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املرحلة 1: استقبال املجموعة، التقديم والنداء

نقدم أنفسنا ونرشح ملا ذا نحن هنا.

ســتعقد حصص الرتقية اإلجت�عية كل 3 أشــهر. وستدور حول مختلف 
املواضيع املتعلقة بتحســ© الظروف املعيشــية وÖكن من Ñو أطفالكم.

الهــدف من حصــص الرتقيــة اإلجت�عية هــو النقاش بصفــة ج�عية 
حول الوســائل التــي بحوزتنا لزيــادة فرص نجــاح أطفالنا بعــون الله 
تعــاىل. خالل هــذه الحصص ســنتحدث ع� Ùكننــا القيام بــه بصفتنا 
أمهات/آبــاء بالخصــوص فيــ� يتعلــق بالنظافــة والصحــة والتغذيــة 
وحقــوق وح�يــة األطفــال وكذلــك أيضــا يف مجــال تنميــة العاطفة 

والعقــل لــدى األطفال.

تعــد هذه الحصص مجاال لتبادل اآلراء وتقاســم املعلومــات. ال ترتددوا 
بــأن تتدخلــوا أحيانــا إلبــداء آرائكم وطرح استشــكاالتكم.  وســتمتد 

حصــة الرتقيــة اإلجت�عية هذه ســاعة ونصف.

الحضــور لهــذه الحصــص الفصليــة إلزامــي للحصول عىل املســاعدة 
املاليــة لربنامج التكافــل.  ســأبدأ إذن بإعداد الئحة بأســ�ء  الحضور.

من لديه أطفال هنا؟ äاذا تحلمون ألطفالكم؟• 
ماذا تحبون أن يصبحوا يف املستقبل؟• 
بصفتنــا أمهات/آباء، مــاذا Ùكننا فعله ملســاعدة أطفالنا عىل • 

هذه  تحقيق 
األحالم التي تحدثنا عنها؟• 
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نداء الحضور

إعالن أهداف الحصة

سوف نتحدث اليوم عن:

التغذية: من خالل مسألة الغذاء املتوازن لجميع أفراد األرسة.
النظافة: من خالل مسألة غسل األيادي والنظافة البيئية.

تنمية الطفل: من خالل مسألة أنشطة لعب األطفال.



التــــــغـــذيــــــــة
الغــذاء املتــوازن
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املــرحلـــة 2: التـــــــــــغـــــــذيــــــة - الغذاء املتوازن

مقدمة املوضوع 

ما هــي األغذية املتوفــرة يف القرية أو التــي Ùكنكم رشائها • 
السوق؟ من 

من ب© هذه األغذية، أيها تقدمون داêا ألطفالكم؟• 
ما هي فوائد هذه األغذية؟• 

توفر األغذية عنارص رضورية لألشخاص الذين يتناولونها. 

هــذه العنــارص تتغــ¨ من غــذاء إىل آخــر ولهذا مــن املهــم أن ينوع 
ويــوازن كل شــخص غذائه.

الحصــول عىل تغذيــة متوازنة Ùكننا مــن التمتع بصحة جيــدة ويقينا 
مــن بعض األمــراض (أمــراض القلب والرشايــ©، والســكري والرسطان 

( مثال

األهداف املتعلقة بالتغذية 

يف نهاية الحصة، الهدف هو أن تكونوا قادرين عىل:

رشح مــاذا يعنــى « التوفر عــىل تغذية متوازنــة» وملاذا مهم • 
عليها. الحصول 

معرفة ماذا توفر لكم مختلف األطعمة التي تأكلون.• 
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الرسائل

هــل بإمــكان أحــد كــم أن يقــول لنــا مــا هــي مختلف • 
الغذائيــة؟ املجموعــات 

تتوزع األغذية إىل 3 مجموعات كربى:

«أغذية لبناء الجسم»، توفر العنارص لنمو الجسم وتقوية 
العظام والعضالت وتوجد يف:

جميع األغذية ذات املصدر الحيواõ مثل اللحم، • 
 .öالسمك، البيض، الل

 •.õوكذا الفاصوليا، اللوبيا والفول السودا

«أغذيــة للطاقــة» ، توفر الطاقــة الرضورية للجســم. يف هذه 
املجموعة نجد أغذية مثل الدخن، األرز، املانيوك، الخبز والسكر.

