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يف إطــار تنفيــذ اســرتاتيجيتها الوطنية للح�يــة اإلجت�عية، أنشــأت موريتانيا، بدعــم من البنك الــدويل، الربنامج 

الوطنــي للتحويــالت اإلجت�عيــة (برنامــج التكافل) موجه نحــو األرس األك� هشاشــة يف البلد. 

الهــدف من هــذا الربنامــج هو مســاعدة األرس، من خــالل تحويالت نقديــة منتظمة وأنشــطة التوعيــة والرتقية 

اإلجت�عيــة، عــىل كــرس حلقة الفقــر املتوارث بــ© األجيال من خــالل توف¨ تعليــم أفضل ألطفالهــا وتبني أفضل 

والغذائية. الصحية  الســلوكيات 

هذا الدليل موجه ملنعيش برنامج التكافل ملساعدتهم يف إنعاش حصص الرتقية االجت�عية.

© الربنامج الوطني التكافل للتحويالت االجت�عية، انواكشوط، 2017



املعدات الرضورية إلنعاش الحصة 6

عدة التكافل   
جهاز عرض صغ¨ 
مكرب صوت 
شاشة عرض 
خزائن اإليداع 
̈ة، بطاقات وملصقات)  رسوم بيانية (كب
مذياع التكافل 
مفتاح USB يحوي: 

عرض باوربوينت حول التغذية املكملة بعد 6 أشهر 

فيلم حول م�رسة التغذية للحصص 5 و6: ما هي فوائد تغذية مكملة  

جيدة بعد 6 أشهر؟

فيلم حول م�رسة النظافة / الصحة للحصص 5 و6: ما هي فوائد نظافة  

جيدة للغذاء، البدن واملسكن؟

وتنمية   تحفيز  هي  ما  و6:   5 للحصص  الطفل  �و  م�رسة  حول  فيلم 

التعب� عند األطفال؟

فيلم: العصيدة املخمرة من مايل 

̈ة تضحك مع أبيها  فيلم: طفلة صغ

̈ة تتحدث مع أبيها  فيلم: طفلة صغ

مفتاح USB يحتوي عىل الحلقة 4 من سلسلة لتكافل اإلذاعية 

معدات إضافية:   
رمل 
إناء 
كوبان بنفس الحجم 
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املرحلة 1: استقبال املجموعة، النداء والتذك�
 «واضيع السدايس

نقدم أنفسنا ونرشح ملا ذا نحن هنا.

الهــدف مــن حصــص الرتقيــة اإلجت�عيــة هذه، هــو النقــاش بصفة 
ج�عيــة حــول الوســائل التــي بحوزتنــا لزيادة فــرص نجــاح أطفالنا 
بعــون الله تعــاىل. خالل هــذه الحصص ســنتحدث ع� Üكننــا القيام 
بــه بصفتنــا أمهات/آبــاء بالخصــوص في� يتعلــق بالنظافــة والصحة 
والتغذيــة وحقــوق وح�يــة 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 اإلجت�عية هذه ســاعة ونصف.

الحضــور لهــذه الحصــص الفصليــة إلزامــي للحصول عىل املســاعدة 
املاليــة لربنامــج التكافل. ســأبدأ إذن بإعــداد الئحة بأســ�ء الحضور.

ما هي األوقات األك� سعادة والتي çضونها مع أطفالكم؟• 
ملاذا تستمتعون بهذه األوقات عىل وجه الخصوص؟• 

ســتعقد حصــص الرتقية االجت�عيــة كل 3 أشــهر. وســوف تركز هذه 
الحصص عىل موضوعات تهدف إىل تحســ© الظروف املعيشــية والنمو 

الســليم ألطفالكم.
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نداء الحضور

خالل الحصة املاضية من الرتقية اإلجت�عية، تحدثنا عن أهمية:
 

تزويـــد األطفال مـــا بعد 6 أشـــهر بتغذية تكميليـــة إضافة إىل   
األم..  êل

اتبـــاع اجـــراءات الصحة يف مجـــال التغذية والنظافـــة البدنية  
لتفادي مـــن األمراض داخـــل األرسة.

تحفيـــز تعلـــم اللغة عند الطفل، منذ ســـن مبكـــرة، من خالل  
التحدث معه بشـــكل منتظـــم وإعطائه العنايـــة عندما يحاول 

لكالم. ا

هل يريد أحدكم إضافة يشء؟• 

هــل بإمكان أحدكم تذكــ¨ باقي املجموعة Õــا تحدثنا عنه • 
̈ة؟ خــالل الحصة األخ
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إعالن أهداف الحصة

أهداف حصة الرتقية االجت�عية اليوم هي:

̈ة.•  مراجعة ما تم نقاشه خالل الحصة األخ
اســتعراض االلتزامــات التــي تعهدتــن بهــا خــالل الحصــة • 

. ضية ملا ا
مناقشــة األنشــطة التــي قمــì بهــا منــذ آخر مــرة خاصة • 

بدعــم مــن اللجنــة املحليــة للرتقيــة االجت�عية.
اســتك�ل املعلومــات حــول املوضوعــات التي تــم التطرق • 

إليهــا يف هذا الســدايس.

ال تستمر حصة الرتقية االجت�عية أك� من 2 ساعة.

̈ة حســب مناطق  اطلبــوا من املشــارك© تكوين مجموعات صغ
توافدهم.
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املرحلة 2: حصيلة اإللتزامات التي تم أخذها يف الحصة 
املاضية

خالل هذه املرحلة، ال تنســوا تحديد املتبن© للم�رســات الذين 
ســيتم في� بعــد إجــراء مقابالت معهم (أشــخاص يســتطيعون 
التحــدث بطالقــة ولديهــم مــا يقولــون). دونــوا الحلــول التي 

توصلــت إليهــا املجموعــة للتغلب عــىل الصعوبات.

هــل بإمكانكم أن تذكرونــا بااللتزامات التــي أخذتم داخل • 
̈ة؟ كل مجموعــة صغ

للتذكــ¨ فقــد اقرتحنا عليكم، إمــا أن تحــددوا بأنفســكم التزامكم الخــاص، وإما أن 
تختــاروا من بــ© االلتزامــات التالية:

استخدام الدقيق املنقوع لطهي العصيدة (الحساء). اإللتزام 1: التغذية

احرتام الجودة، والكميات والوترات املوىص بها 
للتغذية التكميلية لألطفال.

