قدرتهای فوقالعاده
خودت را بشناس!

به سفرت
خوش آمدی!
به سفرت خوش آمدی 02 .........................
این کتابچه توست 03 ..............................
تو خاص هستی 04 ..................................
گاهی اوقات همه چیز وارونه است06 ......
ویروس چیست؟07 ................................
ترس و شجاعت10 .................................
قهرمانان واقعی12 .................................
قدرتهای فوقالعاده تو چه هستند؟14 ....
چمدان و قطبنما 16 ..............................
کلید تو برای قدرت18 .............................
احساسات ما20 .....................................
احساسات مورد عالقه و فعالیتها22 ......
وقتی حوصلهات سررفته است 26 ...........
سفر تو ادامه دارد28 ..............................

زمانی که تو این کتابچه را دریافت میکنی ،احتماال با
افراد بسیار دیگری در یک اقامتگاه زندگی میکنی .شاید
تازه به آلمان وارد شده باشی یا مدت زیادی هست که
اینجا زندگی میکنی.
در حال حاضر ،بزرگساالن اطراف تو احتماالً زیاد در مورد
ویروس کرونا صحبت میکنند .این ویروس دلیل بسته
شدن مدارس هم هست و اینکه تو دیگر نمیتوانی به
سادگی با بچههای دیگر مالقات کنی .این به نظر خیلیها
احمقانه و بعضی اوقات خیلی سخت است.

این کتابچه توست
این کتابچه صفحات زیادی دارد که تو میتوانی خودت
آنها را طراحی و رنگآمیزی کنی .چرا؟ چون این کتابچه
فقط مال تو است و تو بینظیر هستی .در پایان ،تو باید
واقعا آن را دوست داشته باشی.
تو میتوانی در این کتابچه بخوانی ،بنویسی و نقاشی
کنی .این کار را میتوانی به تنهایی یا با خانواده ،خواهر
و برادرها و افراد دیگری که دوستشان داری ،انجام دهی*.
برای این کار عجله نکن .خوب است اگر هر روز فقط یک
صفحه را طراحی کنی .خوش بگذره!
*اگر هنوز کمسن هستی ،بهتر است از بزرگترها بخواهی
که به تو کمک کنند.

این کتابچه برای این مواقع ایجاد شده است .شاید
بتواند وقتی حالت خوب نیست و حوصلهات سر رفته
به تو کمک کند .با شجاعت ،کنجکاوی و خالقیت میشود
به زمانهای سخت غلبه کرد .ما میخواهیم این کار را
با هم انجام دهیم .ورق به ورق تو میتوانی به آنچه در
درون توست پی ببری .این احتماالً خیلی بیشتر از چیزی
است که االن فکر می کنی .چه کسی می داند ،تو حتی
ممکن است قدرت فوق العاده ویژهای داشته باشی .عالقه
داری؟ پس شروع میکنیم ،بگذار با هم کشف کنیم!
رغبة؟ هيا بنا نكتشف معً ا!

س را آنطور که خودت هستی
مو ،پوست و لبا
نی صورت را هم تغییر دهی.
رنگ کن .میتوا
بکش که دوست داری باشی.
خودت را طوری

شاید اینطور  ...اینطور ...

تیم Save the Children

اینطور ...

حقوق خودت را بشناس 30 .....................
اطالعات چاپ:
ناشر:

من هم
هستم!

Save the Children Deutschland e.V.
Seesener Straße 10-13
Berlin 10709

ایده ،محتوی ،طراحی و تصاویر:

(Carolyn Krüger )www.kidscocreate.design

هیات تحریریه:

Jenny Kaireitis, Britt Kalla,Verena Schmidt, Tessa Vorbohle

چاپRuksaldruck GmbH & Co. KG :

ااین کتابچه به هفت زبان برای دانلود موجود است:
www.superkraefte-toolkit.de
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 ...یا اینطور

