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السادة اآلباء واألمهات األعزاء

نهنئكم بمناسبة قدوم مولودكم الجديد .لقد انتهى وقت االنتظار الطويل .وأخيراً
تحملون اآلن طفلكم بين ذراعيكم .لقد تلقيتم من األقارب والمعارف واألصدقاء
التهاني العديدة والتي ربما جعلتكم تفكرون من حين إلى آخر في مشوار حياة طفلكم
والطريقة المثلى التى يمكنكم مساندته بها.
وأنتم بالطبع تتمنون األفضل لطفلكم .ولكن في بعض األحيان تواجهكم في التربية
بعض التحديات التى تسبب لكم ضغوطا ً حينما يتوجب اتخاذ قرارات لصالح الطفل.
وهذه التحديات تواجه غالبا ً الكثير من اآلباء واألمهات.
نود مساعدتكم عن طريق هذا الكتيب “تحدث معي واستمع إلي!” في أمر مهم وهو
كيفية دعم ومساندة طفلكم أثناء تعلمه الكالم في السنوات األولى من عمره.
إن السنوات األولى تمثل فترة هامة في تطور اللغة لدى اإلنسان وأنتم كوالدين
تستطيعون تقديم أفضل عون ألطفالكم أثناء تكلمهم واكتسابهم اللغة .إن التحدث
بعدة لغات وإتقانها يمثل أساسا ُ هاما ً للعيش مستقبالً في مجتمعنا ومن أجل ضمان
مستقبل مهني ناجح.
إن لم تنشأوا على االستماع اللغة األلمانية ولكن تعلمتموها على كبر ،فقد تتساءلون
عن كيفية دعم طفلكم في تعلم اللغة .لذلك نقدم لكم في هذا الكتيب الذي يحتوي على
الكثير من المعلومات الهامة والنصائح العملية عن كيفية دعم األطفال الذين ينشأون
مع لغتين أو أكثر بفعالية.
مساعدة األطفال أثناء اكتسابهم لغة حية ليست مسألة فنية صعبة .فسوف تكتشفون
ذلك لدى قراءة هذا الكتيب .وهذا األمر يحتاج عنايتكم وفعاليتكم .داوموا على قراءة
هذا الكتيب مراراً وتكراراً واجعلوه رفيقكم على هذا الطريق .وسوف تكتشفون العديد
من األشياء التي تفيدكم في دعم وتعزيز اكتساب اللغة في السنوات األولى من حياة
طفلكم.
نتمنى لكم دائما ُ قضاء أسعد األوقات مع طفلكم!

أهال بكم ...أنتم ال ترونني ولكني
أسمعكم!
هل كنتم تعلمون أنه ...

يمكن تنمية لغة طفلكم أثناء فترة
الحمل؟
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ما رأي المتخصصين في هذا الصدد؟

نصائح للحياة اليومية:
ما الذى يمكنكم فعله من أجل طفلكم!

يبدأ الجنين بعد الشهر الرابع في إدراك
األصوات من حوله وخاصة صوت األم.

احكوا لطفلكم خالل فترة الحمل عن حياتكم
واألمور التى تحرك مشاعركم.

اإليقاع اللغوي للغة األم يترسخ لدى الطفل
قبل الوالدة باإلضافة إلى النغمات الموسيقية
واألصوات التى تؤثر عليه وهو في رحم األم.

وهناك بعض االعتبارات التى ستساعدكم في
اتخاذ قرار ما يخص اللغة (أو اللغات) التي
سوف تتحدثون بها مع الطفل فيما بعد:

الوالدان يمثالن في السنوات األولى من حياة
طفلهم قدوة لغوية أساسية .وبالتالي فمن المهم
التفكير أثناء فترة الحمل في موضوع تحديد
لغة أو لغات التخاطب التي يرغب الوالدان
استخدامها مع أطفالهما فيما بعد.

تحدثوا مع طفلكم باللغة التي تعودتم عليها
والتي تشعرون بالراحة عند استخدامها
ألنها ستكون اللغة األقوى ذات أكبر عدد من
المفردات ،مما يضع حجر أساس قوي لباقي
اللغات التي سوف يتعلمها طفلكم أثناء حياته.
إن كنتم تجيدون أكثر من لغة ،فذلك يعتبر
أساسا قويا لطفلكم .فعندما يتحدث كل من
األب واألم بلغتة األقوى مع الطفل سيصبح له
قدوتين في لغتين مختلفتين.

