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الفهرس
 100رسالة صحية لألطفال لتعلمها ومشاركتها هي رسائل تثقيف صحي بسيطة وموثوقة تستهدف األطفال الذين تتراوح
أعمارهم بين  8و  14عا ًما .لذلك  ،يشمل هذا المراهقين الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين  10و  14عا ًما .نشعر أنه
من المفيد والمهم بشكل خاص التأكد على ابالغ المراهقين الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين  10و  14عا ًما ألن هذه
الفئة العمرية غالبًا ما ترعى األطفال الصغار في أسرهم .أيضًا  ،من المهم االعتراف والثناء على العمل الذي يقومون به
لمساعدة أسرهم بهذه الطريقة.
تتكون الرسائل المئة من  10رسائل في كل من  10موضوعات صحية رئيسية :المالريا و اإلسهال و التغذية و السعال
و نزالت البرد و المرض والديدان المعوية و المياه و التعقيم و التطعيم وفيروس نقص المناعة المكتسب واإليدز والحوادث
واإلصابة و النمو بمرحلة الطفولة المبكرة .الرسائل الصحية البسيطة موجهة لآلباء والمعلمين الصحيين الستخدامها مع
األطفال في المنزل والمدارس والنوادي والعيادات.
تم تطوير الرسائل الصحية ومراجعتها من قبل المثقفين الصحيين والخبراء الطبيين .يمكن ترجمتها و مالئمتها بشرط أن
تظل الرسالة الصحية صحيحة .لقد تم الحرص على ضمان دقة الرسائل الصحية وتحديثها .يستخدم اختصاصيو التوعية
الصحية هذه الرسائل الصحية لتنظيم أنشطة التثقيف الصحي في فصولهم الدراسية ومشاريعهم  ،و لتحفيز المناقشات
واألنشطة األخرى.
على سبيل المثال  ،بعد تعلم رسالة حول غسل اليدين بشكل صحيح  ،يمكن لألطفال أن يسألوا بعضهم البعض وعائالتهم
"ما هي األسباب التي تجعل الناس في عائلتنا ومجتمعنا يجدون صعوبة في غسل أيديهم بشكل صحيح؟" األطفال يتحدثون
حول هذه المشكلة ويقررون م ًعا كيف يمكنهم حل المشكالت وبالتالي يصبحون عوامل تغيير  ،هي القيمة الكامنة وراء
تعلم الرسالة الصحية .الرسالة بمثابة مدخل للنقاش والعمل.
يمكن للوالدين أو المعلمين أن يطلبوا من األطفال حفظ الرسائل الصحية .أو  ،يمكن لألطفال إنشاء إجراءات تتناسب مع
كل رسالة صحية  ،لمساعدتهم على حفظ الرسالة .يمكن استخدام الجوائز الصغيرة لمكافأة األطفال الذين تعلموا وشاركوا
رسالة صحية مع اآلخرين .على سبيل المثال  ،يمكن تقديم شريط أو قطعة من القماش الملون كجوائز .يمكن لألطفال بعد
ذلك ربطها بعصا والتمتع بصنع قوس قزح ملون لعرض الرسائل الصحية التي تعلموها ومشاركتها.
تم إنشاء الرسائل الصحية المئة لألطفال لتعلمها ومشاركتها من قبل منظمة األطفال من أجل الصحة  ،وهي منظمة غير
حكومية صغيرة مقرها كامبريدج في المملكة المتحدة .تعمل منظمة "األطفال من أجل الصحة" مع شركاء التثقيف الصحي
في جميع أنحاء العالم.
 ORBتمت مراجعة الرسائل الصحية من قبل خبراء التوعية الصحية والخبراء الطبيين  ،وهي متوفرة على موقع ويب
 : http://www.health-orb.orgالصحي

تم النشر بواسطة  2020 , Children For Healthاكتوبر
حقوق النشر ©  2020كل الحقوق محفوظة.
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من نحن ؟

 100رسالة صحية لألطفال لتعلمها ومشاركتها هي رسائل تثقيف صحي بسيطة وموثوقة تستهدف األطفال الذين تتراوح
أعمارهم بين  8و  14عا ًما .لذلك  ،يشمل هذا المراهقين الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين  10و  14عا ًما .نشعر أنه
من المفيد والمهم بشكل خاص التأكد على إبالغ المراهقين الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين  10و  14عا ًما ألن هذه
الفئة العمرية غالبًا ما ترعى األطفال الصغار في أسرهم .أيضًا  ،من المهم االعتراف والثناء على العمل الذي يقومون به
لمساعدة أسرهم بهذه الطريقة.
تتكون الرسائل المئة من  10رسائل في كل من  10موضوعات صحية رئيسية :المالريا واإلسهال والتغذية والسعال
ونزالت البرد والمرض والديدان المعوية والمياه و التعقيم والتطعيم وفيروس نقص المناعة المكتسب واإليدز والحوادث
واإلصابة و النمو بمرحلة الطفولة المبكرة .الرسائل الصحية البسيطة موجهة لآلباء والمعلمين الصحيين الستخدامها مع
األطفال في المنزل والمدارس والنوادي والعيادات .
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فيما يلي  10رسائل في الموضوع :1
العناية باالطفال

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

.اﻟﻌب اﻷﻟﻌﺎب ،واﺣﺗﺿن ،وﺗﺣدث ،واﺿﺣك ،وﻏﻧﻲ ﻣﻊ اﻟرﺿﻊ واﻷطﻔﺎل اﻟﺻﻐﺎر ﺑﻘدر ﻣﺎ ﺗﺳﺗطﯾﻊ
.ﯾﺻﺎب اﻷطﻔﺎل اﻟﺻﻐﺎر ﺑﺎﻟﻐﺿب واﻟﺧوف واﻟﺑﻛﺎء ﺑﺳﮭوﻟﺔ وﻻ ﯾﻣﻛﻧﮭم ﺷرح ﻣﺷﺎﻋرھم .ﻛن داﺋﻣﺎ ﻟطﯾﻔﺎ
ﯾﺗﻌﻠم اﻷطﻔﺎل اﻟﺻﻐﺎر ﺑﺳرﻋﺔ :ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣﺷﻲ وإﺻدار اﻷﺻوات واﻷﻛل واﻟﺷرب .ﺳﺎﻋدھم وﻟﻛن دﻋﮭم ﯾرﺗﻛﺑون
!أﺧطﺎء آﻣﻧﺔ أﯾﺿﺎ
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺗﯾﺎت وﺟﻣﯾﻊ اﻷوﻻد ﻻ ﺗﻘﻠون أھﻣﯾﺔ ﻋن ﺑﻌﺿﮭم اﻟﺑﻌض .ﻋﺎﻣل اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺑﺷﻛل ﺟﯾد ،وﺧﺎﺻﺔ اﻷطﻔﺎل
اﻟﻣرﺿﻰ أو ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ .اﻷطﻔﺎل اﻟﺻﻐﺎر ﯾﻘﻠدون أﻓﻌﺎل ﻣن ﺣوﻟﮭم .اﻋﺗﻧﻲ ﺑﻧﻔﺳك ،وﺗﺻرف ﺟﯾدًا ﺑﺎﻟﻘرب ﻣﻧﮭم
.وأظﮭر ﻟﮭم طرﻗًﺎ ﻓﻌﺎﻟﺔ
.اﻷطﻔﺎل اﻟﺻﻐﺎر ﯾﻘﻠدون أﻓﻌﺎل ﻣن ﺣوﻟﮭم .اﻋﺗﻧﻲ ﺑﻧﻔﺳك  ،وﺗﺻرف ﺟﯾدًا ﺑﺎﻟﻘرب ﻣﻧﮭم وأظﮭر ﻟﮭم طرﻗًﺎ ﺟﯾدة
.ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺑﻛﻲ اﻷطﻔﺎل اﻟﺻﻐﺎر ،ھﻧﺎك ﺳﺑب )ﺟوع ،ﺧوف ،أﻟم( .ﺣﺎول ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺳﺑب
ﺳﺎﻋد ﻓﻲ إﻋداد اﻷطﻔﺎل اﻟﺻﻐﺎر ﻟﻠﺗﻌﻠم ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻟﻌب أﻟﻌﺎب اﻷرﻗﺎم واﻟﻛﻠﻣﺎت واﻟرﺳم واﻟﺗزﯾﯾن.
.أﺧﺑرھم اﻟﻘﺻص وﻏﻧوا اﻷﻏﺎﻧﻲ وارﻗﺻوا
ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﺷﺎھد وﺳﺟل ﻓﻲ دﻓﺗر ﻛﯾف ﯾﻧﻣو اﻟطﻔل إﻟﻰ طﻔل ﺻﻐﯾر وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘوﻣون ”ﺑﺄوﻟوﯾﺎت“ ﻣﮭﻣﺔ ﻣﺛل
.اﻟﺗﻛﻠم واﻟﻣﺷﻲ واﻟﺗﺣدث
ﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻷﻣراض ﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﺎﻋدة ﻣﻘدﻣﻲ اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن واﻷطﻔﺎل اﻷﻛﺑر ﺳﻧًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن
ﻧظﺎﻓﺔ اﻟرﺿﻊ واﻷطﻔﺎل اﻟﺻﻐﺎر )ﺧﺎﺻﺔ اﻟﯾدﯾن واﻟوﺟوه( وﺷرب اﻟﻣﯾﺎه اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺷرب وﺗﻧﺎول ﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ ﻣن اﻟطﻌﺎم
.اﻟﺟﯾد
.ﻗدم رﻋﺎﯾﺔ ﻣﺣﺑﺔ ﻟﻸطﻔﺎل اﻟرﺿﻊ واﻷطﻔﺎل اﻟﺻﻐﺎر وﻟﻛن ﻻ ﺗﻧس ﻧﻔﺳك .أﻧت ﻣﮭم أﯾﺿﺎ

ﺿﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﻣت ﻣراﺟﻌﺔ ھذه اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﺧﺗﺻﺎﺻﻲ اﻟﺗوﻋﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﺧﺑراء اﻟطﺑﯾﯾن  ،وھﻲ ﻣﺗوﻓرة أﯾ ً
: http://www.health-orb.orgاﻟﺻﺣﻲ ORBﻣوﻗﻊ وﯾب
فيما يلي بعض األفكار لألنشطة التي يمكن لألطفال القيام بها لفهم المزيد حول الموضوع ومشاركة الرسائل مع اآلخرين.
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رعاية األطفال :ماذا يستطيع األطفال أن يفعلوا؟

