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تعليمات لالطفال حول استعمال ال
الكتاب الصغير المصور للمرحاض

= Das kleine Bilder etc.

تقديم معهد الصحة العامة في جامعة بون

الكتاب الصغير المصور للمرحاض
= erstellt von. Etc.

 Soحول استعمال المرحاض
لالطفال
تعليمات
sieht
ein Klo aus

تقديم معهد الصحة العامة في جامعة بون
n-----------------------------------------------1-------------------------------------------------------------------------------------= Klo aus
هكذا يبدو المرحاض

tc.
=
الكتاب الصغير المصور للمرحاض
------------------------------------------------------------------

للكبار للجلوس عليه

= Erwachsene etc.

تقديم معهد الصحة العامة في جامعة بون

للصغار للجلوس عليه

= tc.

= Für Kinder etc.
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= So sieht ein Klo aus
هكذا يبدو المرحاض
للرجال من اجل التبويل بالوقوف
= ner etc.
= aus
هكذا يبدو المرحاض
للكبار للجلوس عليه

= Für Erwachsene etc.
--------------------------------------------------------------Für Erwachsene zum Sitzen.

Für Kinder zum Sitzen.

للصغار للجلوس عليه

للكبار للجلوس عليه

= Für Kinder etc.

للرجال من اجل التبويل بالوقوف

= hsene etc.

ein
للجلوس عليه = Klo aus
المرحاض
هكذا يبدو
= nder etc.
للصغار
= für Männer etc.

ür ----------------------------------------2---------------------------------------------------------------= Erwachsene etc.
للكبار للجلوس عليه
للرجال من اجل التبويل بالوقوف
=

----------------------------------------------------

للصغار للجلوس عليه

= Für Kinder etc.

Für Männer zum Pipi machen im Stehen.

للرجال من اجل التبويل بالوقوف

= nner etc.
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So benutzt man ein Klo

هكذا يتم استخدام المرحاض

= man etc.

 -1ارفع الغطاء
هكذا يتم استخدام المرحاض
 -2اجلس على المرحاض
-1

= So benutzt man etc.

هكذا يتم استخدام المرحاض
ارفع الغطاء
 -3خذ بعضا" من ورق التواليت
Hinsetzen.

 -2اجلس على المرحاض

هكذا يتم استخدام المرحاض

Deckel öffnen (wenn vorhanden).

ارفع الغطاء
So benutzt man
=etc. -1

 -4امسح الشرج بالورق

-1

 -3خذ بعضا" من ورق التواليت

= tc.

المرحاض
يتمعلى
اجلس
= c.
المرحاض
استخدام
-2هكذا
ارفع الغطاء
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 -4امسح الشرج بالورق
 -2اجلس على المرحاض

 -3خذ بعضا" من ورق التواليت
 -1ارفع الغطاء

 -3خذ بعضا" من ورق التواليت

 -4امسح الشرج بالورق
 -2اجلس على المرحاض

 -4امسح الشرج بالورق

 -3خذ بعضا" من ورق التواليت

man------------------------------3------------------------------------------------= etc.
هكذا يتم استخدام المرحاض

-3------------------------------------------------= So benutzt man etc.
المرحاض

هكذا يتم استخدام
Klopapier
Einige Blatt Klopapier
nehmen.
بالمرحاض
Mitالمسثعمل
الورق
 denارم
-5 Po abwischen.
3

المرحاض
 -5ارم الورق المسثعمل بالمرحاضهكذا يتم استخدام
------------------------------3-------------------------------------------------

= c.

هكذا يتم استخدام المرحاض

 -1ارفع الغطاء
 -2اجلس على المرحاض

 -1ارفع الغطاء

استخدام
يتمالتواليت
هكذاورق
 -3خذ بعضا" من

المرحاضالمرحاض
 -2اجلس على

So benutzt
ein
هكذا يتم استخدام Klo
So benutzt
man etc.man
=
المرحاض

= an etc.

هكذا يتم استخدام المرحاض

 -1ارفع الغطاء

= c.