«أغذية للحÁية» ، تحمى الجسم ضد األمراض وهي 
رضورية لض�ن صحة جيدة.  وهي الفواكه والخرضوات 
التي تحوي فيتامينات مثل: الباذنجان، الط�طم، الجزر، 

الليمون، املوز، املانغا، إلخ
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استع�ل جهاز العرض

أنشطة تطبيقية

النشاط 1

النشاط 2

نطلب من شخص متطوع يف املجموعة القيام بالتمرين التايل.
قومــوا بعــرض التقديــم املســمى لعبة فــرز األغذيــة من خالل 

العرض. جهــاز 

نطلــب منه ترتيــب مختلــف األغذية التــي تظهر عىل الشاشــة 
حســب املجموعــات الثالثة (الطاقــة، البناء والح�يــة).  ونطلب 
مــن املشــاركات األخريــات تأكيــد أو تصحيــح أجوبة الشــخص 

ملتطوع. ا
بعــد اإلنتهــاء نطلــب مــن الجميــع النظــر جيــدا يف تكويــن 

لألغذيــة. الثالثــة  املجموعــات 

إيقاف جهاز العرض

نطلــب من متطوعــة وصفة آخر وجبــة غذائيــة أعدتها ألرستها 
(يــوم أمــس أو هذا اليــوم) وهل كانت هــذه الوجبــة الغذائية 

متوازنة؟
بصيغــة أخرى هــل يوجد مــن بــ© مكوناتها عــىل األقل عنرص 
واحــد مــن املجموعــات الثالثــة. إن كان الجــواب نعــم صفقوا 
لهــا، إن كان ال اطلبــوا منهــا ماذا Ùكــن إضافته لتــوازن وجبتها 
الغذائيــة بعد ذلك نطلب من املشــاركات األخريات مســاعدتها 

أو تكملــة الجواب.
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الرسائل التكميلية   

النشاط 3

استع�ل جهاز العرض

عرض الفيلم حول التغذية للحصص 1 و 2 - كيف نوازن غذائنا

إيقاف جهاز العرض

مــن وجهــة نظركــم إىل أي املجموعــات الغذائيــة الثالثــة • 
األم؟  öلــ ينتمي 

إن لــö األم غنــي جــدا وينتمــي للمجموعــات الثالثــة. وهــو الغذاء 
الوحيــد الــذي ينتمي للمجموعــات الثالثــة، فهو Ùد األطفــال الرضع 
بالطاقــة، Ùكــن من بناء الجســم وح�يتــه ولهذا فإن لö األم أســايس 

الرضع. لتغذيــة  وكاف 
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لقــد عرفنــا ما هو "الغــذاء املتــوازن" ولكن مــاذا يعنى يف • 
نظركــم "الحصــول عىل تغذيــة متوازنة"؟ 

الحصول عــىل تغذية متوازنة يتطلب توازن جميــع الوجبات إضافة إىل 
تنويع األغذية املســتهلكة مــن وجبة إىل أخرى. إذا أكلنــا نفس الوجبة 

داêــا، فإن تغذيتنا لن تكــون متوازنة. لذلك يجــب تنويع الوجبات.

تــوازن الوجبة، هو اســتهالك غــذاء عىل األقل مــن كل واحدة من • 
هــذه املجموعــات الثالثة (الطاقــة، البناء والح�يــة) خالل تناول 

الطعام.
تنوع التغذية، هو استهالك وجبات مختلفة من يوم آلخر.• 

بشــكل عــام، فنحن ال نســتهلك مــا يكفي مــن الفواكــه والخرضوات 
مقارنــة باحتياجاتنــا الحقيقيــة. مــن الــرضوري إذن زيادة اســتهالك 
الفواكــه والخــرضوات قــدر اإلمــكان لتحســ© ح�يتنا مــن األمراض.
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خـــالصـــــــــــة:

الوجبــة الغذائية املتوازنة يجــب أن تضم كل من املجموعات • 
الثالثــة: الطاقة، البناء والح�ية.