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

كتابة رسائلنا الخاصة حول رعاية األطفال بكلماتنا الخاصة ولغتنا!
حفظ الرسائل حتى ال ننساها أبدًا!
مشاركة الرسائل مع األطفال اآلخرين وعائالتنا!
تقسيم إلى مجموعات من "الفتيان" و "الفتيات" ؛ اجعل األوالد يلعبون "ألعاب البنات" والفتيات يلعبن "ألعاب األوالد".
بعد ذلك  ،اطلب من كال الفريقين مناقشة األلعاب .على سبيل المثال  ،هل توافق على تسمية األلعاب بألعاب األوالد
أو البنات؟ لما و لما ال؟
مناقش السلوك "الجيد" و "السيئ" في المنزل أو في المدرسة وسبب ذلك وصف مثل هذا.
ق يام بعمل ملصقات لنظهر لآلخرين ما نعرفه عن هذا الموضوع.
تنظم مسابقات صنع األلعاب مثل الهواتف المحمولة والخشخيشات ومكعبات البناء والدمى والحيوانات والكتب
المصورة  -في المنزل أو في المدرسة أو في مجموعات المجتمع.
قيام بعمل رسومات وملصقات إلظهار خطوات بسيطة للوقاية من األمراض مثل غسل اليدين بالصابون
والتحصين واتباع نظام غذائي متوازن.
قيام بعمل مسرحية قصيرة حول لعب مقدمي الرعاية مع األطفال الصغار .يمكنهم إجراء الحوار بين والدتين ؛ االولى
تعتقد أن األطفال الصغار يجب أن يظلوا هادئين و االخرى تؤمن بالمتعة! التمثيل الصامت  /تمثيل العاطفة  /الشعور
فقط باإليماءات وتعبيرات الوجه .يخمن األطفال اآلخرون ما هو الشعور أو العاطفة.
سؤال الوالدين واألجداد لماذا وما الذي يجعل األطفال يبكون ويضحكون وشارك مع الصف ما اكتشفوه.
يمكن للصف أو المجموعة تبني طفل من المجتمع المحلي .تزور األم المجموعة كل شهر لمشاركة كيفية نمو
الطفل.
صنع أغنية لوصف خطوات بسيطة للوقاية من األمراض مثل الحفاظ على نظافة المياه وشرب مياه نظيفة وغنائها
في المنزل مع األشقاء الصغار.
يقوم األطفال األكبر سنًا بمقابلة أولياء األمور ويسألون ما هو األمر األكثر صعوبة بالنسبة لهم عند رعاية أطفالهم
الصغار  ،وما الذي ساعدهم أكثر.
الطلب من العامل في الصحة أو مدرس العلوم إخبارك بالمزيد حول كيفية نمو دماغ الطفل.
يمكن لألطفال األكبر سنًا أن يطلبوا من كبار السن في المجتمع تعليمهم األغاني والقصص واأللعاب  ،وغناء
األغاني للرضع واألطفال الصغار.
يمكن لألطفال أن يسألوا البالغين عما يعتقدون أنه من المهم فعله لمنع إصابة األطفال باألمراض.
للمزيد من المعلومات أرجو التواصل
www.childrenforhealth.org
clare@childrenforhealth.org
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فيما يلي  10رسائل في الموضوع : 2
السعال والبرد والمرض

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

ﯾﺣﺗوي اﻟدﺧﺎن اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻧﯾران اﻟطﮭﻲ ﻋﻠﻰ أﺟزاء ﺻﻐﯾرة ﯾﻣﻛن أن ﺗدﺧل اﻟرﺋﺗﯾن وﺗﺳﺑب اﻟﻣرض .ﺗﺟﻧب اﻟدﺧﺎن
.ﻋن طرﯾﻖ اﻟطﮭﻲ ﺑﺎﻟﺧﺎرج أو ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾدﺧل ﻓﯾﮭﺎ اﻟﮭواء اﻟﻧﻘﻲ وﯾﺧرج اﻟدﺧﺎن
ﯾﺗﺳﺑب ﺗدﺧﯾن اﻟﺗﺑﻎ ﻓﻲ ﺿﻌف اﻟرﺋﺗﯾن .اﺳﺗﻧﺷﺎق اﻟدﺧﺎن ﻣن أﺷﺧﺎص آﺧرﯾن ﯾدﺧﻧون ﺿﺎر أﯾﺿﺎ
ﯾﺻﺎب اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺑﺎﻟﺳﻌﺎل وﻧزﻻت اﻟﺑرد .ﯾﺗﺣﺳن ﻣﻌظﻣﮭم ﺑﺳرﻋﺔ .إذا اﺳﺗﻣر اﻟﺳﻌﺎل أو اﻟﺑرد ﻷﻛﺛر ﻣن  3أﺳﺎﺑﯾﻊ،
ﻓﺎﻧﺗﻘل إﻟﻰ ﻋﯾﺎدة ﺻﺣﯾﺔ
ھﻧﺎك أﻧواع ﻣن اﻟﺟراﺛﯾم ﺗﺳﻣﻰ اﻟﺑﻛﺗﯾرﯾﺎ وأﺧرى ﺗﺳﻣﻰ اﻟﻔﯾروﺳﺎت .ﺗﺳﺑب اﻟﻔﯾروﺳﺎت ﻣﻌظم ﺣﺎﻻت اﻟﺳﻌﺎل
وﻧزﻻت اﻟﺑرد وال ﯾﻣﻛن اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟدواء
اﻟرﺋﺗﯾن ھﻲ ﺟزء ﻣن اﻟﺟﺳم ﯾﺗﻧﻔس .اﻟﺳﻌﺎل وﻧزﻻت اﻟﺑرد ﺗﺟﻌل اﻟرﺋﺗﯾن ﺿﻌﯾﻔﺗﯾن .اﻻﻟﺗﮭﺎب اﻟرﺋوي ھو ﺟرﺛوﻣﺔ
ﺑﻛﺗﯾرﯾﺔ ﺗﺳﺑب ﻣرﺿﺎ ﺧطﯾرا ﻓﻲ اﻟرﺋﺔ اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ
ﻣن ﻋﻼﻣﺎت اﻻﻟﺗﮭﺎب اﻟرﺋوي )ﻣرض ﺧطﯾر( اﻟﺗﻧﻔس اﻟﺳرﯾﻊ .اﺳﺗﻣﻊ إﻟﻰ اﻟﺗﻧﻔس .راﻗب اﻟﺻدر وھو ﯾرﺗﻔﻊ
وﯾﻧﺧﻔض ،وﻣن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻷﺧرى اﻟﺣﻣﻰ واﻟﻐﺛﯾﺎن وأﻟم اﻟﺻدر
رﺿﯾﻊ أﻗل ﻣن ﺷﮭرﯾن ،ﯾﺗﻧﻔس  60ﻧﻔﺳﺎ ﻓﻲ اﻟدﻗﯾﻘﺔ أو أﻛﺛر اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺻﺣﻲ ﺳرﯾﻊ! اﻟﺗﻧﻔس اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻸطﻔﺎل ﻣن ﺳن
 1-5ﺳﻧوات أﻛﺑر ﻣن  30-20أﻧﻔﺎس ﻓﻲ اﻟدﻗﯾﻘﺔ
ﻧظﺎم ﻏذاﺋﻲ ﺟﯾد )واﻟرﺿﻊ( ،ﻣﻧزل ﺧﺎل ﻣن اﻟﺗدﺧﯾن واﻟﺗطﻌﯾم ﯾﺳﺎﻋد ﻟﻠوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻷﻣراض اﻟﺧطﯾرة ﻣﺛل اﻻﻟﺗﮭﺎب
اﻟرﺋوي
ﻋﺎﻟﺞ اﻟﺳﻌﺎل أو اﻟﺑرد ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟدفء وﺷرب اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻠذﯾذة ﻛﺛﯾرا )ﻣﺛل اﻟﺣﺳﺎء وﻋﺻﯾر( واﻟراﺣﺔ
واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎﻓﺔ أﻧﻔك
اوﻗف اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺳﻌﺎل وﻧزﻻت اﻟﺑرد واﻷﻣراض اﻷﺧرى ﻣن واﺣد إﻟﻰ آﺧر .ﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﯾدﯾك وأواﻧﻲ اﻷﻛل
.واﻟﺷرب ﻧظﯾﻔﺔ ،واﻟﺳﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﻣﻧدﯾل

ﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ وﯾب
ﻟ ﺗﻣت ﻣراﺟﻌﺔ ھذه اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل ﺧﺑراء اﻟﺗﺛﻘﯾف اﻟﺻﺣﻲ واﻟطب ﺧﺑراء وﻣﺗوﻓرون أﯾ ً
 ORBﺻﺣﻲhttp://www.health-orb.org :
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﻌض اﻷﻓﻛﺎر ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ ﻟﻔﮭم اﻟﻣزﯾد ﻋن اﻟﻣوﺿوع وﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟرﺳﺎﺋل ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن
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السعال  ،والبرد  ،والمرض :ماذا يمكن لألطفال أن يفعلوا؟

•
•
•

نكتب رسائلنا الخاصة حول السعال ونزالت البرد والمرض بكلماتنا الخاصة ولغتنا الخاصة!
احفظ الرسائل في الذاكرة حتى ال ننساها أبدًا!
شارك الرسائل مع األطفال اآلخرين وعائالتنا!