= tc.

 -3خذ بعضا" من ورق التواليت

 -4امسح الشرج بالورق

 -2اجلس على المرحاض -1ارفع الغطاء
------------------------------3------------------------------------------------ -1ارفع الغطاء
 -4امسح الشرج بالورق

 -3خذ بعضا" من ورق التواليت

3------------------------------------------------المرحاض
= -2اجلس
So benutzt
علىman
etc.

 -4امسح الشرج بالورق
 -5ارم الورق المسثعمل بالمرحاض

المرحاض
استخدام
هكذا يتم
ورق التواليت
بعضا" من
 -3خذ

استخدام
المرحاضالمرحاض
اجلس على
هكذا يتم -2

= .

------------------------------3------------------------------------------------ -3خذ بعضا" من ورق التواليت

Klopapier in das Klo werfen.

 Deckel schließen.

الشرج بالورق
المسثعمل بالمرحاض
امسحالورق
 -5-4ارم

 -6اغلق غطاء المرحاض

هكذا يتم استخدام المرحاض

=

-3------------------------------------------------So benutzt man etc.

 -4امسح الشرج بالورق

 -7اكبس زر المياه لشطف المرحاض

 -6اغلق غطاء المرحاض
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هكذا يتم استخدام المرحاض

 -5ارم الورق المسثعمل بالمرحاض
 -8اغسل يديك وجففهما

 -7اكبس زر المياه لشطف المرحاض

-----------------------------------4----------------------------------------------- -6اغلق غطاء المرحاض
 -5ارم الورق المسثعمل بالمرحاض

هكذا يتم استخدام المرحاض

= an etc.

 -8اغسل يديك وجففهما

 -7اكبس زر المياه لشطف المرحاض

-4----------------------------------------------- -6اغلق غطاء المرحاض

Händeالورق المسثعمل بالمرحاض
 waschenارم
-5 und abtrocknen.
 -8اغسل يديك وجففهما

Spülen.

 -7اكبس زر المياه لشطف المرحاض
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تعاريف Klo
Wörter zum etc. = Wörter
zumالمرحاض
وتعليمات حول
Wörter
المرحاض etc.
=
المرحاض
تعاريفحول
تعاريف وتعليمات
zum
etc.zum
حول =
تعاريفحول
وتعليمات
m etc. Wörter
=
المرحاض
وتعليمات
= Wörter zum etc.
تعاريف وتعليمات حول المرحاض
= Wörter zum etc.
تعاريف وتعليمات حول المرحاض
Spültaste
=
زر مياه شطف المرحاض
Wörter Wörter
zum etc.zum
المرحاض = etc.
حول
تعاريف وتعليمات
المرحاض
= Spültaste
وتعليمات
تعاريف
= etc.
حول المرحاض
وتعليمات
تعاريف
Spültaste
حول =المرحاض=
المرحاض
شطف
مياه
زر مياه شطفزر
Spültaste

