
 اعرف حقوقك
ولونها
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هذه هي حقوقي
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الصق هنا اسم
 احلق املناسب

يك�ن يل ه�ية وا�سم يعرفه ويحرتمه اجلميع.
من حقي اأن...

حق احملبة حق التعلمحق الهوية
أشر                          على الحق الذي 

يناسب الرسم؟؟..
 ثم قم بتلوين الرسم
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الصق هنا اسم
 احلق املناسب

تك�ن طف�لتي اآمنة واأجد من يرعاين ويهتم بي.
من حقي اأن...

 حق األمن
والرعاية حق احلمايةحق التربية

أشر                          على الحق الذي 
يناسب الرسم؟؟..

 ثم قم بتلوين الرسم
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الصق هنا اسم
 احلق املناسب

ي�ساعدين الكبار يف اختيار ال�سحبة ال�ساحلة.
من حقي اأن...

 حق التعبير
عن الرأي حق الصحبةحق االختيار

أشر                          على الحق الذي 
يناسب الرسم؟؟..

 ثم قم بتلوين الرسم



6

�

الصق هنا اسم
 احلق املناسب

يعتني املجتمع بطعامي و�سحتي و�سالمتي.
من حقي اأن...

ي�ساعدين الكبار يف اختيار ال�سحبة ال�ساحلة.

 حق الصحة
والغذاء

حق املساواةحق التعلم
أشر                          على الحق الذي 

يناسب الرسم؟؟..
 ثم قم بتلوين الرسم
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الصق هنا اسم
 احلق املناسب

يحبني من ح�يل واأبادلهم احلب.
من حقي اأن...

حق املساواة حق احملبةحق االحترام
أشر                          على الحق الذي 

يناسب الرسم؟؟..
 ثم قم بتلوين الرسم



8
�

الصق هنا اسم
 احلق املناسب

تعلم.يحبني من ح�يل واأبادلهم احلب. يك�ن يل مكان لأ
من حقي اأن...

حق احلماية  حق التعبير
عن الرأي

حق التعلم
أشر                          على الحق الذي 

يناسب الرسم؟؟..
 ثم قم بتلوين الرسم
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الصق هنا اسم
 احلق املناسب

اأعي�ش يف بيئة ت�ساعدين على النم� والتط�ر.
من حقي اأن...

 حق البيئة
املناسبة

 حق اللعب
حق الهويةواخليال

أشر                          على الحق الذي 
يناسب الرسم؟؟..

 ثم قم بتلوين الرسم
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الصق هنا اسم
 احلق املناسب

األعب واألعب واألعب واأتخيل.
من حقي اأن...

حق األمنحق احملبة  حق اللعب
واخليال

أشر                          على الحق الذي 
يناسب الرسم؟؟..

 ثم قم بتلوين الرسم
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الصق هنا اسم
 احلق املناسب

يحرتمني اجلميع ويقدروا م�ساعري.
من حقي اأن...

الصق هنا اسم
 احلق املناسب

حق االحترامحق التربية حق املساواة
أشر                          على الحق الذي 

يناسب الرسم؟؟..
 ثم قم بتلوين الرسم
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الصق هنا اسم
 احلق املناسب

اأت�ساوى مع غريي دون �سروط.
من حقي اأن...

حق احلمايةحق املساواة  حق اللعب
واخليال

أشر                          على الحق الذي 
يناسب الرسم؟؟..

 ثم قم بتلوين الرسم
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الصق هنا اسم
 احلق املناسب

ُي�سمح يل بالتعبري عن راأيي.
من حقي اأن...

حق احملبةحق الصحبة  حق التعبير
عن الرأي

أشر                          على الحق الذي 
يناسب الرسم؟؟..

 ثم قم بتلوين الرسم
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الصق هنا اسم
 احلق املناسب

هانة. يحميني املجتمع من ال�ستغالل والإ
من حقي اأن...

حق احلمايةحق احملبة حق التعبير
عن الرأي 

أشر                          على الحق الذي 
يناسب الرسم؟؟..

 ثم قم بتلوين الرسم
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الصق هنا اسم
 احلق املناسب

ن�سطة التي اأحبها واأريد اأن اأمار�سها. اأختار الأ
من حقي اأن...

حق األمنحق االختيار  حق البيئة
املناسبة

أشر                          على الحق الذي 
يناسب الرسم؟؟..

 ثم قم بتلوين الرسم
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الصق هنا اسم
 احلق املناسب

من حقي اأن...
ي�جهني الكبار اإىل ال�سل�ك املقب�ل ويرب�ين.

أشر                          على الحق الذي 
يناسب الرسم؟؟..

 ثم قم بتلوين الرسم
حق التعلمحق التربية حق التعبير

عن الرأي