•
•

ضع خطة لمنزلك .أين الدخان وأين ال؟ أين هو آمن لألطفال الصغار للعب بعيدا عن الدخان؟
اصنع ملصقًا لتشجيع اآلباء على أخذ أطفالهم للتحصين ضد األمراض الخطيرة مثل الحصبة والسعال
الديكي.
تأليف أغنية عن االلتهاب الرئوي ومشاركتها مع عائلتنا وأصدقائنا!
ً
بندوال بخيط وحجر لمساعدتنا على العد عندما يكون التنفس سريعًا وعندما يكون التنفس طبيعيًا وإظهار
اصنع
ما تعلمناه لعائالتنا.
قم بعمل لعبتنا الخاصة حول الرضاعة الطبيعية لألطفال.
العب لعبة حول الحفاظ على البرودة مع الحمى والتدفئة بالزكام.
قم بعمل صنبور للمنزل والمدرسة للمساعدة في غسل أيدينا بالصابون قبل األكل وبعد استخدام المرحاض.
تعرف على كيفية غسل يديك بالماء والصابون لمنع انتشار الجراثيم وحماية نفسك من السعال ونزالت البرد.
اسأل ما هي عالمات الخطر لاللتهاب الرئوي؟ شارك ما تعلمناه مع عائالتنا.
اسأل أين يحظر التدخين؟ هل مدرستك خالية من التدخين؟
اسأل ما الذي يجعلنا نتنفس بسرعة؟ يمكننا قياس تنفسنا لمعرفة كيفية التعرف على سرعة التنفس عندما
يكون شخص ما في خطر من االلتهاب الرئوي.
اسأل ما هي الطرق الجديدة والقديمة لعالج السعال ونزالت البرد؟
اسأل كيف تنتشر الجراثيم؟ تعلم من خالل لعب لعبة المصافحة.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

لمزيد من المعلومات حول صنع صنبور أو البندول أو لعبة المصافحة أو أي معلومات أخرى  ،يرجى االتصال
 clare@childrenforhealth.orgاو www.childrenforhealth.org
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فيما يلي عشر رسائل حول الموضوع  : 3التطعيم

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

يتأكد ماليين اآلباء في جميع أنحاء العالم كل عام أن أطفالهم ينمون أقوياء وأنهم محميون من األمراض عن طريق
أخذهم للتطعيم .
عندما تكون مريضًا بمرض معدي  ،تدخل جرثومة صغيرة غير مرئية إلى جسمك .هذه الجرثومة تفرز المزيد من
الجراثيم وتوقف عمل جسمك بشكل جيد.
يحتوي جسمك على واقيات خاصة تشبه الجندي تسمى األجسام المضادة لمحاربة الجراثيم .عندما يتم قتل الجراثيم
 ،تبقى األجسام المضادة في جسمك جاهزة للقتال مرة أخرى.
يضع التطعيم المستضدات في جسمك (عن طريق الحقن أو الفم) .إنهم يعلمون جسمك لصنع األجسام المضادة التي
تشبه الجندي لمحاربة المرض.
يجب إعطاء بعض التحصينات أكثر من مرة لمساعدة جسمك على تكوين أجسام مضادة كافية للحماية من المرض.
يمكن منع األمراض الرهيبة التي تسبب الموت والمعاناة  ،مثل الحصبة والسل والدفتيريا والسعال الديكي وشلل
األطفال والتيتانوس (وأكثر!) عن طريق التطعيم.
لحماية جسمك  ،يجب أن يتم تطعيمك قبل اإلصابة بالمرض.
لحماية األطفال على الفور يتم إعطاء التطعيمات لألطفال .إذا فقد الطفل فرصته فيمكن تطعيمه الحقًا.
يمكن تطعيم األطفال في أوقات مختلفة ألمراض مختلفة .اكتشف متى وأين يقوم مجتمعك بتطعيم األطفال.
إذا كان الرضّع أو األطفال الصغار على ما يرام قليالً في يوم التطعيم  ،فال يزال من الممكن تطعيمهم .

تمت مراجعة هذه الرسائل الصحية من قبل اختصاصيي التوعية الصحية والخبراء الطبيين وهي متوفرة أيضًا على موقع
: http://www.health-orb.orgالصحي  ORBويب
فيما يلي بعض األفكار لألنشطة التي يمكن لألطفال القيام بها لفهم المزيد حول الموضوع ومشاركة الرسائل مع اآلخرين.
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التطعيم  :ماذا يستطيع األطفال أن يفعلوا؟

• اصنع رسائل التطعيم الخاصة بك باستخدام كلماتك الخاصة بلغتك!
• احفظ الرسائل في الذاكرة حتى ال ننساها أبدًا!
• شارك الرسائل مع األطفال اآلخرين وعائالتنا!
• قم بعمل ملصقات أليام التطعيم واعرضها حيث يمكن للجميع رؤيتها.
• العب مسرحية حول وقف األمراض الفتاكة التي تضر باألطفال في قريتنا.
• اصنع قصة من خالل صور األبطال الخارقين  -التطعيمات التي تكافح األمراض الفتاكة لحمايتنا.
• قم بعمل ملصق لواحد أو أكثر من األمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم مثل الدفتيريا والحصبة والحصبة
األلمانية والسعال الديكي والسل والكزاز وشلل األطفال
• اصنع مسرحية أو قصة عن جسيمات الضد  ،حامية لطيفة وقوية تحافظ على سالمتنا وبصحة جيدة.
• تعرف على كل مرض وشارك ما تعلمناه مع األطفال اآلخرين وعائالتنا
• اصنع بطاقة عيد ميالد خاصة للمولود الجديد وأمه مع أوقات التطعيمات لتتمنى لهم سنة أولى سعيدة وصحية في
الحياة!
• اكتشف المزيد حول العديد من األمراض التي تحمينا التطعيمات منها.
• اكتشف المزيد حول مساعدة األطفال ذوي اإلعاقة.
• ا wkuواجري اختبار لمعرفة مدى معرفتنا بالتمنيع .شاركها مع األصدقاء والعائلة.
• اكتشف التطعيمات التي نحتاجها أكثر من مرة .وساعد في العثور على األطفال الذين فاتتهم التطعيمات.
• اكتشف ما هي القوى الخارقة للمرض وكيف يهزم التطعيم هذه القوى.
• تحقق من أن كل فرد في صفنا وأن مدرسينا قد حصلوا على التطعيمات.
• اكتشف ما إذا كانت هناك أحداث أو أيام تطعيم خاصة وأسابيع صحية يمكن لجميع األطفال والرضع الذهاب فيها
للحصول على التطعيمات.
• اكتشف ما إذا كان أي شخص في عائلتي قد فاته التطعيمات حتى يتمكن من اللحاق بها.
• اسأل عن التطعيمات في بلدي ومتى يمكننا التطعيم.
• اكتشف ما إذا كان أي شخص في عائلتنا مصابًا بأحد األمراض الفتاكة واكتشف ما حدث له.
 clare@childrenforhealth.org.او  www.childrenforhealth.orgللمزيد من المعلومات أرجو األتصال
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هذه هي الرسائل العشر في الموضوع  :4المالريا

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

المالريا مرض ينتشر عن طريق لدغة بعوضة مصابة.
المالريا خطيرة .يسبب الحمى ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة  ،وخاصة األطفال والنساء الحوامل.
الوقاية من المالريا بالنوم تحت الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية التي تقتل البعوض وتوقف
عن عضه.
غالبًا ما يلدغ بعوض المالريا بين غروب الشمس وشروقها.
عندما يصاب األطفال بالمالريا  ،فقد ينمون ويتطورون بشكل أبطأ.
هناك ثالثة أنواع من رش المبيدات الحشرية لقتل بعوض المالريا :في المنازل وفي الهواء وفي الماء.
عالمات المالريا هي ارتفاع درجة الحرارة والصداع وآالم العضالت والمعدة والقشعريرة .االختبارات
والعالج السريع ينقذ األرواح.
يمكن الوقاية من المالريا وعالجها باألدوية حسب توجيهات العامل الصحي.
تعيش المالريا في دم الشخص المصاب ويمكن أن تسبب فقر الدم الذي يجعله متعبًا وضعيفاً.
يمكن أن تمنع حبوب مكافحة المالريا أو تقلل من المالريا وفقر الدم في األماكن وفي األوقات التي يوجد
فيها الكثير من المالريا في المجتمع.

تمت مراجعة هذه الرسائل الصحية من قبل اختصاصيي التوعية الصحية والخبراء الطبيين وهي متوفرة أيضًا
: http://www.health-orb.orgالصحي  ORBعلى موقع ويب
فيما يلي بعض األفكار لألنشطة التي يمكن لألطفال القيام بها لفهم المزيد حول الموضوع ومشاركة الرسائل مع
اآلخرين.
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مالريا :ماذا يستطيع األطفال أن يفعلوا؟

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اصنع رسائل مالريا الخاصة بنا باستخدام كلماتنا بلغتنا الخاصة!
احفظ الرسائل في الذاكرة حتى ال ننساها أبدًا!
شارك الرسائل مع األطفال اآلخرين وعائالتنا!
قم بعمل ملصقات لتظهر لآلخرين كيفية انتشار المالريا وكيف يمكننا االنضمام إلى الكفاح من أجل الوقاية من
المالريا!
صا أو مسرحيات عن دورة حياة البعوضة لتخبرها أو تؤديها لألطفال اآلخرين!
اصنع قص ً
قم بعمل ملصقات إلظهار كيفية استخدام الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات والعناية بها!
أخبر القصص وصنع الملصقات لتظهر لآلخرين كيفية منع البعوض.
قم بإنشاء قصص أو دراما لتوضيح كيف يتعرف الطفل على عالمات المالريا لدى طفل آخر ويطلب من الكبار
أخذها لالختبار!
صا أو دراما حول عالمات المالريا وفقر الدم  ،وكيف تؤدي الديدان إلى فقر الدم وكيف تؤدي المالريا
أنشئ قص ً
إلى فقر الدم أيضًا.
اصنع ملصقات حول األطعمة الغنية بالحديد في مجتمعنا.
ساعد األطفال الصغار على البقاء تحت الشباك عندما يعض البعوض!
تأكد من وضع الناموسيات بشكل صحيح وعدم وجود ثقوب!
صا أو دراما حول سبب عدم إعجاب الناس بالناموسيات وما يعتقدون أن الناموسيات تفعله وال تفعله!
اصنع قص ً
ن ّ
ظم حملة لتعليم الناس كيفية استخدام الناموسيات!
ادعُ أحد العاملين الصحيين لزيارة مدرستنا والتحدث إلى األطفال األكبر سنًا حول الناموسيات واالختبارات!
استخدم األغنية والرقص والدراما لمشاركة الرسائل مع اآلخرين!
اسأل عن عدد األشخاص المصابين بالمالريا في عائلتنا؟ كيف يمكننا منع المالريا؟ كيف ومتى يتم تعليق الناموسيات
المعالجة بمبيدات الحشرات طويلة األمد ( )LLINsواستخدام حواجز النوافذ وكيف تعمل؟ متى يمكن للناس الحصول
على  LLINsفي المجتمع؟ كيف تقتل المالريا؟ لماذا تعتبر المالريا خطرة بشكل خاص على النساء الحوامل واألطفال؟
ماذا يعطي العاملون الصحيون النساء اللواتي يلدن طفالً لمنعهن من اإلصابة بالمالريا ومتى يصبن به؟ كيف تساعد
األطعمة الغنية بالحديد والحديد (اللحوم وبعض الحبوب والخضروات ذات األوراق الخضراء) على الوقاية من فقر
الدم؟ كيف يمكن للناس حماية أنفسهم وبعضهم البعض من لدغات البعوض؟ ماذا تسمي االختبارات الخاصة للتحقق
مما إذا كانت المالريا موجودة في الدم؟
 clare@childrenforhealth.orgاو www.childrenforhealth.orgللمزيد من المعلومات أرجو األتصال
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إليك  10رسائل في الموضوع  :5اإلسهال