التغذيــة املتوازنة يجــب أن تضم وجبات متوازنــة ومتنوعة • 
من يــوم آلخر.
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نطلب من املشــاركات التفكــ¨ يف وصفة وجبــة غذائية متوازنة 
تعرفنهــا جيــدا من أجــل الحديــث عنها مــع األخريــات خالل 

الحصــة القادمة.

ســنأخذ الوقــت خــالل الحصــة القادمــة يف تبــادل الوجبــات 
الغذائيــة املتوازنة وســنحصل عىل عــدد من الوجبــات املتوازنة 

وذلــك بتنــوع وجباتنا!

هل توافقون عىل مشــاركة الجميع وجباتكــم املفضلة واملتوازنة؟ 
إذن نأمــل أن تحدثونــا عنهــا خالل الحصــة القادمــة وإعطائنا 

الشــهية لتذوق هــذه الوجبات.

واجبات منزلية



النـــــظـــــــــافــــــــة:
غسل األيادي بالصابون ونظافة املسكن
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املـرحــــلة 3: النــظـــــافـة غسل اليدين

مقدمة املوضوع   

ما هي أك� األمراض التي يتعرض لها أطفالكم؟• 
هل تعرفون ما هي مسببات هذه األمراض؟• 
من يقول يل ما هو املكروب؟• 
أين نجد هذه املكروبات؟• 
ما ذا نعنى بنظافة جيدة وملاذا هي مهمة لحياتنا اليومية؟• 

تقديم العرض املسمى املكروبات بواسطة جهاز العرض.

الصورة 1
املكروبــات عبــارة عــن كائنــات حيــة نجدهــا يف األشــياء الغ¨ 
نظيفة مثل الق�مات أو يف األشــياء النتنة. تســبب هذه الكائنات 
عنــد ابتالعهــا العديد من األمــراض (االســهال، التقيــؤ، الحمى، 
̈ة جدا ال  األمراض التنفســية والطفــح الجلدي). املكروبــات صغ
تــرى بالعــ© املجردة ولكــن يف الصــورة Ùكن مشــاهدتها. كأنها 

الحيوانات!

استع�ل جهاز العرض
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الصورة 2 
أن نكــون نظيفــÇ، هــو أن نفعــل كل مــا يلــزم للقضــاء عىل 
املكروبــات من أجل تفــادي الكث� من األمراض خاصة بالنســبة 

. لنا ألطفا
النظافــة Öكــن مــن املحافظــة عىل صحــة جيدة داخــل األرسة 

. كلها

هنالــك الكثــ¨ مــن إجــراءات النظافــة Öكن مــن الوقاية مــن ظهور 
األمــراض يف األرسة، مثــل القضــاء التدريجي عــىل الق�مــة املنزلية أو 
نظافــة املنزل والســاحة. من ب© اإلجــراءات األك� فعاليــة بالخصوص 

الغســل املنتظم لأليــادي بالصابون.

األهداف املتعلقة بالنظافة

يف نهاية الحصة سيكون باستطاعتكم:• 
 •
رشح أهمية الغسل املنتظم لليدين بالصابون أو الرماد.• 
ذكر األوقات الالزم عندها غسل اليدين.• 
رشح كيفية غسل اليدين بالصيغة الصحيحة.• 

إيقاف جهاز العرض
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رسائل

حســب وجهة نظركــم، ملاذا يعد غســل اليدين إجراء أساســيا • 
للنظافــة وذلك لوقايــة أفراد أرستكم مــن األمراض؟

إننــا نســتعمل أيادينــا للتعامل مــع األشــياء.  نلمس بهــا الحيوانات، 
ننظــف بهــا أطفالنا، نجمع بهــا الق�مة، ونعطس فيها، نــأكل بها، إلخ.  
إذن أيادينــا باتصــال منتظــم مــع املكروبات. غســل اليديــن بانتظام 
بالصابــون Ùكن مــن القضاء عــىل املكروبــات املوجودة بهــا وتحاىش 

اإلصابــة باألمراض.

يف الواقــع فإن الغســل البســيط لليديــن بالصابون Ùكــن أن يقلل إىل 
النصــف مــن اإلصابــة   بأمراض اإلســهال ولهــذا فعىل الجميع غســل 
اليديــن: األطفال، الكبار، األشــخاص املســن© ســواء كانوا مــرىض أم ال.