اصال تو میدانی ،چقدر

خاص هستی؟

در تمام دنیا ،از تو فقط یک نمونه هست .همانطور که احتماال میدانی ،علم خیلی وقت پیش ثابت کرده است که هر
انسانی روی کره زمین کامال بینظیر است .هر فرد بطرز خیلی خاصی ایجاد شده است.
ولی ماجرا بیش از این است .فکر کن که چند میلیارد اتفاق کوچک باید افتاده باشد تا دقیقا تو به این دنیا آمدهای.
پدربزرگها و مادربزرگهای تو باید با هم آشنا میشدند تا صاحب والدین تو بشوند .پدر و مادر تو هم باید با هم آشنا
میشدند و در همان زمان صاحب تو میشدند که تو به دنیا آمدی .اینها فقط مثالهای کمی از وقایعی هستند که تو را
بوجود آوردهاند ،دقیقا همانطور که تو امروز هستی .بنابراین ،تو یک معجزه واقعی هستی!
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تغییرات در زمان کرونا
بخصوص در این اواخر خیلی از انسانها از بودن
این همه تغییر خوشحال نبودند .این در درجه اول به
خاطر اقدامات علیه ویروس کرونا بود .ویروس کرونا
باعث یک بیماری میشود و به سرعت در تمام دنیا
پخش شده است.

گاهی اوقات همه
چیز وارونه است ...
دنیای ما پر از انسانها ،حیوانات و گیاهان مختلف است.
همه آنها دائما در حال حرکت هستند و تغییر میکنند .با
این وجود ،ما اغلب تصور میکنیم که هفته ،ماه یا سال
آینده باید چگونه باشد  ...و بعد همه چیز متفاوت از
آنچه ما فکر میکنیم ،میشود.

به همین دلیل ،مردم در تمام دنیا سعی میکنند که از
پخش شدن ویروس کرونا بین ما و بیمار شدن انسانهای
زیادی بطور همزمان جلوگیری کنند .حتما تو هم در این
کار کمک کردهای.
به این مثالها نگاه کن .چه چیز به نظر تو آشنا
میآید؟ آیا بعضی از آنها هم کامالً مزخرف است؟
عالمت بزن که کدام یک از اقدامات از ما در برابر
ویروس کرونا محافظت میکند.

این برای انسانهای بیمار و سالمند خیلی خطرناک
است .اگر این ویروس کسی را خیلی بیمار کند ،او
به کمک زیادی احتیاج دارد و بعضی اوقات باید به
بیمارستان برود.

بعضی از تغییرات به نظر ما قشنگ هستند و بعضی
دیگر ناخوشایند و حتی ناراحت کننده .ما این تغییرات
را اغلب دوست نداریم .شاید تو بعضی از این گونه
تغییرات را تجربه کرده باشی .بله ،شاید حتی االن هم
چنین زمانی در زندگی تو باشد.

دنیا اینطور است .گاهی اوقات کامال دیوانه به نظر
میرسد .خانوادهها و مکانها ممکن است که تغییر کنند
و در بعضی کشورها ،مثل آلمان ،آب و هوا هم چهار بار
در سال تغییر میکند .ما یک وقت تیشرت میپوشیم و
عرق میکنیم و چند ماه بعد شالگردن و دستکش به تن
میکنیم برای آنکه سردمان نشود.
من دائم
ا در حال
تغیی
ر هستم!
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اگر دوست داری ،تصاویر را رنگ کن.

جواب این است:

اینها اقداماتی هستند که از ما و سایرین در برابر ویروس کرونا و دیگر ویروسها محافظت میکنند .حتما تو هم
میدانی که بچههای کوچک نباید ماسک بزنند .ولی بزرگساالن باید این کار را بکنند .شستن دستها و حفظ فاصله،
این کارها را ما میتوانیم به خاطر همدیگر انجام دهیم.

ما با همه کسانی که میبینیم
دست نمیدهیم و فاصله را
حفظ میکنیم.
بزرگساالن و بچههای بزرگتر ماسک
میزنند ،مثال در اتوبوس یا موقع خرید.

ما سعی میکنیم دستهایمان را
مرتب بشوییم ،مثال وقتی در
زمین بازی یا خرید بودهایم.

ما در هوا یا دست سرفه نمیکنیم ،بلکه
در آرنج خود این کار را میکنیم.