 .1اإلسهال هو براز مائي يحدث ثالث مرات أو أكثر في اليوم.
 .2يحدث اإلسهال بسبب دخول الجراثيم إلى الفم من الطعام أو الشراب الملوث أو لمس الفم بأصابع متسخة أو باستخدام
مالعق أو أكواب متسخة.
 .3يؤدي فقدان الماء واألمالح (السوائل) إلى ضعف الجسم .إذا لم يتم استبدال السوائل  ،يمكن أن يقتل اإلسهال األطفال
الصغار بسرعة من الجفاف.

.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

يمكن الوقاية من اإلسهال عن طريق إعطاء المزيد من المشروبات اآلمنة مثل المياه الصالحة للشرب أو ماء جوز الهند
أو األرز .يحتاج األطفال إلى حليب الثدي قبل كل شيء.
قد يعاني الطفل المصاب باإلسهال من جفاف في الفم واللسان وعينين غائرتين وال دموع وجلد رخو وبرودة في
اليدين والقدمين .قد يكون لدى األطفال أيضًا بقعة ناعمة غائرة على رأسهم.
يجب على العامل في القطاع الصحي رؤية األطفال الذين يقومون بأكثر من خمسة براز مائي في اليوم أو براز
دموي أو الذين يبدأون في التقيؤ أيضًا.
أمالح اإلماهة الفموية تعني محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم .ابحث عن أمالح اإلماهة الفموية في العيادات
والمحالت التجارية .امزجه بشكل صحيح مع الماء النظيف اآلمن لصنع أفضل مشروب لإلسهال.
مبكرا لألطفال فوق  6أشهر .يجب تقديم مشروبات
معظم أدوية اإلسهال ال تعمل ولكن أقراص الزنك توقف اإلسهال
ً
أمالح اإلماهة الفموية أيضًا.
يحتاج األطفال الصغار ال مصابون باإلسهال إلى طعام لذيذ ومهروس بقدر اإلمكان لجعل أجسامهم أقوى.
يمكن منع اإلسهال من خالل الرضاعة الطبيعية  ،والعادات الصحية الجيدة  ،والتحصين (خاصة ضد فيروس الروتا
والحصبة) والتأكد من سالمة الغذاء.

تمت مراجعة هذه الرسائل الصحية من قبل اختصاصيي التوعية الصحية والخبراء الطبيين وهي متوفرة أيضًا على موقع
:http://www.health-orb.orgالصحي  ORBويب
فيما يلي بعض األفكار لألنشطة التي يمكن لألطفال القيام بها لفهم المزيد حول الموضوع ومشاركة الرسائل مع اآلخرين.
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اإلسهال :ماذا يستطيع األطفال أن يفعلوا؟
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اصنع رسائل االسهال الخاصة بنا باستخدام كلماتنا الخاصة بلغتنا!
احفظ الرسائل في الذاكرة حتى ال ننساها أبدًا!
شارك الرسائل مع األطفال اآلخرين وعائالتنا!
اصنع مصيدة ذباب بسيطة إلبعاد الذباب الذي يحمل الجراثيم عن طعامنا.
اصنع ملصقًا لتظهر لآلخرين عالمات خطر اإلصابة باإلسهال
ابتكر مسرحية قصيرة حول الوقت الذي نحتاج فيه إلى استدعاء العامل الصحي للمساعدة.
اصنع لعبة ساللم وثعابين لتساعدنا على تعلم كيفية إيقاف اإلسهال.
اصنع أطقم إسعافات أولية للمنزل والمدرسة التي بها أمالح اإلماهة الفموية.
لعب دور والدتين تتحدثان عن كيفية مساعدة أطفالهما المصابين باإلسهال على التحسن
العب لعبة لتسمية صورة طفل مصاب باإلسهال الختبار ما نعرفه عن عالمات الجفاف.
شاهد كيف تحتاج النباتات إلى الماء لتنمو  -اكتشف ما يحدث عندما ال تنمو النباتات لديك ماء.
ساعد في منع اإلسهال بالحفاظ على نظافة أنفسنا واألماكن التي نعيش فيها.
العب لعبة المصافحة لمعرفة مدى سرعة انتشار الجراثيم.
اسأل  ،إلى متى كان آباؤنا يرضعون؟ كيف نعالج اإلسهال في المنزل باستخدام أمالح اإلماهة الفموية والزنك؟ ما هي
عالمات الخطر التي تعني أننا بحاجة إلى الحصول على مساعدة من عامل صحي؟ ما المشروبات اآلمنة عند اإلصابة
باإلسهال؟ كيف يمكننا جعل المياه صالحة للشرب باستخدام ضوء الشمس؟ ما هي المشروبات اآلمنة عندما ال يكون
لدينا أمالح اإلماهة الفموية؟ ما هو الزحار والكوليرا وكيف ينتشران؟

لمزيد من المعلومات المحددة حول صنع مصيدة ذبابة أو لعبة المصافحة أو ماء تعقيم بأشعة الشمس أو أي شيء آخر ،
 clare@childrenforhealth.orgاو : www.childrenforhealth.orgيرجى االتصال بـ
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ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻋﺷر رﺳﺎﺋل ﺣول اﻟﻣوﺿوع :6
المياه والصرف الصحي

