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ل ف ي الم�ف
   :التعلم �ف

 

ي الم 
 ستوىأفكار لآلباء ومقد�ي الرعا�ة حول التعلم �ن

ولاأل  
 

ي  طفلك    كون عندما �
ي   صف ال �ن

ي    ف�مكن القول بأنهم  P2,P3,P4 بتدائ�ة  اإل مدرسة  من الأو الثالث أو الرابع    الثاين
المستوى  �ن

ي هذا �وقد �كون التعل. التعل�م ول مناأل
ي وقت الحقبالنسبة لبعض األطفال المستوى م �ن

ي   نا متعلجزأ من �دور  و . �ن
�ن

  �س�و لصحة والرفاه�ة  عن ا جزء من تعلمنا    و هو .  قّصة الطفلو ما �سم�ه  ، أجسادهم    النمو العالقات ،  حول    المدرسة
 .الصحة الجنس�ة واألبوةو العالقات  تعل�م ب
  
 
ّ
  ك إن

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

ي الصفحات التال�ة ك�ف  ،  التعلم
ا بعض األسنكتشف �ن من اآلباء الذين سئلوا عما  فكار �مكنك دعم التعلم ، هناك أ�ض�

 .�فعلونه لدعم تعلم أطفالهم
  

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 �ج�دونها،    !ف��دون  كلنا  • ە. تحدث عن كل األش�اء الىت ن ر طفلك بمدى أهميته وتم�ي

�
ا ، ذك عند الدردشة واللعب مع�

اتهمو  ن ي ما �جعل إخوتهم وأخواتهم وأبناء    م�ي
ا أن تجعلهم �فكرون �ن   أعمامهم الخاصة وما تحبه فيهم. �مكنك أ�ض�

�ن. و ��دين ف أو أصدقائهم ن    متم�ي
ن والبع�دين. تنمو  �حب األطفال سماع قصص عنك عندما كنت.ث عن العائالتالتحّد  • ، وعن األقارب الق��بني

ة �مكن لأل  صور العائلة أو  تص��ر �مكنك رسم أو إلحتفال بمدى العالقات الق��بة والوط�دة بينهم. � الصغ�ي
ي صور أشجار العائلة أو إ�شاء معرض للعائلة / 

 .  الشخص�ة س�ل�ن
ي المدرسة  . �ساعد األطفال  التعرف ع� ال�بار الموثوق بهم  •

ن الذين  �ن ن المختلفني ع� التعرف ع� جميع البالغني
ن أو �ساعدونهم و�دعمون ن هم والذين �مكنهم المساعدة إذا كانوا قلقني ء ما. �مكنك التحدث   منشغلني ي

�شأن �ش
ل  ن ي الم�ن

ي ح�اعن �ن
ن اآلخ��ن �ن  .الذين �حبونه و�ــهتمون بهو  ة طفلك البالغني

•  
�
 أو بنتا

�
ي رضوا بأن يع� و ، تقبل أنفسهمشجع األطفال ع� �.أن تكون صب�ا الذي ي��دون أن  ن�ع الفتاة أو الصىب

ي ال�ث�ي من  �كونوا.  ە الصب�ان والصب�ات ول�س الحال  الناس ف�ما �خص ما�حبه أو ي��د األطفال توقعات  �لىب
ي المدرسة ، لكذلك مع البعض اآلخر. 

. المساواةأساس جميع األطفال ع�  لتعامل معسنبذل قصارى جهدنا �ن
ل ، �مكنك �شجيع طفلك ع� أن �كون كما ي� و ن ي الم�ن

ي �د، و �ن
ي الق�ام بأن �شارك �ن

، ومساعدته  الب�ت المهام �ن
ام األطفال اآلخ��ن أ�ا    .  كانوا ع� تعلم اح�ت

 
 : آباء آخرون   ما قالهإل�ك  

 
ي الحافلة و�ستخدمه  عندما تتسىن لنا "ننتهز الفرص 

ء نراە ع� شاشة التلف��ون أو �ن ي
 للمحادثات المفتوحة ... �ش

 . "للمناقشة
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ت األمور ، إنه  قد الفت�ان الملصقات مع الفت�ات ، وكالهما �مارسان كرة القدم ، ليتبادل "   منعش". ألمر تغ�ي
  

ي البدا�ة لذلك أ�دنا له أنه وقد كان � رقص. ال�شجعه ع� أداء نحن  . نمارس أي ضغط"ال 
 ".  أمر  مقبولشعر بالح�ج �ن

