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املرحلة  :1استقبال املجموعة ،النداء والتذكري
مبواضيع السدايس
نقدم أنفسنا ونرشح ملا ذا نحن هنا.
ســتعقد حصــص الرتقية االجتامعيــة كل  3أشــهر .وســوف تركز هذه
الحصص عىل موضوعات تهدف إىل تحســن الظروف املعيشــية والنمو
الســليم ألطفالكم.
•مــا ذا كان يفعــل أهلكــم معكم حينام كنت صغــارا وما ذا
ترغبــون يف القيام به مــع أطفالكم؟
الهــدف مــن حصــص الرتقيــة اإلجتامعيــة هذه ،هــو النقــاش بصفة
جامعيــة حــول الوســائل التــي بحوزتنــا لزيادة فــرص نجــاح أطفالنا
بعــون الله تعــاىل .خالل هــذه الحصص ســنتحدث عام ميكننــا القيام
بــه بصفتنــا أمهات/آبــاء بالخصــوص فيام يتعلــق بالنظافــة والصحة
والتغذيــة وحقــوق وحاميــة األطفــال وكذلك أيضــا يف مجــال تنمية
العاطفــة والعقــل لــدى األطفال.
تعــد هذه الحصص مجاال لتبادل اآلراء وتقاســم املعلومــات .ال ترتددوا
بــأن تتدخلــوا أحيانــا إلبــداء آرائكم وطرح استشــكاالتكم .وســتمتد
حصــة الرتقيــة اإلجتامعية هذه ســاعة ونصف.
الحضــور لهــذه الحصــص الفصليــة إلزامــي للحصول عىل املســاعدة
املاليــة لربنامــج التكافل .ســأبدأ إذن بإعــداد الئحة بأســاء الحضور.

نداء الحضور
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•ل بإمــكان أحدكــم تذكري باقــي املجموعة مبــا تحدثنا عنه
خالل الحصــة األخرية؟
خالل الحصة األخرية من الرتقية اإلجتامعية ،تحدثنا عن أهمية:
P Pالرضاعــة الطبيعيــة الحرصية لألطفال إىل غاية  6أشــهر ،لحاميتهم
مــن األمراض وتوفــر كل العنارص الرضورية لنموهم بشــكل جيد.
P Pمعالجــة املــاء لجعلــه صالحــا للــرب وتخزينه بشــكل ســليم
لحاميتــه مــن أي تلــوث طارئ.
P Pاملحافظــة عىل عالقــة العاطفــة واإلرتبــاط بني األهــل واألطفال،
باســتغالل لحظــات الهدوء واملــرح معهــم لتعزيز ثقتهم بأنفســهم.
•هل يريد أحدكم إضافة يشء؟
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إعالن أهداف الحصة
سنتحدث اليوم عن:
التغذيــة :وخاصــة عن التغذيــة التكميلية لألطفــال ابتداء من 6
أشهر.
النظافة :من خالل مسالة نظافة األغذية والنظافة الجسدية.
منــو الطفــل :وبالخصــوص فيــا يتعلــق مبســالة تحفيــز اللغة
(التعبري).
ولكــن لرنجــع أوال إىل اإللتزامــات التي قطعتم عىل أنفســكم يف
الحصة الســابقة.
اطلبــوا من املشــاركني تكوين مجموعات صغرية حســب مناطق
توافدهم.
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املرحلة  :2حصيلة اإللتزامات التي تم أخذها يف
الحصة املاضية
خالل هذه املرحلة ،ال تنســوا تحديد املتبنني للمامرســات الذين
ســيتم فيام بعــد إجــراء مقابالت معهم (أشــخاص يســتطيعون
التحــدث بطالقــة ولديهــم مــا يقولــون) .دونــوا الحلــول التي
توصلــت إليهــا املجموعــة للتغلب عــى الصعوبات.
•هــل بإمكانكم أن تذكرونــا بااللتزامات التــي أخذتم داخل
كل مجموعــة صغرية؟
التغذية

النظافة

اإللتزام :1

تغذية أطفايل من  0إىل  6أشهر بلنب األم حرصيا.

اإللتزام :2

تحسيس جرياين حول أهمية الرضاعة الطبيعية
الحرصية.

اإللتزام :1

تصفية وتعقيم مياه الرشب قبل استهالكها بشكل
منهجي.
استعامل قنينات وأواين نظيفة جدا ألخذ و معالجة و
تخزين ماء الرشب.

اإللتزام :2
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منو الطفل

اإللتزام :1
اإللتزام :2

اوضحوا ألطفالكم أنكم تحبونهم كلام سنحت الفرصة
من خالل إمياءات ،اتصاالت جسدية ،ابتسامات،
قبالت...
حينام يبيك أطفالكم ،سواء كانوا حزينني أو مرىض،
خذوهم يف ذراعيكم طمئنوهم بصوت حنون وكلامت
لطيفة.

اطرحــوا األســئلة التاليــة لكل التــزام أحذه املســتفيدون ،وذلك
ملناقشــتها بصفــة خاصة وملموســة الواحد تلــو اآلخر.
•هل من بينكم من يعترب أنه وىف بالتزاماته ولو جزئيا؟
P Pكيف ترصفتم للوفاء بالتزاماتكم؟
P Pما هــي النتائــج اإليجابية التــي الحظتم واملتعلقــة بتبني
هذه املامرســات؟
P Pهل وجدتــم دعام من محيطكــم؟ إن كان الجــواب نعم،
كيف حصلتــم عليه؟
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التوجه إىل أعضاء اللجنة املحلية للرتقية االجتامعية:
•ما هــي الصعوبات امللموســة التــي واجهتكم أثنــاء الوفاء
بااللتزامات؟
•ما هــي الحلول العمليــة التي توصلتم إليهــا لتمكني أعضاء
منطقتكــم من الوفــاء بالتزاماتهم والتغلــب عىل الصعوبات
التي صادفتهم؟
•مــا هــي الفوائد امللموســة التــي الحظتم يف اعتــاد هذه
املامرسات؟
التوجه من جديد إىل الجميع:
•هل الجميع مستعدون ملواصلة الجهود للوفاء بالتزاماتكم؟
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املرحلة  :3ردود األفعال حول الربامج السمعية ما بني الحصص
إىل أعضاء اللجنة املحلية للرتقية االجتامعية
•هــل متكنتــم مــن جمــع كافــة املســتفيدات يف منطقتكم
حــول مذيــاع التكافل؟
إن كان الجــواب ال ،ابحثــوا عــن الســبب وأكدوا عىل أهمية املشــاركة
يف هــذا العمــل ملتابعــة التفكري ما بــن الحصص يف النقــاش املثار من
طرف املجموعــة خالل الحصة الســابقة.
•هــل أثــار هــذا البث نقاشــا بني النســاء الحــارضات حول
املســألة التي تناولتهــا الحلقة؟
•ما هي النقاط األساسية التي تم نقاشها يف هذه املناسبة؟
اطلبــوا من املجموعــة أن يقدمــوا تشــكراتهم الحارة ألعضــاء اللجنة
املحليــة للرتقيــة اإلجتامعية ملشــاركتهن.
•مــا ذا تناولــت الحلقــة  4من السلســلة اإلذاعيــة التكافل
والتــي اســتمعتم إليها منــذ الحصــة املاضية؟