أنشطة تطبيقية

استع�ل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض 

النشاط 1

عــرض الفلــم الخــاص بالحصــص 1 و2 الجــزء 1: ملــاذا غســل 
؟   ين ليد ا
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استع�ل جهاز العرض 

النشاط 3

النشاط 4

أحــرضوا 2 مغســل مــع مــاء. اطلبــوا مــن متطوعتــ© من ب© 
املشــاركات أن تغســل إحداهن يديها بالصابــون واألخرى بدون 
الصابــون. أروا للمشــاركات األخريات الواحدة تلــو األخرى فرق 
لــون املــاء يف اإلناءين. وســلوا املجموعة « ما هــي الفوارق التي 
الحظتــم؟». نالحــظ ان املاء الــذي يحتوي عىل الصابون أوســخ 
من املــاء اآلخــر. إلزالــة األوســاخ وبالتــايل املكروبــات يجب 
اســتخدام الصابون لغســل اليدين وإال فالغســل ال يفيد شــيئا. 

بــدون الصابون تبقــى املكروبات عــىل اليدين. 

خــذوا بعض الرمــاد أو مســحوق التالــك، ضعوه عــىل أيديكم 
لتمثيــل الوســخ واملكروبــات.  ارشحــوا للحضور أنكــم طفل يف 
املدرســة وانتهيتــم من قضــاء حاجتكم ولكن̂  تغســلوا أيديكم 
بعد ذلــك. ارشحوا أنكــم التحقتــم بأصدقائكم للعب وســلمتم 
عليهــم. اضغطــوا عــىل يد املنعــش (زميلكــم) من أجــل إظهار 
الوســخ عليه�. ارشحوا أن املنعش ذهــب إىل أهله لألكل وقدموا 
له صحنــا فيقوم املنعش باإلشــارة أنه يقوم بوضــع يديه ممتلئة 

äســحوق التالك أو الرمــاد يف الصحن املقــدم لألكل.

النشاط 2

عــرض الفلــم الخــاص بالحصــص 1 و2 الجــزء 2: ملــاذا غســل 
؟ ين ليد ا

إيقاف جهاز العرض 
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النشاط 5

اطلبــوا من إحدى املتطوعات املشــاركات أن تغســل يديها أمام 
الجميــع داخــل الدائــرة وتقــوم äا تم رشحــه يف الفيديــو Öاما 
وعندمــا تنتهي اطلبــوا من األخريات إن كان غســل اليدين جرى 

بصفــة مضبوطــة أو كان هناك نقص بعــض املراحل. 

غســل اليديــن الصحيح يتمثل يف اســتع�ل الصابــون وقليل من املاء. لغســل اليدين 
جيدا يجــب تتبع الخطــوات التالية:

1

2

3

بللوا اليدين

ضعوا الصابون عىل 
اليدين املبللت© 

دلكوا خالل 20 ثانية عىل األقل كال من:

ظهر اليدين• 
ب© األصابع• 
تحت األظافر• 

املعصم©• 
الكف©• 

4

5

اغسلوهم باملاء الجاري 
(املاء السائل وليس 

الراكد)

جففوهم بق�ش نظيف 
أو بتحريكه� يف الهواء 

الطلق

عــىل مدار اليــوم، هنــاك لحظات رئيســية، من الــالزم غســل اليدين عندهــا لتجنب 
األمــراض وتلويــث اآلخرين.
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رسائل تكميلية

حســب وجهة نظركــم، ما هي األوقات الالزم عندها غســل • 
بالصابون؟ اليدين 

األوقات األساسية لغسل اليدين بالصابون هي:

قـــبـــــــــل

قبل إعداد الوجبات 
الغذائية / القيام 

بالطبخ

قبل إرضاع رضيع 
أو تغذية طفل

قبل وبعد 
األكل

بعد استخدام 
املراحيض أو بعد 

إزالة براز طفل

بـعـــــــد

بعد القيام بزيارة 
أشخاص مرىض أو 

معالجتهم 

بعد ملس الحيوانات 
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هــذه األوقــات مهمة جــدا ومن الــرضوري غســل اليدين • 
فيهــا. لكــن هل هنالــك أوقــات أخــرى أساســية يف اليوم 

ينبغــي أن نغســل اليديــن فيها. 