  
ء."أقول لها أن الفت�ات �مكنهن الق�ام ب" ي

 كل �ش
  
ن المثلي تم التطرق إ�" ي المدرسة   ات والمثل�ني

ن جنس�ا عندما كان شخص �ن ومزدوجو الميول الجنس�ة والمتحولني
تهم بما تعن�ه كلمة "مث�ي الجنس" وكانإنه مث�ي الجنس عنه �قولكان   يتحدث عن أحد المشاه�ي الذي  لدينا   ت. أخ�ب

ي تهوىالفت�ات الو األوالد ستهون حول األوالد الذين � ناقشةم
ء غ��ب   لوايت ي

ي  الفت�ات ، وال �عتقدون أن هناك أي �ش
�ن

 . للشتم"، وتحدثنا عن عدم استخدام ال�لمة  ذلك
 

 األجساملم عن النمو و التع 
  

ورة لنشاط تعل��ي ،  ي المدرسة عن "لحظات قابلة للتعل�م". هناك أوقات ال نخطط فيها بال�ن
  ول�ن تحدثنتحدث �ن

فرصة لمساعدة الطفل ع� التعلم. عندما يتعلق األمر بالنمو والتعلم عن أجسادهم ، فهذە ط��قة تتسىن الاألش�اء فقط و 
ل. إل ن ي الم�ن

ي ك�ف�ة دعم التعلم �ن
 . �ك بعض األفكار ج�دة للتفك�ي �ن

  
• "! ي المدرسة. �مكن  "جسدي �ي

ي ن��د توص�لها لألطفال �ن ة الىت  ألطفال لهذە �ي الرسالة ال�ب�ي
�
أن  و مأن يتعل

 
�
ل ،  تأ�د من أنك. مس هو اخت�ارهمالل ن ي الم�ن

ا أو الذهاب للجلوس   ال تج�ب طفلك ع��ن تقب�ل شخص ما وداع�
ا إعطاء طفلك رسالة واضحة مفادها أنه إذا لمس  �شأن ذلك  �مكنهم أن �قرروا ح�ث    – ع� ركبته   ! �مكنك أ�ض�

ي مثل هذا ال كون مذنبا أي شخص أو حاول لمس أجزائه الخاصة ، ف�مكنه إخبارك ولن � 
ا �ن  موض�ع أبد�

ي الحمام •
ي   تتسىن دش ،  �أخذ . عندما �ذهب طفلك إ� المرحاض أو �ستحم أو �ف

فرص لتشج�عه ع� التفك�ي �ن
ما هو خاص. ما لم �كن عل�ك المساعدة ، �مكن لألطفال الق�ام باألش�اء �شكل مستقل. �مكنهم إغالق األبواب  

 ، وغسل أ�ديهم ، وارتداء مال�سهم.  
ي �ستخدمها •

ي ا . سوف �ستخدم ال�لمات اليت
والحلمات.   مؤخرة: القض�ب والف�ج والمفرداتهذە ال لمدرسة �ن

ا نفهم بعضنا البعض.  مفرداتاألطفال ال عرف ألنه إذا  و�ننا نقوم بذلك  ي أننا جم�ع� وهو  الصح�حة ، فهذا �عىن
ي أن �شعروا بالح�ج  و مجرد أجزاء من أجسادهم ،    تلك أن  كما يت�قنون إ�  .  أمنهمماس�حافظ ع�  

.  ا ح�الهال ينب�ن
الخاصة. (فقط للتوضيح ، �ستخدم   معندما تحتاج إ� التحدث عن أجزائه مفردات�مكنك استخدام هذە ال 

ي �مكن للفتاة رؤ�تها  ء عضا األ  جزء منلال�لمة الصح�حة ل ها كلمة الف�ج ألن المهبل هو الجزء   - التناسل�ة الىت
  .(  الداخ�ي

م عن األجزاء الخاصة. ألق نظرة هنا:  . �حب األطفال هذە الط��قة للتعلقاعدة ال�او�ل •
-safe/underwear-children-abuse/keeping-https://www.nspcc.org.uk/preventing
 rule/   

 
 قاله اآلباء اآلخرون:  ما إل�ك  

  
ن " ي والفرق بني ي و ال "لقد أج��نا محادثة حول أجزاء جسم ابنىت إذا  بأنها   فتاة عندما بدأت بط�ح األسئلة ، لذا شعرتالصىب

