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ل ف ي الم�ف
   :التعلم �ف

 

ي الم 
ستوى أفكار لآلباء ومقد�ي الرعا�ة حول التعلم �ن

ي ثاال
ين  

 
ي طفلك   كونعندما �

ي    مأنهبنقول فإننا  P7, P6, P5 بتدائ�ة اإل مدرسة من الأو السادس أو السابع   خامسالصف ال �ن
�ن

ي منالمستوى ال
ي هذا �وقد �كون التعل. التعل�م ثاين

ي وقت الحقبالنسبة لبعض األطفال المستوى م �ن
�دور   و . أو سابق  �ن

ي المدرسة  نا متعل جزأ من 
ي العالقات ،  حول   �ن

 ، الحمل ، الوالدة  الوق�ع حاملو، أجسادهم  النمو ،   أمان ك�ف نكون �ف
الصحة  و العالقات تعل�م ب �س�و هذا جزء من تعلمنا للصحة والرفاه�ة  و . / مقد�ي الرعا�ة  ول�اءأ ماه�ة كوننا و 

 .الجنس�ة واألبوة
  
 
ّ
  ك إن

�
ا لمساعدة طفلك ع�  م األول واألهم لطفلك المعل ن للعمل مع� . ، هناك فرصة لآلباء / مقد�ي الرعا�ة والموظفني

ي مركز التعلم المبكر أو الحضانة أو المدرسة ە بوجود،   التعلم
ي الصفحات التال�ة  . �ستكشف �ن

ك�ف �مكنك دعم  �ن
ا بعض االقتباسات من اآلباء الذين سئلوا عما �فعلونه لدعم تعلم أطفالهم  .التعلم ، هناك أ�ض�

  

م عن
�
 لعالقاتا التعل

ل �مكنك   ن ي الم�ن
ا ما   -الق�ام بهذە األش�اء �ن ا ، و  والشك أنك تقوم بهبعض هذە األش�اء واضح نوع�   نها نذكرها أل �ننا  يوم��

ي المدرسة   تدعم التعلم
 �ن

 
ي    !ف��دون  كلنا  • ە. �مكنك التحدث عن كل األش�اء الىت ن ر طفلك بمدى أهميته وتم�ي

�
ا ، ذك عند الدردشة واللعب مع�

اتهم�ج�دونها ، و  ن ي ما �جعل إخوتهم وأخواتهم  الخاصة وما تح م�ي
ا أن تجعلهم �فكرون �ن به فيهم. �مكنك أ�ض�

�ن. و ��دين ف أو أصدقائهم  أعمامهموأبناء  ن   متم�ي
ي هذا العمر أطفالنا  صبح. �صداقات المحافظة ع�تك��ن و  •

أ��� استقالل�ة قل�ً� وتصبح صداقاتهم أ���  �ن
ا أن "ال ي أ�ض� ا.    تصبح"  خصوماتأهم�ة بالنسبة لهم. وهذا �عىن ل  �مكنك �شجيع طفلك  و أ��� شيوع� ن ي الم�ن

ع�  �ن
ي الجداالت والخالفات.  

ا وأن يبذل قصارى جهدە حىت ال �شارك �ن ا مع اآلخ��ن ، وأن �كون لط�ف� أن �كون ودود�
ي التحدث ومساعدته ع� 

ا قضاء بعض الوقت �ن ول�ن عندما يواجه طفلك مشكلة مع صديق ، �مكنك أ�ض�
ي المدرسة لمعرفة ما   - ل ط��قة إلصالح المشكلة ا�تشاف أفض

�مكن أن �شمل ذلك التحدث إ� شخص ما �ن
ا.   إذا كان ب�مكاننا المساعدة أ�ض�

•  
�
 أو بنتا

�
ي السنوات المبكرة  .أن تكون صب�ا

ي   �ن
ي المدرسة ، يتم �شجيع األطفال ع�   المرحلة األو� اإلبتدائ�ة   و�ن

�ن
ي ن�ع رضوا بوأن ي ، تقبل أنفسهم ي المدرسة ،   الفتاة أو الصىب

الذي ي��دون أن �كونوا.سنبذل قصارى جهدنا �ن
ل ، �مكنك �شجيع طفلك ع� أن �كون كما ي��د، و . والمساواةأساس  جميع األطفال ع�    لتعامل معل ن ي الم�ن