أيا كانت اللغة التى تختارونها للتحدث بها
في األسرة ،فال بد من أن يتعلم طفلكم اللغة
األلمانية تعليما جيداً أيضا ألنه سوف يحتاج
إليها ليشعر باالرتياح في المجتمع الذى يعيش
فيه ومن أجل كسب االصدقاء ،باإلضافة إلى
زيادة قدرته في الحصول على مستوى تعليمي
عال  .يستطيع طفلكم تعلم اللغة األلمانية
ٍ
بإتقان حتى إذا كنتم تتحدثون لغة أخرى في
البيت.

أتقبل لغة أمي – أتقبل لغة أبي!
هل كنتم تعلمون أن ...

ما رأي المتخصصين في هذا الصدد؟
تلعب عالقة الثقة والتقارب مع الطفل دوراً
أساسيا قى التنمية العامة للطفل وفي تطوير
اللغة لديه.
يشعر الطفل على الفور إذا كان والديه يتحدثون
بلغة يشعرون فيها بالراحة والثقة.
كلما كان األهل يجيدون اللغة التي يتحدثون
بها مع الطفل ،كلما كان ذلك أفضل له أيضا
لتطوير لغته .ألن ذلك يم ِّكنه من تنمية وتطوير
هذه اللغة باستمرار.
إجادة اللغة األم هي األساس األفضل لتعلم لغات
أخرى ،فكل لغة تحتوي على معلومات عن
العالم الذي نرغب نقلها بلغتنا لألطفال.

طفلكم يتعلم بأفضل ما يمكن إذا تحدثتم
معه باللغة التي تشعرون بالراحة عند
استخدامها؟

نصائح للحياة اليومية:
ما الذى يمكنكم فعله من أجل طفلكم!
تحدثوا مع الطفل باللغة أو اللهجة التي
تجيدونها بطريقة أفضل.
تحدثوا مع طفلكم باستمرار وأعطوه الفرصة
والوقت الكافي ليتحدث إليكم.
إن قصص بالدكم واألغاني الوطنية واأللعاب
هامة جداً ألطفالكم ألن األطفال بحاجة لمعرفة
الجذور التي ينتمون إليها.

إفتحوا ألطفالكم المجال تجاه اللغات األخرى
وأعطوهم أمثلة جيدة! إذا كان موقفكم إيجابي
تجاه اللغات األخرى وتجاه تعلمها باإلضافة
إلى الحفاظ على اللغة األم واللغة األلمانية
سينعكس ذلك على طفلكم بصورة إيجابية.
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أنا محبوب كما أنا عليه!
هل كنتم تعلمون أن ...

ما رأي المتخصصين في هذا الصدد؟
يحتاج الطفل في نموه وكذلك في تعلمه الكالم
إلى اهتمام وعناية الوالدين .والبد أن يشعر
الطفل بالحب والقبول لينمي ثقته بنفسه .هذه
الطاقة تعد بمثابة مفتاح تطوره.
كما يحتاج الطفل أيضا لألمان .لذا ينبغي أن
يفهم متى ال يسمح الوقت لوالديه ومتى يتعذر
عليهما التحدث معه أو اإلنصات إليه والتوضيح
له متى سيحصل على اهتمامهم مرة أخرى.
فالطفل يحتاج إلى معرفة متى يجب عليه فعل
شيء ما وما هو غير ممكن القيام به.

الثقة بالنفس هى األساس األفضل
لتطوير اللغة عند طفلكم؟

نصائح للحياة اليومية:
ما الذى يمكنكم فعله من أجل طفلكم!
إن الحياة اليومية تتيح لكم فرص التواصل مع إحكوا لطفلكم عما تقومون به واستجيبوا
طفلكم ومشاركته في المناقشات المختلفة فال لألصوات التى يرددها ليشعر بسعادتكم بها.
بد من التواصل منذ اليوم األول لوالدته.
ال توعدونه بشيء ألجل غير معلوم ألن ذلك
يزعزع ثقته بالنفس .واوفوا بوعودكم له.
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استمعوا إلى طفلكم وتحدثوا إليه وامدحوه!
دعوه يحكي لكم حكاياته وما شاهده وال
تقاطعوه أثناء الكالم.

رأسي يستوعب لغة أو لغتين
أو حتى عدة لغات!
هل كنتم تعلمون أن ...

