ٍجيس ٍقاطعح مَثشٌا )(Cumbria County Council

اىسْىاخ اىَثنشج | اىىقد ٍ ًعا فً اىَْضه

36-18
شهرا

خذٍح ٍىاطًْ مَثشٌا

cumbria.gov.uk

اىسْىاخ اىَثنشج | اىىقد ٍ ًعا فً اىَْضه

ٍجيس ٍقاطعح مَثشٌا )(Cumbria County Council

ساعدٌ طفلك علً التعلن كل َىم
الدردشح

الغٌاء

القزاءج

الحزكح

اللعة

تىصىه طفيل إىى  36شه ًشا ( 3سْىاخ)ٌَ ،نْه ٍا ٌيً...
















جالعطّطحع ذحالعطىؾحف ٚجوطؾحف جألِٛس
جٌّؾحسوس ف ٟجألغحِٔ ٟغ جٌكشوس
ذذء جٌٍؼد ِغ جألهفحي ج٢خشٓ٠
جالعطّطحع ذحٌطظح٘ش
جٌطّىٓ ِٓ ئخرحسن ذّح ٠كد ٚال ٠كد ٚو١ف ٠ؾؼش
فِٚ ِٓ ُٙح ٚأٓ٠
لٛي ؾًّ ذغ١طس
جالعطّطحع ذٛمغ جٌؼالِحش
ذذء جٌم١حَ ذرؼل جألِٛس ذٕفغٗ ِػً ضٕحٚي جٌطؼحَ ذحعطخذجَ ٍِؼمس ٚدخٛي جٌكّحَ ٚغغً جٌ١ذ
جسضذجء جٌّؼطف ٚئغاللٗ ذّغحػذضه
جالعطّطحع ذحٌىطد وّح ّ٠ىٕٗ لٍد جٌقفكس
ئوّحي جٌىٍّحش جٌٕحلقس ِٓ جألغحٔٚ ٟجألٌكحْ جٌّؼطحدز
جٌؿش ٞػٍ ٝلذِٗ ذحٌىحًِ وّح ّ٠ىٕٗ جٌشوً ٚئٌمحء
جٌىشز
جالعطّطحع ذحٌٍؼد غ١ش جٌّشضد

خذٍح ٍىاطًْ مَثشٌا

cumbria.gov.uk

اىسْىاخ اىَثنشج | اىىقد ٍ ًعا فً اىَْضه

ٍجيس ٍقاطعح مَثشٌا )(Cumbria County Council

ساعدٌ طفلك علً التعلن كل َىم
الدردشح

الغٌاء

القزاءج

الحزكح

اللعة

اىذسدشح ٍع طفيل  36-18شه ًشا









جعطخذِ ٟجعُ هفٍه ٌؿزخ جٔطرح٘ٗ ٚضٛجفٍِ ٟؼٗ ذحٌؼٓ١
عحػذ ٞجٌطفً ف ٟجالعطّحع ػرش ئ٠محف ضؾغ ً١جٌطٍفحص ٚجٌٙحضف ػٕذ جٌكذ٠ع ئٌٗ١
دسدؽِ ٟغ جٌطفً قٛي ِح ضم ٓ١ِٛذٗ هٛجي جٌَٛ١
ضكذغ ٟػٓ جألِٛس جٌط ٟض ُٙهفٍه
جفغ ٌٗ ٟؾ١ذًج ٚػٕذِح ٠كحٚي لٛي وٍّس ؾذ٠ذز وشسٙ٠ح ذقٛسز فك١كسِ ،ػً 'ق' فطمٔ' ٓ١ٌٛؼُ،
لطس'.
ال ضمٌٍ ٌٟٛطفً أٔٗ ِخطة
عحػذ ٞجٌطفً ػٍ ٝفٕغ ؾًّ أهٛي ِٓ خالي جإلمحفس ئٌ ٝوٍّحضِ ،ُٙػالً ػٕذِح ٠مٛي 'وٍد'
ضشد ٓ٠ذمٛي 'ٔؼُ ،وٍد ذٕ 'ٟأ' ٚوٍد ٔك١ف'



عحػذ ٞجٌطفً ف ٟجٌىٍّحش جٌؿذ٠ذز ِٓ خالي ضمذ ُ٠خ١حسجشِ ،ػالً ِٓ خالي عإجي
"ضفحـ أَ ِٛص؟"



جعطّؼ ٟذؼٕح٠س ٌّؼشفس ِمذجس ِح
٠ف ّٗٙجٌطفً



ّ٠ىٓ أْ ٠طؼٍُ هفٍه وٍّحش ؾذ٠ذز
وً َٛ٠

خذٍح ٍىاطًْ مَثشٌا

cumbria.gov.uk

اىسْىاخ اىَثنشج | اىىقد ٍ ًعا فً اىَْضه

ٍجيس ٍقاطعح مَثشٌا )(Cumbria County Council

ساعدٌ طفلك علً التعلن كل َىم
الدردشح

الغٌاء

القزاءج

الحزكح

اللعة

اىذسدشح ٍع طفيل  36-18شه ًشا

سٍساعذ رىل طفيل عيى االسرَاع
االستغواَح تصىخ







جػػش ٞػٍ ٝعحػس أٌ ٚؼرس ضقذس فٛضًح ػٕذ ٌفٙح
ل ِٟٛذاخفحء جٌغحػس أ ٚجٌٍؼرس ف ٟجٌغشفس
عحػذ ٞهفٍه ػٍ ٝجٌؼػٛس ػٍ ٝجٌٍؼرس ػرش جإلفغحء ئٌ ٝجٌقٛش
جعطخذٌِ ٟؼرس ػحٌ١س جٌقٛش ٌٍرذء غُ ٌؼرس ذقٛش ألً ٌّغحػذز جٌطفً ػٍ ٝجإلفغحء ذؼٕح٠س
ّ٠ىٕه جالخطفحء ِغ ؾغُ ٠قذس فٛضًح ّ٠ٚىٓ ٌٍطفً جٌؼػٛس ػٍ١ه ِٓ خالي ضطرغ جٌقٛش

خذٍح ٍىاطًْ مَثشٌا

cumbria.gov.uk

اىسْىاخ اىَثنشج | اىىقد ٍ ًعا فً اىَْضه

ٍجيس ٍقاطعح مَثشٌا )(Cumbria County Council

ساعدٌ طفلك علً التعلن كل َىم
الدردشح

الغٌاء

القزاءج

اللعة

الحزكح

اىذسدشح ٍع طفيل  36-18شه ًشا

سٍساعذ رىل طفيل عيى االسرَاع
جاك (اسٌ طفيل) فٍ الصٌدوق







جػػش ٞػٍ ٝفٕذٚق ور١ش أ ٚعٍس غغّ٠ ً١ىٓ ٌطفٍه ضغٍمٙح ذأِحْ ٚجٌمفض ِٕٙح
ٚمكٌٍ ٟطفً أْ ٠مفض ِٓ جٌقٕذٚق ػٕذِح ٠غّغ فٛضًح ِكذدًج
ّ٠ىٕه جعطخذجَ  -لشع ئٔحء /جٌطقف١ك /جألؾشجط٘ /ضجص إلفذجس جألفٛجش
غٕ ٟأغٕ١س ذغ١طس ػٕذ جٌطغٍك ِػً 'ألػٍ ،ٝألفض ٠ح ...جعُ هفٍه'
ػٕذِح ٠ف ُٙجٌطفً جٌٍؼرس ،ل ِٟٛذافذجس أفٛجش أ٘ذأ ألْ ٘زج ع١غحػذٖ ف ٟجإلفغحء

خذٍح ٍىاطًْ مَثشٌا

cumbria.gov.uk

اىسْىاخ اىَثنشج | اىىقد ٍ ًعا فً اىَْضه

ٍجيس ٍقاطعح مَثشٌا )(Cumbria County Council

ساعدٌ طفلك علً التعلن كل َىم
الدردشح

الغٌاء

القزاءج

اللعة

الحزكح

اىذسدشح ٍع طفيل  36-18شه ًشا

سٍساعذ رىل طفيل عيى فهٌ ميَاخ جذٌذج
ٍارا ٌىجذ فً اىحقٍثح؟




جػػش ٞػٍ ٝجألؾغحَ ِٓ قٛي جٌّٕضي ِػً فشؽحز أعٕحْ أٍِ ٚؼمس ٚمؼٙ١ح ف ٟقم١رس
جعأٌ ٟجٌطفً 'ِحرج ٛ٠ؾذ ف ٟجٌكم١رس؟' شن ٚمك' ٌٗ ٟئٔٙح الِؼس ٔٚأوً ذٙح جٌكغحء' ...ئٔٙح ٍِؼمس'
ٚأخشؾ ٟجٌٍّؼمس ِٓ جٌكم١رس ٚقذدٙ٠ح ٌٗ



لذِ ٟجٌكم١رس ئٌ ٝهفٍه ٚجعأٌِ" ٗ١حرج ٛ٠ؾذ ف ٟجٌكم١رس؟" ئرج ٌُ ٠شد ػٍ١ه ،عحػذ ِٓ ٗ٠خالي لٛي
ؽٟء ػٓ جٌؿغُ ٚسؤ٠س ِح ئرج وحْ ٠ؼشفٗ



ذّٕ١ح ٠ىرش جٌطفًّ٠ ،ىٕه جخط١حس ِح ٛ٠ؾذ ف ٟجٌكم١رس

خذٍح ٍىاطًْ مَثشٌا

cumbria.gov.uk

اىسْىاخ اىَثنشج | اىىقد ٍ ًعا فً اىَْضه

ٍجيس ٍقاطعح مَثشٌا )(Cumbria County Council

ساعدٌ طفلك علً التعلن كل َىم
الدردشح

الغٌاء

القزاءج

الحزكح

اللعة

اىذسدشح ٍع طفيل  36-18شه ًشا

سٍساعذ رىل طفيل عيى االسرَاع تحشص
هٍة هىب



جعطخذِ ٟأ ٞؾغُ ِٓ جٌّٕضي وّّش فخشِ ٞػً جٌٛعحدجش أ ٚأٚسجق جٌقكف أ ٚخطٛجش
ِمطٛػس ِٓ جٌٛسق



جعطؼ ٟٕ١ذحغٕ ٓ١أ ٚغالغس ِٓ جألؽ١حء جٌط ٟضقذس أفٛجضًح ِػً لشع جألٚجٔ ٟذحٌّالػك أ ٚجٌضؾحؾحش
جٌرالعط١ى١س جٌٍّّٛءز ذحٌرحعطح جٌؿحفس




جؽشقٌ ٟطفٍه أٔٗ ػٕذِح ٠غّغ فٛضًحّ٠ ،ىٕٗ جٌكشوس ئٌ ٝجٌخطٛز جٌطحٌ١س
ّ٠ىٕه ضؼذ ً٠جٌٍؼرس ِٓ خالي لٛي أٔٗ ّ٠ىٕٗ فمو جٌكشوس ػٕذِح ٠غّغ فٛضًح ِكذدًج أ ٚمؼ ٟؽ١ثًح
ِػ١شًج فٙٔ ٟح٠س جٌّّش ٌٍٛفٛي ئٌٗ١