ها كانت تط�ح األسئلة ، 
ّ
 "جاهزة لإلجابات.   فإن
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ي قد كنت أّ� دائما ع�إلخ."  القضّ�ب،  العضو الذكري،  العانةإنهم ع� علم باألسماء األخرى المستخدمة ""
  إين

 ". جسمهمعضاء استخدام "القض�ب" الف�ج "كمصطلحات صح�حة أل 
  

 اخت�ار ما �طلق عل�ه".  له  �مكنح�ث سنوات و�عرف كلمة القض�ب.  5"عمرە 
  

ي 
ي لم أرغب �ن  ". أن يرتبك "قررت استخدام كلمات المدرسة ألنىن

  
ي شخص�ةبالنسبة �ي ألن شخصي"بالنسبة لألم ، هذا أمر مح�ج  ء  ىت ي

بالجسم  خاص خاصة عندما يتعلق األمر بأي �ش
ي أدركت أنه �جب أن أ�ون م ي إ�ي  له وأر�دە أن �عرف أنه �مكن، ف�ما أقوله  ةوواثق ةفتحتوما إ� ذلك ، ل�نىن

أّ�ا  أن �أيت
ي ذهنه ".  كان ما 

 �دور �ن
  

ي "إنهم يتعلمون 
ي نطقتهم اآلمنة. او�ل �ي مالمدرسة ، أن الّ�  ذلك �ن ىن

ّ
 ."تقوم بذلك  سع�د ألن المدارسإن

 

ي تبدأ بها ح�اة الب�ش  التعلم عن  ، الحمل والوالدة الط��قة الىت
ي المدرسة ك�ف يتم 

الح�اة ، والحمل والوالدة. نفعل ذلك من خالل الحد�ث عن النباتات   خلق يتعلم األطفال �ن
ا أن   ي بالطبع التحدث عن ح�اة اإل�سان. نحن نفعل ذلك ألن األطفال فضوليون ، ي��دون حق� والحيوانات ، وهذا �عىن

ا. ر�ما    نكون   ومن األفضل    ا  �عرفو  ن جد� ي  قد تكون قد سئلت بالفعل��حني
األطفال؟ إل�ك بعض األفكار  : ول�ن من أين �أيت

ل  عنلم  حول ك�ف�ة التحدث والتع ن ي الم�ن
ي هذە المحادثات. تحقق من  ذلك �ن

ي �ساعد �ف
. هناك بعض ال�تب الرائعة اليت

 قائمة ال�تب التال�ة. 
ي المدرسة سنتحدث  األطفال؟ يتم إنجابك�ف  •

عبارات �س�طة تصف  استعمال طفل ب العن ك�ف�ة إنجاب�ن
ي �ستخدمها حىت تتمكن  ك عرضا توض�ح�ا والمفردات أن نقوم بهذا الدرس ، سنشاركالجنس والحمل. قبل  الىت

ل.  ن ي الم�ن
 من دعم هذا التعلم �ن

ي المدرسة سنتحدث  . حملال •
ي رحم األ �ن

ل أو   ،. قد تكون هناك فرص لألطفالمعن ك�ف�ة نمو الطفل �ن ن ي الم�ن
�ن

ي األ�ة أو مع األصدقاء ، 
ن بمعرفة الم��د!  �ن ن و مفتونني للقاء والدردشة مع النساء الحوامل ؛ س�كونون فضوليني

ل ، مع وصول إخوة أو أخوات أو أبناء عم جدد ، �ي فرص رائعة للتعرف ع� تطورات   ن ي الم�ن
إن حاالت الحمل �ن

 الحمل. 
ي  ك�ف يولد األطفال؟ •

ول من الرحم والخروج من   تهالمدرسة عن استعداد الطفل لوالد سيتعلم األطفال �ن ن وال�ن
ل ، �مكنك التحدث عن والدة طفلك ، أو والدة األشقاء. ر�ما لد�ك بعض الصور المبكرة  ممهبل األ  ن ي الم�ن

. �ن
 لمشاركتها.  