التــــــغـــذيــــــــة
التغذية التكميلية لألطفال
فوق سن  6أشهر

املرحلة  | 4التغذية
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املـرحلــة  :4التــغــذيــة – التغذية التكميلية
لألطفال فوق سن  6أشهر
مقدمة املوضوع
•لقــد تحدثنا عنــه يف الحصــة الســابقة ،إىل أي ســن تجب
تغذيــة الطفل بلــن األم؟
•ابتداء من أي ســن تعتقدون أن لــن األم وحده مل يعد كاف
لتغذية الطفل؟
ينبغــي أن يتغــذى الطفل بلــن األم حتى يبلغ ســنتني .غري أنــه ابتداء
مــن الشــهر  6يصبــح الطفل قــادرا عىل هضم أشــياء اخــرى غري لنب
األم الــذي مل يعــد كاف لوحده بالنظــر الحتياجات الطفــل التي تزداد
باســتمرار .فالطفــل أصبح يف الواقع أكرث حيوية وينمــو برسعة ،وبالتايل
فهــو يحتاج اىل مزيد مــن الطاقة ،وإىل مزيد من األغذية التي تســاهم
يف بنائــه وإىل مزيد مــن األغذية التــي تحميه .ولذلــك فمن الرضوري
أن تكمــل الرضعــات ،تدريجيا ،بأغذيــة أخرى تتالءم مــع عمر الطفل.
وعندهــا نتحــدث عــن التغذيــة التكميلية .فكلــا منا األطفــال كلام
احتاجــوا إىل كميــات أكرب من األغذيــة التكميلية.
•ابتــداء من  6أشــهر ،عادة مــا الذي تعطونــه للطفل إضافة
عىل لنب األم؟
مع بلوغ  6أشــهر ،يبقــى الطفل غري قادر عىل هضــم األطعمة الصلبة،
لذلــك تتوجــب تكملة رضعاتــه بالعصيــدة (الحســاء) الغنيــة ،مرق
الخضــار أو حتــى هريســة البطاطا التــي تالءم الطفــل الصغري.
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التغذية | املرحلة 4
•برأيكــم ،ابتداء من أي ســن يســتطيع الطفــل أكل الوجبة
العائلية؟
ليــس قبل بلوغ ســنة واحدة .يف الواقــع ،فإن الطفل قبل بلوغ الســنة
األوىل يكون صغــرا جدا عىل تناول الوجبــة العائلية.
وإذا أكل الطفــل الوجبــة العائليــة يف وقــت مبكــر فإنه قــد يتعرض
لفقــدان الشــهية وللمرض (االســهال).

األهداف املتعلقة بالتغذية
يف نهاية الحصة ،الهدف هو أن تكونوا قادرين عىل:
•اقــراح أطعمــة تكميلية للطفل مناســبة لعمــره واحتياجاته
الغذائية.
•إعداد عصيدة (حساء) غنية بقيمة غذائية عالية.

الرسائل
•ما هي خصائص تغذية تكميلية جيدة؟
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املرحلة  | 4التغذية
إن التغذية التكميلية الجيدة ينبغي أن:

•تقــدم يف الوقــت املناســب :ال يف وقــت مبكر جدا لكيــا تعرض
الطفــل للمرض (اإلســهال) ،وال ىف وقــت متأخر لكيال تتســبب يف
تأخــر النمــو والتطور لــدى الطفــل وحتى ســوء التغذية.
•تكــون غنيــة باملــواد التي متــد بالطاقة ،تبنــي وتحمــي ،وبالتايل
متنوعــة لتلبيــة حاجيات منــو الطفل.
•تقدم عىل مرات وبكميات مناسبة.
إن الكميــة املبــارسة من التغذيــة التكميلية تزداد مع عمــر الطفل ،يف
ذات الوقــت الــذي يتم فيــه تدريجيا تقليــص عدد ووتــرة الرضعات.
وينبغــي التذكــر مــرة أخــرى ،أن الرضاعــة الطبيعية لن يتــم التخيل
عنهــا نهائيا إال بعد بلوغ ســنتني مــن العمر.

أنشطة تطبيقية
النشاط 1
استعامل جهاز العرض

تقديم العرض املسمى التغذية التكميلية بعد  6أشهر.
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التغذية | املرحلة 4

الصورة 1

رأينــا أن االقتصــار عــى الرضاعــة الطبيعيــة هــو أفضل مــا تقوم به
املــرأة لتغذيــة رضيعها حتى يبلغ  6أشــهر وذلك للحفــاظ عىل صحته
وضامن منوه الســليم.

الصورة 2
•ما هي األطعمة التي ترونها يف الصورة ،داخل الدائرة؟
الرضاعة الطبيعية ،األوىل (بيضاء) والثانية (صفراء) العصيدة (الحســاء)،
أكــواب من املاء ،والفاكهة (املانجو واملــوز) ،والوجبة العائلية.
•برأيكــن ،مــن بني هــذه األغذية أيهــا ميكن تقدميــه لطفل
مــن  6عىل  8أشــهر؟
• بأي كمية وبأي وترة؟

الصورة 3
باإلضافة إىل لنب األم ،يعطي الطفل من  6إىل  8أشهر:
•حســاء من الحبــوب .يف البداية ملعقــة أو ملعقتني
بعــد كل رضاعــة .ثم يف شــكل وجبــات ،مرتان يف
اليــوم .ومــن األحســن تقديــم حســائني مختلفني
لتنويــع غذائه.
•مــاء .ولكن قبــل اعطائه املاء ،يجــب التأكد من أنه
صالــح للرشب ،مبعنــى أنه متت تصفيتــه ومعالجته
بشكل صحيح.

