
َحَيه ِف الزََمْن 
 ُشُعول َهَن ِمَعَوَن َب أِفيَت الَعُغل َو َمِغيد َب الَجَمَعه 

َل ِشَياْب ِف  
َوَقْت ُمِصيَب َهَن َقوِفيد- 19



َفَسَاْن، ُدُرْب َهَن َسِويَاَن َو نََفَر

ألَبَْك أنَْكلَم َل ُملََم ألِبلُُز ِغَدام َهَن أي َعي َعيس ِس فَوغ ِمَعَوَن َب أِفيَت الَعُغل َو َمِغيد َب الَجَمَعه )mhpss.refgroup@gmail.com( َل نََفر إَسُو التَْفِس َو 

نََفر ألِبَدوُر. َشَت نََفر َهَن التَْفِس ألَسُو ِبيبَْغه ِف َويبَْسيت َهَن أي عي َعيس ِس َعيم َهيش ِف َعيس َعيس َعْر ِغي.

كَْن َسَويت تَْفِس وال َشَب الِخِدَمي َدا، ألَبَك يَا تَْنَسه:

َما ِبُكون تَِدس ألََمتَك )وال َهَن نَاس ألَعطَوك كُوفُو( َل الِخِدَمي َدا.	 

ِف َوقَْت تَبِْديل )َهَن كَتُْب َوال ُصَور(، َمْمُنوع َل نَِفيَان َب ألََمه َهَن أي َعي َعيس ِس	 

إيبَْغه َمِفي ِبَكان ألِبيَِطي َشورَه أي عي َعيس ِس تََدور ُمَنظََمه َخاَص وال َوال ِخِدُمتَه ِف ُمْنَفه َب الِخِدَمي ِدي.	 

: “ِمي إنْت أيَجنِزي ِستَْنِدين قُوِمِتي )أي َعي َعيس ِس( َسَوَت التَْفِس/تَبِْدل َدا. ِمي ُمَواِجبَاْت َهَن 	  ِدَس الكلَم دا، ِف لَُغه ألَسَويَت التَْفِسْ

أي َعي َعيس ِس َل ُشُعول ألِفيَه وال نَِديف َهَن التَْفِس. ألَسُو َب نََصاَر “إنَت أَجنِزي ِستَْنِدين قَوِمِتي: َحيَه َب الزََمْن: ُشُعول َهَن ِمَعَوَن َب أِفيَت 

الَعُغل َو َمِغيد َب الَجَمَعه َل ِشيَاْب ِف َوقَْت ُمِصيَب َهَن قَوِفيد-19 إيبَْغه َجِمي َو َب َصح.”

َل َشوف تَْفِس ألتََمَمو كُرُت َو نََفر َهَن َحيَه َب الزََمْن: ُشُعول َهَن ِمَعَوَن َب أِفيَت الَعُغل َو َمِغيد َب الَجَمَعه َل ِشيَاْب ِف َوقَْت ُمِصيَب َهَن قَوِفيد-19 إيبَْغه 
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َل َشوف تَْفِس ألتََمَمو كُرُت َو نََفر َهَن َحيَه َب الزََمْن: ُشُعول َهَن ِمَعَوَن َب أِفيَت الَعُغل َو َمِغيد َب الَجَمَعه َل ِشيَاْب ِف َوقَْت ُمِصيَب َهَن قَوِفيد-19 نَاس 

ألَسُو إنَت أَجنِزي ِستَْنِدين قَوِمِتي ُغرُب فَوغ ِمَعَوَن َهَن أِفيَت الَعُغل َو َمِغيد َب الَجَمَعه ِف َحالَت املُِصيَب )أي َعي َعيس ِس َعيم َهيش ِف َعيس َعيس َعْر 

ِغي(.

ألُشُعول َدا ِعْنَد فَوصطَه أبُو رَِسالَْت ُمِهِمني فَوغ َشَب إفُْكُر َل ِشيَاْب و َشَب إَعُوُن نَاس ألَجْنبُُهم ِف َوقَْت ُمِصيَب َهَن قُوِفيد-19 َو ِغَداَمه. ُهَد َجِمي َب قَواِعد 

َل نَاس ألِبَعلُُم فَوغ ِمَعَوَن َهَن أِفيَت الَعُغل َو َمِغيد َب الَجَمَعه )َعيم َهيش ِف َعيس َعيس( َو َشَب إَسُو ُمَنَقَشه َب ِشيَاب َب نَِفيَان َب الَفوْصطَه َدا. َسُو 

الَفوْصطَه َدا َب ِقِسْم َهَن َهِدي َل ِشيَاْب ِف بَيَان ِشِ َهَن أي َعي َعيس ِس ألِبْنَكلَم فَوغ ِمَعَوَن فَوغ أِفيَت الَعُغل َو َمِغيد َب الَجَمَعه ِف َوقَت قُوِفيد-19، َو 

َهِدي َهَن أي َعي َعيس ِس فَوغ ُشُعول ألِبْفُكُر فَوغ ِخِدَمي َهَن ِقِسم كَِتري فَوغ ِمَعَوَن فَوغ أِفيَت الَعُغل َو َمِغيد َب الَجَمَعه َوقَْت ُمِصيَب َهَن قَْوِفيد-19. 

ُشُعول ألِفلُوَب َدرب َهَن َسِويَاَن َدا تَْعلِيم َو ُمَشاَركَه، ألِبيبُد َب َحَواَلن ُشُن ِمن ُصَور َو رََسم ألَصِيد َل ِشيَاْب. َعَدد َهَن 199 بَيَْنات ِسنني 60 َو 90 ِمن َدار 

51 َدَسو ِعلِْمُهم َو كَلَْمُهم ِمْن بََحث ألَسُو َعونْلنَي و َعَدْد ِشِ َهَن ُمَنَقاَشه َب الَجَمَعه. ِمَن الرََدك، أي َعي َعيس ِس َعيم َهيش ِف َعيس َعيس َعْر ِغي َسُو 

الَفوْصطَه َغَدي كَُل َو َسُو ُدرُب َهَن َهِدي َل نَاُدم ألِبَعلُم ِمْن ُملََم َهَن ألِبِشيُفو، َجِمي َب ُمَشارََك َب ُمَنظََمت ألِخِدُمتُم فَوغ أِفيَت الِشيَاْب، َجِمي َب رَِفَغان 

َهَن ِخِدَمي ِمْن إنْتََناُشَنل فَيُدَريُشون َعون أِجني، َهيلب َعيغ إنْتََناُشَنل َو ألَْزميَس ِدِسيس إنْتََناُشَنل. ألَدرب َدا ُمَعَملَه َزين بَيَْنات ُمَنظََمت و نَاس ألَعرِْفني 

ِخِدُمتُم ِف ِبَكان ِشيك، َجِمي َب ألَعرِْفني ِخِدَمي فَوغ َوَجه َهَن نَِسيَاْن، َعيم َهيش ِف َعيس َعيس ِف َحالَْت ُمِصيَب، َو كُُب َو َضُور. ِمْن ُملََم كَِبري َهَن البَلَد 

َهَن الَخَدِمني َهَن ُملََم َهَن ِخِدَمي َهَن َعيم َهيش ِف َعيس َعيس، َحَوُل الُفْصطَه َب ِشيَاْب 80 ِمْن بَلَْد َغَدي، فَوغ نََفر ِبَكْنُهم ِشيك َو لََغه َهَنُهم َو َمِغيْدُهم. 

أملَِحَوَل َدا َجِمي َب ِشيَاب ِف َحالَْت ُمِصيَب هَن َعَدْد بَلد 10. الَهِدي َل الَنأِدم ألِبَعلِم فَوغ ُشُعول ألَِغو ِمْن َجَمَعه َهَن ُمَنظََمت َهَن أي َعي َعيس ِس َعيم 

َهيش ِف َعيس َعيس َعْر ِغي. الُفوصطَه َب رَِسالَْت ُمِهيم ِبلَْهني َهنِي َل الُغَر، َصِيد َب الَعاَد َو ُمْنَفيَت َل َدَسَسان ُمَنَقَشاْت َو أفَْعالَْت َب ِشيَاْب. أي َعي َعيس 

ِس َعيم َهيش ِف َعيس َعيس َعر ِغي لَِغو رََدك ِمْن ِبَكان ِشيك فَوَغ الَفوصطَه َدا َهَدر ُوُغُفو ِف َدا.

ِبلَْهني َشِكِرين َل الِشيَاْب ألَعُوُن َب َهِدي َو َخَبَان فَوغ َسِويَان ُشُعول َدا. ُهَد ُشُعول َخَدِمني إنَْسأنِيَه َو َهَن قُوِفيد-19 َل َدِويَان ِمَعَوَن َب أِفيَت الَعُغل َو َمِغيد 

َب الَجَمَعه َهَن ِشيَاْب. 

ِبَدايَه



ُمِصيَب َهَن قُوِفيد-19 ِبلَْهني تَلَْف َل ِشيَاْب، َو ِبلَْهني ِف َخطُر َهَن 

كََربَان ألََمَت ألَغاِس َو َدا ِبَدر ِبِجيب َموت كَُل. ألَخطُر َدا كَِتري كَُل 

ِفْنَشن تَبِْديل ِف الِجلد ِفْنَشن الَشيب َو َدا ِبيبَْغه َغاِس َل الِجلْد 

إَدُوَس الَوَجه. ِبُكون ِشيَاب ِعْنُدُهم َوَجه ِف ِجلُْدُهم َشَب َهَن أبُو 

الَفْشَفْش، كِلَْوي، َغلْب وال وَجه تَِغيل، َو ِبِشيلُو َمَغاِن كَِتري ألِبُكون 

ِبيبَْغه َغاِس َل نِِسيَاْن ِمْن ُوِجيَعه َجِمي َب قُْوِفيد-19. 

