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إذا حصلت على هذا الكتيب ،فمن المحتمل أنك تقيم في
مسكن مع العديد من األشخاص اآلخرين .ربما تكون قد
وصلت للتو إلى ألمانيا أو كنت تعيش هنا منذ فترة طويلة.
في الوقت الحالي ،بالتأكيد يتحدث البالغون من حولك
كثيرا عن فيروس كورونا .هذا الفيروس هو ً
أيضا سبب
ً
ثم لم يعد بإمكانك مقابلة أطفال
إغالق المدارس ،ومن َّ
آخرين بسهولة .يجد الكثير أن هذا أمر مزعج وأحيا ًنا
صعب للغاية.

هذا هو كتيبك
يحتوي هذا الكتيب على العديد من الصفحات التي يمكنك
تصميمها وتلوينها بنفسك .لماذا؟ ألن الكتيب ملك لك
ً
وحدك وألنك متفرد .في النهاية ،ينبغي أن يعجبك حقا.
يمكنك القراءة والكتابة والرسم في هذا الكتيب .يمكنك
القيام بذلك بمفردك أو مع والديك أو إخوتك أو أشخاص
آخرين تحبهم* .خذ وقتك في هذا .ل بأس إذا أبدعت
صفحة واحدة فقط في اليوم .نتمنى لك وافر المتعة!
*إذا كنت ل تزال صغير السن ،فمن األفضل أن تسأل الكبار
عما إذا كان يمكنهم مساعدتك.

تم إعداد هذا الكتيب تحديدً ا لمثل هذه األوقات .ربما
يساعدك الكتيب عندما تشعر أنك لست على ما يرام أو
عندما تشعر بالملل .من األفضل التغلب على األوقات
نجرب ذلك
الصعبة بالشجاعة والفضول واإلبداع .لذا ،دعنا ّ
معً ا .صفحة بعد صفحة يمكنك اكتشاف كل ما بداخلك.
وم ْن يدري،
ربما يكون هذا أكثر بكثير مما تعتقده اآلنَ .
ربما يكون لديك حتى قوى خارقة خاصة للغاية .هل لديك
رغبة؟ هيا بنا نكتشف معً ا!

رة والملبس على النحو الذي
َّلون الشعر والبش
يضا تغيير الوجه.
عليه .يمكنك أ ً
تبدو أنت نفسك
ارسم نفسك كما يحلو لك.

فريق Save the Children

عندما تشعر بالملل26 ............................
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رحلتك مستمرة28 ................................
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 ...أو هكذا

هل تعلم ً
حقا إلى أي

مدى أنت مميز؟

ل يوجد منك في هذا العالم سوى أنت .فكما تعلم ،اكتشف العلم منذ وقت طويل أن كل إنسان على وجه
تماما .وكل إنسان له تكوين خاص ومميز جدً ا.
األرض فريد ً

عل ى س
بيل المثا
ل،
أن
ا
ا
س
أنا ط
ت ثن
ير مهاجر
ائ ي ج ًدا!
ول
د
ي
ب
ّ
م
ب
تف
ختلفة .ف
ي
ال
ي أماكن
ص
ي
ف
وف ي ال
أع يش ف
شتاء ف ي
إ
ي أوروبا
ف
ر
ي
ق
ي
ا.

لكن هناك ما هو أكثر .فكر مرة في عدد المليارات من األحداث الصغيرة التي يجب أن تحدث لكي تأتي أنت
إلى هذا العالم .كان على جدّ يك أن يقابال بعضهما لكي يحصال على والدَ يك .وكان على والديك ً
أيضا مقابلة
بعضهما والحصول عليك بالضبط في الوقت الذي ُو َ
لدت فيه .هذه مجرد أمثلة قليلة لجميع األحداث التي
تماما على النحو الذي أنت عليه اليوم .لذلك ،أنت معجزة حقيقية!
أدت إليك ً
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التغيرات في زمن كورونا
في اآلونة األخيرة على وجه الخصوص ،وجد الكثير
من الناس أنه من غير السار وجود العديد من التغيرات.
ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى اإلجراءات المتخذة ضد
فيروس كورونا .يسبب فيروس كورونا المرض وانتشر
بسرعة في جميع أنحاء العالم.