تعلم عدة لغات في نفس الوقت ال ُي َك ّلف
الطفل فوق طاقته؟

4

ما رأي المتخصصين في هذا الصدد؟
يستطيع األطفال أن ينشأوا دون مشاكل بلغتين أو
أكثر – فهناك الماليين من األطفال الذين يعيشون
في بلدان يتحدث فيها السكان عدة لغات في
حياتهم اليومية ،فنمو الطفل ال يتأثر سلبيا ً بذلك.
إن تطور األطفال الذين يتحدثون أكثر من لغة
يشبه األطفال الذين يتحدثون لغة واحدة فقط –
أي يختلف من طفل آلخر .فالبعض يبدأ بالكالم
في سن مبكرة واآلخر يتأخر في الكالم ،البعض
يتحدثون كثيراً واآلخرون يتحدثون قليال.
إن تطور اللغة عند الطفل هو تطور ديناميكي
بمعنى أنه دائم التقدم ،ويتعلم أشياء جديدة،
ويقوم بدمجها مع ما تعلمه من قبل .فاختالط
اللغات مع بعضها أثناء الكالم يعتبر جزءاً من هذا
التطور.
يتعين عليكم استشارة طبيب أو أخصائي أو خبير
في هذا المجال إذا الحظتم عدم تطور اللغة لدى
طفلكم لفترة طويلة أو إذا توقف عن الكالم.
إذا نشأ األطفال بأكثر من لغة واحدة فإنهم
يحتاجون إلى دعم خاص في جميع اللغات.
يستطيع الوالدان المساهة في ذلك بطرق عديدة
مختلفة من أجل تعزيز اللغة لدى األبناء.

نصائح للحياة اليومية:
ما الذى يمكنكم فعله من أجل طفلكم!
هل تقومون بتعليم طفلكم اللغة األم على سبيل هل تتحدثون لغتين بشكل جيد؟ بذلك تكون
المثال اللغة العربية أو التركية أو البوسنية أو لدى الطفل فرصة تعلم لغتين“ :لغة ماما”
الكرواتية أو الصربية أو الكردية أو الروسية و“لغة بابا” ولكن البد من أن تكون هناك
أو اإلسبانية  ...إلخ باإلضافة إلى لغة المنطقة قواعد ثابتة وواضحة الستخدام اللغتين
خاصة بالنسبة لألطفال الصغار .فاألم تتحدث
التى تعيشون فيها أي اللغة األلمانية؟
“بلغة ماما” واألب يتحدث “بلغة بابا” .بذلك
يستطيع الطفل الربط ما بين األشخاص واللغة
إذاً تحدثوا كثيراً مع طفلكم باللغة األم
بسهولة مما يساعده على تنظيم اللغات في
وفي نفس الوقت حافظوا على العالقات
ذهنه.
والصداقات مع األسر المجاورة التى تتحدث
باللغة األلمانية .ساعدوا أوالدكم في إيجاد
(يمكن أيضا استخدام اللغات حسب المواقف
أصدقاء وصديقات يتكلمون اللغة األلمانية
المختلفة :ففي الحياة اليومية تستخدم لغة
شاركوهم في أنشطة مجموعات اللعب أو
رياض األطفال ،فإن ذلك سينمي اللغة لديهم .معينة أما وقت العشاء أو أثناء أداء الواجبات
فاالتصال المبكر بأطفال آخرين يتحدثون اللغة المدرسية أو لدى قراءة “قصة قبل النوم”
األلمانية يساعد على تعلم اللغة الثانية بطريقة ُتستخدم لغة األخرى .تسمى هذه الطريقة
“إيجاد جزر لغات”)
أسرع وأسهل.
إذا ما كان طفلكم ينمو وهو يتحدث لغة أو
لغتين أو ثالثة ..األمر الهام هو :تحدث كثيرا
مع طفلك ،وكن معه مستمعا ً جيداً وصبوراً
وامدحه!

تحدث معي واستمع إلي!
هل كنتم تعلمون أن ...

ما رأي المتخصصين في هذا الصدد؟
إن السمع الجيد هو شرط ضروري للتحدث
الجيد .فالطفل الذى يتمتع بصحة جيدة ينبغي
عال غير مفهوم عند
أن يبدأ بالتحدث بصوت ٍ
سن الستة أشهر كما يقوم بتقليد األصوات
والتحدث مع نفسه وإال يجب فحص حاسة
السمع لديه مرة أخرى.
يصدر األطفال الصم أيضا في الشهور األولى
من حياتهم بعض األصوات القليلة ولكنهم
يصمتون مع مرور الوقت.
إن التحدث بصوت رفيع يزيد في جذب انتباه
الطفل فيظهر ابتسامته في سن مبكرة.

فقط األطفال الذين يسمعون بشكل جيد
يتكلمون بطريقة جيدة؟ وأن التحدث
مع الطفل بصوت عال يثير انتباهه
بشكل أسرع؟

نصائح للحياة اليومية:
ما الذى يمكنكم فعله من أجل طفلكم!
يجب مالحظة ومراقبة طفلكم بدقة خاصة بعد
سن الستة أشهر :فهل تظهر عليه ردود فعل
عند سماع األصوات؟ هل يدير رأسه عندما
تنادونه؟
إن األشياء التى تصدر منها الموسيقى
والخشخشة هي من األدوات المناسبة
لألطفال ،فهي من األدوات التي ُتثير انتباه
األطفال.
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تحدثوا كثيراً مع طفلكم وسوف تالحظون إذا
ما كانت قدرته على السمع جيدة أم ال.
قلدوا أصوات طفلكم أمامه وتحدثوا حتى مع
الطفل الرضيع حول ما تقومون به .قوموا
بالغناء وإلقاء األشعار أمامه فهذه األشياء
ُيحبها األطفال في كل األعمار.
في حالة حدوث التهاب بأذن الرضيع أو
الطفل الصغير من الضروري الذهاب إلى
طبيب أو أخصائي الرعاية الصحية لفحصها.

