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لافطألا ةضور يف نوواستم عيمجلا !ةمهمو ةيراس تامولعم
!موي لك هيلع لمعن يعيبط عضو -
بيلحلا برشب نوملحي لافطألا لعجل ةيرحس ةعدخ وأ ؟ءادغلا ىلع ءاضفلا يتيجابس يف مكيأر ام
بحرم ؟نيغلاب اوحبصيل
! Barnens Planetيف مكب ا ً
)لافطألا بكوك عورشم( Barnens planet

تحيتأ يتلا ديوسلا يف لافطألا ضاير رود دحأ يه انب ةصاخلا لافطألا ةضور/لافطألا ةضور نإ
لوح ةدام يه  Barnens Planetةدام نإ  2018.ماع يف  Barnens Planetةدام ىلع عالطالل ةيناكمإلا اهل
يناغأ ةعبرأو هيجوتو روصم باتك نم فلأتت يهو .ضعبلا انضعب مارتحاو تافالتخالاو قوقحلا
صيصخ ةبوتكم
ةدحتملا ممألا ةيقافتاو لافطألا ةضورل ةيميلعتلا ةطخلا ىلع ةداملا دنتستو .ا ً
ةيناسنإلا قوقحلا ىلع لفطلا قوقح ةيقافتا نمضتت ).لفطلا قوقح ةيقافتا( لفطلا قوقحل
.ملاعلا ءاحنأ يقاب يف كلذكو ديوسلا يف لافطألا عيمج ىلع قوقحلا هذه ةفاك يرستو .لفط لكل
لافطألا ةضور ةمهم
،ةيلمعلا ةيحانلا نم .لافطألا ضاير رود ماهم دحأ يه طاشنو يعوب لافطألا ىلإ ةيطارقوميدلا ميقلا لقن نإ
لافطألا قح ىلع لمعلاو ،قحب صخش لكل ةيواستملا ةميقلا هيلع يوطنت امو هينعت ام لقنب رمألا قلعتي
.قرطلا ةفاكب زييمتلا ةحفاكمو تارارقلا ذاختا يف ةكراشملاو ريثأتلا يف
نول ببسب لاثملا ليبس ىلع ،لافطألا ةضور يف زييمتلل لفط يأ ضرعتي نأ زوجي ال ديكأتلابو
نم ،تقولا لاوط لئاسملا هذه ىلع لافطألا ةضور لمعت نأ مهملا نم ،ببسلا اذهلو .هتلئاع وأ هسنج وأ هترشب
نم اًمهم اًءزج يزيزعتلاو يئاقولا لمعلا ربتعيو .لافطألا عيمجل ةديج ةئيب زيزعتو زييمتلا عنم لجأ
ي امك ،لافطألا ةضور ماهم
ي اذه يفو .ةيميلعتلا ةطخلا نم اًريبك اًءزج ربتع ُ
ةصرف  Barnens Planetربتع ُ
.لمعلا اذه زيزعتل
؟حضاو اذه سيلأ
يف ةكراشملاو ريثأتلا لثم لئاسملاف .طاشنلا نيسحتو ريوطت ىلع لافطألا ةضور يف اًمئاد لمعن نحن
كلت نوكت نأ بجي ثيح .اًدبأ اهنم يهتنن ال رومأ يه زييمتلا مدعو ةيطارقميدلاو قوقحلاو تارارقلا ذاختا
يح اًءزج رومألا
،ةيمويلا ةايحلا فقاوم يف كلذ متي .ماعلا رادم ىلعو موي لك لافطألا ةضور يف طاشنلا نم ا ً
ىلع ةيميلعتلا ةطخلا صنتو .ةصاخ ةطشنأو عيراشم يفو ،ماعطلا ةدئام ىلعو بعللا يف ،ةعاقلا يف لثم
ي نأ بجيو  -ةيطارقوميدلا سسأ ىلع دنتست لافطألا ةضور نأ
!موي لك طاشنلا يف كلذ ظحال ُ
ةميقلا يف ةاواسملاو تافالتخالا
 نوواستمو نوفلتخم اًعيمج اننأ لوح  Barnens planetيف نيلومشملا يناغألاو سوردلاو باتكلا رودييبلس اًرمأ تسيل تافالتخالا نإ .ماودلا ىلع ةيواستم انتميقو
يف ءاوس ،سانلا عيمج نيب ةدوجوم يه لب ،ا ً
مهنيب تافالتخالاو قورفلا مييقتب لافطألا مايق مدع نم دكأتلا يه لافطألا ةضور ةمهم .جراخلا وأ لخادلا
ءيش ىلإ ريشي يذلا لفطلا تاكسإ مدع مهملا نم ،لاثملا ليبس ىلع .أوسأ وأ لضفأ وحن ىلع نيرخآلا نيبو

