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المواد المستخدمة في 
 الشرح

 الوقت فاهداأل المحتوى األساليب
 )ةدقيق(

  الوصول عند الالصق الشريط على اسماؤهم بكتابة المشاركون يقوم  الصق شريط قلم،

 المقدمة كرة
 جو علىوالموارد يشجع  تجاربالتبادل 

 اضرهتفاعلي للمح

 . في السكنمع موضوع النظافة  هموسرد تجربتأنفسهم  ونيقدم: ونالمحاضر

 -إيجابية أو سلبية (تقديم أنفسهم و قضية النظافة مع سرد تجربة : مشاركونال
 .موجودة في محل سكنهم) على حد سواء 

ممكن "  البقاء في صحة جيدة  -كن على علم "في هذا الوقت شرح الملصق 
 .الملصق مستعينا بـمشكلة واحدة  إلىاإلشارة أيضا 

 أهال وسهال:الترحيب
 المشاركين تقديم

الترحيب وتقديم المشاركين 
 نفسه عن البرنامج مقدم وتعريف
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 الملصق

 المنشور

ملصق من أعلى إلى أسفل العرض 
 .)الرأس إلى القدمين(
 
) المعلومات شرح(بعد كل موضوع  

  .مناقشة قصيرة
 

 أماكن مشاكل فيالوينبغي مناقشة 

 اإلقامة
 
الوضع والحلول من قبل وينبغي مناقشة  

 الجميع
 

إلى  الحضور ينقسملنظافة المرحاض 
. وزيارة الغرف المرحاض ونساء رجال
بناء التبادل التفاعلي  المحاضر يحاول

ربما  -للحديث عن مشاكل في السكن 
يحاول محاضر . يجدون الحلول

 المشاركون تحفيزالمجموعة 

 :نظافة الشعر

 غسل شعرك بانتظام 

  يمكنك حماية نفسك من القمل. أو فرشاة شعرشارك مشط تال. 

 :نظافة الفم  

  مرات في اليوم 3-2نظف أسنانك 

 استخدام معجون أسنان بالفلورايد 

 ال شارك فرشاة األسنان الخاصة بك 

  األسنان وأمراض اللثة من التسوسنفسكيمكنك حماية. 
 :نظافة الجسد

  ال تشارك مالبسك 
  اغسل نفسك بانتظام 
  نفسك من الجربيمكنك حماية.                      

 :نظافة اليدين

  اغسل يديك قبل تناول الطعام، وبعد استخدام المرحاض، بعد االتصال
    .البشري أو بـحيوان

 أمراض المعدة  من اإلنفلونزا، و عائلتك وأصدقائك, يمكنك حماية نفسك
 .المعدية

 :المرحاض نظافة
  القمامة في المرحاض الخاص بكال تتخلص من فضالت الطعام أو. 
 المياه استخدم دافق 

  التخلص من منتجات النظافة النسائية في صندوق للقمامة 
 المعديةالمعدة أمراض ماية نفسك وعائلتك وأصدقائك من يمكنك ح. 

 :نظافة المطبخ

  الثالجة/ تخزن المواد الغذائية الطازجة في مكان بارد. 

 محكمة الغلق إستخدام حاويات المواد الغذائية. 

 :مرحلة المعلومات
عرف المشاركون، أن النظافة ي

أمر مهم لحمايتهم وأسرهم 
 .وأصدقائهم من األمراض

حفاظ لل عليهم ، أنيعلمونأنهم 
على نظافة البيئة لتجنب انتشار 

 .الجراثيم و العفن
وهم يعرفون كيف يحمون 
 .أنفسهم وأسرهم وأصدقائهم

وهم يعرفون أن الوضع ليس 
 ة وخطأهم، ولكن اإلقام

 فيالتنظيمية تساهم الظروف 

 .أيضا ذلك
أنهم ليسوا وحيدين أنهم يعرفون 

 -خفائها ا يجب مع مشاكلهم وال
فمن الضروري البحث عن 

 أشخاصوهم يعرفون . مساعدة
 . المساعدة يمكنهم

أنهم ال يخجلون من وضعهم في 
اإلقامة بعد اآلن، وقادرون على 

من  ايجابي شيءتحقيق 
 .وضعهم
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 حافظ على مكان العمل الخاص بك واليدين نظيفة. 

  يمكنك حماية نفسك وعائلتك وأصدقائك من األمراض المعدية والتسمم
 .الغذائي

 :نظافة الغرفة
 تخلص من القمامة. 
 أغلق صندوق القمامة. 
  دقيقة 15مرات في اليوم لمدة  2تهوية الغرف الخاصة بك. 
 الفئران (وأصدقائك من الحشرات  يمكنك حماية نفسك وعائلتك

 .ومن العفن الذي يؤدي إلى أمراض الرئه) والحشرات
 نصائح

 استدعاء مالك العقار: العفن. 
  زيارة الطبيب أو اإلدارة ) الجرب والقمل والبق(في حالة من الهوام

 .يةاالجتماع
  االفضل ومن مطهربـغرف المراحيض العامة يجب أن تكون مجهزة 

 المطهر استعمال

أنواع ( بطاقات
 )الرياضة

المدرب ينشر بعض مواد الزينة على 
. ثم توضع على الوجه وتفاحة. اليد

. والتسليم باليد على أحد المشاركين
لها / يعطي هذا العضو عضو آخر له 

في النهاية المدرب يقلد . اليد أيضا
 .العطس من خالل النفخ في الهواء

المشاركين  فصل يجب اليدين لغسل
. وزيارة غرف المرحاضحسب الجنس 

تلقيهم معلومات محددة حول المرحاض 
 .والنظافة الجنسية، وغسل اليدين

توضيح كيفية غسل  اليدين بشكل 
صحيح حتى تصبح نظيفة تماما من 

 .حبات الزينة
 .غسل جميع المشاركين أيديهم

 إلثبات هذا، ونحن نستخدم بريق ملون .ليست مرئية للعين البشريةالجراثيم 
 .لمحاكاة الجراثيم

يشرح . الفيروسات والبكتيريا هي السبب الرئيسي لألمراض المعدية
 طرق انتقال العدوى على الملصق حاضرالم

  معالفم أو اليد  واليد  إتصال الجراثيم تصل و تنتشرفي الجسم كله من خالل
 .األنف

 :األمراض المعدية
 نزالت البرد 

 أمراض الجهاز الهضمي 

 األنفلونزا 

على سبيل المثال دورات (إلصابة في األماكن العامة ل أعلى يوجد خطر
، من خالل االتصال بـالحيوان واالتصال )المياه وأعمدة الحافلة أو التجمعات

 .البشري واالتصال بـاللحوم النيئة أو البيض

 :العملية المرحلة
يعلم المشاركون  كيفية االنتشار 

 .السريع للجراثيم
ل أيديهم بشكل كيفية غس يعرفون
 .صحيح
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 الملصق
 كرة

  الفعل ردود -المنشور توزيع
  المعلومات شرح

 للمشاركين الفعل وردود اآلراء
 " البقاء في صحة جيدة  -على علم كن "

 الختامية الرسالة
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   التوديع الحضور وتوديع شكر  
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