
األطفال والمدرسة  والمست 
الَتَحدُّث و الِفْهم

 كيف يمكنكم بكل سهولة َتَعلُّم
لغات مع أطفالكم

  أول يوم في الروضة
 هكذا تجعلونه سهاًل على

أطفالكم

ال كمبيوتر و تلفاز وهاتف جوَّ

 مقترحات لتعامل هادف مع
وسائل اإلعالم

نصائح ومعلومات في التربية

للوالدين واألبناء



 يعد الوالدان رفقاء ضروِرّيان ألطفالهم  في العملية التعليمية، ويعتبر تدعيم أطفال
 الروضة من األهمية بمكان. و كلما كان الوالدان أكثر دراية وعلمًا بالعملية التعليمية،

 وخصوصًا بنظامها وأهدافها الُمنتظرة منهم والمفوضة إليهم، كلما كانوا أيضًا أكثر نجاحًا
في مرافقة ومساندة أطفالهم في طريقهم التعليمي.

 تحتوي هذه الكراسة على ملخص ألهم المعلومات آلباء وأمهات أطفاٍل صغاٍر وأطفال
LEIF-المرحلة األساسية. و لقد صدرت هذه الكراسة في إطار مبادرة لمنظمة  “اليف 

 تحت شعار „اكتشف التعلم في فرايبورج“ والتي تهدف إلى المساهمة بصفة مستمرة في
تحسين فرص التعليم لكٍل من المواطنين والمواطنات.

 ويعد التعاون المشترك بينكم كأولياء أمور وبين المؤسسات التعليمية ألطفالكم حجر
 أساس لنجاح العملية التعليمية لألطفال، والتي ُيسعدنا تدعيمه. فهذه الكراسة تسهل عليكم

كأولياء أمور اإلتصال المباشر بالمربين والمعلمين وطرح األسئلة واإلقتراحات عليهم.

 نأمل أن يتم ُمساعدة األبوين من خالل هذه الكراسة على معرفة المهام المفوضة إليهم
 والخاصة بمرافقة أطفالهم في الروضة والمدرسة وأن تساعدهم أيضا علي فهم هذه المهام.

 فقد يساعد توفير معلومات ونصائح وإقتراحات قيمة لألمهات واآلباء على المساهمة في
تحقيق المزيد من المساواة في ُفرص التعليم ألطفال مدينتنا.

مقدمة

           Gerda Stuchlik, عمدة المدينة
Ulrich von Kirchbach, عمدة المدينة



 أع��زائ��ي أول��ي��اء األم��ور / أع��زائ��ي اآلب��اء
 واألمهات

مواجهة في  فجأة  بأكملها  األس��رة   تصبح 
الطفل يلتحق  عندما  التحديات  من   الكثير 
من البد  أنه  حيث   ، بالمدرسة  أو   بالروضة 
 إعادة تنظيم برنامج الحياة اليومي من جديد.
في موقف نفسه  يجد  َمن  وحده  الطفل   فليس 
هذا في  ِبأكملها  األس��رة  ُتصبح  بل   جديد، 
 الموقف، َفُتَطالب بواجبات لم تعرفها من قبل.
 فلهذا ينبغي عليكم كأولياء أمور أن تصحبوا
 أطفالكم في طريقهم التعليمي وهذا الذي نتمناه
 منكم في مرحلة الروضة وأيضًا في مرحلة
 المدرسة. حيث أنه يمكن فقط للشخص الذي
بتحقيقها يقوم  أن  األهداف  بهذه  دراية   علي 

الفهم سوء  إلي  بها  العلم  عدم  سيؤدي   وإال 
الوقاية يمكن  والتي  المشاكل،  من  الكثير   أو 
 منها من خالل العمل والتعاون المشترك يدًا
وأولياء المعلمين  و  المربين  بين كل من   بيٍد 

األمور.

مفهوم توضيح  هو  الكراسة  هذه  من   وهدفنا 
في األطفال  مساندة  وكيفية  التريبة   عملية 
 نطاق األسرة من منطلق الفكر األلماني. فلقد
المهام أهم  بتلخيص  الكراسة  هذه  في   قمنا 
 المفوضة اليكم في مرحلة الروضة ومرحلة
 التعليم األساسي في شكل إقتراحات ونصائح.
 وألن هذه الواجبات موجهة لألمهات واآلباء
في يتأنوا  أن  عليهم  ينبغي  سواء،  حد   علي 
أن سريع  بشكل  يالحظون  وسوف   قراءتها 

أيضًا لهم  يجلب  أطفالهم  مع  التربوي   العمل 
 الكثير من البهجة.

بعض على  األن  حتى  التركيز  ت��م   لقد 
تجدون وس��وف  الجوهرية،   المواضيع 
في أماكن  عناوين  الكراسة  هذه  نهاية   في 
 فرايبورج للتواصل معنا وعناوين لصفحات

إنترنت ُسِجلت خصيصًا ألولياء األمور.

 نييتييميينييى لييكييم مييطييالييعيية شيييييقيية وكييييل الييخيير
ألرستكم.

Veronika Schönstein     مع تحيات

   
LEIF  -  وكل فريق منظمة اليف

 نتعلم سويا
             برنامج حياه يومي جديد

معا يدا بيد

تعلم اللغة

الرعاية الصحية
وسائل اإلعالم
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ُيَعُد تناول اإلفطار الجيد عاماًل أساسيًا 
للنشاط أثناء اليوم، فلهذا اجعلوا وقتًا كافيًا 

لطفلكم في الصباح لتناول الطعام والشراب. 
كما توجد في الروضة و المدرسة أوقاتا 

للراحة في فترة ما قبل الظهر، التي يستطيع  
فيها األطفال أيضًا تناول الطعام و الشراب، 

و لذلك ينبغي إعطاء بعض المأكوالت 
ألطفالكم والتي منها علي سبيل المثال: 

 خبز أسمر بالجبن 
   تفاحة 
 موزة 
 علبة زبادي 
 زمزمية مملوءة ماء أو عصير 

 

األيام  في  أطفالكم  ترافقوا  أن  عليكم  ينبغي 
األولى لطريقهم إلي المدرسة . وضُحوا لهم 
األماكن التي تتمثل فيها المخاطر، كالتقاطعات 
وإشارات المرور. وبذلك يتغلب طفلكم على 
الخوف من السير في الطريق غير المعروف 
له، وسرعان ما يشعر الطفل بعد ذلك باألمان 
إلي  ويعود  المدرسة  إلي  يأتي  أن  ويستطيع 

المنزل بمفرده.
وينبغي على االطفال أن يسيروا في جماعات 
الحضور  بمفردهم  يستطيعون  عندما 
أنه  كما  لهم،  أمانًا  أكثر  يعد  فهذا  للمدرسة، 

يعتبر أيضًا حافزًا للتعاون بينهم. 