ي المدرسة عن   ماذا �حتاج األطفال؟ •
ي  ع� الرغم من صغر سنهم ، نحن ن��د أن يتعلم األطفال �ن كل األش�اء الىت

ات  و مان. األ سعادة و �شعر بال�حتاجها الطفل ل�كون بصحة ج�دة و  مرة أخرى ، �مكنك استخدام الخ�ب
ساعد ع� كان �الشخص�ة لمساعدة طفلك ع� التعلم. �مكنك التحدث عن ن�ع الطفل الذي كان ، وما الذي  

 والحفاظ ع� صحته وسعادته وأمانه. ه تهدئت
 

 قاله اآلباء اآلخرون:  ما إل�ك  
 
ح ال�ث�ي عن التكاثر والحمل باستخدام كتاب    عندما كنت حامً�."  استعملته"أ�ش
  

ي   ة "كانت ابنىت ي هذا الموض�عف�ي مت�قنة  لحمل والوالدة ، لذا  ثم عند انجب الم��د من األطفال  أعندما قررت أن    حا�ن
 " �ن
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ي المناقشة عندما  
ا صادقة واستباق�ة �ن ي و تتاح الفرص مثل مناقشة  كانت  "لقد كنت دائم� ما الذي ينطوي  الوالدة الخاصة يب

 "بما يتناسب  مع السن – انجاب األطفالعل�ه 
 

 أهم�ة االستماع والتحدث
  

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

ي تو�ن
ي الوقت المناسب. �ن

لك اللحظات س�ظهر طفلك  �ن
ا ، أو ر�ما س�  �مكنك اإلحساس بها مشاعر  السؤال للتو. ل�س   ط�ح، ر�ما سيبدو وكأنه بحاجة إ� إخبارك أو سؤالك شيئ�

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

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

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

 موض�ع محظور ". أي 
  
  

 ضبع لقراءة معكتب ل
  

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 
  
 Lift the flap Questions and Answers about my Body -  : أسئلة وأج��ة عن جسديغطاء رفع الا

ن  ي داي�ن  )  ISBN 9781409562108( كايىت
ي   لغطاء�حتوي كتاب ارفع ا

ي �طرحها األطفال الفضوليون حول أجسادهم ، بما �ن هذا ع� إجابات للعد�د من األسئلة الىت
ي أن أشم؟" "لماذا أحتاج إ� غسل �دي؟" "لماذا الدم أحمر؟" و  ها. من ال�ث�ي ذلك "ك�ف �مكنىن  غ�ي

  
 Your body belongs to you  -جسمك لك 

 )  ISBN 978-0-8075-9473-5كورن�ل�ا سب�لمان (
ا أو قبلة ودودة ، حىت 

�
ي لغة مطمئنة �س�طة أن األطفال �مكن أن يرفضوا عناق

ح المؤلف �ن من شخص  و�ن كان ذلك ��ش
ي وحازم. ا نهمأصدقاء. �ذكر النص والرسوم التوض�ح�ة األطفال بأن مشاعرهم مهمة.   و�بقوا مع ذلك،   م�حبه  ج إ�جايب

  
ف و�ي ،   Colin and Lee, Carrot and Pea - الجزر والبازالء كولني
   )ISBN 1509808949موراج هود (

وات!  الفرد�ة الط��قة المث� لمساعدة األطفال ع� االحتفال بالشخص�ة   والصداقة ... والخ�ن
 

 Miles is the boss of his body -  جسدەمدير  ما�لز  
ي ش�لر (  -سامانثا كورتزمان    )  ISBN 0989407136كاون�ت وآيب

ا عندما �جد نفسه   ي ع�د م�الدە السادس ، �صبح حماس ما�لز خافت�
أو و�لتقط  أ�شدة ،  أو تتم معانفته    ،  قرصاتيواجه  �ن

! عندما �قرر ما�لز أنه " ه�قرر أنف ه ذوي الن�ة الحسنةتتم دغدغته من قبل أفراد عائلت ي
جسدە" ، فإن  مدير لد�ه ما �ك�ن

ون عن دعمهم واح�ت   امهم لحدودە الشخص�ة. جميع أفراد أ�ته �ع�ب
  

ي العائلة
 Who’s in a Family -  من �ف

 )  ISBN 1883672139رو�رت سكو�ش ( 
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ي العائلة؟ إنهم األشخاص الذين �حبونك
! ال �حتوي هذا ال�تاب المصور ع� تصورات  األ العائلة مهمة ، ل�ن من �ن ���

 منح لبعض عائالت الحيوانات المفضلة لألطفال. تُ  �ة متساو  فرصمسبقة حول ما �جعل األ�ة عائلة. هناك  
  

 !Families, Families, Families -! العائالتثّم العائالت و العائالت 
 )  ISBN 9780552572927سوزان النغ ( 

ي هذا االحتفال   مبعضكم البعض فأنت ونتحب م إذا كنت
عائلة. ا�تشف مجموعة كاملة من عائالت الحيوانات السخ�فة �ن

ة.  ة والصغ�ي ي العائالت ال�ب�ي
 بالحب الموجود �ن

  
 The Huge Bag of Worries  -ك�س اإل�شغاالت ال�ب�ي 

جين�ا آيو�سا�د  (ISBN 0340903171)   ف�ي
ي ، تتبعها مخاوفها   ي   - عندما تذهب جيىن

ي أنك�س أزرق  �ن ! تقرر جيىن ساعدها؟ �. ول�ن من �مكنه أن ه عليها أن تزولكب�ي
ي بعض األح�ان. 

