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في هذا الكتاب سنتعرف على  SeeMore .SeeMoreهو شخصية تعلم األطفال وتمكنهم من تكوين
إحساس قوي بالهوية والسعادة لكي يتمكنوا من الحفاظ على سالمتهم وسالمة اآلخرين .وبالدعم
المالئم لصغارنا ،نستطيع بناء جيل من األطفال «واعي بالمخاطر» ،وفي نفس الوقت نتيح لهم الفرصة
للعيش كأطفال.
سيتلقى األطفال أنشطة للسالمة مع  SeeMoreتتعلق بكتاب السالمة من الجراثيم مع
فعل لو تمكنت من قضاء بعض الوقت في االنشغال بما في هذا الكتيب
 .SeeMoreنقدر ً
وتعزيز االختيارات الجيدة في هذه األنشطة .ستتمكن أيضً ا من الحصول على موارد
تعليمية عن السالمة عبر اإلنترنت من الصف الدراسي االفتراضي لمؤسسة  .KIDSوهنا
يمكنك القراءة واالستماع إلى مكتبة قصص  SeeMoreواأللعاب واألنشطة المتعلقة بالسالمة
www.kidsfoundation.org.au

شك ًرا لك على المشاركة في الحل وعلى تقديم مساهمات قيمة لسالمة الطفولة عن طريق مساعدة
األطفال على الشعور بالسعادة في تقدير الذات والمرونة والصداقة المحترمة التي تسمح لهم
بالمجازفة بطريقة مسؤولة.
أهل ،اسمي  ،SeeMoreوأنا أحب مساعدة الصغار على الشعور باألمان.
ً
قد تحدث أشياء في بعض األحيان تجعلنا نشعر بعدم األمان أو بالقلق .قد
تسمع بعض الناس أحيانًا يتحدثون عن جرثومة معينة مثل فيروس كورونا.
والفيروس هو جرثومة صغيرة ال يمكنك رؤيتها .هذه الجرثومة
تستطيع الدخول في أجسامنا عادة عن طريق أنفنا أو فمنا
ثم تنتقل إلى رئتينا .وفي داخل أجسامنا يوجد جيش
صغير يتكون من مقاتلين مخصصين لقتل الجراثيم
يطلق عليهم جهاز المناعة .أجهزة مناعتنا هذه بارعة
ج ًدا في قتل الجراثيم ،وباألخص عندما نكون في صحة
جيدة .في حالة الناس الضعفاء والمسنين ،تكون أجهزة مناعتهم
أضعف وعليهم أن يقاتلوا بشدة أكبر للهجوم على هذه الجراثيم .هناك
بعض األشياء التي يمكننا أن نعملها لكي نك ّون مقاتلين أبطال لقتل الجراثيم
ومساعدة من هم أقل منا في الصحة.
فلنكن مثلي ونتعرف على المزيد من وسائل السالمة ضد الجراثيم.
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:SeeMore

مرح ًبا بكم يا أطفال
األطفال:
أهل  ،SeeMoreما الذي
ً
سنتعلمه اليوم?
:SeeMore

سنتعلم كيف نبقى في أمان بقدر
المستطاع عندما تنتشر الفيروسات.
هل تستطيعون التفكير في األشياء التي
يمكن أن نعملها لكي نسلم من الجراثيم?
األطفال:
نحافظ على صحة أجسامنا عن
طريق تناول األطعمة الجيدة وشرب
الكثير من الماء والنوم الجيد واللعب
في الهواء الطلق.
:SeeMore

كلها أفكار عظيمة للمحافظة على صحة
أجسامنا لكي نك ّون مقاتلين أصحاء ضد
الجراثيم .تذكروا أيضً ا أال تشاركوا الطعام
والشراب مع اآلخرين.
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:SeeMore

هل تستطيعون التفكير
في أشياء أخرى يمكن أن
نعملها لكي نسلم من الجراثيم?
األطفال:
غسل أيدينا.
:SeeMore

نعم ،يلزم أن نفعل ذلك
لمدة  20ثانية بالماء
والصابون ،والصابون السائل
هو األفضل.
إذا غنينا أغنية
للسالمة ،نجد أنها تستمر لمدة
 20ثانية وهو نفس الوقت الالزم
لغسل اليدين بالماء والصابون.
SeeMore
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األطفال:
متى يجب أن نغسل
أيدينا ?
:SeeMore

بعد كل مرة تستعملوا
التواليت .وبعد تغطية
السعال أو العطس .وقبل
األكل أو وضع أي شيء في
الفم وبعد لمس الحيوانات.
األطفال:
وماذا لو لمسنا أشياء مثل
مقابض األبواب وأجهزة
التحكم عن بُعد?
:SeeMore

نعم ،أنتم تلمسون أشياء
كثيرة تحمل هذه الجراثيم،
لذلك يجب أن تغسلوا أيديكم
وخصوصا في
بقدر المستطاع،
ً
األوقات التي تنتشر فيها الكثير
من الفيروسات.
صفحة
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يقول
:SeeMore
اغسل يديك
يقول
:SeeMore
غطي
فمك في كوعك

:يقول
:SeeMore
عانق نفسك
يقول
:SeeMore
ل ّوح لصديقك.
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:SeeMore

والفكرة األخرى بالنسبة
للسالمة هي أن تغطي فمك
عند السعال ،والعطس أو
التثاؤب ،بمنديل أو في كوعك.
األطفال:
وتذكر أن تغسل يديك.
:SeeMore

هيا بنا نلعب لعبة السالمة من
الجراثيم مع  SeeMoreيقول.
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:SeeMore

أحيانا عندما تنتشر الجراثيم القذرة في الجو ،من األفضل
أال تزور الناس المرضى أو المسنين ،احتياطًا ألن الجراثيم
قد تكون مختبئة داخل جسمك أنت.
هل يمكنكم التفكير في بعض األشياء التي يمكننا
عملها لكي نظهر لهم أننا نهتم بهم حتى إذا لم
نستطع زيارتهم?
األطفال:
يمكن عمل بطاقة أو رسم صورة أو نقابلهم في
«فيس تايم» أو «سكايب» لكي نراهم ويرونا.
:SeeMore

كل هذه أفكار عظيمة وستساعد صديقك
على الشعور بالحب.
إذا شعرت بالقلق بسبب الفيروس ،تذكر أن في
جسمك جيش لقتل الجراثيم يساعدك لكي تبقى
في صحة جيدة .يمكنك أن تتكلم مع شخص
كبير تثق فيه لكي يساعدك على فهم أشياء
أكثر وتكون مثلي ،وتعرف أشياء أكثر عن السالمة.
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اإلجابات:
 .1غسل اليدين.
 .2ل ّوح ألصدقائك.
 .3اصنع بطاقة لصديق.
 .4حافظ على صحتك عن طريق تناول الطعام الجيد.
 .5اسعل أو اعطس أو تثاءب في منديل.

حاول أن تجد  5عادات جيدة
للبقاء في أمان من الجراثيم.
 SeeMoreسيساعدك.

للوصول إلى الصف الدراسي االفتراضي للحصول على مزيد
من الموارد ،توجه إلى www.kidsfoundation.org.au

 SeeMoreللسالمة وستعرف ماذا تفعل،
 SeeMoreللسالمة وسننجح فيما نفعل،
 SeeMoreللسالمة وستعرف ماذا تفعل،
ستفكر بأمان ،وستلعب بأمان وستسلم من الجراثيم أيضً ا.
فكر بأمان ،والعب بأمان واسلم من الجراثيم أيضً ا.