ألزََعْل، تََعب َهَن لََغه َو َمَغد نَاُدم َوْحَد ُملََم َب ُدرُْب ألَدَسو َهَن 

َوقَْت ِشِ َو كَِتري َل َدَهرَان قَْوِفيد-19 ِبَدر ِبتَلُْف َل أِفيت نَاُدْم، 

ِبَغِيم َوَجه َهَن الِجلد وال ُموخ أملِلَبَْد، َجِمي َب َمَشاكِْل َشَب زََعل و 

ِمَداَمه، َو ِبُكون ِبِزيد َل َخطَر 

َهَن نَاُدم إَعَب ُشُعول و/وال 

إقْتُل نَْفَسه. ِشيَاْب، َخاَص كَُل 

ألَغِدين َوَحتُم وال َما ِبُدُخُل 

َل لُوَب الَناس كَِتري، وال ِشيَاْب 

َغِدين ِف َحالَْت تََعْب )ِمَسال 

َمْشَكَن، َحالََت الِهْجَر، ِفِتَني َو 

فََصلَه، وال ُمْر(، ِبُكون ِبيبُْغ ِف 

َحالَْت َهَن لِِغيَان ألََمْت َهَن 

َوَجه الَعُغل َو َمَشاكِْل َهَن 

املُوْخ. ِشيَاب َوْحِدين ِبُكون َما ِبْنَسو َعَجَل ِمْن زََعل و ِبِشيل َوقَت 

َهَدر إنَْسو، َو َدا ِبَدر ِبتَلُْف َل أِفيت َعُغلُْهم َو َهَن ِجلُْدُهم. ُدرُب 

ألَدَسو َل َدَهرَان َشتَتَاَن الَوَجه َهَن قُوِفيد-19 َو َل فََكرَان َل ِشيَاْب 

)َشَب َدَهرَان( َجاب تََعب َهَن لََغه َو تَِغيل فَوْغُهم. َمَشاكِل َهَن 

كُوفُو َشَب َجَمَعه َهَن أَهْل َملَيُْهم ِخِدَمي وال طَرَُدُهم ِمَن الِخِدَمي 

َو ِغلَْت الُكوفُو َل فََكرَان َب أِفِ َو َمِغيد َو ُشُعول ألَهَن الرَف كَُل 

َغلَبَو َل ِمَعَوَن َهَن قُوِفيد-19.

ِفلُوَب الِشيَاْب كَُل، ِسِنيْنُهم َو ُغُدرُتُم ِشيك َل كَِتري ِمْنُهم. َب نََفر 

الَناس َو ِشيك ِف ِسِنيْنُهم، ِبيبَْغه ِشيك ِف تََعب َهَن الَجَمَعه. ِجْنس، 

ِسِنني، َضُور، نََفر، َمَر َو رَِجْل، ُملََم َب الَجَمَعه، َشَب الُغَر، َمْسَكَن، 

ُدرُب َهَن ِخِدَمي َو ُشُعول َغَدي َشَت 

ِبلَُمس َشَب نَاُدم ِبيبَْغه ِف َخطُر وال ِبَدر 

ِبَعُون رَفَه. َل ِمَساْل، ِشيَاب ألَهَجُر َل بَلَد 

َجِديد ألَغِدين ِفيَه ِبُكون ِبَعرُْف نَاس ِشِ 

َو ِبُكون َما ِبَعرُْف لَُغه الَخَب َهَن املُِصيَب 

ِفيَه. ِبُكون ِشيَاب ِبلَْهني ِبَعُوُن رَِفِغْنُهم وال 

ِبيبُْغ َمَعه َخَدِمني ألِبَخُدُم ِف ِبَكان َهَن 

إتَِصاْل ُسوْل.

4

ُشُعول ألِفَيه



َدلِيْل

َدلِيل َهَن أفَْعالَْت َهَن الُشُعول َدا فَوغ َخَبَان فَوغ ُشوَرات فَوغ َشَب ِشيَاْب إفُْكُر َل أِفيتُم، َو ِف َدا كَُل َشَب ُهَم كَُل ِبَعُوُن نَاس ألَجْنبُُهم 

َوقَت ُمِصيَب َهَن قُْوِفيد-19 َو ِغَداَمه. الُشُعول َدا ِعْنُدُهم فُوْصطَه كُبَار َخْمَسه َو رََسم ِفيَه َل َدَربَان َل الَناس وال َواِريَان فَوَغ الُشُعول 

ألِبِشيُف، كُِل َواِحْد ِمْنُهم ِبَخُدم فَوَغ الُسألَْت َدا:

كَيف أفُْكر َل أِفِتي  1

ُشُن أَسِوي َل أَرُغْد َغلِْبي؟  2

كَيف أبَْغه َمَعه رَِفَغاِن َو َجَمَعه َهَن َرِف َمتَُكَل؟  3

َوين بَلَْغه ِمَعَوَن كَْن َب ُمرَاِد لِيَه؟  4

كَيْف بََسِوي كَْن ِملَْداِمي َو زََعَلْن؟  5

ألَهَدف َهَن الُفوْصطَه َل أِطيَان َجَوابَاْت َل ُسألَْت ِف ُدرُب َهنِي أملَفي ُغَر كَِترْي. ِبَدُر ِبَخُدُم َويْنُكَل ِف الُدْنَ، ِبوَكَُل كُِل َعاَد، َمِغيد َو ِبَكاْن؛ لَِكْن 

ُمَنَقَشاْت ألَجو ِمَن الرََسم َدا إفُْكُر فَوغ َشَب َعاَدْت، لََغه َو ِجنس َهَن الَناس َهَن الِبَكاْن. ألَناُدم ألِبَعلُم ِبَوِسف َل كُِل فُوْصطَه ألِبَوُسُف َوْحَد 

َو َوُسوُهم ِف َدرب َهَن كُِل َواِحد ِبَدر ِبِغيْف َوْحَد. ِفْنَشن َدا ِبُكون ألُقواِعد ِبيبْغو َشَب ِبُغولُُهم يَا كَِترْي. لَِكْن، َسُو َك ِفْنَشن كُِل فُوْصطَه إيبَْغه 

َوْحَد. ألُصَور ِبَدر ِبَسِوي َهِدي َهَن املَُنَقَشاْت َو ِبَواِري ُدرُب َل ُمَنَقَشه فَوَغ الُصَوْر. ِبُكون ِبَنُف َب أفَْعال َهَن كُِل فُوْصطَه؛ ِشيَاْب ِبَدُر ِبَنُقُش 

فَوَغ ُدُمتُم وال ِف ُملََم َو إفَتُُش ُشوَراْت َل ُسألَْت أملُِهيم ألَخْمَسه.

أفَْعالَْت َهَن َدا َزيَن إَسُو َب َرإيَس املُملََم، َخَدِمي َهَن ِمَعَوَن َب أِفيَت الَعُغل َو َمِغيد َب الَجَمَعه )َعيم 

َهيش ِف َعيس َعيس( وال َخَدِمي ألِبَخُدم ُسول ألَعرِْفني ُمرَاد َهَن الِشيَاب ِف الرَْف. لَِكْن، ألِشيَاب ِبَدُر 

ِبِشيُف الُفوْصطَه ِف َوقَتُْهم، إنَُقُش بَيَْنتُْم وال إيبَْغه ُشُعول ألِبْنَكلَُم فَوَغه ِف َملََمْت َهَن الرَْف ألِبَسُو.

ِفْنَشن َمَشاكِْل َهَن أِفيتُْم، ِشيَاْب بَس ِبتََعُب ِبلَْهني َوَر كَْن رَفُو 

َصَدَدان ِهَل ألِبَسُو َو ِبَدر ِبُدُسُهم َل بََعَدان ِمَن الَجَمعه َل أْوقَاْت 

. كَْن َشتَتَان َهَن قُوِفيد19- ُوِغي ِبلَْهني كَِتري، ِشيَاْب بَس ِف ُخطُر  ِشِ

أكَْب َهَن كََربَاَن الَوَجه كَْن رَفُو قُواِعْد ألَدَسو َل فََكرَان َب الَوَجه. 

ِشيَاْب ُخاَص كَُل ِبُكون ِبَخاُف َل كََربَاْن قُوِفيد19- وال َشتَتَاَن َل 

أَهلُْهم َو رَِفَغْنُهم. زََعل ِفْنَشن قُوِفيد19- ِبُكون ِبِزيد َل َخوف َو 

ِمَداَمه ُملََم َب َموت وال َهَن نَاُدم ِبُوت َوْحَد. ِفْنَشن َدلِيَلت َدا، 

ُمِهيم َل ِشيَاْب إيبَْغو َب َهيل ِجلُْدُهم َو أُغلُْهم ِف َوقَْت املُِصيَب.
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كُُتْب َل نَاُدم ألِبَعلُْم

َدو ُشُْط َوْحِدين َل َعَونَاْن َب التَْعلِيم َهَدر تَبَْد:

أَعرُْف ُشُعول ألِفلُوَب الَكتُْب و الُصَور. َعرُْف َشَب تََخُب فُوَغ الُفوْصطَاْت َل َشَب َجَمَعه َهَن الِبَكاْن وال َمِغيْد.	 

تََدر تََسو ألتَْعلِيم َل ُملََم وال َواِحْد َور َواِحْد َل الَناْس. ِف ِبَكان ألَصِيد َل املَِغيد َو َعاَد، ألتَْعلِيم إيبَْغه أنَْشَغه بَيَْناْت ُملََم 	 

َهَن َمَري َو رَِجاْل.

ألُفوْصطَه ِمي مبو َواِحد ِبتََب َوَر َغِبيَل. ألُفوصطَات و ُشُط ألِفي الُكتُْب دا َسُوُهم ِفْنَشن كُِل فُوْصطَه ِبُكون ِبَعلُُم َوْحَد. 	 

َزيَن َدا ِبُدُر تَبَْد َب فُوْصطَه ألَصِيد َب َجَمَعه أملََعك ِف الَوقت كَن ِشيَاب َمَري وال رَِجال كَُل. ِبُكون ِبَنُف َب َدا ِف َمِغيد )ِمَسال َمِديَنه 

َب بُلََديَغه، وال َجَمَعه َهَن الرَف َو املَُهِجِريْن(، َجَمَعه ألِسِنيْنُهم ِشيك، ُشُعول ألِبَدوُر وال ِدين َو َشَب َمَشاكِل َخاَص ألِشيَاب ِبُكون 

ِعْنُدُهم.

َزيَن الَفوصطَه إيبَْغه فَوغ َورَقَه َهَن أي3 )ِشِ َهَن أي4( وال إَوُر ِف ُشُعول ألِبَواُر كُبَار )ِمي َجَوال َوال َجَوال كُبَار(. َعزاََلْن 	 

ُشُن ِمْن نََفر وال ُدرُب َهَن َوِريَان ألُفوْصطَه ِبيبَْغه فَوغ َشَب ألَجَمَعه ِف الِبَكاْن.