Spültaste
=
المرحاض
زر مياه شطف
شطف
شطف مياه
زر
المرحاض Spültaste
=
المرحاض
زر مياه
Klodeckel
=
غطاء المرحاض
Spültaste Spültaste
= Klodeckel
زر مياه
شطف =
المرحاض
غطاء
المرحاض =
المرحاض
غطاء شطف
مياه
زر
Spültaste
=
المرحاض
مياه شطف
Klodeckel
زر =
المرحاض
Klodeckel
=
غطاء المرحاض
Klodeckel
=
غطاء المرحاض
Klodeckel
=
سلة المهمالت
Klodeckel Klodeckel
= Abfalleimer
المرحاض
غطاء
=
المرحاض
غطاء
Abfalleimer
=
سلة المهمالت
Klodeckel
=
سلةالمرحاض
غطاء
Klodeckel
=
غطاء= المرحاض
Abfalleimer
المهمالت
= Abfalleimer
سلة المهمالت
= Abfalleimer
سلة المهمالت
= Kloschüssel
حوض المرحاض
Abfalleimer
=
المهمالت
سلة
Kloschüssel
=
المرحاض
Abfalleimer
Abfalleimer
=
حوض سلة
Abfalleimer
=
المهمالت
سلة =
حوض
Abfalleimer
= Kloschüssel
المرحاض المهمالت
المهمالت سلة
حوض المرحاض Kloschüssel
= Kloschüssel
= Kloschüssel
حوض المرحاض
= Klobürste
فرشاة تنظيف المرحاض
Klobürste
Kloschüssel
=
المرحاض
حوض
Klobürste
=
المرحاض
فرشاة تنظيف
Kloschüssel
=
حوض
= Kloschüssel
حوض=المرحاض
Klobürste
المرحاضالمرحاض
تنظيف
فرشاة
= Klobürste
المرحاض
فرشاة تنظيف
Klobrille
Kloschüssel = Klobürste
المرحاض
حوض
=
المرحاض
فرشاة تنظيف
= Klobrille
حلقة الجلوس على المرحاض
KlobürsteKlobürste
=
تنظيف
علىتنظيففرشاة
المرحاض=
المرحاض
حلقة الجلوس
المرحاض =
المرحاض
فرشاة
= Klobürste
المرحاض
=Klobrilleتنظيف
فرشاة
Klobrille
على
حلقة الجلوس
= Klobrille
حلقة الجلوس على المرحاض
= Klobrille
حلقة الجلوس على المرحاض
= Toilettenpapier
ورق التواليت
= Klobürste = Klobrille
المرحاض
تنظيف
فرشاة
المرحاض
على
الجلوس
حلقة الجلوسحلقة
Toilettenpapier
على المرحاض =
Klobrille
= Klobrille
على المرحاض
الجلوس
Toilettenpapier
حلقة= =
ورق التواليتورق التواليت
= Toilettenpapier
ورق التواليت
Toilettenpapier Klopapier
=
 Seifeالتواليت
ورق
= Seife
صابون
Toilettenpapier
=
صابون ورق التواليتورق التواليت
الجلوس=علىورق=
ttenpapier
=
التواليت
Seife
= Seife
Klobrille
= Toilettenpapier
المرحاض
صابون حلقة
= Seife
صابون
= Seife
صابون
صابون

Spültaste

=

--------------------------------------------------5--------------------------------------------------------= Seife
صابون

صابون Seife
=

--------------------------------------------------5--------------------------------------------------------=--------------------------------------------------5--------------------------------------------------------Toilette, Klopapier = Toilettenpapier
--------------------------------------------------5----------------------------------------------------------------------------------------------------------5---------------------------------------------------------

5

ورق التواليت

=

Seife

Klo
ilettenpapier
=

--------------------------------------------------5----------------------------------------------------------------------------------------------------------5----------------------------------------------------------------------------------------5---------------------------------------------------------

So findet man ein Klo

t man etc. So
المرحاض= findet
تعرف اين
هكذا
= man etc.
هكذا تعرف اين المرحاض
المرحاض

Klo WC
= Toilette
== WC
= Toiletten
WC = Toiletten
=
المرحاض

تواليت او مرحاض للنساء والبنات

=

Für Frauen

تواليت او مرحاض للنساء والبنات

en

=

findet man
والصبيان etc.
=
المرحاض
تعرفاو اين
Für Männer undSo
Jungen
=
مرحاض للرجال
هكذاتواليت

 WCمرحاض
تواليت او
= Toiletten
المرحاض
احمر==مشغول
Toiletten für Frauen und Mädchen

هكذا تعرف اين المرحاض

للنساء والبنات
تواليت او
مرحاضمشغول
اخضر= غير

= So findet man etc.