کتاب خواندن ،خالق بودن ،بازی و ورزش :اینها همه چیزهایی هستند که ما را سرگرم میکنند.
سرگرمی و حرکت مهم هستند تا ما احساس کنیم که سالم هستیم و حالمان خوب است .پس سعی کن تا حد امکان
ً
مستقیما به محافظت در برابر عفونت با
کارهایی که تو را سرگرم میکنند ،زیاد انجام دهی .با این حال ،این موارد
ویروس کرونا تعلق ندارند .در صفحه بعد میتوانی بخوانی که چرا اینطور است.

ویروس اصال چیست و چرا
ما این کارها را میکنیم؟
4
1
ویروسها همیشه و همه جا هستند .این اغلب چیز
بدی نیست .آنها هم مثل ما انسانها خیلی متفاوت
هستند .البته آنها بقدری کوچک هستند که ما آنها را
با چشم غیرمسلح نمیتوانیم ببینیم.

2
3

کتاب خواندن

نقاشی کشیدن

طناب بازی کردن

ویروسها ممکن است روی دستهای ما بنشینند .به
این ترتیب ،به محض اینکه ما چیزی را لمس کنیم،
آنها به اشیای دیگر یا انسانها منتقل میشوند .به
همین دلیل ما در دستان خود عطسه نمیکنیم و آنها
را مرتب میشوییم.

بعضی از ویروسها  -مثل ویروس کرونا  -میتوانند
بیمار کنند .آنها در اثر تماس از یک انسان به انسان
دیگر منتقل میشوند .برای همین خوب است که
فاصله حفظ شود.

5

بخصوص وقتی که ما حرف میزنیم و یا سرفه
میکنیم ،قطرات کوچک و شاید ویروسها از دهان
ما به پرواز درمیآیند .برای آنکه این اتفاق نیافتد ما
ماسک میزنیم و در آرنج خود سرفه میکنیم.

علم روی تولید واکسنها و داروها کار میکند تا
ما دوباره مالقات کنیم و  -اگر خواستیم  -بتوانیم
همدیگر را در آغوش بگیریم.

س کرونا

ین ویرو
ا
عجیبه!
خیلی
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ترس و شجاعت در زمانهای سخت
بزرگترها هم اغلب استرس دارند .بعضی از آنها به خاطر
ویروس کرونا خیلی کار دارند یا میترسند که مریض
بشوند .در زمانی که چالشهای زیادی هست ،ما به صبر
و شجاعت زیادی احتیاج داریم.

وقتی چیزی تغییر میکند ،ممکن است ما را بترساند.
ما احساس عدم امنیت میکنیم .گاهی اوقات عصبانی
میشویم و به نظرمان همه چیز احمقانه میآید! تو هم
این گونه احساسات را میشناسی! خیلی از بچهها این
اواخر برایشان سخت بوده که با دیگران مالقات نکنند.
تنهایی بازی کردن ممکن است خیلی خسته کننده باشد.

آیا این اواخر چیز خوبی هم تجربه کردهای؟ اگر بتوانی
به کسی زنگ بزنی که به حرف تو گوش میدهد و تو به
او اعتماد داری :چه چیز خواهی گفت؟ اینجا بنویس یا
نقاشی کن که چه چیزی خواهی گفت.

به نظرت چه چیزی االن سخت
یا بد است؟ این را در حباب
صحبت خودت بنویس.

من اغلب خیلی حوصلهام سر
میرود .آنوقت باید ساکت هم
باشم چون بزرگترها سر و صدا
نمیخواهند .این خیلی بد است!

مادرم تمام مدت میترسد .این من
را هم میترساند .من نمیخواهم که
کسی از ما مریض شود.

گاهی اوقات لحظاتی وجود دارد که ما به کمک
احتیاج داریم و به کسی که بتوانیم با او صحبت
کنیم .برای این کار ،ما در صفحه  31یک شماره
تلفن نوشتهایم .در آنجا تو میتوانی با بزرگترها
صحبت کنی که به حرفهایت گوش میدهند و به
تو کمک میکنند.
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موها و پوست را آنطور که
خودت هستی رنگ کن.
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راه قهرمانان واقعی
در این صفحه و صفحات بعدی ما میتوانیم با هم راجع
به آن فکر کنیم که سفر قهرمانی تو چگونه خواهد
بود .چه چیزی تو را خاص میکند؟ چه کاری هست
که فقط تو میتوانی برای این دنیا انجام دهی؟ شاید
تو ماجراجوییهای بزرگی داشته باشی .یا یک چیزی
اختراع کنی که تا بحال وجود نداشته است .شاید به
طبیعت ،حیوانات یا انسانهای دیگر کمک کنی .شاید
هنوز درست نمیدانی که چقدر فوقالعاده هستی .عیبی
ندارد ،داستان تو تازه حاال شروع شده.

