
رأيس، كتفي،
 ُركبي و....؟

الحديث مع األطفال بشأن أجسادهم، 
وحدودهم، والثقافة الجنسية noksentrene.no

وبصفتك بالًغا، فإن واجبك هو 
أن تساعد األطفال إذا تعرضوا 
ألي مشكلة؛ فالتكلم والحديث 

عام يحدث لهم أمر جيد.

حدثه عن األشياء املسموح 
بها واملحظورة

أعضائهم الحساسة برغبتهم، وقد يولد ذلك شعورًا 
جيًدا لديهم؛ فأنت عادة ما تقوم بذلك عندما 

تكون مبفردك.

 يتعني عىل البالغني أحيانًا مساعدة األطفال يف 
غسل أسنانهم أو تنظيفهم بعد استخدام املرحاض 

لتنظيف أعضائهم التناسلية أو مؤخراتهم، أو 
إلعطائهم الدواء أو وضع القليل من املرهم فوق 
قرحة؛ وهذه كلها أمور مسموح بها عندما يحتاج 

الطفل إىل املساعدة.

عدا ذلك، ال يُسمح للبالغني بلمس األعضاء 
التناسلية أو مؤخرة األطفال أو اللعب فيها؛ وال 
يُسمح للبالغني الطلب من األطفال أن يلمسوا 

أعضاء البالغني التناسلية أو مؤخراتهم أو أن 
يجعلوا الطفل يلمس نفسه. كام ال يسمح ألي 
أحد، حتى األطفال اآلخرين، بإجبار أي شخص 

عىل فعل تلك األمور بدون رغبته.

ميكن لألطفال التحدث عن 
أجسادهم مع من يشاؤون.

 قد تساعدك الكتب ومقاطع الفيديو عىل بدء 
املحادثة. شاهد املقاطع مبفردك أواًل، قبل أن 

تشاهدها معهم. كام ميكنك طلب النصيحة من 
ممرضة يف قطاع الصحة العامة أو االتصال بـمركز 

Nok إن كان لديك بعض التساؤالت.

 ميكنك العثور عىل املوارد والكتيبات متعددة اللغة 
noksentrene.no/snakkom :عرب

https://noksentrene.no
https://noksentrene.no/snakkom/


تحدث عن الجسد
»هل نرسم جسًدا؟« هل تعرف أسامء أعضاء الجسد؟ 
رأس، عينان، أنف، فم، ذراعان، عضو تناسيل، مؤخرة، 

ساقان، معدة، قلب...«

»ما الذي ميكن لجسدك فعله؟ ما األصوات التي 
يصدرها جسدك؟«

»ما الذي يشعرك بالسعادة أو بالحزن؟ وكيف تبدو يف 
ذلك الوقت؟ وما شعورك حينها؟«

»ما أنواع اللمسات التي لها شعور جيد/سيئ بالنسبة 
لك؟ هل تحب أن يحك أحدهم ظهرك أو يداعبه؟ ما 

الذي ال تحبه؟«

»جسدك ملكك وحدك. أنت من يقرر ما إن كنت 
تريد عناقًا، أو الجلوس يف حضن )حجر( شخص ما، أو 
ما شابه تلك األمور. ال ميكن ألحد عناقك دون إرادتك، 

وال ميكنك عناق أحد دون إرادته.

 هل تعلم:
أن السلوك الجنيس الفضويل واملرح الستكشاف 
أنفسنا وأقراننا شائع بني األطفال. يعد هذا أمرًا 

مقبواًل إن كان الطفل يف عمر مناسب، وكان هذا 
األمر وفًقا لرشوطه، وبرشط أال يتعدى عىل حدود 

األطفال اآلخرين.

الحديث مع األطفال عن أجسادهم، وحدودهم، 
والثقافة الجنسية من شأنه أن يُسهل عليهم التكلم 

إن تخطى شخص ما تلك الحدود معهم.

ويوفر وقتا االستحامم وقضاء الحاجة موقفني 
طبيعيني لتعلم الكلامت املناسبة التي تصف الجسد.


