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Monkey Tales 

English Arabic 

This song-story is one of a series of 4 stories 
created at STARTTS for use with 0-5 year 
olds, with their parents, from refugee-like 
backgrounds, to assist with their trauma re-
covery and development. 

هذه القصة المغناة هي واحدة من سلسلة مؤلفة 
من أربع قصص تّم ابتكارها في ِمرفق برنامج 

الخدمات األسترالي لعالج وإعادة تأهيل الناجين من 
( STARTTSالتعذيب والصدمات النفسية )

ما الستخدامها مع األطفال الذين تتراوح أعمارهم 
سنوات ومع آبائهم من الخلفيات الشبيهة  5-0بين 

من آثار تعافيهم بأوضاع الالجئين، للمساعدة في 
 .الصدمات وتطورهم

The song-stories include: تتضّمن هذه القصص المغناة: 

How is the Monkey Feeling Now? كيف يشعر القرد اآلن؟ 

 A story about different Feelings, and how 
to help your child express them and man-
age them. 

 صة تحكي عن مختلف األحاسيس وكيفيةق 
على التعبير عنها والتعامل م مساعدة طفلك

 .معها

We Went to the Bush Today  األدغالإلى اليوم ذهبنا 

 A story about separation and reunion, as 
well as an opportunity to vocalise. 

  قصة عن االنفصال ولّم الشمل، وكذلك
 .نشادفرصة لإل

Go, Slow and Stop – The Running Song  أغنية عن  -انطلق وخفف سرعتك وتوقف
 الركض

 A series of actions that help the child and 
parent to “regulate” or manage different 
levels of energy and stress. 

 التي تساعد الطفل نشاطات سلسلة من ال
والوالدين على "ضبط" أو إدارة المستويات 

 .المختلفة من الطاقة والتوتر

The Monkey Built a House  بنت القرود منزلا 

 A story about resilience and shared prob-
lem solving. 

  التغلّب على المشاكل )المرونة( قصة عن
 .هاوالتعاون على حل
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You can prepare for change by :  يمكنكم تحضير طفلكم مسبقاا لهذه
 التغييرات من خالل:

talking to your child about the coming change 
counting down the days until the change occurs 
having a special toy or small item of yours to take 
into a new situation to be a comfort and reminder 
of home 
Creating a “visual schedule” - a large cardboard 
sheet with pictures of activities, in a sequence that 
your child will do during the day at different times. 
Then show them the pictures and say “now it’s 
time for breakfast, or bath and so on. 

 التحدث إلى طفلكم عن التغيير القادم
 العد التنازلي لأليام حتى يحدث التغيير

إعداد لعبة خاصة أو غرض صغير من أغراضكم 
جديد عند الذهاب إلى مكان ليأخذه معه 

 ليواسيه ويذكره بالمنزل
ورقة كبيرة من الكرتون  -"جدول مرئي" صنع 

تتضمن صوراً لألنشطة، تبعاً لتسلسل قيام 
طفلكم بها أثناء النهار في األوقات المختلفة. 
ثم اعرضوا عليه الصور وقولوا "لقد حان الوقت 

 .لتناول الفطور أو االستحمام وما إلى ذلك

Other things you can do, particularly after a  
separation, include : 

تشمل األشياء األخرى التي يمكنكم 
 :القيام بها، خاصة بعد النفصال

comforting them 
playing with them 
using your familiar daily routines, so that  
something does not change during this time. 

 طمأنته
 اللعب معه

استخدام األعمال الروتينية اليومية المعتادة، 
 .حتى ال يتغير عليه أي شيء خالل هذا الوقت

Other activities that help children to cope 
with separation: 

األنشطة األخرى التي تساعد األطفال على 
 التعامل مع مسألة االنفصال:

Hide-and-seek 
Hiding objects and then going and looking for 
them together 
Playing games in your child’s bedroom, to help 
him or her feel safe there 
Creating picture books which you can give to 
your loved ones who live elsewhere 
Singing songs or telling stories to your loved 
one when you talk to them on the phone  

 لعبة الغميضة
 إخفاء األشياء ثّم البحث عنها مًعا

لعب األلعاب في غرفة نوم طفلكم لمساعدته 
 على الشعور باألمان هناك

صنع كتب مصورة يمكنكم تقديمها ألحبائكم 
 الذين يعيشون في مكان آخر

غناء األغاني أو سرد القصص ألحبائكم عندما 
 تتحدثون معهم عبر الهاتف

 
Other things you can do, particularly after a 
separation, include : 

 
 تشمل األشياء األخرى التي يمكنكم القيام

  
 :بها، خاصة بعد النفصال

comforting them 
playing with them 
using your familiar daily routines, so that 
something does not change during this time. 