آیا تابحال فکر کردهای که قهرمانان واقعی از بقیه مردم
بهتر هستند و کارهای بیشتر میتوانند انجام دهند؟ پس
با دقت نگاه کن .آیا واقعا درست است؟
بیشتر قهرمانانی که ما از کتاب و فیلم میشناسیم،
حتی بعضی چیزهای مشترک با ما دارند .تقریبا همه
آنها گاهی اوقات میترسند و احساس تنهایی میکنند.
خیلیها فردی را از دست دادهاند و فکر میکنند که این
چالشهایی که باید به آن پیروز شوند ،بسیار دشوار
است .و آنها باید اول خیلی تمرین کنند تا بتوانند از
نیروهای فوقالعاده خود بخوبی استفاده کنند .ابتدای
داستان ،آنها اغلب نمیدانند که چه تواناییهایی دارند.
این قبل از آن است که سفر قهرمانی آنها شروع شود.
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منظور از *قهرمان* همه بچهها هستند .فرقی
نمیکند که تو یک دختر ،یک پسر یا هر طور
دیگری هستی .همه میتوانند قهرمان باشند.
پس تو هم همینطور.

خودت را مانند یک قهرمان نقاشی کن .آیا حیوانات ،موجودات
افسانهای یا انسانهایی وجود دارند که تو خیلی دوست داری؟
شاید با هم چیزهای مشترک داشته باشید.

قدرتهای فوقالعاده تو چه هستند؟

من این را در خودم دوست دارم:

من به این افتخار میکنم:

یک روش خوب برای اینکه نیروهای فوقالعاده خودت را کشف کنی این است که در آینه نگاه کنی .شاید در نظر اول
هنوز هیچ چیز نبینی .مهم نیست :تمرین صفحه بعد به تو در این مورد کمک میکند.

من خیلی خوب میتوانم:

من همیشه
باه کردهام:
هم یک اشت
م .ولی بعد
من
دیگری باش
ر
و
ط
یخواستم
ستم افتخار
م
چیزی که ه
د گرفتم به
هی اوقات
یا
ک ،گرد و گا
فوقالعاده
م .من کوچ
یک نیروی
کن
هستم .این
نامرئی
عالی است!

حتی قهرمانان هم همه کارها را درست انجام نمیدهند .ما به اشتباهات احتیاج داریم تا یاد
بگیریم .برای همه ما همینطور است .فکر کن به اینکه تو چه چیزهای مهمی یاد گرفتهای؟
من میخواهم هنوز یاد بگیرم:

خودت را در
آینه میبینی؟
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من یاد گرفتهام:

ک سفر
ر روز ی
ه
که همه
فراموش نکن :ی وقتی
ست .حت
وچک ا
هستیم.
ک در خانه
روز

1
4

چه چیز برای تو مهم است؟

2
3

وق
تی ک
ه
د
یگر
چکار
می باید بک نمی
د
ا
ن
م
نم،
گوی
اعتما د که بای قلبم
ب
ه
د
د
من
کنم.
به ش
ج
ا
ع
تم
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من
کنجکاوی را در
چم
دا
ن
خ
وا
ه
م
برد!
و خالقیت را!
دوستان جدید
هم
خوب میتوانم
پی
دا
کن
م!
ش
ای
د
شجاع
ت و خندیدن را
هم همینطور.