أمرًا واألطفال  الوالدين  بين  الفراق   يعتبر 
واألوالد البنات  يلتحق  فعندما   . دائمًاً   صعبا 

 بالروضة تكون هذه هي المرة األولى التي
َيْبُعد فيها األطفال عن الوالدين لعدة ساعات، 
للجميع.  بالنسبة  جديدة  المرحلة  هذه  وتعتبر 
ولكي يتم تجاوز مرحلة الَتَكيُّف هذه بنجاح، 
لها،  كافيًا  وقتًا  بتخصيص  الروضات  تقوم 
ألمر  وإن��ه  أيضا.  ذلك  تفعلوا  أن  ويفضل 
ُمتاحًا  بكم  المربين  إتصال  يكون  أن  جيد 
خصوصًا في األسابيع األولى. فتحدثوا معهم 
ابنكم  أو  ابنتكم  لدي  المفضلة  األشياء  حول 
منها. وعلى هذا  يعانون  التي  الصعوبات  أو 
النحو ُيمكن للمربيين أن َيُعدُّوا أنفسهم بشكل 
إحتياجاته.  ومواجهة  طفلكم  لرعاية  أفضل 
طفلكم  يلتحق  عندما  أي��ض��ًا  ه��ذا  افعلوا 
هذه  حول  المعلمين  مع  فتحدثوا  بالمدرسة، 
يمرون  والمعلمين  المربين  أن  وبما  األمور. 
سنويًا بهذه المرحلة، فلذلك هم  قادرين على 

تزويدكم بالعديد من النصائح.

 سيلتحق طفلكم قريبًا بالروضة أو بالمدرسة، ولذلك تحدث الكثير من التغيرات، ليس فقط
 لطفلكم بل لألسرة بأكملها. حيث أن ابنتكم أو ابنكم يفاجأ ببرنامج يومي جديد والذي البد

 أن يألفه الجميع أواًل.  خذوا الوقت الكافي لذلك وفكروا سويًا مع طفلكم، كيف تنظمون هذا
.البرنامج اليومي الجديد

نصيحة:
يوميًا،  معه  يأخذها  بالروضة  خاصة  حقيبة  إلى  طفلكم  يحتاج 
معه.  الطفل  يأخذه  أن  يرغب  شيء  كل  و  الطعام  علي  تحتوي 
ولكي تتمكنوا من تنظيم هذه الحقيبة بشكل جيد يجب عليكم أواًل 

سؤال المربين عن األشياء التي البد أن ُتوضع فيها. 
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 برنامج حياة يومي جديد

الطريق المدرسياإلفطار
التخفيف من صعوبة 

الفراق



أو الروضة  في  ظهرًا  اليوم  إنتهاء   عند 
مرة اإلستعداد  طفلكم  على  يجب   المدرسة، 
 أخرى ِللَتَكيُّف علي الحياة اأُلسرية. وبإمكانكم
بأن تطرحوا عليه الحالة،  هذه  في   مساعدته 
ما المثال:  سبيل  على  يوميًا،  األسئلة   بعض 
مع بالمدرسة؟  أو  بالروضة  إعجابه   مدى 
 من لعب اليوم؟ ما أفضل شيء فرح به اليوم
انصتوا له؟  بالنسبة  تغير  ماذا   خصوصا؟ 
األطفال ألن  باهتمام،  البنتكم  أو   البنكم 
من به  يمرون  ما  مع  التعامل   يستطيعون 

تجارب بشكل أفضل.

أن األسرية  الروابط  تقوية  عوامل  من   يعد 
وتكون لألسرة.  يومية  طقوسا  هناك   يكون 
 باستطاعة طفلكم المشاركة فيها. فمثال فكروا
 في توزيع مهام العمل داخل البيت. فعلى من
 ينبغي حمل القمامة إلى أسفل؟ ومن المسئول
 عن أن تكون المياه أمام األرنب الهندي دائمًا

 نظيفة؟ ومن عليه إعداد مائدة الطعام؟
ولكن الواجبات  هذه  وحدكم  تحددوا   وال 
معهم وتحدثوا  حولها.  أطفالكم  مع   تناقشوا 
ومتى يكون،  متى  اللعب،  وقت  حول   أيضًا 
المنزلية. وفي حالة الواجبات  ُتؤَدى  أن   البد 
 تحديد هذه المهام، فالبد أن يلتزم بها كل فرد

من أفراد األسرة.

غاية في  أمرًا  للنوم  ثابت  ميعاد  تحديد   يعد 
 األهمية بالنسبة للطفل. ولكي ال يكون تطبيق
أيضًا هنا  ُينَصح  عليه،  صعبًا  أمرًا   هذا 
ومحاولة اليومية  الطقوس  بنظام   باإللتزام 
 إنهاء كل يوم مع الطفل بنفس الطريقة. ومن

أمثلة هذه الطقوس أيضًا ما يلي:

للروضة سويًا    المخصصة  الحقيبة  تجهيز 
مع الطفل. 

إعداد المالبس لليوم التالي سويًا معه. 
تناقشوا مع طفلكم عما حدث له أثناء اليوم. 
تحدثوا معه عن برنامج اليوم التالي وكيف 

سيكون. 
اقرؤا عليه قصة بعد تنظيف األسنان  وقبل 

النوم. 
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إبتكار طقوس يوميةالعودة للمنزل
 الذهاب إلي

النوم



بالمدرسة أو  بالروضة  طفلكم  إلتحاق   ُيَعد 
 نقطة َتَغيُّر كبيرة في حياته، ففجأة يجد الطفل
والمفروض األطفال  من  مجموعة  مع   نفسه 
 عليه أن يجد طريقة للتعامل معهم. حيث أنه
وسيقارنه اآلخرين  باألطفال  نفسه   سيقارن 
 المربون أو المعلمون أيضًا بهم، وهذا يعتبر
لذلك تماما.  عليه  جديدة  تجربة  ذاته  حد   في 
 تحدثوا مع طفلكم عن هذا األمر الذي يعتبر
ا ثقته بنفسه، فهذا يساعده  جديدًا بالنسبة له وقوُّ

 على تخطي مرحلة التغيير هذه بسهولة.
 وتلعبون أنتم أيضًا كأولياء أمور دورًا جديدًا،
تكونوا ال  المرحلة  هذه  من  بداية  أنكم   حيث 
 وحدكم مسئولين عن تربية طفلكم، بل يشترك
 معكم أيضًا في هذه العملية أشخاص آخرون.
لكم في والمعلمين شركاًء  المربين   فاعتبروا 
 هذا األمر واعملوا معهم سويًا، فهم يرغبون
 أيضًا مثلكم تمامًا في تربية  طفلكم بشكٍل جيٍد

وتنمية اإلحساس لديه بالمسؤلية.