خذٍح ٍىاطًْ مَثشٌا

cumbria.gov.uk

اىسْىاخ اىَثنشج | اىىقد ٍ ًعا فً اىَْضه

ٍجيس ٍقاطعح مَثشٌا )(Cumbria County Council

ساعدٌ طفلك علً التعلن كل َىم
الدردشح

الغٌاء

القزاءج

الحزكح

اللعة

اىذسدشح ٍع طفيل  36-18شه ًشا

سٍساعذ رىل طفيل عيى االسرَاع واىرزمش وذطىٌش اىعضالخ
جزَزج الكٌز







جخف' ٟوٕ ًضج' ضكص ٚعحدز ػٍ ٝجألس٠ىس أ ٚجٌّمؼذ
جعطخذِ ٟفٕذٚق ور١ش ومحسخ ٌه ٌٚطفٍه (ّ٠ىٕه جإلمحفس ئٌ ٗ١ػٍ ٝعر ً١جٌّػحي ِٓ خالي
ٚمغ لّحؽس وؾشجع أ ٚأٔحذ١د ِٓ جٌٛسق جٌّم ٜٛوّؿحد٠ف)
جدفؼ ٟجٌقٕذٚق ئٌ ٝجٌؿض٠شز  -غٕ" ٟسو سو سو را تىخ" ذّٕ١ح ضطكشوٓ١
ػٕذِح ضقٍ ٓ١ئٌ ٝجٌؿض٠شز جػػش ٞػٍ ٝجٌىٕض ٚؾذفٌٍ ٟؼٛدز ِشز أخشٜ
ّ٠ىٓ أْ ٠ى ْٛجٌىٕض أ ٞؽٟء ٠كرٗ هفٍه ِػً دب دهُح

سو سو سو ٌىس تىخ
ؾذف ،ؾذف ،ؾذف ذشفك ٌطذفغ جٌمحسخ ػرش جٌمٕحز
ق١حز ٍِإ٘ح جٌّشـ ،ئال أْ رٌه ِؿشد قٍُ
ؾذف ،ؾذف ،ؾذف ذشفك ٌطذفغ جٌمحسخ ػرش جٌمٕحز
ٚئرج سأ٠ص ضّغحقًح ،ال ضٕغ ٝأْ ضقشل
ؾذف ،ؾذف ،ؾذف ذشفك ٌطذفغ جٌمحسخ ػرش جٌٕٙش
ٚئرج ٘رص جٌش٠حـ ،عطرذأ ف ٟجٌؾؼٛس ذمؾؼش٠شز
ؾذف ،ؾذف ،ؾذف ذشفك ٌطذفغ جٌمحسخ ػرش جٌرك١شز
ٚئرج سأ٠ص ضّغحقًح ،جذذأ ف ٟجالسضؿحف

خذٍح ٍىاطًْ مَثشٌا

cumbria.gov.uk

اىسْىاخ اىَثنشج | اىىقد ٍ ًعا فً اىَْضه

ٍجيس ٍقاطعح مَثشٌا )(Cumbria County Council

ساعدٌ طفلك علً التعلن كل َىم
الدردشح

الغٌاء

القزاءج

الحزكح

اللعة

األىحاُ واإلٌقاع ىطفيل  36-18شه ًشا

سٍساعذ رىل طفيل عيى االسرَاع واىرزمش وذطىٌش اىعضالخ
األىحاُ واإلٌقاع



جفٕؼٌ ٟكًٕح ِػً "دعًْ أدغذغ أصاتع قذٍل ،دعًْ أدغذغ أّفل" "دعًْ أذسيق اىسشٌش
تثظء ،لٌتأكد هي أًٌا أخذًا تُد"







غٕ ٟأٌكحْ جٌكنحٔس هٛجي جٌ َٛ١ػٍ ٝهفٍه
ففم ٟأ ٚجٔمش ٞأغٕحء جٌغٕحء أ ٚجإلٔؾحد .جعطخذِ ٟجٌؾخؾ١خس أ ٚجألفٛجش ػٍٔ ٝغّس جألغٕ١س
جخطحس ٞجألغحٔ ٟجٌط٠ ٟكرٙح هفٍه
ع١شغد هفٍه ف ٟغٕحء ٔفظ جألغحٌٍٔ ٟىػ١ش ِٓ جٌّشجش
نح
جعطّطؼ ٟذحٌغٕحء .فؼٕذِح ضغطّطؼ ٓ١ذحٌغٕحء ،ع١غطّطغ هفٍه أً ٠

ذنيفح ٍْخفضح
جؽطش ٞوطحخ أٌكحْ ٚأدٚجش ذغ١طس ٌٍمشع ػٍٙ١ح ٚقحفظٟ
ػٍ ٝجإل٠محع (غش ٞضحذٕ١ؽ ض١ذ٠ض  -وح ٞأِٚحٔغى)ٟ
تذوُ ذناىٍف
ضؼٍّ ٟجألغحٔٚ ٟجألٌكحْ
www.wordsforlife.org.uk

خذٍح ٍىاطًْ مَثشٌا

cumbria.gov.uk

اىسْىاخ اىَثنشج | اىىقد ٍ ًعا فً اىَْضه

ٍجيس ٍقاطعح مَثشٌا )(Cumbria County Council

ساعدٌ طفلك علً التعلن كل َىم
الدردشح

الغٌاء

القزاءج

الحزكح

اللعة

اىذسدشح ٍع طفيل  36-18شه ًشا

سٍساعذ رىل طفيل عيى اىرعيٌ

خذٍح ٍىاطًْ مَثشٌا

cumbria.gov.uk

اىسْىاخ اىَثنشج | اىىقد ٍ ًعا فً اىَْضه

ٍجيس ٍقاطعح مَثشٌا )(Cumbria County Council

ساعدٌ طفلك علً التعلن كل َىم
الدردشح

الغٌاء

القزاءج

الحزكح

اللعة

اىغْاء ٍع طفيل  36-18شه ًشا

ذعيٌ اإلٌقاع واىيحِ ٌساعذ اىطفو فً اىقشاءج الحقًا
غٕ٘ ٟزٖ جألغٕ١س ِغ هفٍه
ّ٠ٚىٕىّح جٌم١حَ ذكشوحش ِؼًح
ع١رذأ هفٍه ف ٟضمٍ١ذن
ٍٍس تىىً لدَها دهُح
ِ١ظ ذٌ ٌٟٛذٙ٠ح دهُح وحٔص ِش٠نسِ ،ش٠نسِ ،ش٠نس
ٌزج ،جضقٍص ذحٌطر١د ٌ١كنش عش٠ؼًح ،عش٠ؼًح ،عش٠ؼًح
أض ٝجٌطر١د ِغ قم١رطٗ ٚلرؼطٗ ٚهشق ػٍ ٝجٌرحخ سجش أ ضحش ضحش
ٔظش ئٌ ٝد٘ٚ ٌٟٚض سأعٗ
ٚلحي 'ِ١ظ ذ ،ٌٟٛمؼٙ١ح ِغطمّ١س ػٍ ٝجٌغش٠ش'
وطد ػٍٚ ٝسلطٗ لشؿ دٚجء ،دٚجء ،دٚجء
عأػٛد ف ٟجٌقرحـٔ ،ؼُ ،عأػٛد ،عأػٛد ،عأػٛد
 www.wordsforlife.org.ukته اىَضٌذ ٍِ األغاًّ واىْغَاخ

خذٍح ٍىاطًْ مَثشٌا

cumbria.gov.uk

اىسْىاخ اىَثنشج | اىىقد ٍ ًعا فً اىَْضه

ٍجيس ٍقاطعح مَثشٌا )(Cumbria County Council

ساعدٌ طفلك علً التعلن كل َىم
الدردشح

الغٌاء

القزاءج

الحزكح

اللعة

اىغْاء ٍع طفيل  36-18شه ًشا

ذعيٌ اإلٌقاع واىيحِ ٌساعذ اىطفو فً اىقشاءج الحقًا
غٕ٘ ٟزٖ جألغٕ١س ِغ هفٍه
ّ٠ٚىٕىّح جٌم١حَ ذكشوحش ِؼًح
ع١رذأ هفٍه ف ٟضمٍ١ذن
جعطخذِ ٟجٌؼٛجًِ جٌطكف١ض٠س ئرج وحٔص ٌذ٠ه
إًٌْ ًٍٍْ ًٍْ ٍى
ئِٛ ِٟٕ ٟٕ١ِ ٟٕ٠
جِغه هفالًّٔ /شًج /دِ١س ِٓ أفحذغ لذِٗ
ٚػٕذِح ٠قشل ،جضشوٗ ٠ز٘د
ئِٛ ِٟٕ ٟٕ١ِ ٟٕ٠

تاخ أمٍل
جفٕغ وؼىس ،أفٕغ وؼىس أٙ٠ح جٌخرحص
جفٕغ ٌ ٟوؼىس ذألق ٝعشػس ِّىٕس
جفٕؼٙح ٚصٕٙ٠ح ٚمغ ػٍٙ١ح ػالِس "خ"
ٚمؼٙح ف ٟجٌفشْ ٌٌٚ ٟطفٍٟ
 www.wordsforlife.org.ukعيٍه أغاًّ أمثش
وّغَاخ أمثش

خذٍح ٍىاطًْ مَثشٌا

cumbria.gov.uk

اىسْىاخ اىَثنشج | اىىقد ٍ ًعا فً اىَْضه

ٍجيس ٍقاطعح مَثشٌا )(Cumbria County Council

ساعدٌ طفلك علً التعلن كل َىم
الدردشح

الغٌاء

القزاءج

الحزكح

اللعة

اىغْاء ٍع طفيل  36-18شه ًشا

ذعيٌ اإلٌقاع واىيحِ ٌساعذ اىطفو فً اىقشاءج الحقًا
غٕ٘ ٟزٖ جألغٕ١س ِغ هفٍه
ّ٠ٚىٕىّح جٌم١حَ ذكشوحش ِؼًح
ع١رذأ هفٍه ف ٟضمٍ١ذن
ئرج وٕص غ١ش ِطأوذز ،جعأٌ ٟجٌّغإٚي جٌشت١غ ٟػٓ هفٍه
إّسً وّسً سثاٌذس
ػٕىرٛش فغ١ش ضغٍك ِحعٛسز جٌّ١حٖ
غُ أِطشش جٌغّحء ٚأٌمص ذحٌؼٕىرٛش ذؼ١ذج
ذؼذ رٌه ،أؽشق جٌؾّظ
ٚؾففص وً جألِطحس
ٚضغٍك ػٕىرٛش فغ١ش ِحعٛسز جٌّ١حٖ ِشز أخشٜ
 www.wordsforlife.org.ukعيٍه أغاًّ أمثش وّغَاخ أمثش