املرحلة  | 4التغذية
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الصورة 4
•واآلن ،مــن بني األغذيــة املتبقيــة أيها ميكــن تقدميه لطفل
من  8عىل  11شــهرا؟
• بأي كمية وبأي وترة؟

الصورة 5
باإلضافــة إىل لنب األم ،يعطــي الطفل من
 9إىل  11شهرا:
•حساء حبوب 4 ،مرات يف اليوم.
•صلصــة أو مــرق يحتــوي عــى
خرضوات ،ســمك أو لحــوم مأخوذة
مــن وجبة األرسة تــم طحنها يف وعاء
منفصــل إن أمكــن.
•فاكهة عىل األقل مرة يف اليوم.
•كــا أنــه مــن املستحســن أن تقدم
للطفــل وجبتــان خفيفتــان أو
تصبريتــان يف اليــوم (فطائــر ،كعك،
خبــزإلــخ)...بــنالوجبــاتاليوميــة.
•ماء صالح للرشب.
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الصورة 6
•واآلن ،مــن بني األغذيــة املتبقيــة أيها ميكــن تقدميه لطفل
من  12عىل  24شــهرا؟
• بأي كمية وبأي وترة؟

الصورة 7
باإلضافــة إىل لنب األم ،يعطــي الطفل من 21
إىل  42شهرا:
• 3إىل  4وجبــات يف اليــوم مأخوذة من
الوجبــة العائلية (بــدون الفلفل الحار)
تقــدم يف إنــاء فردي خاص مــع الحرص
عىل تنويــع الوجبــات .يفضــل تقطيع
طعامــه إىل قطع صغــرة أو تحويله إىل
هر يسة .
•فاكهة عىل األقل مرة يف اليوم.
•كــا أنــه مــن املستحســن أن تقــدم
للطفل وجبتــان خفيفتــان أو تصبريتان
يف اليــوم (فطائــر ،كعــك ،خبــز إلخ)...
بــن الوجبــات اليومية.
•ماء صالح للرشب.
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الصورة 8
خــال هــذه الفــرة مــن  6إىل  42شــهرا يجــب أن تســتمر الرضاعة
الطبيعيــة لكــن وتــرة وعــدد الرضعات يتقلــص تدريجيا كلــا زادت
التغذيــة التكميلية.

الصورة 9

ابتــداء مــن ســنتني ،ميكننــا إذا أردنــا
توقيــف الرضاعــة الطبيعيــة .عندهــا،
تتــم تغذيــة الطفل مثــل باقــي أفراد
األرسة .مــع ذلك ،فمن املستحســن أن
يخصــص له صحــن مبفــرده للتأكد من
أن لديــه مــا يكفي مــن الطعام.

•مــن بإمكانه أن يعيد للمجموعة رشح االختالفات الرئيســية
يف مجــال التغذيــة التكميليــة التي تعطى للطفل بحســب
عمــره :مــن  6إىل  8أهرمن  9إىل  11شــهرا ،ومن  12إىل 24
شهرا؟

21

التغذية | املرحلة 4
عــرض الفيلم حول التغذيــة للحصص  5و :6كيــف نقدم تغذية
تكميليــة جيدة للطفل ما بعد  6أشــهر؟
إيقاف جهاز العرض

الرسائل التكميلية
•رأينــا أنــه من املهــم تنويــع العصائد قــدر اإلمــكان .ما ذا
تضعــن يف عصائدكــن؟ ما هــي وجباتكــن التقليدية؟
لتمكــن الطفل من النمــو املتناغم ،يجب أن يكون الحســاء (العصيدة)
متوازنــا ،وبالتايل يحتوي ،قــدر اإلمكان ،عىل أغذية متــد بالطاقة وتبني
وتحمــي ،مــن الناحيــة املثالية يجــب أن تحتوي العصيــدة عىل أربعة
أنواع مــن املكونات:
•غــذاء أســايس :هو العنــر الرئيــي ،يستحســن أن يكــون من
الحبــوب .ومــن األفضــل خلــط دقيق عــدة حبــوب مختلفة.
•مكمــل غني بالربوتني :الحيــواين (الحليب وصفــار البيض واللحوم
واألســاك) أو النبايت (اللوبيا).
•مكمل من الطاقة :الدهون (الفول السوداين ،الزيت ،والزبدة.)...
•مكمل مــن الفيتامينــات واألمــاح املعدنية :بعد طهي الحســاء،
إضافــة عصــر الفاكهــة (املانجــو ،الربتقــال ،الليمــون) أو عصــر
الطامطــم ،الخ...

22

املرحلة  | 4التغذية
منيز:

•"العصائــد املركبة" ،محســنة بفضل خلــط مكونــات مختلفة قبل
الطهــي (الحبــوب ،الخرضوات الجافــة ،وأحيانا األســاك ،إلخ،)...
•و"العصائــد الغنيــة" والتــي تــم تحســينها بإضافة مكونــات بعد
الطبــخ (الدهــون ،للحصــول عــى الطاقــة ،والحليــب املجفــف
للربوتــن ،وعصــر الفاكهــة .)...
استعامل جهاز العرض

عــرض الفيلــم العصيدة املخمــرة من مــايل املــدة  7دقائق 30
ثا نية .
إيقاف جهاز العرض

•يف هــذا الفيديــو ما هــي االختالفات التــي الحظتم اختالف
يف كيفية إعداد الحســاء؟
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يف الفيديــو ينصــح بعدم تقشــر الحبوب التــي ستســتخدم يف صناعة
الدقيــق .فذلك ســيمكن مــن املحافظة عــى النخالة الغنيــة بالعنارص
الغذائيــة التــي يحتاجها الجســم .فقط يتم هرس الحبــوب إلزالة قطع
الســنابل ثم تغربل وتغســل إلزالــة الحجارة .وأخري ،يتم تــرك البذور يف
املــاء طــوال الليل لتتخمــر ،أو حتى أليــام لتربز ،وهو األفضــل .ثم يتم
تجفيف البذور يف الظل ،ألن الشــمس ميكن أن تدمــر العنارص الغذائية
قبــل أن تطحن لتحويلها إىل مســحوق.
يف الفيديــو تم النصح كذلك بطهــي بذور لوبيا قبــل تحويلها إىل دقيق
وذلك لتلبية أذواق األطفال بشــكل أفضل.
•هنــا ،هل تســتخدمن الدقيــق املخمــر إلعــداد العصيدة؟
إذا كان الجــواب بالنفــي هــل ميكنكن اســتخدامها إلعداد
عصائدكن يف املســتقبل؟
إن العصائــد املعــدة مــن دقيــق الحبــوب املنقوعة ال تتخــر كام هي
حــال العصائد العاديــة وبالتايل ميكــن تحضريها بكمية أقــل من املاء.
وبهــذا فإنها تعطــي طاقة أكــر ومزيدا مــن التغذيــة بأقل حجم.
ويقدم هذا الدقيق مزايا أخرى:
يتم امتصاص الحديد بشكل أفضل من الدقيق العادي.
العصيــدة املعدة مــن الدقيق املخمر هي أســهل للهضــم وأكرث صحة،
ألن الجراثيــم ال ميكــن أن تنمو بســهولة يف العصيدة املنقوعة.
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خـــالصـــــــــــة:
•ابتــداء من  6أشــهر ،يجب أن يبدأ الطفــل يف تناول األطعمة
الســائلة أو شــبه الصلبة مع االســتمرار يف إرضاعه من طرف
أمه.
• مــا بــن  6و 21شــهرا ،يتــم الرتكيــز أساســا عــى العصائد
الغنيــة بــدء مبرتني يف اليوم ثــم  4مرات يف اليــوم ابتداء من
الشــهر التاســع .وال ينصح باســتخدام الطفل للوجبة العائلية
إال ابتــداء من الشــهر  21بــرط أن يقدم له طبقه بشــكل
منفــرد .ويستحســن أن تقدمــوا لطفلكم وجبتــن خفيفتني
يوميــا تحتــوي ،قدر اإلمكان ،عــى فواكه أو منتجــات ألبان.
•وأخريا اســتمرار الرضاعة الطبيعية لطفلكم حتى بلوغ ســنتني
مــن العمر مــع تقليص عــدد الرضعات كلــا زادت التغذية
التكميليــة .إن حليب األم يبقى الغذاء األهــم لألطفال األقل
من  21شــهرا ألنــه يحتوي كثري مــن الفيتامينــات والعنارص
املغذية.