 طمأنته
 اللعب معه

استخدام األعمال الروتينية اليومية المعتادة، 
حتى ال يتغير عليه أي شيء خالل هذا 

 .الوقت

Other activities that help children to cope with 
separation: 

األنشطة األخرى التي تساعد األطفال على 
 التعامل مع مسألة االنفصال:

Hide-and-seek 
Hiding objects and then going and looking for 
them together 
Playing games in your child’s bedroom, to help 
him or her feel safe there 
Creating picture books which you can give to 
your loved ones who live elsewhere 
Singing songs or telling stories to your loved 
one when you talk to them on the phone 

  

 لعبة الغميضة
 إخفاء األشياء ثّم البحث عنها مًعا

لعب األلعاب في غرفة نوم طفلكم 
 لمساعدته على الشعور باألمان هناك

صنع كتب مصورة يمكنكم تقديمها ألحبائكم 
 الذين يعيشون في مكان آخر

غناء األغاني أو سرد القصص ألحبائكم 
 عندما تتحدثون معهم عبر الهاتف

In your culture what song, stories or games do 
you have that can help your children with these 
issues 

في ثقافتك ما هي األغنية أو القصص أو 
األلعاب التي لديك والتي يمكن أن تساعد 

 أطفالك في هذه القضايا؟
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How will this song-story help your child? كيف ستساعد هذه القصة المغناة طفلكم؟ 

This song can help your child to cope with “separation” 
and “reunion”. 

من الممكن أن تساعد هذه األغنية طفلكم على 
 ."التعامل مع مسائل "االنفصال" و "لّم الشمل

Your child may be upset, angry or difficult in situations 
where they are separated from you, or other family 
members. 

قد يكون طفلكم منزعجاً أو غاضبًا أو صعب اإلرضاء 
في الحاالت التي ينفصل فيها عنكم أو عن أفراد 

 .األسرة اآلخرين

Surprisingly, when they are reunited with you or another 
family member they can struggle to deal with their feelings 
then, as well. 

ومن المدهش أنّه عندما يجتمع ثانية معكم أو مع أحد 
أفراد األسرة اآلخرين، فقد يجد صعوبة في التعامل مع 

 .مشاعره آنذاك، أيًضا

 This experience of separation could happen when:  إمكانية خوض تجربة النفصال هذه قد تحدث
 عندما:

Your child is missing a family member who lives far 
away 
Either of you goes to hospital 
Your child goes to day care, or preschool 
You are going to sleep, or you want your child to go to 
sleep 
You decide it’s time for your child to have their own 
room, when they’re used to sleeping in the same room 
as you 

 يفتقد طفلكم أحد أفراد العائلة الذي يعيش بعيًدا
 يذهب أي أحد منكم إلى المستشفى

 يذهب طفلكم إلى مركز الرعاية النهارية أو الحضانة
 ترغبون بالنوم أو تريدون طفلكم أن ينام

تقررون بأّن الوقت قد حان ليحصل طفلكم على غرفته 
الخاصة، عندما يكون معتاداً على النوم في نفس 

 غرفتكم

In addition, any situation that involves change can upset 
your child temporarily. 

باإلضافة إلى ذلك، فإّن أي موقف يتطلب التغيير من 
 .الممكن أن يزعج طفلكم بشكل مؤقت

This could include other situations like : ومن الممكن أن يشمل ذلك مواقف أخرى مثل: 

moving house 
changing school or preschool 
moving to a new room at preschool, or new class at 
school 
getting a new teacher, or doctor 
finishing a single therapy session 
the end of therapy altogether 
any change to something that is important to your child 

  

 االنتقال إلى منزل جديد
 تغيير المدرسة أو الحضانة

االنتقال إلى غرفة جديدة في الحضانة أو إلى فصل 
 جديد في المدرسة

 الحصول على معلم أو طبيب جديد
 نهاية إحدى جلسات العالج

 االنتهاء من العالج تماماً 
 أي تغيير في أّي من األمور التي تعتبر مهمة لطفلكم

This can happen even with babies and toddlers. مكن أن يحدث ذلك حتى مع األطفال الرضع ومن الم
 .واألطفال الصغار

This song is intended to help children deal with these sorts 
of situations. 