اإللتزام 2:
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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؟• 

كيف ترصفتم للوفاء بالتزاماتكم؟ 
مــا هي النتائــج اإليجابية التــي الحظتــم واملتعلقة بتبني  

هذه امل�رســات؟
هــل وجدتم دع� مــن محيطكــم؟  إن كان الجواب نعم،  

كيــف حصلتم عليه؟

ض�ن سالمة غذائية جيدة باتباع امل�رسات التي çت 
مشاركتها اليوم (تنظيف األواô وتعقيم األغذية).

اإللتزام 1: النظافة

املحافظة عىل النظافة البدنية الجيدة لألطفال وفقا 
ملا çت متابعته هنا (تنظيف األرداف بعد كل براز، 
غسل كامل الجسم كل يوم، تنظيف األظافر، وغسل 

اليدين، األحذية، الخ ....).

اإللتزام 2:

اعطاء األم العناية لطفلها يف كل مرة يحاول  فيها 
الكالم، والدخول بهدوء يف الحديث معه بوضع نفسها 

يف مستواه.

اإللتزام 1: �و الطفل

تشجيع طفلها عىل إصدار أنواع مختلفة من األصوات، 
وجعله يكرر بشكل منتظم، كل يوم.

اإللتزام 2:
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التوجه إىل أعضاء اللجنة املحلية للرتقية اإلجت�عية:

ما هــي الصعوبات امللموســة التــي واجهتكم أثنــاء الوفاء • 
بااللتزامات؟

ما هــي الحلول العمليــة التي توصلتم إليهــا لتمك© أعضاء • 
منطقتكــم من الوفــاء بالتزاماتهم والتغلــب عىل الصعوبات 

صادفتهم؟ التي 
مــا هــي الفوائد امللموســة التــي الحظتم يف اعتــ�د هذه • 

امل�رسات؟

هل الجميع مستعدون ملواصلة الجهود للوفاء بالتزاماتكم؟• 

التوجه من جديد إىل الجميع:
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املرحلة 3: ردود األفعال حول الربامج السمعية ما ب¥ 
الحصص

إىل أعضاء اللجنة املحلية للرتقية االجت�عية 

هــل çكنتــم مــن جمــع كافــة املســتفيدات يف منطقتكم • 
حــول مذيــاع التكافل؟

إن كان الجــواب ال، ابحثــوا عــن الســبب وأكدوا عىل أهمية املشــاركة 
يف هــذا العمــل ملتابعــة التفك¨ ما بــ© الحصص يف النقــاش املثار من 

طرف املجموعــة خالل الحصة الســابقة.

هــل أثــار هــذا البث نقاشــا ب© النســاء الحــارضات حول • 
الحلقة؟ تناولتهــا  التي  املســألة 

ما هي النقاط األساسية التي تم نقاشها يف هذه املناسبة؟• 

مــا ذا تناولــت الحلقــة 5 من السلســلة اإلذاعيــة التكافل • 
والتــي اســتمعتم إليها منــذ الحصــة املاضية؟

اطلبــوا من املجموعــة أن يقدمــوا تشــكراتهم الحارة ألعضــاء اللجنة 
املحليــة للرتقيــة اإلجت�عية ملشــاركتهن.



التــــــغـــذيــــــــة
التغذية التكميلية لألطفال 

فوق سن 6 أشهر
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تذك�

لقــد تحدثنا يف الحصــة املاضيــة التغذية التكميليــة لألطفال من 
ســن 6 إىل 24 شهرا.

تقديــم العــرض الفيلــم بعنــوان التغذيــة التكميليــة بعــد 6 
أشــهر(تتمة).

يحتــوي لê األم عــىل كل ما هــو رضوري لتلبية حاجيات ×ــو الطفل. 
وÜــد الطفل بتغذيــة متوازنة çامــا وصحية ويحميه مــن األمراض.

مــن يســتطيع أن يذكرنا كيــف ينصح بتغذيــة األطفال من • 
̈ا من 12 إىل  6 إىل 8 أشــهر؟ ثــم من 9 إىل 11 شــهرا؟ وأخــ

شهرا؟  24

املـرحلــة 4: التــغــذيــة – التغذية التكميلية
 لألطفال فوق سن 6 أشهر

من 6 إىل 8 أشهر:

حســاء من الحبوب. يف البداية ملعقــة أو ملعقت© بعد كل رضعة. • 
ثم يف شــكل وجبات، مرتان يف اليوم. 

ماء صالح للرشب.• 

استع�ل جهاز العرض
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من 9 إىل 11 شهرا:

حساء حبوب، 4 مرات يف اليوم.• 
صلصــة أو مــرق يحتوي عىل خرضوات، ســمك أو لحــوم مأخوذة • 

مــن وجبــة األرسة تم طحنهــا يف وعاء منفصــل إن أمكن.
فاكهة عىل األقل مرة يف اليوم.• 
كــ� أنه من املستحســن أن تقــدم للطفــل وجبتــان خفيفتان أو • 

̈تــان يف اليــوم (فطائــر، كعــك، خبــز إلــخ...) بــ© الوجبات  تصب
. ليومية ا

من 21 إىل 42 شهرا:

3 إىل 4 وجبــات يف اليــوم مأخــوذة مــن الوجبة العائليــة (بدون • 
الفلفــل الحــار) تقدم يف إناء فــردي خاص مع الحــرص عىل تنويع 
̈ة أو تحويله إىل  الوجبــات. يفضــل تقطيع طعامــه إىل قطع صغــ

. يسة هر
فاكهة عىل األقل مرة يف اليوم.• 
كــ� أنه من املستحســن أن تقــدم للطفــل وجبتــان خفيفتان أو • 

̈تــان يف اليــوم (فطائــر، كعــك، خبــز إلــخ...) بــ© الوجبات  تصب
. ليومية ا

ماء صالح للرشب.• 

خــالل هــذه الفــرتة مــن 6 إىل 42 شــهرا يجــب أن تســتمر الرضاعة 
̈ة وعــدد الرضعات يتقلــص تدريجيا كلــ� زادت  الطبيعيــة لكــن وتــ

التكميلية. التغذيــة 
ابتــداء من ســنت©، Üكننــا توقيــف الرضاعــة الطبيعية. عندهــا، تتم 
تغذيــة الطفل مثــل باقي أفــراد األرسة. مع ذلك، فمن املستحســن أن 
يخصــص له صحن Õفــرده للتأكد مــن أن لديه ما يكفي مــن الطعام.