واجبات منزلية
اطلبــوا مــن املشــاركات البحــث لــدى أخواتهــن وصديقاتهن
عــن أفضل وصفــات العصيدة الغنية ملشــاركتها مــع الفريق يف
الحصــة املقبلة ،وبالتايل تشــجيع التغذية األفضــل لجميع أطفال
مجموعــة القرية.

النـــــظـــــــــافــــــــة:
نظافة الغذاء والبدن واملالبس
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املـرحـلة  :5النــظــافـــة  -نظـافـة الغـذاء والبـدن
والـمـالبـس
مقدمة املوضوع
•من منكن بإمكانها أن تذكرنا بفائدة النظافة؟
النظافــة هــي عبارة عــن مجموعة مــن التدابــر أو الســلوكيات ملنع
العدوى وظهور األمــراض املعدية .متكن هذه الســلوكيات من مكافحة
ظهور وانتشــار امليكروبات التي تســبب العديد من األمــراض .عموما،
فــإن التنظيــف املنتظــم هــو الذي ميكــن مــن املحافظة عــى صحة
جيــدة بالقضاء عــى امليكروبات.
•أين نجد امليكروبات؟
الجراثيــم (امليكروبــات) هــي كائنــات صغرية جــدا توجد يف األشــياء
املتســخة مثل القاممة ،أو يف األشــياء املثرية لالشــمئزاز .يف حال تناولها،
فإن هــذه امليكروبــات تكون هي املســؤولة عن العديد مــن األمراض
(اإلســهال ،القيء ،الحمى ،األمراض التنفســية ،الطفــح الجلدي ،إلخ.)...
•مــا هــي عاداتكــن أو ســلوكياتكن التي تســمح باملحافظة
عــى نظافة جيــدة من اجــل رفــاه أطفالكن؟
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يف إطــار حصــص الرتقيــة االجتامعيــة الســابقة .تطرقنــا عــى عــدة
ســلوكيات لضامن النظافة وحاميــة األطفال ضد األمــراض .لقد تحدثنا
مــن غســل اليدين باملــاء والصابــون والنظافــة يف املنــزل وكذلك عن
معالجــة وتخزيــن املياه .وللمتابعة ،ســوف نتحدث عــن نظافة الغذاء
والنظافة الجســدية.

األهداف املتعلقة بالنظافة
الهــدف يف نهايــة الحصــة ،هــو أن تتقنــوا املامرســات الجيدة
األساســية يف مجــال النظافــة الغذائيــة والنظافــة الجســدية.

رسائل
•بالنسبة لكن ما ذا تعني النظافة الغذائية؟
•ما الذي يجب القيام به للحفاظ عىل غذاء صحي؟
تشــمل الصحــة الغذائيــة جميــع التدابــر الالزمــة لضــان الجــودة
والســامة والقيمــة الغذائية للطعــام يف جميع املراحل مــن اإلنتاج إىل
االستهالك.
القواعد الرئيسية الواجب اتباعها لضامن نظام غذايئ صحي هي:
•التأكد من نظافة يدي الشخص الذ يطبخ والشخص الذي يأكل
•التأكد من نظافة األواين ومعدات الطبخ
•التأكد من نظافة وتعقيم األغذية
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•من منكن بإمكانها أن تذكرنا بفائدة النظافة؟

كــا رأينــا ،فإنــه مــن الرضوري غســل
اليديــن باملــاء والصابــون قبــل إعــداد
الطعــام وقبــل األكل .وعــى وجــه
الخصوص ،يجب أن نكــون يقظني للغاية
من أن األطفال يغســلون أيديهم بشــكل
صحيــح قبــل األكل.

•كيف نتأكد من نظافة األواين ومعدات الطبخ؟
•يجــب أن تكــون األوعيــة واألواين نظيفــة وبالتايل
يجــب غســلها باملــاء والصابــون قبل وبعــد إعداد
الطعــام .إن املياه النقية متكن مــن التنظيف ولكن
الصابــون هــو الذي ميكن مــن التطهــر ،مبعنى أنه
هو الــذي يقتــل الجراثيم.
•يجــب أن تبقــى أواين الطعــام مغطاة ،حتــى أثناء
تخزينهــا وعــدم اســتخدامها .وهكــذا ،فــا يكون
للذباب وغــره من الحرشات وال للغبار ســبيل إليها
لتلويثهــا بالجراثيم.
•إن األماكن املســتخدمة للطهي (تقطيــع أو تخزين
األغذية عنــد اإلعداد) يجب كذلــك تنظيفها بعناية
بالصابون.
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•كيف نضمن نظافة وتعقيم األغذية؟
األغذيــة التــي تبقــى يف الخارج قبــل اســتخدامها ،ميكن بســهولة أن
تتلو ث .
•أثنــاء النقــل والتخزيــن ،يجــب وضــع األغذية يف
أواين نظيفــة ومغلقة ،لــي تبقى مبنأى عــن الغبار
والحــرات وامليكروبات.
•الخــروات والفواكه وجميع املواد الغذائية بشــكل
عام يجب غســلها قبل الطهي .لغســلها يستحســن
اســتخدام ماء الرشب مع بضع قطــرات من الجافل،
الصابــون أو عصري الليمون ،ثم تشــطف جيدا.
•بعــد غســلها بشــكل جيد ،يجــب طهــي األغذية بصورة ســليمة
للوقايــة مــن األمــراض (خاصة اللحوم ،وهي شــديدة الحساســية
اتجــاه امليكروبات) .يف الواقــع ،فإن الطبخ يقتــل معظم الجراثيم.
وهذا هو الســبب يف أنه من املستحســن دامئا تنــاول الطعام وهو
ســاخن ،إن لــزم األمر يتم تســخني األطباق .وينطبــق نفس اليشء
عــى الحليــب الذي يجب غليــه دامئا قبل االســتهالك.
•عندمــا يتوجــب تخزين طعــام األرسة ،فإن من الــروري تغطيته
برسعة لحاميته.
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أنشطة تطبيقية
النشاط 1
استعامل جهاز العرض

