
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/34                   

* للحصول على جميع أوراق أخبار في مادة وزارة الصحة ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/34                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار في مادة وزارة الصحة الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/341     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ أخبار اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade34                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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Take your temperature before 
you come in

لالدخو قبلالحرارةقياس

sgariah



Wear a face mask

إرتداء الكمام

sgariah



Wear face shield

هواقـي الوجإرتداء 

sgariah



sgariah

Wear your mask over
your nose and moth

كمامتغطية األنف والفم بال



sgariah

راعبالذواألنفالفمتغطية
لالسعاأوالعطسعند

Cough or sneeze into
your arm



sgariah

Use hand sanitizer
when needed

ةالحاجعنداليدتعقيم



sgariah

ةالحاجعند اليدينغسل
Wash your hands when 

needed



sgariah

أقدام6اترك مسافة 
Stay 6 feet apart



sgariah

ي المكان المقصص ل
كاجلس ف 

Stay in your own space



sgariah

صحيحةاجلس جلسة
Keep hands and feet to 

yourself



sgariah

ابعد األدوات وأصابعك عن فمك
Keep supplies and fingers out 

of your mouth



sgariah

( درجك)صندوقكاستخدم 
الخاص

Use your own center box



sgariah

أدواتك المدرسية استخدم
ةالخاص

Use your own school supplies



؟متى يجب غسل اليدين
When should I wash my 

hands?

sgariah

ي الخارج
بعد اللعب ف 

After I play outside

بعد استخدام دورة المياه
After I use the 

bathroom

قبل تناول الطعام وبعده
Before I eat snack 

and after

عند السعال أو العطس
If I sneeze or cough



sgariah

إفريك يديك
Scrub your hands

أضف قليل من الصابون
Add a squirt of soap

أشطفها بالماء
Rinse with water

افتح صنبور الماء
Turn on the water

ناليديغسلكيفية
How to wash your hands