خذٍح ٍىاطًْ مَثشٌا

cumbria.gov.uk

اىسْىاخ اىَثنشج | اىىقد ٍ ًعا فً اىَْضه

ٍجيس ٍقاطعح مَثشٌا )(Cumbria County Council

ساعدٌ طفلك علً التعلن كل َىم
الدردشح

الغٌاء

القزاءج

الحزكح

اللعة

اىغْاء ٍع طفيل  36-18شه ًشا

ذعيٌ اإلٌقاع واىيحِ ٌساعذ اىطفو فً اىقشاءج الحقًا
غٕ٘ ٟزٖ جألغٕ١س ٌطفٍه
ِٓ جٌّّطغ ضغ١١ش جٌىٍّحش
عٛف ٠غحػذٖ رٌه ػٍ ٝجالعطّحع
جعطخذِ ٟجألٌؼحخ وؼٛجًِ ضكف١ض ئرج وحٔص ٌذ٠ه
ذىٌْنو ذىٌْنو
ضألأل ٞضألأل ٞأ٠طٙح جٌٕؿّس جٌقغ١شز
جضغحءي ِحرج أٔص؟
فٛق أػٍ٘ ٝزٖ جٌذٔ١ح ٌٍغح٠س
ِػً ِحعس ف ٟجٌغّحء
ضألأل ٞضألأل ٞأ٠طٙح جٌٕؿّس جٌقغ١شز
جضغحءي ِحرج أٔص؟

ذألألٌ ذألألٌ َا قطعح الشىكىالذح
لدي أتٍ سُازج قدَوح
اسحة السافعح وادفع الصوام
حُس َوضٍ فٍ سحاتح هي الدخاى
ذألألٌ ذألألٌ َا قطعح الشىكىالذح
لدي أتٍ سُازج قدَوح
 www.wordsforlife.org.ukعيٍه أغاًّ أمثش
وّغَاخ أمثش

خذٍح ٍىاطًْ مَثشٌا

cumbria.gov.uk

اىسْىاخ اىَثنشج | اىىقد ٍ ًعا فً اىَْضه

ٍجيس ٍقاطعح مَثشٌا )(Cumbria County Council

ساعدٌ طفلك علً التعلن كل َىم
الدردشح

الغٌاء

القزاءج

الحزكح

اللعة

اىغْاء ٍع طفيل  36-18شه ًشا

ذعيٌ اإلٌقاع واىيحِ ٌساعذ اىطفو فً اىقشاءج الحقًا
غٕ٘ ٟزٖ جألغٕ١س ِغ هفٍه
ّ٠ٚىٕىّح جٌم١حَ ذكشوحش ِؼًح
ع١رذأ هفٍه ف ٟضمٍ١ذن
هٍذ شىىذسص ٍّض أّذ ذىص
جٌشأط ٚجٌىطفٚ ٓ١جٌشورطٚ ٓ١أفحذغ جٌمذَ ،جٌشورطٚ ٓ١أفحذغ جٌمذَ
جٌشأط ٚجٌىطفٚ ٓ١جٌشورطٚ ٓ١أفحذغ جٌمذَ ،جٌشورطٚ ٓ١أفحذغ جٌمذَ
ٚجٌؼٚ ٓ١ٕ١جألرٔٚ ٓ١جٌفُ ٚجألٔف
جٌشأط ٚجٌىطفٚ ٓ١جٌشورطٚ ٓ١أفحذغ جٌمذَ
ذّٕ١ح ضغٕ٘ ٓ١زٖ جألغٕ١س ،أؽ١ش ٞئٌ ٝأؾضجء ؾغذن
جٌط ٟضٕطم ٟذحعّٙح ف ٟجألغٕ١س
ذؼذ رٌه ،ف ٟوً ِشز جغٕ ،ٓ١ال ضٕطم ٟأقذ أؾضجء
جٌؿغذ ٚأؽ١ش ٞئٌٙ١ح فكغدٚ .عٕ١ط ٟٙذه جألِش ضكحوٓ١
جألفؼحي فكغد ٚض ٓ١ّّٙٙذحٌٕغّس
 www.wordsforlife.org.ukعيٍه أغاًّ أمثش
وّغَاخ أمثش

خذٍح ٍىاطًْ مَثشٌا

cumbria.gov.uk

اىسْىاخ اىَثنشج | اىىقد ٍ ًعا فً اىَْضه

ٍجيس ٍقاطعح مَثشٌا )(Cumbria County Council

ساعدٌ طفلك علً التعلن كل َىم
الدردشح

الغٌاء

القزاءج

الحزكح

اللعة

اىغْاء ٍع طفيل  36-18شه ًشا

ذعيٌ اإلٌقاع واىيحِ ٌساعذ اىطفو فً اىقشاءج الحقًا
غٕ٘ ٟزٖ جألغٕ١س ٌطفٍه
ِٓ جٌّّطغ ضغ١١ش جٌىٍّحش
عٛف ٠غحػذٖ رٌه ػٍ ٝجالعطّحع
سو سو سو ٌىس تىخ
ؾذف ،ؾذف ،ؾذف ذشفك ٌطذفغ جٌمحسخ ػرش جٌمٕحز
ق١حز ٍِإ٘ح جٌّشـ ،ئال أْ رٌه ِؿشد قٍُ
ؾذف ،ؾذف ،ؾذف ذشفك ٌطذفغ جٌمحسخ ػرش جٌمٕحز
ٚئرج سأ٠ص ضّغحقًح ،ال ضٕغ ٝأْ ضقشل

جدف ،جدف ،جدف تسفق لردفع القازب عثس الٌهس
وإذا هثد السَاح ،سرثدأ فٍ الشعىز تقشعسَسج
جدف ،جدف ،جدف تسفق لردفع القازب عثس الثحُسج
وإذا زأَد ذوساحًا ،اتدأ فٍ االزذجاف
 www.wordsforlife.org.ukعيٍه أغاًّ
أمثش وّغَاخ أمثش

خذٍح ٍىاطًْ مَثشٌا

cumbria.gov.uk

اىسْىاخ اىَثنشج | اىىقد ٍ ًعا فً اىَْضه

ٍجيس ٍقاطعح مَثشٌا )(Cumbria County Council

ساعدٌ طفلك علً التعلن كل َىم
الدردشح

الغٌاء

القزاءج

الحزكح

اللعة

اىغْاء ٍع طفيل  36-18شه ًشا

ذعيٌ اإلٌقاع واىيحِ ٌساعذ اىطفو فً اىقشاءج الحقًا
غٕ٘ ٟزٖ جألغٕ١س ِغ هفٍه
ّ٠ٚىٕىّح جٌم١حَ ذكشوحش ِؼًح
ع١رذأ هفٍه ف ٟضمٍ١ذن
وٌْذ را تىتٍِ أب
جدفغ جٌرىشز ألػٍٝ
جدفغ جٌرىشز ألػٍٝ
جعكد ،جعكد ،ففك ،ففك ،ففك × 2
أؽش ئٌ ٝجٌغمف
أؽش ئٌ ٝجألسم١س
أؽش ئٌ ٝجٌٕٛجفز
أؽش ئٌ ٝجألسم١س
ففك ذ١ذ٠ه ِؼًح ٚجقذ ،جغٕ ،ٓ١غالغس
مغ ٠ذ٠ه ػٍ ٝسورطه
 www.wordsforlife.org.ukعيٍه أغاًّ أمثش
وّغَاخ أمثش

خذٍح ٍىاطًْ مَثشٌا

cumbria.gov.uk

اىسْىاخ اىَثنشج | اىىقد ٍ ًعا فً اىَْضه

ٍجيس ٍقاطعح مَثشٌا )(Cumbria County Council

ساعدٌ طفلك علً التعلن كل َىم
الدردشح

الغٌاء

القزاءج

الحزكح

اللعة

اىغْاء ٍع طفيل  36-18شه ًشا

ذعيٌ اإلٌقاع واىيحِ ٌساعذ اىطفو فً اىقشاءج الحقًا
غٕ٘ ٟزٖ جألغٕ١س ِغ هفٍه
غ١ش ٞجٌٕٙح٠حش
ع١غحػذ رٌه هفٍه ػٍ ٝجالعطّحع ٚجالعطّطحع ذحألغحٟٔ
ّ٠ىٕه ضأٌ١ف جٌٕٙح٠حش جٌخحفس ذه
تا تا تالك شٍة
ذح ذح ذالن ؽ١د ً٘ ٌذ٠ه أ ٞفٛف؟
ٔؼُ ٠ح ع١ذٔ ،ٞؼُ ٠ح ع١ذ ،ٞغالغس أو١حط ِّطٍثس
ٚجقذ ٌٍغ١ذ (الساعٍ)
ٚجقذ ٌٍغ١ذز (الطاهُح)
ٚٚجقذ ٌٍطفً جٌقغ١ش جٌز٠ ٞؼ١ؼ ف ٟالووس (فٍ شاحٌح)
ؽىشًج ٌه ،لحي جٌغ١ذ (الساعٍ)
ؽىشًج ٌه ،لحٌص جٌغ١ذز (الطاهُح)
ؽىشًج ٌه ،لحي جٌطفً جٌقغ١ش جٌز٠ ٞؼ١ؼ
ف ٟجٌّّش (فٍ شاحٌح)
 www.wordsforlife.org.ukعيٍه أغاًّ أمثش
وّغَاخ أمثش

خذٍح ٍىاطًْ مَثشٌا

cumbria.gov.uk

اىسْىاخ اىَثنشج | اىىقد ٍ ًعا فً اىَْضه

ٍجيس ٍقاطعح مَثشٌا )(Cumbria County Council

ساعدٌ طفلك علً التعلن كل َىم
الدردشح

الغٌاء

القزاءج

الحزكح

اللعة

اىغْاء ٍع طفيل  36-18شه ًشا

ذعيٌ اإلٌقاع واىيحِ ٌساعذ اىطفو فً اىقشاءج الحقًا
حقُثح األغاًٍ



جػػش ٞػٍ ٝقم١رس أ ٚو١ظ ٚعحدز



جخطحس ٞأٌكحْ أ ٚأغحٔ ٟجٌكنحٔس جٌّفنٍس ٌه ٚمؼ ٟؾغ ًّح ف ٟجٌكم١رس ٠ى ْٛف ٟجألغٕ١س



ػٍ ٝعر ً١جٌّػحي ػٕىرٛش ٌؼرس ألغٕ١س "إّسً وّسً سثاٌذس" أ ٚعحػس ألغٕ١س "هٍنىسي
دٌنىسي دوك"



وّح ّ٠ىٕه جعطخذجَ أٚسجق جألغحٌّٔ ٟغحػذضه ف ٟضزوش جٌىٍّحشٚ .ذذالً ِٓ جألؾغحَّ٠ ،ىٕه
جعطخذجَ فٛس ٌألؽ١حء ف ٟجألغٕ١س



جهٍر ِٓ ٟهفٍه ئخشجؼ ؽٟء ِٓ جٌكم١رس ٚجعأٌٗ أ ٞأغٕ١س ٛ٠ؾذ فٙ١ح ٘زج جٌؾٟء



ّ٠ىٕىّح ذؼذ رٌه غٕحء جألغٕ١س ِؼًح



جذذأ ٞذأغٕ١س أ ٚأغٕ١ط ٓ١ضؼشف ٓ١أْ هفٍه ٠كرٙح أّ٠ ٚىٕٗ غٕحء٘حٚ .ذؼذ رٌهّ٠ ،ىٕه
ئمحفس جٌّض٠ذ ِٓ جألغحٔ ٟذّٕ١ح ضطؼٍّ ْٛجٌّض٠ذ ِؼًح



ال ضمٍم ٟئرج جعطغشق هفٍه فطشز ٌّؾحسوطه .فغٛف
٠غطّطغ ذحالعطّحع ئٌ١ه ِٚؾح٘ذضه

خذٍح ٍىاطًْ مَثشٌا

cumbria.gov.uk

اىسْىاخ اىَثنشج | اىىقد ٍ ًعا فً اىَْضه

ٍجيس ٍقاطعح مَثشٌا )(Cumbria County Council

ساعدٌ طفلك علً التعلن كل َىم
الدردشح

الغٌاء

القزاءج

الحزكح

اللعة

اىغْاء ٍع طفيل  36-18شه ًشا

ذعيٌ اإلٌقاع واىيحِ ٌساعذ اىطفو فً اىقشاءج الحقًا
الوسزح والوُكزوفىى



ضكذغ ٟئٌ ٝهفٍه ذخقٛؿ ذٕحء ِغشـ ١ِٚىشٚف ْٛقط٠ ٝقرف جٌغٕحء أوػش ِطؼس



جِٕك ٟهفٍه أٔحذ١د ٚسل١س ِٚحدز الفمس ِٚحدز الِؼس ٚأؽشهس



عحػذ ٞهفٍه ػٍ ٝضض ٓ١٠جألٔحذ١د ٌطقرف ِ١ىشٚف ْٛالِغ



ّ٠ىٕه فٕغ ٚجقذ ٌٕفغه ٚجألفشجد ج٢خش ٓ٠ف ٟجألعشز ٌطى ٓ٠ٛفشلس!