تهدف هذه األغنية إلى مساعدة األطفال على التعامل 
 .مع هذا النوع من الحاالت

You can prepare for change by :  يمكنكم تحضير طفلكم مسبقاا لهذه التغييرات من
 خالل:

talking to your child about the coming change 
counting down the days until the change  
Occurs having a special toy or small item of yours to 
take into a new situation to be a  
comfort and reminder of home. 
Creating a “visual schedule” - a large cardboard sheet 
with pictures of activities, in a sequence that your child 
will do during the day at different times. Then show 
them the pictures and say “now it’s time for breakfast, 
or bath and so on. 

  

 التحدث إلى طفلكم عن التغيير القادم
 العد التنازلي لأليام حتى يحدث التغيير

إعداد لعبة خاصة أو غرض صغير من أغراضكم ليأخذه 
جديد ليواسيه ويذكره عند الذهاب إلى مكان معه 

 بالمنزل
ورقة كبيرة من الكرتون تتضمن  -"جدول مرئي" صنع 

صوراً لألنشطة، تبعاً لتسلسل قيام طفلكم بها أثناء 
النهار في األوقات المختلفة. ثم اعرضوا عليه الصور 

وقولوا "لقد حان الوقت لتناول الفطور أو االستحمام وما 
 .إلى ذلك

Other things you can do, particularly after a separa-
tion, include : 

تشمل األشياء األخرى التي يمكنكم القيام بها، 
 :خاصة بعد النفصال

comforting them 
playing with them 
using your familiar daily routines, so that something 
does not change during this time. 

 طمأنته
 اللعب معه

  ،استخدام األعمال الروتينية اليومية المعتادة
 .حتى ال يتغير عليه أي شيء خالل هذا الوقت

Other activities that help children to cope with separation:  األنشطة األخرى التي تساعد األطفال على التعامل مع
 مسألة االنفصال:

Hide-and-seek 
Hiding objects and then going and looking for them  
together 
Playing games in your child’s bedroom, to help him 
or her feel safe there 
Creating picture books which you can give to your loved 
ones who live elsewhere 
Singing songs or telling stories to your loved one when 
you talk to them on the phone 

  

 لعبة الغميضة
 إخفاء األشياء ثّم البحث عنها مًعا

لعب األلعاب في غرفة نوم طفلكم لمساعدته على 
 الشعور باألمان هناك

صنع كتب مصورة يمكنكم تقديمها ألحبائكم الذين 
 يعيشون في مكان آخر

غناء األغاني أو سرد القصص ألحبائكم عندما 
 تتحدثون معهم عبر الهاتف
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Parent Information معلومات ألولياء األمور 

Reading together is a wonderful activity to 
do with your child. It helps them in many 
ways. And it’s fun. 

القراءة مع بعضكم البعض هي من األنشطة الرائعة التي 
 يمكنكم القيام بها

 .مع طفلكم. فهي تساعده في نواحٍ كثيرة إلى جانب المتعة

Following stories helps to develop language 
and thinking skills. Dancing and moving 
helps physical growth and coordination. Act-
ing out stories encourages imagination. It 
helps children develop an understanding of 
other people. It also allows a child to explore 
and experiment with strong emotion. 

تساعد القصص التالية على تطوير مهارات اللغة والتفكير. 
فالرقص والحركة يساعدان على النمو البدني والتناسق، في 
حين أّن تمثيل القصص يحفز الخيال. تساعد القصص األطفال 

على تطوير فهمهم لآلخرين، وتسمح للطفل باالستكشاف 
 .وخوض التجارب بمشاعر قوية

All time spent reading and playing with your 
child helps build your relationship with them. 

كل وقت تقضونه في القراءة واللعب مع طفلكم يساعد على 
 .بناء عالقتكم به

It’s good to have a suitable space for your 
children to play in. Some uncluttered floor 
space, and furniture that’s safe to play 
around. Try and remove anything that might 
break. It’s nice for a child’s play area to be 
welcoming, with bright colours and things to 
do. It can also be a quiet time if the lights 
are dimmed, and soft music is played. 