 هذە القصة المضحكة والمطمئنة ستجذب جميع األطفال الذين لديهم مخاوف خاصة بهم �ن
  

 I’m a Girl  !  -انا فتاە! 
ن إسماع�ل (  )  ISBN 1408857006�اسمني

ة  تحب   ن األم�ي ي �حب ارتداء فساتني ي بصىب
ي هذا ال�تاب أن تفوز ، تحب أن تكون تلقائ�ة و��عة وق��ة. عندما تلت�ت

الفتاة �ن
ي اهتمامات واسعة ومتنوعة. من قال أن اللون الوردي للفت�ات  

كان �ن ولعب الد� ، �كتشف كالهما ��عة أنهما �ش�ت
؟ ن  واألزرق للبنني

  
 My many coloured days -أ�ا�ي الملونة العد�دة 

 ) " ISBN 0099266598دكتور سوس (ال
ي األ�ام الملونة المختلفة. 

ي أتغ�ي بها �ن ي ، مثل  قد �شعر ستفاجأ بعدد الطرق الىت ي بعض األ�ام بن�ع من اللون البىن
ر�ما �ن

ء ومب�شعر  وقد  الدب.  ي يوم أصفر و جذا ،  كتئبأنك ب�ي
! �شعر وكأنك نحلة مشغولة لم بنا ه. ول�ن بعد ذلك �أيت

ي رحلة ع�ب العد�د من الحاالت المزاج�ة المختلفة.  سوس وصاخبة ". �أخذ الدكتور 
 القارئ �ن

  
ي ال! 

    !No Means No  -  ال �عيف
ي  ن ساندرس و ش�ي    زماز�نجينني
(ISBN 1925089223)   ي جميع

ة تتمتع بصوت قوي وواضح �ن ي ال!" هو كتاب مصور لألطفال عن فتاة صغ�ي  "ال �عىن
 

 Friends  - األصدقاءالقضا�ا ، خاصة تلك المتعلقة بجسدها وحدودها الشخص�ة. 
 )  ISBN 0399172068إر�ك كارل ( 

ي وحدە.   ،صد�قان  كان �اما كان ا ... ول�ن ذات يوم ، كان الصىب ا مع� ي    تراجعذهب. بدون    كان صد�قه قد كانا دائم�
، ينطلق �ن

م�ج واسع وغابة مليئة بالظالل الدا�نة. ينام تحت سماء مرصعة ع�ب  مهمة تأخذە ع�ب نهر بارد ��ــــع ، فوق جبل ط��ل ،  
 �قه المحبوب. بالنجوم و�حلم بالطفو ع� الغيوم قبل أن يتم لم شمله مع صد 

  
ا حول نفسه  ي الذي بيف جدار�  The boy who built a wall around himself -الصيب

 )  ISBN 1849056838ع�ي ر�دفورد (
ا للحفاظ ع� سالمته.   ي جدار� خلفه بالقوة وأ��� حما�ة. ثم جاء شخص لط�ف. كتب هذا ال�تاب المصور  فشعر  بىن الصىب

ن  اوح أعمارهم بني ح ك�ف �مكن   9و  4اللط�ف باأللوان ال�املة لألطفال الذين ت�ت أعوام ، و�ستخدم استعارة �س�طة ل�ش
ن اآلخ��ن. سوف �ساعد   صادمةلألطفال الذين مروا بتجارب مؤلمة أو   األطفال ع� استكشاف   أن يبنوا حواجز بينهم و�ني

 مشاعرهم و�شجيع التواصل. 
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ي ا

ي غ�ي المرئئ  The Invisible Boy -  لصيب
   (ISBN 9781582464503)ترودي لودفيج 

ي ب
ي  الت�ت

ي مجموعته أو لعبته أو حفلة ع�د م�الدە. . . حىت �أيت
ي تضمينه �ن

. ال أحد �الحظه أو �فكر �ن ي
�ان ، الفىت غ�ي المريئ �ب

ي الفصل. عندما يطفل جد�د إ�  
ي الجد�د ،    �أيت ن ، الصىب ح�ب. موضع  أول من جعله �شعر    و�كونبراين  يرحب به  جاسنت ل�ت