چمدان جادویی تو
کاری پیدا کردهای که خیلی خوب میتوانی انجام دهی؟ اگر نه ،برای آن هنوز وقت داری .چون بیشتر قهرمانان ،تازه
در طول سفرشان بسیار قوی میشوند .این بخاطر آنست که آنها در این زمان ماجراجوییهای زیادی را پشت سر
میگذارند ،اشتباه میکنند و از آن یاد میگیرند .چون این کار خیلی سخت است ،بهتر است که تجهیزات کافی همراه
داشته باشیم.
قهرمانانی که خیلی زرنگ هستند یک چمدان جادویی همراه خود میبرند .چون این چمدان جادویی است ،وزن
زیادی ندارد .میتواند خیلی کوچک یا گاهی اوقات حتی نامرئی باشد .تو حتما االن به چیزهایی فکر میکنی که
معموال در بار خود الزم داری ،مثل لباس و مسواک .ولی چمدان جادویی برای چیزهای دیگری است .این چمدان را
میشود با تواناییهایی پر کرد که در سفر به ما کمک میکنند .این تواناییها را همیشه همراه میبریم ،فرقی نمیکند
که آن زمان کجا هستیم .تو چه چیزهایی همراه خواهی برد؟
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قطبنما و نقشه
تو میدانی یک قطبنما چیست؟ یک وسیله کوچک است که به ما جهتهای
اصلی و به این ترتیب راه درست را میتواند نشان دهد .پس قطبنما و نقشه
در سفر خیلی مهم هستند.
مردم اغلب میگویند« :دنبال قلبت برو» .منظور از این چیست؟ قلب ما مثل
یک قطبنمای داخلی عمل میکند .میتواند با نشان دادن اینکه چه چیزی
برای ما مهم است ،به ما کمک کند .به چیزی که قلبت به تو میگوید گوش
بده .شاید برایت مهم است که حال خانواده تو خوب باشد .یا گفتن حقیقت.
شاید قلبت به تو چیز دیگری میگوید؟ آن را روی نقشهات بنویس.
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د
در اختیار من
نیست ...

کلید قدرت تو

قدرت ،توانایی ما برای آن است که چیزی را تغییر دهیم.
البته این همیشه ممکن نیست که همه چیزهایی که
دوست نداریم ،تغییر دهیم .برای همین ،برای قهرمانان
مهم است بدانند که قدرت انجام چه کاری را دارند و چه
کاری را نه .این دانستن مانند کلیدی به قدرت ماست که
به ما کمک میکند تا دنیای خود را شکل و تغییر دهیم.
وقتی ما خیلی نگران هستیم یا میخواهیم چیزهایی
را تغییر دهیم که در قدرت ما نیست ،زندگی ممکن
است سخت و دلسردکننده باشد .اما شاید خیلی بیشتر
از آنچه فکر میکردی ،در قدرت تو باشد .تو میتوانی
تصمیم بگیری که با آن چه کنی .شاید میخواهی کار
خوبی انجام دهی؟ قطبنمای درونیات در این کار به تو
کمک خواهد کرد.

فراموش نکن :وقتی ما سعی میکنیم
چیزی خارج از اختیار خودمان را تغییر
دهیم ،این میتواند کار خیلی سختی
باشد .پس بهتر است روی چیزهایی
تمرکز کنیم که خودمان میتوانیم روی
آن تاثیر بگذاریم.

برچسبها را در جای مناسب بچسبان :چیزی که
خودت میتوانی تغییر دهی و روی آن اثر بگذاری،
در سوراخ کلید میچسبانی .چیزی که به تنهایی
نمیتوانی تغییر دهی ،دور سوراخ کلید میچسبانی.
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خودت را آنطور که
هستی نقاشی کن.

ت

...

من یاد گرفتهام که وقتی آدمهای دیگر
چیزهای احمقانه یا بد میگویند ،این در
اختیار من نیست .ولی این در اختیار
من است که من به آن چه واکنشی نشان
میدهم .من میتوانم بلند فریاد بزنم یا
فقط از کسی کمک بگیرم.

اخ ت یار من
ا
س
ر

در اختیار ما :احساسات ما

خودت و لباست را طوری که برای
تو مناسب باشد ،نقاشی کن.

وقتی این احساس را داری ،صورت تو چطور به نظر
میرسد؟ در آینه نگاه کن و دهان و ابروهایت را بکش.