مــن بــ© اإلجابــات املحتملــة، ســلطوا الضوء عــىل هــذه، إن كانت 
: مذكورة

بعد التنظيف (الكنس/ التنظيف)
عند العودة من العمل أو املدرسة

بعد استخدام املواد الكيميائية
بعد ملس األشياء املتسخة 

بعد تهب األنف أو العطس يف اليدين

خـــالصـــــــــــة:

للقضــاء عــىل األوســاخ وبالتــايل املكروبــات يجب غســل • 
اليديــن بالصابــون. إن كان مــن الصعــب الحصــول عــىل 
الصابــون فمن املمكن اســتخدام الرماد لغســل اليدين. إنه 

أقــل فعاليــة مــن الصابون ولكــن أفضل مــن ال يشء.
خــالل طيلــة اليــوم هنــاك أوقات أساســية مــن الرضوري • 

عندهــا غســل اليدين بالصابــون لتجنب اإلصابــة باألمراض 
ونرش العــدوى بــ© اآلخرين.

مــن املهــم أن Ùارس جميــع أفــراد األرسة بصفــة منتظمة • 
غســل اليديــن بالصابــون خــالل هــذه األوقات األساســية 

لوقايــة جميــع أفــراد األرسة مــن األمراض.
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واجبات منزلية

اطلبــوا مــن املشــاركات التفكــ¨ يف نظــام Ùكــن مــن اقتصاد 
الصابــون وأن يكــون   داêــا متوفــرا لجميــع أفــراد األرسة.

اطلبــوا من املشــاركات التفك¨ يف الوســائل التــي Öكنهم من أن 
يكــون لديهم مــاء مخصص لغســل اليدين.

ســنأخذ الوقت خالل الحصة القادمة للنقــاش حول هذا وتحديد 
املقرتحات. أفضل 





26 املرحلة 4 | �و الطفل

املرحــلــة 4: نـمــو الـطــفــل: التعلم عن طريق اللعب

مقدمة املوضوع

̈ات؟•  هل لديكن ذكريات طفولة عندما كن< صغ
هل تتذكرن ما كن< تحبö القيام به يف طفولتكن؟• 
ما هي لعبتكن املفضلة؟• 
ملاذا حسب وجهة نظركن يفضل األطفال اللعب داêا؟• 

األطفــال يحبــون اللعب ألنه يشــكل بالنســبة لهم وســيلة الكتســاب 
معــارف جديــدة. فأنتم مثال تعلمتم امليش شــئيا فشــئيا وكــذا الكالم 
ورäا حفظتم أشــياء مهمة أثناء اللعب. إنها كفاءات نكتســبها تدريجيا 
عــرب الوقت. عندما كنتــم صغارا كنتــم تحبون اللعــب، تت�زحون مع 
إخوتكــم وتقومــون بالجــري يف الباديــة وأثنــاء ذلك تتعلمون أشــياء 

جديدة.

مــن خــالل اللعب، يكتشــف الطفــل العاÖ وينمــي تنســيقه ويبنى 
عالقاتــه مــع اآلخرين.

األهداف املتعلقة بنمو الطفل

يف نهاية الحصة سيكون يف استطاعتكم:

رشح مدى أهمية اللعب لنمو األطفال. • 
ذكر بعض األلعاب املناسبة للرضع ما ب© 0 إىل 6 أشهر.• 
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رسائل

اللعــب إذن عبارة عن وســيلة يتعلم األطفال من خاللها األشــياء.  Öكن 
أنشــطة اللعب األطفال من تنمية:

تنسيقهم، أي 
التحكم يف حركاتهم.

قدراتهم لحل املشاكل الصغ�ة.

قدرتهم عىل التفاعل وباحرتام مع األشخاص 
األكرب سنا وكذلك مع األطفال اآلخرين.

ضبطهم ألنفسهم. من خالل اللعب 
مع أطفال آخرين، يتعلمون أن عليهم 

التحكم يف سلوكهم واحرتام القواعد.