عــرض الفيلم حول مامرســة النظافــة  /الصحــة للحصتني  5و:6
كيف نســهر عىل نظافــة جيــدة لألغذية والجســد واملالبس؟
إيقاف جهاز العرض

النشاط 2
قدروا مع املشاركات ما ذا تكلفهن صحة أطفالهن.
•هل أطفالكن ميرضون دامئا؟
•ماذا تفعلن لعالجهم؟
•هل تأخذونهم يف بعض األحيان إىل أقرب مركز صحي؟
•كم من الوقت يستغرق ذلك؟
•هل مينعكن ذلك من القيام بأي يشء؟
•كم تتكلفن من املال ملعالجتهم؟
•ما هي املخاطر إذا مل تقمن مبعالجتهم؟
•هــل ميكننــا بصــورة جامعيــة تقدير االمــوال التــي تقمن
برصفهــا يف املتوســط كل ســنة ملعالجــة أطفالكــن؟
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باإلضافــة إىل املضاعفــات التي قــد تنجم عندما ميرض أطفالكن (ســوء
التغذيــة ،مــرض خطــر ،واملــوت ال قــدر الله) ،تشــكل صحتهــم بابا
ال يســتهان بــه للنفقــات .لذا فــإن االلتزام الصــارم بالتدابــر الغذائية
والنظافــة الشــخصية ميكن مــن الحد من أمــراض أطفالكــن ،وبالتايل
الحــد من النفقــات املتعلقــة بصحتهم.

رسائل تكميلية
•برأيكن ملا ذا النظافة البدنية أساسية؟
•ما الذي يجب القيام به لضامن النظافة البدنية الجيدة؟
إن العــرق وإفــرازات الجســم األخــرى تــؤدي إىل تكاثــر امليكروبات،
وخصوصــا مــع وجود الغبــار والحرارة ،وهــو ما يجعل الجســم ارضية
خصبــة لتنامــي امليكروبات.
وتعــرف النظافــة البدنيــة بقــدرة الفرد عــى املحافظة عىل جســده
نظيفــا وســليام بشــكل يومــي .ولبلــوغ ذلك يتوجــب عليه:
•غسل كامل الجسم يوميا بالصابون.
•تنظيــف األســنان بالفرشــاة بعــد كل وجبة ،ومرتني عــى األقل يف
اليوم.
•قص األظافر والشعر بانتظام.
•غســل اليديــن بالصابــون عــدة مــرات يف اليــوم خــال األوقات
األساسية.
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•مــا الــذي يجــب القيام بــه لضامن نظافــة بدنيــة الجيدة
لألطفال؟
عــى العموم ،فــإن األطفال أقل اهتاممــا وبالتايل فهم أقــل نظافة من
البالغــن .لهــذا ،فإن عىل البالغــن اعطاء مزيد من االهتــام لنظافتهم
الجســدية .وبالتــايل ،يوىص مبا ييل:
•غســل أو تنظيــف جســم الطفل مــرة واحــدة عىل األقــل يوميا
بقطعــة قــاش رطبــة ونظيفــة ،وإن أمكــن بالصابــون ،لحامية
البــرة ضــد امليكروبات.
•قبل  6أشــهر ،من املستحســن تنظيــف فم الطفــل بقطعة قامش
نظيفــة ،ومبللــة .بعد  6أشــهر ،وعندمــا تكون لديه أســنان ،فمن
املستحســن أن تنظف له بفرشــاة بعــد كل وجبة.
•قــص أظافره بانتظــام وتنظيفها يوميا ملنع الجراثيم من أن تســتقر
تحتهــا وأن يبتلعها الطفل حني يدخــل يديه إىل فمه.
•غسل اليدين بالصابون يف األوقات األساسية.
•قص شعره بانتظام.
•تنظيــف أرداف الطفل باملــاء النظيف والصابون بعــد كل براز ثم
تجفيفهــا مبنشــفة نظيفة أو يف الهــواء الطلق ،لتجنــب جروح أو
أمــراض جلد األرداف.
•حاميــة قدمــي الطفل يف أحذيــة غري ضيقــة جدا لتجنــب وقوع
جــروح القدمني ،وحاميــة األطفال مــن الحــوادث وامليكروبات.

33

النظافة | املرحلة 5

خـــالصـــــــــــة:
اســتكامال لغســل اليدين بالصابون ومعالجة مياه الرشب ،فمن
املهــم تبني العــادات الصحيــة الغذائيــة والنظافة الجســدية
للقضــاء املنتظــم عــى الجراثيــم للحاميــة ضد املــرض .هذه
العــادات تكتــي أهميــة خاصة لألطفــال األكرث هشاشــة من
البالغــن ،الذيــن غالبا ما يكونــون عىل احتكاك مــع الجراثيم.
إن التبنــي الصارم لهذه املامرســات البســيطة ســوف يســاعد
أرستــك عــى تجنــب كثــر مــن األمــراض ،وبالتــايل الحد من
النفقــات الالزمــة ملعالجتها.

واجبات منزلية
اطلبــوا من املشــاركات االلتــزام الصارم بجميع هــذه التدابري يف
مجال نظافة الغــذاء والنظافة البدنية ألنفســهن وألطفالهن ،وان
يحــددن احتياجاتهن الشــهرية مــن الصابون والجافــل لتحقيق
ذلك.

