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اال�سم:

هذا هو �أنا ...
(ب�إمكانك �أن تر�سم �أو تكتب هنا)

جرام�سي وماال
وماما
جرام�سي هو خملوق �صغري طويل الأذنني وي�سكن يف غابة يف دولة :هيتابو» .من
املعتاد �أن يكون لون جرام�سي بنف�سجي ولكنه يبدل لونه �أحينا وال يعرف �سبب ذلك.
عندما ال يكون يف اخلارج وينظر �إىل الطيور فمن املعتاد �أن يبقى مع والدته جرام�سا.
�صحة جرام�سا وهي والـدة جرام�سي �سيئـة وهي مـري�ضة .يف �أغلب الأحيـان
تذهب والدة جرام�سي �إىل امل�ست�شفى وتتحث �أحيانا مع �أحد الأ�شخا�ص يف ادارة
اخلدمات االجتماعية .يتعجب جـرام�سي يف �أغلب الأحيـان عن �سبب مر�ض والدتـه �أو �سوء �صحتهـا وما
هو �سبب ذلك.
عندما تكون والدة جرام�سي يف حالة �سيئة جدا فمن املعتاد �أن تتكلم ب�صوت عال وتنام
فرتات ق�صرية ويح�رض عدد كبري من �أ�صدقائها لزيارتها.
�إن والد جرام�سي لي�س على قيد احلياة لأنه مات منذ فرتة وح�صل ذلك ب�رسعة وال يتذكر
جرام�سي �سوى �سيارة اال�سعاف ذات الأ�ضواء الزرقاء الوام�ضة.
من املعتاد �أن يتحدث جرام�سي مع �صديقه ماللو وهو لطيف دائما ويقول �أ�شياء جيدة ولطيفة .من
املعتاد �أن يلعب جرام�سي وماللو لعبة التخفي وير�سمان ر�سوم حلوة.
يقابل جرام�سي �أحيانا �أطفال �آخرين �سويا مع �أ�شخا�ص بالغني لديهم �أي�ضا الكثري من الأ�سئلة وي�س�ألون
عن مثل تلك الأ�سئلة التي جتول بخاطر جرام�سي حول �أو�ضاع والدته.
اليوم هو موعد مثل هذا اللقاء �سي�شارك فيه جرام�سي و�أي�ضا ماللو
ويذهبان �إىل مثل تلك املجموعة للتحدث ورمبا لعمل ر�سومات.

املـر�ض _ �إن كون املرء مري�ضا ميكن �أن يعني كثري من الأ�شياء فرمبا ي�صاب ال�شخ�ص باحلمى وي�شعر
بال�سخونة �أو ميكن �أن ي�سعل وي�شعر ب�أمل يف احللق .كما �أن مر�ض ال�شخ�ص ميكن �أن يكون على �شكل
�شعور بال�سوء من الداخل و�أن يفكر ال�شخ�ص ب�أ�شياء غريبة ويفعل �أ�شياء غريبة �أحيانا .كما ميكن �أن
يكون املر�ض قيام ال�شخ�ص ب�أكل �أو �رشب �أ�شياء عجيبة لي�ست جيدة بالن�سبة له .كما ميكن �أن يكون
املرء خطريا ويكون �شكل ال�شخ�ص خمتلفا �أو رمبا ال يقدر على امل�شي �أو التكلم كاملعتاد .كما ميكن �أن
يدوم املر�ض فرتة طويلة و�أحيانا فرتة ق�صرية واحيانا يحتاج ال�شخ�ص �إىل م�ساعدة �أ�شخا�ص �آخرين من
البالغني لكي يتح�سن حاله.
�إن كون ال�شخ�ص مري�ضا ميكن �أن ي�صعب و�صفه فماذا تفكر �أنت؟
ب�إمكانك �أن تر�سم هنا �أو تل�صق ال�صور و�أن تكتب.