وبصيغــة أخرى، من خالل اللعب فإن األطفال يكتشــفون كيف يســ¨ العــا^: األذواق، 
األصــوات واأللــوان. فمنذ النشــأة يعد اللعب بالنســبة للطفل وقتا للتعلــم ولذا يجب 

. تشجيعه
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نشاطات تطبيقية

اآلن، لنفكــر معــا يف األنشــطة التي Ñارســها ســائر األيــام يف املنزل ل> 
يتعلــم أطفالنا أثنــاء اللعب. 

مــع األطفــال الصغار (أقل من ســتة أشــهر)، هــل من عادتكم إنشــاد 
أغــاõ لهم، أشــعارا، تحكون لهم قصصــا عندما تضعونهم يف ســاعديكم 

لتهدئتهم. 
مثال ما هي أنواع األغاõ والقصائد والقصص التي تحكون لهم؟

تعمقــوا يف هــذه األســئلة والتطبيقــات مع املشــاركات ليدركن 
جميــع األلعــاب التي Ùارســنها مــع أطفالهن.

النشاط 1

النشاط 2

استع�ل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض 

عــرض الفلــم حول Ñــو الطفل الخــاص بالحصــص 1 و2: كيف 
أطفالنا؟  مــع  نلعب 
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رسائل تكميلية

بعد عرض الفيديو، ضعوا األسئلة التالية تباعا: 
عــم يتحدث هذا الفيديــو؟ ألنه يف بعض األحيان ال يشــعر اآلباء 
/ األمهــات باإلرتيــاح للعــب مع أطفالهــم. رغــم أن اللعب مع 

لنموهم. أســايس  األطفال 
ملــاذا مــن املهم اللعــب مــع أطفالكــم؟ عندمــا يلعــب اآلباء 
/ األمهــات مــع أطفالهــم، فذلــك يظهــر اهت�مهم äشــاعرهم 
واهت�ماتهــم. الــيشء األكــ� أهميــة هــو قضاء بعــض الوقت 

معهــم لنــب  لهــم حبنا.

الرضيــع يتعلــم بصفــة داêــة بواســطة جميع حواســه التــي Öكنه، 
منــذ أشــهره األوىل مــن اكتشــاف العــا^.  بصفتكــم أمهــات، قربكن 
̈ة معهــم سيســاعد الطفل عىل  مــن أطفالكــم، قيامكن بألعــاب صغ

اكتشــاف العــا^ املحيــط بــه من خالل حواســه:
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مــاذا يوجد بحوزتكــم لتحفيز النظر واللمس والســمع لدى • 
الرضيع؟

يجــب أن نتأكــد داêا مــن أن األشــياء التي نــرتك يف متنــاول األطفال 
̈ة Ùكن  الصغــار ال تشــكل خطرا عــىل صحتهــم: أي أنها ليســت صغ

ابتالعهــا وال تكــن غــ¨ نظيفة لتفــادي األمراض.



�و الطفل | املرحلة 4 31

خـــالصـــــــــــة:

بالنســبة للطفــل فاللعب ليس نشــاطا غ¨ مفيد، بــل بالعكس! 
اللعــب وقت أســايس للتعلــم من خاللــه ينمو الطفــل ويكرب. 
فمنــذ الصغر وبفضــل اللعب يكتشــف الرضيع العــا^ ويتعلم 

كيــف يتفاعل مــع اآلخرين ويحســن حركاته.

واجبات منزلية

ما هي أنواع األلعاب البســيطة التي Ùكننا إنشــاؤها محليا • 
لتحفيــز التعلم لدى األطفال أقل من 6 أشــهر؟

اطلبوا من املشــاركات القدوم يف الحصــة القادمة من الرتقية االجت�عية 
بلعبــة تخيلنهــا وقمــن بصنعها ألطفالهــن. يجب عىل كل مشــاركة أن 

تحــرض لعبة واحــدة عىل األقل.
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املرحلة 5: ملخص الرسائل األساسية التي تناولناها خالل الحصة

هــل Ùكــن إلحداكن أن تلخص لنا الرســائل األساســية التي • 
اليوم؟ شــاهدنا خالل حصة 

لقد قمنا بالحديث عن التغذية ورأينا بالخصوص أنه:

للحصول عــىل صحة جيدة لجميع أفــراد األرسة وخاصة األطفال، 
فمــن املهم إعــداد وجبــات متوازنة تحتــوي عــىل املجموعات 

الثالثــة (الطاقة، البنــاء، الح�ية) وكذا تنويــع الوجبات. 

