
 

 

 أسئلة للتمعن فيها

     العرق والقومیة والثقافة   

    أزياء الهالويي   

خلق بيئة آمنة  من ممتعة. کجزء  ةي   وهي مناسبة الرتداء أزياء مم ي   یيستمتع الكثي  من الناس بالهالو 

أزياء تشي  إىل عرق أو أصل أو ثقافة   رتداءألطفال المدارس ، جميع أطفال المدارس ، هو منع األطفاال

  وال بدلة الرتدائه.  ِزي  أخرى. الثقافة والعرق ليست  نةیمع

ي أن الناس ال يستطيعون ارتداء مالبس تقليدية لثقافة أو شعوب أخرى، بل
إىل  يحتاج الناس هذا ال يعن 

وري  إظهار تفهم أن الرداء / األزياء يمكن أن تكون مرتبطة بالدين و / أو مناسبة وقصة خاصة. من الض 

ي كل مرة.  ي  زِ واألحق هي دراسة تاري    خ ال  ةی من األمور معن ها ي  إظهار التفهم أن هذه األزياء کغ
 ف 

ي االعتبار عند اختيار 
ي يجب وضعها ف 

 : ي   یِزي  هالو فيما يلي بعض األسئلة الن 

 

 . هل يرتكز الزي عىل العرق أو األصل أو ثقافة اآلخرين؟1

ء الزي   أصحاب من ويجعل من حوله غي  مرتاحي   الفهم إذا كان األمر كذلك ، فمن المرجح أن يسي

ة ال ي ُيقصد بالزي تمثيلها. إذا كان ال يمكن تحديده مباشر
نفسه ، غالًبا   ِزي  العرق أو األصل أو الثقافة الن 

ا عل أنه يعتمد عل الصورة النمطية ، ومن األمثلة عل ذلك: "يا أميغو ،   ِزي  ما يكون اسم ال
ً
ا جيد ً مؤشر

 الجيشا ، الدين مثل الوجه المسلم األسود" إلخ. 

 

ض أن يمثلها 2 ي من المفتر
 ؟  الِزي  . هل ينتمي طفلك إىل المجموعة الثقافية / األصول التر

ي تلك   إذا لم يكن
ي "استعارة" أصل أو ثقافة اآلخرين ف 

األمر كذلك ، فمن الجيد أن تسأل نفسك ماذا يعن 

ي اعتبارك أنه بالنسبة للعديد من األشخاص ، هذا ليس زًيا بل هو هويتهم. 
 المناسبة. ضع ف 

 

ض أن يكون 3 ا؟ا. إذا كان من المفتر
ً
ا( ، فلماذا يكون مضحك

ً
 )مضحك

ً
 لِزي  غريبا

ا أو عج ِزي  الكان   إذا 
ً
 یيعتير لطيف

ً
ألنه يستند إىل صورة نمطية ألعراق اآلخرين أو أصولهم ، فمن  با

ا لتلك األعراق واألشخاص من هذا األصل.  ً ا أو تشوي  ًها ومض  ً  المحتمل أن يكون الزي كاريكاتي 



ثقافة معينة . كيف سيكون شعور الناس إذا دخلوا مجموعة من الناس من عرق أو أصل أو 4

 مثل هذا الزي؟ ی   / البس نیمتنکر 

 "؟ هنود الحمر / "هندوي ِزي  سيشعر األمريكيون األصليون إذا جاء طفل لزيارتهم مرتدًيا  كيف

ا بدين مع د یسيكون رد فعلهم؟ هل تر  كيف
ً
 ؟ي   مثل المسلم ي   أن ترتدي زًيا متعلق

 

ي الح
ا ف 
ً
ء لعيد  اةیإذا كان الزي هذا مسيئ   . ي   لهالويااليومية ، فهو مسي

 

 

 

 

 