تَبُْت نَاس َما ُوُغُف َجْم َغبَلَُهم َوقَْت أملُملََم وال نَاُدم َوأِحْد َوَر َوِحْد )َشَب قَواِعد َهَن البَلَد ِبَدوُر( َو تَبُْت أِفِ َونَظَاف ِفْنَشن 	 

فََكرَان َل قُوِفيد-19 ِف الِبَكاْن ِف. ُهَد َشَب:

أَصَلْن أيَْدي َمتَُكَل. أنَْف َب َصابُون َو ألَْمي، وال ِديَني َهَن أَصَلْن أيَْدي.- 

بََعد ِشيََك ِمْن أِي نَاُدم ألِبُغو وال ِبَهِطْش.- 

ِدْس ُشُعول َهَن َصَددان أِشيم َو ُمُهر َكَْن َما ِبُكون تَبَِعْد ِمْن الَجَمَعه.- 

يَا تَلَُمس أيَُنْك، ُمُهرَْك وال أِشَمْك.- 

ِصْد ُمُهرَك َو أِشَمْك َب كُوع َهَنك وال َجْنُغوَل َوقَْت تَُغو وال تََهِطْش.- 

أَغود ِف البَيْت كَْن َمْك نَِس.- 

أُمْش َل لِبْتَان كَْن ِعْنَدك ُورَْض، ُغوَه وال َغاِس لَيك َل نَِفاْس.- 

َسو ِبَكان ِهلُو َل كَلَم و ألَصَنط ُشُعول ألَشِياب ِبَدُر ِبُغوُل، َو ِهْن لَيُْهم.	 

وِريْن، َجِمي َب ُشُعول َهَن ُركُْب َل ِشيَاْب أملَ ِبَدُر ِبُْش َزين. 	  تَبُْت َسيْس وال ِبَكان ِهلُو ِف ِفْنَشن َهَلْت نَاس ألَضُ

تَبُْت تَِشيف ِف ُوِش َو أيُْن َهَنُهم َو تَْنَكلَم لَيُْهم َب ِجلَْدك كَُل َوقَْت تَْنَكلَُم، َو ِف َدا َداس ُشُعول َهَن َصَدَداْن أِشيم َو ُمُهر. 	 

أنَْكلَم َب الَهيْل َو نَِديف ِفْنَشن ِشيَاْب أملَا ِبَسَمو َزين كَُل إَدُر إَسَموْك. ِشيْف كَْن َب ُمرَْدُهم َل نَظَرَاْت كَْن ِبِشيُف الُفوصطَه.

أطُُهم َوقَْت َزين َل إلَْصَنُط َو إفَْهُمو ُشُعول ألُغلَْت َو رُد َغَدي كَُل َخُب ُشُعول ألُغلَْت َهَدر تَْسألُْهم فَوغ ُشُن فَِهَمو ِمْن َدا. 	 

ِمَساْل، تََدر تَْسأْل “ِفِهْمُت َزيْن َوا”؟ تَُدُر أُغوَل الَخَبْ َغَدي كَُل َوا؟ وال ِشيف “كَيْف تَُدُر نََسِوي ِغَداْم؟”



 ُفوْصطَه َهَن 1:  كَيف أْفكُر َل أِفِتي؟

مال مهم؟
 َمِفي َشيُْكَل كَْن ِسِميت ِمَداَمه، زََعَلْن، َعُغلَك َغَمه وال إنَْت َوْحَدك َوقَْت ُمِصيَب َهَن قُْوِفيد-19. ُهَد ِبُكون ِبيبَْغه َل ِشيَاب ألَغِدين َوَحتُم وال َما ِبُدُخُل َل 

لُوَب الَجَمَعه كُِل يَوْم. لَِكْن، أفَْعالَْت كَِتري ِف ِشيَاب ِبَدُر ِبَسُو َل فََكرَان َل أِفيت أُغلُْهم َوقَْت زََعَلْن. ُمِهيم َل ِشيَاب إُغُد أَف َو إَملِْملُو ِجلُْدُهم َوقَت َصُد الِهَل 

َل قُْوِفيد-19 َو ِبَدُر ُهَم إطَُوُل أكَْت ِف البَيْت. كَْن ِبلَِمُل ِجلُْدُهم ِبَعُونُْهم َل أِفيت ِجلُْدُهم َو أُغلُْهم َل َوقَْت طَِويل، إيبَْغو ِبَدُر ِبَسُو ُشُن كَُل َو ِبَدُهُر يَا إرُُد َوَر 

  .1

رَِسالَْت أملُِهيم
 ُمِهيم َل ِشيَاب إَسُو الُشُعول دا ِفْنَشن أِفيت ِجلُْدُهم و أُغلُْهم:

َسو ُشُعولَك ألتََسو َمتَُكَل وال َسو َجِديد	 

أنَس و أكُل ِف َوقَْت َواِحْد كُِل يَوم	 

أَشَْب ألَْمي َو أكُْل نَِديْف	 

أبَْغه ِجلَْدك ِعْنَد َهيْل )َحُول َسو ُمَمرَِسه كَْن َل 30 َدقَاِيْق كُِل يَوم( 2	 

أبَْغه تَُغر َزيْن. ُشوَرات َل أفَْعالَْت َشَب َدلمَْل َهَن أُغْل، َهَن كَلَِمت وال ُمَمرَِساْت َهَن ُموْخ، َسِويَان أَن، َشيس وال ُدِمَنوس، َشبَُهم َك( 	 

إَشُْب َمَغاِن كُرُْت َشَب طَِبيبُْهم َغاَل، َو يَا إَهلُو َشَاَب املََغِنيُهم كَْن ِمي طَِبيبُهم َغاَل.	 

تَِشيف نَاُدم وال َجَمَعه ِبَسُو أفَْعالَْت َدا ِف الُفَصطَه:

https://www.who.int/publications-detail/risk-reduction-of-cognitive-decline-and- .2019 1 قَواِعْد َهَن َدِبلِيو َهيش َعو: نََغَسان َخطُر َهَن َمَشاكِل َهَن ُموخ َو نِِسيَان ُشُعول َعَجَل. :َجَنيَف ُمَنظََمه َهَن أِف َهَن الُدْنَ؛

 dementia

 isAllowed=y&1=eng.pdf?sequence-9789240015128/336656/10665/https://apps.who.int/iris/bitstream/handle   .2020 2 َهِدي َهَن َدِبلِيو َهيش َعو فَوغ أفَْعالَْت َهَن َهيل َو َحاَل. :َجَنيَف ُمَنظََمه َهَن أِف َهَن الُدْنَ؛

جري . 1

َغَمَمن َو رََدَدان َل الِنأس َوقَْت َوِحْد. 2

ِزَرَعاْت َو َسِويَان ِخِدَمي ِف البَيْت. 3

َغِريَان أْخبَار. 4

أكُل َزين َو ِف َوقَْت َواِحْد. 5

َسِغيَان كَيَْك . 6

َسِويَان َدلمَْل ِف ِبَكان َزين َل أِفيَت الَعُغل َو ُمَعَمله َب . 7

الَجَمَعه. بََعَدان ِمَن الَناس ِمي ِبُغول َجِريَان ِمَن الَناس

َمْمَشه. 8

َسِويَان َشِ . 9

َشَاب ألَْمي كَِتري كَْن َحرَم بَرَه كَُل )ِمَسال كَْن َغِيد بَرَه كَُل(. 10

َشَاب َمَغاِن ألَكتَُب لَيك بَس. ُمِهيم َل َشَاب َمَغِني َشَب . 11

َغالَو: َهْل َشَاب َمَغاِن كَْن ِمي طَِبيبُْك َغاَل

َسِويَان ُمَمرَِساْت بََر. 12

يَان َمَغِنيك . 13 َشلِيَان َمغاِن ِمَن الَكيُمْس: َسو ِمَحَوَل َهَن َشِ

َغَدي كَُل َهَدر ألَوقَْت إِجي. ِدس َوقَت َل تَتَطَرَه َل نَْفَسك 

أُش ُشُعول األكُل َو أكُل َزيْن. تََدر تَتََب ُدُربَك َهَن كُِل يَوم . 14

)َدَسَسان ُشُعول َهَن َصَدَدان أِشيم َو ُمُهر، بََعَدان ِمْن َوقَْت نَاس كَِتري 

ِف الُسوْق، سألَْت نَاس َغَدي َل ِمَعَوَن(.
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َقواِعْد

أتََب الُقواِعد َهَن الِهَل يَا ُغُدرْتَك؛ ُهَد ِبُكون َجِمي َب بََعَدان 

ِمَن الَناس َو َدَسَسان ُشُعول َهَن َصَدَدان أِشيم َو ُمُهْر.

كَيْف بََسِوي أفَْعالَْت ألِشيفت ِف الُفوصطَه دا 

ِف َحالَْت قُوِفيد-19؟

ُشُن ِمْن ُسألَْت ِبكُون ِبُجو؟

ألُشُعول َدا َل الُدْنَ كُرُْت َهِدي. نَاس َويْنُكَل ِف الُدْنَ ِبَدُر ِبَنُف ِبيَه. ِبَكان/نَاس 

َوْحِدين ِبُكون تََعرَْف َمال الَفَضُل. أنَْف َب أُغلَْك: ُشُن ِمْن أفَْعالَْت َمَري/رَِجال وال 

بُيُْت ِمَشاِبني ِف َمِغيَدْك؟

َعَع، ألَفْصطَه َدا َل إيَِطيك َشْوَراْت َهِدي.  َعزُْل أفَْعالَْت ألتََدوَر َو 

ِبُكون َل ُشُعول ألتََسَو كُِل يَوْم.

َسِويَان َشَب ِخِدَمي ُسول َوال أفَْعالَْت َهَن الِدين وال ُملََمت َهَن 

َمَري وال رَِجال ِبَعُونك تَبَْغه َمَعه الَناس، َو ِبِشيُف َدرََجتَك َو ِقيَمتَْك.

َدَسَسان ُشُعول َهَن َصَدَدان أِشيم َو ُمُهر ِبَداِهر إنت َو نَاَس الَفَضل ِمْن كََربَاَن الَوَجه. 

ِمي إال كَن َدَسيت ُشُعول َهَن َصَدَدان أِشيم َو مُهر كَْن َغِيْد َوْحَدك ِف البَيْت.