ً
أحيانا يكون كل
شيء مقلو ًبا ...
عالمنا مليء بأشخاص وحيوانات ونباتات مختلفة.
دائما في حالة تنقل ويتغير باستمرار .ومع ذلك،
الجميع ً
غال ًبا ما يكون لدينا تصور لما يجب أن يبدو عليه األسبوع
القادم أو الشهر القادم أو العام المقبل  ...ثم يأتي كل شيء
ً
مختلفا عما يعتقده المرء.

لهذا السبب يحاول الناس في جميع أنحاء العالم منع
انتقال فيروس كورونا بيننا وإصابة الكثير من الناس
بالمرض في آن واحد .من المؤكد أنك ساعدت في ذلك
ً
أيضا.
ألق نظرة على هذه األمثلة .ما الذي يبدو أنك تعرفه؟
ِ
هل بعضها محض هراء؟ ضع علمة على التدابير التي
تحمينا من فيروس كورونا.

إنه خطير بشكل خاص بالنسبة إلى كبار السن والمرضى.
َم ْن يصبه الفيروس بالمرض الشديد يكون في حاجة
إلى الكثير من المساعدة وأحيا ًنا يتعين عليه الذهاب إلى
المستشفى.

نجد بعض التغيرات جميلة ،والبعض اآلخر غير مريح
أو حتى كئيب .نحن عاد ًة ل نحب هذه التغيرات على
اإلطالق .ربما تكون قد شهدت بعض هذه التغيرات من
قبل .نعم ،ربما يكون هناك حتى وقت كهذا في حياتك
اآلن.

هكذا هو هذا العالم .أحيا ًنا يمكن أن يبدو مجنو ًنا بشكل
جميل للغاية .فمن الممكن أن تتغير العائالت واألماكن،
وفي بعض البلدان مثل ألمانيا يتغير الطقس أربع مرات
في السنة .أحيا ًنا نرتدي قمصان الـ «تي شيرت» ونعرق،
وبعد بضعة أشهر نرتدي األوشحة والقفازات حتى ل
نتجمد.

أ

نا أتغير ب

استمرار!
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إذا أردتّ ،
لون الصور.

هنا يأتيكم الحل:

هذه إجراءات يمكن أن تحمينا واآلخرين من فيروس كورونا والفيروسات األخرى .بالتأكيد أنك تعلم ً
أيضا أن األطفال
الصغار ل يتعين عليهم ارتداء الكمامات .لكن الكبار عليهم ارتداؤها .غسل اليدين والحفاظ على المسافة هي أمور
يمكننا جميعً ا أن نفعلها بعضنا من أجل بعض.

نحن ال نتصافح باأليدي
ونحافظ على وجود مسافة
تفصلنا عن كل شخص نلتقي به.
الكبار واألطفال األكبر س ًنا يرتدون
كمامات ،على سبيل المثال في الحافلت
أو عند التسوق.

نحاول غسل أيدينا كثيرً ا ،على
سبيل المثال عندما نكون في
الملعب أو عند التسوق.

نحن ال نسعل في الهواء وال في أيدينا،
بل في ثنية الذراع.

قراءة الكتب واإلبداع واأللعاب والرياضة :هذه كلها أشياء يمكننا الستمتاع بها.
المرح والحركة مهمان لجعلنا نشعر بأننا على ما يرام وبصحة جيدة .لذا حاول أن تفعل أكبر قدر ممكن مما تستمتع به.
إل أن هذه األشياء ل تدخل مباشرة ضمن إجراءات الحماية من اإلصابة بفيروس كورونا .يمكنك قراءة سبب حدوث
ذلك في الصفحة التالية.

ما هو الفيروس ً
حقا
ولماذا نفعل كل هذا؟
4
1
دائما وفي كل مكان .وهذا
الفيروسات موجودة ً
األمر في المعتاد ليس بهذا السوء على اإلطالق.
تماما مثلنا نحن البشر .ومع
إن الفيروسات مختلفة ً
ذلك ،فهي صغيرة جدً ا بحيث ل يمكننا رؤيتها بالعين
المجردة.