إيقاف جهاز العرض
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مــن يود مشــاركتنا واحــدة أو أكــ� من وصفــات العصائد • 
لألطفال؟ الغنيــة 

برأيكــم، هــل çثل هذه الوصفــات العصائد املركبــة و / أو • 
العصائــد الغنية؟ 

هل حــاول البعــض منكن طبخ عصائــد منقوعة كــ� رأينا • 
الفيديو؟ يف 

إرجاع الواجبات املنزلية

لقد رأينا يف املرة املاضية أنه توجد:

"العصائــد املركبة"، محســنة بفضــل خلط مكونــات مختلفة قبل • 
الطهــي (الحبــوب، الخرضوات الجافــة، وأحيانا األســ�ك، إلخ...)، 

"العصائد الغنية" والتي تم تحســينها بإضافــة مكونات بعد الطبخ • 
(الدهــون، للحصــول عىل الطاقــة، والحليــب املجفــف للربوت©، 

وعصــ¨ الفاكهة ...).

وطلبنــا منكم يف الحصــة املاضية البحــث لدى أخواتهــن وصديقاتهن 
عــن أفضل وصفــات العصيدة الغنية ملشــاركتها مــع املجموعة.

إعطــاء وقــت للتبــادل بــ© املشــاركات ملناقشــة مختلــف الوصفات 
واملكونــات املختلفــة املســتخدمة.

إذا كان األمــر كذلــك، هل راقت هــذه العصائــد ألطفالكن، وهل • 
الحظــì فــوارق بينها وب© العصائــد التي تعــدون تقليديا؟ 

إن | يكن كذلك، فل�ذا | تحاولن؟• 
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استع�ل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض

عــرض الفيلم حول املتبن© مل�رســة التغذية للحصــص 5 و6: ما 
هي فوائــد تغذية تكميلية بعد 6 أشــهر؟

هل يــأكل األطفــال الصغــار بســهولة أم أنه مــن الصعب • 
أحيانــا إطعامهــم؟ ملاذا؟

كيف Üكننا تشجيع األطفال الصغار عىل األكل؟• 

رسائل تكميلية

بصفتنــا آباء/أمهــات، فــإن مــن املهــم العمل عــىل تشــجيع األطفال 
الصغــار عــىل تنــاول الطعــام. فهم غالبــا مــا يتناولون الطعــام ببطء 
وبصــورة غــ¨ نظيفة جــدا، ومن الســهل رصف نظرهم. وهــم يأكلون 
بشــكل أفضل حــ© يحــرض اآلباء/األمهات وقــت الطعام لتشــجيعهم 

بجــد وبحنــان عــىل األكل وذلــك إىل أن يبلغوا عامهــم الثالث.

لتشجيع طفلكم عىل تناول الطعام، Üكنكم:

الجلــوس بجواره وتشــجيعه عــىل األكل ومخاطبتــه: «هممم هذا • 
. جيد»

جعل وقت تناول الطعام لحظة سعيدة.• 
استغالل وقت الطعام لتعليمه أشياء كأس�ء األغذية مثال.• 
عــدم دفع الطفــل لتنــاول الطعام برسعــة (بعض األطفــال يأكل • 

قليــال، ثم يلعــب قليال، ثــم يأكل مــرة أخرى).
عدم إطعامه عند التعب أو النعاس.• 
خلط األغذية إذا كان الطفل ينتقي وال يأكل إال ما يرضيه.• 
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ما هي برأيكم خثارة عصيدة األطفال؟• 

أنشطة عملية

ما هــي القواعــد الصحية التــي تتبعن عند إعــداد وجبات • 
الطعــام ألطفالكن؟ ملــاذا هذا مهم بالنســبة لكن؟

األطفــال الصغــار هم أقــل مناعة مــن البالغ©. ولهذا تجــب ح�يتهم 
مــن الجراثيم بشــكل أفضل مــن اآلخرين. لهذا فإن مــن املهم أن تتبع 
قواعد بســيطة مــن النظافة أثنــاء معالجة وتخزين األغذيــة التكميلية 

مثل العصيــدة. وخصوصا: 

غسل معدات التحض¨ قبل استخدامها• 
غسل اليدين بالصابون• 
استخدام ملعقة أو وعاء نظيف ألخذ الدقيق• 
استخدام أواô نظيفة لتغذية األطفال وللحفاظ عىل العصيدة• 
رمي بقايــا العصيدة بعد نصف يوم، م� يفــرتض تحض¨ عصيدت© • 

يف اليوم لألطفال.
يجــب تخزيــن الدقيــق يف وعــاء مغلــق ومخصص لهــذا الغرض، • 

لح�يتــه من الذبــاب والحرشات والقــوارض والطفيليات املختلفة، 
نقيا. يبقــى  بحيث 

الطفل الصغ¨ يفضل العصائد السائلة ألنها سهلة اإلبتالع.

إجــراء العرض التــايل: وضع رمل يف وعــاء. التوضيح للمشــاركات 
أن الرمــل Üثــل العنــارص املغذية املوجــودة يف العصيــدة. هذه 
العنــارص املغذيــة تأ` من جميــع املكونات املســتخدمة يف إعداد 

العصيــدة. أخذ عينــة من الرمــل يف كوب. 
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Üثل هذا الكوب جزء العصيدة الذي سيبتلعه الطفل. 
اســألوا املشــاركات ما ذا يفعلــن عندما يعتــربن أن العصيدة خ�ة 

للغاية بالنســبة للطفل. 
بشكل عام تتم إضافة املاء.

إضافــة املــاء يف وعــاء يحتــوي عــىل رمــل. مــن جديــد، أخــذ 
محتويــات الوعــاء (الرمل واملاء) باســتخدام كوب ثــان من نفس 
حجم الكوب األول، ثم اســألوا املشــاركات عــ� إذا كانت لدينا يف 
هــذا الكوب نفــس كمية الرمــل وبالتايل العنــارص املغذية ك� يف 

الكــوب الذي يحتــوي فقط عــىل الرمل؟
ال. املــاء ال يحتوي عــىل العنارص املغذية. لذلــك فإنه كل� احتوت 
العصيــدة عــىل ماء أك� قلــت العنــارص املغذيــة الرضورية لنمو 

الطفل التــي تحويها. 