المدرسة إلي  الروضة  من  اإلنتقال  دائمًا.في مرحلة  الصعبة  المهام  لبعض  األطفال   يتعرض 
 اإلبتدائية وكذلك بعدها الى المدرسة التكميلية. فيصبح كل شيء شاقا لهم ، كما يتضائل أيضًا

وقت اللعب.
أن يحسب يستطيع  يستمتع عندما  المرء  أن  لطفلكم  التعلم، فوضحوا  يستطيع  المرء  أن   وبما 
 ويكتب .ويرتفع معدل فرص النجاح لطفلكم في المستقبل بإهتمامكم الجيد به في مرحلة الروضة

 والمدرسة.
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نتعلم سويا 

مهمة جديدة



يتعرض و  جديدين  ب��أن��اٍس  الطفل   يحتك 
جيدا أم��را  هذا  يكون  وال  جديدة،   لمواقف 
أن األطفال  على  فلذلك  األحوال.  جميع   في 
المواقف، بأن التعامل مع هذه   يتعلموا كيفية 
 يحاولوا تقليد األبوين، ولذلك البد أن تكونوا
فتحدثوا مع طفلكم عن  قدوة طيبة ألطفالكم. 
ومع يتشاجر  لماذا  و  ُتضايقه،  التي   األشياء 
 من، فكروا معه كيف يمكن حل هذه المشكلة

بحيث يرتضي الجميع.

.  

 

بالسهل ليس  أمرًا  والكتابة  القراءة  َتَعلُّم   يعد 
 على اإلطالق، ولهذا وفروا وقتًا كافيًا لطفكم
السنوات في  يكتسب  فالطفل  األم��ر.   لذلك 
التحدث خالل  من  اللغة  أساسيات   األول��ى 
يلعب فعندما  والمالحظة.  والرسم   والسماع 
نفس وف��ي  تركيز،  حالة  في  يكون   الطفل 
 ال��وق��ت ي��ت��درب على ح��ب اإلس��ت��ط��الع و
ويمكنكم َتَعلَّم.  ذاته  حد  في  فاللعب   الصبر، 
أثناء بمتعة  طفلكم  يشعر  لكي  باآلتي   القيام 

المذاكرة والقراءة والكتابة:

 امنحوا طفلكم وقتًا كافيًا ِللَِّعب في المنزل
وخارجه

  اقطعوا عليه اللعب فقط في حالة الضرورة
   اقرؤا واكتبوا كثيرًا عند وجود الطفل معكم
 اكتشفوا مع طفلكم سويًا عالم األرقام، مثاًل
 في أشكال الساعة أو الكتب أو حتي على

الئحات األسعار عند التسوق
 إقرؤا عليه قصصًا

يطرحها التي  األسئلة  كل  على   اجيبوا 
 عليكم طفلكم بطريقة بسيطة ومفهومة.
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 الَتَعلُّم صراعات

 ال تتحدثوا مع اآلخرين عن الطفل في حضوره، ألن األطفال دائمًا يفهمون أكثر
 مما تتصورون، ومن األفضل إشراكه في الحديث. وإن لم ترغبوا في ذلك، كونوا
 حريصين على أن ال يسمع الطفل الحديث بينكم وبين اآلخرين، وخاصة إن تحدثتم

عن الطفل وعن قلقكم عليه، فهذا يجهده بدون ضرورة.

معلومة



المرحلة اإلنتقالية

مرحلة من  اإلنتقال  على  جيدًا  طفلكم   أعدوا 
 الروضة إلي مرحلة المدرسة. ومن المرجح
 أنه سيقوم مع زمالئه في الروضة بزيارة أحد
يساعد فهذا  للروضة،  المجاورة   المدارس 
 األطفال على بناء تصور عن ماِهيَّة المدرسة
 بشكل عام. تحدثوا مع أطفالكم عن هذا األمر
بداية فالطفل  التغيرات.  بهذه  معهم   واسعدوا 
 من المدرسة اإلبتدائية لن ينتمي إلي مجموعة
 األطفال الكبار بالروضة وإنما إلي مجموعة
األطفال الصغار بالمدرسة، وتصبح المذاكرة

لكي و  اللعب.  من  بداًل  األولى  المرتبة  في    
 َتُعدُّوا طفلكم قلياًل على المدرسة يمكنكم شراء
الخاصة التدريبية  األطفال  كراسات   بعض 
على تحتوي  التي  المدرسة،  قبل  ما   بمرحلة 
 بعض التدريبات الخاصة بتنمية قدرات ُمَعيَّنة
التدريبات هذه  بعض  عليه  اعرضوا   لديه. 
 من حين آلخر، وال تجبروه عليها إن لم يجد
 متعة فيها. عودوه على القيام ببعض الواجبات
مرحلة تخطي  عليه  يسهل  هذا  ألن   البسيطة 

اإلنتقال إلى المدرسة.

عليه يجب  بالمدرسة  الطفل  يلتحق  وعندما    
القيام باآلتي:

 
 اإللتزام بالقواعد البسيطة )كإحضار طبقه

 إلي المطبخ بعد اإلنتهاء من تناول
 الطعام (

 تنفيذ بعض األوامر البسيطة )احضر 
من ال��زرق��اء  السلطانية  فضلك  من   لي 
بغرفة الموجودة  للخزانة  األخير   الدرج 

 المعيشة(
 َتَعلُّم بعض السلوكيات )كغسل اليدين 
اآلخرين إعطاء  الحاجة؛  قضاء   بعد 
وعدم لهم  واإلنصات  للتحدث   الفرصة 

 السخرية من أحد(
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نصيحة:
 يحتاج طفلكم إلي حقيبة مدرسية وشنطة للرياضة. استعلموا من المعلمين و المعلمات
 عن محتويات هذه الحقيبة و الشنطة. واحذروا أال تكون الحقيبة المدرسية ثقيلة على

 الطفل. ولذلك فاسألوا عن األيام التي البد أن يحضر فيها الطفل الشنطة الرياضية
 معه.
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الواجبات المنزلية

 ُيَكلَّف الطفل في المدرسة بإستمرار بواجبات
على تدريب  الحال  بطبيعة  وهي   منزلية. 
 الدروس التي تعلمها قبل الظهر في المدرسة.
 وغالبًا ما ُتَؤدَّى هذه الواجبات في المدرسة في
حالة في  وذلك  إلتمامها.  المخصص   المكان 
أْوَجزنا لقد  و  المدرسة.  في  الظهر  بعد   بقائه 
 بعض النصائح في حالة أن يقوم الطفل بأداء

هذه الواجبات في المنزل، وهي كالتالي:

توقيتها:
فيه يريد  الذي  الوقت  عن  الطفل  مع   تحدثوا 
بعد يؤديه  هل  المنزلي،  الواجب  أداء   يوميًا 
إلى ُيأخره  أم  المدرسة  من  مباشرة   رجوعه 
 ما بعد العصر. جربوا معه قلياًل حتي تجدون
 الوقت المناسب،  فإن وجدتموه فحافظوا معه

يوميا على هذاالتوقيت.