2
3

قر اءة الكتب

رسم الصور

القفز بالحبل

بعض الفيروسات  -مثل فيروس كورونا  -يمكن أن
تسبب المرض .وهي تنتقل من شخص إلى آخر من
خالل التصال .وهذا هو السبب في أنه من الجيد
الحفاظ على وجود مسافة.

5

على وجه الخصوص ،عندما نتحدث أو عندما
نضطر إلى السعال ،تتطاير قطرات صغيرة وربما
ً
أيضا فيروسات من أفواهنا .لمنع حدوث ذلك ،نلبس
الكمامات ونسعل في ثنية ذراعنا.

ثم
يمكن أن تستقر الفيروسات على أيدينا .ومن َّ
تنتقل إلى أشياء أخرى أو أشخاص آخرين بمجرد أن
نلمس شي ًئا .لهذا السبب ل نسعل في يدينا ونغسلها
ً
كثيرا.
أيضا
ً

يعمل العلم من أجل توفير تطعيمات وأدوية حتى
نتمكن من اللقاء والجتماع بعضنا مع بعض مرة
أخرى ،ومن أجل العناق إذا أردنا.

جدً ا،
إنه غريب ونا هذا!
وس كور
فير
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الخوف والشجاعة في األوقات الصعبة
غال ًبا ما يكون البالغون متوترين ً
أيضا .البعض يكون
ً
مشغول ولديه أمور كثيرة عليه القيام بها أو يخاف من
أن يُ صاب بالمرض .في األوقات التي تشهد العديد من
التحديات ،غال ًبا ما نحتاج إلى الكثير من الصبر والكثير
من الشجاعة.

عندما يتغير شيء ما ،يمكن أن يخيفنا .ونشعر بعدم
مزعجا ً
حقا! هل
األمان .أحيا ًنا نغضب ونجد كل شيء
ً
تعرف هذه المشاعر ً
أيضا؟ وجد العديد من األطفال
مؤخرا صعوبة في عدم القدرة على مقابلة اآلخرين.
ً
كثيرا ،فهذا أمر يمكن أن يكون
عندما يلعب الفرد بمفرده
ً
ً
ً
وموحشا.
ممال للغاية

ً
هل واجهت ً
جميل مؤخرً ا؟ إذا كان بإمكانك
أيضا شي ًئا
االتصال بشخص يستمع إليك وتثق به :ماذا ستحكي له؟
ارسم أو اكتب هنا ما ستقوله.

مزعجا
ما الذي تجده صع ًبا أو
ً
اآلن؟ اكتبه في فقاعة الكلم.

أشعر بالملل في كثير من
األحيان .وعندئذ يجب أن أكون
ً
هادئا ً
أيضا؛ ألن الكبار ال يريدون
أي ضوضاء .هذا مزعج ً
حقا!

والدتي خائفة طوال الوقت .هذا
يخيفني ً
أيضا .ال أريد أن يمرض
أي واحد منا.

ً
أحيانا تكون هناك ً
أيضا لحظات نحتاج فيها إلى
المساعدة وال يكون لدينا مَ ن نتحدث معه .ولهذا
الغرض ،كتبنا رقم هاتف في الصفحة  .31هناك
يمكنك التحدث مع أشخاص بالغين سيستمعون
إليك ويساعدونك.
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َّلون الشعر والبشرة على النحو الذي
تبدو أنت نفسك عليه.
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طريق األبطال الحقيقيين والبطلت الحقيقيات
في هذه الصفحة والصفحات التالية يمكننا التفكير معً ا
ً
في الشكل الذي ستبدو عليه رحلتك نحو أن تصبح بطال.
ً
مميزا؟ ما الذي يمكنك أنت فقط أن تفعله
ما الذي يجعلك
لهذا العالم؟ ربما تجتاز مغامرات كبيرة .أو سوف تخترع
شي ًئا لم يكن موجودً ا من قبل .ربما تساعد الطبيعة أو
الحيوانات أو األشخاص اآلخرين .ربما أنك ل تعرف ً
حقا
كم أنت رائع .هذا جيد ،لقد بدأت قصتك للتو.