هنــاك تقنيات الســتخدام كميات أقل مــن املاء لتحضــ¨ عصيدة غنية 
وبنفــس الخثــارة. إن الذي يجعل العصيــدة خ�ة هو النشــاء املوجود 
يف الحبــوب. ولكرس النشــاء وإســالة العصيــدة، يكفــي أن نضيف إىل 

العصيــدة، مبارشة بعد طهيهــا، مكونا يدعــى «أميالز».
إن اســتخدام األميــالز Üَُِكــُن إذن مــن الحصــول مع إضافــة كمية ماء 

أقل بكثــ¨ وبالتــايل الحصول عــىل عصيدة غنيــة جدا.
إن إضافــة األميالز يجــب أن تتم مبارشة بعد الطهــي Õجرد نزع القدر 
̈ه يكــون أقوى حينــ� تكــون الحرارة  مــن فــوق النار، ذلــك أن تأثــ

̈ة جدا. مرتفعــة ولكــن ليس بدرجة كبــ
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ولكن أين نجد األميالز؟ إنه يوجد وبكمية يف:

لÎ األم.• 
لعــاب الكبار (لدينــا بالفعل األميالز يف لعابنا وهــو ما Üكننا البدء • 

يف تســييل ما نــأكل قبل بلعه. أمــا األطفال الصغــار فليس لديهم 
بعــد األميــالز يف لعابهم، وبالتايل فإنهم يجدون صعوبة شــديدة يف 

هضــم العصائد الخ�ة).

من حيث الكمية التي ينبغي استع�لها: 

̈ة من الن األم تكفي عادة.•  1/2 ملعقة كب
لعق امللعقة قبل تحريك العصيدة قد يكون كافيا أيضا.• 

وبالتايل فإن وصفة العصائد النشوية هي كالتايل: 

1 مقــدار من الدقيــق املركــب + 2 مقدار من املاء ثــم الطهي. 
بعــد الطهي، تســييل العصيــدة بإضافــة األميالز (لــê األم، و / 
أو اللعــاب). ثــم إمكانية إضافــة عص¨ الفواكه، الزيــت والزبدة 

الــخ....، بعد تربيــد العصيدة وذلــك إلثرائها.
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خـــالصـــــــــــة:

ابتــداء من 6 أشــهر، يجــب أن يبدأ الطفل يف تنــاول أطعمة • 
ســائلة أو شــبه صلبة مــع االســتمرار يف إرضاعــه من طرف 
أمــه. ما بــ© 6 و21 شــهرا، يبدأ الطفــل يف تنــاول العصائد 
الغنيــة مرت© يف اليــوم بداية ثم 4 مــرات يف اليوم ابتداء من  
9 أشــهر. ال ينصح بتنــاول الطفل للوجبة العائليــة إال ابتداء 

من الشــهر 21 بــرشط أن يخصص له طبــق منفرد. 
 • ê̈ا، فقد رأينــا أن اســتخدام األميالز الــذي يوجد يف ل وأخــ

األم ويف لعــاب البالغــ©، Üَُِكــُن مــن تســييل العصيدة دون 
الحاجــة إىل إضافة مــاء، وبالتايل الحصول عــىل عصيدة غنية 

جدا عــىل الرغم من ســيولتها. 



النـــــظـــــــــافــــــــة:
نظافة الغذاء والبدن واملالبس
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ما هي أهمية النظافة الجيدة؟• 
ما هــي اإلجراءات الرئيســية الواجب اتباعهــا للنظافة والتي • 

رأيناهــا آخر مرة؟

تذك�

çَُِكــُن النظافــة الجيــدة، من خــالل عمليــات التنظيــف العادية، من 
القضــاء عــىل العديــد مــن الجراثيم ومــن الح�ية ضــد األمراض.

وتشمل التداب¨ الرئيسية للسالمة الغذائية ما ييل:

ضــ�ن نظافــة أيــدي مــن يطبخ ومــن يــأكل، من خالل غســلها • 
والصابون. باملــاء 

ضــ�ن نظافــة األواô ومعــدات الطبــخ (تغســل باملــاء النظيف • 
والصابــون، وكذلــك األماكــن املســتخدمة للطبــخ)، وإغالقها عند 

. ينها تخز
ضــ�ن نظافة وتعقيــم األغذية: تنقــل وتخزن Õأمــن عن مصادر • 

التلــوث املحتملــة؛ تعقيــم األغذيــة عــن طريــق غســلها باملاء 
النظيــف املخلــوط مــع بضع قطــرات مــن الجافــل، الصابون أو 
̈ا، طبخها دا/ــا قبل اســتهالكها. ̈ الليمــون، ثم تشــطف. وأخــ عصــ

املـرحـلة 5: النــظــافـــة - نظـافـة الغـذاء والبـدن 
والـمـالبـس
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تشمل اإلجراءات الرئيسية للنظافة البدنية للبالغ© ما ييل: 

غسل كامل الجسم يوميا بالصابون.• 
تنظيــف األســنان بالفرشــاة بعــد كل وجبة، ومرت© عــىل األقل يف • 

ليوم. ا
قص األظافر والشعر بانتظام.• 
غســل اليديــن بالصابــون عــدة مــرات يف اليــوم خــالل األوقات • 

. سية ألسا ا
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إرجاع الواجبات املنزلية

ماذا نفعل لض�ن النظافة الجسدية الجيدة للطفل؟• 

̈ة للنظافة الجسدية لألطفال. يتوجب عىل البالغ© إعطاء عناية كب
وهكذا فإنه يوىص Õا ييل:

غســل جســم الطفل مرة واحــدة عىل األقــل يف اليــوم بالصابون • 
واالسفنج.

Õجرد بروز أســنانه يجب تنظيفها بالفرشــاة بعــد كل وجبة، وعىل • 
األقــل مرت© يف اليوم.

