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يوم الطفل الوطني السعيد!

مرحباً أيها األباء واألُمهات:

يحتفل يوم الطفل الوطني بحقوق األطفال والشباب يف كندا .تنطبق الحقوق ،كام هو منصوص عليه يف
إتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل ،عىل األشخاص الذين تقل أعامرهم عن مثانية عرش عاماً .يحمي
هذا القانون حقوق األطفال يف التعليم ،والرعاية الصحية واملشاركة يف املجتمع إىل جانب العديد من
الحريات األخرى .األطفال الذين تم تفويضهم بتحمل املسؤوليات يتمتعون بقدر أكرب من الثقة بالنفس،
التي ستظهر يف حياتهم كبالغني يف املستقبل .يف كندا ،يعترب يوم الطفل الوطني مبثابة يوم لنتذكر جهود
الحكومة لحامية ودعم األطفال الكنديني .يوم الطفل الوطني هو تذكري برضورة اإلستمرار يف تقوية
األطفال يف كندا وجميع أنحاء العامل .يف هذه الرسالة ،سنزودك بالحقائق واألنشطة التي تكرم يوم الطفل
الوطني.

ما هو يوم الطفل الوطني؟

يوم الطفل الوطني هو يوم للتعرف عىل ما تقوم به الدولة ،ملنح األطفال أعىل مستويات الجودة يف
الحياة.
إنه يوم مهم لتعريف األطفال عىل حقوقهم ،حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم إذا إ حتاجوا لذلك.
يتم اإلحتفال بيوم الطفل يف جميع أنحاء كندا منذ عام  ١٩٩٣إلحياء ذكرى إعتامد األمم املتحدة لوثيقتني
تركز عىل حقوق األطفال :إعالن األمم املتحدة لحقوق الطفل يف  ٢٠ترشين الثاين  ١٩٥٩وإتفاقية األمم
املتحدة لحقوق الطفل يف  ٢٠ترشين الثاين ١٩٨٩
أعلن الربملان الكندي رسمياً يوم الطفل الوطني مبرشوع قانونC- 371
يصادف يوم ال ٢٠من ترشين الثاين أيضاً اليوم العاملي لألطفال ،والذي يتم تكرميه دولياً.
يف عام  ،٢٠١٨إحتفل رئيس الوزراء جاسنت ترودو بهذه املناسبة من خالل الرتحيب بإنشاء ميثاق األطفال
الكندي :هو دعوة للعمل من أجل إحرتام ،وحامية حقوق األطفال والوفاء بها .ميثاق األطفال هو خطة
من قبل األطفال ،لألطفال ،بقيادة أطفال كندا أوالً.

كيف نكرم يوم الطفل الوطني؟

يوم الطفل الوطني مهم لألطفال والكبار عىل حد سواء .هناك عدة طرق لألحتفال بيوم الطفل الوطني.
ميكنك تعليم طفلك حقوقه ومساعدته عىل تعلم كيفية الدفاع عن نفسه .تحدث مع طفلك عن تاريخ
يوم الطفل الوطني وتاريخ إتفاقية األمم املتحدة لحقوق الطفل.
ميكنك أيضاً قراءة قصص مع طفلك عن شخصيات متنوعة؛ مشاركة القصص من طفولتك؛ تقوية طفلك
بالسامح له بإتخاذ بعض القرارات؛ وشجع طفلك عىل مساعدة اآلخرين.

أنشطة يوم الطفل الوطني لألرسة

دفرت القصاصات للذكرى

املواد:
صور فوتوغرافية وذكريات أخرى
ورق مقوى أو ورق القصاصات
صمغ
مقص
قلم رصاص
أشياء للزينة عىل سبيل املثال :أقالم تلوين ،ملصقات ،طبعات ،ستانسيل ،الخ.
أداة لعمل الثقوب
خيط أو رشيط
إختياري :مجلد أو البوم للصور

ال بأس أن تكون مختلفاً
التعليامت:
قف وجهاً لوجه مع طفلك.
أطلب منهم تقليد كل حركاتك.عىل سبيل املثال :رفع اليدين إىل األعىل ،الركض يف املكان ،الترصف مثل
القرد ،الخ.
بعد مرور الوقت ،بدّل األدوار وقلّد حركات طفلك.
إجعلها ممتعة ولن تستطيع مقاومة الضحك.
إضغط هنا لقراءة “ ”Be Kindبقلم بات زيتلو ميلر.
إضغط هنا لقراءة “ ”It’s Ok to Be Differentبقلم تود بار.
إضغط هنا لقراءة “ ”Kindness is Cooler Mrs. Rulesبقلم مارجري كويلر.

لدي الحق يف أن أكون طفالً
املواد:
كرة من خيطان الغزل
إضغط هنا لقراءة “ ”I have the right to be a childبقلم ا ّالن سرييس ،أوريليا فرونتي ،سارة أرديزون.
التعليامت:
بعد قراءة الكتاب ،إمسك كرة خيطان الغزل لبدء اللعبة.
إذكر حق من الحقوق املوجودة يف الكتاب :عىل سبيل املثال "لدي الحق يف اللعب".
إمسك بنهاية الخيط وإرمِ الكرة لشخص آخر وإذكر إسمه.
الشخص الذي إلتقط الكرة سيقول حق مختلف .عىل سبيل املثال" :لدي الحق يف أن أكون نشطاً".
إستمر يف اللعب وكرر الحقوق حتى يتم ربط الجميع بالشبكة.
قم بإجراء مناقشة تحدد حقوق وواجبات األطفال.
إضغط هنا ملزيد من األنشطة.

التعليامت:
إجمع الصور أو التذكارات معاً.
أنشئ صفحة لكل فرد من أفراد األرسة تدور حول ذلك الشخص.
إشمل صورتني إىل أربع صور تظهر أحد األدوار العديدة التي يقوم بها ذلك الشخص يف عائلتك.
إستخدم الستنسل وقلم الرصاص وإصنع أشكال مضحكة عىل الصور.
قص عىل طول الرسمة بعناية.
ألصق الصور واألشياء األخرى عىل الورقة.
دع طفلك يزين الصفحات كيفام يشاء .تأكد من تزيني صفحة العنوان التي تصف دفرت القصاصات.
بعد اإلنتهاء من كل الصفحات ،إربطها معاً إلنشاء ألبوم .إستخدم أداة الثقب لعمل الثقوب عىل الجانب
األيرس من كل صفحة .إربط الصفحات معاً بإستخدام رشيط أو خيط.
إستمتع بتصميامتك وإخرت الصور التي تعكس شخصية عائلتك وتربز اللحظات الخاصة التي تستمعون
بها معاً.
إضغط هنا لرؤية األطفال من جميع أنحاء العامل.
إضغط هنا وشارك يف غناء أغنية “”Around the World
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