تمرین آخر به تو نشان داد که چه چیزهایی در اختیار توست؟ شاید احساساتت را هم در سوراخ کلید چسبانده
باشی .احساسات ،اغلب خیلی در حرکت هستند .به این ترتیب ممکن است که ما اول خیلی غمگین و بعد دوباره
کامال خوشحال باشیم .وقتی نمیتوانیم کاری برای بهبود شرایط انجام دهیم ،اغلب به خصوص دشوار است .پس
از آن فقط میتوانیم احساسات خود را در مورد آن تحت تأثیر قرار دهیم یا بپذیریم .در آنجا یک کلید قدرت ما
وجود دارد .بیایید آن را امتحان کنیم.

لمس کردن احساسات
االن چه احساسی داری؟

در کجای بدنت این احساس را داری؟

این احساس رنگ خاصی دارد؟
همانطور که احساس میکنی آن را نقاشی کن.

احساساتی وجود دارد که تو آنها
را اغلب داشته باشی؟ چه افکاری
در ذهن تو وجود دارد؟ آنها را روی
کاغذ نقاشی کن یا بنویس.
در سمت راست به یک احساس
نگاه نزدیکتر میکنیم.

فراموش نکن :همه احساسات خوب
هستند .تو میتوانی این تمرین را مثال
زمانی انجام دهی که عصبانی یا ناراحت
هستی .یا زمانی که از خوشحالی ممکن
است منفجر شوی.

حاال یک نفس عمیق بکش .ترجیحا ،تا
جایی در بدن که این احساس وجود دارد.

میتوانی این تمرین را با هر
احساسی تکرار کنی .یک ورق
کاغذ بردار و روی آن بنویس یا
بکش که چه احساسی داری و
به چه فکر میکنی.
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در صفحه بعد ادامه دارد.

احساسات مورد عالقه تو چه هستند؟
افکارت را نوشتی و احساساتت را در بدن حس کردی؟
عالیست! پس کارهای زیادی انجام دادهای .چون این
اغلب کار آسانی نیست .حتی گاهی اوقات ما افکار کامال
ناخوشایندی داریم .مثال وقتی که ما ناراحت و عصبانی
هستیم .آیا تو هم متوجه این موضوع شدهای؟

پس حتما تو هم متوجه شدهای که ما دوست داریم
بعضی از احساسات را بیشتر حس کنیم تا بقیه.
میخواهیم به این موضوع بیشتر دقت کنیم .حاال نوبت
احساسات مورد عالقه است .یعنی احساساتی که تو
بیشتر از همه دوست داری .در این باره هیچوقت فکر
نکردهای؟ مهم نیست ،امتحان کن و آنها را بنویس.
حالی،
ن خوش
جان را
م ه و هی
عالق
دارم.
دوست

احساسات
من اینها
1

مورد عالقه
هستند:

 ...در طبیعت؟

هنگام
ورزش؟

خیلی از مردم وقتی حرکت میکنند حالشان
خوب است .بعضی از آنها دوست دارند هنگام
این کار تنها باشند ،مثال موقع دویدن یا رقصیدن.
بقیه ترجیحا با هم در یک گروه ورزش میکنند،
مانند فوتبال یا بسکتبال .تو چطور؟

2
3

سه احساس مورد عالقه پیدا کردی؟ عالیست ،پس حاال بگذار فکر کنیم که تو اغلب چه وقت این احساسات را داری.
بعضی اوقات این مربوط به کاری است که ما انجام میدهیم .تو در صفحات بعد مثالهایی پیدا میکنی که به تو در
فکر کردن کمک میکنند .آنها را نگاه کن و امتحان کن .تو چه وقت احساسات مورد عالقهات را داری؟

آیا تو دوست داری در طبیعت
باشی؟ پس شاید احساسات
مورد عالقهات را در یک پارک یا
در جنگل داری .آیا در نزدیکی تو
گیاهان و درختانی وجود دارد که
بتوانی ببینی؟

هنگام کمک کردن؟

...هنگام
صحبت کردن؟

احساس مورد عالقه من خوشحالی است.
وقتی به مردم کمک میکنم ،اغلب این
احساس را دارم .هفته پیش به همسایهمان
در خرید کمک کردم .او خیلی متشکر بود و
من احساس خوشحالی کردم.