وع جما�ي ، �جد براين ط��قة للتألق. توضح هذە القصة اللط�فة ك�ف   ي م�ش
ا �ن ن للعمل مع� وعندما يتعاون براين وجاسنت

ة أن �ساعد األطفال ع� الشعور باال  لخ�ي �مكن ألفعال ا  ندماج و�سمح لهم باالزدهار. الصغ�ي
 
 Kindness Starts with you –  معك  خ�ي بدأ الي 
ن ستاج (   ) ISBN 1775183319جا�لني
ي المدرسة ، ح�ث سيتعلم طفلك مدى سهولة ��ش  

اك  الخ�ي اتبع مادي خالل يومها �ن ! من التناوب ع� التأرجح إ� إ�ش
ي اللعبة 

ا.  الخ�ي  يوضح كتاب القصة هذا أن  -الجميع �ن �  ال �ضيع ، مهما كان صغ�ي
  

     ?What Did I look Like When I Was a Baby -عندما كنت طفً�؟  شبهكنت أ  ماذا 
ي روس (

ن و�ل�س وتوين  )  ISBN 184270 2106جني
ي كل حالة مسل�ة و�س�طة �شكل   سألما�كل والدته. ��سأل 

القرد أمه وكل الحيوانات األخرى �سأل أمهاتهم. اإلجابة �ن
. �ستكشف هذا ال�تاب السمات والجينات العائل�ة بأسلوب مضحك و�مكن    نكت ب��ة جم�لة.    وف�ه. مس�ي فهمهمرض�

  
ي  ما�ي 

 How did I begin -  ؟بداييت
وم (   ) ISBN 978-0-7496-5661-4م�ك مانينغ و���تا جرا�س�ت
 من الحمل إ� والدة طفل.  المشوار مة لحقائق الح�اة لألطفال الصغار تتبع مقّد  
  

     Before you were born -  قبل والدتك 
) يروي هذا ال�تاب المبتكر والمبهج عن الحمل القصة المواز�ة لألم والطفل من  ISBN 0761112006جين�فر د�ف�س ( 

�ات قلوقت   األول الذي ال ين�.  لقاءب الطفل إ� ذلك السماع دوي �ن
 

 ?How are babies made - األطفال؟تم انجاب ك�ف ي
 )  ISBN 0746025025أل�س�ت سم�ث ( 

الموجودة ع� الصفحات لرؤ�ة الطفل يتغ�ي   الورق المقوى أمه. ارفع لوحات  بطن   ا�تشف ك�ف يتشكل الطفل داخل
 . المستمر  أثناء نموە

  
 Now We Have a Baby -  اآلن لدينا طفل

 )  ISBN 07459 48855( روك ل��س  
ن عل�ك تعلمه.   ي �جب التفك�ي فيها وال�ث�ي الذي سيتعني ي عائلتك. هناك ال�ث�ي من األش�اء المهمة الىت

هناك طفل جد�د �ن
 لتأث�ي المولود الجد�د ع� ح�اته وعائلته. تحض�ي طفل صغ�ي 

  
ف   Stories for boys who dare to be different. قصص لألوالد الذين �جرؤون ع� أن �كونوا مختلفني

ن (الذين أصبحوا مشهور�ن وغ�ي  ISBN 978-1-78747-198-6بن بروكس (  ) حكا�ات حق�ق�ة للفت�ان المذهلني
وا   العالم. مشهور�ن) الذين غ�ي

  
 

http://www.rshp.scot/
http://www.rshp.scot/


www.rshp.scot 
admin@rshp.scot 

rshp 
العالقات  تعل�م 

الصحة الجنس�ة و 
 واألبوة 

 2019أغسطس   //  www.rshp.scot إطلع ع�م��د من المعلومات ، للألغراض التعل�م�ة. ل ةمعد �اتالمصدر التعل��ي // كل المحت� 

 

ن   ا�ة بني ي  التعل�م ومصلحة   ،المحل�ة والسلطات مصلحة الصحة الوطن�ة مجالسبدعم من �ش
 اسكتلندا  �ن

 االسكتلند�ة ووكاالت القطاع الثالث والحكومة 
  

  

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

 قصص النساء البطالت من جميع أنحاء العالم. 
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