امل�ست�شفى _ يف امل�ست�شفى يوجد عدد كبري من البالغني الذين يعتنون بالأطفال و�أي�ضا بالأطفال الذين
يعاين �أمهاتهم و�آباءهم و�أ�شخا�ص �آخرين من املر�ض .يف بع�ض الأحيان ميكن �أن يرتدي البالغني يف
امل�ست�شفى بلوزات كبرية ميكن �أن تكون بي�ضاء �أو زرقاء �أو خ�رضاء ولهم مظهرخا�ص لهذا ال�سبب .ميكن
�أن يقوم الأطفال يف امل�ست�شفى بزيارة �أمهاتهم و�آباءهم املر�ضى ويف معظم امل�ست�شفيات توجد غرف
بها �ألعاب ميكن �أن يلهو بها الأطفال و�أي�ضا �رسير وجهاز تلفزيون وتكون كمنزل �صغري تقريبا .تكون
امل�ست�شفيات يف �أغلب الأحيان كبرية وبها عدد كبري من الغرف والأ�رسة والبالفني ولذلك من املف�ضل
�أن ي�س�أل ال�شخ�ص �إذا مل يعرث �أو مل يفهم �شيئا .يعرف البالغني يف امل�ست�شفى كثري من الأ�شياء عن مر�ض
الإن�سان وب�إمكانهم االجابة على كثري من الأ�سئلة التي يريد ال�شخ�ص �أن يح�صل على اجابات عليها.
ميكن �أن ي�صعب �رشح ما هي امل�ست�شفى ومن هم الذين يعملون فيها .ماذا تفكر بالن�سبة لذلك؟
ب�إمكانك �أن تر�سم هنا �أو تل�صق ال�صور و�أن تكتب .ورمبا تكون قد قابلت �أو �ستقابل �شخ�صا يف
امل�ست�شفى.

�إدارة اخلدمات االجتماعية _ يوجد يف �إدارة اخلدمات االجتماعية �أي�ضا عدد كبري من البالغني الذين
يعتنون بالأطفال و�أي�ضا �أطفال من الذين يعاين �أمهاتهم و�آباءهم و�أ�شخا�ص �آخرين من املر�ض .كما هو
احلال بالن�سبة للم�ست�شفى ميكن �أن يح�رض ال�شخ�ص �إىل �إدارة اخلدمات االجتماعية ليتحدث معهم ورمبا
�أي�ضا كل �أفراد العائلة �أو الطفل فقط .يف بع�ض الأحيان ميكن �أن يح�رض �أ�شخا�ص من �إدارة اخلدمات
االجتماعية �إىل املدر�سة ويف بع�ض الأحيان يح�رضون �إىل منزل الطفل الذي ي�شعر ب�سوء احلال .يف بع�ض
الأحيان ميكن �أن يتقابل �أ�شخا�ص من امل�ست�شفى و�إدارة اخلدمات االجتماعية �سويا مع الطفل والوالدة
والوالد ورمبا يوجد عدد �أكرث من الأ�شخا�ص خالل هذه املقابالت.
ميكن �أن ي�صعب �رشح ما هي �إدارة اخلدمات االجتماعية ومن هم الذين يعملون فيها .ماذا تفكر بالن�سبة
لذلك؟
ب�إمكانك �أن تر�سم هنا �أو تل�صق ال�صور و�أن تكتب .ورمبا تكون قد قابلت �أو �ستقابل �شخ�صا يف �إدارة
اخلدمات االجتماعية؟

املوت _ ميكن �أن ي�صعب و�صف ما هو املوت .يعتقد البع�ض �أن ال�شخ�ص ي�صعد �إىل ال�سماء بينما يعتقد
البع�ض الآخر �أن ال�شخ�ص ينام ولن ي�صحو من جديد .يعتقد البع�ض �أن ال�شخ�ص �سيذهب �إىل اجلنة بينما
يعتقد البع�ض الآخر �أن ال�شخ�ص �سيعود على �شكل حيوان �أو ان�سان �آخر.
ماذا تفكر بالن�سبة لذلك؟
ب�إمكانك �أن تر�سم هنا �أو تل�صق ال�صور و�أن تكتب.

ب�إمكانك �أن تر�سم هنا �أو تل�صق ال�صور و�أن تكتب.

ب�إمكانك �أن تر�سم هنا �أو تل�صق ال�صور و�أن تكتب.

م�ساري
يف بع�ض االحيان حتدث �أ�شياء عديدة يف وقت واحد �أو ب�صورة متتالية .عندها يكون من املف�ضل �أن
يتحدث ال�شخ�ص عن الأ�شياء التي حتدث الآن وعن الأ�شياء التي �ستحدث فيما بعد.
ا�ستخدم ال�صور �أو مالحظاتك و�ضع ال�شيء املنا�سب فيها.
ب�إمكانك هنا �أن تتحدث عن ال�شيء الذي يحدث خالل الأ�شياء املختلفة.

معر�ض ال�صور
_ �صور ميكن ق�صها

املدر�سة

�صورك
اخلا�صة

�إدارة اخلدمات االجتماعية

امل�ست�شفى