أن �ن
ي 

ي الق�ام ب�شارك �ن
ام األطفال اآلخ��ن أ�ا   الب�تالمهام �ن  .  كانوا ، ومساعدته ع� تعلم اح�ت

ي هذا اللغرام�ةاعالقات  ال •
. حب�ب/    حبيبةالحصول ع�    ف�ما �خص ، قد �شعر األطفال ببعض الضغط    سن . �ن

ا �سأل طفلك:  تكون قد  ر�ما   ذلك    �عرقلحىت اآلن؟ �مكن أن    حبيبة/    حب�بلد�ك    أل�سسمعت بالفعل شخص�
ن مجرد   ي أن األطفال    عالقات الصداقة بني ي المدرسة أن المراحل المبكرة من البل�غ تعىن

الفت�ات والفت�ان. ندرك �ن
ي ت

ا أن �ساعد األطفال   بذلك  ة مشاعرهم لآلخ��ن ، و�الطبع ال بأسغذ�قد يبدأون �ن ، ول�ن س�كون من الرائع أ�ض�
 وأن �لعبوا  

ً
ل ع� أن �كونوا ببساطة أطفا� ن ي الم�ن

ي المدرسة و�ن
  وا البعض دون أي ضغط ل�كون  هم ضهو مع بعو�ل�ن

ي المدرسة ، 
ي عالقات. عندما نتعلم عن العالقات �ن

ا من  فإّن األمر �ن يتعلق بمساعدة الطفل ع� أن �كون واثق�
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ا لل ا ومستعد� ي  نفسه وأن يتخ�ل أنه عندما �كون أ��ب سن�
مع شخص �ظهر  ف�جب أن �كون ذلك    عالقة ،دخول �ن

ام والرعا�ة لهم.   االح�ت
 

 : آباء آخرون   ما قالهإل�ك  
 

. �شعر أنه من المف�د التحدث  ال"لقد تحدثت عن   ي ا    نا بأصدقائهم. وتحدث  همستواهم ور�طمقارنة بصداقات مع ابنىت أ�ض�
ي عانت فيها من مشا�ل وما    قد �ساعدها ع� التعامل مع ذلك. " كان عن المواقف الىت

  
ي "إنه متحمس للغا�ة مع الفت�ات و�قول" إنها ل�ست   ! " حبيبىت

  
ة. واألوالد ، سلوكهم �جب أن يالتنان�ي ال، أش�اء حول وزنهم.  بنات"هناك ال�ث�ي من الضغط ع� ال    ت�فوا بط��قة قص�ي

 مثل الرجال ".  ا �تحدثو و ،  ةذكور�
  
ي المدرسة.  التجارب السلوكات و تنفتح "

�سي�ي  عل�ك التحدث معه. أر�دە أن يتحدث عن الصداقات وأن يتعلم ك�ف�ة ف�ن
ي التجارب

 من س�كون. أر�دە أن �سلك الط��ق الصحيح ". قولبة . للمساعدة �ن
 

ي  لم عنالتع 
 أمانال�ون �ن

  
ي هذا امن المجاالت الهامة للتعلم 

ن ، و  لسن �ن بها ،   وا ثقو�ع� مشاعرهم  �تعرفوا مساعدة أطفالنا ع� أن �كونوا آمنني
ل �مكنك التفك�ي    ا �ذهبو   �مكن لهم أن  من  وا تذكر أن يو  ن ي الم�ن

إل�ه إذا كانوا بحاجة إ� التحدث أو الحصول ع� المساعدة. �ن
ي الق�ام ببعض هذە األش�اء: 

 �ن
  

ف وأذك�اء آمن �ف نكون وسائل التواصل االجتما�ي وك • نت لدى استعمالني ي هذا الاإلن�ت
، قد �كون   سن. �ن