مكانها:
م للطفل   من المهم توفير مكان مضيء وُمَنظَّ

في يوضع  حيث  المنزلي.  واجبه  فيه   يؤدي 
الطفل التي يحتاجها  المكان فقط األشياء   هذا 
 ألداء الواجب: كأدوات الكتابة والرسم ومقص
 والصق وكراسة الواجب المنزلي، باإلضافة
إلي مشروب ويفضل أن يكون كوبا من الماء.

المساعدة فيها:
 في البداية البد أن تعرفوا جيدًا، أي الواجبات
ينبغي على طفلكم أدائها. وبهذا يكون عندكم

وواجباته. دروسه  عن  شاملة  نظرة  دائمًا    
واجباته الطفل  ي��ؤدي  أن  المفروض   ومن 
منه قريبين  كونوا  ولكن  بمفرده،   المنزلية 
 في حالة طرحه ألسئلة. تحدثوا معه عن هذه
 الواجبات و امدحوه علي اجاباته الصحيحة،
 وابحثوا معه عن الخطأ عندما يعطي إجابات
مخصصة الواجبات  كراسة  وتعتبر   خاطئة. 
 للكتابة فقط وبهذه الطريقة تكون عملية التعلم

للطفل صحيحة.

أوقات الراحة:
   يحتاج الطفل بشكل مستمر إلي وقت للراحة

الطفل أن  المنزلي. حيث  للواجب  أدائه   أثناء 
إستراحه إلي  يحتاج  عمره  من  السادسة   في 
 لمدة خمس دقائق بعد كل 15 دقيقة، وفي سن
الثانية سن  وفي  دقيقة،   20 كل  بعد   التاسعة 
 عشر بعد كل 30 دقيقة. وفي حالة استغراق
فترات، ثالث  إلى  فترتين  من  الواجب   أداء 
يمكن بحيث  طويلة   راحة  فترة  له   اجعلوا 
المنزل خارج  إلي  الذهاب  مثال  فيها   للطفل 

 للعب.

مكافأة:
للواجب أدائه  عن  طفلكم  مكافأة  اردتم  إذا    

بل بالحلوى،  أو  بالنقود  تكافؤه  فال   المنزلي 
يمكنكم التى  األعمال  بعض  عليه   اقترحوا 
 القيام بها معه، مثل أن تذهبوا معه إلى حمام

السباحًة.

طلب مساعدة:
بعض م��ن  يعاني  طفلكم  أن  الحظتم   إذا 
فتحدثوا المنزلي  واجبه  أداء  في   الصعوبات 
 مع معلم أو معلمة الفصل، حيث أنهم بإمكانهم
كيفية ف��ي  وإق��ت��راح��ات  نصائح   إعطائكم 

 مساندتكم لطفلكم في هذه الحالة.

 تنتهي مرحلة التعليم االبتدائي بالصف الدراسي
 الرابع، وبعده يلتحق الطفل بما يسمي المدارس
 التكميلية  فاستعِلموا من معلمي طفلكم عن أي
بعض وهناك  لطفلكم.  مناسب  المدارس   هذه 
 التغيرات التي تحدث مع بداية الصف الثالث
 وهي التي تساعد على إعداد األطفال بشكل جيد
 للمدرسة الجديدة. حيث أنه يجب علي التالميذ
 أن يتعلموا بمعدل أسرع والقيام أيضًا بالكثير
 من اإلختبارات. كما يصبح هناك أهمية لمعدل
 الدرجات أكثر من  ذي قبل، وهذا يؤدي في حد
 ذاته إلى توتر أكثر لالطفال. ولهذا ال تجعلوا هذا
 اإلضطراب يصيبكم وساعدوا طفلكم كالمعتاد
األمر لزم  وإذا  المنزلي.  لواجبه  أدائ��ه   عند 
على حافظوا  قبل.  ذي  من  أكثر  معه   تدربوا 
 اإلتصال الوثيق بالمعلمين، حيث أنهم يعلمون
أن وباستطاعتهم  طفلكم  عند  القوة  نقاط   جيدًا 
 يقولوا لكم كيف يمكنكم مساعدته بشكٍل أفضل.
 وإن أردتم أن تستعلموا بشكل ُمفصل فاسألوا
 في مدرسة ابنكم االبتدائية عن كراسة بعنوان „
 معلومات َقيَِّمة عن المدرسة اإلبتدائية للوالدين

والمعلمين“،

 إتجاهات حياتية جديدة



مهمين  شركاء  أمور  كأولياء  أنتم  تعتبروا 
للمربيين والمعلمين في عملية التربية.  ولذلك 
ينبغي عليكم بإستمرار تبادل المعلومات معهم 
حول طفلكم وتطوره. اتفقوا معهم على ميعاد 
لمناقشة  هاتفي  إلتصال  أو  شخصية  لمقابلة 
هذه األمور. فكروا جيدًا قبل هذا الميعاد في 
لكى ال  التحدث عنها  لكم  يحلو  التي  األشياء 
تنسوا شيئًا. على سبيل المثال يمكنكم التحدث 

معهم عن الموضوعات اآلتية:
 

كيف يتطور طفلكم؟
مع  يتعامل  كيف  و  بنفسه  ثقته  مدى  ما  و 

األطفال اآلخرين؟
و ما مدى قدراته في اللياقة البدنية؟

ما مدى إستعداد طفلكم للمدرسة؟
يوجد  التي  المراحل  الطفل  يتخطى  كيف 
بها تغيرات؟ كمرحلة اإلنتقال من الروضة 
الى المدرسة وُبعده عن االوالدين أو ميالد 

أخ أو أخت له.
ما هي التطورات التي يحرزها في القراءة 

والحساب والكتابة؟
كيف يمكنكم تشجيعه ودعمه؟

الموجودة  اإلضافية  ال��ع��روض  هي  ما 
بالروضة أو بالمدرسة؟ على سبيل المثال: 

المجموعات الموسيقية أو الرياضية.

ما هي المشاكل التي تعانون منها مع الطفل 
بالمنزل؟

أي مالحظات جيدة ومهمة بدت عليه؟
المشاركة  أم��ور  كأولياء  يمكنكم  كيف 
على  المدرسة؟  أو  الروضة  أنشطة  في 
والرحالت  االحتفاالت  في  المثال:  سبيل 

المدرسية أو في تشكيل المبنى.