ألَناس، رَف َو َعاَد ِمي َشَب َهَنِي. َدا ِبَواِري أألفَْعالَْت 

دا َما ِبُكون ِلِ َوا؟

َل أَغود أَف إال كَن َسَويْت أفَْعالَْت ألِشيْفَت 

ِف الَفْصطَه َدا كُرُْت َوا؟

َماَل نَاس ألَغِدين َوَحتُم َما ِبُدُس 

ُشُعول َهَن َصَدَدان أِشيم َو ُمُهر؟

َسِويَان ِخِدَمي ُسول َل َجَمَعه َهَن الرَف ِبَعُون أَغود 

أَف َوا؟

َجَواب ألَتَدر تََعْط
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كَيْف تَْفُكُر َل أِفيتُْك؟ 

أْسأل الِشيَاب ُشُعول َدا َهَدر تََوار 

لَيُْهم ألَفوصطَه:
ُدُغوت َوار لَيُْهم ألَفوْصطَه. كَْن ِبُدرُْب إَسُو 

فَوغ أي 4 َورَقَه كَْن ِشِ َهَنُكل، َو َزيَن َدا 

أي3. :خبهم

ِشيَف الَفْصطَه َدا َو ِدس أيْن لِيَه َل 

. َوقَْت ِشِ

َعْط َل الِشيَاْب َوقَْت َل 

إنْظُُر َو إفُْكُر َل ُشُعول 

ألِبُغوُل.

أطُُهم َوقَت َل إِشيُفو 

الُفوْصطَه. 

ِشيف ُوِشيُهم َوقَت 

ِبِشيُفو الرََسْم.

، أْسأل َل َشَب تَبَْدل ُمَنَقَشه. دَو ُشورَاْت َوْحِدين: 5           َوَر َوقَت ِشِ

ُشُعول َوأِحْد كَُل ألتََسَو ِفيَْو 

ألِشيْفَت ِف الَفْصطَه َدا؟
ُشُن ِمْن أفَْعالَْت ألِشيْفَت ِف الَفْصطَه 

َدا تََسَو ِغَدام َل أِفيْت ِجلَْدْك؟

ُشوَف الُفوصطَه َجاب ُشوَراْت َغَدي َوا؟ ُشُن َغَدي 

تََسو َل أِفيت ِجلَْدك ِف َوقَْت ُمِصيَب َهَن قُْوِفيد-19؟



ُشُعول كَِتري َغَدي ِف َل فََكرَان َل أِفيَت الِجلد َوقَْت ُمِصيَب َهَن قُوِفيد-19، َشَب نَظَاَف َهَن أيَْدي َمتَُكَل، بََعَدان ِمَن الَناس، حال َزين َهَن ُغوَه، دَسَسان ُشُعول 

َهَن َصَدَداْن أِشيم َو ُمُهْر، َشبَُهم َك؛ ألُفوصطَه َدا َو أفَْعال َدَسه َهيل فَوغ ِمَعَوَن َب أِفيَت الَعُغل َو َمِغيد َب الَجَمَعه )َعيم َهيش ِف َعيس َعيس(.

َل َشوَرات فَوغ فََكرَان َل أِفيَت الِشيَاْب، ِشيْف:

“َوَجه َهَن قُرَُن فرَيُس )قُوِفيد-19(: َخطُر َو أِف َل ِشيَاْب” 

 for-older-people-19-https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-on-covid

“ِشيَاب َو قُوِفيد-19”

 19-https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/covid

ِبُكون ِشيَاب َوْحِدين َما ِبَعرُْف ُصور، ِبَكان َو َعاَدات ِشيك َوْحِدين الَواُر ِف الَفْصطَه.

ُغول لَيُْهم إتَرُْجُمو الِبَكان َو إَعزُُل يَتُو أَهلَه لَيُْهم. 	 

تَبُْت َخَبْتُُهم ُدرُب كَِتري َغَدي ِف َل فََكرَان َل أِف، ِمي ألِفي الُفوصطَه َوْحَد َدا َهِدي. 	 

أْسأْل ِشيَاب ُشُن ِبَسُو َل إيبَْغو أَف َو ُشُن ِمْن ُشوَراْت ُجَدْد ألَفوصطَه ِبُغول، َجِمي َب أفَْعالَْت أملَا فََكُر لِيَه َغبُل ألِبَدر ِبَعُونُْهم إُغوُد أَف.	 

ُغول َل الِشيَاْب إُدُس َهيل َل َعزاََلن أفَْعالَْت يَتُو ِف الَفْصطَه ألِبَسَمو َهَلت َسِويَاَن. ُشُنو ِمْن أفَْعالَْت ِبُدوُر ِبَحُوُل؟	 

َشوَرات

9

https://www.who.int/teams/ :َل ِزيََد َهَن َخَب فَوغ ُشوره َهَن أِفيَت الِشيَاب َدا ُزر َويبسيْت َهَن َدِبلِيو َهيش َعو فَوغ قُوِفيد19- َو ِشيَاْب، َو ِشيف

social-determinants-of-health/demographic-change-and-healthy-ageing/covid-19



فُوصطَه َهَن 2: ُشُن أَسِوي َل أَرُغد َغلِْبي؟

مال مهم؟
ِشيَاب ِف َخطُر أكَْب َهَن إُمرُْض ِبلَْهني ِفْنَشن قُْوِفيد-19، َدا ِبُكون ِبُدُسُهم ِبَخاُف ِمْن كََربَاَن الَوَجه، َموت وال َموت َوَحتُم، َوال إَشتُُت الَوَجه َل أَهلُْهم َو رَِفَغْنُهم. 

ِبُكون نَاس ألَغِرِبني لَيُهم َشَب ِف رَِفَغان وال أَهْل ِبُوُت َو َما ِبُكون ِبُْشو كَْن َل الَجَنزَه كَُل. ِبُكون ِشيَاب ِبَسَمو ُهَم َوَحتُم ِفْنَشن َصَد<َان الَدار َو ِبُكون ِبطَُوُل 

َغِدين َوَحتُم وال ِملَِبِدين ِفْنَشن ُهَم ِف َخطُر أكَْب َهَن كََربَاَن الَوَجه. ِشيَاب كَُل ِف َخطُر أكَْب َهَن إَسُو لَيُْهم فََصَل َو ِغلْتَل فََكرَان َزيْن. كَْن لََمو َدا َجِمي، ِبَدر 

ِبِزيد َل َخطُر َهَن لِِغيَان ألََمت ُجَدْد، أملِلَبَْد، َمَشاكِل َهَن أِفيَت الَعُغل و/وال َهَن املُْخ َل الِشيَاْب ألِبَدر ِبتَلُْف َل أِفيت َعُغلُْهم َو َهَن َسِويَاْن ُشُعول.   

رَِسالَْت أملُِهيم
ُمِهيم ِشيَاب إَسُو الُشُعول دا َل َرَغَدان ُغلُبُْهم َوقَْت املُِصيب َل َعَونَان نَْفُسُهم:

ألَْغه ُشُعول ألتََسَو كُل يَوم	 

إَسُو ُشُعول ألِبَسَمو َهَلَت 	 

أنَْكلَم َل أَهلَك و رَِفَغانَْك َمتَُكَل	 

إَسُو ُشُعول ألِبَُغْد ُغلُبُْهم و إُدُس َل أفَْعاَلْت ألِبَسُو كُِل يَوم	 

َحُول َجَمَمن، وال أفَْعالَْت َهَن نَِفاس	 

ِشيف كَْن ِبُكون تَْنُغُس َغِريَان أْخبَار ِفْنَشن أْخبَار كَِتري ِبَغيم َعُغل َو ِبِجيب زََعْل.	 

ِزيد َهيل فَوغ ُغُدرُتُم، ُشُعول ألَسُو َو ِعلِْمُهم فَوغ َسِويَان َشورَه فَوغ َدا.	 

تَِشيف نَاُدم وال َجَمَعه ِبَسُو أفَْعالَْت َدا ِف الُفَصطَه:

أفُْكر َو ِشيَف الُنُجْم، َو أطَرَه فَوغ ُشُعول ألَزيْن ألَكْن ِف . 1

َحيَتَْك، َو أَسَمه َهَلَت َو َشِكْر فَْوَغه

َسِويَان طرََيَه َهَن الَدلمَْل، ِخيَاْط. 2

رََسم/رََسَمن. 3

أكُْل أيش َب أَهْل َوال رَِفَغاْن. 4

كَلَم َمتَُكَل َب رَِفَغان َو أَهل ِمَن ألَجَوال. 5

بَِني ُشُعول َب ِطيَني وال أفَْعالَْت َهَن بَِني َب ِطيَني. 6

َدلمَْل َهَن كَاْت َب أَهل وال رَِفَغان. 7

ُغَر َهَن كََكْد . 8

َحرََمان بَرَه و/وال َعَونَان نَاس إَحرُْم. 9

َحُول َجَمَمن، وال أفَْعالَْت َهَن نَِفاس. 10

َهرَتَاْن. 11

10



َقواِعْد

ُشُن ُمَمرَِس َهَن نَِفاس َو َجَمَمْن؟ كيف 

بخدم؟ 

ف طريقة كتري عشان تعدل مزاجك، ودا يشمل روتينك اليومي ، وا تكون 

مواصل مع اهلك و رفقانك تحجو ف التلفو و ال تلموا كن ممكن ،و دا الزوم 

تحتمو القرارات هنا التباعد وتلبسو ماسك .

أملَُمرَِسات َدا ِبَعُونُك تَْنَجَمه َو َل نَِفاَسْك كَُل، َو دا ِبَعُون َب 

نََغَسان زََعل َو لِِغيَان نِأس َزيْن.

َعَع، ألَفْصطَه َدا َل إيَِطيك َشْوَراْت َهِدي.  َعزُْل أفَْعالَْت ألتََدوَر َو 

ِبُكون َل ُشُعول ألتََسَو كُِل يَوْم.

َدَسَسان ُشُعول َهَن َصَدَدان أِشيم َو ُمُهر ِبَداِهر إنت َو نَاَس الَفَضل ِمْن كََربَاَن الَوَجه. 

ِمي إال كَن َدَسيت ُشُعول َهَن َصَدَدان أِشيم َو مُهر كَْن َغِيْد َوْحَدك ِف البَيْت.

