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َغنِّ أُْغِنَيتي ِعْنَدما تَْغِسُل يََديَْك. 

اْخَتْ لَها نََغَمًة تُْعِجُبَك. 

بَْعَد أَْن أَلَْعَب أَيَْنام أَكون، 

َوَقْبَل أَْن آكَُل طَعاِمَي الَْمْمون،

أْغِسُل ِبالاْمء..

أَُرّغي الّصابون،

أَْصَنُع ُفقاَعة،

أَكَْبَ ِمْن بالون.

أُلَْفلِف،

ثُمَّ أَْشطُِف الاْمء،

 َوأَْشطُِف الّصابون.

أُنَظَّْف، أَِعّد،  
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أَُدلِّك،
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ر الّصابون،  بَْيَ اْلَصاِبع أَُمرِّ

َعْشَة، ِعْشون  
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ُف الَْمْبلول. أَُجفِّ

10
11 ُف يَداي، أُنَشِّ

كَّفاَي أَنْظَف ما يَكون!

ال تَْسَتْخِدْم 

ِمْنَشَفَة أََحٍد 

َمريٍض. 
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َغْسُل الْيََديِْن

َغْسُل اْليََديِْنَغْسُل اْليََديِْن

أَْفرُك، أَُحرِّك، 

تَسَتطيعوَن ِقراَءَة الَْمزيِد 
َعْن اْلَْمراِض َوالَْجراثيِم َو 

َويِْديَّة          الّصومالِيَّة            الَْعَرِبيَّةَغْسِل الَْيَديِْن ِباللّغاِت:  السُّ


