
عمبعلتنأكیلعاذل.كلفطلركبملاملعتلايفمھألارودلابعلتتنأ
ةغللامدختسا.تنكامنیأةیلصألا)كتاغل(كتغلبھثدحتوكلفط
درسوأةءارقلاوأثدحتلالالخنمكلفطعمكترسأةفاقثةكراشمل
ةبسانملاةطقنلاةیدایتعالاةیمویلاةطشنألادُعت.ءانغلاوأصصقلا
:ءدبلل
ماعطلاتابجو•
مونلاتقو•
رخآىلإناكمنمباھذلا•
سبالملاءادترا•
قوستلا•
.مویلككلفطعماھلعفتيتلاىرخألاةطشنألا•

مھتاناكمإقیقحتوملعتللةبحملاونامألابروعشلاىلإلافطألاجاتحی
ةنمآتائیبریفوترسأللنكمی.ةباتكلاوةءارقلاملعتوةغللايفةلماكلا
بحلابروعشلاىلعلافطألاةدعاسملةیاعرللةرفوموةحرمو
:لالخنمملعتللدادعتسالاو
تالبقلاوقانعلالالخنمبحلانمریثكلالافطألاحنم•

.ةفیطللاتاملكلاو
.بعللاوةحارلاوتابجوللقستميموینیتورءاشنإ•
ءایشألاببعللاوفاشكتسالللافطأللةنمآةیدامتاحاسمریفوت•

.مھمامتھاریثتيتلا

 يف ةباتكلاو ةءارقلاب كلفط معد كنكمی ھنأ ملعت لھ .ركبم تقو يف ةیمألا وحم أدبی
 ؟ثدحتلا نم ىتح نكمتی نألبقلبقتسملا
 ةغللاو لصاوتلا نع راغصلا لافطألا ھملعتی ام لك .ملعتلل نیدعتسم ملاعلا ىلإ لافطألا يتأی
 وحم نم ءزج وھ ةیمسرلا ةباتكلاو ةءارقلا ىلإ مھقیرط يف ةعوبطملا تاملكلاو بتكلاو
 يف كلفط ىدل ةیمألا وحمل يوق ساسأ ءانبل ھب مایقلا كنكمی ام ىلع ّفرعت .ةئشانلا ةیمألا
 .ةایحلا نم ىلوألا ثالثلا تاونسلا
 لعفلاب اھب معدت يتلا ةدیدعلا قرطلا فرعت لھ .ةیمألا وحمل ةقراخ ىوق اھیدل تالئاعلا
 ؟ةئشانلا ةیمألا وحمو كلفط ةغل

 قرطلا نم دیدعلا كانھ .ةرخاف بتك وأ ةیحول ةزھجأ وأ شالف تاقاطب رمألا بلطتی ال
 لفطلا وأعیضرلا عم ةیمویلا كتالعافت يف ةئشانلا ةیمألا وحمو ةغللا اھب معدت يتلا
 ناغیشیم ةغل مدختسا .ةیمألا وحمل ةقراخ ىوق كیدل ،ال مأ كلذ فرعت تنك ءاوس .ریغصلا
 !دیزملا ءانبو كتغل فاشتكال ءابحألاو راغصلل ةیمألا وحمو
!نآلا ءدبلا كنكمی .ركبم تقو يف ةیمألا وحم أدبی
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ءابحألاو راغصلا لافطألا ىدل ةباتكلاو ةءارقلا ّملعتو ةغللا

 ةدوجوملا اریماكلا مدختسا
 زومرلا حسمل كفتاھ ىلع
 دیزملا ةفرعم لجا نم
!ةیساسأ ةسرامم لك لوح

!ءاجرألاعیمجيفتاعوبطملا:كتفاقثوةیرسألاكتایحيفةیمألاوحم

1 ءابحألاو راغصلا لافطألا ىدل ةباتكلاو ةءارقلاو ،ةغللا

لثمىرخألازومرلاوتاملكلاوفرحألاتاعوبطملانمضتت
ةماھةیلوأةوطختاعوبطملاریثأتىدمةفرعمدُعت.قرطلاتاراشإ
مھفىلعلافطألاةدعاسمرسأللنكمی.ةباتكلاوةءارقلاملعتيف
:لالخنمتاعوبطملا
.ةددحمةعوبطمفرحأوأزومروأتاملكىلإةراشإلا•
.لزنملايفعلسلاىلعةدوجوملاتاقصلملاةءارق•
يفاھنوبتكیوأاھنوریيتلاةعوبطملاتاملكلانعثدحتلا•

