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سبل دعم العودة إلى المدرسة بصحة نفسية 

 لطفلك سليمة
أقرب إلى أن تكون  "نعلم بأنه على الرغم من حماس العديد من الطالب واألهالي للعودة إلى تجربة مدرسية   .ي  طبيع عام   أنهيمكن وصف العام السابق بأي شيء عدا  

 !مقدم رعاية تعرف طفلك بشكل أفضل /مرأ كولي   كر أنتذك   .هذه السنة  عليه ستبدو لما معرفتهمبشأن العودة إلى المدرسة ومن عدم   اال يزال قلق   البعضإال أن  "، طبيعية

 

 لتوتر فهم ا

ناهيك عن معاناة  .اجتماعية وصحية وفقد العديد منهم وظائفهموظيفية وفعانت العديد من األسر من تحديات مالية و .مختلف بشكلأثر العام الماضي على كل شخص منا  

ورغم عودة  .ولمسنا آثار العنصرية في مجتمعنا خالل هذا الوقت المنهجي، حاالت من الظلم واإلجحاف ا جميع  كما شهدنا  .والخسائر الكبيرة االضطراباتالبعض من 

ا اقتراب   األطفال من بدء عام دراسي جديد وهم   العديد منالمجتمع إلى المزيد من التفاعالت االجتماعية التي تتسم بأنها أكثر طبيعية وأقل تقييد ا، إال أننا ندرك تمام 

فهذه المشاعر جميعها ردود فعل طبيعية لما مر به  .قلقون جد ابينما آخرون قد يكون بعض األطفال متحمسين والبعض اآلخر متوتر  .عهم مشاعر مختلفةيحملون م

 .أطفالنا خالل العام والنصف السابقين
 

 االنفعاليةأو قد تالحظ بعض العالمات مثل ألم الرأس المتكرر، أو اضطرابات النوم، أو  .االرتباك قد يخبرك طفلك بأنه يشعر بالخوف أو  .قد يظهر التوتر بطرق مختلفة
 .أن تسوء المشكلة وقت مبكر قبلفي تقديم المساعدة  على القلقتساعدك مراقبة عالمات  .قد يبدو طفلك منعزال ، أو متعب ا للغاية أو قلق ا الهياج االنفعالي.أو 

 
 :الذين يعانون من التوتر الشباب الصغارهناك طريقتان نستطيع من خاللهما مساعدة 

 القلق  مع مشاعر التعاملمساعدتهم في إيجاد السبل التي تساعد على  •

 إيجاد السبل التي تخفف من التوتر  •
 

مع التوتر أمر في غاية األهمية، وبالتالي نكون نحن  للتعاملح باألدوات واإلستراتيجيات الالزمة التسل  إن  .ال يمكن تجنب كافة أنواع الضغوطات، ولكننا نستطيع تقليلها

 .باآلثار السلبية اوأبناؤنا أقل تأثر  

 

 سبل دعم طفلك عند عودته إلى المدرسة 

 اعتن بنفسك كي تستطيع تقديم الدعم لطفلك بأفضل شكل 
ا على األباء واألسر الذين كانوا يديرون مهام   .كان ذلك وقت ا عصيب ا على الجميع وهذا يشمل تعل م األطفال من  .كثيرة في األشهر العديدة الماضية اخصوص 

 .وغيرها من المسؤوليات األخرى  ، إلى جانب تقديم الرعاية لكبار السن من األقارب ، ومسؤولياتهم المنزلية ، المنزل خالل محاولتهم تنفيذ متطلبات عملهم
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يعتبر االعتناء بنفسك وبصحتك خالل األوقات  .أكثر ما هذا الشيء أنت تعرف .ةحاول تخصيص بعض الوقت في كل يوم لتقوم بشيء لنفسك حتى تشعر بالصحة والسعاد

 .تقديم الدعم ألطفالكى لعالعصيبة أداة فعالة تساعدك 
 

 : الرعاية و، نقدم لك بعض األفكار المفيدة التي زودنا بها األهالي ومقدمء بذلكلمساعدتك على البد
 

اختيار الطعام الذي يمدك بالطاقة المفيدة، ووضع روتين للنوم يجعلك تشعر بالنشاط، واستمتع بالهواء الطلق وممارسة  - الرئيسيةحاول إيجاد الوقت للقيام باألمور  •