سأقوم بذلك بنفسي!
هل كنتم تعلمون أن ...

ما رأي المتخصصين في هذا الصدد؟
إن االستماع والرؤية ولمس األشياء والحركة
ثم االستيعاب واالحساس بقوة الجاذبية
األرضية يساعدون الطفل على اكتشاف العالم
من حوله وفهمه ،مما يطور قدراته العاطفية
والذهنية واالجتماعية باإلضافة إلى المهارات
اللغوية.
يفهم الطفل معنى كلمات “ناعم” و“خشن”
عندما يلمس هذه األشياء بنفسه ويفهم كلمات
“حلو” و“مر” عندما يتذوق األطعمة .يستطيع
أن يفهم ويعرف ُبعد أو قُرب الزوايا واألركان
عندما َيحبو فتتكون في ذهنه المفاهيم التي
تعبر عنها هذه الكلمات.

تعلم اللغة يتم عن طريق عدة حواس؟
ليست فقط حاسة السمع مهمة بل اللمس
والنظر وكذلك التجارب العملية ولمس
األشياء باأليدي إلخ ...

نصائح للحياة اليومية:
ما الذى يمكنكم فعله من أجل طفلكم!
احضنوا طفلكم واحملوه بين ذراعيكم ودعوه عندما يكبر طفلكم اسمحوا له بالقيام باألنشطة
يشعر باللمسات على أنها شيء جميل وممتع .المختلفة :داخل المنزل وخارجه وفي المالعب
أو في الحدائق مثل الجري واللعب بالرمل
والماء .دعوه ينادي ويغني ويساعدكم في
اسمحوا ألطفالكم بلمس األشياء وأخذها ثم
أعمال المنزل بالمطبخ أو إعداد السفرة لألكل
تركها مرة أخرى واعطوهم أشياء مالئمة
يستطيعون العض عليها! دعوا طفلكم يكتشف أو بأعمال الحدائق مثل حفر التربة أو القيام
بزرع النباتات .بذلك سيتعلم االعتماد على
األشياء بنفسه!
النفس في سن مبكرة مما سيساعده فيما بعد
في الحياة المدرسية اليومية.
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أستطيع القيام بأشياء أكثر مما
تعتقدون!
هل كنتم تعلمون أن ...

ما رأي المتخصصين في هذا الصدد؟

هناك عالقة ما بين الحركة واللعب
واتباع نظام غذائي صحي و صحة
األسنان وتطور المهارات اللغوية لدى
األطفال؟

نصائح للحياة اليومية:
ما الذى يمكنكم فعله من أجل طفلكم!

يحتاج األطفال إلى اكتساب الخبرات عن طريق
اللعب والحركة ،فمن أجل تنمية اللغة يجب
إتاحة الفرصة له بكثير من الحركة مثل القفز
والنط والمشي والجري والرقص ،فالحركة
واللغة مرتبطتان ببعض.

اسمحوا ألطفالكم بتسلق الجدران المنخفضة
والمشي فوقها للحفاظ على توازنهم وتناول
األطعمة بأصابعهم والشرب “بالشاليمون”
ونفخ كرات القطن الصغيرة ...اذهبوا معهم
إلى المالعب كثيراً واقضوا معهم أوقات كثيرة
في الطبيعة .قوموا باألشغال اليدوية معهم
واسمحوا لهم باستخدام المقص ،فلن يحدث
لهم شيئا أثناء وجودكم ولكنهم سيتعلمون
الحركات الدقيقة ليطوروا خيالهم.

إن وضع األسنان الصحيح هام جداً لتعلم
الكالم ،والنطق الواضح جزء من المعرفة
اللغوية الجيدة.

اهتموا بالوضع الصحيح لألسنان فال تعطوهم
اللهاية بعد سن الثالثة.

فعندما يستخدم الطفل القدرات الحركية الدقيقة
لأليدي واألصابع أثناء اللعب بمهارة تصبح
حركات الفم واللسان اكثر دقة أيضاً.