.تاعوبطملامادختسانمضرغلانعوةیمویلاماھملا

 ةرشن
 B3: تایساسأ
ناكم لك يف ةعابطلا

 ةغللا :B3 تایساسأ ةرشن
 نیتورلا يف ةیمألا وحمو

يمویلا

يفًاساسأيھاھجاتحتيتلاتاودألا
!ةیمویلاكتایحوكلزنم

:مّلعتلاو بحلل قیرطلا دیھمت

،بحلانم ریثك
رتوتلا ةرادإ

طغضلاو

ذنممھئابحأعملدابتملالصاوتلاةیلمعيفاوكراشینألافطأللنكمی
لافطألاةاغانمنولوحیامدنعلافطألاةغلرسألامعدت.مھتدالو
:لالخنمتاثداحمىلإيشملانسةیادبيفلافطألامالكوعّضُرلا
.نوغانیونومھمھیامنیبعّضُرلامھلافطأىلإرظنلا•
.اھیلإةفاضإلاومھتاملكولافطألاتاوصأدیدرت•
.تاملكىلإمھتاوصأولافطألالاعفأةمجرت•
.ةلئسألاحرط•
.تاباجإلاراظتنا•
.ةثداحملارارمتساىلعظافحلا•

"ِّنغو رشأو ثّدحت"

:راغصلا لافطألاو عّضرلا عم تاثداحملا

https://vimeo.com/259009608
https://vimeo.com/259009608


!تاشبرخدرجمنمریثكبرثكأ!صصقلاةیاوروبتكلاعمحرملا

،يشملانسةیادبيفلافطألاوعّضُرلالافطألاعتمتی
عمصصقلاىلإنوعمتسیوبتكلانوكراشتینیذلا
لضفأةباتكوةءارقتاراھموةیوغلتاردقب،مھرسأ

تاراھملاهذھءانبيفةدعاسملاكنكمی.مھتایحيفًاقحال
:لالخنم
يفلافطألاوعّضُرلالافطألاعمبتكلاةءارق•

.ةدالولاذنميشملانسةیادب
.روصلانعثدحتلاوةروصملابتكلاّحفصت•
.ٍلاعتوصبصصقلادرس•
ءانغلاوثدحتلالوحزیزعتللبتكلامادختسا•

.تایركذلاةكراشمو

2 ءابحألاو راغصلا لافطألا ىدل ةباتكلاو ةءارقلاو ،ةغللا

شقانو أرقا
صصقلا

!صصقلاةیاوروبتكلاعمحرملا
،ةغللاتاوصأةظحالمىلعلافطألاتاوصألاعمقفارتملابعللادعاسی
طبرمثنموً،اقحالاھرادصإوتاوصألاهذھزییمتكلذدعبمھنكمیو
:كنكمی.فاطملاةیاھنيففرحألابتاوصألا
مالكلا(عّضُرلالافطألاعم"ةیوبألا"ثدحتلاةقیرطمادختسا•

ةدھاشملعیرسلاةباجتسالازمرحسما؛يئانغلاويعاقیإلاوءيطبلا
.)ویدیفلا

.لافطألااھردصیيتلاتاوصألاراركت•
ةیمغنلاتاوصألاىلعيوتحتيتلابتكلاةكراشمويناغألاءانغ•

.ةلثاممتاوصاويفاوقلاو
.ةفولأملاتاملكللىلوألاتاوصألاىلإةراشإلا•

 :ةمومألاو ةوبألا
تاوصألا لافطألا ملعتی

كنم تاملكلاو

دسجلاةغليھلفطلاةغل
لالخنم"ثدحتلا"مھنكمی،ىلوألامھتاملكعّضُرلالافطألاقطنینألبق
ةغللازیزعتبمق!كلذبمایقلاًاضیأتنأكنكمیامك،مھداسجأومھیدیأومھھوجو
:لالخنم
عمينغتوثدحتتوبعلتتنأوىرخأتاءامیإمادختساوةراشإلا•

