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ة بودر التعليمية العزيز,  مجتمع ادار  

طع الفيديو عري حول العنف في اوكرانيا. مثلك, اذهلتني الصور ومقالقد حاولت معرفة افضل السبل للتعبير عن افكاري ومشا

 الهوال الحرب.  

ص بنا ان  ليمية الخا, اطلب من مجتمع ادارة بودر التعال من ذلكسياسية. بدان نيتي في الكتابة اليوم ليست مشاركة ارائي ال

من طالب وعائالت وافراد . ال يقتصر االمر على وجود موظفين وينضموا تضامنا مع اولئك الذين يوجهون مشقه ال تصدق

ها. قلبي  طالبنا هم من بلدان تقع في وسط االزمة وحولفبعض   –المجتمع يعرفون االشخاص المتاثرين بهذه االحداث الجارية 

ومع عائلتكم. معكم   

ديات الصحة العامة. خالل  ية والسياسية وتحلماضية, بين تحدياتنا الجماعية العالمليلة الم تكن االمور سهلة في السنوات الق

ف والكرامة والنور.  االوقات الصعبة, اعمل على ترسيخ التعاط  

ملة بعضنا بالرد بالمثل. ان مشاركة الحب ومعاالذي الهمني كم ولطفكم طيبتارى  .جتمعنام –نوري كما كان, هو هذا المجتمع 

المنا لالفضل. قيام بذلك قد و سيغير عما نحن عليه. الالبعض بكرامة هي جوهر   

التعليمية بعض   ترح اخصائيو الصحة النفسية في ادارة بودرقطالب حول هذا الموقف, ياذا كنت ترغب في اجراء محاثة مع ال

                                                            درامة الطفل, بما في ذلكطنية للضغط النفسي وبكة الوالمصادر من الش

زمة التي تتكشف في  اطفالك حول اال"كيف تتحث مع  دليل "التحدث الى االطفال عن الحرب". تشمل التوصيات االخرى

طرق  5: " اوكرنيا: و                                                                                                  اوكرانيا" 

.                                                                                   " للتحدث مع اطفالك حول الصراع  

التعليمية. مدير االدارة لشرف كبير لي ان اكون لكم على شراكتكم المستمرة. انه شكرا   

 

 مع خالص التقدير,  

ينجسلي براين ك  

رة بودر التعليمية مدير ادا  

 

Brian Kingsley 

Superintendent  

 

بحث عن النور في اوقات الظالم رسالة مدير االدارة: ال  

guide for “Talking to Children about War.”  

 
“How to Talk to Your Kids About the Crisis Unfolding in Ukraine”  

 
“Ukraine: 5 ways to talk to your kids about conflict.”  
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https://www.nctsn.org/resources/talking-to-children-about-war
https://www.verywellmind.com/how-to-talk-to-your-kids-about-ukraine-5220914
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.savethechildren.net%2Fnews%2Fukraine-5-ways-talk-children-about-conflict-0&data=04%7C01%7Cmnoblett%40psdschools.org%7Cab14a9b4b6a84839dbad08d9fe1173c9%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637820173170160644%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6IY9yZRx0iaVkBQFOiK2z418JPFcOv5HYNAnJ%2F%2Boyi0%3D&reserved=0