يوما أن البطالت الحقيقيات واألبطال
هل سبق أن فكرت ً
الحقيقيين هم أشخاص أفضل أو يمكنهم أن يفعلوا أكثر
فلتلق إذن نظرة فاحصة .هل هذا
مما يفعله اآلخرون؟
ِ
صحيح ً
حقا؟
معظم البطالت واألبطال الذين نعرفهم من الكتب
واألفالم لديهم الكثير من القواسم المشتركة معنا .الجميع
تقري ًبا يخافون أو يشعرون بالوحدة في بعض األحيان.
شخصا ووجدوا التحديات ،التي يتعين
لقد فقد الكثيرون
ً
عليهم التغلب عليها ،صعبة للغاية .وعليهم أن يتدربوا
كثيرا قبل أن يستطيعوا استخدام قوتهم الخارقة جيدً ا.
ً
في بداية القصة ،غال ًبا هم ل يعرفون حتى ما يمكنهم
فعله .هذا قبل أن تبدأ رحلتهم لكي يصبحوا بطالت
ً
وأبطال.
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البطل يعني دائمً ا كل األطفال .ال يهم إذا
كنت فتاة أو فتى أو إذا كنت تشعر بأي ميول
ً
أبطاال
مختلفة .فالجميع يمكنهم أن يكونوا
وبطلت .وكذلك أنت ً
أيضا.

ارسم نفسك كبطل /كبطلة .هل هناك حيوانات أو كائنات سحرية أو
أشخاص تحبهم بشكل خاص؟ ربما لديكم شيء مشترك.

ما هي قواك الخارقة؟

أحب في نفسي على وجه الخصوص:

أنا فخور بـ:

من الطرق الجيدة لكتشاف قواك الخارقة أن تنظر في المرآة .ربما ل ترى أي شيء للوهلة األولى.
ل توجد مشكلة :سيساعدك التمرين في الصفحة التالية في ذلك.

أنا جيد ً
جدا في:

ما أردت أن
ضا :لطال
طأ أي ً
ُت خ
ك تعلم ُت أن
لقد ارتكب ً لكن بعد ذل
ون مختلفا.
ن .أنا صغير
أك
أنا عليه اآل
فخورً ا بما
ي .هذه قوة
أكون
ًانا غير مرئ
تدير وأحي
ومس
ال ُتضاهى!
خارقة

حتى البطلت واألبطال ال يفعلون كل شيء بشكل صحيح .نحتاج إلى األخطاء لنتعلم .وهذا
حالنا كلنا .فكِّر مرة ما األشياء المهمة التي تعلمتها بالفعل؟
أريد أن أتعلم ً
أيضا:

هل ترى نفسك
في المرآة؟
14

ُ
تعلمت:
لقد

صغيرة.
ة
ل يوم هو رحل الداخل.
وم كله ب
ك
ال تن َس :ضينا الي
ى لو أم
حت

1
4

3

ما هو المهم بالنسبة لك؟

2

عند
أف ما ال
أ
ع
رف
عل
بش  ،يخبرن ماذا
ي
جا
قلبي
عتي.
أن أ

5

ثق

لذلك أود أن أح ِّ
زم الفضول!
واإلبداع! أنا أي ً
ضا
أ
جي
د
ت
ك
وي
ن
صداقات
جديدة! ربما أي ً
ضا
الشجاع
ة والضحك.

