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األطفال  تعلیمات ألحبائنا  

 

التنسوا غسل األیدي مابعد استعمال   

	المرحاض 

	

 

.الوقوف من بدال جالسون وانتم التبویل ایضا تستطیعون فانكم الصبیان ایها انتم • 	

.الجانب على ولیس التوالیت فتحة فوق تماما اجلسوا • 	

.تبعید الفخذین عن بعضهما قلیًالمع  التوالیت على اجلسن البنات ایتها • 	

.واحدة بید منها الورق اخذ تستطیعون بحیث منكم قریبة التوالیت ورق حمالة لتكن • 	

.الخلف الى االمام من بالمسح التوالیت ورق استعملن البنات ایتها • 	

.اصابعكم تتسخ ال حتى طبقات الثالث ذو التوالیت ورق استعملوا • 	

.المرحاض في المستعمل التوالیت ورق ارموا • 	

 التلوث احتمال ألن استثنائیة حاالت في إال اوالمعطرة الرطبة المنادیل التستعملوا •

.هنا واردة والتحسس 	

.األیدي لغس وقبل الغطاء اغالق بعد یكون المرحاض شطف • 	

.ونشفوها جیدا الیدي اغسلوا • 	
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