إن الغذاء الصحي المفيد والمأكوالت مهمة
جداً لصحة األسنان بجانب االمتناع عن
المشروبات المحالة حتى ال يعتاد عليها!
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هل ستلعب معي؟
هل كنتم تعلمون أن ...

ما رأي المتخصصين في هذا الصدد؟
كلما قضيتم مع طفلكم أوقاتا ً كثيرة تتحدثون
فيها إليه وتلعبون معه نمت في ذهنه األسس
والروابط عن عالقات األشياء ببعضها البعض.
هذه الهياكل واالتصاالت المتشابكة تلعب دوراً
حاسما في تنمية لغة الطفل و قُدرته على التعلم
في المدرسة فيما بعد.
فتكرار التحدث بلغة أو أكثر يساعد الطفل
على اكتشاف قواعد تلك اللغة فيتعلم الكلمات
ويكتشف القواعد النحوية للغة ويتعلم كيفية
التواصل مع اآلخرين بالطريقة المالئمة .يحتاج
الطفل إلى “الغذاء اللغوي” باستمرار فبالتالي
البد من أن يسمع اللغة وأن يستخدمها ويتحدث
بها كثيراً.

الحديث واللعب اليومي معا يطور اللغة
بشكل هائل؟

نصائح للحياة اليومية:
ما الذى يمكنكم فعله من أجل طفلكم!
كونوا على مستوى نظر الطفل أثناء التحدث
إليه واللعب معه واقضوا على األقل خمسة
عشر دقيقة يوميا للتحدث معه مباشرة!

قوموا بالتنويع في استخدام الكلمات التى تعبر
عن نفس المعنى لتزداد مفردات اللغة لدى
الطفل مثل :جميل ،حسن ،لطيف ...

إن األناشيد واألغاني تبهج األطفال في جميع
تحدثوا معه حتى أثناء األنشطة اليومية –
األعمار وهى طريقة هائلة لتنمية وزيادة
مثال ،أثناء خلع األحذية والسترة وعندما
تقدمون له الشاي وعندما يحين وقت الذهاب مفردات اللغة .اذا كنتم ال تتذكرون أغاني
وأشعار الطفولة استعينوا بوالديكما أو أفراد
إلى الفراش  ...فإصدار التعليمات واألوامر
في الحياة اليومية وحدها ال تكفي لتعلم اللغة! األسرة الكبار أو استعينوا بكتب األطفال
المتخصصة أو ابتدعوا األناشيد والقصص
بأنفسكم.
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دعني أتكلم!
هل كنتم تعلمون أنه ...

ما رأي المتخصصين في هذا الصدد؟
إن التصحيح المستمر للكالم يحد من استمتاع
الطفل بالكالم فالطريقة األكثر فعالية هى
“التكرار الصحيح”.
ال يظهر األطفال دائما كل ما يعرفونه.
ففي كثير من األحيان يفهمون األشياء ولكنهم
يتحدثون قليالً .فاألطفال كالبذور تحتاج إلى
الوقت لتخرج نباتا من األرض.
قد تكون لغة أقوى من األخرى لدى األطفال
الذين يتحدثون لغتين مما قد يتغير باستمرار
في فترات مختلفة من حياتهم .وقد يرجع ذلك
إلى أهمية المرحلة التي يمرون بها والتي
هى مرتبطة بالتجارب التى يعيشونها .فعلى
سبيل المثال قد تقل أهمية اللغة األم عند
األطفال الذين يتحدثون لغتين جزئيا عند ذهاب
األطفال إلى رياض األطفال الناطقة باأللمانية
واختالطهم باألطفال الذين يتحدثون األلمانية
وعندما يكونون الصداقات معهم.

ال ينبغي تصحيح كالم الطفل باستمرار
بل اطلبوا منه تكرار الجمل بطريقة
صحيحة؟

نصائح للحياة اليومية:
ما الذى يمكنكم فعله من أجل طفلكم!
إذا قام طفلكم بنطق كلمة أو جملة بشكل
خاطئ كرروا الكلمة أو الجملة بعد ذلك
مباشرة بالطريقة الصحيحة وبدون إجباره
على التكرار الصحيح.
التزموا بالهدوء في حالة عدم استخدامه
للكلمة الجديدة على الفور.
تحلوا بالصبر واستمروا في التحدث بلغتكم
مع الطفل حتى إن لم يستجب لكم وقام بالرد
عليكم باللغة األخرى.