مع  المناقشات  هذه  عن  طفلكم  مع  تحدثوا 
تحدثتم  عما  له  واحكوا  المعلمين  أو  المربين 
وما ستتحدثون عنه، واسألوه عن رأيه تجاه 
هذه الموضوعات. وبهذا يصبح عنده إنطباعًا 

على أنكم جادين في األمور الخاصة به.

أوراق  بتوزيع  والمعلمون  المربون  يقوم 
بشكل  للوالدين  المعلومات  أهم  على  تحتوي 
مختصر ألنه علي األغلب ال يكون هناك وقتًا 
كافيًا للمناقاشات الغير محدد وقتها سلفا. وتعد 
غاية  في  للوالدين  الموجهة  الخطابات  هذه 
شيء  كل  فهم  عليكم  يجب  ولذلك  األهمية، 
عليكم،  صعوبات  أي  هناك  كان  وإن  فيها. 
هذا.  عن  المتخصصين  سؤال  األفضل  فمن 
وقياسًا على ذلك يجب عليكم أيضًا أن تقرؤا 
في  لكم  المعلمون  يدونها  التي  المالحظات 
كراسة الواجب المنزلي الخاصة بطفلكم وأن 

تتجاوبوا معها.  

يؤدي التعاون المشترك بين الروضة أو المدرسة والوالدين دورًا مهمًا في نجاح العملية التعليمية، 
حيث أن كلما كان اإلتصال وثيقًا كان بإمكانكم تشجيع ودعم طفلكم بشكل أفضل. فاهتموا بقدر 
اإلمكان بالحياة اليومية في الروضة والمدرسة. وعندما تتحدثون مع المربين والمعلمين تعرفوا 
منهم أوال بأول علي الصعوبات التي يعاني منها طفلكم، فربما يكون لديه صعوبات في مجال 

معين، وبذلك يمكنكم سويًا البحث عن حل في الوقت المناسب.
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معا يدا بيد

معلوماتُمحادثات 



توفر الروضات والمدارس لألباء واألمهات 
فيها  ُيمكنكم  التي  خاصة،   إضافية  مقابالت 
أو  المربين  مع  طفلكم  عن  المعلومات  تبادل 
المعلمين، وأضف إلي ذلك إجتماعات أولياء 
األمور ومواعيد المقابالت الخاصة بالمعلمين 
ولهذا   ، العامة  المحاضرات  أو  المربين  أو 
ألنه  المقابالت.  هذه  إلى  دائم  بشكل  فاذهبوا 
يمكنكم بذلك دعم طفلكم بشكل أفضل ومعرفة 

إن كان هناك بعض المشاكل التى يمر بها.

إحتفاالت  والروضات  المدارس  في  تقام  
ورحالت باستمرار. ومن المفترض أن يشهد 
لكي  األنشطة  هذه  واألطفال  األمور  أولياء 
ولهذا  أفضل،  بشكل  بعضهم  على  يتعرفوا 
يكون حضور كل أولياء األمور أمرًا مهمًا، 
ومن ثم احرصوا على توفير وقت لذلك. وإن 
المرات  من  مرة  الحضور  بإمكانكم  يكن  لم 
فأبلغوا المربين أو المعلمين بهذا مسبقًا، كما 
يجب عليكم أال تتنازلوا عن الحضور إلى هذه 
على  مقدرتكم  لعدم  الرحالت  و  اإلحتفاالت 
تقريبًا  ُمَخصص  أنه  حيث  إشتراكاتها،  دفع 
لجميع الروضات والمدارس جمعيات تمويلية  

تدعم هذه األنشطة، فاستعلموا عن ذلك.

من الممكن في بعض األحيان أال يحدث تفاهم 
بينكم وبين مربي أو معلمي طفلكم. فعليكم في 
مرة  حاولوا  ولكن  تستسلموا  أال  الحالة  هذه 
بعد مرة، وإن لم تنجحوا فعليكم التوجه مثاًل 
أو  األمور  ألولياء  اإلستشاري  المجلس  إلى 
المعلمين الموثوق بهم. وإن لم تنجحوا بالرغم 
من ذلك كله فعليكم التوجه إلى مديرة أو مدير 

الروضة أوالمدرسة للمشورة.
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مقابالت
 احتفاالت ورحالت

مشاكلمدرسية

نصيحة:
 ال ُتَوقُِّعوا مطلقًا على أي شيء لم تفهموه جيدًا ولكن استفسروا عنه مرة أخرى. واسألوا كثيرًا حتي تعلموا جيدًا

 عما يدور األمر. وإذا لزم األمر يمكنكم إصطحاب هذه األوراق معكم إلى المنزل للمشورة. وإن كانت لغتكم
 األلمانية ليست جيدة بالقدر المطلوب فاطلبوا أن ُيَتْرَجم النص لكم.



فاألطفال  طبيعية.  عملية  الَتَحدُّث  َتَعلُّم  ُيَعد 
يتعلمون التحدث عندما يتحاور المرء معهم. و 
كلما توفرت للطفل فرصًا أكثر لممارسة لغته 
كلما أتقنها أيضًا بمعدٍل أسرع بغض النظر عما 
الروسية  أو  اللغة هي األلمانية  إذا كانت هذه 
أو العربية. ولذلك فمن المهم جدًا من طرفكم 
كأولياء أمور أن تتحدثوا كثيرًا مع الطفل وأن 
فقصوا عليه  اإلمكان.  بقدر  مبكرًا  بهذا  تبدؤا 
حكايات وتصفحوا معه الكتب والصور. وإذا 
كان طفلكم يخطيء أخطاءًا لغوية عندما يتكلم 
فال تقاطعوه بل كرروا ما قاله ولكن في شكل 
جمل بسيطة صحيحة، وبهذه الطريقة يمكنه أن 
يتعلم التركيبة الصحيحة. وبإتباعكم الخطوات 
الَتَحدُّث  إلجادة  طفلكم  مساعدة  يمكنكم  اآلتية 

بشكل أفضل وأسرع:
بقدر  كثيرًا  العبوا  و  واضحكوا  غنوا 

المستطاع مع طفلكم.
له  واذك��روا  حولكم  من  العالم  له  بينوا 

أسماء األشياء التي ترونها.
تحدثوا معه عن األشياء التي مررتم بها 

أثناء اليوم.
إنصتوا له بإهتمام عندما يحكي لكم شيئًا.

ال تقاطعوه عندما يتكلم.
يطرحها  التي  األسئلة  كل  على  أجيبوا 

عليكم.
أو  خائف  أنه  الحظتم  إن  معه  تحدثوا 

حزين.