نـمـو الطـفـل:

تحفيز اللغة (التعبري)
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املرحــلـة  :6نـــمــو الــطـفل  -تحفيز اللغة (التعبري)
مقدمة املوضوع
•ملاذا من املهم أن نتحدث مع األطفال؟
بالنســبة للبالغني فمن الطبيعي التواصل مع اآلخرين .ونســتخدم اللغة
للتعبــر عن أفكارنــا ،احتياجاتنا ،مشــاعرنا مع العائلــة أو األصدقاء .ال
ميكننــا أن نتصور عاملــا ال ميكننا فيه التواصــل مع أقاربنا.
والحال نفسه ينطبق عىل األطفال.
لذلــك فالــكالم معهم بشــكل منتظم هو نشــاط مهم جــدا .األطفال،
وحتــى الصغــار ،بحاجة إىل ســاع ما يتعــن علينا أن نقــول لهم وهم
بحاجة لالســتامع إليهم عندمــا يتحدثون.
•متى ميكننا بدأ التحدث إىل أطفالنا؟
مبجــرد أن يصبحــوا يف بطون أمهاتهــم! يف الواقع وابتداء من الشــهر 6
مــن الحمــل يبدأ الطفل يف تطوير حاســة ســمعه ويبدأ يف ســاع كل
مــا يــدور يف الخــارج ،وحينها يبدأ يف ســاع أصوات العــامل املحيط به
وخاصة صــوت أمه.
وقــد ثبــت اآلن أن تحــدث األم إىل طفلها وهو ال يــزال يف الرحم ميكن
مــن تعزيــز منــوه .فبالحديــث معه نبــن له أنــه مهم وأنــه محبوب
ونتيح له الحصول ،شــيئا فشــيئا ،عىل امللكات الرضوريــة للكالم عندما
يصبح أكرب.
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األهداف املتعلقة بنمو الطفل
يف نهايــة هــذه الحصة ،ســتفهمن ملــا ذا التحدث مــع األطفال
أســايس لنموهم الســليم.

رسائل
•كيف يتواصل األطفال مع البالغني؟

األطفــال حديثــي الــوالدة يوصلــون رفاهيتهــم
واحتياجاتهــم من خالل اإلمياءات واألصــوات والحركات.
عــى ســبيل املثال ،يبكــون ألنهــم يعانون مــن الجوع،
يقومــون بحــركات بأيديهــم وأرجلهــم عندمــا يكونون
ســعداء ،كــا يقومــون بإميــاءات إلظهــار دهشــتهم.
يف الواقــع يتواصلــون بشــكل دائــم بأجســادهم .ومع
تقدمهــم يف العمــر يكتســب األطفال مهــارات جديدة.
ابتداء من  6أشــهر ،يرثثــر الطفل أكرث فأكــر ،وحتى أن
بعــض يتظاهــر "بالتحدث".
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خــال الســنة األوىل يبــدأ األطفال يف اســتخدام كلامت
بســيطة .عــى ســبيل املثــال ،غالبــا مــا يســتخدمون
برسعــة كلمــة "ال" .إنها وســيلة بالنســبة لهــم ،الختبار
اســتقالليتهم والتعبري عام ال يروق لهــم .عندما يبدؤون
امليش ،يكتشــفون مشــاعر جديــدة من الحريــة .عندها
يحتفــظ األطفــال ويســتخدمون الكلامت التــي توضح
مــكان وجودهم .عىل ســبيل املثال" ،أعــى"" ،هناك" أو
"وداعا".

بني  18و  24شــهرا تتطور مفــردات الطفل برسعة كبرية.
وعندهــا يفهــم األطفــال العديد من الكلــات حتى لو
كانــوا ال ينطقونها بعد .وىف هذا الوقــت يبدؤون يف بناء
جملهم األوىل لتســمية ما يرون أو يحســون به.

من  2إىل  3ســنوات يتعلمون أشــياء أكرث
تعقيــدا ويصبحــون قادريــن عــى اتباع
التعليامت البســيطة .خالل هــذه الفرتة،
يفهــم األطفــال بشــكل أفضــل القصص
التــي تــروى لهــم ويســتخدمون جمــا
قصــرة للتعبري.
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•كيف نشجع تطور اللغة عند األطفال؟
يف واقــع األمــر من خالل حياة األرسة واالســتامع إليهــم ،يتعلم األطفال
التقليــد وأخــرا يتكلمون .ميكــن لــأرسة أن تدعم عملية تعلــم اللغة
هــذه من خــال إجراءات بســيطة مثل:
•إيالء االهتامم لطفلها ،ومشاهدته عندما يتحدث.
•إرشاكه يف محادثات الحياة اليومية.
•دعوته لتكرار كلامت بسيطة.
•رواية القصص له والغناء له أو إسامعه قصائد.
•اعتــاد وضعيــة جســدية مالمئــة لحديث معــه :أن نكــون وجها
لوجــه معه ،أخذه بــن الذراعــن أو االنحناء للوصول إىل مســتوى
قا مته .
•إدراك عندمــا يظهر اهتامما باألشــياء أو الحيوانات أو حاالت الحياة
اليومية ،وتشــجيعه عىل القيــام بأنواع مختلفة مــن األصوات .قبل
أن يتمكنــوا مــن الكالم بوضــوح ،فــإن األطفال بحاجــة إىل القيام
بالكثري مــن التامرين.
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نشاطات تطبيقية
النشاط 1
استعامل جهاز العرض

عرض الفيلم بعنوان "الفتاة الصغرية تضحك مع والدها"
إيقاف جهاز العرض

اطرحوا األسئلة التالية عىل املشاركني:
يف الفيديو هل تتواصل الفتاة الصغرية مع والدها؟
كيف تترصف للتواصل معه ،حتى لو أنها ال تتكلم؟
برأيكم هل تفهم ما يجري؟
الرضيــع يف الفيديو يــدرك أن من املزاح تحريك يــده عندما كان
والــده يحاول قص أظافره .عىل الرغم مــن أن الرضع ال يتكلمون،
فإنهم يفهمون الحاالت البســيطة ويتجاوبــون مع حركات وردود
أفعــال والديهم .وبالضبط ،فمن خالل هــذه الطريقة يبدؤون يف
تطويــر قدراتهم عىل التحــدث مع اآلخرين.
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النشاط 2
استعامل جهاز العرض

عرض الفيلم بعنوان «الفتاة الصغري تتحدث مع والدها»
إيقاف جهاز العرض

اطرحوا األسئلة التالية عىل املشاركني:
•برأيكم ،هل الرضيع يف الفيديو يتواصل مع والده؟
•هل تفهم ما تقول؟
•هل عايشتم تجارب مامثلة مع أطفال محيطكم؟
يف الفيديــو ،تتظاهــر الفتــاة الصغرية بالحديث مــع والدها ألنها
بحاجــة إىل التواصل .إنها تحــايك املحادثات التي شــاهدتها لدى
البالغــن وفهمــت أن املحادثة بحاجــة إىل أخــذ ورد ،إىل تبادل.
لذلــك ،فإنهــا تســتمع إىل مــا يقولــه والدهــا قبــل أن تتحدث
بدورهــا .مــن خالل هــذه اللعبــة ،فإنهــا تكرر ،تجــرب وتخزن
األصــوات املســتعملة يف لغتها األم.
النشاط 3
استعامل جهاز العرض
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عــرض الفيلم حول مامرســة منو الطفــل يف الحصتني  5و :6كيف
نحفز تطور اللغة لــدى األطفال؟
إيقاف جهاز العرض

