
 مالتړ څخھ سرچینو شتھ د او  بل یو د: پیغام  حوزی د رئیستعلیمی  د
 

 کال  ۲۰۲۲، ۲۵د می د میاشتی 
 ی،ټولن همتحد ګرانی وآن سن د
 

  زما. یم  ډیر خواشینۍ تر سره شوه  کې ښوونځي لومړني پھ روب د پیښی لھ املھ چی تراژیدي  پرونۍ دکی   ټیکساس ھپ زه
 .شوي اغیزمن لخوا پیښې غمجنی دې د چې ځي تھ کسانو  ھغو ټولو فکرو او زړه

 
  پوښتنې امکان لري ماشومان وی.  کړي اغیزمنیی   کورنۍ او کارمندان کونکي، زدهچی   شي کیدای غمیزه دا پوھیږو موږ

  مشوره لپاره کارمندانو او کونکو زده . د شوي پیښ څھ چې کړي  احساس اړتیا تھ کولو خبرو  د اړه  پھ څھ ھغھ د یا/او ولري،
 کھ. وکړي خبرې دوی  ورسره چې چا تھ یو ډول ساده پھ یا ولري اړتیا تھ مالتړ اضافي ممکن چې لري شتون  ورکول
  سره څانګې ورکولو مشورې د یا دفتر مخکني ښوونځي خپل د وکړئ مھربانيلرۍ  اړتیا تھ مرستې اړه دی پھ تاسو چیری
  کیدی موندل خدمت، کولو راجع CareSolace د شمول پھ معلومات، اړه پھ تړمال د الرې لھ تعلیمی حوزی د. ونیسئ اړیکھ

 پھ شي
www.sanjuan.edu/gethelp       

پھ دی اړه   کې ورځو څو راتلونکو پھ موږ چې ځکھ وي ی ګټور ممکن چې دي سرچینې څو یو الندې پردې، سربیره
 .لرو اترې خبرې

د ماشومانو سره د تاد تاوتریخوالي پھ اړه خبری کول: د والدینو او ښوونکو :  ټولنھ ملي ارواپوھانو د ښوونځي د •
nts and Talking to Children About Violence: Tips for Pare( )                    لپاره مشوری
Teachers             

 ) Coping in the Aftermath of a Shooting( مقابلھ کول وروستھ ډزو : دټولنھ مشورتي  امریکا د •
 ) How to Talk to Kids About Violence, Crime and War( رسنۍ احساس  عام د •

 د موږ چې وکړو یادونھ تھ ټولو غواړو  ۍ ھدف دۍ. موږمھربانی وکړۍ پھ دی پوه شۍ چی خوندیتوب د مونږ لومړن
  د او ورکولو دوام تھ کولو رامینځتھ ځایونو خوندي د موږ توګھ، پھ برخې یوېد  ھغې د او لرو پروسیجرونھ خوندیتوب

 پھ تھ  کورنیو او کارمندانو کونکو،  زده خپلود  کوو. موږ غوښتنھڅخھ  مرستې د ستاسو کې ورکولو راپور اندیښنې کومې
  څھ  یو (پھ   ی،ووای دی ښوونځی کی یو لوی کس تھ شي، پوه څھ یو یا واوري، څھ یو دوی  کھ چې مداره توګھ وایودوا

   say something)ووایھ
 

 مھربانی وکړۍ پھ خپل ځان او یوبل پام ونسۍ.  
 

 پھ درناوۍ  
 

 کینت کیرن
 ئیس د تعلیمی حوزی ر

  
 

http://www.sanjuan.edu/gethelp
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-safety-and-crisis/school-violence-resources/talking-to-children-about-violence-tips-for-parents-and-teachers
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-safety-and-crisis/school-violence-resources/talking-to-children-about-violence-tips-for-parents-and-teachers
https://www.counseling.org/knowledge-center/coping-in-the-aftermath-of-a-shooting
https://www.commonsensemedia.org/articles/how-to-talk-to-kids-about-violence-crime-and-war