ُيَعد َتَحدُّث اللغة جيدًا وبشكل صحيح أمرًا هامًا لتطور طفلكم، فكلما أجاد الطفل لغة أو أكثر 
كلما توفرت له فرصًا أفضل على سبيل المثال في حياته المهنية فيما بعد. وُيَعد الفهم والَتَعلُّم 

في الروضة والمدرسة أمرًا سهاًل جدًا بالنسبة للطفل وخصوصًا إن كان يجيد اللغة األلمانية. 
ويمكنكم مساعدته بغض النظر عما إذا كنتم تجيدون اللغة األلمانية أم ال.
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تعلم اللغة

نتحدث سويا



َيْسُهل  لغة ما بشكل جيد،  المرء  ُيجيد  عندما 
ومن  أفضل.  بشكل  أخ��رى  لغة  َتَعلُّم  عليه 
األم  بلغتكم  طفلكم  مع  تتحدثوا  أن  األفضل 
وجه.  أكمل  على  اللغة  هذه  تجيدون  ألنكم 
وفي هذه الحالة يتعلم الطفل لغتكم األم وفي 
نفس الوقت ينمو عنده شعورًا بهذه اللغة وهذا 
حالة  وفي  األلمانية.  اللغة  َتَعلُّم  على  يساعده 
إتخاذكم قرارًا باللغة التي تودون التحدث بها 
وال  اللغة  بهذه  فقط  معه  فتحدثوا  الطفل  مع 
فعل  وإن  حتي  معه  النقاش  أثناء  تغيروها 
األلمانية  اللغة  الطفل  يتعلم  ذلك. وعندما  هو 
بداية  في  كثيرًا  يخطيء  فسوف  ثانية  كلغة 
كما  الحديث  أثناء  اللغتين  بين  ويخلط  األمر 
أنه سيجد صعوبه بالغة في القواعد النحوية، 
مع  وسيتحسن  طبيعيًا  أمرًا  يعتبر  هذا  وكل 
هذا  من  قلق  لديكم  كان  وإن  الوقت.  مرور 
األمر فعليكم التوجه لمربي أو معلمي طفلكم 

وسؤالهم النصيحة.

اللعب على   أو  التلفاز  بمشاهدة  للطفل  يسمح 
جهاز الكمبيوتر إن رغب بذلك، ولكن عليكم 
لذلك وأن  الوقت محددًا  تنتبهوا أن يكون  أن 
واأللعاب.  التلفزيونية  البرامج  معه  تختاروا 
على  اللعب  أو  التلفاز  مشاهدة  أن  وبما 
الطفل  إستماع  على  فقط  تقتصر  الكمبيوتر 
للغة وليس تحدثه لها ، فإنه يجب على األوالد 
والبنات أن يلعبوا ويتحدثوا كثيرًا مع األبوين 

واألطفال اآلخرين.

 
به   خ��اص  سرعة  بمعدل  طفل  ك��ل  يتعلم 
اللغات.  َتَعلُّم  عملية  على  أيضًا  هذا  وينطبق 
إلى  التوجه  فعليكم  قلقين  ذلك  كنتم رغم  فإن 
طبيب  أو  طبيبة  مثل  األمر  بهذا  المختصين 
وسؤالهم  المعلمين  أو  المربين  أو  األطفال 
مباشرة  التوجه  أيضًا  وبإمكانكم  النصيحة. 
في  المساعدة  وسؤالهم  اإلرشاد  مراكز  إلى 

حالة ما إذا كان:

صعبة  بطريقة  طويلة  لفترة  يتكلم  الطفل 
الفهم.

يستخدم كلمات محدودة منذ فترة طويلة.
فترة  منذ  مطلقًا  يتكلم  ال  أو  قلياًل  يتكلم 

طويلة.
يأبى أن يتكلم مع األشخاص الذين يعرفهم.
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طلب المساعدةتلفاز و كمبيوترَتَعلُّم األلمانية كلغة ثانية



 

في  تلفاز  أو  كمبيوتر  جهاز  تضعوا  ال 
في  لديكم  فليس  باألطفال،  الخاصة  الغرفة 
هذه الحالة نفوذًا على ألعاب الكمبيوتر التي 
التي  التلفزيونية  البرامج  أو  الطفل  يلعبها 
الكمبيوتر  وجهاز  التلفاز  اجعلوا  يشاهدها. 
وحاولوا  للطعام  األسرة  تناول  أثناء  مغلقين 
الطفل عند  مقربة من  دائمًا على  تكونوا  أن 
الكمبيوتر  على  َلِعِبِه  أو  للتلفاز  مشاهدته 
اختاروا  لعب.  أو  شاهد  عما  معه  وتحدثوا 
التي  التلفزيونية  البرامج  الطفل  مع  دائمًا 
سيشاهدها أو األلعاب التي سيلعبها وانتبهوا 

أن تكون مناسبة لسنه.

تلعب وسائل اإلعالم المختلفة كالتلفاز وألعاب الكمبيوتر واإلنترنت واألتاري والهاتف الجوال 
واأللعاب اإللكترونية المحمولة دورًا في الحياة اليومية لألسرة. فاألطفال بحاجة أن يتعلموا أواًل 
كيفية التعامل مع هذه الوسائل، ألنهم ال يستطيعون بعد أن يقرروا أي البرامج التلفزيونية ُيْسمح 
لهم بمشاهدتها أو أي من األلعاب يمكنهم لعبها. لذلك فهم بحاجة إلى قواعد ثابتة والتي يتعلمونها 

على األفضل في محيط األسرة. 
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وسائل اإلعالم

قواعد أساسية

األطفال ليسوا بحاجة إلقتناء هاتف 
جوال. اسمحوا لطفلكم إقتناء 

هاتف جوال خاص به بداية من 
الصف الدراسي الخامس وضعوا 

إلستخدامه قواعد واضحة.

نصيحة



الوقت المخصص لها

وسائل  الستخدام  محددًا  وقتًا  لطفلكم  َضُعوا 
أو  البنكم  مسموح  أنه  يعني  وهذا  اإلع��الم  
ابنتكم اإلختيار مرة واحدة يوميًا أي من وسائل 
يكون  أال  وينبغى  استخدامها.  يودون  اإلعالم 
الذهاب  قبل  اإلع��الم  وسائل  استخدام  وقت 
قبل  مباشرة  أو  المدرسة  أو  الروضة  إلى 
النوم، والتزموا بهذا الوقت وال تسمحوا بأي 
إستثناءات. و ينصح المتخصصون باستخدام 

وسائل اإلعالم أثناء اليوم بالُمعدالت التالية:

سن  قبل  لألطفال  إعالم  بوسائل  ُيْسَمح  ال 
الثالثة.

30 دقيقة فقط لألطفال الذين يتراوح عمرهم 
ما بين ثالثة وخمسة أعوام.

60 دقيقة على األكثر لألطفال الذين يتراوح 
عمرهم ما بين ست وعشر سنوات.

