
عــاملــي



اال�سم:

هذا هو اأنا ...
)باإمكانك �أن تر�سم �أو تكتب هنا(



جرام�سي وماال 
وماما 

جرام�سي هو خملوق �سغري طويل �لأذنني وي�سكن يف غابة يف دولة :هيتابو«. من 
�ملعتاد �أن يكون لون جر�م�سي بنف�سجي ولكنه يبدل لونه �أحينا ول يعرف �سبب ذلك. 
عندما ل يكون يف �خلارج وينظر �إىل �لطيور فمن �ملعتاد �أن يبقى مع و�لدته جر�م�سا.

�سحة جر�م�سا وهي و�لـدة جر�م�سي �سيئـة وهي مـري�سة. يف �أغلب �لأحيـان 
تذهب و�لدة جر�م�سي �إىل امل�ست�سفى وتتحث �أحيانا مع �أحد �لأ�سخا�ص يف �د�رة 

اخلدمات االجتماعية. يتعجب جـر�م�سي يف �أغلب �لأحيـان عن �سبب مر�ص و�لدتـه �أو �سوء �سحتهـا وما 
هو �سبب ذلك.

عندما تكون و�لدة جر�م�سي يف حالة �سيئة جد� فمن �ملعتاد �أن تتكلم ب�سوت عال وتنام 
فرت�ت ق�سرية ويح�رض عدد كبري من �أ�سدقائها لزيارتها.

�إن و�لد جر�م�سي لي�ص على قيد �حلياة لأنه مات منذ فرتة وح�سل ذلك ب�رضعة ول يتذكر 
جر�م�سي �سوى �سيارة �ل�سعاف ذ�ت �لأ�سو�ء �لزرقاء �لو�م�سة.

من �ملعتاد �أن يتحدث جر�م�سي مع �سديقه ماللو وهو لطيف د�ئما ويقول �أ�سياء جيدة ولطيفة. من 
�ملعتاد �أن يلعب جر�م�سي وماللو لعبة �لتخفي وير�سمان ر�سوم حلوة.

يقابل جر�م�سي �أحيانا �أطفال �آخرين �سويا مع �أ�سخا�ص بالغني لديهم �أي�سا �لكثري من �لأ�سئلة وي�ساألون 
عن مثل تلك �لأ�سئلة �لتي جتول بخاطر جر�م�سي حول �أو�ساع و�لدته.

�ليوم هو موعد مثل هذ� �للقاء �سي�سارك فيه جر�م�سي و�أي�سا ماللو 
ويذهبان �إىل مثل تلك �ملجموعة للتحدث ورمبا لعمل ر�سومات.



املـر�ض _ �إن كون �ملرء مري�سا ميكن �أن يعني كثري من �لأ�سياء فرمبا ي�ساب �ل�سخ�ص باحلمى وي�سعر 
بال�سخونة �أو ميكن �أن ي�سعل وي�سعر باأمل يف �حللق. كما �أن مر�ص �ل�سخ�ص ميكن �أن يكون على �سكل 
�سعور بال�سوء من �لد�خل و�أن يفكر �ل�سخ�ص باأ�سياء غريبة ويفعل �أ�سياء غريبة �أحيانا. كما ميكن �أن 
يكون �ملر�ص قيام �ل�سخ�ص باأكل �أو �رضب �أ�سياء عجيبة لي�ست جيدة بالن�سبة له. كما ميكن �أن يكون 

�ملرء خطري� ويكون �سكل �ل�سخ�ص خمتلفا �أو رمبا ل يقدر على �مل�سي �أو �لتكلم كاملعتاد. كما ميكن �أن 
يدوم �ملر�ص فرتة طويلة و�أحيانا فرتة ق�سرية و�حيانا يحتاج �ل�سخ�ص �إىل م�ساعدة �أ�سخا�ص �آخرين من 

�لبالغني لكي يتح�سن حاله.

اإن كون ال�سخ�ض مري�سا ميكن اأن ي�سعب و�سفه فماذا تفكر اأنت؟
باإمكانك �أن تر�سم هنا �أو تل�سق �ل�سور و�أن تكتب.