ضٛؾذ جٌؼذ٠ذ ِٓ جٌطشق جٌطّ٠ ٟىٓ ئٔؾحء ِغشـ ذٙح إِٔ ٚطمس غٕحءّ٠ٚ .ىٕه ضكذ٠ذ جٌّٕطمس
ذكرً أ ٚؽش٠و .جعطخذِ ٟجٌقٕحد٠ك أ ٚجٌٛعحدجش ٌٍٛلٛف ػٍٙ١حّ٠ٚ .ىٕه جعطخذجَ جٌّقحذ١ف
ونٛء ٌٍّغشـ

خذٍح ٍىاطًْ مَثشٌا

cumbria.gov.uk

اىسْىاخ اىَثنشج | اىىقد ٍ ًعا فً اىَْضه

ٍجيس ٍقاطعح مَثشٌا )(Cumbria County Council

ساعدٌ طفلك علً التعلن كل َىم
الدردشح

الغٌاء

القزاءج

الحزكح

اللعة

اىغْاء ٍع طفيل  36-18شه ًشا

سٍساعذ رىل طفيل عيى ذعيٌ اىحفاظ عيى اإلٌقاع
األدواخ



ضكذغ ٟئٌ ٝهفٍه ػٓ فٕغ ذؼل جألدٚجشٚ .فّ١ح  ٍٟ٠ذؼل جألِٛس جٌطّ٠ ٟىٕه جٌم١حَ ذٙح:



اىطثو ذحعطخذجَ جٌّمالز أ ٚػٍد جٌطؼحَ أ ٚجٌقٕحد٠كٚ .أ ٞؽٟء ٠قذس فٛضًح ؾ١ذًج ػٕذ مشذٗ.
ذحٌٕغرس ٌؼقح جٌطرٍسّ٠ ،ىٕه جعطخذجَ ِالػك خؾر١س أ ٚػقح جألوً جٌقٟٕ١



اىهضاص ذحعطخذجَ صؾحؾحش ذالعط١ى١س ذغطحء .جِأل جٌضؾحؾس ذحٌرحعطح جٌؿحفس أ ٚجٌؼذط أ ٚجٌؼّالش أٚ
جألقؿحس جٌقغ١شز أ ٚجٌشِحي أ ٚجٌقذفٚ .أ ٞؽٟء ٠طٕحعد ِؼٙح ٠ٚقذس فٛضًح ؾ١ذًج



وّح ّ٠ىٕه ؽشجء أدٚجش ذغ١طس ِػً جٌقفحسجش ٚجٌّضِحس ٚجألؾشجط

خذٍح ٍىاطًْ مَثشٌا

cumbria.gov.uk

اىسْىاخ اىَثنشج | اىىقد ٍ ًعا فً اىَْضه

ٍجيس ٍقاطعح مَثشٌا )(Cumbria County Council

ساعدٌ طفلك علً التعلن كل َىم
الدردشح

الغٌاء

القزاءج

الحزكح

اللعة

اىغْاء ٍع طفيل  36-18شه ًشا

سٍساعذ رىل طفيل عيى اىرعيٌ

خذٍح ٍىاطًْ مَثشٌا

cumbria.gov.uk

اىسْىاخ اىَثنشج | اىىقد ٍ ًعا فً اىَْضه

ٍجيس ٍقاطعح مَثشٌا )(Cumbria County Council

ساعدٌ طفلك علً التعلن كل َىم
الدردشح

الغٌاء

القزاءج

الحزكح

اللعة

اىقشاءج ٍع طفيل  36-18شه ًشا
اسٌ اىَنرثح اىَحيٍح:
أوقاخ اىفرح:
أوقاخ اىقصح /اىيحِ:
اسٌ أٍْاء اىَنرثح:
سقٌ اىهاذف:

مرة جٍذج ىطفيل





ّ٠ىٕه جعطخذجَ جٌّؿالشٚ ،وطد جٌمقـٚ ،جٌىطد جٌّقٛسز ذذ ْٚوٍّحشٚ ،جٌىطد جٌفؼٍ١سٚ ،أٞ
ؽٟء ضىِٙ ٟٔٛطّس ذٗ أٔص ٚهفٍه
ّ٠ىٕه جعطخذجَ جٌىطد ِؿحًٔح ِٓ أِ ٞىطرس
ٌذ www.wordsforlife.org.uk ٜلحتّس ِٓ جٌىطد جٌّٛف ٝذٙح ٌألهفحي ِٓ جٌٛالدز
قط ٝغالظ عٕٛجش

ىَارا ال ذحاوىً










جعطشخ ٟقط٠ ٝقرف هفٍه ػٍ ٝقؿشن.
دػّ٠ ٗ١غه جٌىطحخ
عحػذ ٞهفٍه ػٍ ٝجالعطّحع ػرش ئ٠محف ضؾغ ً١جٌطٍفحص /جٌشجد /ٛ٠جٌٙحضف
جلشأ ٞوً ِغحء لرً جٌٕ َٛألٔٗ ٚلص ٘ذٚء
دػ ٟهفٍه ٠شجن ضمشت١ٌ ٓ١غطّطغ
جلشأٌٍ ٞؼذ٠ذ ِٓ جألعرحخ جٌّخطٍفس
جؾؼٍ ٟجألِش ِّطؼًح ِغ جٌطأغ١شجش جٌقٛض١س ِٚخطٍف
جألفٛجش
ؽحسو ٟجألفشجد ج٢خش ٓ٠ف ٟأعشضه ف ٟأٔؾطس جٌمشجءز
جفٕؼ ٟلققًح ذغ١طس ٠ى ْٛفٙ١ح هفٍه جٌؾخق١س
جٌشت١غ١س

خذٍح ٍىاطًْ مَثشٌا

cumbria.gov.uk

اىسْىاخ اىَثنشج | اىىقد ٍ ًعا فً اىَْضه

ٍجيس ٍقاطعح مَثشٌا )(Cumbria County Council

ساعدٌ طفلك علً التعلن كل َىم
الدردشح

الغٌاء

القزاءج

الحزكح

اللعة

اىقشاءج ٍع طفيل  36-18شه ًشا












جخطحس ٞجٌىطد جٌط ٟضؼطمذ ٓ٠أْ هفٍه ع١غطّطغ ذٙح
جعطؼ١ش ٞجٌىطد ِٓ جٌّىطرس
ٚفشٚ ٞلطًح وً ٌّ َٛ٠ؾحسوس جٌىطد
جظٙشٌ ٞطفٍه أٔه ضغطّطؼ ٓ١ذحٌمشجءز
عحػذ ٞهفٍه ػٍ ٝجالعطّحع ِٓ خالي ئ٠محف ضؾغ ً١جٌٙحضف /جٌطٍفحص /جٌشجدٛ٠
خققٚ ٟلطًح ٌٍشجقس ِؼًح ػٍِ ٝمؼذ ِش٠ف أٔص ٚهفٍه ػٍ ٝقؿشن ِغ لشجءز وطحخ ِؼًح
ضكذغِ ٟغ هفٍه ػٓ جٌىطحخ لرً ذذء لشجءضٗ
جفٕؼِ ٟإغشجش فٛض١س ِطٛجفمس ِغ جٌمقس
جلشأ ٞجٌمقس ػذز ِشجش ئرج وحْ هفٍه ٠غطّطغ ذٙح
جٔطمٍ ٟئٌِٛ ٝلغ ٌٍ www.wordsforlife.org.ukكقٛي ػٍ ٝلحتّس جٌىطد جٌّٛف ٝذٙح ِٓ
جٌٛالدز قط ٝعٓ غالظ عٕٛجش

تذوُ ذناىٍف




جؽطشو ٟف ٟجٌّىطرس جٌّكٍ١س
ل ِٟٛذض٠حسز ِشوض جألهفحي جٌّكٍٟ

خذٍح ٍىاطًْ مَثشٌا

cumbria.gov.uk

اىسْىاخ اىَثنشج | اىىقد ٍ ًعا فً اىَْضه

ٍجيس ٍقاطعح مَثشٌا )(Cumbria County Council

ساعدٌ طفلك علً التعلن كل َىم
الدردشح

الغٌاء

القزاءج

الحزكح

اللعة

اىقشاءج ٍع طفيل  36-18شه ًشا

سٍساعذ رىل طفيل عيى اىرعيٌ

خذٍح ٍىاطًْ مَثشٌا

cumbria.gov.uk

اىسْىاخ اىَثنشج | اىىقد ٍ ًعا فً اىَْضه

ٍجيس ٍقاطعح مَثشٌا )(Cumbria County Council

ساعدٌ طفلك علً التعلن كل َىم
الدردشح

الغٌاء

القزاءج

الحزكح

اللعة

اىحشمح ٍع طفيل  36-18شه ًشا



















٠كطحؼ جألهفحي ٌٍكشوس ٌطط٠ٛش ػمٚ ٌُٙٛػنالضٔٚ ُٙظحِ ُٙجٌؼقرٟ
ضططٛس قشوحش جألهفحي ذقٛسز ِٕطظّس ٠ٚكطحؾٌٍّ ْٛشٚس ذىحفس جٌّشجقً ٌ١طكٍٛج ذحٌٕؾحه ٚجٌقكس
٠كطحؼ جألهفحي إلضحقس جٌىػ١ش ِٓ جٌفشؿ ٌٍكشوس ذّخطٍف جٌطشق
٠كطحؼ جألهفحي ٌطط٠ٛش ػنالض ُٙجٌقغ١شز ٚجٌىر١شز ٌ١طّىٕٛج ِٓ جٌىطحذس
قح ٌٟٚئدسجؼ جٌىػ١ش ِٓ جٌٕؾحه جٌرذٔ ٟهٛجي ِٛ٠ه ١ٌٚظ ِؿشد جٌٍؼد
جٌؼرِ ٟغ هفٍه ذطش٠مس ضطنّٓ جإلهحٌس /جٌٛفٛي ٌألؽ١حء /جٌذفغ /جٌغكد /جإلِغحن /جٌذقشؾس ػٍٝ
جٌّشضفؼحش /جٌضقف ػرش جألٔفحق /جٌذٚسجْ /جٌطٛجصْ
جعطخذِ ٟجٌىشجش ٚجٌرحٌٔٛحش ٚجٌطحتشجش جٌٛسل١س ٚجألغط١س ٚجٌذسجؾحش
جعطّطؼ ٟذحٌشلـ ِغ هفٍه ٚجٌكشوس ٚفمًح ٌٍّٛع١مٝ
غٕ ٟجألغحٔٚ ٟجألٌكحْ جٌط ٟضطنّٓ قشوحش
ل ِٟٛذض٠حسجش ئٌ ٝجٌّغحقحش جٌخحسؾ١س ٚجٌّطٕضٖ
ٚفشِ ٞغحقحش ٌٍكشوحش جٌىر١شز
ؽحسوِ ٟغ هفٍه
ل ِٟٛذحألِٛس جٌط ٟضؿؼٍه ضٍٙػٓ١
جعطخذِ ٟوحفس ػنالضه
لٍٍِ ٟمذجس جٌٛلص جٌز ٞضم١ذ ف ٗ١قشوس هفٍه ِٓ خالي جٌؿٍٛط فِ ٟمحػذ
جٌغ١حسز ٚػشذحش جألهفحي
جعطخذِ ٟجٌطقف١ك ٚجٌّٛع١م ٝػٕذ ٌؼد جألٌؼحخ
أم١فٌّ ٟكس ِٓ جٌطكذِ ٞغ هفٍه .ػٍ ٝعر ً١جٌّػحي ،ئٌ ٝأِ ٞذّ٠ ٜىٕه جٌمفض؟
ً٘ ّ٠ىٓ جٌؿش ٞئٌ٘ ٝزٖ جٌؾؿشز؟