قص األظافر مرت© يف األسبوع، وتنظيفها كل يوم.• 
غسل يديه بالصابون يف األوقات األساسية.• 
قص شعره بانتظام.• 
تنظيــف أرداف الطفل بالصابون بعد كل براز ثم تجفيفها Õنشــفة • 

نظيفة أو يف الهواء الطلق.
ح�ية قدمي الطفل يف أحذية غ¨ ضيقة جدا.• 

أيكــن تعتقد أنها çكنت من االمتثــال لجميع تداب¨ الصحة • 
الغذائية والجســدية التي تحدثنا عنها يف الحصة السابقة؟ 

مــا هي كميــة الصابــون والجافــل التي كانــت رضورية . • 
تتمكنــي أنــت وأطفالك مــن امتثال هــذه التداب¨؟ 

ما هي كلفة رشاء أو الحصول عىل كميات هذه املواد؟ • 
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̈ة قيمنــا معا ما الــذي çثلــه نفقاتكن يف •  يف الحصــة األخــ
مجــال الصحة، فهل تعتقدن أن ذلك يســتحق االســتث�ر يف 
مــواد التنظيــف والتعقيم هــذه للحد من تكاليــف الرعاية 

̈ة؟  الصحيــة وتجنيب أطفالكــن اإلصابة باألمــراض الخط

تحدثنا باألســاس عن املنــزل، املاء، الجســم، والغذاء، ولكن • 
أي يشء آخــر مهــم غســله بشــكل منتظم لضــ�ن نظافة 

؟ ة جيد

رسائل تكميلية

استع�ل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض

عــرض الفيلم حــول املتبن© مل�رســة النظافة/الصحــة للحصص 
5 و 6: مــا هــي فوائــد اتبــاع نظام غــذاÑ صحي جيــد ونظافة 

واملالبس؟ الجســم 

مــن املهم أيضــا الحفاظ عىل نظافة الثوب، فاملالبس الوســخة تســاعد 
عىل انتشــار الجراثيم واألمــراض املعدية. لهذا، فــإن مالبس وبطانيات 
وأغطيــة للبالغــ© ك� األطفــال، يجب أن تغســل بانتظــام. إن نظافة 
املالبــس تحمينــا من أمــراض الجلد التي قــد تكون، يف بعــض األحيان 

. خط¨ة
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كم مــرة يف األســبوع تغســل© مالبســك ومالبــس أطفالك • 
بون؟ لصا با

قبــل اختتام هذه الحصــة وهي األخ�ة التــي تتناول قضايــا النظافة، 
نقــرتح عليكــن مشــاهدة رشيطــي فيديــو قص�يــن يلخصــان أهم 

املعلومــات التــي تطرقنــا إليها فيــÚ يتعلــق باملاء وصحــة الغذاء. 

̈ة. ومن أجــل النظافة  كــ� تعلمــون، فإن الطفــل يتســخ برسعة كبــ
وح�يــة األطفال ضــد األمراض، فإن مــن املهم التأكد مــن أن أطفالك 

يرتــدون يف كل صباح مالبــس نظيفة.

أنشطة تطبيقية

النشاط 1

استع�ل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض

عرض الفيلم املسمى «املاء والصحة الغذائية»

مــا الــذي تتذكرونــه كعنارص أساســية من أرشطــة الفيديو • 
؟ ه هذ
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خـــالصـــــــــــة:

إن التدابــ¨ الصحيــة رضوريــة لح�ية جميع أفــراد أرستكم • 
ضــد األمراض. وتســتند هــذه التداب¨ عىل:

النظافة الجيدة يف املسكن• 
اتباع نظام غذا- صحي• 
النظافة الجسدية الجيدة• 
والنظافة الجيدة للملبس• 

̈ا، نذكر عنــد الحاجــة، أن الصحة الغذائية ونظافة الجســد  وأخــ
وامللبــس çثل قيمة هامة يف اإلســالم.



نـمـو الطـفـل:
تحفيز اللغة (التعب�)
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Üكنه أن يذكرنا ملاذا من املهم التحدث مع األطفال؟• 

من أي سن Üكننا البدء يف التحدث مع أطفالنا؟• 

تذك�

مثلنــا نحــن الكبــار، فــإن الطفل (وحتــى الصغــار جــدا) بحاجة إىل 
االســت�ع إىل ما نود أن نقول له. فعىل ســبيل املثال، إنــه يحتاج إىل أن 
يســمعكم تقولــون إنكم تحبونه. ويحتــاج أيضــا إىل أن ينصت له عند 

التعبــ¨ عن احتياجاته ومشــاعره.

لقــد ثبــت أن التحــدث املنتظم مع الطفل يســاعد عىل ×ــوه، إذ نب© 
لــه بذلك أنــه مهم وأنــه محبوب، يف الوقــت ذاته، فــإن التحدث إليه 
بانتظــام، رغــم أنه ال يعــرف الــكالم حتى اآلن، يســمح لــه بالبدء يف 
تحصيــل املهــارات التي ســتمكنه بدوره مــن الكالم حينــ� يصبح أكرب 

 . سنا

املرحــلـة 6: نـــمــو الــطـفل - تحفيز اللغة (التعب�)

̈ة عن تحفيز اللغة. لقد تحدثنا يف املرة األخ

ابتــداء من الشــهر 6 مــن الحمل يبدأ الطفل يف تطوير حاســة ســمعه 
ويبــدأ حينها بســ�ع أصــوات العا| املحيــط به. إنه يســمع عىل وجه 
الخصــوص صــوت أمه القريبــة دا/ا منــه. لذلك، فإن مــن املهم البدء 

يف التحــدث مــع الطفل يف حــ© أنه مــا زال يف بطن أمه.
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برأيكــم ملــاذا مــن املهــم تشــجيع اللغــة (التعبــ¨) عند • 
األطفــال؟

إن الشــخص الذي Üكنه التواصل بشــكل صحيح، هو شــخص قادر عىل 
تطويــر عالقات منســجمة مع اآلخريــن. وح© يتحــدث الطفل برسعة 
وبشــكل صحيح فســوف يكون مفهوما بســهولة، وهذا ما سيمكنه من 
املشــاركة يف املحادثات بطريقــة محرتمة ومن التعبــ¨ الهادئ والواضح 
عن مشــاعره. عالوة عىل ذلــك، فقد ثبت أن التمكن من اللغة يســهل 

في� بعد، تعلم القــراءة والكتابة. 
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مــن بإمكانــه ان يذكرنــا باألنشــطة التــي اقرتحنــا عليكم • 
للتواصــل مــع األطفــال وتحفيــز تعلمهــم للغة؟

إرجاع الواجبات املنزلية

̈ة اتباع بعــض النصائح  تتذكــرون أننا طلبنــا منكم خالل الحصــة األخ
التواصــل مع األطفال: لتعزيز 

لقــد اقرتحنا عليكــم وضع أغراض مختلفة األحجــام والرتاكيب يف أوعية 
مثــل (الحجــار، الرمال، املالعق ولعــب األطفال الــخ ....). ضعوا الطفل 
بجانــب األوعيــة ليتمكن من اللعب بحريــة. ثم تفاعلوا معه بســؤاله 
مثــال: "ما هــذا؟ " أرô أيــن الحجر؟ "، "امســك امللعقة مــن فضلك"، 

"هــل تريد أن تلعــب بهذا؟ ".