10ﺛوان  ،ﺛم اﺷطﻔﯾﮭﺎ وﺟﻔﻔﯾﮭﺎ ﻓﻲ
 .1ﻟﻐﺳل اﻟﯾدﯾن ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ  ،اﺳﺗﺧدم اﻟﻣﺎء واﻟﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﺻﺎﺑون .اﻓرﻛﻲ ﻟﻣدة
ٍ
اﻟﮭواء أو ﺟﻔﻔﯾﮭﺎ ﺑﻘطﻌﺔ ﻗﻣﺎش  /ورﻗﺔ ﻧظﯾﻔﺔ  ،وﻟﯾس ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼﺑس اﻟﻣﺗﺳﺧﺔ.
 .2اﻏﺳل ﯾدﯾك ﺟﯾدًا ﻗﺑل ﻟﻣس اﻟﻣﻧطﻘﺔ Tﻋﻠﻰ وﺟﮭك (اﻟﻌﯾﻧﯾن واﻷﻧف واﻟﻔم)  ،ﺣﯾث ﺗدﺧل اﻟﺟراﺛﯾم إﻟﻰ اﻟﺟﺳم .ﺗﺟﻧب
ﻟﻣس ﻣﻧطﻘﺔ  Tﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗطﯾﻊ.
 .3اﻏﺳل ﯾدﯾك ﻗﺑل إﻋداد اﻟطﻌﺎم  ،أو ﺗﻧﺎول اﻟطﻌﺎم أو ﺗﻘدﯾﻣﮫ ﻟﻸطﻔﺎل  ،وﺑﻌد اﻟﺗﺑول أو اﻟﺗﺑرز أو ﺗﻧظﯾف اﻟطﻔل  ،أو
ﻣﺳﺎﻋدة ﺷﺧص ﻣرﯾض.
 .4ﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺟﺳﻣك وﻣﻼﺑﺳك ﻣﻧﺗﻌﺷﺔ وﻧظﯾﻔﺔ .ﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎﻓﺔ أظﺎﻓرك وأﺻﺎﺑﻊ ﻗدﻣﯾك وأﺳﻧﺎﻧك وأذﻧﯾك ووﺟﮭك
وﺷﻌرك .اﻷﺣذﯾﺔ  /اﻟﺷﺑﺷب ﺗﺣﻣﻲ ﻣن اﻟدﯾدان.
 .5ﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺑراز وﺑول اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺣﯾوان ﺑﻌﯾ ًد ا ﻋن اﻟذﺑﺎب اﻟذي ﯾﻧﺷر اﻟﺟراﺛﯾم .اﺳﺗﺧدم اﻟﻣراﺣﯾض ﺛم اﻏﺳل ﯾدﯾك
ﺑﻌد ذﻟك.
ً
ً
 .6ﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ وﺟﮭك ﻣﻧﺗﻌﺷﺎ وﻧظﯾﻔﺎ .ﯾُﻐﺳل ﺟﯾدًا ﺑﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﻣﺎء اﻟﻧظﯾف واﻟﺻﺎﺑون ﺻﺑﺎ ًﺣﺎ وﻣﺳﺎ ًء  ،وإذا ﻛﺎن اﻟذﺑﺎب
ﯾطﯾر ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن اﻟﻌﯾون اﻟﻠزﺟﺔ.
 .7ﻻ ﺗﻠﻣس ﻣﯾﺎه ﻧظﯾﻔﺔ وآﻣﻧﺔ ﺑﺄﯾدي أو أﻛواب ﻣﺗﺳﺧﺔ .ﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺗﮫ وﺧﻠوه ﻣن اﻟﺟراﺛﯾم.
 .8ﺿوء اﻟﺷﻣس ﯾﺟﻌل اﻟﻣﺎء أﻛﺛر أﻣﺎﻧًﺎ .ﺻﻔﯾﮭﺎ ﻓﻲ زﺟﺎﺟﺔ ﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ واﺗرﻛﯾﮭﺎ ﻟﻣدة  6ﺳﺎﻋﺎت ﺣﺗﻰ ﻣن اﻵﻣن ﺷرﺑﮫ.
 .9ﻧدﻣﺎ ﺗﺳﺗطﯾﻊ  ،اﺳﺗﺧدم اﻟﺷﻣس ﻟﺗﺟﻔﯾف و ﻗﺗل اﻟﺟراﺛﯾم ﻋﻠﻰ اﻷطﺑﺎق واﻷواﻧﻲ ﺑﻌد ﻏﺳﻠﮭﺎ .
 .10اﻗﺗل أو ﻗﻠل ﻣن اﻟذﺑﺎب ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧزل واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺧﺎﻟﯾًﺎ ﻣن اﻟﻘﻣﺎﻣﺔ واﻷوﺳﺎخ .ﻗم ﺑﺗﺧزﯾن اﻟﻘﻣﺎﻣﺔ ﺑﺄﻣﺎن ﺣﺗﻰ ﯾﺗم
ﺟﻣﻌﮭﺎ أو ﺣرﻗﮭﺎ أو دﻓﻧﮭﺎ.
ﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻊ  ORBاﻟﺻﺣﻲ
ﺗﻣت ﻣراﺟﻌﺔ ھذه اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣﻌﻠﻣﯾن ﺻﺣﯾﯾن وﺧﺑراء طﺑﯾﯾن وھﻲ ﻣﺗوﻓرة أﯾ ً
ﻋﻠﻰ اﻟوﯾبhttp://www.health-orb.org :
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﻌض اﻷﻓﻛﺎر ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ ﻟﻔﮭم اﻟﻣزﯾد ﺣول اﻟﻣوﺿوع وﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟرﺳﺎﺋل ﻣﻊ
اﻵﺧرﯾن.
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الماء والتطهير  :ماذا يستطيع األطفال أن يفعلوا؟
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!اﺻﻧﻊ رﺳﺎﺋل اﻟﻣﯾﺎه واﻟﺗطﮭﯾر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻛﻠﻣﺎﺗﻧﺎ ﺑﻠﻐﺗﻧﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ
اﺣﻔظ اﻟرﺳﺎﺋل ﻓﻲ اﻟذاﻛرة ﺣﺗﻰ ﻻ ﻧﻧﺳﺎھﺎا! أﺑدا
ﺷﺎرك اﻟرﺳﺎﺋل ﻣﻊ اﻷطﻔﺎل اﻵﺧرﯾن وﻋﺎﺋﻼﺗﻧﺎ
.ﺗﻌﻠﻣوا أﻏﻧﯾﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠم ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻏﺳل أﯾدﯾﻧﺎ
اﺻﻧﻊ واﻋﻣل ﻣﺳرﺣﯾﺔ ﻟﻺظﮭﺎر ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺟرﺛوﻣﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧﺗﻘل اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻧظﯾﻔﺔ إﻟﻰ ﻗرﯾﺗﮭم أو ﻣﺳرﺣﯾﺔ ﺣول
اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﺗﺣب اﻟﺟراﺛﯾم اﻻﺧﺗﺑﺎء ﻓﯾﮭﺎ
.ﺳﺎﻋد إﺧواﻧﻧﺎ وأﺧواﺗﻧﺎ اﻟﺻﻐﺎر وﺗﺄﻛد ﻣن أﻧﮭم ﯾﻌرﻓون ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻏﺳل أﯾدﯾﮭم ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ
اﻗض ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺎس وراﻗب وﺳﺟل ﻋدد اﻟﻣرات اﻟﺗﻲ ﯾﻠﻣﺳون ﻓﯾﮭﺎ وﺟوھﮭم أو ﻣﻼﺑﺳﮭم أو أﺷﺧﺎص
.آﺧرﯾن
.ﻓﻛر ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺗﺷر ﺑﮭﺎ اﻟﺟراﺛﯾم ﻣن اﻟﯾدﯾن إﻟﻰ اﻟﺟﺳم
اﻋﻣﻠوا ﻣﻌًﺎ ﻋﻠﻰ ﺧطﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻧظﺎﻓﺔ ﻣراﺣﯾض اﻟﻣدرﺳﺔ
ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻧظﯾف اﻟﻣﯾﺎه ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣرﺷﺢ
.ﺿﻊ ﺧطﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻧظﯾﻔﺎ وﺧﺎﻟﯾًﺎ ﻣن اﻟﻘﻣﺎﻣﺔ
.اﺑدأ ﻧﺎدﯾًﺎ ﻟﻠﻧظﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ
.ﺷﺎرك ﻣﺎ ﻧﻌرﻓﮫ ﻋن اﻟذﺑﺎب واﻷوﺳﺎخ واﻟﺟراﺛﯾم ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻼﺗﻧﺎ
ﺣﺎﻓظﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎوﯾﺔ اﻟﻣﯾﺎه ﻧظﯾﻔﺔ وﻣﻐطﺎة واﺳﺗﺧدﻣﻲ داﺋﻣﺎ ﻣﻐرﻓﺔ ،ﻻ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻛوب أو اﻟﯾدﯾن أﺑدا .أظﮭر ﻹﺧوﺗﻧﺎ وأﺧواﺗﻧﺎ
.اﻟﺻﻐﺎر ﻛﯾﻔﯾﺔ أﺧذ اﻟﻣﺎء ﻣن اﻟﻘدر
اﻟﻌﻣل ﻣﻌًﺎ ﻟﻌﻣل ﺻﻧﺑور ﻣﯾﺎه
.ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺻﻧﻊ ﻗﻔﺎز ﻏﺳﯾل ﻧﺿﻊ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺻﺎﺑون ﻟﻐﺳل أﺟﺳﺎدﻧﺎ
اﺻﻧﻊ ﻣﺻﯾدة ذﺑﺎﺑﺔ ﻣن زﺟﺎﺟﺔ ﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ وﺑﻌض ﻣﺎء اﻟﺳﻛر أو اﻟﺑراز
.ﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺟﻌل اﻟﻣﯾﺎه ﻧظﯾﻔﺔ ﻟﻠﺷرب ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺿوء اﻟﺷﻣس
.اﺻﻧﻊ ﻣرﺷﺣﺎ رﻣﻠﯾًﺎ ﻟﺗﻧظﯾف اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻣﺗﺳﺧﺔ
.ﻗم ﺑﻌﻣل ﺧرﯾطﺔ ﻹﻣدادات اﻟﻣﯾﺎه ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت آﻣﻧﺔ ﻟﻠﺷرب أم ﻻ
.ﻗم ﺑﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺔ ﻟﺗﺟﻔﯾف أواﻧﻲ اﻟطﮭﻲ وأﻟواﺣﻧﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺟف ﻓﻲ اﻟﺷﻣس
اﺳﺄل ﻛﯾف ﻧﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ أﯾدﯾﻧﺎ ﻧظﯾﻔﺔ وﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺟراﺛﯾم؟ ھل ﻟدﯾﻧﺎ ﺻﺎﺑون ﻟﻐﺳل اﻟﯾدﯾن ﺑﺎﻟﻣﻧزل؟ ﻛم ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺻﺎﺑون ﻓﻲ
اﻟﻣﺣل اﻟﻣﺣﻠﻲ؟ ﻛﯾف ﻧﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ أﺟﺳﺎﻣﻧﺎ ﻧظﯾﻔﺔ؟ ﻛﯾف ﻧﻔرش أﺳﻧﺎﻧﻧﺎ؟ ﻣن أﯾن ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺟراﺛﯾم وأﯾن ﺗﻌﯾش وﻛﯾف ﺗﻧﺗﺷر؟
ﻛﯾف ﯾﻌﯾش اﻟذﺑﺎب وﯾﺄﻛل وﺑﺗﻛﺎﺛر؟ ﻛﯾف ﯾﺣﻣل اﻟذﺑﺎب اﻷوﺳﺎخ ﻋﻠﻰ أرﺟﻠﮭم؟ ﻣﺎ ھﻲ ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﯾﺎه ﻟدﯾﻧﺎ؟ ﻛﯾف ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺟﻌل
اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻘذرة ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺷرب؟ ﻣن أﯾن ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟزﺟﺎﺟﺎت اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ؟ ﻣﺎ اﻟﻘﻣﺎش اﻟذي ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﮫ ﻛﻔﻠﺗر
ﻟﻠﻣﯾﺎه؟ ﻣﺎ ھﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻧظﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ أﻓراد اﻷﺳرة ﻋﻧد ﺗﺣﺿﯾر اﻟطﻌﺎم؟ أﯾن ﺗوﺟد اﻷﻣﺎﻛن ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ أﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟﺟراﺛﯾم؟

ﻟﻠﻣﯾﺎه؟ ﻣﺎ ھﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻧظﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﮭﺎ أﻓراد اﻷﺳرة ﻋﻧد ﺗﺣﺿﯾر اﻟطﻌﺎم؟ أﯾن ﺗوﺟد اﻷﻣﺎﻛن ﻓﻲ اﻟﻣﻧزل أو
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ أﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟﺟراﺛﯾم؟
ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣددة ﺣول ﻣﺻﯾدة اﻟذﺑﺎب  ،أو اﺳﺗﺧدام ﺿوء اﻟﺷﻣس ﻟﺗﻌﻘﯾم اﻟﻣﯾﺎه  ،أو ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺻﻧﻊ ﻣرﺷﺢ اﻟرﻣل
او  www.childrenforhealth.org،أو ﻗﻔﺎز اﻟﻐﺳﯾل أو ﺻﻧﺑور اﻟﻣﯾﺎه  ،أو أي ﺷﻲء آﺧر  ،ﯾرﺟﻰ اﻻﺗﺻﺎل
clare@childrenforhealth.org
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فيما يلي عشر رسائل في الموضوع  :7التغذية

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

للحصول على نظام غذائي صحي متوازن  ،تناول أنواعًا مختلفة من األطعمة .انطلق وانمو وتوهج من أجل
أجسام قوية وعقول سعيدة!
سوء التغذية يعني التغذية السيئة ويحدث إذا تناولنا القليل من الطعام أو تناولنا الكثير من الطعام أو في الغالب
الوجبات السريعة .تجنب سوء التغذية! اجلس وتناول ما يكفي من الطعام الجيد في أوقات الوجبات ولكن ليس
كثيرا.
ً
للتأكد من أن األطفال الصغار ينمون بشكل جيد  ،راقب وساعد في تسجيل طولهم ووزنهم في العيادة في كثير
من األحيان ووفقًا لتعليمات العامل الصحي.
ساعد في تجنب األذى مدى الحياة لألطفال الصغار .اطلب من البالغين فحصهم إذا رأيت الذراعين أو الجسم
يبدو نحيفًا أو الوجه أو القدمين تبدو متورمة.
عندما يمرض األطفال الصغار  ،فقد ال يأكلون جيدًا .قدم لهم مشروبات صحية مثل لبن األم أو الحليب أو الحساء
منزلي الصنع .قدم أيضًا طعا ًما إضافيًا عندما يبدأ في الشعور بالتحسن.
كوني بطلة حليب األم! حليب األم دائ ًما ما يكون طازجًا ونظيفًا وهو الطعام والشراب الوحيد الذي يحتاجه الطفل
منذ الوالدة وحتى  6أشهر.
ساعد في تحضير وإعطاء األطفال األكبر سنًا طعا ًما جيدًا (من  6أشهر إلى سنتين) .يحتاجون إلى حليب األم
باإلضافة إلى طعام األسرة والوجبات الخفيفة  4-3مرات في اليوم.