ثم تحدثنا عن النظافة وشاهدنا بالخصوص أن:

غســل اليديــن بالصابــون خــالل األوقــات الرئيســية Ùكن من 
القضــاء عــىل املكروبــات املتواجــدة يف أيدينــا وبالتــايل تحاىش 

األمــراض أو التســبب يف العــدوى لآلخريــن.

وأخ�ا تحدثنا عن Üو الطفل وشاهدنا بالخصوص أن:

اللعب يعد وقتا أساســيا للتعلم بالنســبة للطفل وÙكن للوالدين 
املشــاركة من أجل إعطاء الثقة للطفل وتشــجيع استقالليته.
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اآلن وقــد شــاهدنا جميــع هــذه األشــياء اإليجابيــة لنمو • 
وســعادة أطفالكــم فهــل أنتــم مســتعدون لتطبيقها؟

اطلبوا مــن املجموعة التصفيق، ألنه Ùكننــا أن نرتاح ملا تعلمناه 
اليوم وما ســنقوم به غدا.
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املرحلة 6: التزامات املشاركات أمام العموم

̈ة حســب أماكن  اطلبــوا مــن املشــاركات أن تتجمعــن يف مجموعــات صغــ
فدهن. توا

̈ة  اقرتحــوا عىل املجموعة التزامــ© لكل موضوع واطلبوا مــن كل مجموعة صغ
االتفــاق في� بينهــا من أجل اختيــار أحــد االلتزام© لكل موضــوع. Ùكن لكل 
̈ة اقــرتاح التزاماتها الخاصة بها (هــذه اإللتزامات يجب أن تدون  مجموعــة صغ

̈ة بالتــزام لكل موضوع. مــن طــرف املنعش). املهم أن تفــي كل مجموعة صغ

طبخ وجبة متوازنة عىل األقل يف اليوم ألرس/. اإللتزام 1: التغذية

تغي¨ الوجبات كل يوم لتنويع تغذية أرس/. اإللتزام 2:

التوف¨ الدائم لل�ء والصابون لتمك© جميع أفراد 
األرسة من غسل األيادي.

اإللتزام 1: النظافة

غسل األيادي باملاء والصابون كل يوم يف األوقات 
األساسية.

اإللتزام 2:

اللعب مع األطفال مرة عىل األقل يف اليوم. اإللتزام 1: Üو الطفل

صنع لعبة جديدة لكل واحد من األطفال. اإللتزام 2:

̈ة بصفة ج�عيــة التزاماتهــا، اطلبوا مــن الجميع  عندمــا تختــار املجموعــات الصغــ
الوفــاء بهــا عند الحصــة القادمة.

رددوا بعــدى: «ألتــزم علنية أمــام الله وأمام جميع األشــخاص الحارضين أن أيف 
باإللتزامــات التي اخرتنا».
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املرحلة 7: تشكيل اللجنة املحلية للرتقية اإلجتÁعية

̈ة  مــن أجــل مواكبتهن يف هذا املســار، اطلبــوا متطوعة مــن كل املجموعــات الصغ
املشــكلة لتكــون مكلفة äســاعدتهن لتنفيذ هــذه اإللتزامــات. اشــكروا املتطوعات 

بحــرارة وبينــوا لهــن ما ييل:

ستشــكلن معا، طيلة األشــهر الثالثة القادمة، اللجنة املحلية للرتقية اإلجتÁعية. 
كل واحــدة منكــن مكلفــة بتشــجيع املســتفيدات األخريــات يف مجموعتهــا 
ومســاعدتهن عــىل الوفــاء بالتزاماتهن. ملســاعدتكن يف تحمل هذه املســؤولية 

ســنرتك لكن بعــض اللــوازم تتمثل يف:

ملــف مــع الصــور األساســية املتعلقــة باملواضيع التــي تناولنا هــذا اليوم • 
وذلــك مــن أجل مســاعدتكن عــىل مواصلــة التحســيس يف مجموعاتكن.