ذنيفح ٍْخفضح
وشجش ،ذحٌٔٛحش ،أٌؼحخ جٌشوٛخ ،جألؽشهس ،جٌطحتشجش جٌٛسل١س

تذوُ ذناىٍف
جٌكشوس ٚفٕغ أٌؼحذه جٌخحفس ذه .جعطخذِ ٟجٌؼحٌُ جٌخحسؾ ٟقٌٛه .جفٕؼِ ٟغحقحش
ٌٍكشوس دجخً جٌّٕضي ذأِحْ

خذٍح ٍىاطًْ مَثشٌا

cumbria.gov.uk

اىسْىاخ اىَثنشج | اىىقد ٍ ًعا فً اىَْضه

ٍجيس ٍقاطعح مَثشٌا )(Cumbria County Council

ساعدٌ طفلك علً التعلن كل َىم
الدردشح

الغٌاء

القزاءج

الحزكح

اللعة

اىحشمح ٍع طفيل  36-18شه ًشا

سٍساعذ رىل طفيل عيى ذطىٌش اىعضالخ اىالصٍح ىينراتح
هسار الحىاجز







ّ٠ىٕه أٔص ٚهفٍه ذٕحء ِغحس قٛجؾض دجخً جٌّٕضي أ ٚخحسؾٗ ئْ أِىٕه أْ ضؿؼٍ ٟجٌّٕطمس إِٓس
ّ٠ىٕه دجخً جٌّٕضي جعطخذجَ جٌٛعحتذ ٚجٌّمحػذ ٌٍطغٍك ػٍٙ١ح .جٌٛعحتذ ٌٍّّش جٌقخش .ٞجٌقٕحد٠ك
جٌىر١شز سجتؼس ػٕذ جعطخذجِٙح وأٔفحق ٌٍضقف ػرش٘ح .وّح أْ جٌّٕحؽف ٚجألٚسجق ؾ١ذز ٌٍضقف
ضكطٙح
ّ٠ىٕه ذحٌخحسؼ أ٠نًح جعطخذجَ جٌكٛجتو أ ٚجٌكٛجؾض جٌطر١ؼ١س جٌّٛؾٛدز ذحٌفؼً
جعطخذِ ٟخ١حٌه ِغ جٌكفحظ ػٍ ٝأِٓ هفٍه ِغ ِغحػذضٗ ف ٟجٌطؼحًِ ِغ ذؼل جٌّخحهش
غ١ش ٞجٌّغحس قغد ِح ّ٠ىٓ ٌطفٍه جٌم١حَ ذٗ

خذٍح ٍىاطًْ مَثشٌا

cumbria.gov.uk

اىسْىاخ اىَثنشج | اىىقد ٍ ًعا فً اىَْضه

ٍجيس ٍقاطعح مَثشٌا )(Cumbria County Council

ساعدٌ طفلك علً التعلن كل َىم
الدردشح

الغٌاء

القزاءج

الحزكح

اللعة

اىحشمح ٍع طفيل  36-18شه ًشا

سٍساعذ رىل طفيل عيى ذطىٌش اىرىاصُ واىعضالخ
سو سو سو را تىخ



جؾٍغ ٟػٍ ٝجألسك ٚٚجؾ ٟٙهفٍه ٚأٔص ضّغى ٓ١ذ١ذٗ٠



جٔكٕ ٟذؼ١ذًج ػٓ هفٍه غُ ٌألِحَ ٔكِ ٖٛغ جٌغٕحء:
ؾذف ،ؾذف ،ؾذف ذشفك ٌطذفغ جٌمحسخ ػرش جٌمٕحز
ق١حز ٍِإ٘ح جٌّشـ ،ئال أْ رٌه ِؿشد قٍُ
ؾذف ،ؾذف ،ؾذف ذشفك ٌطذفغ جٌمحسخ ػرش جٌّؿشٚ ،ٜئرج سأ٠ص ضّغح ًقح ،ال ضٕغ ٝأْ ضقشل
ؾذف ،ؾذف ،ؾذف ذشفك ٌطذفغ جٌمحسخ ػرش جٌٕٙش
ٚئرج ٘رص جٌش٠حـ ،عطرذأ ف ٟجٌؾؼٛس ذمؾؼش٠شز



ّ٠ىٕه فٕغ لحسخ ٌٍؿٍٛط ف ٗ١أغٕحء جٌغٕحء ٚجٌكشوس ذحعطخذجَ فٕذٚق ور١شِ /محػذ /عالي
جٌغغ ً١أ ٚأ ٞؽٟء ٠ىٌ ْٛذ٠ه ٠ٚى ْٛل ٞٛذّح ف ٗ١جٌىفح٠س

خذٍح ٍىاطًْ مَثشٌا

cumbria.gov.uk

اىسْىاخ اىَثنشج | اىىقد ٍ ًعا فً اىَْضه

ٍجيس ٍقاطعح مَثشٌا )(Cumbria County Council

ساعدٌ طفلك علً التعلن كل َىم
الدردشح

الغٌاء

القزاءج

اللعة

الحزكح

اىحشمح ٍع طفيل  36-18شه ًشا

سٍساعذ رىل طفيل عيى ذطىٌش اىرىاصُ واىعضالخ
لعثح الُىم الووطز





ال ضذػ ٟجٌطمظ ٛ٠لفه ػٓ جٌخشٚؼ ٌٍؼد
جسضذِ ٞالذظ وحف١س ٌٍكفحظ ػٍ ٝسجقطه أٔص ٚهفٍه
٠كد جألهفحي جٌمفض ف ٟجٌٛقًٌ ،زج ،ازذدٌ األحرَح الطىَلح الوطاطُح ٚجر٘رٌٍ ٟؿشٞ
ٚجٌمفض ف ٟجٌٛقً



جفٕؼ ٟلحسذًح فغ١شًج ٌإلذكحس ف ٟجٌٛقً .وّح ّ٠ىٕه فٕؼٗ ِٓ جٌٛسق أ ٚجٌش٠ؼ
أ ٚأٚسجق جٌؾؿش جٌط ٟضؼػش ٓ٠ػٍٙ١ح




جعطّؼ ٟئٌ ٝفٛش جٌّطٛس جٌّطغحلو ػٍ ٝجٌؾّغ١حش
جعطّطؼ ٟذحٌذخٛي فِٕ ٟطمس دجفثس ٚؾحفس

خذٍح ٍىاطًْ مَثشٌا

cumbria.gov.uk

اىسْىاخ اىَثنشج | اىىقد ٍ ًعا فً اىَْضه

ٍجيس ٍقاطعح مَثشٌا )(Cumbria County Council

ساعدٌ طفلك علً التعلن كل َىم
الدردشح

الغٌاء

القزاءج

الحزكح

اللعة

اىحشمح ٍع طفيل  36-18شه ًشا

سٍساعذ رىل طفيل عيى ذطىٌش اىرىاصُ واىعضالخ
لعثح ركىب ظهز الحصاى






مؼ ٟهفٍه ػٍ ٝظٙشن
جِؾ ٟأ ٚجؾش ٞأ ٚجػذ ٚذأعشع ِح ّ٠ىٕه.
ّ٠ىٕه ص٠حدز جٌٍؼرس ِٓ خالي جٌطظح٘ش ذأٔه ققحّْ٠ .ىٕه ئفذجس جألفٛجشِٚ ،طحٌرس جٌطفً
ذحٌؼٕح٠س ذه ٚئهؼحِهٚ ،جٌؼػٛس ػٍ١ه فِ ٟىحْ ِح ٔحتّس ٚجٌؼٕح٠س ذؾؼشن
ّ٠ىٓ أْ ٠أخز جٌطفً أٌؼحذٗ ف ٟؾٛالش ػٍ ٝظٙشن

خذٍح ٍىاطًْ مَثشٌا

cumbria.gov.uk

اىسْىاخ اىَثنشج | اىىقد ٍ ًعا فً اىَْضه

ٍجيس ٍقاطعح مَثشٌا )(Cumbria County Council

ساعدٌ طفلك علً التعلن كل َىم
الدردشح

الغٌاء

القزاءج

اللعة

الحزكح

اىحشمح ٍع طفيل  36-18شه ًشا

سٍساعذ رىل طفيل عيى ذطىٌش اىرىاصُ واىعضالخ
الكزاخ رائعح
جخطحسِ ٞغ هفٍه جٌىشز جٌط٠ ٟغطخذِٙح .غ١ش ٞقؿُ ٛٔٚع جٌىشز .جٌؼر ٟف ٟجٌذجخً ٚجٌخحسؼ  -جٌىشجش
جٌٕحػّس ؾ١ذز ٌٍذجخًٚ .فّ١ح  ٍٟ٠ذؼل جألٌؼحخ جٌطّ٠ ٟىٕه ٌؼرٙح ذحعطخذجَ جٌىشجش:



جؾٍغ ٟػٍ ٝجألسك ذّٛجؾٙس هفٍه ٚدقشؾ ٟجٌىشز ٌٍخٍف ٚجألِحَ



لفح ٚٚجؾٙح وً ِٕىّح ج٢خش .خز ٞخطٛز ٌٍخٍف ٚجٌم ٟجٌىشز ئٌ٠ ٝذ هفٍه جٌّفطٛقس .ئرج أِىٓ
ٌٍطفً جٌطمحه جٌىشز ،فخز ٞخطٛز أخشٌٍ ٜخٍف .ئْ أعمو جٌىشز ،فخز ٞخطٛز ٌألِحَ



جسوال جٌىشز ٌّغحفس لق١شز فّ١ح ذٕ١ىّح



جفٕؼ٘ ٟذفًح ِٓ ِمؼذ ٓ٠ذمطؼس لّحػ ِشذٛهس ذّٕٙ١ح ٚجذذأ ٞسوً جٌىشز ئٌ' ٝجٌٙذف'