ل�ة ، أو الدردشة مع األصدقاء ، أو ممارسة األلعاب أو  ن نت أ��� ، �قومون بالواجبات الم�ن ن باإلن�ت األطفال متصلني
ل  �مكنك التحدث.    اليوتوبمشاهدة   ن ي الم�ن

نت  أن  ك�ف    �ن ي مكان ما ، وأينما كنت   �شبهاالتصال باإلن�ت
  التواجد �ن

ك 
ّ
ي ال �جب مشاركتها  تحتاج إ� أن �شعر باألمان. �مكن  فإن ي التعرف ع� المعلومات الىت

ك مساعدة طفلك �ن
ء يراە أو �سمعه أي والقدوم إل�ك إذا كان هناك  ي

ي المدرسة ،  مزعجو�كون �ش
. عندما نتعلم عن هذا األمر �ن

ك  ح سنخ�ب ي �مكنك النظر إليها مع طفلك لمساعدة عائلتك ع� التعلم عن األمان وسنق�ت ي  بعض األش�اء الىت
�ن

نت. اإل   ن�ت
ي هذا العمر ع� التعرف ع� مشاعرهم وفهمها والثقة  الشعور باألمان وعدم األمان •

. �مكن مساعدة األطفال �ن
ي �شعرون بها  ي ع�  اتجاە  بها. �مكننا مساعدة األطفال ع� التعرف ع� المشاعر الىت جسمهم ( بطن عصىب

ا ما ل�س ع� ما يرام). �مكنك التحدث  ي رؤوسهم (عندما تعرف أن شيئ�
طفلك   معسب�ل المثال) والمشاعر �ن

ا أو غ�ي سع�د أو قلق أو خائف.   عن مشاعرە وما �شعر به عندما �كون عصب��
ي �مكن أن تحدث للطفل المعاملة أنواع مختلفة من إساءة  •

ال  �د األفضل ألطفالنا وأن . كلنا ن� واإلهمال اليت
ي   سنتعلم.  ينشغلوا بهموم الدن�ا 

ي المعاملة  المدرسة عن اإلساءة   �ن
ي �مكن أن تكون إساءة جسد�  �ن  ةأو جنس�  ةالىت

ي  اللوم ال �قع ع� الط ألننا ن��د أن �فهم األطفال أن هذە األش�اء خاطئة ، وأن نقوم بذلك . أو إهماال 
ا �ن فل أبد�

ي ال وحالة حدوث ذلك. 
ل ، عند مشاهدة التلف��ون أو عند قراءة كتاب ، ستظهر هذە األنواع من المواقف  �ن ن م�ن

ا و  هطفلك ومساعدته ع� فهم أن مع  �مكنك التحدث - ي أن �كون آمن�
 يتم االعتناء به. أن ل�ل طفل الحق �ن

ء ما. إن التما نعن�ه بالموافقة • ي ي طلب إذن من شخص ما للق�ام ��ش الموافقة �ساعد   علم عن. الموافقة تعىن
ي   و مدير األطفال ع� فهم أنهم 

جسدهم. سنقوم بمشاركة بعض المعلومات معك عندما نتعلم عن الموافقة �ن
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ا حول �شجيع األطفال ع� طلب إذن  ل �شكل أسا�ي �مكن أن �كون أ�ض� ن ي الم�ن
المدرسة ، ول�ن التعلم �ن

 م أو ال. ش�اء وفهم وقبول عندما �كون الجواب نعحصول أو الق�ام بألل
ا  دعمللمساعدة والإل�ه  من �مكنهم الذهاب • . لست أنت المعلم األول واألهم لطفلك فحسب ، بل أنت أ�ض�

ن الذين يثقون بهم و�مكنهم الذهاب ي البالغني
ي المدرسة ، سنشجع األطفال ع� التفك�ي �ن

  إليهم  أهم دعم له. �ن
ي ال   -  ا�شغالإذا كان لديهم سؤال أو 

ا. �مكنك �شجيع طفلك ع� الحد�ث عن  �مكنك الق�ام بذلك �ن ل أ�ض� ن م�ن
ي المدرسة الذين �حبونهم و�ثقون بهم. 