 .8كل الفواكه والخضروات متنوعة مليئة بألوان قوس قزح بما في ذلك األوراق (األحمر والبرتقالي واألصفر
واألخضر) فهي تحتوي على مغذيات دقيقة  ،صغيرة جدًا بحيث ال يمكن رؤيتها ولكنها ضرورية لجسمنا
وعقلنا..
 .9اغسل يديك جيدًا بالماء والقليل من الصابون .افركي لمدة  20ثانية ثم اشطفها ورجها وجففها بالهواء بعد
المرحاض وقبل تحضير الطعام وتناوله.
 .10اغسل الطعام الطا زج جيدًا أثناء تحضيره .استخدم الطعام المطبوخ على الفور أو قم بإعداده بالتأكيد  ،يتم تخزينه
بعيدًا عن الذباب لجعله آمنًا لتناوله الحقًا.
تمت مراجعة هذه الرسائل الصحية من قبل خبراء التوعية الصحية والخبراء الطبيين وهي متوفرة أيضًا على موقع ويب
: http://www.health-orb.orgالصحي ORB
.ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﻌض اﻷﻓﻛﺎر ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ ﻟﻔﮭم اﻟﻣزﯾد ﺣول اﻟﻣوﺿوع وﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟرﺳﺎﺋل ﻣﻊ اﻵﺧرﯾن
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التغذية :ماذا يستطيع األطفال أن يفعلوا؟

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تناول وجبة فطور صحية كل يوم.
تناول الكثير من األطعمة الملونة الطازجة كل يوم أو أسبوع.
اطلب المزيد من البيض والفاصوليا واألطعمة الطازجة الملونة مثل الفاكهة والخضروات.
تناول وجبات خفيفة صحية مثل الفاكهة أو البطاطا الحلوة البرتقالية.
اغسل يديك بالصابون بعد المرحاض وقبل األكل وساعد األطفال الصغار أيضًا.
تجنب الكثير من األطعمة المقلية والمشروبات السكرية والوجبات الخفيفة.
ساعد في التسوق لشراء المواد الغذائية وتعلم قراءة وفهم ملصقات الطعام.
تعلم كيفية تحضير وطهي الوجبات الخفيفة الصحية.
يناقش أي طعام الشارع هو صحي  /غير صحي ولماذا.
(مع شخص بالغ) قم بتجهيز رسائل التغذية باستخدام كلماتك الخاصة بلغتك .احفظ رسائل التغذية في الذاكرة وشاركها
مع العديد من اآلخرين.
قم بإنشاء قصة أو سلسلة من الصور التخيلية للمساعدة في تذكر رسائل التغذية.
اكتشف وسجل * اي من األمهات في مجتمعك الذين يرضعون أطفالهم رضاعة طبيعية ولماذا؟ * كيف يتغير حليب
الثدي مع تقدم الطفل في السن؟ * متى تكون الزجاجات خطرة على الطفل؟ * ماذا تعطي األمهات أطفالهن كأول طعام
له بعد  6أشهر؟ * كم مرة يرضعن في أعمار مختلفة؟ ارسم مخط ً
طا مع األصدقاء إلظهار النتائج لآلخرين.
افحص مخطط نمو الطفل مع البالغين للمساعدة (يسمى هذا أحيانًا الطريق إلى مخطط الصحة).

•

اكتشف ما تعنيه الخطوط .قم بمالحظة وزن وقياس وزن األطفال الرضع واألطفال الصغار ورسم أوزانهم على
الرسم البياني.اكتشف وسجل * ماذا تأكل عائلتك كل يوم  /كل أسبوع؟ * كم طعام األسرة ملون بشكل طبيعي؟ *
هل يحصل كل فرد في عائلتك على ما يكفي من الطعام المتنوع للنمو والتوهج؟ * هل هناك أفراد من العائلة
خاصة كبار السن أو صغار السن بشكل خاص يحتاجون إلى آخرين لمالحظة وتعليق على مقدار ما يأكلونه؟ ارسم
و اكتابة عن األطعمة التي نتناولها كل يوم على مدار أسبوع.

•
•

•
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•
•

ناقش ما إذا كان هناك أي أطفال تعرفهم من أو ربما يعانون من سوء التغذية وخطط لما يمكنك القيام به للمساعدة.
اسأل واستمع إلى قصص حول متى تسبب الطعام في إصابة الناس بالمرض (على سبيل المثال  ،تخزين الطعام لفترة
طويلة جدًا)

•

اكتشف وقم بإجراء مناقشات حول مواضيع مثل * :كيفية معرفة ما إذا كان الطفل يعاني من سوء التغذية * ما هي
األطعمة الغنية بالمغذيات الدقيقة المتوفرة لمعظم الناس في المجتمع * كيفية تحضير الخضار بحيث تكون لذيذة * لماذا
من المهم تناول األطعمة الملونة بشكل طبيعي * ما هي األطعمة الجيدة للناس ليأكلوها عندما يمرضون وبعد ذلك *
األسباب وراء ذلك  ،الرضاعة هي األفضل * طرق الحفاظ على الطعام طازجًا مثل التجفيف أو التعبئة * كيفية معرفة
ما إذا كان الطعام قد تعرض للتلف ولم يعد آمنًا لألكل * كيف تساعد الطفل المريض في الحصول على طعام وشراب
جيد.
الحظ * كيف يتم تحضير الطعام وطهيه * كيف يتم غسل وتجفيف األطباق واألواني * إذا قام الشخص بالطهي بغسل
أيديهم بالصابون قبل لمس الطعام.
ارسم مخط ً
مصورا يوضح األطعمة غير الصحية للرضع واألطفال الصغار واكتب بجانب كل صورة لماذا هذا
طا
ً
الطعام غير صحي( .مثل السكر والسعرات الحرارية الفارغة).

•
•

 clare@childrenforhealth.orgاو www.childrenforhealth.orgللمزيد من المعلومات أرجو األتصال
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ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻋﺷر رﺳﺎﺋل ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع  : 8اﻟدﯾدان اﻟﻣﻌوﯾﺔ

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

ماليين األطفال لديهم ديدان تعيش داخل أجسادهم  ،في جزء من الجسم يسمى األمعاء  ،وهذا هو المكان الذي
تستخدم فيه أجسامنا الطعام الذي نتناوله.
يمكن أن تعيش أنواع مختلفة من الديدان في أجسادنا :الديدان األسطوانية  ،والدودة السوطية  ،والدودة الخطافية
 ،والبلهارسيا (البلهارسيا) .هناك آخرون أيضًا!
يمكن أن تجعلنا الديدان نشعر بالمرض أو الضعف .يمكن أن تسبب آالم في المعدة والسعال والحمى والمرض.
تعيش الديدان داخل جسمك لذا قد ال تعلم بوجودها ولكن في بعض األحيان يمكنك رؤية الديدان في برازك.
تدخل الديدان وبيضها إلى أجسامنا بطرق مختلفة .يدخل البعض من الطعام أو الشراب مثل المياه غير اآلمنة.
يدخل آخرون من خالل حافي القدمين.
إن قتل الديدان بأقراص التخلص من الديدان سهل ورخيص .يتم إعطاؤه من قبل العاملين الصحيين كل  6أو
شهرا أو أكثر لبعض الديدان.
12
ً
يعيش بيض الدودة في البول والبراز .استخدم المراحيض أو تخلص من البول والبراز بأمان .اغسل يديك
صا أصغر سنًا  ،حتى ال يالمس بيض الديدان يديك.
بالصابون بعد التبول أو التبرز وإذا ساعدت شخ ً
يوقف دخول الديدان إلى جسمك عن طريق غسل اليدين بالصابون بعد التبول أو التبرز وقبل تحضير الطعام
أو األكل أو الشرب وغسل الفاكهة والخضروات وارتداء األحذية.
تعيش بعض الديدان في التربة لذا اغسل يديك دائ ًم ا بالصابون بعد لمسها..
عند سقي الخضار أو الفاكهة لتناولها  ،استخدم الماء الذي ال يمكن أن يحتوي على بول أو براز بشري.

ﺿﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﻣت ﻣراﺟﻌﺔ ھذه اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﺧﺗﺻﺎﺻﯾﻲ اﻟﺗوﻋﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﺧﺑراء اﻟطﺑﯾﯾن وھﻲ ﻣﺗوﻓرة أﯾ ً
:http://www.health-orb.orgاﻟﺻﺣﻲ  ORBﻣوﻗﻊ وﯾب
فيما يلي بعض األفكار لألنشطة التي يمكن لألطفال القيام بها لفهم المزيد حول الموضوع ومشاركة الرسائل مع
اآلخرين.
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الديدان المعوية :ماذا يمكن لألطفال أن يفعلوا؟

•
•
•
•
•

اصنع رسائل الديدان المعوية الخاصة بنا باستخدام كلماتنا الخاصة بلغتنا!
احفظ الرسائل في الذاكرة حتى ال ننساها أبدًا!
شارك الرسائل مع األطفال اآلخرين وعائالتنا.
ستخدم "التصويت بقدميك" إلجراء اختبارنا ومعرفة مدى معرفتك به الديدان.
استمع إلى قصة عن الديدان حتى نتمكن من فهم كيف يمكننا منع انتشار الديدان بغسل أيدينا وتذكر ارتداء
أحذيتنا.
اكتشف كيف يتم تحضير الطعام في مدرستنا وكيف يحافظ طباخنا على الطعام آمنًا وخاليًا من الديدان.
استخدم دائ ًما المرحاض لمنع بيض الديدان من االنتشار من البراز الذي يدخل التربة والمياه.