ٌٕشِ ٜح ألق ٝجسضفحع ّ٠ىٕه سِ ٟجٌىشز ئٌٗ١



ٌٕشِ ٜح أهٛي ِغحفس ّ٠ىٕه جٌكفحظ ػٍ ٝجٌىشز ذؼ١ذًج
ػٍ ٝجألسك



ِّحسعس جأل٘ذجف

خذٍح ٍىاطًْ مَثشٌا

cumbria.gov.uk

اىسْىاخ اىَثنشج | اىىقد ٍ ًعا فً اىَْضه

ٍجيس ٍقاطعح مَثشٌا )(Cumbria County Council

ساعدٌ طفلك علً التعلن كل َىم
الدردشح

الغٌاء

القزاءج

الحزكح

اللعة

اىحشمح ٍع طفيل  36-18شه ًشا

سٍساعذ رىل طفيل عيى ذطىٌش اىرىاصُ واىعضالخ
حُاج الوتٌزٍ
جٌّطٕض٘حش أِحوٓ سجتؼس ٌمنحء جٌٛلص ِغ هفٍه .فّ١ح  ٍٟ٠ذنؼس أِٛس ّ٠ىٕه جٌم١حَ ذٙح ف ٟجٌّطٕضٖ:















جؾشِ ٞػً جٌش٠حـ ذألق ٝعشػس ضّىٕه ئٌ ٝؽؿشز
جػط ٟجٌطؼحَ ٌٍرو /جٌطٛ١س ذمطغ خرض لذّ٠س
جعطخذِ ٟجألؽشهس أ ٚاألشسطح الولىًح ٌؼًّ دجتشز ور١شز ف ٟجٌٛٙجء
جر٘ر ٟئٌ ٝجٌٍّؼد ٚعحػذ ٞهفٍه ػٍ ٝجٌٍؼد ػٍ ٝوحفس جألدٚجش
جٌٛغد ٚجٌطخطٚ ٟجٌمفض ٚجٌطغٍك
مؼ ٟلذ ًِح أِحَ جألخشٌٍ ٜم١حَ 'ذخطٛجش جألهفحي'
جٌؼر ٟجضرغ أٚجِش جٌمحتذ
جعطّؼ ٟئٌ ٝجألفٛجش
جفذس ٞأفٛجش ف ٟالىحل
ضذقشؾ ِٓ ٟجألِحوٓ جٌّشضفؼس /جسوٍ ٟأٚسجق جٌؾؿش!
جٌؼر ٟذطحتشز ٚسل١س /جسلذ ٞػٍ ٝجٌؼؾد ٚجٔظش ٞألػٍٝ
لٛد ٞدسجؾس /عىٛضش
جقٍّ ٟهفٍه ػٍ ٝوطف١ه

خذٍح ٍىاطًْ مَثشٌا

cumbria.gov.uk

اىسْىاخ اىَثنشج | اىىقد ٍ ًعا فً اىَْضه

ٍجيس ٍقاطعح مَثشٌا )(Cumbria County Council

ساعدٌ طفلك علً التعلن كل َىم
الدردشح

الغٌاء

القزاءج

الحزكح

اللعة

اىحشمح ٍع طفيل  36-18شه ًشا

سٍساعذ رىل طفيل عيى ذطىٌش اىرىاصُ واىعضالخ
الثحث عي كٌز األلعاب
جٌّطٕض٘حش أِحوٓ سجتؼس ٌمنحء جٌٛلص ِغ هفٍه .فّ١ح  ٍٟ٠ذنؼس أِٛس ّ٠ىٕه جٌم١حَ ذٙح ف ٟجٌّطٕضٖ:







ّ٠ىٕه ٌؼد ٘زج جٌٍؼرس دجخً جٌّٕضي أ ٚف ٟجٌٛٙجء جٌطٍك
ل ِٟٛذاخفحء ِؿّٛػس ِٓ جألٌؼحخ
مؼ ٟجألٌؼحخ ف ٟأِحوٓ عٍٙس ٚفؼرس
مؼ ٟجألٌؼحخ ف ٟأِحوٓ ِشضفؼس ِٕٚخفنس
ّ٠ىٕه ِغحػذز هفٍه ِٓ خالي لٛي أدفأ أ ٚأذشد ذّٕ١ح ٠مطشخ أ ٚئفذجس فٛش ٠ؼٍ ٛوٍّح جلطشخ
ِٓ أقذ جألٌؼحخّ٠ .ىٕه جٌطقف١ك أ ٚلشع هرٍس أِ ٚمالز ،أ٘ ٚض ذؼل جألؾشجط

خذٍح ٍىاطًْ مَثشٌا

cumbria.gov.uk

اىسْىاخ اىَثنشج | اىىقد ٍ ًعا فً اىَْضه

ٍجيس ٍقاطعح مَثشٌا )(Cumbria County Council

ساعدٌ طفلك علً التعلن كل َىم
الدردشح

الغٌاء

القزاءج

الحزكح

اللعة

اىحشمح ٍع طفيل  36-18شه ًشا

سٍساعذ رىل طفيل عيى اىرعيٌ

خذٍح ٍىاطًْ مَثشٌا

cumbria.gov.uk

اىسْىاخ اىَثنشج | اىىقد ٍ ًعا فً اىَْضه

ٍجيس ٍقاطعح مَثشٌا )(Cumbria County Council

ساعدٌ طفلك علً التعلن كل َىم
الدردشح

الغٌاء

القزاءج

الحزكح

اللعة

اىيعة ٍع طفيل  36-18شه ًشا

سٍساعذ رىل طفيل عيى فهٌ األسقاً
عذ ٍعً...











ٕ٘حن جٌىػ١ش ِٓ جألٚلحش خالي جٌ َٛ١جٌطّ٠ ٟىٕه فٙ١ح جٌؼذ ِغ هفٍه
٠إد ٞجٌؼذ ف ٟجٌّٛجلف جٌك١حض١س ئٌ ٝف ُٙهفٍه ٌّح ٘ ٟجألػذجد جٌطٕ٠ ٟطك ذٙح
ّ٠ىٕه أٔص أ ٚهفٍه ضكش٠ه جألؾغحَ ذّٕ١ح ضم ٌْٛٛجٌشلُ ِؼًح
فّ١ح  ٍٟ٠ذؼل جألؽ١حء جٌطّ٠ ٟىٕه جٌؼذ فٙ١ح هٛجي جٌ:َٛ١
جٌؼذ ذّٕ١ح ضقؼذ ٓ٠جٌذسؼ أ ٚضٕضٌٓ١
جٌؼذ ػٕذ ِؾحسوس جٌطؼحَ
جٌؼذ عٌد ًشس جٌّالذظ
ػذ جٌغ١حسجش جٌط ٟضّش
ػذ جٌخطٛجش جٌط ٟضّؾٓ١

خذٍح ٍىاطًْ مَثشٌا

cumbria.gov.uk

اىسْىاخ اىَثنشج | اىىقد ٍ ًعا فً اىَْضه

ٍجيس ٍقاطعح مَثشٌا )(Cumbria County Council

ساعدٌ طفلك علً التعلن كل َىم
الدردشح

الغٌاء

القزاءج

الحزكح

اللعة

اىيعة ٍع طفيل  36-18شه ًشا

سٍساعذ رىل طفيل عيى ذطىٌش خٍاىه
الصٌادَك رائعح .ىَارا ال؟...





جفٕؼِ ٟغحقس ّ٠ىٕه فٙ١ح جٌكفحظ ػٍ ٝألق ٝػذد ِٓ جٌقٕحد٠ك /جألٔحذ١د ضٛؾذ ِغحقس ٌٗ
ضأوذٔ ِٓ ٞظحفس جٌقٕحد٠ك ٚإِٔٙح ٌطفٍه ٌٍؼد ذٙح ِٓ خالي ئصجٌس أ ٞقٛجف قحدز
جعطخذِ ٟجٌقٕحد٠ك ٌٍؼد ذحٌىػ١ش ِٓ جٌطشق جٌّخطٍفس

جٌقٕحد٠ك سجتؼس ألٔٙح...








ٌٙح جٌىػ١ش ِٓ جألقؿحَ جٌّخطٍفس
ّ٠ىٕه أٔص ٚهفٍه جٌذخٛي فٙ١ح
ّ٠ىٓ فٕغ أ ٞؽٟء ِٕٙح ِػالً لحسخ /لطحس /سُازج /عش٠ش /ؽحقٕس /قزجء
ّ٠ىٓ أْ ضذخً فٙ١ح الدتثح الدهً ٚجألٌؼحخ
ّ٠ىٓ لطؼٙح /هالء٘حٌ /قمٙح
ّ٠ىٕه ئخفحء جألؽ١حء فٙ١ح

خذٍح ٍىاطًْ مَثشٌا

cumbria.gov.uk

اىسْىاخ اىَثنشج | اىىقد ٍ ًعا فً اىَْضه

ٍجيس ٍقاطعح مَثشٌا )(Cumbria County Council

ساعدٌ طفلك علً التعلن كل َىم
الدردشح

الغٌاء

القزاءج

اللعة

الحزكح

اىيعة ٍع طفيل  36-18شه ًشا

سٍساعذ رىل طفيل عيى اسرنشاف تْى جذٌذج
فطائز الطُي



عطكطحؾ ٓ١الضخحر لشجس فِ ٟمذجس جٌط ٓ١جٌزّ٠ ٞىٕه جٌطؼحًِ ِؼٗ.
ع١ى٘ ْٛزج جٌٕؾحه أفنً ف ٟجٌٛٙجء جٌطٍك







لذٌِ ٟطفٍه هٔ' ٓ١ظ١ف'ّ٠ٚ .ىٕه ؽشجء ضشذس صسجػ١س





ٚفش ٞعطكًح ٌٍؼًّ ػٍ ،ٗ١ػٍ ٝعر ً١جٌّػحي هحٌٚس لذّ٠س أ ٚف١ٕ١س أِ ٚمؼذ ذالعط١ىٟ
لذٌِ ٟطفٍه جألٚجٔ ٟأ ٚجٌّمالز أ ٚاألتازَق أ ٚجألوٛجخ أ ٚجألهرحق أ ٚجٌّالػك أ ٚجٌؾٛن
لذٌِ ٟطفٍه ذؼل جٌّ١حٖ ِٓ ،جٌؿ١ذ أْ ٠طّىٓ ِٓ جٌكقٛي ػٍٙ١ح ذٕفغٗ
ج ،ْ٢سجلر ٟذّٕ١ح ٠م َٛهفٍه ذحالعطىؾحف .فحٌطفً ع١رذأ ف ٟجٌخٍو ٚجٌقدٚ .ع١طشضد ػٍ٘ ٝزج
قذٚظ 'فٛم'ٝ
دػ ٟجٌطفً ٠م َٛذألقِ ٝح ّ٠ىٕٗٚ ،عحػذ ٗ٠فكغد ِٓ خالي جٌطٛم١ف ٌٗ
ّ٠ىٕه جلطشجـ ئمحفس جألغقحْ /أٚسجق جٌؾؿش /جٌرطالش.
عطكطحؾ ٓ١الضخحر لشجس فّ١ح ٘ ٛآِٓ ٌطفٍه