فاألطفال الذين يتحدثون لغتين يمرون أحيانا
بمراحل ال يرغبون فيها استخدام إحدى
اللغتين لفترات طويلة.
إذا كان طفلكم يمر بمثل هذه المرحلة ال
تمارسوا الضغط عليه بل َو ِّفروا له الفُرص
والظروف التى تساعده على استخدام اللغتين،
فهذا هو التصرف الصحيح!
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س َتروون لي باقي القصة
هل َ
اليوم؟
هل كنتم تعلمون أن ...
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ما رأي المتخصصين في هذا الصدد؟
أثبتت األبحاث العلمية أن قراءة القصص للطفل
بصوت عال تؤثر إيجابيا على تنمية اللغة لديه.
فالقراءة وسرد القصص يزيد من عدد مفردات
اللغة لديه مما يشكل أساسا جيداً للقراءة
والكتابة فيما بعد حيث أن اللغة المكتوبة تختلف
عن اللغة المتحدث بها ،فبقراءة القصص يتعلم
الطفل اللغة المكتوبة أيضاً.
األطفال الذين يستمعون إلى القصص ثم
يروونها مرة أخرى بأنفسهم يتعلمون
كثيراً أثناء ذلك مما يفيدهم فيما بعد في
المدرسة :فهم يتسمون بالقدرة على االستماع
ويستطيعون التركيز وتذكر األحداث ويتعلمون
الكلمات الجديدة وأساليب مختلفة لكتابة
الجمل...

قراءة القصص ومناقشتها مع الطفل
طريقة فعالة جداً لتنمية اللغة باإلضافة
إلى أنها تؤ ِهلُه لدخول المدرسة؟

نصائح للحياة اليومية:
ما الذى يمكنكم فعله من أجل طفلكم!
إن األطفال يحبون الطقوس بطبيعتهم!
إقرأوا لطفلكم من الكتب المصورة أو كتب
وبالتأكيد طفلكم أيضاً ،فقصة قبل النوم يمكن
الحكايات يوميا باللغة أو باللغات التي
تتحدثون بها إليه .فتوجد اآلن في الكثير من أن تصبح من الطقوس اليومية التى تقومون
المكتبات القصص بمختلف اللغات التي يمكنكم بها .يستمتع األطفال عند سماع القصة
نفسها مراراً وتكراراً حتى يفهموا كل شيء
اقتراضها ،اسألوا في المنطقة التى تسكنون
فيها ويستطيعوا روايتها بأنفسهم .فشجعوه
فيها إذا ما كانت هناك كتب باللغة األم التي
وساندوه ليتمكن من اعادة رواية الحكاية عن
تتحدثونها.
طريق طرح أسئلة مشجعة ومثيرة له حول
القصة.
حتى إن لم تكن اللغة األلمانية لديكم قوية
بالصورة المرجوة يمكنكم قراءة الكتب
المصورة باللغة األلمانية لطفلكم أيضا ،كما
يمكن مشاركة األجداد واألشخاص المقربون
إليكم في االستماع إلى أطفالكم وهم يروون
القصص مرة أخرى أو بالقراءة لهم.

مشاهدة التلفاز؟ ال شكراً! إنني أستمتع
أكثر عندما ألعب مع أمي وأبي!...
هل كنتم تعلمون أن ...

األطفال يتعلمون بشكل أفضل أثناء
اللعب أو االشتراك مع آخرين في
األنشطة من مشاهدتهم للتلفاز أو
استخدام الكمبيوتر؟
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ما رأي المتخصصين في هذا الصدد؟

ال يكفي سماع الكلمات فقط لتعلم أية لغة بل
البد من فهم ما يقال واستيعاب معناه.

يتعلم الطفل الكالم عن طريق االتصال المباشر
مع اآلخرين :األم واألب واألشقاء وأفراد
األسرة بأكملها ثم فيما بعد عن طريق االتصال
باألصدقاء.

فيوصى بمشاهدة أفالم األطفال المالئمة مع
الوالدين ،أما مشاهدة التلفاز لساعات طويلة
واللعب على الكمبيوتر يضر األطفال وال يزيدهم
علماً.

نصائح للحياة اليومية:
ما الذى يمكنكم فعله من أجل طفلكم!

اشركوا طفلكم في أحداث الحياة اليومية.

إذا قام طفلكم بمشاهدة التلفاز يجب عليكم
اختيار األفالم المناسبة له ثم يجب التحدث
معه حولها بعد ذلك ليفهمها ويتعلم الكلمات
الجديدة.

اتيحوا له الفرص ليفهم معانى الكلمات
الجديدة عن طريق استخدام يديه .دعوه
يساعدكم في الطهي والخبز واتركوه يلعب
ستجدون كثيرا من األلعاب المختلفة في
بالماء والرمل والحجارة أو المعجون فهذا
أفضل بكثير لتنمية الطفل من مشاهدة التلفاز .المكتبات والتى يمكنكم استعارتها لتقدموا
لطفلكم التنوع في األلعاب وأفكاراً جديدة وذلك
بتكلفة ضئيلة.