حقيبة سفرك السحرية

هل اكتشفت شي ًئا تجيده بشكل خاص؟ إذا لم تكتشف شي ًئا ،فال يزال لديك وقت لذلك .ألن البطالت واألبطال في
الغالب ل يصبحون أصحاب قوة خارقة إل في أثناء رحلتهم .وهذا يرجع إلى أنه يكون عليهم التغلب على الكثير من
ونظرا إلى أن هذا صعب للغاية ،فمن األفضل أن يكون
المغامرات خالل هذا الوقت ،ويرتكبون األخطاء ويتعلمون منها.
ً
معك معدات مفيدة.
كثيرا .إنها
البطالت واألبطال األذكياء للغاية يأخذون معهم حقيبة سفر سحرية .وألن الحقيبة سحرية ،فهي ل تزن
ً
ً
يمكن أن تكون صغيرة جدً ا ،بل حتى غير مرئية في بعض األحيان .ربما تفكر في أشياء قد تحتاجها عادة في أمتعتك،
مثل المالبس وفرش األسنان .لكن الحقيبة السحرية موجودة لشيء آخر .يمكنك تعبئتها بالمهارات التي ستساعدك في
دائما هذه المهارات معك ،بغض النظر عن مكان وجودك .ما الذي تريد أن تضعه في أمتعتك؟
الرحلة .لديك ً
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البوصلة والخريطة
هل تعرف ما هي البوصلة؟ هذا شيء صغير يمكن أن يوضح لنا التجاهات
ثم الطريق الصحيح .لذا ،فإن البوصلة الجيدة
األربعة األساسية ،ومن َّ
والخريطة مهمان جدً ا عند السفر.
كثيرا ما يقول الناس« :اتبع قلبك» .ما المقصود بذلك يا ترى؟ يعمل قلبنا
ً
ظهر لنا ما هو مهم بالنسبة
بأن
يساعدنا
أن
ويمكنه
الداخلية.
البوصلة
مثل
يُ
ِ
لنا .استمع إلى ما يخبرك به قلبك .ربما يهمك أن تكون أحوال عائلتك على ما
يُ رام .أو قول الحقيقة .ربما يخبرك قلبك ً
تماما؟ اكتبه على
أيضا بشيء آخر ً
خريطتك.
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لقد تعلمت أنه ليس في وسعي عندما يقول
اآلخرون أشياء غبية أو خبيثة .ولكن كيفية
التفاعل معها هو أمر في وسعي .يمكنني
عال أو ببساطة أطلب
أن أصرخ بصوت ٍ
المساعدة من أحد.

في وس ع
ي
أ
ن .. .

ليس في
وسعي أن ...

مفتاح قوتك

القوة هي قدرتنا على تغيير شيء ما .بالطبع ،ليس من
دائما تغيير كل شيء ل يعجبنا .لذلك من المهم أن
الممكن ً
يعرف األبطال والبطالت ما في وسعهم وما هو ليس في
وسعهم .هذه المعرفة هي مفتاح قوتنا ،التي تساعدنا على
المشاركة في تشكيل عالمنا وتغييره.
عندما نثقل أنفسنا بهموم كبيرة أو نريد تغيير أشياء
خارجة عن إرادتنا ،فإن الحياة يمكن أن تكون مرهقة
ومحبطة .لكن ربما يكون في وسعك ما هو أكثر مما كنت
تعتقد .يمكنك أن تقرر ما تفعله بذلك .ربما تريد أن تفعل
شي ًئا جيدً ا؟ ستساعدك بوصلتك الداخلية في ذلك.
الصق الملصقات في المكان الصحيح :ما يمكنك أن
تغيره أو تؤثر فيه بنفسك ،تلصقه على ثقب المفتاح.
ّ
وما ال يمكنك تغييره بمفردك ،تلصقه حول ثقب
المفتاح.

ال َ
تنس :عندما نحاول تغيير شيء
خارج نطاق قوتنا ،فإن ذلك يمكن أن
ً
يكون
مرهقا للغاية .لذلك من األفضل
التركيز على األشياء التي يمكننا
التأثير فيها بأنفسنا.
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ارسم نفسك على النحو
الذي تبدو أنت نفسك عليه.

في وسعنا :مشاعرنا

ارسم نفسك وملبسك بالشكل
الذي يناسبك.

كيف يبدو وجهك عندما يكون لديك هذا الشعور؟ انظر في
المرآة وارسم فمك وحاجبيك.

لصقت مشاعرك في ثقب المفتاح ً
َ
كثيرا.
أيضا .عاد ًة ما تتقلب المشاعر
هل َّبين لك التمرين األخير ما في وسعك؟ ربما
ً
لذلك من الممكن أن نشعر أولً بحزن رهيب ثم نشعر ببهجة كبيرة مرة أخرى .عندما ل نستطيع فعل أي شيء لتحسين
موقف ما ،غال ًبا ما يكون ذلك صع ًبا للغاية .يمكننا بعد ذلك فقط التأثير في مشاعرنا حيال ذلك أو قبولها .هناك يوجد
نجرب.
مفتاح لقوتنا .دعنا ّ

الشعور بالمشاعر
ما الشعور الذي تشعر به اآلن؟

أين تشعر بالشعور في جسدك؟

هل للشعور لون معين؟ ارسم كيف تشعر.