لوسائل اإلعالم حالة  األطفال  إستخدام  يخلق 
إلى  بعدها  بحاجة  فهم  لذلك  عالية،  تركيز 
بعض الوقت لكي يهدءوا ويتحركوا. وفي حالة 
جلوس الطفل أكثر من الالزم أمام التلفاز أو 
الكمبيوتر يكون لهذا أثرًا سلبيًا على صحته، 
ويصبح  التركيز  على  القدرة  عنده  فتسوء 

عدوانيًا وغير متزن. 
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وجبات ثالث  على  الطفل  يحصل  أن   يجب 
 في اليوم. وفي حالة إن َشُعَر األطفال ببعض
فيمكنهم الوجبات  ه��ذه  بين  فيما   ال��ج��وع 
وعلى الخفيفة.  الوجبات  بعض  تناول   أيضًا 
 العموم  يمكن لألطفال تناول الطعام فقط عند
 شعورهم بالجوع. كما أنه البد دائمًا من وجود
 مشروب بجانب الطعام ومن األفضل ماء أو
 عصير مخلوط بالمياه الغازية. وانتبهوا على
من متنوعة  أصنافًا  على  الطفل  يحصل   أن 

الطعام واشتروا على سبيل المثال:

    فاكهة طازجة 
خضراوات طازجة 
 بطاطا 
 أرز 
مكرونة 
خبز أسمر 
 منتجات ألبان 

بنفسكم الطعام  بطهي  تقوموا  أن   ويفضل 
البطاطا أو  الجاهزة  البيتزا  شراء  من   بداًل 
للطفل تسمحوا  وال  الشاورما.  أو   المقلية 
نادرة حاالت  في  إال  الحلوى  بتناول   عمومًا 
الطفل في الطعام مع  تناول   واحرصوا على 
 جو أسري واجعلوه يساعدكم مثاًل في طهي

 الطعام أو تجهيز المائدة.

يحتاج الطفل إلى بعض أشياء مهمة لكي يصبح قويًا ومعافًا، و تتمثل في طعاٍم جيٍد وتحرك 
كثير و فترات راحة كافية ، ويساعد في هذا األمر التعليمات الواضحة وااللتزام ببرنامج 

يومي ثابت. فحاولوا أن تكونوا في هذا األمر قدوة لطفلكم ألنه يحاول تقليد كل ما يراه منكم، 
فراقبوه والحظوه جيدًا لمعرفة األشياء التي تحقق له وافر الصحة.

 الرعاية الصحية

الطعام و الشراب
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وبهذه الحركة.  إلى  يوميًا  األطفال   يحتاج 
لهذا صحي.  بشكل  ينمون  فقط   الطريقة 
 ِاْعَمُلوا على أن يلعب ويتحرك الطفل يوميًا،
الطلق الهواء  في  المنزل  خارج   وخصوصًا 
يظلون فاألطفال  اآلخرين.  األطفال   ومع 
 جالسين لفترات طويلة في المدرسة و كذلك
تعتبر ولذلك  المنزلي،  بالواجب  القيام   أثناء 
بالنسبة لهم.  الحركة فيما بعد أمرًا هامًا جدًا 
 و يستحسن أن تحضروا مع طفلكم األنشطة
الجمعيات أو  الرياضية  النوادي  تقدمها   التي 
الموسيقية فهي ُتَقدَّم غالبًا بدون مقابل مادي.

 يحتاج من يتحرك  كثيرا إلى الراحة من وقت
الطفل يحصل  أن  جيدًا  انتبهوا  لذلك   آلخر. 
 على وقت  من الراحة بين األنشطة المختلفة
 التي يمارسها. أما من ناحية مدى طول فترة
آلخر، طفل  من  يختلف  األمر  فهذا   الراحة 
 حيث أن البعض يرتاح بعد خمس دقائق فقط
 والبعض اآلخر بحاجة إلي نصف ساعة لكي
والمنوال الطريقة  تختلف  وأيضًا   يستريح. 
 التي يسلكهما الطفل لقضاء وقت الراحة من
 طفل آلخر. فالبعض يفضلون العزلة بمفردهم
 في وقت اإلستراحة، والبعض اآلخر يبحثون
 عن الدفء والحنان والمداعبة. فيجب عليكم
 في هذه الحالة إحترام رغبة الطفل. ويحتاج
عشر إلى  تسع  من  يوميًا  النوم  إلى   الطفل 
 ساعات في الليل ، وفقط إذا نام بالقدرالكافي
 يكون لديه طاقة لليوم الجديد. ويعد استغراق

األطفال في النوم عالمة صحية.

نصيحة
 اذهبوا مع الطفل بشكل منتظم إلى
U9حتى U1 الفحوصات الطبية 
 ، حيث أن طبيبة أو طبيب طفلكم

 يستطيعا مالحظة إن كان الطفل ينمو
 بشكل سليم وطبيعي. وإن كان لديكم
 بعض األسئلة الخاصة بصحة الطفل
 فيمكنكم أيضًا طرحها على طبيب أو

 طبيبة طفلكم ومناقشتها معهما.

الراحةحركة الطفل
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  نصائح ومساعدات

مراكز رعاية الطفل

 لقد حاولنا في هذه الكراسة إعطاء إجابات على كثير من األسئلة. ونظرًا الن هذه الكراسة مساحتها
 محدودة، وربما تودون معلومات أخرى فإنه يمكنكم التوجه إلي أماكن مختلفة لمس��اعدتكم. تحدثوا
 دائم��ًا و أواًل م��ع مربي أو معلمي طفلكم إن كنتم بحاجة إلى مش��ورة أو مس��اعدة مالية  مثال ، فهم

بإستطاعتهم إخباركم عن الشخص المسئول لتلبية طلبكم.

عينيه مميزات  فرايبورج  مدينة  بلدية   وتقدم 
بالروضة الملتحقين  األطفال  أمور   ألولياء 
الدخل لمحدودي  وخصوصًا   وبالمدرسة 
 منهم. فإن كنتم ممن يستحقون هذه المميزات
 فتحدثوا مع مربية أو مربي طفلكم أو معلم أو
المدرسي عن هذا ، أو توجهوا  معلمة صفه 
اإلجتماعيين األخصائيين  إلى   مباشرة 

 بالمدرسة.

  إشتراكات أولياء األمور الشهرية:
ومكتب اإلجتماعية  الشؤون  مصلحة   تقوم 
اإلشتراكات بدفع  والشباب   األطفال   رعاية 
 المفروضة على أولياء األمور في حالة عدم
 المقدرة على دفعها. وتتمثل هذه اإلشتراكات
في لألطفال  المخصصة  األماكن  مبالغ   في 
 المدرسة ألداء الواجب المنزلي أو إشتراكات
الرعاية أو  الثالثة  عمر  وبعد  قبل   الروضة 

 اليومية للطفل.
  المبالغ التي يحصل عليها األبوان في حالة

عدم العمل:
 يحصل األبوان على دخل شهري كبديل عن
 المرتب الوظيفي لمدة تصل إلى 14 شهرًا. و
 يتم حساب قيمة هذا الدخل إستنادًا على أخر
قبل. وبذلك  مرتب وظيفي حصلوا عليه من 
الذي يمكنهم الوقت  المزيد من   ُيتاح لألبوين 

 قضائه مع أطفالهم.
   وجبة غذائية بيورو واحد:

 ُتَقدَّم بجميع المدارس بمدينة فرايبورج وجبة
غذاء بأسعار رمزية في حالة اإلحتياج.