•
•
•
•

غسل أيدينا بشكل صحيح يحتاج إلى صابون وماء و منشفة نظيفة.
قم بإجراء دراسة لمعرفة ما يعرفه أفراد عائلتنا عن الديدان.
قم بإعداد مسرحية عن الديدان الشريرة وكيف يوقف األطفال الديدان الشريرة يسرقون طعام عائلتهم!
قم بعمل ملصقات إلظهار كيفية الحفاظ على الطعام آمنًا وخاليًا من الديدان عن طريق غسله قبل تناول الخضار
النيئة وطهي اللحوم بشكل صحيح وإعداد الطعام.
اكتشف كيفية عمل صنبور مياه وعمل محطة غسيل يدوي لعائلتنا أو صفنا أو مجموعتنا.
قم بعمل أغنية حول كيفية منع انتشار الديدان أو غسل اليدين لتذكيرنا بموعد وكيفية غسل أيدينا.
اصنع ملصقًا لتذكيرنا بغسل الخضار والفاكهة قبل أن نأكلها أو نجهزها.
قم بعمل تمثيلية أو عرض للدمى حول كيفية منع انتشار الديدان.

•
•

•
•
•
•
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•
•

قم بإنشاء و العب لعبة ملء الفراغات بالكلمات المناسبة الختبار معرفتنا بالديدان أو إنشاء واختبار لمعرفة ما إذا
كنا نعرف متى نغسل أيدينا قبل القيام بشيء ومتى نغسل أيدينا بعد القيام بشيء ما .استخدم األسئلة أدناه للمساعدة.
اسأل كيف تستخدم أجسادنا الطعام الذي نأكله ؟ ما هو طول األمعاء الغليظة لدينا؟ كيف تأخذ الديدان طعامنا؟ كم
من الوقت يمكن أن تنمو الدودة الشريطية؟ كم عدد أنواع الديدان التي تعرفها؟ ما هي أنواع الديدان األكثر شيوعًا
في المكان الذي تعيش فيه؟ ما هي العالمات التي تدل أنك مصاب بالديدان؟ أين يمكنك الحصول على دواء
التخلص من الديدان ومن يحتاج إلى تناوله؟ كم بيضة يمكن أن تضعها الدودة كل يوم؟ قد تأخذ الديدان عناصر
غذائية أخرى مثل فيتامين أ من أجسامنا وكذلك الطعام  -هل يمكنك معرفة لماذا نحتاج فيتامين أ في اجسامنا؟
يطلق على أطفال الديدان اسم يرقات .أي يرقات دودة تدخل أجسامنا من خالل جلدنا؟ كيف يساعد استخدام
المرحاض والتخلص من برازنا بأمان في وقف انتشار الديدان؟ هل مدرستنا لديها أيام للقضاء على الديدان؟ متى
هم؟ لماذا يحصل الجميع على أقراص التخلص من الديدان في نفس اليوم؟ كم عدد األطفال في العالم الذين يعانون
من الدي دان؟ لماذا من المهم أن نوقف انتشار الديدان؟ حول جهازنا الهضمي  -كيف يعمل وماذا تفعل الديدان
إليقافه عن العمل؟ ما هو حجم بيضة دودة؟ ما هو أصغر شيء تعرفه؟ كيف يمكننا معرفة ما إذا كانت المياه
نظيفة أم متسخة؟ ماذا تحتاج النباتات لتنمو؟ كيف يمكننا صنع سماد آمن لتغذية النباتات؟
لمزيد من المعلومات المحددة حول كيفية عمل صنبور مياه أو محطة غسل اليدين أو لعبة ملىء الفراغات بالكلمات
المناسبة  ،أو أي شيء آخر  ،يرجى االتصال
 clare@childrenforhealth.orgاو www.childrenforhealth.org
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فيما يلي  10رسائل في الموضوع  :9منع الحوادث واإلصابات

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

تشكل مناطق الطهي خطورة على األطفال الصغار .احتفظ بها بعيدًا عن الحرائق واألشياء الحادة أو الثقيلة.
يحتاج األطفال إلى تجنب استنشاق دخان الحرائق .يسبب المرض والسعال.
يجب حفظ أي شيء سام بعيدًا عن متناول األطفال .ال تضع السموم في زجاجات المشروبات الغازية الفارغة.
فورا حتى يخف األلم ( 10دقائق أو أكثر).
إذا أصيب طفل بحروق  ،ضع الماء البارد على الحرق ً
السيارات والدراجات تقتل وتجرح األطفال كل يوم .كن على دراية بجميع المركبات وأظهر لآلخرين كيف يكونوا
آمنين أيضًا.
ابحث عن األخطار التي يتعرض لها األطفال الصغار مثل السكاكين والزجاج والمقابس الكهربائية واألسالك
والمسامير والدبابيس وما إلى ذلك.
منع األطفال الصغار من أكل األوساخ أو وضع أشياء صغيرة في أفواههم أو بالقرب منها (مثل العمالت المعدنية
واألزرار) ألنها قد تمنع التنفس.
منع األطفا ل الصغار من اللعب بالقرب من الماء حيث قد يسقطون (األنهار  ،البحيرات  ،البرك  ،اآلبار).
قم بإنشاء مجموعة إسعافات أولية للمنزل أو المدرسة (صابون  ،مقص  ،مطهر وكريم مطهر  ،صوف قطني ،
مقياس حرارة  ،ضمادات  /الصقات ومحمل اإلماهة الفموية).
عندما تذهب إلى مكان جديد مع طفل صغير  ،انتبه! انظر واسأل عن المخاطر التي يتعرض لها األطفال الصغار

تمت مراجعة هذه الرسائل الصحية من قبل خبراء التوعية الصحية والخبراء الطبيين وهي متوفرة أيضًا على موقع ويب
: http://www.health-orb.orgالصحي ORB
فيما يلي بعض األفكار لألنشطة التي يمكن لألطفال القيام بها لفهم المزيد حول الموضوع ومشاركة الرسائل مع اآلخرين
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منع الحوادث واإلصابات:ماذا يستطيع األطفال أن يفعلوا؟

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

قم بعمل رسائلنا الخاصة بالوقاية من الحوادث واإلصابات باستخدام كلماتنا الخاصة بلغتنا!
احفظ الرسائل في الذاكرة حتى ال ننساها أبدًا!
شارك هذه الرسائل مع األطفال اآلخرين وعائالتنا!
اصنع ملصقات حول حفظ السموم بأمان :كيفية تخزينها  ،ووضع ملصقات عليها  ،وإبعادها عن األطفال.
اصنع حقيبة إسعافات أولية يمكننا استخدامها في حالة إصابة أي شخص.
اصنع ألعابًا آمنة لألطفال الصغار للعب بها.
اصنع ً
حبال وتطفو على النهر أو البحيرة الستخدامها في حاالت الطوارئ.
اصنع محطة إسعافات أولية لمدرستنا.
قم بإنشاء حملة أمان لزيادة وعي الجميع بسالمة األطفال.
قم بإجراء مسح لمعرفة أين يوجد في مجتمعنا مياه قد تعرض األطفال لخطر الغرق  ،وما الذي يمكن فعله للحفاظ على سالمة
األطفال
العب لكن لماذا؟ لعبة حول الحوادث في المنزل.
فكر في طرق لجعل منازلنا أكثر أمانًا وشارك األفكار مع الملصقات واألغاني والمسرحيات.
اكتشف من عاملة في القطاع الصحي ما نحتاجه في حقيبة اإلسعافات األولية للمنزل والمدرسة.
انشىء وانطلق باكتشف المخاطر في ملصق أو رسم تخطيطي ومعرفة ما إذا كان بإمكاننا العثور على جميع مخاطر
الحوادث.ابدأ حملة لزيادة الوعي بسالمة األطفال على الطرق.
لعب األدوار كن مدركًا للسالمة عندما نعتني بطفل.
تعلم اإلسعافات األولية األساسية حتى نتمكن من المساعدة في حاالت الطوارئ ولعب األدوار لتطوير مهارات اإلسعافات
األولية وممارستها ومشاركتها مع عائلتنا وأصدقائنا.
قم بالتخطيط واكتشف أي مخاطر يتعرض لها األطفال الصغار في منازلنا.
شارك ما نعرفه عن مخاطر إصابة األطفال الصغار مع البالغين.
تعرف على ما يجب القيام به عندما يكون الطفل مصابًا باالختناق واخبر آبائنا وأجدادنا وإخوتنا وأخواتنا.
تعلم الكتشاف المخاطر الشائعة حيث يوجد خطر الحروق أو السقوط أو الغرق أو الطرق المزدحمة مع حركة المرور.
اسأل ما هي مخاطر الحروق في المنزل؟ ماذا نفعل اذا احترق احد؟ كيف تحمي األطفال من األشياء الساخنة والسوائل الساخنة
في المطبخ؟ هل يبقي الناس األطفال والرضع بعيدًا عن األخطار في مجتمعنا؟  -كيف؟ لماذا يكون األطفال الرضع واألطفال
صا في مأزق في الماء دون تعريض أنفسنا
الصغار أكثر عرضة لالختناق من األطفال األكبر سنًا أو البالغين؟ كيف نساعد شخ ً
للخطر؟

لمزيد من المعلومات المحددة حول كيفية عمل صنبور مياه أو ما يجب تضمينه في مجموعة اإلسعافات األولية أو مثال
 clare@childrenforhealth.orgاو  www.childrenforhealth.orgعلى ملصق الخطر  ،يرجى االتصال
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فيما يلي عشر رسائل حول الموضوع  :10فيروس نقص
المناعة البشرية واإليدز