.ةثداحملاو لوضفلا عفادب لفطلل ةباجتسالا يغبني لب ،ةاواسم مدع هربتعي
ةقبسملا ءارآلا
لمعلاو ةقبسملا انئارآل انكاردإ لالخ نم نكلو .كلذك رمألا نكي مل ول ىنمتن ،ةقبسم ءارآ عيمجلا ىدل
عم اهب لماعتن يتلا ةقيرطلا ىلع رثؤت ال اهنأ نم دكأتلا ةلواحم اننكمي ،اهنم صلختلا لجأ نم طاشنب
يف !رومألا ءايلوأو نيملعملاو ،راغصلاو رابكلا  -تقولا لاوط هيلع لمعلا اًعيمج انيلع ءيش اذه .نيرخآلا
مهنيب تافالتخالاو قورفلا مييقتب لافطألا مايق مدع لجأ نم يعوو كاشنب لمعن نحن لافطألا ةضور
.أوسأ وأ لضفأ وحن ىلع نيرخآلا نيبو
فقوم ذاختاو ،زييمتلاو تاكاهتنالا عنمو ،حماستلاو عونتلا زيزعت يف لافطألا ةضور ةمهم لثمتت
حيضوتلاب مايقلا لافطألا ةضور ىلع يغبني هنأ ينعي اذهو .لاح ةيأ ىلع ثدحت يتلا تاكاهتنالا هاجت
ءيش ثودح دنع طقف فقوم ذختن نأ يفكي ال .بصعتلاو ةقبسملا ءارآلا لاكشأ ةفاك دض لمعلاو ةشقانملاو
.ردقلا سفنب ةمهم ةيئاقولاو ةيزيزعتلا ريبادتلا نإ  -لعفلاب ام
ي اذام
؟لعفت نأ كنكم ُ
يف هب مايقلا رسألا عيمجل نكمي ءيش عبطلاب وه اًعم ةيواستملا ةميقلاو تافالتخالا نع ثيدحلا نإ
ءارآلا نم ديدعلا ديكأتلاب لفطلا ىدل ! Barnens planetنع كلفط  /كلافطأ لأسا كلضف نم .لزنملا
نكلو ،تاباجإلا عيمج كيدل نوكي نأ ىلإ جاتحت ال كنأ ركذت .ةيواستملا ةميقلاو تافالتخالا لوح راكفألاو
كانه له ؟هيلإ عامتسالا متي ال امدنع صخشلا رعشي فيك .لفطلا عم ةحوتفم ةثداحم ءارجإ ناكمب ةيمهألا نم
؟ةيواستم ةميق يوذ سانلا عيمج نأ لوح ثدحتلا مهملا نم اذامل ؟لفطلا هظحال وأ هدهاش ملظ
رهظتسو  Barnens Planetنع ثحبا(  Spotifyىلع اًعم  Barnens planetيناغأ ىلإ عامتسالا اضيأ كنكمي
).ةعبرألا يناغألا
!ركذت
قلعتي اميف ةحضاو ةيميلعتلا ةطخلا نأ .ميقلا هاجت فقوم ذاختاب موقي ال اًناكم تسيل لافطألا ةضور نأ
ميقلا باعيتساو مهفتلا ريوطت نم لافطألا نكمتي نأ لجأ نم يعوو طاشنب لمعلل لافطألا ةضور ةمهمب
!لضفأ كلذ ناك املك  -مهملا لمعلا يف نيكراشملا صاخشألا ددع داز املك .ةيطارقوميدلا
ي
: http://www.teskedsorden.se/for-skolan/ىلع  Barnens planetلوح تامولعملا نم ديزم ىلع روثعلا كنكم ُ
forskola/

ي  barnens planetعورشم يف«
»!مهسفنأ اونوكي نأ لافطألل نكم ُ

لقن يه لافطألا ةضورل ةمهملا ماهملا نيب نم ). (...ةيطارقوميدلا سسألا ىلع لافطألا ةضور دنتست
عمتجملا اهيلع دنتسي يتلا ةيساسألا ةيطارقوميدلا ميقلاو ةيناسنإلا قوقحلل مارتحالا خيسرتو
لافطألا ضاير ماهمو ميق  98/16, 1.لافطألا ةضورل ةيميلعتلا ةطخلا .يديوسلا
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