امل�ست�سفى _ يف �مل�ست�سفى يوجد عدد كبري من �لبالغني �لذين يعتنون بالأطفال و�أي�سا بالأطفال �لذين 
يعاين �أمهاتهم و�آباءهم و�أ�سخا�ص �آخرين من �ملر�ص. يف بع�ص �لأحيان ميكن �أن يرتدي �لبالغني يف 

�مل�ست�سفى بلوز�ت كبرية ميكن �أن تكون بي�ساء �أو زرقاء �أو خ�رض�ء ولهم مظهرخا�ص لهذ� �ل�سبب. ميكن 
�أن يقوم �لأطفال يف �مل�ست�سفى بزيارة �أمهاتهم و�آباءهم �ملر�سى ويف معظم �مل�ست�سفيات توجد غرف 
بها �ألعاب ميكن �أن يلهو بها �لأطفال و�أي�سا �رضير وجهاز تلفزيون وتكون كمنزل �سغري تقريبا. تكون 
�مل�ست�سفيات يف �أغلب �لأحيان كبرية وبها عدد كبري من �لغرف و�لأ�رضة و�لبالفني ولذلك من �ملف�سل 

�أن ي�ساأل �ل�سخ�ص �إذ� مل يعرث �أو مل يفهم �سيئا. يعرف �لبالغني يف �مل�ست�سفى كثري من �لأ�سياء عن مر�ص 
�لإن�سان وباإمكانهم �لجابة على كثري من �لأ�سئلة �لتي يريد �ل�سخ�ص �أن يح�سل على �جابات عليها.

ميكن اأن ي�سعب �رشح ما هي امل�ست�سفى ومن هم الذين يعملون فيها. ماذا تفكر بالن�سبة لذلك؟
باإمكانك �أن تر�سم هنا �أو تل�سق �ل�سور و�أن تكتب. ورمبا تكون قد قابلت �أو �ستقابل �سخ�سا يف 

�مل�ست�سفى.



اإدارة اخلدمات االجتماعية _ يوجد يف �إد�رة �خلدمات �لجتماعية �أي�سا عدد كبري من �لبالغني �لذين 
يعتنون بالأطفال و�أي�سا �أطفال من �لذين يعاين �أمهاتهم و�آباءهم و�أ�سخا�ص �آخرين من �ملر�ص. كما هو 
�حلال بالن�سبة للم�ست�سفى ميكن �أن يح�رض �ل�سخ�ص �إىل �إد�رة �خلدمات �لجتماعية ليتحدث معهم ورمبا 

�أي�سا كل �أفر�د �لعائلة �أو �لطفل فقط. يف بع�ص �لأحيان ميكن �أن يح�رض �أ�سخا�ص من �إد�رة �خلدمات 
�لجتماعية �إىل �ملدر�سة ويف بع�ص �لأحيان يح�رضون �إىل منزل �لطفل �لذي ي�سعر ب�سوء �حلال. يف بع�ص 

�لأحيان ميكن �أن يتقابل �أ�سخا�ص من �مل�ست�سفى و�إد�رة �خلدمات �لجتماعية �سويا مع �لطفل و�لو�لدة 
و�لو�لد ورمبا يوجد عدد �أكرث من �لأ�سخا�ص خالل هذه �ملقابالت. 

ميكن اأن ي�سعب �رشح ما هي اإدارة اخلدمات االجتماعية ومن هم الذين يعملون فيها. ماذا تفكر بالن�سبة 
لذلك؟

باإمكانك �أن تر�سم هنا �أو تل�سق �ل�سور و�أن تكتب. ورمبا تكون قد قابلت �أو �ستقابل �سخ�سا يف �إد�رة 
�خلدمات �لجتماعية؟



املوت _ ميكن �أن ي�سعب و�سف ما هو �ملوت. يعتقد �لبع�ص �أن �ل�سخ�ص ي�سعد �إىل �ل�سماء بينما يعتقد 
�لبع�ص �لآخر �أن �ل�سخ�ص ينام ولن ي�سحو من جديد. يعتقد �لبع�ص �أن �ل�سخ�ص �سيذهب �إىل �جلنة بينما 

يعتقد �لبع�ص �لآخر �أن �ل�سخ�ص �سيعود على �سكل حيو�ن �أو �ن�سان �آخر.

ماذا تفكر بالن�سبة لذلك؟
باإمكانك �أن تر�سم هنا �أو تل�سق �ل�سور و�أن تكتب.



باإمكانك اأن تر�سم هنا اأو تل�سق ال�سور واأن تكتب.



باإمكانك اأن تر�سم هنا اأو تل�سق ال�سور واأن تكتب.



م�ساري
يف بع�ص �لحيان حتدث �أ�سياء عديدة يف وقت و�حد �أو ب�سورة متتالية. عندها يكون من �ملف�سل �أن 

يتحدث �ل�سخ�ص عن �لأ�سياء �لتي حتدث �لآن وعن �لأ�سياء �لتي �ستحدث فيما بعد.

ا�ستخدم ال�سور اأو مالحظاتك و�سع ال�سيء املنا�سب فيها.
باإمكانك هنا �أن تتحدث عن �ل�سيء �لذي يحدث خالل �لأ�سياء �ملختلفة.







 

معر�ض ال�سور
_ �سور ميكن ق�سها

�سورك 
اخلا�سة

�مل�ست�سفى �إد�رة �خلدمات �لجتماعية �ملدر�سة