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

أجسامنا مذهلة  ،وفي كل يوم توجد طرق خاصة تحمينا من اإلصابة بأمراض من الجراثيم التي نتنفسها أو نأكلها
أو نشربها أو نلمسها.
فيروس نقص المناعة البشرية هو جرثومة تسمى فيروس (الفيروس الخامس هو فيروس) .إنه فيروس خطير بشكل
خاص يوقف الجسم عن حماية نفسه جيدًا من الجراثيم األخرى.
خطيرا  ،لكن لم يجد أحد طريقة إلزالته من
ابتكر العلماء أدوية تمنع فيروس نقص المناعة البشرية من أن يكون
ً
الجسم تما ًما.
بعد مرور الوقت وبدون دواء  ،يصاب المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية باإليدز .اإليدز مجموعة من
األمراض الخطيرة التي تجعل الجسم أضعف وأضعف.
فيروس نقص المناعة البشرية غير مرئي ويعيش في الدم والسوائل األخرى في الجسم التي تصنع أثناء ممارسة
الجنس .يمكن أن ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية ( )1أثناء ممارسة الجنس  )2( ،من األمهات المصابات إلى
األطفال و ( )3في الدم.
يحمي الناس أنفسهم من اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية من خالل الجنس عن طريق ( )1عدم ممارسة
الجنس  )2( ،إقامة عالقة مخلصة أو ( )3ممارسة الجنس باستخدام الواقي الذكري (الجنس المحمي).
يمكنك اللعب ومشاركة الطعام والشراب ومسك اليدين ومعانقة المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز.
هذه اإلجراءات آمنة ولن تصاب بالفيروس بهذه الطريقة.
يشعر المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز أحيانًا بالخوف والحزن .مثل الجميع  ،يحتاجون إلى الحب
والدعم  ،وكذلك أسرهم .إنهم بحاجة إلى التحدث عن مخاوفهم.
لمساعدة أنفسهم واآلخرين  ،يجب على األشخاص الذين يعتقدون أنهم قد يكونون مصابين بفيروس نقص المناعة
البشرية أو اإليدز الذهاب إلى عيادة أو مستشفى لالختبار واالستشارة.
في معظم البلدان  ،يحصل األشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية على المساعدة والعالج .يساعدهم
دواء يسمى العالج المضاد للفيروسات القهقرية ( )ARTعلى عيش حياة طويلة.

تمت مراجعة هذه الرسائل الصحية من قبل اختصاصيي التوعية الصحية والخبراء الطبيين وهي متوفرة أيضًا على موقع
: http://www.health-orb.orgالصحي  ORBويب
فيما يلي بعض األفكار لألنشطة التي يمكن لألطفال القيام بها لفهم المزيد حول الموضوع ومشاركة الرسائل مع اآلخرين.
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ﻓﯾروس ﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻹﯾدز :ﻣﺎذا ﯾﻣﻛن ﻟﻸطﻔﺎل أن ﯾﻔﻌﻠوا؟

•
•
•

اصنع رسائلنا الخاصة بفيروس نقص المناعة البشرية واإليدز باستخدام كلماتنا الخاصة بلغتنا!
احفظ الرسائل في الذاكرة حتى ال ننساها أبدًا!
شارك الرسائل مع األطفال اآلخرين وعائالتنا

•
•
•
•

اﺟﻣﻊ اﻟﻣﻧﺷورات واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﻓﯾروس ﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻹﯾدز وﺷﺎرﻛﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ.
ﻗم ﺑدﻋوة أﺣد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺻﺣﯾﯾن إﻟﻰ ﻣدرﺳﺗﻧﺎ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺋﻠﺗﻧﺎ ﺣول ﻓﯾروس ﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻹﯾدز.
اﺑﺣث ﻋن طرق ﻟﻣﺳﺎﻋدة أي طﻔل ﻓﻲ ﻣﺟﺗﻣﻌﻧﺎ ﻣﺻﺎب ﺑﺎﻹﯾدز.
اﻟﻌب ﻟﻌﺑﺔ ﺷرﯾﺎن اﻟﺣﯾﺎة واﻛﺗﺷف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻣﺣﻔوﻓﺔ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺟﻌﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﺻﺎل ﺑﻔﯾروس ﻧﻘص
اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ.
ﻗم ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻟﻌﺑﺔ ﺻواب وﺧطﺄ واﻟﻌﺑﮭﺎ ﺣول طرق اﻧﺗﻘﺎل ﻓﯾروس ﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣن ﺷﺧص ﻵﺧر .اﺳﺗﺧدم
طرح اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة.
ﺗﻌﻠم ﻣﮭﺎرات اﻟﺣﯾﺎة ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺣدث ﻋن اﻟﺻداﻗﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻣﺷﺎﻋرﻧﺎ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ.
اﻟﻌب ﻟﻌﺑﺔ طوف اﻻﻣل واﻛﺗﺷف اﻟﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻵﻣﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺧﺗﺎرھﺎ ﻟﺣﻣﺎﯾﺗﻧﺎ ﻣن ﻓﯾروس ﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻓﻲ
ﺻداﻗﺎﺗﻧﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﻓﻛر ﻓﻲ ﻛل اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾواﺟﮭﮭﺎ ﺷﺧص ﻣﺻﺎب ﺑﻔﯾروس ﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ أو اﻹﯾدز وﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮫ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة.
دور ا ﻓﻲ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔﯾروس ﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻛﺗﺷف ﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون ﻋﻠﯾﮫ اﻷﻣر ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﺻﺎﺑًﺎ ﺑﻔﯾروس
اﻟﻌب ً
ﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ.ﻗم ﺑﺈﺟراء اﺧﺗﺑﺎر ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﻧﻌرﻓﮫ ﻋن ﻓﯾروس ﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻹﯾدز .
اﺑدأ ﻓﻲ ﺻﻧدوق اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻧﺎ ﻷﺳﺋﻠﺗﻧﺎ ﺣول ﻓﯾروس ﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻹﯾدز.اﺻﻧﻊ ﻣﻠﺻﻘًﺎ ﻟﻣدرﺳﺗﻧﺎ ﺣول
ﻓﯾروس ﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻹﯾدز .ﻗم ﺑﻌﻣل ﻣﺳرﺣﯾﺔ ﺣول ﻓﺗﺎة ﺗدﻋﻰ ﻣﯾﻧﺎ أو ﺻﺑﻲ ﯾدﻋﻰ راﺟﯾف وأﻣﮭﺎ اﻟﻣﺻﺎﺑﺔ
ﺑﻔﯾروس ﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﻛﯾف ﺗﻘﻧﻊ ﻣﯾﻧﺎ واﻟدﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟذھﺎب إﻟﻰ اﻟﻌﯾﺎدة ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼج اﻟﻣﺿﺎد ﻟﻠﻔﯾروﺳﺎت
اﻟﻘﮭﻘرﯾﺔ.
اﺑدأ أﺣد ﻧوادي ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻓﯾروس ﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻹﯾدز ﻟزﯾﺎدة اﻟوﻋﻲ ﻓﻲ ﻣدرﺳﺗﻧﺎ وﻣﻊ ﻋﺎﺋﻼﺗﻧﺎ.
ً
وﺟﺎھز ا ﻟﻠﻌﻣل؟
اﺳﺄل ﻛﯾف ﯾﻌﻣل ﺟﮭﺎز اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ ﻟدﯾﻧﺎ؟ ﻣﺎ ھﻲ اﻷطﻌﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﺟﮭﺎز اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ ﻟدﯾﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻘﺎء ﻗوﯾًﺎ
ﻣﺎ ھو ﻓﯾروس ﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﻣﺎ ھو اﻹﯾدز؟ ﻣﺎذا ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺣروف؟ ﻣﺎذا ﯾﺣدث ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛﺗﺷف ﺷﺧص ﻣﺎ أﻧﮫ
ﻣﺻﺎب ﺑﻔﯾروس ﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ؟ ﻣﺎذا ﯾﺣدث ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻﺎب ﺷﺧص ﻣﺎ ﺑﺎﻹﯾدز؟ ﻛﯾف ﯾﻧﺗﻘل ﻓﯾروس ﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ
اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣن ﺷﺧص ﻵﺧر؟ ﻛﯾف ﻻ؟ ﻛﯾف ﻧﺣﻣﻲ أﻧﻔﺳﻧﺎ ﻣﻧﮭﺎ؟ ﻛﯾف ﯾﺗم اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻧﺎس وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭم ﻣن ﻓﯾروس ﻧﻘص
اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ؟ ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﻟﻸدوﯾﺔ أن ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾل ﻣﺧﺎطر اﻧﺗﻘﺎل ﻓﯾروس ﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣن اﻷﻣﮭﺎت إﻟﻰ
أطﻔﺎﻟﮭن؟ ﻛﯾف ﯾﻌﻣل اﻟﻌﻼج اﻟﻣﺿﺎد ﻟﻠﻔﯾروﺳﺎت اﻟﻘﮭﻘرﯾﺔ وﻣﺗﻰ ﯾﺟب أن ﯾﺗﻧﺎوﻟﮫ اﻟﺷﺧص؟ ﻣﺗﻰ وﻛﯾف ﺗﺻﺑﺢ ﺻداﻗﺎﺗﻧﺎ
ﻋﻼﻗﺎت ﺟﻧﺳﯾﺔ؟ ﻛﯾف ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﺷﺧص اﻟواﻗﻲ اﻟذﻛري ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ؟ (ذﻛر  /أﻧﺛﻰ) ﻣﺎ ھﻲ أﻓﺿل اﻟطرق ﻟدﻋم
أﺻدﻗﺎﺋﻧﺎ و اﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﯾش ﻣﻊ ﻓﯾروس ﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺗﺑﻘﻰ ﺑﺻﺣﺔ ﺟﯾدة؟ أﯾن أﻗرب ﻋﯾﺎدة ﺗﺳﺎﻋد
اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﻔﯾروس ﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻹﯾدز؟

•
•
•
•
•
•

•
•

ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣددة ﺣول ﻟﻌﺑﺔ ﺷرﯾﺎن اﻟﺣﯾﺎة أو ﻟﻌﺑﺔ طوﻓﺎن اﻻﻣل أو ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ﻟﻌﺑﺔ اﻟﺻﺢ أو اﻟﺧطﺄ أو أي
ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى  clare@childrenforhealth.orgاو  ، www.childrenforhealth.orgﯾرﺟﻰ اﻻﺗﺻﺎل
25

