
شكرا ...

الباء العزاء،

فيها جميعاا أن نتعايش و نصف كان علينا بالضبط  سنةو حتى الن  منتصف أيلول (سبتمبر) مر منذ 
مخاوفهم يحاربون  من الناسا كثيرترك الحياة اليومية أكثر صعوبة وهذا الخير جعل  الوباء.مع

.بمفردهم .
عندما عاد الطفال إلى المدرسة في الربيع بعد انتهاء الغلق الثاني ،

ا أن هذه  ا عواقب سلبية على العديد من الطلب.الفترة كانسرعان ما أصبح واضحا  لها أيضا
حتى نقدم الدعم لطفالنا هنا في "بلدرشتوكشن كونفرنس"نتيجة لذلك ، أنشأنا مجموعة عمل في 

 الفضاء الجتماعي ، مديري المدارس ،ةمنسقمن بين المشاركين كان هناك . المنطقة
بهذا المهتمينالخصائيون الجتماعيون بالمدرسة وممثلو المنظمات الشبابية وغيرهم من الشخاص 

الموضوع.
و خلل النقاشات التي قمنا بها، ، التقينا مرة أخرى 2021/2022بعد بداية العام الدراسي الجديد 

ا 20 لمدة أولياء أمور كملدور المهم الذي لعبتهأدركنا تمام الدراك ا العمل الجبار الذي قمتم به  و شهرا
ا!م بمن المهم أن نخبركقد كان  ذلك أيضا

. الن أنت الوحيد، ل يمكن تعويضه بشيء آخرأطفالك من أجل  شيء يمكنك استثماره كل
 ما تعيشه هو أزمة حقيقية أن تصل بطاقاتك إلى الحدود القصوى.أهم الناس لطفالك. لذلك فمن المتوقع

منأقل قدر ب  هذه المرحلة  نحاول جميعاا اجتيازفنحن  ، منا كان مستعدا لذلك  ل أحد،ووضع استثنائي
الضرار.

في بعض الحيان ، يكفي التحدث.  حيثما أمكننا ذلكم ، بل نريد مساعدتكملكننا ل نريد فقط أن نشكرك
للمشاركة والحصول على قوة جديدة مرة أخرى. التي تعانيها  المخاوفالقلق وإلى شخص ما عن 

ا إذا كنت بحاجة إلى مساعدة ودعم لطفلك ، فالرجاء عدم التردد في التصال بنا. ولكن أيضا
أننا سنجد حلا  إذا فكرنا في المر معاا.بنحن على يقين  

ا العديد من عروض المساعدة لك كآباء ولجل كمؤسسة ، نحن على دراية بالعديد من اطفالهم هناك أيضا
هذه العروض ويسعدنا تقديم المشورة لك.

.به في لحظة هادئةتستمتع كيس الشاي في رسالة الشكر هذه هو مجرد تقدير صغير لنجازك ونأمل أن 

ا بعض العناوين وعروض المساعدة كنشرة إعلنية. لقد قدمنا  يمكنكم اختيار أي عرض أعجبكم.لك أيضا

ل نحتاج لفترة غغلق أخرى .كما نتمنى لك الكثير مننأمل بشدة أن تظل أنت وعائلتك بصحة جيدة وأ
القوة والحب والفكار الجيدة لطفالك. بلضافة إلى فترات راحة صغيرة يمكنك من خللها إعادة شحن

بطارياتك.

مع تحياتنا القلبية
أعضاء فريق العمل لدينا


