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ءابولا نع لافطألل باتك



إنه يوم جميل حًقا.
ء مختلف ... ي

ولكن هناك �ش

ينظر نور من النافذة.



ن البيوت فارغ  ملعب الأطفال ب�ي
ي الشارع يرتدون قناعا 

والناس �ن
مضحكا فوق أفواههم.

كانت والدة كريم ام رفيق نور 
ة من الوقت ، لذلك  مريضة لف�ت

لم يخرج كريم للعب مع نور.

ي نهاية الشارع فارغة أيًضا وهي هادئة للغاية.
ساحة المدرسة �ن



وًسا جديًدا. تروي والدة نور أن هناك ف�ي
لهذا السبب أصبح الناس أك�ش حرًصا الآن.

خاصة عندما يخرجون.

ة جًدا بحيث ل  وسات صغ�ي الف�ي
يمكن رؤيتها لأنها أصغر بكث�ي من
حبيبات الرمل!  ولهذا السبب ل 

ي الغالب.
نالحظها �ن

عىل الرغم من صغر حجمهم ، إل أننا نمرض منها أحيانًا.  هذا 
ي الحذاء.

ليس مقصوًدا ، ولكن يمكن أن يحدث - مثل الرمل �ن



 إذا عطس شخص 
 ما أو سعل ، تنت�ش 
ي الهواء.

وسات �ن الف�ي

ي 
يمكن لالأشخاص الآخرين �ن

المنطقة المجاورة استنشاقهم 
وسات. وانتشار الف�ي

ي الذراع وسحبها 
لذلك من الأفضل السعال عند ث�ن

ي 
وسات �ن نحو الفم، لأنه عندئذ لن تنت�ش الف�ي

الهواء ولن يستنشقها الآخرون - ولن يمرض أحد.

تساعد الكمامة الموجود عىل الفم والأنف 
وس. أيًضا عىل تجنب انتشار الف�ي



ي الجانب الآمن ، يمكن له 
ليكون الشخص �ن

البتعاد قليالً عن البعض أك�ش من المعتاد. ثم 
وسات! لن تصل إليك الف�ي

المصافحة أو العناق 
بالطبع غ�ي ممكن. هذا مؤسف، عندما يكون الشخص 

سعيًدا برؤية شخص ما ، و يريد 
معانقته ...فلن يستطيع.

ي 
ولكن من الممتع أيًضا التفك�ي �ن

تحيات جديدة ومضحكة!



ي 
يعتقد نور: يمكنك الحفاظ عىل مسافة جيدة �ن
ل؟ ن ي الم�ن

الشارع.  ولكن ماذا يفعل الشخص �ن

  . ي الوقت الحالي
من الجيد أن حضانة الأطفال مغلقة �ن

ة  ي غرفة صغ�ي
ن مًعا هم �ن الكث�ي من الأطفال والبالغ�ي

... سيكون من الصعب جًدا أخذ مسافة بينهم!



ي إغالق المسبح أيًضا.
هذا هو السبب �ن

وحديقة الحيوانات.

والسينما.

ي عادة ما يجتمع فيها 
و جميع الأماكن ال�ت

الكث�ي من الناس.  لحسن الحظ ، ل يزال 
السوبر ماركت مفتوًحا.



ي هذه 
اء جميع المكونات لحلوى  اللذيذة و�ن هناك يمكن لأم نور �ش
ي السوبر ماركت.

ة طويلة �ن الثناء يلعب نور لعبة المتاهة لف�ت

اء الحلوى ثم  ي اي طريق  يذهب نور وهو يلعب اللعبة ل�ش
�ن

التوجه ال الكاش�ي للمحاسبة دون لقاءه بزبائن آخرين؟



ل كالهما  ن عند العودة ال الم�ن
يغسالن أيديهما أولً.

وسات. يغسل الصابون جميع الف�ي
ي أغنية ، إنها أك�ش متعة!

نور يغ�ن

ن ... ن والأيدي مبلل�ي الأيدي مبلل�ي



ء شهي بأيٍد نظيفة. ي
يمكنهما طهي �ش

كما أنها ممتعة عندما يشعر الشخص بالملل! والحلوى دائما طعمها جيد!



نور متعب ويريد الذهاب إل 
الفراش.  تقرأ أمه له قصة أخرى 
ح�ت يتمكن نور من النوم جيًدا.

نم جيدا ، نور!
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