بیشتر اوقات ما عالقه داریم که با افرادی که
دوستشان داریم وقت بگذرانیم .متاسفانه
همیشه امکان آن نیست که برای بازی کردن
همدیگر را ببینیم .مثال وقتی که دور از هم
زندگی میکنیم .یا در دوران کرونا .خیلی از
مردم حاال تلفنی با هم صحبت میکنند .تو
چطور این کار را میکنی؟

 ...هنگام مطالعه؟

آیا دوست داری داستان بخوانی؟ ما
میتوانیم در کتابها از ماجراجوییهای
دیگران مطلع شویم و حتی از اشتباهات آنها
چیزی یاد بگیریم .امتحان کن.
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 ...در بازی SQUIGGLE؟
بازی  Squiggleرا میتوان هم به تنهایی و هم دو نفره بازی کرد .این بازی خیلی ساده
است .آیا خط خطی را در جعبهها می بینی؟ با دقت نگاه کن .در آنجا چه میبینی؟
شاید یک حیوان ،یک شیء یا یک ساختمان؟ در آنجا بکش ،تو میتوانی برای این کار از
رنگها استفاده کنی یا خطهای جدید اضافه کنی.

چیزی که رویای آن را
دوست داری ،بکش:

من یک عدد
کشیدم!

خودت را طوری
بکش که دوست
داری باشی.

 ...هنگام رویا دیدن؟
25

وقتی حوصلهات سررفته است

رسانهها در دوران کرونا خیلی مهم شدهاند ،زیرا آنها
امکان تماس از راه دور را میدهند .االن خوشحال
هستیم که اینترنت و تلفنهای هوشمندمان را داریم.
وقتی عکس تماشا میکنیم ،با هم چت میکنیم یا ویدیو
تماشا میکنیم ،زمان سریعتر میگذرد.

چون ما باید از خودمان در برابر ویروس کرونا
محافظت کنیم ،خیلی از کارها را االن اجازه نداریم
انجام دهیم .مثال نمیتوانیم با بچههای دیگر بازی یا
با هم ورزش کنیم .خیلی خستهکنندهتر از مواقع دیگر
است! حتما تو هم روزهایی را میشناسی که در آن
دیگر هیچ ایدهای به ذهنت نمیرسد.

من خییییلی
حوصله ام
سر رفته!
من هم
همینطور!

مردمان زیادی از اینترنت استفاده میکنند .این به ما کمک میکند که به عنوان مثال با
بچههای دیگر یا فامیل ،زمانی که نمیتوانیم آنها را ببینیم ،صحبت کنیم .ما میتوانیم با
برنامههای آنالین از خانه هم یاد بگیریم و کار کنیم .بعضی از مردم از اپها و ویدیوها
برای ورزش کردن یا خواندن داستانهایی در بالگها و وبسایتها استفاده میکنند.

ما در اینترنت به چه چیز باید توجه کنیم؟

ویدیوها و چت کردن با دوستان سرگرم کننده است .چون اینترنت انسان های زیادی
گشت و گذار در اینترنت ،تماشای
وصل میکند ،با آدمهای غریبه هم در آنجا میشویم که نمیتوانیم آنها را ببینیم .امکان دارد
را در سراسر جهان به هم
خواهی یا رفتار بدی با تو داشته باشد .اگر در اینترنت نگران چیزی هستی یا از چیزی
که کسی کاری بکند که تو نمی
آن را به بزرگترها بگویی .اینطور میتوانی از خودت و بچه های دیگر محافظت کنی.
میترسی ،بهتر است فورا
رفتارهای بد در
اینترنت هم
ممنوع هستند.

میتوانی به این آدرس هم یک ایمیل بفرستی.
بعد بزرگترهایی که با محافظت در اینترنت
آشنا هستند به تو جواب میدهند.
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برای آنکه حالمان خوب باشد و احساس سالمت کنیم ،مهم است که دقت کنیم که همیشه
فقط جلوی کامپیوتر و تلفن هوشمند ننشینیم .مثال ،ایده خوبی است اگر روزانه زمانی را
بیرون بگذرانیم یا یک کار خالقانه انجام دهیم .برای اینکه بهتر بتوانی در مورد کاری که
میتوانی انجام دهی فکر کنی ،وقتی حوصلهات سر رفته است ،ما یک «صفحه چرخان
فعالیت» را در این کتابچه قرار دادهایم تا کارهای دستی انجام دهید .شاید این به تو چند
ایده بدهد .آن را امتحان کن!