مشغول
احمر=
und

هكذا تعرف اين المرحاض

fürWC
Männer
und Jungen
= Toiletten
المرحاض =

والصبيانRot
للرجال= besetzt
=

FürGrün
Frauen
=

= So findet man etc.

n

=

= etzt

Für -----------------------------------6----------------------------------------------------------------------------------Männer und Jungen
=
تواليت او مرحاض للرجال والصبيان
المرحاض = = Toiletten
WCغير مشغول
اخضر=
=
= Für Frauen
تواليت او مرحاض للنساء والبنات
= Rot besetzt
احمر= مشغول

ün

= Für Frauen
تواليت او مرحاض للنساء والبنات
----6----------------------------------------------------------------------------------Für Männer und Jungen
=
تواليت او مرحاض للرجال والصبيان
اخضر= غير مشغول
= Grün

تواليت او مرحاض للرجال والصبيان
احمر= مشغول

Für Männer und Jungen
=
= Rot besetzt

-----------------------------------6-----------------------------------------------------------------------------------

احمر= مشغول
اخضر= غير مشغول
اخضر= غير مشغول

rot = besetzt
grün = frei

= Rot besetzt
= Grün
= Grün
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يجب أن أجلس على المرحاض
علي ان ابول

= Ich muss mal auf`s Klo

= Ich muss Pipi

Ich muss mal ...

علي الذهاب الى المرحاض

الذهاب الى
علي الذهاب الىعلي
المرحاض
علي ان أقضي حاجة

علي الذهاب الى المرحاض

= Ich muss mal
المرحاض
Ich muss
= mal
= Ich muss mal Kacka
= Ich muss mal

= s mal

يجب أن أجلس على المرحاض
أين
المرحاض؟على المرحاض
يجب أن أجلس
uf`s Klo = Ich muss mal auf`s
المرحاض
على
أجلس
أن
يجب
= Klo
يجب أن أجلس على المرحاض
!Ich muss mal auf‘s Klo
ابول
ان
علي علي
Ich muss Pipi
=
Ich
muss
mal
==
المرحاض
الى
الذهاب
غزيرIch
muss
mal
المرحاض
الى
الذهاب
= Großspültaste etc.
مياه
دفق
التغوط
بعد
يستعمل
الكبير
المياه
علي زر
Ich
muss
Pipi
=
ابول
ان
علي
!Ich muss mal Pipi
= Ich muss mal
علي الذهاب الى المرحاض
علي ان ابول
= Ich muss Pipi
ابول
حاجةعلي ان
uss Pipi = Ich muss
muss
==
المرحاض
على
أجلس
أن
Ich muss
malIch
Kacka
=mal
أقضي
علي
mal groß.
Ich
muss
malKlo
Kacka.
Ich
muss
mal auf`s
auf`s
Klo
المرحاض
انعلى
أجلس
يجب أن
يجب
= Klein Spültaste etc.
قليل
مياه
دفق
زر المياه الصغير يستعمل بعد التبول =
علي ان أقضي حاجة
= Ich muss mal Kacka
= Ich muss mal auf`s Klo
يجب أن أجلس على المرحاض
ابولان أقضي حاجة
علي علي
Ich muss mal Kacka =Ich muss
== Pipi
Wo ist die Toilette Ich
= muss Pipi
علي انانأينابولالمرحاض؟
etc. = Ich muss
التواليت لتنظيف
Wo istzum
die Toilette
حاجة =
المرحاض؟
علي ان
al Kacka = Klobürste
فرشاةابول
أينان
علي
التواليت Pipi
حوضأقضي =
حاجة
أقضي
علي
Ich
muss
mal
Kacka
=
Wo ist die Toilette
=
المرحاض؟
أين
ان أقضي حاجة
= Ich muss mal Kacka
= Großspültaste etc.
الكبير يستعمل بعد التغوط دفق مياه غزير
علي انزر المياه
أقضي حاجة
علي
mal Kacka
الكبير يستعمل بعد التغوط =
غزير Großspültaste etc. =Ich muss
دفق مياه
زرانالمياه
Wo
المرحاض؟
Wo ist
ist die
die Toilette
== Toilette
المرحاض؟
أين
oilette Großspültaste
=
المرحاض؟
أين زر المياه الكبير أين
= etc.
دفق مياه غزير
يستعمل بعد التغوط
)große Spültaste für Kacka (viel Wasser
--------------------------------7-----------------------------------------Klein Spültaste
etc. Wo
قليل= ist die
المرحاض؟الصغير يستعمل بعد التبول = =دفق مياه
زر المياه
Toilette
أين
Großspültaste
etc.
=
غزير
مياه
دفق
التغوط
بعد
يستعمل
الكبير
المياه
Großspültaste
الصغير التغوط
المياهيستعمل بعد
زرالكبير
زر المياه
زر
Klein Spültaste etc.
=
etc.قليل
غزير = دفق=مياه
يستعملدفقبعدمياهالتبول
Klein SpültasteGroßspültaste
= etc.
مياه قليل
التبول =
التغوطبعد
يستعمل
الصغير
المياه
زر
kleine
Spültaste
يستعملfür
الكبير Pipi
(wenig
)Wasser
etc.
غزيردفق =
دفق مياه
بعد
المياه
زر
= Ich muss mal auf`s Klo
WoIch
ist
die
?Toilette
Wo
ist die
muss
malToilette
== auf`s Klo