 .التمارين الرياضية
 

قصيرة خالل اليوم فقط لترتاح أو تشارك خذ استراحات  .استخدم ذلك كإشارة ألخد قسط من الراحة .تشعر باإلرهاقعندما تبدأ انتبه لمستويات التوتر لديك والحظ  •

 .في عمل شيء ترغب به
 

 .اإلحباط أوخذ أنفاس ا عميقة وبطيئة عندما تبدأ بالشعور بالتوتر  •
 

 .حتى لو كان لمدة خمس دقائق ، إيجابيسيؤثر هذا التأمل الهادئ عليك بشكل  .حاول االستماع ألفكارك والحظها دون انكارها أو الحكم عليها •
 

 .اعط نفسك استراحة؛ فأنت تبذل قصارى جهدك .ق ا بنفسككن رفي •

 تحّدث مع طفلك حول العودة إلى المدرسة 
 .قد يشعر األطفال بالتوتر من العودة إلى المدرسة للعديد من األسباب .خذ وقت ا في التفكير كيف قد تبدو العودة إلى المدرسة بالنسبة لطفلك وتحد ث مع طفلك عما تتوقعه

ا على تذك ر مصادر متعتهم في المدرسة  نللتعبير عمن الضروري إتاحة المجال لهم   .إليها أكثر من غيرهاألمور التي يتوقون للعودة ا التي ومخاوفهم ومساعدتهم أيض 

ا هذه المخاوف تبدو  جعلباستطاعتك   .آخرأو من أسبوع إلى  آخرعلى األرجح أن من يوم إلى مشاعره تختلف ق من الطفل بشكل منتظم ألن تحق   استجابة  كطبيعي ا أمر 

ا للمساعدة  ، على الرغم من أن األمور تبدو مختلفة، إال أنه من الممكن التغلب عليها .همطمأنتوباستطاعتك   ، لعدم اليقين   .فالبالغون مستعدون دائم 
 

ذك ر طفلك أنه   .ها الطفل في المدرسةل يتحم سقائمة باألشياء التي  وضع نقترح .أصدقائهم مرة أخرىقد يكون مفيد ا تذكير طفلك بإيجابيات العودة إلى المدرسة مثل لقاء 

 .مزيج من االثنين أومع بدء المدرسة سيجد المساعدة وسيشعر باألمان سواء كان سيذهب إلى المدرسة بدوام كامل أو سيحضر صفوف افتراضية 
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 الخاصة النقالت انتبه عند 
 .الذين يمرون بنقلة كبيرة في العام الدراسي القادم لهؤالءتنطوي العودة إلى المدرسة على معاٍن وتحديات خاصة  

تحد ث معهم عن   .الحضور الشخصي() الذين بدأوا الحضانة في العام الماضي تجربة مختلفة في هذا العام ألنهم سيعودون للتعليم الوجاهي الصغارالمتعلمون    مثال سيخوض

 .حول تعلمهم طرح األسئلةالتي قد تكون مختلفة مثل توفر فرص أكبر للعب مع األصدقاء وإمكانية   األمور
 

أو الذين سينتقلون إلى مدرسة جديدة، فقد يشعرون بالتوتر أكثر من الطبيعي ألنهم لم يخوضوا التجارب  ، والشيء ذاته بالنسبة للطالب الذين سيبدأون المدرسة الثانوية 

 شخصية أوللمشاركة في زيارات افتراضية  الذي تتبع لهانتهز أي فرصة يقدمها مجلس المدارس  .تقال مثل زيارة المدرسة الجديدة في وقت سابقالتحضيرية لالن
طمئن  .رسة لمعرفة المزيدمجلس المدارس، أو راجعوا المعلومات التي تم إرسالها من المدموقع بالنسبة لألطفال األكبر سن ا، تصفحوا مع ا موقع المدرسة أو  .للمدرسة

 .طفلك بأنه سيتوفر العديد من األشخاص البالغين لمساعدتهم في التجول في المدرسة
 

ا، سيعود بعض الطالب للمدرسة لعام إضافي وذلك ألن الصف الثاني عشر تأثر بالجائحة ضمن هذه الفئة، فأنت تعلم ما فقدوه والتغيرات بنتك(  )إن كان ابنك   .أخير 

قد يحتاج طفلك إلى بعض من الطمأنينة والدعم اإلضافيين، ألنهم على األغلب لم يخططوا للعودة إلى المدرسة وقد تكون تكونت لديهم   .طرأت على خططهمالتي  

