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لتعريفهمسنوات11الى6سنمنلالطفالالدليلهذاصمم

يةالعالمالصحيةواالزمةالعالمبهيمرالذىالراهنبالواضع

.مرحاثرواكمبسطةمعرفيةبطريقةمعهاوالتعايشافضلبشكل

األنشطةلحلالالزمةالموادتوفيرهورعايةكمقدمدورك

.لالمنزفيعادةالمتاحةاألشياءهيالموادجميع.هناالموضحة
ىإلاحتاجواإذاوبأنفسهمباألنشطةبالقياملألطفالاسمح

.بذلكيخبرونكدعهم،مساعدتك

:اإللكترونيالبريدعلىمعناإجاباتهممشاركةمنكنرجو
homeexplorersjournal@gmail.comأو/و

عالمةباستخداماالجتماعيالتواصلوسائلفيمشاركتها

"بالبيتخليك"#التصنيف
براتناخوتبادلاألفكارلتبادلرقميمجتمعإنشاءإلىنسعى.

.الصحيالحجرخالل
التيفالظرويعرضمتحركفيديومقطعبإنشاءأيًضاسنقوم

.الطوارئحاالتفياألطفالفيهايعيش
:علىالفيديومشاهدةيمكنك

www.exploradoresdelaciudad.org
www.huasipichanga.com

:الرعاية أو مقدم .  األب. أعزائى األم
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Explorer’s self-portrait
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:ارسم نفسك هنا 

:العمر

:اسم المستكشف / هذا المجلد يخص

:مدينة/ من أى بلد 

عزيزي المستكشف ،

.  لمدينةيمكن ألي طفل أن يكون مستكشفًا ل
.بغض النظر عن العمر أو أين أنت

ما عليك سوى أن تكون متنبهاً ، وأن 

ليه تستمع الى ما حولك وتسجل ما تنظر إ

.، وما تسمعه ، وما تشعر به وما تعيشه

سنعرض لك هنا بعض التقنيات التي

تتمكن س. ستساعدك على بدء تحفيز خيالك

أيًضا من تسجيل تجاربك أثناء حالة

.الطوارئ الصحية الموجودة في العالم

ى قطع لتجميع دفتر يومياتك ، ما عليك سو

.الخط المنقط أو ثنيه



:ابدا اعرفكم بنفسى. بعد التحية

أنا فيروس من عائلة كورونا فيروس 

19-كوفيد -واسمى هو سارس

البرد واالنفلونزا هم ابناء عمومتى

هل تعرفهم؟

56

!أنا أحب السفر

عطس أو أسافر بالتنقل بين أيدي الناس ، كما أسافر في اللعاب عند ال

!السعال أو حتى الغناء

هكذا وصلت الى مدينتك
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فيبتسبوصوليفإن،األرجحعلىاألخبارفيرأيتكما

.الخوفمنالكثير

منولكن،العالمحولالناسمنالعديدمرض،بسببي

أيامغضونفيمعظمهميتحسن!للذعرداعيالفضلك

نمسؤوليجميعًانكونأنجدًاالمهممن،ذلكومع.قليلة

.البعضببعضناونهتم
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،هلأتعرضوعندما،ضعفأيًضالدي،سوبرمانمثلتماًما

.للغايةهشفيروسفأنا

مننيمنعيمكنك،معهم.أصدقائيليسوااليدينومعقمالصابون

!شخصأيأوجسدكعلىالدخول

:أحديصابولنالتعليماتهذهتتبعأنفقطعليك
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إلىذهابالوبعد،الطعامتناولقبلبعنايةيديكغسلإلىتحتاج

شيءأيأواألليفةحيواناتكلمسوبعد،اللعبوبعد،المرحاض

.متسًخايكونقد

يارتىزأثناءالمنزلفيالبقاءإلىتحتاج،شيءكلقبلولكن

أووالدكأووالدتكإلىاالستماعدائًماعليكويجب.لمدينتك

"رالصحىالحج"يسمىبماتلتزمأنعليك.بكيعتنيبالغشخص
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الصحى؟الحجرهوماتعرفهل...ولكن

ىلك،تخرجوالمامكانفيفيهتكونأنيجبالذيالوقتهوهذا

.المرضنشرأواالصابةتتجنب

ةإصابمنلمنعني،منازلهمفيالبقاءالناسمنالحكومةتطلب

لمنطريقةبأفضلالعنايةعلىقادرةلتكون،أيًضا.الناسمنالكثير

.المستشفىإلىالذهابإلىويحتاجونمرضىهم

فياآلنوأنتالمدرسةإلىالذهابعنالتوقفعليككانالسببلهذا

.المنزل

ادعن،مدينتكإلىوصوليحيالتشعركيفأعرفأنأود،اآلن

!ذلكنكتشف
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هل تتذكر المرة األولى التي سمعت فيها عني ،

