
linkey
oes to School

لبيــب
يذهب إىل املدرسة
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. بيبل يمــسا !  مرحباً
أنا أحب الذهاب إىل املدرســة. ماذا عنك؟

ّ يدـل انأ .كرـتشم رمأ اــــننيب نأ لوقت يتمـــلعم
مــــرض الســـكري. ماذا عنك؟ و هل تعرف أحًدا

لديه هذا املرض ؟

. ديدج صخــشب يقتلت نأ ديجلا نمف .ا ٍّ قح مــهي ال

لدينـا شـيء
مشـترك!
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كلنـا نحتـاج إىل السكر املتـواجد يف الطعـام ليبقينا بصحـة
جيدة حتى نتمكن من اللعب، الذهاب إىل املدرسة واملرح

مع أصدقائنا.
ا لنا. ً

ليس كل من يقرأ هذه القصة كذلك.

دعنا نخربهم عنه.

الشخص الذي لديه مرض

السكر يف الدم. هناك أنواع

عن السكر الذي يأت من
الطعام الذي نتناوله.

  

قد

 عندما اليستطيع جسمك الحصول

عىل الكمية املناسبة من السكر ليعطيك الطاقة التي تحتاجها

للحفاظ عىل صحتك.

ـرض السكر ـرض السكربدون م مع م

سكر
سكر

تُصــاب ®ـرض السكــري



يف الدم لتبقى نشيطًا.

تصنع أجسامنا شيئً

من سكر الطعام الذي نأكله.
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من السكر يف الدم.

أوف!

أحتاج إلى اإلنسولين!

لدي اإلنسولين!

إنسولين
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أنا لدي مرض السكري.

. ءيش هيدل انم ٍّلك

 

.

. ُ ِ

أنا فقط مثل كل فتى وفتاة إال أنه لدّي مرض السكري.

الــربــولــــديّ

طبـيّةنظاراتألبس
لــــديّ

السـكــر

أنا
خجول

لــــديّ

حساسية

ال نعرف ملاذا بعض األطفال لديهم السكري.

ولكنه قد يحصل ألي شخص.



•

•

•

•
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عندما يكون لديك مرض السكري ، من املهم أن:

تتناول األطعمة الصحية

تكون مرًحا و نشيطًا كل يوم

و أيضاً

أن تنام جيًدا



لكنك            عليه.

ًا،
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.

.

أّم
.

ً

فهي مثل الحاجة لتنظيف غرفتك. ال تحّب القيام        ،

"تعتاد"                  

حقنة

يقومان
وهيفتقوم املمرضة بذلك،

لكن ال بأس بذلك.

باألمر

.



مرىض السكري يأكلون نفس األطعمة الصحية التي يتناولها

األشخاص الذين ال يعانون من مرض السكري

ا ً
للحفاظ عىل صحتي. الطعام يعطيني السكر الذي أحتاجه

،

من الطعام الذي آكله

أكل الطعام املناسب و الصّح
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 عىل النمو.

ً

رغيفين
من الخبز

قطعة جبن
تفاحة

مذكرة لبـيب
للغـــداء :

آخذ تعلي�ت الغداء معي كل يوم، لتساعد� (أو تساعد

املعلمة أو املمرضة) يف تذكر ما يجب عيل أكله يف املدرسة.

عىل رفع مستوى السكر يف دمي، والتحكم به.



عملية الفحص سهلة جًدا. نضع قطرة دم من إصبع يدي عىل رشيحة

صغ�ة جًدا، ثم نضعها يف جهاز الفحص، فيظهر الرقم عىل الشاشة الصغ�ة.

يتفقد أ� وأمي مستوى السكر يف دمي قبل أن آخذ اإلنسول�،

للتأكد من أن الجرعة مناسبة.
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ّ

يُ

مثل شاشة جهاز الكمبيوتر.

قد أحتاج إىل اإلنسول�، إذا كان الرقم مرتفًعا.

وقد أحتاج إىل تناول شيئًا ما، إذا كان الرقم منخفًضا.

وتساعد³ املمرضة يف املدرسة عىل فعل ذلك.



. أحيانًا أخرى قد أبدو منزعًجا أو مشوش.

فإذا كان مستوى السكر يف دمي منخفًضا، قد أشعر بالنعاس والتعرق

والجوع

•

•

•

•
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ض السكري يجعلني أشعر أو أترصف بشكل مختلف. رم اًناي أح

              نسيت تناول الطعام

              تناولت القليل من الطعام

              كنت نشيط و حرك جًدا

              

للمحافظة عىل صحتي؛ من املهم التحقق من مستوى السكر يف الدم بانتظام.

قد ينخفض مستوى السكر يف دمي إذا:

ر°ا أحتاج لتناول الدواء أو بعض من الطعام أو شيئًا خفيًفا كعصª الربتقال.

قد أحتاج أيًضا ألخذ القليل من الراحة.



لبيب

Design and illustrations by Lisa Horstman.

يقول طبيبي أن يوًما ما سيكون هناك عالج ملرض السكري. 

ً

 

األطفال الذين لديهم مرض السكري هم كباقي األطفال.

.

وداًعا اآلن.

إىل اللقاء !

اللعب واملرح كل يوم.
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