من الجيد تخصيص مساحة مناسبة ألطفالكم للعب فيها؛ 
مساحة صغيرة مرتبة تحتوي على أثاث آمن من أجل اللعب. 

حاولوا إزالة أي شيء قابل لالنكسار. من الجميل أن تكون 
المساحة المخصصة للعب األطفال جذابة وبألوان زاهية وتحتوي 

على أشياء يمكن القيام بها. قد تُستخدم أيًضا لالستمتاع 
 .بالهدوء إذا كانت األضواء خافتة ويتّم تشغيل موسيقى ناعمة
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In your culture what song, stories or games do 
you have that can help your children with these  
issues? 

 

 في ثقافتك ما هي األغنية أو القصص أو األلعاب

 التي لديك والتي يمكن أن تساعد أطفالك في

 هذه القضايا؟



2.We went to the bush today to hear what the 
elephant has to say… 

 .لنسمع ما سيقوله الفيل...األدغالذهبنا اليوم إلى 

And then she stomped away…away…away… .ومن ثّم ذهب بعيداً ... بعيداً ... بعيداً وهو يضرب األرض بأرجله 

I couldn’t hear a single word! But listen to  

The sound I heard ……………..  

 لم أستطع سماع كلمة واحدة! لكن استمع إلى الصوت الذي سمعته

But we’ll go back to the bush one day, 
 
To hear what the elephant has to say… 

 لكننا سنعود إلى األدغال يوًما ما،
 

 لنسمع ما سيقوله الفيل...

3. We went to the bush today, to hear 
    what the crocodile has to say... 

 
 .لنسمع ما سيقوله التمساح...األدغالذهبنا اليوم إلى 

 

 لم أستطع سماع كلمة واحدة! لكن استمع إلى الصوت الذي سمعته

Snap! Snap! Snap! Snap! Snap! Snap! 

And then he slinked away…away…away…  ًثم تسلل بعيداً ... بعيداً ... بعيدا ... 

But we’ll go back to the bush one day, ،لكننا سنعود إلى األدغال يوًما ما 

To hear what the crocodile has to say... ...لنسمع ما سيقوله التمساح 
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4. We went to the bush today, to hear what the 
kangaroo has to say...  

 لنسمع ما سيقوله الكنغر...األدغال ذهبنا اليوم إلى 

I couldn’t hear a single word! But listen to the 

sound I heard ……………..  

Hreer! Hreer! Hreer! Hreer! Hreer! Hreer! 

I couldn’t hear a single word! But listen to  

The sound I heard ……………..  

 لم أستطع سماع كلمة واحدة! لكن استمع إلى الصوت الذي سمعته

Ur ur ur ur…. Ur ur ur ur…. 

O-ur o-ur o-ur o-ur O-ur o-ur o-ur o-ur 

(Snore!) (Snore! ) (Snore!) )!شخير!( )شخير!( )شخير( 

(Make a snoring sound.) .)قلدوا صوت الشخير( 

He slept and slept all day…all day…all day نام ونام طوال اليوم ... طوال اليوم ... طوال اليوم 

But we’ll go back to the bush one day, 
 

To hear what the Kangaroo has to say. 

 لكننا سنعود إلى األدغال يوًما ما،

 لنسمع ما سيقوله الكنغر...
5.  We went to the bush today.  األدغالذهبنا اليوم إلى. 

To hear what the koala has to say... ...لنسمع ما سيقوله الكواال 

I couldn’t hear a single word! But listen to the sound 

I heard ……………..  

لم أستطع سماع كلمة واحدة! لكن استمع إلى الصوت الذي 
 سمعته

But we’ll go back to the bush one day, ،لكننا سنعود إلى األدغال يوًما ما 



 
But we’ll go back to the bush one day, 

 

 لكننا سنعود إلى األدغال يوًما ما،

To hear what the koala has to 
say... 

 لنسمع ما سيقوله الكواال...

23 



 نام ونام طوال اليوم ... طوال اليوم ... طوال اليوم

He slept and slept all day…all day…all day 
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(Snore!) (Snore! ) (Snore!) 