 ال�بار �ن
 

 قاله اآلباء اآلخرون:  ما إل�ك  
  

ي أفعل ما �جب ه"ال أشعر أن ي من الفهم لضمان أنىن
."الق�ام به ل  لدي ما �ك�ن  لحفاظ ع� سالمة طف�ي

  
إ� الغرفة قاموا   ذهبت . إذا �ستعملونهالف�سبوك ألن أصدقاءهم  استعمال  �طلبونو ألطفال الجهاز اللو�ي ، �ستعمل ا"

ي الغرفة األخرى كما    ب�غالق الصفحة ، 
 فكرة ". تكون لد�ك أي ن أن و بد�مكنك أن تكون �ن

  
 وك�ف �جب أن �عامل اآلخ��ن".  ه اآلخ��نحىت �فهم ك�ف �حب أن �عامل  �سلط األقران"أتحدث معه عن 

  
 
�
ي ت��د أن تعامل بها." نفس الناس ب مع تعاملتواب وماالخطأ وأنه �جب أن مها ما الّص "أنا أعل  الط��قة الىت

 

 النمو والجسد التعلم عن
ي أجسادهم  عندما �صل

ات �ن ة من المدرسة االبتدائ�ة ، تحدث تغي�ي ون ��عة. فهم   –األطفال إ� السنوات األخ�ي �ك�ب
ل تتعامل تجد نفسك سوف   ن ي الم�ن

ات   ك�ف لخصوص�ة ، و ل طفلك حاجة مثل  أمور مع �ن �كون أ��� استقالل�ة والتغي�ي
ي مع سن البل�غ  

ي تأيت ات الجسم والمشاعر الق��ة.   سواء كانت –المبكرة الىت  تغ�ي
  

ا "لحظات قابلة للتعل�م".    مور عندما يتعلق األمر بالتعرف ع� هذە األ 
�
ل ، نود منك أن تفكر ف�ما �س� أح�ان ن ي الم�ن

�ن
ورة للتعلف  لمساعدة الطفل ع� التعلم. الفرص  ول�ن تحدث أش�اء وتتسىنّ م ، هناك أوقات ال نخطط فيها بال�ن
 بعض األفكار.  إل�ك  
  

•  "! �ستمتع  عندما �ذهب طفلك إ� المرحاض أو �ذهب للسباحة أو �ستحم أو  الخصوص�ة و "جسدي �ي
ي ما هو خاصب

، �مكن   ماعدا إذا تطلب األمر المساعدة منك. به دش ، هناك فرص لتشج�عه ع� التفك�ي �ن
ة لألطفال الق�ام باألش�اء �شكل مستقل.  ل �مكنك وقد تكون هناك فرص كث�ي ن ي الم�ن

تذك�ي طفلك بأنه    فيها  �ن
ي ألحد أن �لمس أو �سأل   هم منجسمه ، و�مكن لألطفال أن يتعلموا أن لمس لرئ�س  

اخت�ارهم ، وأنه ال ينب�ن
 عن أجزائه الخاصة. 

ي موهمك�ف تتغ�ي أجساد الفت�ات والفت�ان مع ن • ي المدرسة  ،  . وهذا �عىن
ي ذلك   التعلم عن ،�ن

البل�غ بما �ن
تهم   ات الجسد�ة ، مثل ما �حدث لشعرهم و��ش ك�ف�ة تغ�ي المشاعر. سيتعرف جميع األطفال ع� التغ�ي

. سنتحدث حتالم (األحالم الرطبة)(الح�ض) واالنتصاب واإل الشه��ة والثدي والرائحة والدورة  هم وشكل جسم
ل  عن كذلك  ن ي الم�ن

 الحد�ث عن بعض األش�اء �ن
ً

النظافة الشخص�ة. نحن نتفهم أنه قد �كون من المح�ج قل��
�ة األساس�ة و  ي المدرسة سنقوم بذلك بط��قة واقع�ة. يتعلق األمر كله بالتنم�ة الب�ش