كَيف بَْنَكلَم َل أَهِل َو َجَمَعِتي كَْن قَوِفيد-19 

ِبَدِهْرِن يَا أْمِش َل رَِفَغاِن َو أَهِل؟

َل أَغود أَف إال كَن َسَويْت أفَْعالَْت ألِشيْفَت 

ِف الَفْصطَه َدا كُرُْت َوا؟

َماَل نَاس ألَغِدين َوَحتُم َما ِبُدُس 

ُشُعول َهَن َصَدَدان أِشيم َو ُمُهر؟

ألُشُعول َدا َل الُدْنَ كُرُْت َهِدي. نَاس َويْنُكَل ِف الُدْنَ ِبَدُر ِبَنُف ِبيَه. ِبَكان/نَاس َوْحِدين 

ِبُكون تََعرَْف َمال الَفَضُل. أنَْف َب أُغلَْك: ُشُن ِمْن أفَْعالَْت َمَري/رَِجال وال بُيُْت ِمَشاِبني ِف 

َمِغيَدْك؟

ألَناس، رَف َو َعاَد ِمي َشَب َهَنِي. َدا ِبَواِري أألفَْعالَْت 

دا َما ِبُكون ِلِ َوا؟

تَُدُر نََسِوي املَُمرَِسه َدا َجِمي َوا؟
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ُشُن تَدر تََسو َل تَرَُغد

َغلْبَْك؟

أْسأل الِشيَاب ُشُعول َدا َهَدر تََوار 

لَيُْهم ألَفوصطَه:
ُدُغوت َوار لَيُْهم ألَفوْصطَه. كَْن ِبُدرُْب إَسُو 

فَوغ أي 4 َورَقَه كَْن ِشِ َهَنُكل، َو َزيَن َدا 

أي3. :خبهم

ِشيَف الَفْصطَه َدا َو ِدس أيْن لِيَه َل 

. َوقَْت ِشِ

َعْط َل الِشيَاْب َوقَْت َل 

إنْظُُر َو إفُْكُر َل ُشُعول 

ألِبُغوُل.

أطُُهم َوقَت َل إِشيُفو 

الُفوْصطَه. 

ِشيف ُوِشيُهم َوقَت 

ِبِشيُفو الرََسْم.

، أْسأل َل َشَب تَبَْدل ُمَنَقَشه. دَو ُشورَاْت َوْحِدين: 5           َوَر َوقَت ِشِ

ُشُعول َوأِحْد كَُل ألتََسَو 

ِفيَْو ألِشيْفَت 

ِف الُفوصطَه َدا؟

ُشُن ِمْن أفَْعالَْت ألِشيْفَت ِف الَفْصطَه َدا تََسَو 

ِغَدام َل رََغَداْن َغلْبَْك؟

كَيْف تََسَمه كَْن ِشيف/

َغَريت/ألَصَنط َل أْخبَاْر؟ 

ُشُن ِمْن نَظُر َوال 

َشوَر ألَفْصطَه َدا َجاْب؟ 

ُشُن ِمْن ُسألَْت ِبكُون ِبُجو؟ َجَواب ألَتَدر تََعْط



أْخبَار َجه فَوغ ِفِتَني كَنِيْ ِف البُيُْت َوقَْت ِفِتَني َهَن قُوِفيد19-، يَا ِشيَاْب كَُل ألِفِتَني َوَغه فَوغ رَْسُهم. فَِتْش َل ألََمت َهَن الِفِتَني َو َعْط ِمَعَوَن ألَصِيْد. تََدر تَلَْغه 

https://www.who.int/ :َخَب أبُو ُمْنَفه فَوغ ِف ِبَكان َدِبلِيو َهيش َعو فَوغ رَِسالَْت ُمِهيم َل َجَمَعه ُمِهِمني َهَن ِبَكان فَوغ َدَهرَان َو َوَغَفان ِفِتَني بَيَْنأْت نَاس

 publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Violence_actions-2020.1

ِبُكون ِشيَاب َوْحِدين َما ِبَعرُْف ُصور، ِبَكان َو َعاَدات ِشيك َوْحِدين الَواُر ِف الَفْصطَه.

ُغول لَيُْهم إتَرُْجُمو الِبَكان َو إَعزُُل يَتُو أَهلَه لَيُْهم. تَبُْت َخَبْتُُهم فَوغ ُدرُب ِشيك كَِتري ألِبَعُون َل َرَغَدان ُغلُبُْهم.	 

أْسأل ألِشيَاب ُشُن ِمْن َشوَرات ُجَدد يَتُو ألُفَصطه َوار، َجِمي َب أفَْعالَْت َوْحِدين ألَغبُل َما َجه َل أُغلُْهم َل شَب إَرُغُد ُغلُبُْهم. ُشُنو ِمْن أفَْعالَْت 	 

ِبُدوُر ِبَحُوُل؟

ُغول َل الِشيَاْب إُدُس َهيل َل َعزاََلن أفَْعالَْت يَتُو ِف الَفْصطَه ألِبَسَمو َهَلت َسِويَاَن.	 

َخُب ألِشيَاب ِبَكان َو كَيْف ِبلَْغو أْخبَار َو كَْن َدا َصِيد َل ُمرَْدُهم َوال ِمي َصِيْد. كَْن ِبُكوْن َدا، َعُونُْهم َل ِعرِْفيَاْن بَيَْنات ِعْرَف فَوغ ُشُعول ألَكنِي َو 	 

ُغَر/َشِفيَان أْخبَار ِبلَْهني كَِتري َدا ِبَدر ِبَغِيم َعُغْل.

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/ :تََدر تَلَْغه ِزيََد َهَن َخَب فَوغ كَيْف نَاُدم إَسِوي َب زََعل َوقَْت ُمِصيَب َهَن قُْوِفيد19- َجي

coping-with-stress.pdf?sfvrsn=9845bc3a_8

َشوَرات
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ُفوصطَه َهَن 3:    ُشُن أَسِوي َل كَلَم َب أَهِل َو َجَمَعه َهَن َرِف؟

مال مهم؟
َدَخَلن َل لُوَب الَناس ِبْنُغس زََعل ِشيََك.  أطَرَه، بََعَدان ِمَن الَناس َو َدَخَلن َل لُوَب الَناس ِمي ُشُعول َواِحد َو دا َما ِبِجيب نَاُدم إَسَمه ُهو َوْحَد. َدَخَلن َل لُوَب 

الَناس ِبلَْهني ِعْنَد ُمْنَفه َل أِفيَت الَعُغل َهَن نَاُدم. 

رَِسالَْت أملُِهيم
ُمِهيم ِشيَاب إَسُو الُشُعول َدا ِفْنَشن إيبَْغو َمَعه أَهلُْهم َو َجَمَعه َهَن رَفُُهم:

َعَونَان نَاس كَْن ِبَدُر )ِمَسال إَخُدُم ُسول: َسِويَان ِخِدَمي أبُو ُمْنَفه وال ِخِدَمي إلِبِدس َشِيْب ِبَسَمه ِبَدرُِج(	 

أنَْكلَم َل أَهلَك و رَِفَغانَْك َمتَُكَل	 

أبَْغه ِف أفَْعالَْت َهَن رَف، َو ِدين َل ِمَسال تََدر تَِشيف تَْعلِيم ألِبَسُو ِف الِتي ِف، َريِديَو وال َعونْلنَي كَْن ِبُكون	 

 أُدُخل َل ُملََم َهَن الرَف وال ُملََم َشَب َهَن ِسِنيَنْك وال أنَْف َب رَقَم ألِبَناُد ُسول وال ُملََمت َهَن ُسوَشل ِمِديَه، كَْن ِبُكون. 	 

تَِشيف نَاُدم وال َجَمَعه ِبَسُو أفَْعالَْت َدا ِف الُفَصطَه:

ُدوه َجِمي َب ُملََم َهَن نَاس ِديْنُهم . 1

ُمَنَقَشه َب ُملََمْت َهَن الرَْف . 2

ُغرَه َل إيَاْل. 3

َشِفيَان ِت ِف َجِمي َب َجَمعتَه. 4

كَلَْم َمتَُكَل َب رَِفَغاْن/أَهْل، َل ِمَسال ِمْن َعونْلنَي وال ِمَن . 5

الَجَوال

َمَعَملَه ِبلَْهني َب َجَمَعيتَه َو ِسِويَاْن ُشُعول َجِمي، َل ِمَسال . 6

بَِني َهَن بُيَُت الطرُُيْ

ُمَعَملَه َب َجَواِري وال رَِفَغاْن: كَلَم كَْن ِمَن الَغُر كَُل. 7

َمْمَشه َل رَِفيغ ألِبَدور ِمَعَوَن وال َسِويَان ُملََم ألتََسُو َمْمَشه . 8

َجِمي.

13

َقواِعْد

1234

كَيف تَْنَكلَُم َل 

أَهلَُك َو َجَمَعه َهَن رَفُُك؟

أْسأل الِشيَاب ُشُعول َدا َهَدر تََوار لَيُْهم 

ألَفوصطَه:
ُدُغوت َوار لَيُْهم ألَفوْصطَه. كَْن ِبُدرُْب إَسُو 

فَوغ أي 4 َورَقَه كَْن ِشِ َهَنُكل، َو َزيَن َدا 

أي3. :خبهم

ِشيَف الَفْصطَه َدا َو ِدس أيْن لِيَه َل 

. َوقَْت ِشِ

َعْط َل الِشيَاْب َوقَْت 

َل إنْظُُر َو إفُْكُر َل 

ُشُعول ألِبُغوُل.

أطُُهم َوقَت َل إِشيُفو 

الُفوْصطَه. 

ِشيف ُوِشيُهم َوقَت 

ِبِشيُفو الرََسْم.



ُدرُْب كَِتري ِف ألِبُكون تَْنَكلَم َل أَهلَك َو َجَمَعه َهَن رَفَك. ُهَد ِبُكون ِمْن كَلَم َل 

رَِفَغَنْك، أَهلَك َو َجَواِريك ِمْن الَجَوال، َعونْلنَي وال ِشيََك بَِعِدين ِمْن َغبَلَُك َو فََكِرين 

َل قَواِعد َهَن الِهَل )َجِمي َب بََعَدان ِمْن َغبَلَُك َو َدَسَسان ُشُعول َهَن َصَدَداْن أِشيم 

َو ُمُهر(.