هل توجد مشاعر تتملكك بشكل
خاص في كثير من األحيان؟ ما
هي األفكار التي تدور في رأسك
عندئذ؟ ارسمها أو اكتبها على
قصاصة الورق.

ً
عميقاُ .
ويفضل أن تأخذه تقري ًبا
نفسا
اآلن خذ ً
حيثما يكون الشعور في الجسد اآلن.

على الجانب األيسر نرى شعورً ا
عن كثب.

يمكنك تكرار هذا التمرين مع
أي شعور .خذ قطعة من الورق
واكتب أو ارسم ما تشعر به
وتفكر فيه.

ال َ
تنس :كل المشاعر طبيعية .على
سبيل المثال ،يمكنك القيام بهذا التمرين
عندما تكون غاض ًبا أو حزي ًنا .أو إذا
كنت ستنفجر من الفرح.
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متابعة في الصفحة التالية

َّ
المفضلة؟
ما هي مشاعرك
دو َ
نت أفكارك وشعرت بمشاعرك في جسدك؟ عظيم!
هل ّ
إذن ،لقد أنجزت بالفعل الكثير .ألن هذا األمر غال ًبا ليس
بهذه السهولة .في بعض األحيان يكون لدينا أفكار غير
مريحة ً
حقا .على سبيل المثال عندما نكون حزينين أو
غاضبين .هل أنت كذلك لحظت هذا؟

إذن ل بد أنك لحظت أننا نشعر ببعض المشاعر أفضل من
اآلخرين .دعونا نلقي نظرة فاحصة على ذلك .اآلن يتعلق
َّ
المفضلة .أي تلك المشاعر التي تحب أن
األمر بالمشاعر
تشعر بها أكثر .ألم تفكر في ذلك من قبل؟ ل مشكلة ،فقط
ودونها.
جربها ّ

الفرح

ً ا أحب
نا أيض
إلثارة.
أ
حب وا
وال

مشاعري

َّ
كثيرا .في بعض األحيان يكون لذلك عالقة
مفضلة؟ رائع ،إذن دعنا نفكر متى تشعر بها
هل وجدت ثالثة مشاعر
ً
ألق نظرة عليها
بما نفعله
ً
حاليا .ستجد في الصفحات القليلة التالية بعض األمثلة التي تساعدك على التفكيرِ .
َّ
المفضلة؟
وجربها .متى تشعر بمشاعرك
ّ

 ...عند
ممارسة
الرياضة؟

 ...في الطبيعة؟

هل تحب أن تكون موجودً ا في الطبيعة؟ إذن
َّ
المفضلة في الحديقة أو في
ربما تأتيك مشاعرك
الغابة .هل توجد نباتات وأشجار بالقرب منك
يمكنك زيارتها؟

يشعر الكثير من الناس بالرضا عندما يتحركون.
يحب البعض أن يكون بمفرده أثناء ذلك ،على
سبيل المثال عند الركض أو الرقص .يفضل
البعض اآلخر ممارسة الرياضة بشكل جماعي
في مجموعة ،مثل كرة القدم أو كرة السلة .كيف
الحال معك؟

َّ
المفضلة هي:

1
2

 ...أثناء تقديم
المساعدة؟
َّ
المفضل هو الفرح .أشعر بهذا
شعوري
كثيرا عندما أساعد الناس .في األسبوع
ً
الماضي ساعدت جارتنا في التسوق.
كانت ممتنة للغاية وكنت سعيدً ا.