هو مانمر به  ، ول�ن �ن
ا!   جم�ع�
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ح  . عندما نتةالذك��وق�ة منع الحمل واأل عن ذا ما ما هو "الجنس" و  • ي المدرسة ، يتم �ش
حدث عن الجنس �ن

ا. نتعلم   الجنس كجزء من عالقات حب ال�بار. نفعل ذلك ألنه ، كما تعلم ، �ط�ح   ماهو ذلك بطرق أساس�ة جد�
ي الذكري ، مرة أخرى ألن األطفال  

ا ماه�ة وسائل منع الحمل والوا�ت األطفال أسئلة حول هذە األش�اء. نوضح أ�ض�
ن��د أن �كون لديهم معلومات أساس�ة ج�دة ودق�قة. سنقوم بمشاركة أ�شطة التعلم  �سمعون عن هذە األش�اء و 

ل.  ن ي الم�ن
ي التحدث عنها �ن

ي ترغب �ن ي الط��قة الىت
 معك قبل الق�ام بها، حىت تتمكن من التفك�ي �ن

 
 

 "نحن نتحدث فقط عن األش�اء وقت حدوثها."  
ا �شأن الشعر ع� أجسادهم ، ن��دهم أن  

�
ات. إنه ج�ل مختلف  يتقّبلو  "إنهم �طرحون أسئلة وعل�ك أن تكون صادق التغي�ي

 ".  كلم ، عل�ك الت
 
ل حول أسماء األعضاء التناسل�ة وال نعطيهم أسماء طفول�ة. نتحدث عما �حدث عندما  ت"نحن م  ن ي الم�ن

ا �ن فتحون دائم�
 ". نج�ب ع� أي أسئلة بصدق ول�ن مع مراعاة العمر. ذلكذا �حدث �كون لد�ه قض�ب منتصب ولما 

 
ي كل خطوة عندما تقرر    شاركت" 

ي �ن ء  حمل والوالدة ،  إ� ال  الم��د من األطفال  جابانابنىت ي
ن من كل �ش و�ي بذلك ع� �قني

ي هذا المجال
 !" �ن
 

 رعا�ةالمقد�ي  \ معىن أن نكون أول�اءوالحمل والوالدة و  لم عن الوق�ع حاملالتع
  

ي المدرسة ك�ف يتم  
ي سن مبكرة الح�اة ، والحمل والوالدة. عندما نكون    خلق يتعلم األطفال �ن

حد�ث عن بالنقوم بذلك    �ن
إ� الحد�ث عن ح�اة اإل�سان. نحن نفعل ذلك ألن األطفال فضوليون ،   ثم يتم االنتقال بعد ذلكالنباتات والحيوانات ،  
ا أن �عرفوا  ل. هناك بعض  تب�ت ال�احة �ي األفضلو ي��دون حق� ن ي الم�ن

. إل�ك بعض األفكار حول ك�ف�ة الق�ام بذلك �ن
ي  ي هذە المحادثات. �مكن أن ال�تب الرائعة الىت

 ت�ساعد �ن
�
 قائمة ال�تب التال�ة.  عوا ع�طل

  
ي المدرسة ، سنتحدث عن ك�ف�ة إنجاب طفل ب ؟األطفال انجابتم �ف يك

عبارات �س�طة تصف الجنس  استعمال �ن
ي    عرضا توض�ح�ا م  والحمل. قبل أن نقوم بهذا الدرس ، سنشارك نستخدمها حىت تتمكن من دعم هذا التعلم  سوال�لمات الىت

ل.  ن ي الم�ن
 �ن
ي رحم األم. قد تكون هناك فرص لألطفال حملال

ي المدرسة ، سنتحدث عن ك�ف�ة نمو الطفل �ن
ي األ�ة  . �ن

ل أو �ن ن ي الم�ن
�ن

ي  إللتقاء ل أو مع األصدقاء 
ن بمعرفة الم��د! �عد الحمل �ن ن و مفتونني والدردشة مع النساء الحوامل ؛ س�كونون فضوليني