كــ� اقرتحنــا عليكــم مســاعدته عــىل التعرف عــىل نفســه يف املرآة. 
تأكــدوا مــن أن املرآة ليس لها حــواف حادة وأبقوا طيلــة الوقت معه. 
بينــوا له وجهــه يف املرآة، واطرحوا عليه اســئلة من قبيــل: "من هنا؟"، 
"إنــه أنت محمد". شــجعوه عــىل çييز مختلف جوانــب وجهه: "املس 

انفــك"، "أين هو فمــك؟»، إلخ.

̈ا اقرتحنا عليكم مســاعدته عــىل تكرار األصوات األك� شــيوعا يف  وأخــ
لغته األم. حتــى يتمكن مــن تقليدها وحفظها. 
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هــل وجدتن مكانــا ووقتــا معينــا يف اليوم مل�رســة هذه • 
̈ة مــع أطفالكن؟ األنشــطة الصغــ

ما هي األنشــطة التي çكنì من م�رســتها مــع أطفالكن؟ • 
هل قمì بأنشــطة أخرى؟

كيف كان شعوركن أثناء هذه األوقات؟• 
هــل كانت هــذه األوقات ســعيدة وممتعة لكــن وللطفل؟ • 

ملاذا؟

مــن خــالل حياتهــم اليومية وســط األرسة، يتعلــم األطفال االســت�ع، 
̈ا الــكالم. وبإمكان األرسة أن تدعم هذا املســار من  وتقليــد الكبار وأخ
خالل أنشــطة بســيطة تشــجع األطفال عىل تعلم اللغة. وتشــمل هذه 

املثال: ســبيل  األنشطة، عىل 

إيالء االهت�م للطفل، ومشاهدته عندما يتحدث.• 
إدراجــه يف محادثــات الحيــاة اليوميــة، حتــى وإن كان ال يعرف • 

بعد. الــكالم 
دعوته لتكرار كل�ت بسيطة.• 
رسد بعض الحكايات عليه، الغناء له أو إس�عه بعض األشعار.• 
اعتــ�د الوضعيــة املال/ــة للحديــث مع الطفــل: الجلــوس وجها • 

لوجــه معــه وأخذه بــ© الذراعــ© أو االنخفــاض إىل مســتوى قامته.
تشــجيعهم عــىل أداء أنــواع مختلفــة مــن األصوات.وبوضــوح، • 

فاألطفــال يحتاجــون إىل الكثــ¨ مــن الت�ريــن.
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رسائل تكميلية

استع�ل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض

عــرض الفيلم حول املتبن© األوائل مل�رســة ×ــو الطفل للحصت© 
5 و6: مــا هي مزايا تحفيز اللغــة عند األطفال؟

كيف çكنا نحن الكبار من تعلم الكالم؟• 
كيف تعتقدون أن األطفال يتعلمون الكالم؟• 

إن اللغــة تتطــور من خالل الحيــاة يف املجموعــة. ولــ( يتمكنوا من 
الــكالم، فإن األطفال بحاجة إىل أن يحاطوا بأشــخاص يبينون لهم معنى 
الكلــ�ت التي يســتخدمونها لتســمية األشــياء، األماكــن، الحيوانات، 
وحتى األشــخاص. إن الصغار بصفة عامة، ينصتــون وينظرون إىل الكبار 
باهتــ�م كب¨، وحــ© نب© لهــم بوضوح، فإنهــم يفهمــون العالقة ب© 
الكلمــة والــيشء الذي تعنيــه. فعىل ســبيل املثال: ح© نقــول «رمل»، 
ونظهــر لهم الرمل ونكــرر ذلك، فــإن األطفال ســيفهمون أننا نتحدث 
̈ة مــن الحجــارة املوجــودة يف األرض والتي  عــن تلــك القطــع الصغــ

نجدهــا يف كل مــكان ألننا نعيــش يف أكرب صحراء مــن العا|. 
 

شــيئا فشــيئا، فــإن األطفــال يحتفظــون يف ذاكرتهــم بالكلــ�ت التي 
يســمعونها ثــم وبشــكل تدريجــي، وهــم يكــربون، يتعلمــون إعادة 
إنتاجهــا وفهمهــا. وكل هــذا التعلــم يبدأ خــالل الســنوات األوىل من 

! ة لحيا ا
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هــل تتذكــرون أن آباءكــم أو أجدادكــم، أو أفــراد آخرين • 
مــن األرسة كانوا يروون لكــم بعض الحكايــات عندما كنتم 

؟ را صغا
هــل تعتقدون أنــه من املهــم رسد القصص عــىل األطفال؟ • 

ملاذا؟

ملســاعدة األطفــال عــىل رسعــة تطويــر لغتهم، فــإن االســت�ع يعترب 
نشــاطا ال غنــى عنه. إنها لحظات بهجة وتســلية لألطفــال. إن القصص 
والقصائــد واألغاô تســهل عمليــة التعلم مــن خالل تحفيز االســت�ع 

لهــا. كــ� أن القصص تســمح أيضــا للطفل بتطويــر خياله.
حاولــوا أخــذ بعــض الوقت للقيــام بهــذا النوع مــن النشــاط داخل 
األرسة.  إن الجلــوس مــع األطفال لرسد بعض القصــص عليهم هو أيضا 
وســيلة لطيفة لتعزيز الروابــط العاطفية وتقويــة العالقات الجيدة ب© 

اآلبــاء واألطفال. وإليكــم بعض النصائــح للقيام بذلك:

احــرتام خيــارات األطفــال. فبعــض األطفــال لديهــم مثــال قصة • 
مفضلــة، اجعلوهــم إذن ســعداء برسدهــا لهــم.

