


مرحبا يا أصدقايئ األطفال.. 

أنا اسمي حمد 

وأنا اسمي سارة 

ولنا حقوق يجب أن نعرف ما هي 
حتى نحرتمها أوالً ونّذكر كل من ينىس 

بأهمية احرتام حقوقنا..

حقوق الطفل..حقوق الطفل..
هي حقوق كل شخص 

دون الثامنة عرشة..

Hello my friends.. 

My name is Hamad

We have rights that we have to 
be aware of, to respect them and 

remind whoever forgets that we have 
rights they have to respect..

And I am Sarah

Children rights..Children rights..

Are the rights of 

anyone under 18..
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حقوق الطفل لنا 
جميعاً بال استثناء..

Children rights are 
for all of us without 

exceptions..
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أرسيت تحميني وتحفظ حقوقي..
My family protects me and defends my rights..



ساعدوين ألتعرف 
عىل حقوقي

رعاية	 
تعليم	 
حامية	 
لعب	 
متييز	 
صحة	 
ترفيه	 
أمن	 

Help me to know 
my rights

• Care

• Education

• Protection 

• Playing

• Health

• Entertainment 

• Safety and Security

تسليةتسلية
FunFun
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ال يحق ألي أحد أن 

يبعدين عن أرسيت..

No one can take me 

away from my family..
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من حقي أن أتناول 
طعاماً صحياً..

It’s my right to eat 
healthy food..



من هو الشخص الذي 
تستطيع سارة أن تأخذ منه 

الحلوى؟

Who is the person 
that Sarah can take 

sweets from?
Link to the correct 

answer

صل اإلجابة الصحيحة

تسليةتسلية
FunFun
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من حقي أن أستغل أوقات فراغي يف اللعب 
والتسلية واألنشطة ومامرسة الهوايات..
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It’s my  right to use my spare time in playing,  having fun and practicing different activities and hobbies..  



حني أمرض ال بد أن أحصل عىل الرعاية الصحية 
واألدوية الالزمة الستعادة صحتي..
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When I am sick, I should get the needed 
treatment and medicines to recover



من حقي أن أذهب 
إىل املدرسة وأتعلم..
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I have the right to 
go to school and 

learn..



يجب  حاجات  الرضيع  هي؟ للطفل  فام  يكرب،  ليك  تتوفر  ملء أن  طريق  عن  تعرفها  أن  حاول 
الفراغات حسب الصور..

تسليةتسلية
FunFun

Infants have their needs 
to grow, what does it 
include?  Find out from 
the pictures and fill in 
the spaces..
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لألطفال ذوي اإلعاقة حق يف اللعب 
واالستمتاع واالندماج مع األطفال اآلخرين..

Children with special needs have 
the right to play, enjoy and 
mingle with other children
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أطلب املساعدة إذا حاول 

أحدهم أن يؤذيني..

 I ask for
 help if 

someone tr
ied to 

harm me
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أحب أن يكون يل رأي يف اختيار أي يشء يخصني مبا 
يتوافق مع تعاليم ديني وعادايت وتقاليدي..

I like to express myself and have a say in 
selecting things that concern me in a way 

that doesn’t clash with my religious teachings 
or my customs and culture..
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لن أعطي الغرباء معلومات خاصة ففي ذلك حامية يل..

Hi!

Hi!

What’s your name? what’s your surname? Where do you live?

I will not give strangers my personal 
information because this is better for my safety..
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حاول أن تجد االختالفات 
السبعة بني الصورتني يف 

أرسع وقت ممكن..

Try to find the seven 
differences between 
the two pictures as 
fast as possible..

تسليةتسلية
FunFun



عدم تشغيل األطفال يف 

أعامل شاقة بدنية..
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Do not let
 children 

perform ha
rd 

physical w
ork



إعرف حقوقك 

ولونها

Know your rights 
and colour them

الحاميةالحامية
Protection Protection 

الرعايةالرعاية

الـصـحية
الـصـحية

Heal
th

Heal
th

 car
e

 car
e

األمناألمن

Securit
y & 

Securit
y & 

safetysafety
يم

عل
الت

يم
عل

الت

Ed
uc
at
io
n

Ed
uc
at
io
n

اللـعب اللـعب 
وو

التسليةالتسلية

Pla
y 

Pla
y 

&&
 e
nj
oy
me
nt

 e
nj
oy
me
nt

الرتفيهالرتفيه

Leisure
Leisure

هذه هي حقوقيهذه هي حقوقي
These are These are 

    my rights    my rights

الرعاية
الرعاية

رسية
األ

رسية
األ care

care

Fa
mi
ly

Fa
mi
ly
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