعد الوقائي البدني، و ما يتعين فعله أو تجنبه في ممارساتن 

با لكل آثار سلبية على الجميع، غير قصد البعد السلوكي النفسي، و ما يقتضيه من حيطة و حذر، تجن

تحديدا على األطفال. لهذا الغرض يسرنا أن نقدم لكم بعض النصائح و االقتراحات، التي من شانها أن و

 تساعدكم على تدبير الحياة اليومية ألطفالكم بشكل سلس و سليم:

 :ى مستوى اآلباء و الراشدينعل (1
 لدعم قدرتنا على الصمود و المواجهة، نلفت االنتباه إلى ما يلي:

طمأنة الذات من أجل طمأنة اآلخرين، فالخوف يمر بسهولة لذا يتعين الخوف معد أكثر، يمكن القول إن * 

 الحقا.، يمكن أن يخلق جوا من الهلع، قد تستمر تبعاته أكثر من اآلباء إلى األطفال

بواسطة التواصل عن وذلك نا، و أقربائ ناو بين أصدقائ ناخلق نوع من الدعامة العاطفية، بينمن األفضل * 

 .تشجيع بعضنا البعضبعد، ل

األشخاص الذين قد تكون  كذلكنا، مع تجنب التعليقات السلبية وتغذية الصوت اإليجابي بداخليستحسن * 

 لهم آثار سلبية علينا.

جوا  ، فالتكرار يخلق (en boucle)تجنب مشاهدة النشرات التلفزية بشكل تكراري مغلق من األفضل * 

، داخل أنفسنا، و داخل بيوتنا، بل قد يترك آثارا سلبية بعيدة المدى على أبنائنا، حتى و نحن نعتقد أنهم قلقا

 .ال يعيرون اهتماما لما نشاهده و نسمعه

 

 على مستوى رعاية األنفس و األبناء: (2

 لتقوية المناعة بداخلنا، نحتاج إلى ما يلي:

 .، مع تجنب اإلفراط في السكرياتاو متوازن اصحيالحرص على أن يكون نظامنا الغذائي * 

لمشاهدات و متابعة مواقع ، و عدم اإلفراط في االنوم بشكل جيد إلى الراحة واحترام حاجة البدن * 

 االجتماعي.التواصل 



ى كان ذلك ، متتناول الوجبات الغذائية بشكل عائليبناء في المنزل، من أجل استغالل فرصة تواجد األ* 

 األحادي"كورونا".في الموضوع  مواضيع، ماعدا التواصل اآلسرعدة  في ممكنا، و التواصل مع أبنائنا 

الذكر،الضحك ،الصالة كاستدعاء ما يخلق البهجة و يخفف الضغط عنا، و يجذر السكينة العمل على * 

االسترخاء عن طريق التعبير عن محبتنا و أحاسيسنا تجاه بعضنا البعض، و الترفيه عن النفس، 

 االستحمام... أو اللجوء إلى التأمل،أو ممارسة تقنيات  القيام ببعض الحركات الرياضية، 

 

 على مستوى كيفية الحديث مع أبنائنا عن موضوع الساعة: (3

 دوات الفهم يتعين ما يلي:لتوعية أبنائنا و مدهم بأ

 يجب تجنب مشاهدته و سماع أخبارها بالنسبة تخاطب الراشد و بشكل أحيانا تحذيري اإلخبارية قنواتألن ال ،

 حية من طرفنا.يلألطفال الصغار، أو على األقل عدم تركهم في قبضتها عزال، بدون تدخالت توض

 ،المرض و كيفية الوقاية منهالفيروس و لى تفسير من األفضل التركيز ع ال يتعين التعتيم على ما يحدث ،

هم من محتوى أتقديم المعلومات المطمئنة في قة يطرعلما أن التقديم معطيات موضوعية و علمية، و

 . المعلومات

 و ال ينبغي التعامل معه بتضخيم)التهوين( يتعلق األمر بأمر جدي، ال ينبغي التعامل معه باستخفاف ، 

المعرفة العلمية )وهنا في الثقة في القدرة اإللهية و التأكيد على )التهويل(، مع الحرص على طمأنة الطفل ب

 .ضرورة الحل و تجاوز المشكل(، وعلى المعرفي رسة و التحصيلدأهمية الم

 

 على مستوى تدبير الزمن المنزلي: (4

 أجل مساعدة األبناء على تدبير جيد لهذا التوقف االستثنائي عن الدراسة، يمكن أن نقوم بما يلي: من

حماية أنفسنا و لكن حماية اآلخرين شرح مبررات التوقف المؤقت عن الدراسة الحضورية، و ذلك من أجل * 

 فأكثر. أكثر

استثنائية، بل بتوقف استثنائي عن التواجد في المدرسة، التذكير بشكل متكرر، على أن األمر ال يتعلق بعطلة * 

، مع تجنب الصرامة الشديدة، بل جعل التعلم خارج اإلكراهات رغم إغالق المدرسة مؤقتا فالتعلم مستمرف

 المدرسية، فرصة لالستمتاع أكثر بالتعلمات.

ب تسرب الملل لدى الطفل، أو لتجنب حركية الطفل المبالغ فيها، بسبب غياب إطار تدبيري للزمن، و لتجن* 

)في شكل برنامج عمل، نشرك الطفل في  خلق روتين لدى الطفلاالنغماس في اللعب اإللكترونية، من األفضل 

: "استعمال الزمن المنزلي"و الحرص على احترامه، شبيه باستعمال الزمن المدرسي، يمكن نعته ب وضعه(

 ت محدد لألنشطة، وقت محدد للتعاون المنزلي...الخ، و قت محدد للعب، وقوقت محدد للعمل المدرسي

القيام بأنشطة  ىالعمل بشكل تناوبي علتدبير اليومي، و تكليفهم بمهام معينة من اختيارهم، مع التنويع كيفية * 

 ...عقلية و بدنية و فنية

يدة، تستقطب ات جدتعلملتجاوز اختزال التعلم، في التعلمات المدرسية، يمكن أن نقترح على األطفال * 

تعلم لغة لغة اإلشارات، تعلم  اهتمامهم، و قد تكون فرصة مهمة الكتشاف ما يعجبهم أو لخلق اهتمام لديهم:

 عالم الحيوانات...استكشاف أجنبية ثالثة، تعلم القراءة الموسيقية، 

 

   

 دام لكم الهناء و حفظكم هللا من كل مكروه                                       

 