 ...أثناء الحديث؟

في معظم األوقات نحب قضاء الوقت مع
األشخاص الذين نحبهم .لسوء الحظ ،ليس
دائما اللتقاء للعب .على سبيل
من الممكن ً
المثال ،إذا كان المرء يعيش بعيدً ا .أو خالل
فترة كورونا .لذا ،يتحدث كثير من الناس
على الهاتف .كيف تفعل ذلك؟

3
 ...أثناء القراءة؟

هل تحب قراءة القصص؟ في الكتب يمكننا
أن نشهد مغامرات اآلخرين بل ونتعلم من
جرب ذلك.
أخطائهمّ .
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 ...أثناء لعب SQUIGGLE؟
يمكن للمرء أن يلعب لعبة  Squiggleبشكل جيد بمفرده أو مع فرد آخر .إنها سهلة جدً ا.
هل ترى الشخبطة في الصناديق؟ انظر بعناية شديدة .ماذا ترى بداخلها؟ ربما حيوان أو
شيء أو مبنى؟ ارسمه ،يمكنك استخدام األلوان وإضافة خطوط جديدة.

ارسم ما تحب
أن تحلم به:

لقد رسمت
واحدة بالفعل!

ارسم نفسك
كما يحلو لك.

 ...أثناء الحلم؟
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عندما تشعر بالملل

أصبحت وسائل اإلعالم مهمة للغاية في فترة كورونا؛
ألنها تمكننا من التصال عن بُعد .اآلن نحن سعداء لوجود
اإلنترنت وهواتفنا الذكية .فعندما ينظر الناس إلى الصور
أو يتحدثون بعضهم مع بعض أو يشاهدون مقاطع
الفيديو ،يمر الوقت عاد ًة بشكل أسرع.

ألننا يجب أن نحمي أنفسنا واآلخرين من فيروس
حاليا.
كورونا ،فالكثير من األشياء غير مسموح بها
ً
على سبيل المثال ،ل يمكننا اللعب مع أطفال آخرين
أو ممارسة الرياضة بشكل جماعي كالمعتاد .األمر ممل
أكثر بكثير من المعتاد! ربما تعرف ً
أياما ل يمكنك
أيضا ً
فيها التفكير في أي شيء.

أشعر بالملل!
وأنا ً
أيضا!

الكثير من األشخاص يستخدمون اإلنترنت .فهو يساعدنا على سبيل المثال في التحدث
مع األطفال اآلخرين أو أقاربنا عندما ل نتمكن من مقابلتهم .باستخدام البرامج عبر
اإلنترنت ،يمكننا ً
أيضا الدراسة والعمل من المنزل .يستخدم بعض األشخاص التطبيقات
ومقاطع الفيديو لممارسة الرياضة أو يقرؤون القصص على المدونات ومواقع الويب.

ما الذي يجب أن ننتبه إليه على اإلنترنت؟

نظرا إلى أن
لتصفح على اإلنترنت ومشاهدة مقاطع الفيديو والدردشة مع األصدقاء أمر يبعث على المتعةً .
إن ا
أشخاصا غرباء جدً ا ل يمكنك حتى رؤيتهم .قد
اإلنترنت يربط العديد من األشخاص في العالم ،فإنك تقابل ً
أيضا
ً
خائفا من شيء ما على اإلنترنت ،فمن األفضل
ً
يحدث أن يفعل شخص ما شيئًا ل تريده أو يسوءك .إذا كنت ً
قلقا أو
أن تخبر الكبار على الفور .وبذلك فإنك تحمي نفسك واألطفال اآلخرين.

أيضا كتابة رسالة بريد إلكتروني على هذا
يمكنك ً
العنوان .بعد ذلك ،سيرد عليك أشخاص بالغون
لديهم دراية جيدة بالحماية على اإلنترنت.
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األشياء السيئة
غير مسموح بها على
اإلنترنت ً
أيضا!

إل أنه لكي نشعر بأننا في حالة جيدة وبصحة جيدة ،من المهم مراعاة أل نجلس أمام
الكمبيوتر أو الهاتف الذكي فقط بشكل دائم .على سبيل المثال ،من الجيد قضاء بعض
الوقت في الخارج كل يوم أو القيام بشيء إبداعي .وحتى تتمكن من التفكير بشكل أفضل
«قرصا دوا ًرا لألنشطة» في هذا
فيما يمكنك القيام به عندما تشعر بالملل ،وضعنا لك
ً
الكتيب لتمارس األنشطة الفنية اليدوية .ربما سيقدم لك القرص بعض األفكار .جربها!