ل مع وصول إخوة أو أخوات أو أبناء ع ن ا عظ�مة للتعرف ع� التطورات جدد فر  مالم�ن ي تحدث أثناءص�  الحمل.  الىت
ول من الرحم والخروج من مهبل األم.    ك�ف يولد األطفال؟ ن ي المدرسة عن استعداد الطفل للوالدة وال�ن

سيتعلم األطفال �ن
ل الحد�ث عن والدة طفلك  ك�مكن  ن ي الم�ن

 لمشاركتها. ، أو والدة األشقاء. ر�ما لد�ك بعض الصور المبكرة  �ن
ي ن�ع األ�ي تفكالو معيف أن نكون أول�اء  

ع� الرغم من صغر سنهم ، نحن ن��د أن يتعلم األطفال   . صبحون�س  نالذي  ول�اء �ف
ي �حتاجها الطفل ل�كون بصحة ج�دة وس ي المدرسة عن جميع األش�اء الىت

ي و ع�دا �ن
ا  �ن أمان. إن التعلم عن كونك والد�

ات الشخص�ة لمساعدة طفلك ع� التعلم ، ومساعدته �ساعد األطفال ع� فهم الوظ�فة   المهمة. �مكنك استخدام الخ�ب
 .  ع� فهم والتعرف ع� كل ما تفعله من أجله ، منذ أن كان طفً� حىت سنه الحا�ي

  
 قاله اآلباء اآلخرون: ما إل�ك بعض 
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ن   ا�ة بني ي  التعل�م ومصلحة   ،المحل�ة والسلطات مصلحة الصحة الوطن�ة مجالسبدعم من �ش
 اسكتلندا  �ن

 والحكومة االسكتلند�ة ووكاالت القطاع الثالث 
  

  

ي �جدوننا ك�سألهم ك�ف "
. ن��د أن  ا صوتأن �كون لديهم آباء. هل �جب أن نقوم باألش�اء �شكل مختلف؟ لديهم الحق �ن

ا ، ال �مكنهم �ع�شوا ، لذلك ال �مكنهم أن ج�دون ا آباء �كونو �مكنهم أن �فهم أطفالنا ك�ف  ن  مجان�� .  أن �كونوا متطلبني
 ك�ف يت�فون ، فهم مهذبون ".   ا �عرفو  البد أن

  
ا صادقة ي المناقشة عندما  "أنا دائم�

انجاب تطلب وما  طفال  الفرص نفسها مثل مناقشة ك�ف أنجبتتتسىن واستباق�ة �ن
 ."بما يتناسب والسن الطفل

 

 أهم�ة االستماع والتحدث
  

ي المكان المناسب 
ي بعض األح�ان تحتاج فقط إ� أن تكون �ن

ي تلك اللحظات س�ظهر طفلك  و�ن
ي الوقت المناسب. �ن

�ن
ا ، أو ر�ما س�مشاعر  ي   ط�ح تلتقطها ، ر�ما سيبدو وكأنه بحاجة إ� إخبارك أو سؤالك شيئ�

السؤال للتو. ل�س هناك شك �ن
ي بعض األح�ان. ول�ن عندما  أو مقد�ي  كونكم آباء   أن

ا �ن ا صعب� الدردشة أو اللعب أو  قم ب،  �كون ذلك ممكنا الرعا�ة أمر�
 كتاب وقت النوم. قراءة  

  
ء�ث عن القضا�ا. إنه �عرف أنه �مكنه "يتعلق األمر بالحد ي ته أنه ال يوجد   -أفراد األ�ة اآلخ��ن  إ� إ�ي أو  الم�ب لقد أخ�ب

 موض�ع محظور ". أي 
  
  

 ضبع كتب للقراءة مع
  

ي المدرسة ، والبعض اآلخر لدينا متواجدة بعض هذە ال�تب 
إذا لم �كن لديهم   -من المكتبة المحل�ة  �مكنك استعارتها �ن