 .إلى المدرسةغير المتوقعة مجموعة من المشاعر المضطربة حول العودة 

 ابدأ بوضع روتين مألوف لهم 
ا والصحو   .ب في العودة إلى جدول زمني أقرب إلى الجدول الزمني الذي كان متبع في وقت المدرسةقد ترغ ، مع اقتراب انتهاء الصيف من الممكن أن يعني ذلك النوم مبكر 

ا وتناول الطعام  افي مبكر   .أوقات أكثر انتظام 
 .باستطاعتك البدء بشراء اللوازم المدرسية مثل عادتك في كل عام

ا مفيد ا لهم لألطفال الصغار، قد يكون التدرب ، السير سوي ا إلى المدرسة، أو تنظيم زيارات مع عدد صغير من األصدقاء للتعود على التواجد  .على المدرسة أمر  مثال 

 .مع أشخاص آخرين
 

 .روتين منتظمأما لألطفال األكبر سن ا، فأنت تستطيع مساعدتهم على تحديد الروتين اليومي المناسب لهم والعمل على وضع خطة للعودة إلى 

 

 نقاشك حول العودة إلى المدرسة بها العبارات التي تبدأ  

 :في اعتبارك طرح هذه األسئلة خذعند الحديث مع طفلك، 

 في هذا العام؟  تتوق للتواصلمع من  •
 تحقيقه خالل السنة الدراسية الحالية؟  ىإلما هو الشيء الذي تطمح  •
 هل هناك شيء نستطيع تطويره؟  تطبيقها خالل التعل م عن بعد؟ما هي االستراتيجيات التي نجحت عند  •
 ما هو شعورك تجاه العام الدراسي الحالي؟ •
 ما األمر الذي يجعك تشعر بالحماس؟  •
 هل هناك أمر أنت قلق بشأنه؟  •
 مساعدتك لتشعر براحة أكثر تجاه المدرسة؟ أستطيعكيف  •
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 على مزيد من المعلومات؟ أحصل كيف 

 .في آخر لحظة طرأت  مستجداتتصفح الموقع اإللكتروني الخاص بالمدرسة للحصول على أحدث المعلومات حول ما تتوقعه و أي تغيرات أو  •

 . الصحة العامة وتوجيهات دائرةتابع األخبار وتصريحات  •

 "اعتن بنفسك"ورقة معلومات احصل على المعلومات المتعلقة بالعناية الشخصية من   •

ب  •  اليومية الخاصة بالصحة النفسية  األنشطة بعضجر 

 

 مدرسة من الموقع اإللكتروني الخاص بنا العودة إلى ال/19-، تفضل بزيارة قسم كوفيد19-للحصول على مزيد من المعلومات المتعلقة بالصحة النفسية وكوفيد

 

 
 تفضل بزيارة المواقع اإللكترونية التالية للحصول على

 :معلومات رائعة

  صحة األطفال النفسية في أونتاريو 

 النفسية في كندا مؤسسة الصحة 

 القلق في كندا عالج مؤسسة 
 

 Canada Together Wellnessمؤسسة 
 

  للشباب 19-مركز موارد الصحة النفسية المتعلقة بكوفيد

 هاتف مساعدة األطفال 

 آباء من أجل التنوع مؤسسة 
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https://smho-smso.ca/blog/online-resources/tip-sheet-take-care-of-yourself/
https://smho-smso.ca/blog/12-easy-and-fun-mental-health-practices-to-try-with-your-children-at-home/
https://cmho.org/
https://drive.google.com/file/d/1Tg1GOPzpCmGGZyURmwPb3G_cfBvzsYz4/view
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https://drive.google.com/file/d/1Tg1GOPzpCmGGZyURmwPb3G_cfBvzsYz4/view
https://drive.google.com/file/d/1okccgmjrU5NBQ09ARgvq55ic7Q8HZcnU/view?/=sharing
https://ca.portal.gs/
https://jack.org/Resources/COVID-19-Youth-Mental-Health-Resource-Hub
https://jack.org/Resources/COVID-19-Youth-Mental-Health-Resource-Hub
https://kidshelpphone.ca/
https://kidshelpphone.ca/
https://kidshelpphone.ca/
https://www.parentsfordiversity.com/
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