َعَع، ألَفْصطَه َدا َل إيَِطيك َشْوَراْت َهِدي.  َعزُْل أفَْعالَْت ألتََدوَر َو 

ِبُكون َل ُشُعول ألتََسَو كُِل يَوْم.

َدَسَسان ُشُعول َهَن َصَدَدان أِشيم َو ُمُهر ِبَداِهر إنت َو نَاَس الَفَضل ِمْن كََربَاَن الَوَجه. 

ِمي إال كَن َدَسيت ُشُعول َهَن َصَدَدان أِشيم َو مُهر كَْن َغِيْد َوْحَدك ِف البَيْت.

كَيف بَْنَكلَم َل أَهِل َو َجَمَعِتي كَْن قَوِفيد-19 

ِبَدِهْرِن يَا أْمِش َل رَِفَغاِن َو أَهِل؟

َل أَغود أَف إال كَن َسَويْت أفَْعالَْت ألِشيْفَت 

ِف الَفْصطَه َدا كُرُْت َوا؟

َماَل نَاس ألَغِدين َوَحتُم َما ِبُدُس ُشُعول َهَن 

َصَدَدان أِشيم َو ُمُهر؟

ألُشُعول َدا َل الُدْنَ كُرُْت َهِدي. نَاس َويْنُكَل ِف الُدْنَ ِبَدُر ِبَنُف ِبيَه. ِبَكان/نَاس َوْحِدين ِبُكون 

تََعرَْف َمال الَفَضُل. أنَْف َب أُغلَْك: ُشُن ِمْن أفَْعالَْت َمَري/رَِجال وال بُيُْت ِمَشاِبني ِف َمِغيَدْك؟

ألَناس، رَف َو َعاَد ِمي َشَب َهَنِي. َدا ِبَواِري 

أألفَْعالَْت دا َما ِبُكون ِلِ َوا؟

ِبُكون ِشيَاب َوْحِدين َما ِبَعرُْف ُصور، ِبَكان َو َعاَدات ِشيك َوْحِدين الَواُر ِف الَفْصطَه.

ُغول لَيُْهم إتَرُْجُمو الِبَكان َو إَعزُُل يَتُو أَهلَه لَيُْهم. تَبُْت ُغول لَيُْهم ُدرُْب ِشيك كَِتري ِف َل إنَْكلَُم َل أَهلُْهم َو َجَمَعه َهَن رَفُُهم.	 

أْسأل ألِشيَاب ُشُن ِمْن َشوَرات ُجَدد يَتُو ألُفَصطه َوار، َجِمي َب أفَْعالَْت َوْحِدين ألَغبُل َما َجه َل أُغلُْهم َل شَب إنَْكلَُم َل أَهلُْهم َو رَِفَغْنهم.	 

ُغول َل الِشيَاْب إُدُس َهيل َل َعزاََلن أفَْعالَْت يَتُو ِف الَفْصطَه ألِبَسَمو َهَلت َسِويَاَن.	 

يَا تَْنَسه ألِشيَاب ِبُكون َما ِبَعرُْف ُشُعول َهَن الزََمْن، ألِبُكون ِبَداِهرُْهم ِمْن نَِفيَاْن َب َعونْلنَي ِمي َل ُمَنَقَشه َوْحَد لَِكْن كَْن َل كَلَم َل إلَْغو َمَغاِن 	 

َعونْلنَي َوال إُشُ أكُْل َك َوال َشبَُهم َك. َعط ُشُعول ألِبَنُفو ِبيَه كَن ِف َو ألِبُكون َل َشَب الِبَكاْن. 

َل ِزيََد َهَن َخَب فَوغ َوين، َمَت َو كَيف نَاُدم إِدس ُشُعول َهَن َصَدَدان أِشيم َوُمُهر، ُزر َصْفَحه فَوغ َدَسَسان ُشُعول َهَن َصَدَدان أِشيم َو ُمُهر َهَن َدِبلِيو َعيْف 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks :ِف

َشوَرات

14

، أْسأل َل َشَب تَبَْدل ُمَنَقَشه. دَو ُشورَاْت َوْحِدين: 5           َوَر َوقَت ِشِ

ُشُن ِمْن نَظُر َوال َشوَر 

ألَفْصطَه َدا َجاْب؟ 
ُشُعول َوأِحْد كَُل ألتََسَو ِفيَْو 

ألِشيْفَت ِف الَفْصطَه َدا؟

ُشُن ِمْن أفَْعالَْت ألِشيْفَت ِف الَفْصطَه َدا تََسَو ِغَدام َل 

ُمعَملَه َب الَجَمَعه؟

ُشُن ِمْن ُسألَْت ِبكُون ِبُجو؟ َجَواب ألَتَدر تََعْط



فَصطَه َهَن 4: ُشُن أَسِوي َل ألَْغه ِمَعَوَن كَْن َب ُمرَاِد لِيَه؟

مال مهم؟

ِشيَاْب َما ِبَعرُْف ِبَكان ِبلَْغو ِمَعَوَن َخاَص كَُل كَْن ألِبَكان ِمَصَد. ِشيَاْب َوحِدين َو نَاس ألَضُوِرين، نَاس أِميَاننِي َوال َوَجه َهَن ِبْنَسو ُشُعول َعَجَل، 

أملُْنَصِغني َل نَاس َهِدي إفُْكُر لَيُْهم َل َسِويَان كُِل ُشُعول، ِبيبَْغه لَيُْهم َغاِس َل إلَْغو ِمَعَوَن َوقَت َصَدول الدار وال ِف َحالَت كَْن ألَناس ألَفِكِرين 

لَيُْهم ُمرَْضو. ِف َدا كَُل، ِشيَاب َوْحِدين ألَفِكرين َل ُدُمتُم ِبُكون ِبُكرُْب َوَجه ِمْن نَاس ألِبْفُكُر لَيُْهم َو َمِغيْدُهم )ِمَسال ِف َوقَْت ِمَعَوَن إنَْساِن(. ِبُكون 

ِبيبَْغه َغاِس َل نَاَس الَضُوِرين، نَاس ألَسَفه َوال ألِبْنَسو ُشُعول َعَجَل َل إتَبَو قَواِعد َهَن َدَهرَان َشتَتَاَن الَوَجه و فََكرَان لِيَه. ِبُكون َمَري )كَن ِشيَاب 

وال ُدَغاغ( ألِبْفُكُر َل الِشيَاْب، ِبُدُسُهم ِف َخطُر َهَن كََربَاَن الَوَجه َو َشتَتَاَن الَوَجه. كََكه كَِتري كَُل ِبْفُكُر َل ِدقَُويْنُهم؛ ُغُدرُتُم َهَن فََكرَان َل أَهل ِبُكون 

ِبَنَغس ِفْنَشن قَوِفيد-19، َو ُشُعول ألِبَداُهُر ِفْنَشَن الَوَجه ِبُكون َجاب َشَب أَهل ِبَعُوُن ُدُمتُم أنََغس.

ِشيَاْب َوْحِدين ِبُكون َما ِبلَْغو َدرب َل ِمَعَوَن َو فََكرَان َخاَص َوْحِدين َوقَت َصُدول الَدار، َشَب أكُل، َدَوه، بَيت، ُشُعول َهَن َوالَُد َو َغَدي، ِفْنَشن 

َخوف يَا ألَوَجه إكُُربُْهم َو/وال ِغلَْت الُشُعول َهَن َمْمَشه قَوِفيد-19 َجاَب.

رَِسالَْت أملُِهيم

ُمِهيم َل ِشَياب إَسُو كَْن َب ُمَراْدُهم َل ِمَعَوَن:
أنَْكلَم َل َخَدِمي َهَن الَعِفي، رَف، كَْن زََعَلن وال ِمصِعيد و ِبتَلُْف َل أفَْعالَْت َهَنك َهَن كُِل يَوم َل يَوَماْت كَِتري.	 

أنَْكلَم َل أَهلَك و رَِفَغانَْك َمتَُكَل	 

أنَْكلَم َل رُأَس َهَن رَفَْك وال ِديَنك.	 

تَِشيف نَاُدم وال َجَمَعه ِبَسُو أفَْعالَْت َدا ِف الُفَصطَه:

ِبُزُر لِبْتَان َوال َخَداِمي َهَن الرَْف.. 1

ِبْنَكلَُم َل َجَمَعه َهَن الرَْف، رُأس الِدين وال فََقَر. 2

ِبَفتُُش ِمَعوَن َهَن َرَغَداَن الَعُغل َب كَلَم َل أَهل . 3

و رَِفَغاْن

َخَداِمي َهَن الَعِفي َوال رَف ِبُزرُْهم. 4

15

ُشُن ِمْن ُسألَْت ِبكُون ِبُجو؟



َقواِعْد

ُدرُْب ِشيك كَِتري ِف ألتَلَْغه ِمَعَوَن كَْن َما َحرَْم ِمْن بَيْتَك كَُل. ُهَد َشَب كَلَْم َب 

َخَداِمي َهَن أِفِ وال رَْف ِمَن الَجَواْل، كَلَم َب رَقَم ألِبَعُوُن ألِبَنُد ُسول وال ُملََمْت َهَن 

الرَف و َهَن ِسِنيْنُهم، وال إتَِصَلن َل رَِفَغاْن َو أَهْل.

َعَع، ألَفْصطَه َدا َل إيَِطيك َشْوَراْت َهِدي.  َعزُْل أفَْعالَْت ألتََدوَر َو 

ِبُكون َل ُشُعول ألتََسَو كُِل يَوْم.

َدَسَسان ُشُعول َهَن َصَدَدان أِشيم َو ُمُهر ِبَداِهر إنت َو نَاَس الَفَضل ِمْن كََربَاَن الَوَجه. 

ِمي إال كَن َدَسيت ُشُعول َهَن َصَدَدان أِشيم َو مُهر كَْن َغِيْد َوْحَدك ِف البَيْت.