رسائل تكميلية
•ملاذا من املهم تشجيع تطور اللغة عند األطفال؟
إن القــدرة عىل التواصل بشــكل جيــد مع اآلخرين هي مهارة أساســية
لألطفال .ســيوصلون ما يريدون بســهولة وســيتمكنون من املشاركة يف
محادثــات وتكون لديهم القــدرة عىل التعبري عن مشــاعرهم بكلامت.
إن الشــخص الــذي يتواصــل بشــكل صحيح يكــون قادرا عــى إقامة
عالقات منســجمة مع اآلخرين ألن باستطاعته االســتامع إليهم باحرتام.
كذلــك ،فإن التمكن من اللغة يســهل فيام بعد تعلم القــراءة والكتابة.
وســتكون لديهــم كذلك ،مفــردات أكرث ثــراء وتكون لهــم القدرة عىل
تنســيق أفكارهم بشكل أفضل.

خـــالصـــــــــــة:
•اللغــة هــي مهــارة يطورهــا األطفال مــن خــال عالقاتهم
االجتامعيــة مــع والديهــم واملحيطني بهم .ميكــن لألرسة أن
تدعــم عملية التعلم هــذه من خالل إجراءات بســيطة من
الحيــاة اليومية.
•معرفــة كيفيــة التواصــل مع اآلخريــن هي مهارة أساســية
لحيــاة الكبار.

املرحلة  | 6منو الطفل
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واجبات منزلية
مــن اآلن وحتى الحصــة القادمة ،فإننــا نقرتح اتباع عدد مــن النصائح
لتحســن التواصل مع األطفــال الصغار:
1.ضعوا يف أوعيــة أغراضا مختلفة األحجام والرتاكيــب مثل (الحجار،
الرمــال ،املالعــق ولعــب األطفال الــخ  .)....ضعوا الطفــل بجانب
األوعيــة ليتمكــن مــن اللعب بحريــة .ثــم تفاعلوا معه بســؤاله
مثــا" :ما هــذا؟ " أرين أين الحجر؟ "" ،امســك امللعقة من فضلك"،
"هــل تريد أن تلعــب بهذا؟ ".
2.ســاعدوه عىل التعرف عىل نفســه يف املــرآة .تأكدوا مــن أن املرآة
ليــس لها حواف حــادة وأبقوا طيلــة الوقت معه .بينــوا له وجهه
يف املــرآة ،واطرحوا عليه اســئلة مــن قبيل" :من هنــا؟"" ،إنه أنت
محمــد" .شــجعوه عــى متييــز مختلــف جوانــب وجهــه" :املس
انفــك"" ،أين هــو فمك؟"
3.ســاعدوه عىل تكرار األصوات املشــركة يف لغته األم .كرروا أصوات
الكلــات حتــى يتمكــن مــن تقليدهــا وحفظها .ميكنكــم كذلك
تقليــد أصــوات الحيوانات ،ثم اطلبــوا منه أن يقــوم بذلك" :كيف
تفعــل املاعز؟ ،والبقــرة؟ والكلب؟ ".
أحرصــوا عىل تطبيــق هــذه النصائح يف بيتكــم مع أطفالكــم .وخالل
حصتنــا القادمة ،ســنأخذ الوقت للتحدث ســويا عــن تجاربكم يف هذه
اللحظــات املميزة مــع أطفالكم.
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املرحلة  :7ملخص الرسائل األساسية التي تناولناها خالل الحصة
•هــل ميكن ألحدكــم أن يلخص لنا الرســائل األساســية التي
شــاهدنا خالل حصــة اليوم؟
لقــد تحدثنــا عن التغذيــة التكميلية لألطفال ما فوق  6أشــهر،
وتابعنا بصفــة خاصة أنه::
•ابتــداء من  6أشــهر ،فإن لــن األم وحده مل يعــد كاف لتلبية
االحتياجــات الغذائية للطفــل .وعليه ،يتوجــب أن تقدم له
تغذية تكميلية.
•ما بني  6و 21شــهرا ،يتم الرتكيز أساســا عــى العصائد الغنية
بــدء مبرتني يف اليوم ثم أربــع مرات يوميا ابتداء من الشــهر
التاســع .وال ينصــح باســتخدام الطفــل للوجبــة العائلية إال
ابتــداء مــن الشــهر  21ويجــب أن يقــدم له طبقه بشــكل
منفرد.
•الرضاعــة الطبيعيــة للطفــل يجــب أن تســتمر حتى ســن
العامــن ،مع تقليــص عدد الرضاعــات تدريجيــا كلام زادت
التغذيــة التكميلية.
ثــم تحدثنا عن النظافــة الغذائيــة والنظافة البدنية ،وشــاهدنا
عىل وجــه الخصوص مــا ييل أن:
•الصحــة الغذائية تقتــي ضامن :نظافة يدي الشــخص الذي
يطبــخ وكذلك الشــخص الذي يــأكل .نظافــة أواين ومعدات
الطهــي .باإلضافــة إىل تعقيم األغذية.
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•النظافــة البدنيــة تقتيض :غســل كامــل الجســم بالصابون
يوميــا؛ تنظيــف األســنان بالفرشــاة بعــد كل وجبــة .قص
األظافــر والشــعر؛ غســل اليديــن يف األوقات األساســية.
•ضــان النظافــة البدنيــة الجيــدة لألطفــال هــي واجــب
الوالديــن.
وأخــرا تحدثنا عــن تحفيز اللغــة عند األطفال الصغــار ،وعلمنا
عىل وجــه الخصوص أن:
•التواصــل مع اآلخريــن مهارة أساســية لحياة البالــغ ،متكنه
مــن أن يُ ْف ِه َم ويعــر بوضوح عــن أفكاره.
•ابتداء من الشــهر  6من الحمل يبدأ الطفل يف تطوير حاســة
ســمعه وســاع األصوات الخارجية كام يبدأ يف تعلم اللغة.
•األرسة ميكــن أن تدعــم تعلــم اللغة لــدى الطفــل وخاصة
بإعطائــه العناية وبإرشاكه يف محادثــات الحياة اليومية حتى
وإن كان ال يتكلــم بعد.