به مقدمه توجه کن .چند پیشنهاد برای
فعالیت ها را روی استیکرها پیدا میکنی.
برای ایده های خودت هم جا داری.
اگر حوصله ات سر رفته ،از صحفه چرخان
خودت استفاده کن .چشم هایت را ببند و
بچرخان .زمانی بلند خواهی گفت :ایست!
بعد هر چه که می بینی انجام بده.
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نامه ای به من آینده تو

تا بحال نامه ای به من آیندهات فرستاده ای؟ بنویس یا نقاشی بکش که بعدها میخواهی چه
باشی .شاید بتوانی از چیزهایی تعریف کنی که یاد گرفته ای و میخواهی به دیگران یاد بدهی.

سفر تو ادامه دارد.
همه چیزهایی که الزم
است همراه داری؟
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آینده

حقوق خودت را بشناس!

فریاد زدن سر بچهها یا
طور دیگری به آنها آسیب
رساندن ممنوع است.

ما باید در سفر قهرمانان بخوبی مراقب خودمان باشیم .البته ما میتوانیم به بقیه بچه ها هم کمک کنیم .این کار را
زمانی میتوانیم خوب انجام دهیم که حقوق خودمان را بشناسیم .هر بچه ای میتواند درخواست کند که خوب و
سالم بزرگ شود و بتواند یاد بگیرد .بزرگترها هم به این کار کمک میکنند .اگر حالت خوب نیست یا به کمک احتیاج
داری ،میتوانی به شماره داخل کادر آبی زنگ بزنی و ماجرا را برای آنها تعریف کنی.

من گاهی اوقات به کمک احتیاج
دارم ولی خیلی از کارها را میتوانم
به تنهایی انجام دهد .از من در این
مورد سوال کن!

من حق دارم که احساس
سالمت و امنیت کنم .همچنین
در این زمان احمقانه کرونا!
هیچکس اجازه ندارد با من
کاری کند که من خودم نمی خواهم.
مثال من دوست ندارم که کسی عکس
های من را در اینترنت نشان دهد!
من میخواهم مردم به من گوش
دهند و در کنار من باشند! من
حق دارم که درس بخوانم ،هم در
مدرسه و هم در خانه.

خودت را طوری
بکش که دوست
داری باشی.
چه چیز برای تو مهم
است؟ این را در حباب
صحبت خودت بنویس.

که به کمک فوری احتیاج دارد ،یا خودت به کمک احتیاج
تو کسی را میشناسی
یک بزرگتر که به او اعتماد داری در این باره صحبت کن.
داری؟ در این صورت با
اقامت با والدین ،معلمان یا سرپرستان خودت صحبت
شاید بهتر باشد در محل
کنی .یا به شماره «تلفن مشکالت» زنگ بزن:
تو می توانی از دوشنبه تا شنبه
از ساعت  14تا  20تماس بگیری.
تماس تو رایگان است و به گفتن
اسمت نیازی نیست.
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آیا از خودت به عنوان قهرمان
یک نقاشی کشیدهای و میخواهی به
همه نشان دهی؟ پس از والدینت یا یک
بزرگسال در محل اقامت خواهش کن
که آن را با پست یا به صورت عکس با
ایمیل برای ما بفرستد.

 Save the Childrenدر سال  1919به وسیله معلم انگلیسی
 Eglantyne Jebbتاسیس شد و امروز بزرگترین سازمان
مستقل حقوق کودکان در جهان است .ما برای ایجاد دنیایی
تالش میکنیم که به حقوق کودکان احترام بگذارد .دنیایی

با تشکر فراوان!

این پروژه حمایت
میشود توسط:

که در آن همه بچهها در سالمت و امنیت زندگی کنند و در آن
بتوانند آزادانه و مستقل یاد بگیرند و رشد کنند.
از انسا ،نفیسه ،ملک ،فاتیما و تیم برای مشاوره و از حنیفا برای
عکس قهرمان (باال را ببین) تشکر میکنیم.
عکسهای بیشتر درwww.superkraefte-toolkit.de :