 
 )شخير!( )شخير!( )شخير!(

(Make a snoring sound.) .)قلدوا صوت الشخير( 
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I couldn’t hear a single word! 

But listen to the sound I heard 

لم أستطع سماع كلمة واحدة! لكن 
 استمع إلى الصوت الذي سمعته

We went to the bush today.  األدغالذهبنا اليوم إلى. 

To hear what the koala has to 
say... 

 لنسمع ما سيقوله الكواال...
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But we’ll go back to the bush one 
day, 

 

 لكننا سنعود إلى األدغال يوًما ما،

 
To hear what the kangaroo has to 
say... 

 
 لنسمع ما سيقوله الكنغر...
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And then she hopped away…
away…away… 

 
 ... ثم قفزت بعيداً ... بعيداً ... بعيداً 
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Ur  ur  ur  ur…. 

O-ur  o-ur  o-ur  o-ur 

17 



 
We went to the bush today. 

 
 .األدغالذهبنا اليوم إلى 

 

 
To hear what the kangaroo has to 
say... 

 
 لنسمع ما سيقوله الكنغر...

I couldn’t hear a single word! 

But listen to the sound I heard 

لم أستطع سماع كلمة واحدة! لكن 
 استمع إلى الصوت الذي سمعته
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But we’ll go back to the bush one 
day, 

 لكننا سنعود إلى األدغال يوًما ما،

To hear what the crocodile has to say… 
 

 لنسمع ما سيقوله التمساح...
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And then he slinked away…away…away… 

 ثم تسلل بعيداً ... بعيداً ... بعيداً 
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Snap! Snap! Snap!  
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We went to the bush today.  األدغالذهبنا اليوم إلى. 

To hear what the crocodile has to 
say... 

 لنسمع ما سيقوله التمساح...

I couldn’t hear a single word! 

 

But listen to the sound I heard ... 

 لم أستطع سماع كلمة واحدة!

 

لكن استمع إلى الصوت الذي سمعته ..   
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But we’ll go back to the bush one day, ،لكننا سنعود إلى األدغال يوًما ما 

To hear what the elephant has to say… ...لنسمع ما سيقوله الفيل 
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And then she stomped away…away…
away… 

ومن ثّم ذهب بعيداً ... بعيداً ... بعيداً 
 وهو يضرب األرض بأرجله.



 

Hreer!      Hreer!      Hreer! 
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I couldn’t hear a single word! 

But listen to the sound I heard ………….. 

 لم أستطع سماع كلمة واحدة! لكن استمع

إلى الصوت الذي سمعته..................   

We went to the bush today.  األدغالذهبنا اليوم إلى. 

To hear what the elephant has to say… ...لنسمع ما سيقوله الفيل 
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But we’ll go back to the bush one day, 
 

 لكننا سنعود إلى األدغال يوًما ما،

To hear what the tiger has to say. لنسمع ما سيقوله النمر. 
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And then he went away…away…
away. 

 .ومن ثّم ذهب بعيداً ... بعيداً ... بعيداً 
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Roar!      Roar!      Roar! 

5 



We went to the bush today.  األدغالذهبنا اليوم إلى. 

To hear what the tiger has to say... لنسمع ما سيقوله النمر ... 

I couldn’t hear a single word! 

But listen to the sound I heard ………… 

لم أستطع سماع كلمة واحدة! لكن 
 استمع إلى الصوت الذي سمعته
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 األدغالذهبنا اليوم إلى 
 

We Went to the Bush Today 

By doing this activity, you will be able 
to help your child with separation and      
reunion. It will also give your child 
the opportunity to use various vocal 
sounds and hand gestures, that will 
help with their language and 
communication development 
 

من خالل القيام بهذا النشاط، 
ستتمكنون من مساعدة طفلكم في 

ولّم باالنفصال األمور المتعلقة 
الشمل. سيتيح ذلك لطفلكم أيضاً 
فرصة استخدام األصوات النطقية 
المختلفة واإليماءات اليدوية، مما 

 يساعد في تطوير لغته وتواصله

Words and music by Rosemary Signorelli 

 الكلمات والموسيقى لروزماري سنيورلي

Illustrations by Helen Kirk 

 الرسوم التوضيحية لهيلين كيرك
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