
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

تهدف إلى تزويد  تغذية الرّضع وصغار األطفال تبلغ مدتها ساعة واحدة ات/الستشارييعبر اإلنترنت دورة تعليمية إلكترونية مجانية 
، واتباعها، تغذية الرّضع وصغار األطفالللفهم السلوكيات المثلى  للمستفيداتبالمعارف والمهارات لتقديم المشورة عن بُعد  ات/المتعلمين
 .عن بُعدخرى األبيئات الأثناء تفّشي األمراض المعدية وفي  وإدامتها

 صملخّ 
 

في تقديم خدمات تغذية  19-التي حدثت خالل جائحة كوفيد الفجوة لسدّ 

على  الدورة التعليمية اإللكترونية هذه وصغار األطفال، تؤسسالرّضع 
ع وصغار تغذية الرضّ  ات/استشاريوالتي يتمتع بها المهارات الفعلية الحالية 

عن  المشورة المقدمة وتطرح ،عن بُعد تُقدَّماألطفال وترجمتها إلى خدمات 
صوتية التي تتألف من تمارين  -فريدة، وستعزز هذه الدورة  تحّدياتبُعد 

ذاتي التأمل ال، ووقياس مستوى المعرفةسيناريوهات، القائمة على و
على سلوكيات  اإليجابيعلى التأثير  ات/قدرات المتعلمين - ات/للمتعلمين

الدورة أيًضا اعتبارات إضافية  توفّرالرعاية عن بُعد.  ومقدّمياألمهات، 
م المشورة حول تغذية الرّضع وصغار األطفال في بيئات محددة عن لتقدي

أحداث أثناء ، والنزاعاتاألمراض المعدية، ومناطق  تفّشيبُعد، بما في ذلك 
 الهجرة أو النزوح. 

 
 مالئمةُصّممت الدورة التدريبية لبيئات النطاق الترددي المنخفض، وهي 

، والمنّصات، ويمكن تشغيلها عبر مجموعة من المتصفحات للجهاز المحمول
مبادرة  عدعن بُ  لتقديم المشورةدورة تغذية الرّضع وصغار األطفال  وقد أعدّ 

مكتب المساعدات اإلنسانية  يمّولهائتالف شركاء  وهي ،READY« مستعد»

يعزز  مام، إنقاذ الطفلالتابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية وتقوده منظمة 
 تفّشيلحاالت  التصّديالقدرة العالمية للمنظمات غير الحكومية على 

 .األمراض المعدية الرئيسية

 أهدافّالدورة
 

 من: ات/هذه الدورة، سيتمكن المتعلمون نهايةي ف

 عن ُبعد المشورةتقديم االستعداد عن ُبعد لجلسة  .1

 فعليال التواجدعدم  في حالةتقييم حالة التغذية  .2
عدم  في حالة، التغذيةب متعلقة إذا كانت هناك أي تحدياتتحليل ما  .3

 التواجد الفعلي

 التغذية عن بعدالمتعلقة بتحديات الالعمل على معالجة  .4

تغذية بشأن  تقديم المشورةعلى  بالفعلمدربين الممارسين لُأعّدت هذه الدورة ل
إذا لم تكن ف ،لموضوعإلى ا مقدمة عامةالرّضع وصغار األطفال، وليست 

عليك أواًل  فيجبتغذية الرّضع وصغار األطفال،  في مجال ة/ماهًرا استشارياً/ة
تغذية الرّضع وصغار األطفال قبل بشأن  تقديم المشورةالحصول على تدريب 

 .التدريبية أخذ هذه الدورة

 

 

عدّبشأنّتغذيةّالرض عّوصغارّعنّب ّّتقديمّالمشورة

 :األطفال
 البيئاتوفي كيف ندعم مقدمي الرعاية أثناء تفشي األمراض المعدية 

 األخرى
(/الوكالة األمريكية للتنمية اليونيسفللطفولة )الصورة مقدمة من: منظمة األمم المتحدة 

 الرّضع وصغار األطفال بنك الصور التابع لليونيسف بشأن تغذية -الدولية 

 
 لدورةّإلىّللوصولّهناّانقر

عد  تقديم المشورة دورة ع وصغار األطفال عىلبشأن عن بُ
ّ

 تغذية الرض
وهي منصة تعليم إنسانية  ،Kaya Connectمنصة "كايا كونكت" 

 مجانية. 
 

، READY"مستعد" هذه الدورة، ومبادرة عن لمزيد من المعلومات 
 ، www.ready-initiative.orgتفضلوا بزيارة موقعنا 

ي 
ون  يد اإللكبر  . ready@savechildren.orgأو مراسلتنا عبر البر

https://kayaconnect.org/course/info.php?id=4512
https://kayaconnect.org/course/info.php?id=4512