خذٍح ٍىاطًْ مَثشٌا

cumbria.gov.uk

اىسْىاخ اىَثنشج | اىىقد ٍ ًعا فً اىَْضه

ٍجيس ٍقاطعح مَثشٌا )(Cumbria County Council

ساعدٌ طفلك علً التعلن كل َىم
الدردشح

الغٌاء

القزاءج

الحزكح

اللعة

اىيعة ٍع طفيل  36-18شه ًشا

سٍساعذ رىل طفيل عيى االسرنشاف واسرخذاً ٌذٌه
الزغاوي والكزَن






مؼ ٟسغٛز جٌكاللس ػٍ ٝف١ٕ١سٚ .لذ ٠ى٘ ْٛزج أفنً ذحٌخحسؼ
سجلر ٟهفٍه ٌّؼشفس ِح ئرج وحْ ٠كد جٌشغحٚ ٜٚو١ف ٍ٠ؼر ْٛذٙح
ؾشذ ٟأؽ١حء ِخطٍفس ذحٌشغحِ ٜٚػً جألوٛجخ جٌرالعط١ى١س ٚجٌّالػك ٚجألٌؼحخ
جٌرالعط١ى١س جٌقغ١شز
ٔقحتف جٌغالِس :جعطخذِ ٟفمو جٌشغحٌٍ ٜٚرؾشز جٌكغحعس ٌٚىٓ ئرج وٕص ضؼشف ٓ١أْ ذؾشز
هفٍه قغحعس ،ف١فنً ػذَ جعطخذجِٙح ػٍ ٝجإلهالقّ٠ٚ .ىٕه ف٘ ٟزٖ جٌكحٌس جعطخذجَ وشُ٠
عّ١ه ألْ ذؼل جألهفحي ع١نؼ ْٛجٌشغح ٜٚف ٟفٌّ ُٙىٓ ال ضغطخذِ ٗ١ئرج وحْ هفٍه
قغحعًح ٌّٕطؿحش جألٌرحْ

 www.wordsforlife.org.ukذٗ جٌىػ١ش ِٓ
جألفىحس

خذٍح ٍىاطًْ مَثشٌا

cumbria.gov.uk

اىسْىاخ اىَثنشج | اىىقد ٍ ًعا فً اىَْضه

ٍجيس ٍقاطعح مَثشٌا )(Cumbria County Council

ساعدٌ طفلك علً التعلن كل َىم
الدردشح

الغٌاء

القزاءج

الحزكح

اللعة

اىيعة ٍع طفيل  36-18شه ًشا

سٍساعذ رىل طفيل عيى ذطىٌش اىعضالخ اىالصٍح ىينراتح الحقًا
اىطالء اىذاخيً واىخاسجً



ِٓ جٌّّطغ جٌطالء عٛجء ذحٌذجخً أ ٚجٌخحسؼ



ّ٠ىٕه جعطخذجَ جٌطالء أ ٚجٌّ١حٖ



ّ٠ىٓ جٌطالء ػٍ ٝجٌٛسق /جألٚسجق جٌّػرطس ػٍ ٝجٌغ١حؼ أ' ٚهالء' جألؾغحَ



ضكطحؾ ٓ١فمو الضخحر لشجس ف ٟو١ف١س ضٕظ ُ١جألِش ذك١ع ّ٠ىٓ ٌطفٍه جٌم١حَ ذألق ٝلذس ِّىٓ
ٚجألِحوٓ جٌط ٟضى ٓ١ٔٛسجم١س ػٓ جعطخذجَ هفٍه ٌٍطالء أ ٚجٌّ١حٖ فٙ١ح



ِغ ضؿّ١غ هفٍه للحاوَاخ ِٓ ِخطٍف جألقؿحَ ٚجألؽىحي .ف٘ ٟزج جٌقذد٠ ،كد جألهفحي ٌٍغح٠س
قًّ جٌذٌ ٛذّمرل



جعّكٌ ٟطفٍه ذًّء جٌذٌ ٛذحٌّ١حٖ أ ٚجٌطالءٚ .عطكطحؾ ٓ١الضخحر هالء ف ٟأفنً هش٠مس ٌؼًّ ٘زج.
ّ٠ىٕه ًِء جٌذٌ ٌُٙ ٛأّ٠ ٚىٓ ٌٍطفً ٍِإٖ ذٕفغٗٚ ،سذّح ِٓ ذشِ١ِ ً١حٖ



ٚفشِ ٞؿّٛػس ِٓ جٌفشػ ٚجألٚسجق ذّخطٍف جألقؿحَ



هفٍه ؾح٘ض جٌٍ ْ٢طالء



ّ٠ىٕه ًِء صؾحؾس ِنغٛهس ٚفٕغ ّٔحرؼ ذحعطخذجَ
جٌّ١حٖ أ ٚجٌطالء

خذٍح ٍىاطًْ مَثشٌا

cumbria.gov.uk

اىسْىاخ اىَثنشج | اىىقد ٍ ًعا فً اىَْضه

ٍجيس ٍقاطعح مَثشٌا )(Cumbria County Council

ساعدٌ طفلك علً التعلن كل َىم
الدردشح

الغٌاء

القزاءج

الحزكح

اللعة

جىيعة ٍع طفيل  36-18شه ًشا

سٍساعذ رىل طفيل عيى االسرنشاف
تالىًاخ الثلج



جِأل ٞجٌرحٌٔٛحش ذحٌّ١حٖ ٚمؼٙ١ح ف ٟجٌّؿّذ هٛجي جٌٍّ٠ٚ .ً١ىٕه ٚمغ قٛ١جٔحش ذالعط١ى١س
فغ١شز أ ٚأؽىحي أخش ٜف ٟجٌرحٌٔٛحش






جِأل ٞجألٚجٔ ٟجٌرالعط١ى١س ذأؽىحي ِخطٍفس ذحٌّ١حٖ ٚؾّذٙ٠ح هٛجي جًٌٍ١
ّ٠ىٕه ئمحفس أٌٛجْ ٌٍّ١حٖ ذحٌطالء أ ٚأٌٛجْ جٌطؼحَ
ذّؿشد جٌطؿّ١ذ ،خرٌ جٌرحٌٔٛحش ٚجألؽىحي ٚمؼٙ١ح ػٍ ٝف١ٕ١س ٌطفٍه العطىؾحفٙح
ّ٠ىٕه ٚمغ جٌػالؼ ػٍ ٝف١ٕ١س العطخذجِٙح دجخً جٌّٕضي أ ٚذحٌخحسؼ

خذٍح ٍىاطًْ مَثشٌا

cumbria.gov.uk

اىسْىاخ اىَثنشج | اىىقد ٍ ًعا فً اىَْضه

ٍجيس ٍقاطعح مَثشٌا )(Cumbria County Council

ساعدٌ طفلك علً التعلن كل َىم
الدردشح

الغٌاء

القزاءج

الحزكح

اللعة

اىيعة ٍع طفيل  36-18شه ًشا

سٍساعذ رىل طفيل فً فهٌ األشناه واىَساحاخ
لعثح الثٌاء









جفٕؼ' ٟلٛجٌد' ِٓ جٌىشض ِٓ ْٛخالي ئغالق فطكحش أ ٞفٕحد٠ك ٌذ٠ه
جضشو ٟهفٍه ٍ٠ؼد ذحٌقٕحد٠ك ٚجضرؼِ ٟح ٠ش٠ذ ِٕه جٌم١حَ ذٗ
ٚفش ٞفٕحد٠ك ِٓ ِخطٍف جألؽىحي ٚجألقؿحَ ِػً فٕحد٠ك جٌكرٛخ أ ٚجٌرغى٠ٛص
ضحذؼٌ ٟؼد جٌطفً ٚعحػذ ِٓ ٗ٠خالي ئمحفس جألؽ١حء جٌط٠ ٟكرٙٔٛح ِػً لطغ جٌمّحػ أ ٚجأللالَ
ّ٠ىٓ أْ ٠م َٛهفٍه… ذرٕحء ذشؼ /ػًّ ِرٕ /ٝفٕغ ع١حسز /ذٕحء هش٠ك
ضكذغ ٟئٌ ٝهفٍه ػّح ٠م َٛذٗ
ّ٠ىٕه جعطخذجَ ػٍد جألقز٠س /فٕحد٠ك جٌكرٛخ /ػٍد ِؼؿ ْٛجألعٕحْ ِٚح ئٌ ٝرٌه

خذٍح ٍىاطًْ مَثشٌا

cumbria.gov.uk

اىسْىاخ اىَثنشج | اىىقد ٍ ًعا فً اىَْضه

ٍجيس ٍقاطعح مَثشٌا )(Cumbria County Council

ساعدٌ طفلك علً التعلن كل َىم
الدردشح

الغٌاء

القزاءج

الحزكح

اللعة

اىيعة ٍع طفيل  36-18شه ًشا
سٍساعذ رىل طفيل عيى اىنراتح الحقًا
اصٌع عالهتك






لذٌِ ٟطفٍه جٌىػ١ش ِٓ جٌفشؿ ٌقٕغ جٌؼالِحش
ّ٠ىٕ ُٙجٌم١حَ ذٙزج ف ٟجٌّٕضي أ ٚف ٟجٌٛٙجء جٌطٍك
ضكطحؾ ٓ١فمو ٌطمذ ُ٠جألدٚجش جٌالصِس ٌؼًّ جٌؼالِحش ِػً جٌؼقح ٚجٌطرحؽ١ش الولىى ٚجأللالَ
ٚجٌفشػ ِٓ ِخطٍف جألقؿحَ ٚجٌّالػك ،أ ٚف ٟجٌٛجلغ أ ٞؽٟء ّ٠ىٓ جعطخذجِٗ وأدجز ٌقٕغ
جٌؼالِحش
و ٟٔٛئ٠ؿحذ١س ٚلذِ ٟجألفىحس ٌطفٍه .ال ضمٍم ٟذؾأْ ضؾى ً١جٌكشٚف ألْ جألُ٘ أْ ٠غطّطغ هفٍه
ذرٕحء جٌؼالِحش

خذٍح ٍىاطًْ مَثشٌا

cumbria.gov.uk

اىسْىاخ اىَثنشج | اىىقد ٍ ًعا فً اىَْضه

ٍجيس ٍقاطعح مَثشٌا )(Cumbria County Council

ساعدٌ طفلك علً التعلن كل َىم
الدردشح

الغٌاء

القزاءج

الحزكح

اللعة

اىيعة ٍع طفيل  36-18شه ًشا

سٍساعذ رىل طفيل عيى االسرنشاف واسرخذاً خٍاىه
العصٍ واألحجار...
لذٌِ ٟطفٍه جٌىػ١ش ِٓ جٌٛلص ٌٍؼد ٚجعطىؾحف جٌخحسؼٚ .ضٛؾذ جٌىػ١ش ِٓ جألِٛس جٌطّ٠ ٟىٕه جٌم١حَ
ذٙح ذحعطخذجَ جٌؼقح ٚجألقؿحس:









جفٕؼ ٟقٛ١جٔحش ػرش جٌشعُ ػٍ ٝجٌؼُقٚ ٟهالء جألقؿحس
ل ِٟٛذحٌم١حط ٚجٌؼذ ِٓ خالي سؿ جٌؼُقٚ ٟجألقؿحس أ ٚجٌشعُ ػٍ ٝجٌؼُقٟ
جفٕؼّٔ ٟحرؼ
جفٕؼ ٟدٚجتش ٚأؽىحي قٍض١ٔٚس ِٚػٍػحش ِٚشذؼحش
جفذس ٞأفٛجش ػرش جٌمشع أ ٚجقطىحن جٌؼُق ٟأ ٚجٌٕمش ػٍ ٝجألقؿحس
جسعّ ٟقشٚف
جفٕؼ ٟفٌٛؿحْ ٚدٌٍِّ ٝغحػذز ف ٟجٌمقـ
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ساعدٌ طفلك علً التعلن كل َىم
الدردشح

الغٌاء

القزاءج

الحزكح

اللعة

اىيعة ٍع طفيل  36-18شه ًشا

سٍساعذ رىل طفيل عيى اىرعيٌ
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ساعدٌ طفلك علً التعلن كل َىم
الدردشح

الغٌاء

القزاءج

اللعة

الحزكح

اىَشاعش واىسيىك  36-18شه ًشا
اىَشاعش



ع١ى ْٛهفٍه عؼ١ذًج ػٕذ جٌغّحـ ٌٗ ذحٌٍؼد واالسركشاف.
فحألهفحي ٠كر ْٛجالعطّطحع



عحػذ ٞهفٍه ػٍِ ٝؼشفس و١ف ٠ؾؼش ِٓ ْٚخالي جعطخذجَ جٌىٍّحش جٌط ٟضطنّٓ ِؾحػش ِػً
عؼ١ذ ٚقضٚ ٓ٠خحتف





ع١ى ْٛؽؼٛسن ًِّ ٙح ٌطفٍه
ع١كطحؼ هفٍه ٌٍؾؼٛس ذحٌشاقس ِٓ خالٌه  /ٚأ ٚجألؽخحؿ ج٢خش ٓ٠جٌز٠ ٓ٠طؼٍك ذُٙ
عطإغش جألؽ١حء جٌّك١طس ػٍِ ٝؾحػش جٌطفًٚ .ع١إغش ٘زج أ٠نًح ػٍ ٝعٍٛوٗ

اىسيىك



ع١طأغش ِضجؼ هفٍه ٚعٍٛوٗ ذحٌىػ١ش ِٓ جألِٛس جٌّخطٍفس ،ػٍ ٝعر ً١جٌّػحيِ ،ذ ٜضؼرٗ ِٚمذجس
ؽؼٛسٖ ذحٌؿٛعٚ ،و١ف ٠طُ جٌطؼحًِ ِؼِٗٚ ،ح ّ٠ىٕٗ جٌم١حَ ذِٗٚ ،ح ٠م ٌٗ ٌٗٛجٌٕحط








ضكذغ ٟئٌ ٝهفٍه ذقٛش ٘حدب  -فمذ ٠مٍذن ئرج فشخص
ّ٠ىٓ ٌطفٍه ف ُٙأْ و١ف١س ضقشفٗ عطإغش ػٍ ٝج٢خشٓ٠
ع١رذأ هفٍه ف ٟف ُٙأٔٗ غ١ش ِغّٛـ ٌٗ ذحٌم١حَ ذرؼل جألِٛس
لذ ٠طّىٓ جٌطفً ِٓ جعل اِخسَي َشعسوى تالساحح
ع١رذأ جٌطفً فِ ٟؼشفس و١ف ّ٠ىٓ أْ ٠ؿشـ عٍٛو ُٙج٢خشٓ٠
٠ؿد أْ ٠طّىٓ هفٍه ِٓ جٌطٛلف ذٕفغٗ ػٓ جٌم١حَ ذؾ٠ ٟؼشف أْ ػٍ ٗ١ػذَ جٌم١حَ ذٗ

خذٍح ٍىاطًْ مَثشٌا
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اىسْىاخ اىَثنشج | اىىقد ٍ ًعا فً اىَْضه
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ساعدٌ طفلك علً التعلن كل َىم
الدردشح

الغٌاء

القزاءج

الحزكح

اللعة

اىَشاعش واىسيىك  36-18شه ًشا
ٍارا عيً /عيٍْا اىقٍاً ته؟








سجلرٚ ٟجعطّؼ ٟئٌ ٝهفٍه قط ٝضف ٓ١ّٙجألؽ١حء جٌط٠ ٟكرٙح ٚجألؽ١حء جٌط ٟلذ ضغنرٗ
٘ذت ٟهفٍه ػٕذِح ٠ى ْٛغحمرًح
عحػذ ٞهفٍه ػٍ ٝجٌطؼحًِ ِغ جٌّٛجلف جٌط ٟضى ْٛؾذ٠ذز ػٍ ٗ١أ ٚفؼرس ػٍٗ١
لذٌِ ٟطفٍه جٌىػ١ش ِٓ جٌٛلص ٌٍؼد ٚجعطىؾحف جٌؼحٌُ
ٚفشٌ ٞطفٍه جٌىػ١ش ِٓ الرجازب جٌّخطٍفس ف ٟجٌّٕضي ٚخحسؾٗ
وٚ ٟٔٛجمكس ِغ ٔفغه ذخقٛؿ ِح ٘ ٛجٌغٍٛن جٌّمرٛيٚ ،ضأوذ ِٓ ٞجضفحق جألعشز وٍٙح
ٚأخرش ٞهفٍه ذٕفظ جألِش

www.foundationyears.org.uk/parents
....roetlurtelwre.il..ww

خذٍح ٍىاطًْ مَثشٌا
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اىسْىاخ اىَثنشج | اىىقد ٍ ًعا فً اىَْضه

ٍجيس ٍقاطعح مَثشٌا )(Cumbria County Council

ساعدٌ طفلك علً التعلن كل َىم
الدردشح

الغٌاء

القزاءج

الحزكح

اللعة

ًىتاخ الغضة واالّفعاه  36-18شه ًشا
ٍا هً ًىتح الغضة؟






ضكذظ ًىتح الغضة ػحدز ف ٟجألهفحي ػٕذ عٓ عٕط ٓ١أ ٚغالظ عٕٛجش
ّ٠ىٓ أْ ٠ىٌ ْٛذ ٜجألهفحي جٌقغحس ِؾحػش ل٠ٛس ٌٍغح٠س ٚضكذظ ًىتح الغضة ػٕذِح ضغٍر٘ ُٙزٖ
جٌّؾحػش ٠ٚفمذ ْٚجٌغ١طشز ػٍِ ٝؾحػشُ٘ٚ .ع١إغش ٘زج أ٠نًح ػٍ ٝعٍٛوُٙ
ّ٠ىٓ ٌطفٍه أْ ٠قشل أ٠ ٚرى ٟأو َرحدز تصىخ هسذفع
ّ٠ىٓ أْ ٠شِ ٟجٌطفً جألؽ١حء أ٠ ٚنشخ أ٠ ٚؼل

مٍف ٌَنًْْ ٍساعذج طفيً عيى ذجْة ّىتح اىغضة؟




ّ٠ىٓ ضؿٕد ٔٛذحش جٌغند ف ٟذؼل جألق١حْ ٌٚىٓ ٌ١ظ دجت ًّح
ّ٠ىٕه جوطؾحف أْ ٕ٘حن ِٛلف ِكذد ٠طغرد فٛٔ ٟذس جٌغندٚ .ئْ أِىّٓ٠ ،ىٕه ضغ١١ش ٘زج
جٌّٛلف



ّ٠ىٓ ئٌٙحء جٌطفً ف ٟذؼل جألق١حْٚ .عطكطحؾ ٓ١ألْ ضى ٟٔٛعش٠ؼس ٚضالقظ ٟأْ ًىتح الغضة
ّ٠ىٓ أْ ضرذأ ٚضؼػش ٞػٍ ٝؽٟء إلٌٙحتٗ.



ضزوش ٞأْ هفٍه ع١ؾؼش ذفمذجْ جٌغ١طشز ّ٠ٚىٓ أْ ٠ى ْٛخحتفًحٚ .عٕ١ظش جٌطفً ٌه ٌطٙذتطٗ ٚضٛف١ش
ذؼل جألِٓ

خذٍح ٍىاطًْ مَثشٌا
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اىسْىاخ اىَثنشج | اىىقد ٍ ًعا فً اىَْضه

ٍجيس ٍقاطعح مَثشٌا )(Cumbria County Council

ساعدٌ طفلك علً التعلن كل َىم
الدردشح

الغٌاء

القزاءج

الحزكح

اللعة

ًىتاخ الغضة واالّفعاه  36-18شه ًشا
ٍارا ٌجة عيً أُ أقىً ته خاله ّىتح غضة؟



قحفظ ٟػٍ ٝألق ٝلذس ِٓ جٌٙذٚء ٚجٌغ١طشز (٘زج ِّىٓ ٌىٕٗ ٌ١ظ عٙالً)ٚ .قح ٌٟٚػذَ
جٌقشجل



ال ضطؼحٍِِ ٟغ جألِش ذقٛسز ؽخق١س .فٙزٖ ِشقٍس ِٓ جٌططٛس ّ٠ٚىٓ أْ ٠ى ْٛهفٍه ٔفغٗ
خحتفًح



قح ٌٟٚأٚالً جٌكذ٠ع ذٙذٚء ٚئٌٙحء جٌطفً



قحفظ ٟػٍ ٝأِٓ هفٍه ٚجألهفحي ج٢خشٚ .ٓ٠لذ ٠ؼٕ٘ ٟزج ٔمً هفٍه أ ٚجألغحظ



عٙ١ذأ ذؼل جألهفحي ئرج ضُ قٌٍّ ،ُٙىٓ ّ٠ىٓ أْ ٠طغرد ٘زج ف ٟص٠حدز عٛء جٌكحٌس ٌرؼل
جألهفحي .ضؼشف ٓ١هفٍه أفنً ِٓ أ ٞؽخـٚ ،عطؼشف ٓ١و١ف١س ضٙذتطٗ



ػٕذ جٔطٙحء ٔٛذس جٌغند ،ػٛد ٞئٌ ٝجٌٛمغ جٌطر١ؼ ٟذأعشع ِح ّ٠ىٓ



ّ٠ىٕه فٚ ٟلص آخش أْ ضؾشقٌ ٟطفٍه جٌؿّ١غ ٠ؾؼش أق١حًٔح ذحٌغند ٌٚىٓ ٌ١ظ ِٓ
جٌقك١ف جٌقشجل أ ٚالسكل أ ٚجٌؼل ِٚح ئٌ ٝرٌهّ٠ٚ .ىٕه جلطشجـ هشق ٌٍطقشف ػٕذ
جٌؾؼٛس ذحٌغند ِػً قنٓ الدب جٌذِ١س أ ٚسِٔ ٟفغٗ ػٍ ٝجٌٛعحدز أ ٚجٌؿش ٞأٚ
جٌقشجل ذحٌخحسؼ



ضزوش ٞأْ هفٍه ع١ؾؼش ذفمذجْ جٌغ١طشز
ٚجٌغند ّ٠ٚىٓ أْ ٠ى ْٛخحتفًحٚ .عٕ١ظش
جٌطفً ٌه ٌطٙذتطٗ ٚضٛف١ش ذؼل جألِٓ

خذٍح ٍىاطًْ مَثشٌا

cumbria.gov.uk