حينــ� تروون قصة، غ¨وا نربة صوتكم بحســب شــخصيات القصة • 
واســتخدموا تقاســيم وجهكــم لتأكيــد مــا تقولونــه. إن األطفال 
ســيتعلمون مراقبة اإلÜــاءات وçييــز األصوات للفهــم األفضل ملا 
يــدور يف القصــة. إن مــن املهم أيضا أن تســتمتعوا وأنتــم تروون 

هــذه الحكايات...
التأكــد مــن تلبية فضــول الطفــل. إن رسد قصة هو لحظــة تبادل • 

يتوجــب اســتغاللها للنقــاش. قومــوا باإلجابة عىل أســئلة الطفل، 
واســألوه عن رأيه أو ع� ســيقوم به بدل هذه الشــخصية أو تلك 

الخ....
إن روايــة قصــص قبل النوم يســمح للطفــل بإنهاء يومــه بطريقة • 

لطيفة ويحســن نومــه. وإن لحظة طريفة من القراءة قد تســاعد 
األطفال عــىل النوم والقيام بأحــالم جميلة.
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 نشاطات تطبيقية 

النشاط 1

اطرحوا األسئلة التالية عىل املشارك©:

وأنتم هل أحببتم هذه القصة؟• 
هــل تعتقــدون أن األطفــال املوجوديــن قــد أحبــوا هذه • 

؟ لقصة ا
ملــاذا يحــب األطفــال أن تــروى لهــم القصــص حســب • 

اعتقادكــم؟
أي القصص التي نعرف بإمكاننا أن نرسد لهم؟• 

استع�ل جهاز العرض

إيقاف جهاز العرض

عرض الفيلم املسمى رس النجوم.

إن األطفــال يحبــون القصص ألنهــا تحفــز خيالهم، ولكــن أيضا ألنهم 
بهــذه الطريقة Üضون أوقاتا ممتعة ومســلية معكــم. إنهم يحبون أن 
تكرســوا لهم بعض الوقت ألنهم حينها يشــعرون بأنهــم محبوبون. إن 
القصص أساســية لتطوير اللغــة عند األطفال، ولكنها تســاعد أيضا عىل 

تعزيز العالقات الجيــدة داخل األرسة.
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النشاط 2

اطلبــوا متطوعة ويفضــل ان تكون امرأة مســنة ومحرتمة داخل 
املجموعــة، ثم اطلبــوا من املجموعــة التصفيق لهــا. اطلبوا من 
هــذه املتطوعــة أن تروي للفريق قصة او أســطورة تعرفها جديا. 
&نوا وشــجعوا مشــاركة هــذه املتطوعــة. ولتشــجيعها، اطلبوا 
منهــا، مثــال، أي القصــص كانت تحب أن تســمع حينــ� كانت 

̈ة. ثم اشــكروها جيدا عــىل تعاونها. صغــ
نحــن جميعا لدينــا قصص جميلــة ل%ويها لألطفال. فلنســتخدم 

إذن هــذه القصص لتقاســم لحظات جميلة مــع عائلتنا.

خـــالصـــــــــــة:

قبــل أن يتمكن من الكالم، فــإن الطفل يقــوم أوال بتطوير فهمه 
للغــة عن طريق االســت�ع. ولهذا فــإن األطفال يتعلمون أساســا 
الــكالم من خــالل حياتهــم اليوميــة يف األرسة. لذا فــإن القصص 

والقصائد واألغاô تســهل هــذا التعلم.



38

املرحلة 7: ملخص الرسائل األساسية التي تناولناها خالل الحصة

مــن Üكنه أن يلخص لنا الرســائل الرئيســية التي رأينا خالل • 
اليوم؟ حصة 

لقد قمنا بالحديث عن التغذية ورأينا بالخصوص:

أنــه ابتــداء من 6 أشــهر، فإن لــê األم لوحــده | يعد كاف • 
للطفــل الذي بات يحتــاج لتغذية تكميلية غــ¨ أن الرضاعة 

يجب أن تســتمر حتى بلوغ الســنت©. 
مــا ب© 6 و 21 شــهرا، يحتــاج الطفل للعصائــد الغنية، بدءا • 

Õرتــ© يف اليوم ثم 4 مــرات يف اليوم ابتداء من الشــهر 9. ال 
ينصــح بتقديم الوجبــة العائلية للطفل إال ابتداء من الشــهر 

21 ويجــب أن تقدم له يف طبــق خاص منفرد.
̈ها، ك� •  ̈ا، فإن عصائــد الحبوب املنقوعة أغنــى من غ وأخــ

أن األميالز يســمح بتســييل العصائد دون الحاجة إىل إضافة 
إليها. املاء 
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ثم تحدثنا عن النظافة وتطرقنا بالخصوص إىل:

أن إجــراءات النظافــة يف املنــزل والنظافة البدنية، وســالمة • 
الغذاء ونظافة امللبس أساســية لح�يــة جميع أفراد عائلتكم 

األمراض. ضد 
أن ض�ن نظافة جيدة لألطفال واجب اآلباء واألمهات.• 

وأخ�ا تحدثنا عن �و الطفل ورأينا بالخصوص أن:

أن التواصــل مع اآلخرين هو مهارة أساســية لحياة اإلنســان • 
البالــغ، çكنــه من أن يكــون مفهوما وان يعــرب بوضوح عن 

أفكاره.
أن بإمــكان األرسة أن تدعــم تعلــم اللغــة عنــد الطفل من • 

خالل إجراءات بســيطة، خاصــة بإعطائه العنايــة وبإدراجه 
يف محادثــات الحيــاة اليوميــة حتــى وإن كان ال يتكلم بعد. 

أن رسد القصــص، قــراءة القصائــد والغنــاء لألطفــال هــي • 
أنشــطة تعزز الرابطــة العاطفية ب© اآلباء وأفالهم، وتســهيل 

تعلــم اللغــة من قبــل الطفل.

اآلن وقــد شــاهدنا جميــع هــذه األشــياء اإليجابيــة لنمو • 
وســعادة أطفالكــم فهــل أنتــم مســتعدون لتطبيقها؟

اطلبوا مــن املجموعة التصفيق، ألنه Üكننــا أن نرتاح ملا تعلمناه 
اليوم وما ســنقوم به غدا.
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املرحلة 8: التزامات املشاركات أمام العموم

̈ة حســب  اطلبوا من املشــاركات أن تتجمعن يف مجموعات صغ
توافدهن. أماكن 

من أجل مســاعدتكم عــىل تطبيق هــذه النصائح نقــرتح عليكم اليوم 
أن تأخذوا بعــض اإللتزامات. 

اقرتحــوا عــىل املجموعــة التزامــ© لكل موضــوع واطلبــوا من 
̈ة اإلتفاق في� بينهــا من أجــل اختيار أحد  كل مجموعــة صغــ
̈ة اقرتاح  اإللتزامــ© لــكل موضوع. Üكــن لــكل مجموعة صغــ
التزاماتهــا الخاصــة بها ، التي يجب أن تــدون من طرف املنعش. 