أود قضاء بعض الوقت مع
األطفال اآلخرين أيضاً!
هل كنتم تعلمون أن ...

األطفال يتعلمون اللغة األلمانية بشكل
أفضل إذا كان لديهم صديقة أو صديق
يتحدث باأللمانية أو إذا كانوا يذهبون إلى
مجموعات اللعب أو الحضانة؟

ما رأي المتخصصين في هذا الصدد؟

نصائح للحياة اليومية:
ما الذى يمكنكم فعله من أجل طفلكم!

إن إجادة اللغة األلمانية مهم جداً لطفلكم :في
ً
عامة ومن أجل شعوره باالرتياح في
حياته
المدرسة وأيضا من أجل فرص جيدة في حياته
المهنية فيما بعد.

شجعوا طفلكم إذا أراد زيارة الصديقات
واألصدقاء ،أو دعوتهم إلى منزلكم .فاألطفال
يتعلمون اللغة التى يحتاجونها في الحياة
اليومية عادة في وقت قصير.

لتعلم اللغة األلمانية جيداً يحتاج طفلكم لفرص
متنوعة يسمع فيها اللغة ويستطيع تحدثها
باإلضافة إلى الدافع للقيام بذلك .فالتعامل مع
الصديقات واألصدقاء الذين يجيدون اللغة
األلمانية يعتبر دافعا مالئما لذلك.

سجلوا طفلكم من سن السنتين والنصف إلى
الثالثة في مجموعة اللعب مع أطفال آخرين
أو في الحضانة ،ففي ذلك السن يكون الطفل
قد وصل إلى مرحلة كافية من النضج ويكون
سعيداً باالختالط والقيام باأللعاب واألنشطة
مع األطفال اآلخرين.

مشاركة طفلكم بشكل دوري في مجموعات
اللعب أو ذهابه إلى الحضانة بانتظام بدءاً من
سن الثالثة يتيح للطفل وقتا كافيا لترسيخ اللغة
األلمانية وإعداده لدخول المدرسة.
حتى إن لم تكن اللغة التى تتحدثونها باألسرة
هي اللغة األلمانية ستكون لدى طفلكم الفرصة
لتعلمها بشكل جيد إذا إغتنمتم هذه الفرص.

كما يمكن إلحاقه بدار رعاية أطفال في سن
مبكرة إذا كانت ظروف عملكم تحتم ذلك أو إذا
َق َّررتم ذلك حسب رغباتكم ونظرتكم التربوية.
إن لم تكن اللغة األلمانية هي اللغة التى
تتحدثونها في المنزل يمكنكم تهيئته بطريقة
تتسم باللعب والتمرين على استخدام هذه
اللغة ألنه سيحتاجها في مجموعة اللعب أو
الحضانة فيما بعد .تحدثوا معه في هذا الصدد
بأسلوب مثير لفضوله عن هذه اللغة وعلموه
بعض الكلمات والعبارات البسيطة التي قد
يحتاج إليها في هذاالمحيط الجديد.
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أخبروه أن التحدث بعدة لغات أمراً رائعاً.

ما نود توصيتكم به...

من أجل الحفاظ على أي لغة وعدم نسيانها البد من تنميتها
واستخدامها وممارستها باستمرار.

شجعوا أطفالكم باستمرار على القراءة باللغة األلمانية واللغات
األخرى.

فعندما يذهب الطفل إلى الحضانة أو المدرسة فيما بعد ستكون
اللغة األلمانية لغة هامة بالنسبة له ،لذلك سيحتاج إلى الدعم
والتنمية المستمرة من قبلكم ،ولكن ال تنسوا في نفس الوقت
أن تحافظوا على اللغة األم التى تتحدثون بها مع طفلكم.

إن تعلم لغة إضافية بجانب اللغة األلمانية واإلنجليزية يساعد
طفلكم على زيادة فرصه في الحياة المهنية في المستقبل.

أرسلوا أطفالكم لتعلم اللغة األم ( )HSKفي دوات تعليم اللغة
األم وثقافة بلدكم األصلي ،فهي فرصة هائلة لتنمية لغتهم
األساسية.
قوموا بقراءة الصحف والكتب لالطالع على المواضيع الجديدة
وتحدثوا مع طفلكم عنها! فبهذه الطريقة تنمون لغتكم ولغة
طفلكم معاً.

اللغة كنز – كل لغة على حد سواء .إذ تزداد قيمة هذا الكنز
كلما أحسنا تنميته والحفاظ عليه .فإجادة اللغة تلعب دوراً
حاسما في مكانة اإلنسان في المجتمع وفي حياته المهنية.