نیذلاوعضُرلالافطأللكعیجشتلالخنمكلذكو،عیضرلاكلفط
.لصاوتللمھداسجأومھھوجوومھیدیأمادختساىلعمھیشمةیادبيف

لثمةیدایتعالاةیمویلاةایحلاةطشنأيف"لافطألاتاراشإ"مادختسا•
ةدھاشملعیرسلاةباجتسالازمرحسما(مونلاتقووتابجولا
.)ویدیفلا

صصقلاوبتكلاعم"لافطألاتامالع"وةراشإلامادختسا•
.يناغألاو

 )تاملك ىلإ( مھتاراشإو مھتاءامیإو لافطألا ىدل دسجلا ةغل ةمجرت•
 .مھلئاسر ىلع درلاو

 تاراشإ ةعومجم
WKAR عّضُرلا لافطألا

مھیدیألوانتميفةباتكلاوةءارقلا

ةدعاسملابلطتنیأوىتم:عیمجلاةیلوؤسملافطألاةیاعر

كنأبةقثىلعنك؟ھتالعافتوأھبعلوأكلفطةغللوحةلئسأةیأكیدللھ
،كلفطومننأشبًاقلقتنكاذإ.رخآصخشيأنمرثكأكلفطفرعت
عملصاوت.ةدعاسملامیدقتلجأنمانھةحاتملارداصملاعملصاوت
Early"جمانرب On")1800EarlyOn.org(بیبطلاعمثدحتوأ
لضفألامعدلامیدقتيفكدعاسینأركبملالخدتللنكمی.كلفطبصاخلا
.كلفطل

 جمانربلا لیزنتب مق
CDC يناجملا يومنتلا

قیبطتلا يفتقملا ملاعم
https://www.1800earlyon.org/

 ملعت ةثالث ىلإ رفص نم
مسرلاو ةباتكلا

نألبقلصاوتللةلیسويھةباتكلانأكاردإبلافطألاأدبی
أدبی.لیوطتقوبتاملكلاوأفورحلاةباتكنماونكمتی
.روصلاوتاشبرخلاوتامالعلالالخنم"ةباتكلاب"لافطألا
:لالخنمةباتكلللافطألاملعتمعدرسأللنكمی
دیربلالئاسروحئاوللا(مھتاباتكنعثدحتلا•

.)ركشلاتاقاطبوينورتكلإلا
اھببتكیيتلاةفلتخملاقرطلاةفاكبةداشإلا•

.اھنعثدحتلاولافطألا
يفةطیسبوةنمآةباتكتاودأوداومعضو•

.لافطألالوانتم
 نیدیلا ةیوقت يف دعاست يتلا ةطشنألاو باعلألا ریفوت

 .قیزمتلاو قحسلاو ةجرحدلاو بیكرتلا لالخ نم عباصألاو

نوكیامدنعلضفألكشبمھیشمةیادبيفنیذلاوعّضُرلالافطألاملعتی
ًاعدبمنك.ةباتكلاوةءارقللةطیسبوةنمآداوممھیدیألوانتميف
:لثمً،اساسأكیدلةدوجوملاءایشألامادختساب
.ةرّوصملاتاجتنملاضورعوأتالجملاوأدیربلا•
.ةیلحملاكتبتكميفةدوجوملاقرولاةكیمسبتكلا•
ىلعةدوجوملاتاقصلملاوأخبطلاتافصووأخبطلابتك•

.ةیذغألاةفلغأوتاوبع
.ةقصاللاةنولملاتاظحالملاقاروأوأتاظحالملارتافد•
.لسغللةلباقلاریشابطلاوأدیدحتلاوأنیولتلامالقأ•

 !ایجولونكتلا مادختسا نم لیلقتلا لضفألا نم
 مھیشم ةیادب يف نیذلاو عّضُرلا لافطألا ملعتی
 ةطیسبلا ةباتكلا تاودأو ةعوبطملا بتكلا نم
 نم رثكأ مھیدیأب اھب كاسمإلا مھنكمی يتلا
 .ةینورتكلإلا لئاسولا

معدلا : B3 تایساسأ ةرشن
3نس ىلإ ةدالولا نم ةباتكلاو
3