Klobürsteغزير
zumدفق مياه
التغوط
الكبير
المياه
زر
يستعمل بعد=
التواليت
حوض
لتنظيف
التواليت
فرشاة
Kleinetc.
Spültaste
= etc.
دفق مياه قليل
التبول =
يستعمل بعد
الصغير
زر المياه

زر المياه الصغير يستعمل بعد التبول = دفق مياه قليل

فرشاة التواليت لتنظيف حوض التواليت

= Klein Spültaste etc.

=

= Klobürste zum etc.

= Klein Spültaste etc.
زر المياه الصغير يستعمل بعد التبول = دفق مياه قليل
حوض التواليت
zumلتنظيف
التواليت
فرشاة
Klobürste
Putzen
der
Klobürste
التواليت
Klobürste zum
zum etc.
== etc.
حوض التواليت
لتنظيف حوض
التواليت لتنظيف
فرشاة التواليت
فرشاة
Kloschüssel

= Klobürste zum etc.

زر المياه الصغير يستعمل بعد التبول = دفق مياه قليل

= Klobürste zum etc.
فرشاة التواليت لتنظيف حوض التواليت
--------------------------------7-------------------------------------------------------------------------7------------------------------------------

--------------------------------7------------------------------------------

--------------------------------7-------------------------------------------------------------------------7------------------------------------------

حوض التواليت
فرشاة التواليت لتنظيف
--------------------------------7------------------------------------------
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=

= etc.

هل قمت بغسل اليدي ٠طبعا وذلك يكون كالتالي

Händewasch
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Händewaschen, na klar! ...und so wird‘s gemacht:
10
ترطيب اليدين
-1
4.
sec.

2.

3.

هل قمت بغسل اليدي ٠طبعا وذلك يكون كالتالي
الصابون
السائل طبعا وذلك يكون كالتالي
اليدي٠
وضعبغسل
هل -2قمت

هل قمت بغسل اليدي ٠طبعا وذلك يكون كالتالي

4. Hände gründlich abspülen

3. Hände gut einschäumen

2. Flüssigseife dazu geben

اليدينللحصول على رغوة
ترطيباليدين
 -3-1فرك

1.

Händewasch
Händewasch
1. Hände nass machen

Händewasch

هل قمت5.بغسل اليدي ٠طبعا6.وذلك يكون كالتالي

Händewasch

بالماءطبعا وذلك يكون كالتالي
اليدي٠
شطفبغسل
 -4قمت
هل
اليدين جيدا

Händewasch

هل قمت بغسل اليدي ٠طبعا وذلك يكون كالتالي

Händewasch

 -1ترطيب اليدين

 -2وضع الصابون السائل
 -1ترطيب اليدين

Wasserhahn
وضع5.الصابون السائل
-2schließen
 -1ترطيب اليدين
صنبور
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