ألق نظرة على التعليمات .يمكنك العثور على
ِ
بعض االقتراحات لألنشطة على الملصقات.
لكن لديك ً
أيضا مساحة ألفكارك الخاصة.
إذا كنت تشعر بالملل ،فخذ قرصك الدوار.
أغمض عينيك وقم بتدوير القرص .في
عال :توقف! ثم افعل
مرحلة ما تقول بصوت ٍ
ما تراه بالضبط.
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رسالة إلى نفسك في المستقبل

هل سبق لك أن أرسلت خطابًا إلى نفسك في المستقبل؟ اكتب أو ارسم شي ًئا لنفسك كما تريد أن
تكون في المستقبل .ربما تحكي عن أشياء تعلمتها وتريد أن تقدمها لآلخرين.

رحلتك مستمرة.
هل لديك كل ما
تحتاجه معك؟
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المستقبل

اعرف حقوقك!

يحظر الصراخ في وجه
األطفال أو إيذائهم بأي شكل
من األشكال!

ً
وأبطال .لكن يمكننا ً
أيضا مساعدة األطفال اآلخرين.
علينا أن نعتني بأنفسنا جيدً ا في رحلتنا نحو أن نصبح بطالت
وهذا يتم بشكل جيد للغاية عندما نعرف حقوقنا .يمكن لكل طفل أن يطالب بأن يكبر ويتعلم بشكل جيد وصحي.
الكبار ً
أيضا يبذلون كل ما في وسعهم من أجل هذا .إذا لم تكن على ما يرام أو إذا كنت بحاجة إلى مساعدة ،يمكنك
التصال بالرقم الموجود في المربع األزرق وإخبارهم بذلك.

ً
أحيانا إلى المساعدة ،لكن
أحتاج
يمكنني القيام بالكثير من األشياء
بنفسي .اسألني عن ذلك!

لدي الحق في الشعور
ّ
بالراحة واألمان .حتى في
وقت كورونا السخيف هذا!
غير مسموح ألحد بأن يفعل
معي شي ًئا ال أريده .على سبيل
المثال ،ال أحب أن يعرض األشخاص
صوري على اإلنترنت.
أريد أن يستمع لي الناس وأن
يكونوا موجودين من أجلي!
لدي الحق في الدراسة في
ّ
المدرسة والمنزل.

ارسم نفسك
كما يحلو لك.

ما هو المهم بالنسبة لك؟
اكتبه في فقاعة الكلم.

إلى المساعدة بشكل عاجل أم أنك نفسك ال تعرف ماذا
خصا يحتاج
هل تعرف ش ً
مع شخص من الكبار تثق به .ربما تتحدث مع والديك أو
تحدث حول ذلك
ّ
تفعل؟ إذن
أو المشرفين والمشرفات في المسكن .أو تتصل بخدمة
المعلمين والمعلمات
الهم).
“( „Nummer gegen Kummerهاتف ضد ّ
يمكنك االتصال من االثنين إلى
مساء حتى
ال سبت من ال ساعة 2
ً
مساء .مكالمتك ال تكلف
ال ساعة 8
ً
شي ًئا وال يتعين عليك تحديد هويتك.
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هل رسمت ً
أيضا صورة لنفسك
كبطل وترغب في إظهارها للجميع؟
إذن ،اطلب من والديك أو شخص بالغ
في السكن أن يرسلها إلينا بالبريد أو
كصورة عبر البريد اإللكتروني.

تأسست منظمة  Save the Childrenفي عام  1919على يد
معلمة اللغة اإلنجليزية إجلنتينا جيب ،وهي اآلن أكبر منظمة
مستقلة لحقوق األطفال في العالم .نحن ملتزمون بعالم يحترم
حقوق األطفال .عالم يعيش فيه جميع األطفال بصحة جيدة
وأمان ،حيث يمكنهم التعلم والنمو بحرية واستقاللية.
ً
جزيل!
شكرً ا

المشروع مموَّ ل من:

شكرا ألنيسة ونفيسة وملك وفاطمة وتيم على مشورتهم
ً
وشكرا لحنيفة على صورة البطلة الخاصة بها (انظر أعاله).
ً
مزيد من المعلومات علىwww.superkraefte-toolkit.de :