لوحــة تذكــر بالواجبات التــي كلف< بها للحصــة القادمة وكــذا التزاماتكن • 
اليوم.

مذيــاع وقــرص يتضمــن حلقــة السلســلة اإلذاعيــة التكافل التــي ينبغي • 
إســ�عها للمســتفيدين من الربنامــج داخــل منطقتكم.

ســنرتك لكن التنســيق فيــ� بينكن لتمريــر هذه اللــوازم بينكن خالل األشــهر 
الثالثــة القادمــة - تصــل إىل جميع أعضاء اللجنــة املحلية للرتقيــة اإلجت�عية 

قبــل الحصة القادمــة من الرتقيــة اإلجت�عية.

خالل األشــهر الثالثة ستذهö إىل املســتفيدات يف منطقتكن من أجل تشجيعهن 
عىل الوفــاء بالتزاماتهن وإنجاز واجباتهن. 

ستحددون معهن الفوائد امللموسة املرتبطة بامل�رسات التي تحدثنا عنها.

̈ا كل واحــدة منكــن ســتقوم بتنظيــم دورة اســت�ع يف منطقتها للرســالة  أخــ
الصوتيــة املوجــودة يف القــرص مــن خــالل مذيــاع التكافل. تســتغرق حصص 

اإلســت�ع والنقــاش الج�عــي أقل مــن 30 دقيقة.
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خــالل حصتنــا القادمة من الرتقيــة اإلجت�عية وبصفتكن أعضــاء اللجنة املحلية 
للرتقية اإلجتÁعية ســتزودننا ب:

جميــع الصعوبــات التــي واجهتكــن والحلــول التــي توصلــ< لهــا لتبني • 
والتوصيــات.  امل�رســات 

الفوائد التي الحظ< بأنفسكن بعد تلك امل�رسات.• 
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املرحلة 8: اختتام الحصة

الرســائل التي ستســتمعن لها من هنا للحصــة القادمة موجودة 
القرص. هذا  يف 

 
خــذوا 5 دقائق بعد الحصــة لتبينوا لألعضاء املتطــوع  يف اللجنة 
املحليــة للرتقيــة اإلجــت عية كيفيــة اســتخدام مذيــاع التكافل 

لالســت ع للرســائل والتأكــد أن الجميع فهــم طريقته. 

وبالتحديــد أخــذ الوقت الكايف للنقــاش مع أعضــاء اللجنة حول 
كيفيــة  رير لوازم التكافــل (تحديد برنامــج  ريرها).

هل لديكن أســئلة، حول محتــوى الحصة، حول مــا ننتظر منكن 
يف الحلقــة القادمة أو أي يشء آخر. 

شــكرا جزيال النتباهكن ومشاركاتكن وال تنس  الوفاء بالتزاماتكن! 
ألننا نقوم بهذا مــن أجل أطفالنا.
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ما يجب القيام به قبل املغادرة:

تســليم اللجنــة املحليــة لــوازم التكافــل (امللــف، الصــور، • 
الواجبــات واإللتزامــات، املذيــاع وقــرص يحــوي السلســلة 
اإلذاعيــة التكافــل التي سيســتمعن لها حتــى الحصــة املقبلة). 

التأكــد/ أخــذ أرقــام هواتف أعضــاء اللجنة املحليــة للرتقية • 
اإلجت�عية.

ما بÇ الحصص

اإلتصال هاتفيا بأعضاء اللجنة املحلية للرتقية االجت�عية ل:

معرفة هل اســتطعن Öرير لــوازم التكافل واإلســت�ع لربامج • 
ب© الحصص بواســطة مذيــاع التكافل.

معرفة هــل ذكرن جميــع املســتفيدات بالواجبــات املنزلية • 
التــي ســيقمن بها للحصــة املقبلة.

طلب مســاعدتهن لتعبئــة املجموعــة كلها لتنظيــم الحصة • 
القادمة مــن الرتقيــة اإلجت�عية. 
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