المؤسسات والخدمات المتاحة
لالستشارات ودعم الوالدين

الخدمة االستشارية لألبوين

تطبيقات العائالت واألبوين

يمكن آلباء وأمهات الرضع واألطفال الصغار االتصال بمكتب الخدمات
االستشارية لألبوين والحصول هناك على الدعم بخصوص األسئلة
المتعلقة بالتغذية والرعاية والعناية والتربية .كما ستتم مساعدتكم إذا
كان طفلكم كثير الصراخ أو مضطربا .يمكنكم فضال عن ذلك زيارة
مركز االستشارة .وتقوم مستشارات األبوين بزيارتكم في المنزل
كذلك إن كنتم ترغبون بذلك أو يقمن بإعطائكم المعلومات عبر الهاتف
أو عبر اإلنترنت .تحصلون على المعلومات بخصوص عروض
االستشارة في منطقتكم لدى دائرة البلدية التي تسكنون بها.

توجد العديد من التطبيقات العملية التي تدعم األبوين في شتى مجاالت
الحياة اليومية .وتجدر اإلشارة إلى أن بعض هذه التطبيقات مجانية
ومتعددة اللغات.
Parentu
نصائح آلباء وأمهات األطفال ما بين  0و  16سنة
Kleine Weltentdecker
(مكتشفي العالم الصغار) ـ نصائح آلباء وأمهات األطفال الصغار

إدارة البلدية

تعليم وتثقيف األبوين

تحصلون لدى بلديتكم على معلومات بخصوص رعاية األطفال
ومجموعات اللعب ورياض األطفال الموجودة في مكان سكناكم.

عرض تثقيفي لألبوين في مواضيع هامة للتربية.

المكتبات وقاعات األلعاب
تجدون المكتبات من أجل استعارة الكتب واأللعاب شأنها شأن قاعات
األلعاب في كثير من األماكن .يرجى االستفسار لدى مكتبتكم إن كانت
كتب األطفال متوفرة بلغتكم األم أو باللغة المتحدثة في أسرتكم.
فرص تعليمية لألطفال حتى سن 4
أكثر من  60فيلم قصير يحتوي على اقتراحات وأفكار متعلقة بكيفية
دعم األبوين ألطفالهم الصغار في مواقف الحياة اليومية .يمكن
تشغيلها ب  13لغة.
www.kinder-4.ch

www.elternbildung-gr.ch
فامور ـ للعائالت في Graubünden
تقوم بتوفير عروض تكميلية ومساندة للعائالت مثل دار الرعاية النهارية
والمربيات ورياض األطفال وكذلك المرافقة االجتماعية للعائالت.
www.famur.ch
خدمة التربية المختصة Graubünden
يمكنكم لدى خدمة التربية المختصة إيضاح مستوى تطور طفلكم كما
تحصلون على إجابات عن األسئلة المتعلقة بتطور شخصية الطفل
وبالتربية .سيحصل طفلكم على دعم هادف في اللعب والتصرفات اليومية،
ما يمكنه من توسيع نطاق قدراته.
www.hpd-gr.ch

خدمة علم النفس المدرسي /الخدمة االستشارية بخصوص
المدرسة والتربية
تقوم خدمة علم النفس المدرسي ومكاتبها االستشارية اإلقليمية لشؤون
المدرسة والتربية بمساعدتكم في المسائل النفسية والمشاكل المتعلقة
بالتربية والمدرسة.
www.avs-gr.ch
العالج النفسي لألطفال والمراهقين Graubünden
العالج النفسي لألطفال والمراهقين  Graubündenعبارة عن مؤسسة
طبية تقدم خدمات إيضاح ومعالجة لألطفال والمراهقين الذين يعانون من
اضطرابات نفسية وذهانية ونفسية اجتماعية.
www.kjp-gr.ch
المركز االستشاري لمساعدة الضحايا Graubünden
إذا ظهرت على طفل أعراض تعرض للعنف يمكن االتصال بالمركز
االستشاري لمساعدة الضحايا  Graubündenللحصول على االستشارة
المتخصصة والدعم.
www.soa.gr.ch

رقم الطوارئ الخاص باألبوين
غالبا ما تشكل تربية األطفال تحديا كبيرا بالنسبة لألبوين .يقدم رقم
الطوارئ الخاص باألبوين المشورة المجانية والمساعدة في مسائل
التربية وفي حالة النزاعات واألزمات العائلية وذلك على مدار الساعة
عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني.
0848 35 45 55
www.elternnotruf.ch

Kanton Graubünden
Chantun Grischun
Cantone dei Grigioni

Amt für Migration und Zivilrecht
Fachstelle Integration

:طلبيات
Fachstelle Integration Graubünden
Grabenstrasse 1
7001 Chur
081 257 26 38
info@integration.gr.ch
www.integration.gr.ch
www.hallo.gr.ch

(Arabisch)