̈ة بالتزام لــكل موضوع. املهــم أن تفــي كل مجموعة صغــ

استخدام الدقيق املنقوع واألميالز إلعداد عصيدة 
(حساء) لألطفال.

اإللتزام 1: التغذية

احرتام الجودة، والكميات والوترات املوىص بها 
للتغذية التكميلية لألطفال.

اإللتزام 2:

ض�ن سالمة غذائية جيدة باتباع امل�رسات املوىص 
بها.

اإللتزام 1: النظافة

الحفاظ عىل النظافة البدنية الجيدة لألطفال ونظافة 
مالبسهم وفقا ملا çت التوصية به.

اإللتزام 2:

إعطاء العناية للطفل كل� حاول الكالم، والدخول 
بهدوء يف الحديث والنزول ملستواه العقيل. 

اإللتزام 1: �و الطفل

التعود عىل رسد حكاية أو قصيدة لألطفال ليال قبل 
نومهم.

اإللتزام 2:
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̈ة بصفــة ج�عية التزاماتهــا، اطلبوا  عندمــا تختــار املجموعــات الصغ
مــن الجميــع الوفاء بهــا عند الحصــة القادمة.

رددوا بعــدى: "ألتــزم علنيــة أمام اللــه وأمام جميع األشــخاص 
الحارضيــن أن أيف باإللتزامــات التــي اخرتنا".
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املرحلة 9: تشكيل اللجنة املحلية للرتقية اإلجتÚعية

من أجل مواكبتهن يف هذا املســار، اطلبــوا متطوعة من كل املجموعات 
̈ة املشــكلة لتكون مكلفة Õســاعدتهن لتنفيذ هــذه اإللتزامات.  الصغ

اشــكروا املتطوعات بحرارة وبينــوا لهن ما ييل:

ستشــكلن معــا، طيلة األشــهر الثالثــة القادمة، اللجنــة املحلية 
بتشــجيع  مكلفــة  منكــن  واحــدة  كل  اإلجتÚعيــة.  للرتقيــة 
املســتفيدات األخريــات يف مجموعتها ومســاعدتهن عــىل الوفاء 

بالتزاماتهــن.
ملســاعدتكن يف تحمل هذه املســؤولية ســنرتك لكن بعض اللوازم 

يف: تتمثل 

ملف مع الصــور األساســية املتعلقة باملواضيع التــي تناولنا • 
هــذا اليــوم وذلــك مــن أجــل مســاعدتكن عــىل مواصلة 

التحســيس يف مجموعاتكــن.
لوحــة تذكــر بالواجبات التــي كلفì بهــا للحصــة القادمة • 

وكــذا التزاماتكــن اليوم.
مذيــاع وقــرص يتضمــن حلقة السلســلة اإلذاعيــة التكافل • 

التــي ينبغــي إســ�عها للمســتفيدين مــن الربنامــج داخل 
. منطقتكم

ســنرتك لكن التنســيق فيــ� بينكن لتمريــر هذه اللــوازم بينكن 
خــالل األشــهر الثالثة القادمــة . تصل إىل جميع أعضــاء اللجنة 
املحليــة للرتقيــة اإلجت�عيــة قبــل الحصــة القادمة مــن الرتقية 

اإلجت�عية.
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خالل األشــهر الثالثة ستذهê إىل املســتفيدات يف منطقتكن من 
أجل تشــجيعهن عىل الوفاء بالتزاماتهــن وإنجاز واجباتهن. 

ســتحددون معهــن الفوائد امللموســة املرتبطة بامل�رســات التي 
تحدثنــا عنها.

̈ا كل واحدة منكن ســتقوم بتنظيم دورة اســت�ع يف منطقتها  أخ
للرســالة الصوتية املوجــودة يف القرص من خــالل مذياع التكافل. 
تســتغرق حصص اإلســت�ع والنقاش الج�عي أقل من 30 دقيقة.

خــالل حصتنا القادمة مــن الرتقية اإلجت�عيــة وبصفتكن أعضاء 
اللجنــة املحلية للرتقية اإلجتÚعية ســتزودننا ب:

 • ìجميــع الصعوبات التــي واجهتكــن والحلول التــي توصل
لها لتبنــي امل�رســات والتوصيات. 

الفوائد التي الحظì بأنفسكن بعد تلك امل�رسات.• 
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املرحلة 10: اختتام الحصة

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

 
خذوا 5 دقائــق بعد الحصة لتبينوا لألعضــاء املتطوع© يف اللجنة 
املحليــة للرتقيــة اإلجت�عيــة كيفيــة اســتخدام مذيــاع التكافل 

لالســت�ع للرســائل والتأكد أن الجميع فهــم طريقته. 

وبالتحديــد أخــذ الوقت الــكايف للنقاش مع أعضــاء اللجنة حول 
كيفيــة çرير لــوازم التكافل (تحديد برنامــج çريرها).

هــل لديكن أســئلة، حول محتــوى الحصة، حــول ما ننتظر • 
منكــن يف الحلقة القادمة أو أي شــييئ آخر. 

الوفــاء  تنســ©  وال  ومشــاركاتكن  النتباهكــن  جزيــال  شــكرا 
بالتزاماتكــن! ألننــا نقــوم بهــذا مــن أجــل أطفالنــا.
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ما يجب القيام به قبل املغادرة:

تســليم اللجنــة املحليــة لــوازم التكافــل (امللــف، الصــور، • 
الواجبــات واإللتزامــات، املذيــاع وقــرص يحوي السلســلة 
اإلذاعيــة التكافــل التي سيســتمعن لهــا حتى الحصــة املقبلة). 

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

ما ب¥ الحصص

اإلتصال هاتفيا بأعضاء اللجنة املحلية للرتقية االجت�عية ل:

معرفة هل اســتطعن çريــر لوازم التكافل واإلســت�ع لربامج • 
ب© الحصص بواســطة مذياع التكافل.

معرفــة هل ذكــرن جميع املســتفيدات بالواجبــات املنزلية • 
التــي ســيقمن بها للحصــة املقبلة.

طلــب مســاعدتهن لتعبئة املجموعــة كلها لتنظيــم الحصة • 
القادمــة من الرتقيــة اإلجت�عية. 
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