 ! بقرائتها   طلبها لك. استمتعكون من الممكن لهم هذە ال�تب ، فقد يت 
  

 Stories for boys who dare to be different - قصص لألوالد الذين �جرؤون ع� االختالف
 )ISBN 978-1-78747-198-6بن بروكس (

ن (الذين أصبحوا  وا العالم. و مشهور�ن)  غ�ي و مشهور�ن رجاال  حكا�ات حق�ق�ة للفت�ان المذهلني  الذين غ�ي
  

 Goodnight stories for rebel girls  - اتقصص ل�لة سع�دة للفت�ات المتمرد
 )ISBN 978-0-141-98600-5إ�لينا فاف��ي وفرا�ش�سكا كافالو (

 مشهورات و�عضهن غ�ي مشهورات) من جميع أنحاء العالم. قصص النساء البطالت (بعضهن 
  

؟ (�سخة بنات) (حقائق الح�اة)  What's Happening to Me? (Girls Edition) (Facts of Life) - ماذا �حدث �ي
�د�ث   ISBN-10: 9780746069950سوزان م�ي

ات (من دل�ل حساس ومفصل ومف�د للبل�غ األنثوي ، سيثبت هذا ال�تاب أنه ال �قدر    9بثمن ل�ل من الفت�ات الصغ�ي
ي هذا  

ي تحدث �ن ات الجسد�ة الىت سنوات فما فوق) ووالديهم ع� حد سواء ، و�تناول الموضوعات الرئ�س�ة من التغي�ي
 الوقت إ� المسائل العمل�ة ؛ مس�ي ومقبول وموثوق. 

  
) (حقائق الح�اة) ف ؟ (�سخة بنني  What's Happening to Me? (Boys Edition) (Facts of Life) - ماذا �حدث �ي

 ) ISBN 9780746076637أل�كس ف��ث (
ع� ال�ث�ي من أسئلتهم  �ج�ب هذا ال�تاب أن سنوات فما فوق) الذين س�جدون   9ال�تاب المصاحب لألوالد (

ي أجسادهم.  ف�ما �خص�ساعدهم ع� القلق �شكل أقل سو 
ات �ن  التغي�ي
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ن   ا�ة بني ي  التعل�م ومصلحة   ،المحل�ة والسلطات مصلحة الصحة الوطن�ة مجالسبدعم من �ش
 اسكتلندا  �ن

 والحكومة االسكتلند�ة ووكاالت القطاع الثالث 
  

  

  
ء إنه  ي

ا�ش  It’s perfectly normal - طب��ي تمام�
�ي ( ي هار�س وما�كل إم�ب  ) ISBN 978-0-763-62610-5رويب

ن  كتاب  اوح أعمارهم بني  والجنس والصحة الجنس�ة.   مو سنوات وما فوق حول تغي�ي األجسام والن 10لألطفال الذين ت�ت
 
 

  Usborne facts of Life: Growing up - النمو  أوسبورن: حقائق الح�اة 
�د�ث (سوزان   )ISBN 0-7460-3142-4م�ي

ات الجسم والجنس.  ؟ لماذا يتغ�ي جسدي؟ لماذا أشعر باختالف؟ كتاب عن المراهقة ، تغ�ي  ماذا �حدث �ي
  

؟ ي   ?Personal Hygiene? What’s that got to do with me - النظافة الشخص�ة؟ ما عالقة ذلك يب
 ) ISBN 978-1-84310-796-5بات ك���ي (
إ�   ذات الرائحة ال���ــهةنفس  المن   -عادات ج�دة للح�اة  يتبىن الشخص�ة و�علم المهارات األساس�ة و� �قدم النظافة

ن ذي الرائحة ال���ــهة والم��د. الظافر األ   قذرة إ� اإلبطني
  

  Let’s Talk about Sex  -  لنتحدث عن الجنس
ي هار�س (  ) ISBN 978-1-84428-174-9رويب

ن بما �حتاجون إ� معرفته عن الجنس.  ن والمراهقني  و م�ح  متواضعكتاب �خ�ب المراهقني
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