•اآلن وقــد شــاهدنا جميــع هــذه األشــياء اإليجابيــة لنمو
وســعادة أطفالكــم فهــل أنتــم مســتعدون لتطبيقها؟
اطلبوا مــن املجموعة التصفيق ،ألنه ميكننــا أن نرتاح ملا تعلمناه
اليوم وما ســنقوم به غدا.
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املرحلة  :8التزامات املشاركات أمام العموم
اطلبــوا مــن املشــاركات أن تتجمعــن يف مجموعــات صغــرة حســب أماكن
توافدهن..
مــن أجل مســاعدتكم عــى تطبيق هــذه النصائــح نقرتح عليكــم اليــوم أن تأخذوا
بعــض اإللتزامات.
اقرتحــوا عىل املجموعــة التزامني لكل موضوع واطلبوا مــن كل مجموعة صغرية
اإلتفــاق فيام بينهــا من أجل اختيــار أحد اإللتزامــن لكل موضــوع .ميكن لكل
مجموعــة صغرية اقــراح التزاماتها الخاصة بها (هــذه اإللتزامات يجب أن تدون
مــن طــرف املنعش) .املهم أن تفــي كل مجموعة صغرية بالتــزام لكل موضوع.
التغذية

النظافة

اإللتزام :1

استخدام الدقيق املنقوع لطهي العصيدة (الحساء).

اإللتزام :2

احرتام الجودة ،والكميات والوترات املوىص بها
للتغذية التكميلية لألطفال.

اإللتزام :1

ضامن سالمة غذائية جيدة باتباع املامرسات التي متت
مشاركتها اليوم (تنظيف األواين وتعقيم األغذية).
املحافظة عىل النظافة البدنية الجيدة لألطفال وفقا
ملا متت متابعته هنا (تنظيف األرداف بعد كل براز،
غسل كامل الجسم كل يوم ،تنظيف األظافر ،وغسل
اليدين ،األحذية ،الخ .)....
اعطاء األم العناية لطفلها يف كل مرة يحاول فيها
الكالم ،والدخول بهدوء يف الحديث معه بوضع نفسها
يف مستواه.
تشجيع طفلها عىل إصدار أنواع مختلفة من األصوات،
وجعله يكرر بشكل منتظم ،كل يوم.

اإللتزام :2

منو الطفل

اإللتزام :1
اإللتزام :2
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عندمــا تختــار املجموعــات الصغــرة بصفة جامعيــة التزاماتهــا ،اطلبوا مــن الجميع
الوفــاء بهــا عند الحصــة القادمة.
رددوا بعــدى" :ألتــزم علنية أمام اللــه وأمام جميع األشــخاص الحارضين أن أيف
باإللتزامــات التي اخرتنا".
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املرحلة  :9تشكيل اللجنة املحلية للرتقية اإلجتامعية
مــن أجــل مواكبتهن يف هذا املســار ،اطلبــوا متطوعة مــن كل املجموعــات الصغرية
املشــكلة لتكــون مكلفة مبســاعدتهن لتنفيذ هــذه اإللتزامــات .اشــكروا املتطوعات
بحــرارة وبينــوا لهن مــا ييل::
ستشــكلن معا ،طيلة األشــهر الثالثة القادمة ،اللجنة املحلية للرتقية اإلجتامعية.
كل واحــدة منكــن مكلفــة بتشــجيع املســتفيدات األخريــات يف مجموعتهــا
ومســاعدتهن عــى 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 عــى مواصلــة التحســيس يف مجموعاتكن.
•لوحــة تذكــر بالواجبات التــي كلفنت بها للحصــة القادمة وكــذا التزاماتكن
اليوم.
•مذيــاع وقــرص يتضمــن حلقــة السلســلة اإلذاعيــة التكافل التــي ينبغي
إســاعها للمســتفيدين من الربنامــج داخــل منطقتكم.
ســنرتك لكن التنســيق فيــا بينكن لتمريــر هذه اللــوازم بينكن خالل األشــهر
الثالثــة القادمــة يك تصــل إىل جميع أعضاء اللجنــة املحلية للرتقيــة اإلجتامعية
قبــل الحصة القادمــة من الرتقيــة اإلجتامعية.
خالل األشــهر الثالثة ستذهنب إىل املســتفيدات يف منطقتكن من أجل تشجيعهن
عىل الوفــاء بالتزاماتهن وإنجاز واجباتهن.
ستحددون معهن الفوائد امللموسة املرتبطة باملامرسات التي تحدثنا عنها.
أخــرا كل واحــدة منكــن ســتقوم بتنظيــم دورة اســتامع يف منطقتها للرســالة
الصوتيــة املوجــودة يف القــرص مــن خــال مذيــاع التكافل .تســتغرق حصص
اإلســتامع والنقــاش الجامعــي أقل مــن  30دقيقة.
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خــال حصتنــا القادمة من الرتقيــة اإلجتامعية وبصفتكن أعضــاء اللجنة املحلية
للرتقية اإلجتامعية ســتزودننا ب:
•جميــع الصعوبــات التــي واجهتكــن والحلــول التــي توصلــن لهــا لتبني
املامرســات والتوصيــات.
•الفوائد التي الحظنت بأنفسكن بعد تلك املامرسات.
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املرحلة  :10اختتام الحصة
الرســائل التي ستســتمعن لها من هنا للحصــة القادمة موجودة
يف هذا القرص.
خــذوا  5دقائق بعد الحصــة لتبينوا لألعضاء املتطــوع يف اللجنة
املحليــة للرتقيــة اإلجــت عية كيفيــة اســتخدام مذيــاع التكافل
لالســت ع للرســائل والتأكــد ا ٔن الجميع فهــم طريقته.
وبالتحديــد ا ٔخــذ الوقت الكايف للنقــاش مع ا ٔعضــاء اللجنة حول
كيفيــة رير لوازم التكافــل (تحديد برنامــج ريرها).
هل لديكن ا ٔســئلة ،حول محتــوى الحصة ،حول مــا ننتظر منكن
يف الحلقــة القادمة ا ٔو ا ٔي يشء ا ٓخر.
شــكرا جزيال النتباهكن ومشاركاتكن وال تنس الوفاء بالتزاماتكن!
ألننا نقوم بهذا مــن ا ٔجل ا ٔطفالنا.
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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
اإلجتامعية.
ما بني الحصص
اإلتصال هاتفيا بأعضاء اللجنة املحلية للرتقية االجتامعية ل:
•معرفة هل اســتطعن مترير لــوازم التكافل واإلســتامع لربامج
بني 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 اإلجتامعية.
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