؟ كيف وجدته؟" كورونا"19-كوفيد

شعورك؟هوما:اكتبأوارسم

.أخرىمواداستخداميمكنك
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.تشعركيفوالكتابةالرسمأيًضايمكنك.أدناهالمشاعربينمناختر

.ذهنكإلىتتبادرأخرىموادأياستخدم

غضب سعاده حزن

خوف عار مفاجأة

المشاعر

هل يمكنك تحديد شعورك؟ ما هو شعورك داخل منزلك 

، اآلن والذى ال يمكنك تركه؟
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اآلن سوف نسأل األشخاص اآلخرين الذين تم عزلك 

كيف يشعرون؟: معهم

اقشةمنالمهممن)الصحي؟بالحجرأسرتكتشعركيف:اكتبأوارسم

.معًابذلكللقياملحظةخذ.(الجميعمعاجاباتك
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أين ومع من ستقضي الحجر الصحي؟

.يمكنك استخدام مواد أخرى. ارسم أو اكتب
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ما هي األماكن التي تعجبك أكثر واألماكن التي ال 

تفضلها هذه األيام؟

أخرىمواداستخداميمكنك.اكتبأوارسم
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ما هي األوقات التي تحبها أكثر من غيرها خالل اليوم 

وماهى االوقات التى ال تفضلها خالل اليوم؟

أخرىمواداستخداميمكنك.اكتبأوارسم
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طفالً كنتعندمامراتعدةوتجولتهمنزلكباستكشافقمتقدتكونربما

أىتصبحأنعنماذاأوالكلب؟أوالقط؟مثلحولهتجولتهلولكن...

بهذهاستكشافهويمكنك"كورونا/19-كوفيد"،أناكنتلوماذاآخر؟شيئًا

تراها؟التيااللوانماتشمها؟التيالروائحماترى؟ماذاالطريقة؟

.تجربتكلمشاركةخيالكاستخدم،صفهاأوارسمها

!كفي منزل... حان الوقت لتصبح مستكشفًا . واالن
1االستكشاف 
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2االستكشاف 
!دعونا نبني مخبئًا

القراءة:يمكنك،المكانهذافي.المنزلداخلبكخاصامخبئاابنى

بعضلبمفردكتكونأنتريدعندماهناكإلىوالذهاب,والنوموالتفكير

لخاصةاالمساحةهذهستكون.فيهالتفكيريمكنكآخرشيءوكل،الوقت

.بك
ال.المنزلفيلديكمااستخدم،والجدرانللسقفمواد:إلىبحاجةأنت

!لهاصورةالتقاطتنس
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:حولقصةرسمأوكتابةيمكنك
الصحي؟الحجرأثناءالمدينةتتخيلكيف

فىعكمللمشاركةعائلتكمنآخرينأفراددعوةيمكنك،متعةأكثرلجعلها

!معًابهمالخاصةالتمثيلموهبةاختبارأوالرسمأوالكتابة

3االستكشاف 
هل يمكنك أن تتخيل كيف ستبدو المدينة بدون الناس في 

الشوارع؟
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:حولقصةرسمأوكتابةيمكنك
.اليهاالخروجيمكنكعندماالمدينةتتخيلكيف

فىعكمللمشاركةعائلتكمنآخرينأفراددعوةيمكنك،متعةأكثرلجعلها

!معًابهمالخاصةالتمثيلموهبةاختبارأوالرسمأوالكتابة

4االستكشاف 
ك واآلن ، كيف تتخيل أن تكون مدينتك ، عندما يمكن

الخروج مرة أخرى؟
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5االستكشاف 
!!!اقض اليوم كله دون لمس األشياء الصفراء
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:شيء فعلته أثناء الحجر الصحي 

:للقيام بذلك ، تحتاج إلى

:الخطوات لمتابعة

إرسال رسالة إلى

:أطفال العالم

.خرآلونأياختياريمكنك،منزلكفيصفراءأشياءلديكيكنلمإذا
،ةاألسرأفرادمنفردلكللونباختيارالتحدىإضافةحتىويمكنك

!األطباقغسلعليهيخسرالذيالشخص
.لخيالكحديوجدال

6االستكشاف 
شارك نشاًطا ممتعًا لألطفال اآلخرين
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فال،أخرىأفكارأيلديككانإذا.االستكشافاتأعجبكقدتكونأننأمل

القيامنكيمكالتياألنشطةبعضسوىليستهذه.معنامشاركتهافيتتردد

.االستكشافلمواصلةخيالكاستخدمولكن،المنزلفيبها

لمجلةصوًراإليناأرسل،بالغشخصأووالدكأوأمكبمساعدة

اإللكترونيالبريدعلىبهاقمتالتيوالتمارينبكالخاصةالمستكشف

homeexplorersjournal@gmail.com.
العالمالأطفيعيشكيفونوضحاإللكترونيموقعناعلىجميعًاسنضعهم

.الصحيالحجرفي

:العالمحولاآلخريناألطفالأفكارلرؤيةصفحتناإلىأدخل

www.exploradoresdelaciudad.org
www.huasipichanga.com
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