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Kiddy-KINDLR Interview

كانك راقد في سبيطار ا
وإّل عندك مرض مزمن
صباح اخلري
آشنوا احوالك ّتوا .هاذاكا عالش مخّمنا باش نسالوك شويّه أسئلة وحنبّو جتاوبنا عليهم.
ماذابينا نعرفو ّ
السؤال
باش نقرالك ّ
ختمم وتقلّي كيفاش كانت حالتك يف اجلمعة اللي تع ّدات
 انت ّ


اختار اجلواب اللي يناسبك أكثر.



يهمنا هو رايك انت.
فماش جواب غالط وجواب صحيح ،اللّي ّ
ما ّ

تاريخ تعمري الورقة ......... .........
( النهار و الشهر

.........
و العام)
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في االول باش تحكيلنا على روحك شويّه كان حبّيت
بنيّه
إنت؟
.........سنة
ق ّداه عمرك؟
3
2
1
ق ّداش عندك إخوة(بنات واوالد)؟
روضة
متشي للروضة وإالّ للمكتب؟

وليّد
5 4
مدرسة ابتدائيّة

أكثر من 5

حّت وحده منهم
ّ

ّتوا باش نقرالك املثال هذا ":اجلمعة اللّي فاتت اشتهيت باش ناكل كعبة قالص"

مرة؟
وانت ق ّداش صارتلك من ّ
مرات
مرة
باش جتاوب اختار بني ّ :
 شويّه ّحّت ّ
آشنوا جوابك؟باش تقول":اجلمعة اللي فاتت
باهي،وانت ّ

مرات
-برشا ّ

مرة
ماشتهيتش باش ناكل قالص حتّى ّمرات
 اشتهيت باش ناكل قالص شويّه ّمرات
 -اشتهيت باش ناكل قالص برشا ّ

للسؤال الثّاني  ،وإذا ما فهمش ارجع بيه للمثال
جواب الطّفل .إذا ظهر اللي هو فهم الحكاية اتع ّدى بيه ّ

االول.
ّ

.توا ّإّنمو نبداو.
باهي ياسر ،يعطك ّ
الص ّحة ّ
مرة
ّ
حّت ّ

اجلمعة اللّي فاتت

شويّه

برشا

..1كنت خايف ال مرضي يزيد يتعكر
..2كنت حزين بسبب مرضي
..3سلّكتها مع املرض
الدي عاملوين كالبييب الصغري على خاطرين مريض
..4و ّ
حّت واحد يعرف اللّي آنا مريض
..5ما حبّيتش ّ
الروضة واالّ املكتب خاطر مريض
علي حاجات يف ّ
..6ضاعت ّ

الص ّحة على المشاركة !
يعطك ّ
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