
                                               

Sprache: Arabisch 

 

النظافة الشخصية؟ تعليمات تطبيق في طفلي ةمساعد يمكنني كيف  

نوالمربي للوالدين تعليمات  

 ،نيووايمرب اهلي األ أعزاءي  

 غير معتلدة  جديدة قوانينايحلي  يوجد  ايوضع بسبب اييومية ايمدرسية ايحيلة يتنسيق .ايمدرس  يد ايدوامجد من بدأي األسلبيع من ايعديد بعد

 ليتعليملتب مأطفليكم على االيتزا مسلعدة  يمكنكم او مربين كوايدين محضرتك  .ايتلميذو اتايتلميذ من وااليتزام عليهل ايمواظبة تطلبيلجميع وت

ة.ايصحي  

  يك  ايمعلوملت اهذه كتلبةب قلموا معن  للمدارس الحكومي المكتب كما دينللوال رااداإل ودائرة  لصحةا ومكتب وريفها ورجبارم مدينة  نواب

.ايمدرسة ف  ـايجديدة ـ اييومية ةحيلواي ايدراس  ايدوام ابنلئكم يبداية حضيريت  يعطوكم ايحلفز  

  يقلل أن يمكن ايمعلوملت مع ليتعلملب وايطريقةاألسلوب . أطفليكم األسئلة منفتحين وكونوا لرونوك عن تتحدثون كيف انتبهوا :قدوة اكونو  

ايمبدأ  .األملن مسلفة على  ايحفلظ غلية يهم واواشرح نمطمئ بأسلوب ايحلي  ايوضع عن أطفليكم مع تحدثوا. ليزيداه او وايقلق  ايمخلوف

.ايعدوى من اآلخرين حملية األشخلص اهو ايرئيس   

 .األيعلببمسلعدة  شرحهل ايضرورة حلل وف  /ةايطفل مع تنلقش أن يجب ايتليية ألساسيةا ايقوانين   

 (فراشاي او سريرك طولك تقريبل  ايمثلل سبيل على) ونصف متراي مسلفة  

 .متر 1.5 ال مسلفة يتوضيح ايخشبية ايطول قيلس عصلة استخدموا :نصيحة  

  قبل ايفرصة  بعد ايمدرسة )بعد ةئداف أو بلردة ميلهب ثلنية 30 إيى 20 من يمدة وايصلبون بليملء بعنلية االيدي غسل 

   (ايعطلس أو ايسعلل أو األنف تنظيف بعد ايميله دورة استخدام وبعد ايطعلم تنلول

 ايداخل  اييد مرفق ف  ايعطلس أو ايسعلل  

 وجهكم واتلمس ال   

   ايقطن  حتى ايمصنوع من واألنف ايفم حملية عقنل لباسو واألنف الفم حماية

 . كتمدرس ف  ايموجودة ايتعليملت على انتبه وايفم االنف  حملية قنلع لرتداءك األسلسية، نصلئحاي لك بجلنب إجبلري اينقل وسلئل ف  يكون  

 .ارتدائه ف  يرغبون وايذي مريح يكون ايذي واألنف ايفم حملية عقنل أطفليكم مع  ااختلرو :نصيحة  

  ايقنلع ارتداء  على عتلدواوي يتعلموا يك  ايمنزل حلجلت يشراء تذاهبون عندمل معكم أطفليكم اصطحبوا او ايمنزل ف  هاستخدام على واتدرب

 حرارة بدرجة ايمدرس  ايدوام بعد غسله يجب وايفم االنف حمليةعلبة او كيس. قنلع  أطفليكم واأعط ايقنلع على يلحفلظ .ايعلمة األملكن ف 

يمئو 60  

 األقالم وايكتب بين بعضم. ايتالمذة يتبلدل أن ايمسموح غير من يلمدرسية النه القرطاسيةامل ك معهم يحضرونان  أطفليكم على يجب   

 .اختالط يحدث يك  ال صلحبهم اسم عليهل كتبي   أن يجب الطعام وعلب المياه زجاجات   

.المدرسة طريق على يستخدمونها  كي المعطرة المناديل اطفليكم أعطوا   

 يمكنهم الو األملن مسلفة على ايحفلظ يجب صالفر في أو المدرسة طريق على بأنه ألطفليكموا وضح   

ايمقربين األصدقلء عنلق   

 

نالموقع الرئيسية حةالصف على تجدونها الشخصية النظافة بخصوص أخرى معلومات   

(www.marburg-biedenkopf.de) 