ُشُن ِمْن ُشُعول أَسِوي كَْن قَواِعد َهَن قُوِفيد-19 

ِبَداِهْرِن ِمْن َهرََماْن ِمْن بَيِْتي؟

َل أَغود أَف إال كَن َسَويْت أفَْعالَْت ألِشيْفَت 

ِف الَفْصطَه َدا كُرُْت َوا؟

َماَل نَاس ألَغِدين َوَحتُم َما ِبُدُس ُشُعول َهَن َصَدَدان أِشيم 

َو ُمُهر؟

ألُشُعول َدا َل الُدْنَ كُرُْت َهِدي. نَاس َويْنُكَل ِف الُدْنَ ِبَدُر ِبَنُف ِبيَه. ِبَكان/نَاس َوْحِدين 

ِبُكون تََعرَْف َمال الَفَضُل. أنَْف َب أُغلَْك: ُشُن ِمْن أفَْعالَْت َمَري/رَِجال وال بُيُْت ِمَشاِبني ِف 

َمِغيَدْك؟

ألَناس، رَف َو َعاَد ِمي َشَب َهَنِي. َدا ِبَواِري 

أألفَْعالَْت دا َما ِبُكون ِلِ َوا؟

ِبُكون ِشيَاب َوْحِدين َما ِبَعرُْف ُصور، ِبَكان َو َعاَدات ِشيك َوْحِدين الَواُر ِف الَفْصطَه.

ُغول لَيُْهم إتَرُْجُمو الِبَكان َو إَعزُُل يَتُو أَهلَه لَيُْهم. تَبُْت َخَبْتُُهم ُدرُْب َهَن لِِغيَان ِمَعَوَن كَِتري َغَدي ِف.	 

أْسأل ألِشيَاب ُشُن ِمْن َشوَرات ُجَدد يَتُو ألُفَصطه َوار، َجِمي َب أفَْعالَْت َوْحِدين ألَغبُل َما َجه َل أُغلُْهم َل شَب إنَْكلَُم َل فَتََشاْن ِمَعَوَن. 	 

ُغول َل الِشيَاْب إُدُس َهيل َل َعزاََلن أفَْعالَْت يَتُو ِف الَفْصطَه ألِبَسَمو َهَلت َسِويَاَن. ُشُنو ِمْن أفَْعالَْت ِبُدوُر ِبَحُوُل؟	 

أكْتُْب رَقَم َو َشَب ِبلَْغو َخَدِمني َهَن املَُنظََمت ألِفي الِبَكان ألِبَدُر ِبَعُوُن.	 

https://www.who.int/images/default-source/health-topics/coronavirus/health-care- :ِشيف ِبَكان َدا َل لِِغيَان َشوَرات أبُو ُمْنَفه كَْن َمِش َل لِبْتَاْن

/facilities_8_1-01.png?Status=Master&sfvrsn=823c9ad5_3

َشوَرات
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ُشُن تََسو َل تَلَْغه ِمَعَوَن 

كَْن َب ُمرَادَك لِيَه؟

أْسأل الِشيَاب ُشُعول َدا َهَدر تََوار 

لَيُْهم ألَفوصطَه:
ُدُغوت َوار لَيُْهم ألَفوْصطَه. كَْن ِبُدرُْب إَسُو 

فَوغ أي 4 َورَقَه كَْن ِشِ َهَنُكل، َو َزيَن َدا 

أي3. :خبهم

ِشيَف الَفْصطَه َدا َو ِدس أيْن لِيَه َل 

. َوقَْت ِشِ

َعْط َل الِشيَاْب َوقَْت َل 

إنْظُُر َو إفُْكُر َل ُشُعول 

ألِبُغوُل.

أطُُهم َوقَت َل إِشيُفو 

الُفوْصطَه. 

ِشيف ُوِشيُهم َوقَت 

ِبِشيُفو الرََسْم.

، أْسأل َل َشَب تَبَْدل ُمَنَقَشه. دَو ُشورَاْت َوْحِدين: 5           َوَر َوقَت ِشِ

ُشُعول َوأِحْد كَُل ألتََسَو 

ِفيَْو ألِشيْفَت 

ِف الُفوصطَه َدا؟

ُشُن ِمْن أفَْعالَْت ألِشيْفَت ِف الَفْصطَه َدا تََسَو ِغَدام 

َل لِِغيَان ِمَعَوَن كَْن َب ُمرَاَدك لِيَه؟

ُشُن ِمْن نَظُر َوال 

َشوَر ألَفْصطَه َدا َجاْب؟ 

ُشُن ِمْن ُسألَْت ِبكُون ِبُجو؟ َجَواب ألَتَدر تََعْط



فَوَصطَه َهَن 5: كَيف بََسِوي كَْن ِملَْداِمي َو زََعَلْن؟

مال مهم؟

َشَب أِي نَاُدم َك، كَْن نَاُدم ألِشاِيْب َمات ِفْنَشن َقوِفيد-19، ِبكُون ُشُعور ِشيك ِبَدِميُهم، َشَب ِبَصَعُد، َزَعْل، ِبَسَمو ُهَم َوَحُتم َهِدي، ُغلُْبُهم ِبْنَتلَْف، 

.  4 ِبكُون ِبيْبَغه لَْيُهم َغاِس َل إنُُم، ِغلَْت الَهيل َهَن الِجلد وال كََساَل ِف َسِويَان ُشُعول. ِبكُون ِبْنظُُر َفوغ ُشُعول َفوع َموت َو َشَب ِبُوت،  َو َخَسَ

َو َدا ِبكُون ِبَغِيْم َعُغْل َشَت الُشُعور َدا ِبكُون َو َمِفي ُشُعول َزين َوال َفُصل َل نَاُدم إلَداَمه َفوغ ُمر ألكَْن. ِفْنَشن َمَشاِكْل َهَن الِهَل، َما ِبكُون تَُزْر 

نَاُدم ألَْمت؛ َجَنزَه كَُل أنْكَُني َما ِبَهلُو. تَاكَُل نَاُدم ِبيْبَغه َزَعاَلن َفوغ دا، ِفْنَشن َهَرِريْت نَاُدَمك َماْت. َسِويَان ُشُعول ألَبَُغد َعُغل ألَصِيْد َب الَعاَد، 

ِدين َو أِفِ ِبَدر ِبَرُغَد الَعُغْل، ِبيْبَد ِبْنُغس َوَجه املَوْت َو َزَعل َل الَجَمَعه. 5، 6

رَِسالَْت أملُِهيم

ُمِهيم َل ِشَياب إَسُو الُشُعول دا كَْن ِبَدوُر ِبَرُغُد َعُغلُْهم:
إيَُط َل ُدُمتُم َوقَْت. تَِشيف َشَب ِمَصِعيد و َوَجك َما ِبِْش، لَِكْن َوقَت كَِتري كَُل ألَوَجه ِبِْش َور أْوقَات َوْحِديْن. َشَب املَوت ِبَدِمي الَناُدم ُملََم 	 

َب َشَب َريِْديَن الَناُدم َوقَْت ألَناُدم َحي. 

ِعْرَف نَاُدَمك َمات وال رَِفِغيْغ ِبُكون ِبيبَغه َغاِس َو ِبِجيب ُشُعور كَِترْي. َشَت الُشُعور َدا ِبُكون َو َمِفي ُشُعول َزين َوال فَُصل َل نَاُدم إلَداَمه فَوغ 	 

ُمر ألَكْن.

أطَرَه َوقَت فَرَْحان إنَْت والَناُدم أملَاْت.	 

إنَكلَُم َب نَاُدم ألَصَدُق فَوغ ُشُعول َهَن َغلْبُُهم. إنَْكلَم َل رَِفَغاَن، أَهلَه وال َخَدِمني َهَن الرَْف َو دا ِبَعُون َب َوَجه املَوْت و ِبُدُسُهم َل لُوَب الَناْس.	 

أنَْكلَم َل رُأَس َهَن رَفَْك وال ِديَنك. ألُرأَس َدا َعرِْفني َشَب ِبَعُوُن نَاس َوقْت ُمر كَان َو ِبَعُوُن ِف َحالََت الزََعْل.	 

ِدس َهيل َل أفَْعالَْت ألَناس ِبُدوُر َو ِبَسُمو َهَلَت. 	 

تَِشيف نَاُدم وال َجَمَعه ِبَسُو أفَْعالَْت َدا ِف الُفَصطَه:

أطَرَه َوقَت فَرَْحان إنَْت والَناُدم أملَاْت.. 1

َسِويَان ُشُعول ألتَُكَل تََسَو َو تَطَرَه ِف الَناُدم أملَاْت. 2

أنَْكلَم فَوغ أوقَاْت ِهلُو َسَويَت َب نَاُدم ألَناُدم َب أَهلَه. 3

ِشيف ُملََم َهَن الُصَور. 4

ِدس أَن. 5

أنَْكلَم فَوغ أوقَاْت ِهلُو َسَويَت َب نَاُدم أملَات َب رَِفيَغه. 6

ِبْنَكلَُم َل َجَمَعه َهَن الرَْف، رُأس الِدين وال فََقَر. 7

َمَغد تََنظُْر. 8

َشوَف الُصور فَوَغ الَجَوال وال فُومِفيتَه. 9

4  أْمِبُغوس لَوس ُهبَس ُمر ألِبُكون َل نَاس َو نَاس َما ِبَدُر ِبْنَسو َو ِبَفِتُش ِف َجَواب ِل املُر بَس َمتَُكَل

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/162960/9789241548922_eng.pdf;jsessionid=C59290F0F882248BE1FC7C :2015 5  ِدِبلِيو َهيش َعو َعيم َغب ُهَمِنترَيِيَْن إنْتََفينُشون َغيْد. :َجَنيَف َدِبلِيو َهيش َعو؛

EAD638D0BB?sequence=1

6  أي َعي َعيس ِش َهِدي فَوغ ِمَعَوَن فَوغ أِفيَت الَعُغل َو َمغيد َب الَجَمَعه ِف َحالَْت ُمِصيَب. :َجَنيَف إنت أَجنِزي ِستَْنِدين قُوِمِتي؛ 2007. َورَقَه َخَن ِفِعْل 5.3 ِشيف قََواِعد ألَصِيْد َب الَعاَد، ِدين َل نِِسيَان ِف )َصْفَحه 109-106( َو َورَقَه 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_on_mental_health_and_psychosocial_support_in_ .َهَن ِفِعل 8.2: َل ِزيََد َهَن َخَب فَوغ ُدرُب َهَن ُغُدر ألَزين )َصْفَحه 167-163( ِشيف

emergency_settings.pdf

ُشُن ِمْن ُسألَْت ِبكُون ِبُجو؟



َقواِعْد

ُدرُب كَِتري ِف َل َسِويَان ُغُدَر كَن ُمر كَْن لَيك َو َما تََدر َتُش َل رَِفيغ وال نَاُدم ِف 

أَهلَك َمِريض، َوال َممَشه َل الَجَنزَه. ُهَد َشَب كَلَم َب رَِفَغان َو أَهْل َمتَُكَل، كَلَم َب 

َجَمَعه َهَن رَفَْك، ِديَنك َوال َرإيس ِديَنك و َسِويَان أفَْعالَْت ألتََسَمه َهَلت َسِويَاَن 

ألِبَُغد أُغلَْك.

