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 نتقلونوالد الذين سوف يلالنصائح 

 لمؤسسة أخرى
 

انتقالهم  دأهمية موضوع ارتباك األوالد و " حيرتهم " وتأقلمهم عن:  هدف الفعالية

 .لمؤسسة جديدة

مع القصة  للتفاعلركين المشت تشد انتباهقصة بطريقة يبدأ المرشد الفعالية بسرد  : سير الفعالية

 .  واألسئلة

واخذ يشرح لي عن عدة أسئلة ا يعمل في معهد أخر، مرشدبالصدفة قبل أسبوع قابلت :  القصة

يستشيرني فأراد أن  عليه من قبل أوالد فرقته ولكن ليس بإمكانه اإلجابة عليها كلها.  ُتطرح

لهم أن اسأ فبإمكانيأذكياء وحكماء ها جدا أوالدساعده ، فأجبته بان فرقتي التي أرشد عليها أل

فأنا متأكد بأنهم سيعرفون اإلجابة عليها بأكثر أوالد فرقتك كل هذه األسئلة الموجهة لك من قبل 

 .حكمة مني

ج يأخذ سؤال المرشد بتوزيع أبناء الفرقة إلى أزواج وكل زو بعد إنهاء سرد القصة يبدأ:مالحظة

 .ويحاول أن يجيب عليه

 :األسئلة

 ؟ كيف يمكن أن أحافظ عليه .فون جديدوأنا املك أي ، نه يوجد سرقةأنا خائف أل .1

، ولكن هنا يذهبون للنوم في في البيت أنا متعود أن أنام حوالي الساعة العاشرة ليال .2

 ؟ الساعة التاسعة. ماذا اعمل

مع أصدقائي ولكن هنا علي أن  عب في الخارجلأنا متعود عندما ارجع من المدرسة ال .3

 ؟ اعة الخامسة بعد الظهر. ماذا اعملوادرس حتى الس اتي المدرسيةواجب احل

ولكن هنا كل الوقت  ،أنا أحب الهدوء وهناك ساعات أحب أن اجلس مع نفسي وحدي .4

 ؟ ، ماذا افعلاألوالد مع بعض

 ؟، ماذا أفعل؟ ولمن أتوجهعندي الرغبة للرسم وكنت أود أن انمي هوايتي هذه .5

 ؟يف استطيع أن أحافظ على خصوصياتيك .خصوصياتي مهمة لي .6

 ؟كيف استطيع المحافظة على أغراضي وأنا هنا .7

 ؟المرشدين. ماذا تقترح علي أن اعمل والد والأنا ال اعرف أحدا هنا ,ال األ .8

 كل البدايات
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أنا خائف ألنه يوجد سرقة، وأنا املك أيفون جديد 

 كيف يمكن أن أحافظ عليه؟ 

ة العاشرة في البيت أنا متعود أن أنام حوالي الساع

ليال، ولكن هنا يذهبون للنوم في الساعة التاسعة. 

 ماذا اعمل؟ 

أنا متعود عندما ارجع من المدرسة اللعب في 

تي االخارج مع أصدقائي ولكن هنا علي أن احل واجب

المدرسية وادرس حتى الساعة الخامسة بعد الظهر. 

 ماذا اعمل؟ 

اجلس مع  أنا أحب الهدوء وهناك ساعات أحب أن

وحدي، ولكن هنا كل الوقت األوالد مع نفسي 

 بعض، ماذا افعل؟ 

عندي الرغبة للرسم وكنت أود أن انمي هوايتي هذه 

 ماذا افعل؟ ولمن أتوجه؟ 

خصوصياتي مهمة لي. كيف استطيع أن أحافظ على 

 خصوصياتي؟

األوالد وال المرشدين. ماذا هنا ال  أحداأنا ال اعرف  كيف استطيع المحافظة على إغراضي وأنا هنا؟ 

 تقترح علي أن اعمل؟

 

 

أنا خائف ألنه يوجد سرقة، وأنا املك أيفون جديد 

 كيف يمكن أن أحافظ عليه؟ 

في البيت أنا متعود أن أنام حوالي الساعة العاشرة 

ليال، ولكن هنا يذهبون للنوم في الساعة التاسعة. 

 ماذا اعمل؟ 

المدرسة اللعب في الخارج أنا متعود عندما ارجع من 

تي امع أصدقائي ولكن هنا علي أن احل واجب

المدرسية وادرس حتى الساعة الخامسة بعد الظهر. 

 ماذا اعمل؟ 

اجلس مع  أنا أحب الهدوء وهناك ساعات أحب أن

وحدي، ولكن هنا كل الوقت األوالد مع بعض، نفسي 

 ماذا افعل؟ 

أن انمي هوايتي هذه  عندي الرغبة للرسم وكنت أود

 ماذا افعل؟ ولمن أتوجه؟ 

خصوصياتي مهمة لي. كيف استطيع أن أحافظ على 

 خصوصياتي؟

هنا ال األوالد وال المرشدين. ماذا  أحدا أنا ال اعرف  كيف استطيع المحافظة على أغراضي وأنا هنا؟ 

 تقترح علي أن اعمل؟

 