َعَع، ألَفْصطَه َدا َل إيَِطيك َشْوَراْت َهِدي.  َعزُْل أفَْعالَْت ألتََدوَر َو 

ِبُكون َل ُشُعول ألتََسَو كُِل يَوْم.

َدَسَسان ُشُعول َهَن َصَدَدان أِشيم َو ُمُهر ِبَداِهر إنت َو نَاَس الَفَضل ِمْن كََربَاَن الَوَجه. 

ِمي إال كَن َدَسيت ُشُعول َهَن َصَدَدان أِشيم َو مُهر كَْن َغِيْد َوْحَدك ِف البَيْت.

كَيف بََسِوي كَن ُمر كَْن ِلِ َو َما ِبَدر َبِْش َل رَِفِغي 

وال نَاُدم ِف أَهِل أملَِريْض، وال َما بََدر َبِْش َل الَجَنزَه 

كَُل؟

َل أَغود أَف إال كَن َسَويْت أفَْعالَْت ألِشيْفَت 

ِف الَفْصطَه َدا كُرُْت َوا؟

َماَل نَاس ألَغِدين َوَحتُم َما ِبُدُس ُشُعول َهَن 

َصَدَدان أِشيم َو ُمُهر؟

ألُشُعول َدا َل الُدْنَ كُرُْت َهِدي. نَاس َويْنُكَل ِف الُدْنَ ِبَدُر ِبَنُف ِبيَه. ِبَكان/نَاس 

َوْحِدين ِبُكون تََعرَْف َمال الَفَضُل. أنَْف َب أُغلَْك: ُشُن ِمْن أفَْعالَْت َمَري/رَِجال وال 

بُيُْت ِمَشاِبني ِف َمِغيَدْك؟

ألَناس، رَف َو َعاَد ِمي َشَب َهَنِي. َدا ِبَواِري أألفَْعالَْت 

دا َما ِبُكون ِلِ َوا؟

تََدر تََده َل نَاُدم أملَات وال كَْن َل ِمَسال ألَناُدم رَِفَغْغ َهِدي، تََدر تََناد أَهلَه َو 

تََعزُُهم َو تََوار كَيف َغلْبَك ُمر فَوغ ُشُعول ألَكْن.
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كَيف ِبَسُو كَن ُمر َو زََعل 

كَرَبُْهم؟

أْسأل الِشيَاب ُشُعول َدا َهَدر تََوار 

لَيُْهم ألَفوصطَه:
ُدُغوت َوار لَيُْهم ألَفوْصطَه. كَْن ِبُدرُْب إَسُو 

فَوغ أي 4 َورَقَه كَْن ِشِ َهَنُكل، َو َزيَن َدا 

أي3. :خبهم

ِشيَف الَفْصطَه َدا َو ِدس أيْن لِيَه َل 

. َوقَْت ِشِ

َعْط َل الِشيَاْب َوقَْت َل 

إنْظُُر َو إفُْكُر َل ُشُعول 

ألِبُغوُل.

أطُُهم َوقَت َل إِشيُفو 

الُفوْصطَه. 

ِشيف ُوِشيُهم َوقَت 

ِبِشيُفو الرََسْم.

، أْسأل َل َشَب تَبَْدل ُمَنَقَشه. دَو ُشورَاْت َوْحِدين: 5           َوَر َوقَت ِشِ

ُشُعول َوأِحْد كَُل ألتََسَو 

ِفيَْو ألِشيْفَت 

ِف الُفوصطَه َدا؟

ُشُن ِمْن أفَْعالَْت ألِشيْفَت ِف الَفْصطَه َدا تََسَو ِغَدام 

َل تَْغَدر تَْفُكر َل ُدْمتَك كَن ُمْر و زََعل كَْن لَيْك؟

ُشُن ِمْن نَظُر َوال 

َشوَر ألَفْصطَه َدا َجاْب؟ 

ُشُن ِمْن ُسألَْت ِبكُون ِبُجو؟ َجَواب ألَتَدر تََعْط



ِبُكون ِشيَاب َوْحِدين َما ِبَعرُْف ُصور، ِبَكان َو َعاَدات ِشيك َوْحِدين الَواُر ِف الَفْصطَه.

ُغول لَيُْهم إتَرُْجُمو الِبَكان َو إَعزُُل يَتُو أَهلَه لَيُْهم. تَبُْت َخَبْتُُهم فَوغ ُدرُب ِشيك كَِتري فَوغ َشَب نَاُدم إَسِوي كَْن ُمر كَْن لِيَه َو زََعَلْن.	 

أْسأل ألِشيَاب ُشُن ِمْن َشوَرات ُجَدد يَتُو ألُفَصطه َوار، َجِمي َب أفَْعالَْت َوْحِدين ألَغبُل َما َجه َل أُغلُْهم َل شَب إْغَدُر َب زََعل َو ُمْر.	 

ُغول َل الِشيَاْب إُدُس َهيل َل َعزاََلن أفَْعالَْت يَتُو ِف الَفْصطَه ألِبَسَمو َهَلت َسِويَاَن.	 

ُغول َل ِشيَاب إَسُو ُشُعول ألَهَن ُغُدرُتُم و ألَكْن لَيُهم ِف الَوَر، إَعرُْف ُدرُْب ألِتبَو ِف الَوَر ألَرَغد لَيُْهم ُغلُبُْهم َوقَت ُمْر كَْن لَيُْهم.	 

فَِتْش ِشيَاب ألتَِشيف ُمر ألَكْن لَيُْهم ِبلَْهني أزَُهم وال ِبُكن ِبُدُسهم ِف زََعل وال ِبَهُسُس ُدُمتُْم. ِزيد َهِدي ألتََسَوه َو لُزُُهم َل َخَدِمني ألِبَعُوُن َهَن 	 

الرَْف، َهَن فََكرَاْن، لِبْتَاْن وال َخَداِمني َشبَُهم َغَدي.

َل ِزيََد َهَن َخَبْ فَوغ كَيْف نَاُدم إَسِوي َوقَت ُمْر كَْن لِيَه ُزر َويبَْسيت َهَن َدِبلِيو َهيش َعو َو ِشيف ُسألَْت َو َجَوابَاْت فَوغ َوقَْت ُمر كَْن َل ِشيَاْب َوقَْت ُمِصيَب 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-risks-and-safety-for-older-people :َهَن قُوِفيد-19 َجي

َشوَرات
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ُشُن ِمْن ُسألَْت ِبكُون ِبُجو؟



َفوصطَات

َحُول ُمَخْك
          َسو ُشُعولَك ألتََسو َمتَُكَل وال َسو َجِديد

   أنَس و أكُل ِف َوقَْت َواِحْد كُِل يَوم
أَشَْب ألَْمي و أبَْغه أَف

أبَْغه َب َهيْلَك )فَِتش َل َدقَاِيْق 30 كُِل يَوم(
أَشَْب َمَغانِْك َشَب طَِبيبَك َغاَل. 

يَا تََهْل َمَغانِيك كَن ِمي طَِبيبَك َغاَل

َزيَن الَفوصطَه إيبَْغه فَوغ َورَقَه َهَن أي3 )ِشِ َهَن أي4( وال إَوُر ِف ُشُعول ألِبَواُر كُبَار )ِمي َجَوال َوال َجَوال كُبَار(. 

ِل َدَربَان ألُفوْصطَه ِف نََفر نَِديف َو قَواِعد َل َدَربَاَن َدا، 

 https://app.mhpss.net/toolkit-for-older-adults-during-covid-19-pandemic :ِشيْف

.mhpss.refgroup@gmail.com :وال إمْيَيل
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ألَْغه ُشُعول ألتََسَو كُل يَوم
َسو أفَْعالَت ألتََسَمه َهَلَت

أنَْكلَم َل أَهلَك و رَِفَغانَْك َمتَُكَل
أفُْكر َل ُشُعول ألِبَُغد َغلْبَك و َسَو كُِل يَوم

َحُول َجَمَمن، وال أفَْعالَْت َهَن نَِفاس
ِعْنَدك َهيل و َشوَر كَِتري

َعُون نَاس َغَدي كَْن ِبُكون
أنَْكلَم َل أَهلَك و رَِفَغانَْك َمتَُكَل
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أتََب الِدَراَسه ِف الِتي ِف، َريِديَو َوال َعونْلنَْي

أدُخْل َل ُملَم َهَن الرَف و َغُدرَك وال أنَْف َب رَقَم َهَن ِمَعَوَن
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َعط َوقَت َل ُدْمتَك. تَِشيف َشَب ِمَصِعيد و َوَجك َما ِبِْش، لَِكْن َوقَت كَِتري كَُل ألَوَجه ِبِْش َور أْوقَات َوْحِديْن.
أطَرَه َوقَت فَرَْحان إنَْت َو أَهلَْك َجِمي.  

أنَْكلَم َل َجَمَعه َهَن رَفَْك، وال كَِبري ِديَنْك. َعرِْفني َشَب ِبَعُوُن نَاس إرَُغُد َغلْبُُهم َو ِبَدُر ِبَعُونُْك.
ِدس َهيْل فَوغ أفَْعالَْت ألِبَُغد لَيك َغلْبَك ِف الَوقَْت َدا.  

أنَْكلَم َل َخَدِمي َهَن الَعِفي، رَف، كَْن زََعَلن وال ِمصِعيد و ِبتَلُْف َل أفَْعالَْت َهَنك َهَن كُِل يَوم َل يَوَماْت كَِتري.
أنَْكلَم َل أَهلَك و رَِفَغانَْك

أنَْكلَم َل رُأَس َهَن رَفَْك وال ِديَنك.
َمِفي َشيُْكَل كَن ِسِميْت ِمَداِمي، َغلْبَك ِبْنَغِطي، زََعَلن وال تَِشيف إنَْت َوَحَدْك َوقَْت َوْحِدين. ِبَعُون كَْن أنَْكلَم فَْوَغه!
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