 إرشادات ومساعدات في التربية:
ومكتب اإلجتماعية  الشؤون  مصلحة   تقدم 
بشكل خدمات  والشباب  األطفال   رعاية 
إجابات على إعطاء  على  المساعدة  في   عام 

 األسئلة الخاصة بموضوع التربية.
  أماكن اإلرشاد التربوي:

 إن كان لديكم بعض األسئلة حول التربية أو
 شعرتم بعدم األمان مع أوضاع الحياة الجديدة

فعليكم التوجه إلى أماكن اإلرشاد الخاصة
  بمجال التربية وتتمثل في

„Landesarbeitsgemeinschaft 
für Erziehungsberatung B-W 
e.V.  أو „Caritasberatung Breis-

gau- Hochschwarzwald“
 

 التحفيز المبكر:
المبكر والتحفيز  اإلرشاد  مراكز   تعمل 
والمختصة فرايبورج  بمدينة  العمال   لنقابة 
 برعاية العديد من األنشطة على توفير الدعم
 والمساعدة من أجل التطور الجسمي و العقلي
 والنفسي لألطفال من بعد الميالد وحتى سن

 السادسة.
:P. R. I. S. M. A مؤسسة رعاية الطفل 

فرايبورج بمدينة  كاريتاس  رابطة   تقدم 
من ُيعانون  الذين  لألطفال  ومتابعة   مساعدة 

 تأخر في النمو.
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مدارس

   مكتب رعاية الطفل بمدينة فرايبورج
Jacobistraße 14  :العنوان
79104 Freiburg 

هاتف:  56 34 201 – 0761
فاكس:  66 96 88 36 – 0761
kinderbuero@stadt.freiburg.de    :بريد إلكتروني
 

اإلثنين / الثالثاء / الخميس  مواعيد العمل الرسمية:   
من الساعة 14.00 حتى الساعة 16.00
 األربعاء من الساعة 10.00 حتي الساعة 12.00

 إستشارات
فورية

  يوجد بمكتب رعاية الطفل بمدينة فرايبورج
 أشخاصًا ينصتون إليكم  وبإمكانهم مساعدتكم

 في إيجاد حل لمشاكلكم ومواجهة قلقكم، وهؤالء
 الموظفون على معرفة بالكثير من المتخصصين

وبإمكانهم إحالتكم إليهم.

 المستلزمات األولية:
المستلزمات تكاليف  من  جزء  دفع   يتم 
للتالميذ الحاجة  اقتضت  إذا   المدرسية 

 بمدارس مدينة فرايبورج.
   وجبة غذائية بيورو واحد:

حالة في  فرايبورج  مدينة  بمدارس   ُتَقدَّم 
اإلحتياج وجبة غذاء مدعمة.

  إشتراك المواصالت الشهري:
فرايبورج مدينة  بمدراس  التالميذ    يحصل 

 على إشتراك المواصالت بأسعار مخفضة.
األوقات أثناء  اإلضافية  التقوية  ساعات    

 المدرسية المعتادة :
تقوية اإلبتدائية حصص  المدارس  في   توجد 
 مخصصة لرعاية طفلكم في أوقات المدرسة
 الرئيسية وهي في الفترة ما بين الساعة 7.30
 وحتي الساعة 13.00. و وتكون مخفضة أو

 مجانًا لألسر ذات الدخل المحدود.
  ساعات التقوية اإلضافية بعد الظهر أثناء

األوقات المدرسية غير المعتادة:
اختياريًا طفلكم  يلتحق  أن  الممكن   من 
الظهر. بعد  اإلضافية  التقوية   بحصص 
 وهناك يتم مساعدة األطفال في أداء الواجب
للطفل أيضًا تحفيز   المنزلي كما يوجد هناك 
 بشكل فردي وعروضًا لقضاء أوقات الفراغ.
 وهذا كله يكون مخفضًا أو مجانًا لألسر ذات

 الدخل المحدود.

 
   الرعاية أثناء العطالت:

أماكن خمس  فرايبورج   مدينة  في   يوجد 
اإلبتدائية المدارس  أطفال  لرعاية   مخصصة 
لألطفال متاح  وهذا  الرسمية  العطالت   أثناء 
الملتحقين بمدارسها. أو  المدينة   المقيمين في 
ذات ِلأُلسر  مخفضًة  تكون  العروض   وهذه 

 الدخل المحدود.
 العروض المتاحة أثناء العطالت:

سنة  17 و   6 سن  بين  ما  لألطفال   يمكن 
 الحصول على بطاقة للعطالت خاصة بمدينة
األطفال رعاية  مكتب  من  وذلك   فرايبورج 
اإلجتماعية، الشؤون  ومصلحة   والشباب 
البطاقة هذه  إستخدام  بإمكانهم  أنهم   حيث 
للعروض مخفضة  أسعار  على   للحصول 

 المتاحة في العطالت.
 آباء روحيين لتعليم القراءة:

أطفالكم بمساعدة  بالغين  متطوعون   يقوم 
القراءة. تعلم   في 

 مسؤل خاص بالهجرة:
بتنظيم مستمر  بشكل  جامعيين  طالب   يهتم 
اإلبتدائية المدارس  ألطفال  الفراغ   وقت 

 والتحفيزية وخاصة أطفال المهاجرين.

 مع فائق الشكر والتقدير لكل من ساهم في إصدار هذه الكراسة:

Edgar Bohn, Dr. Ingrid Busse, Ingrid Buttmi, Renate Derr, 

Karin Ehinger, Christine Hartmann, Petra Himmelspach, 

Ilse Kühn, Claudia Kunz, Hanna Moors – Wienandts, 

Zehra Musaoglu, Birgit Rappenecker, Dilber Ünsal, And-

rea Wagner, Regina Wernet. 

وآخرون ....

 كما شارك أيضًا بالخبرة والمعرفة في تنظيم محتوى وشكل هذا الكراسة كل

من مدارس مدينة فرايبورج  ومؤسسات رعاية الطفل وأولياء أمور.

مع خالص الشكر على هذا التعاون البناء و التفان واإلهتمام والوقت.

  

LEIF - مع تحيات فريق منظمة اليف



برعاية

 www.LEIF-Freiburg.de/beratungsstellen/suche
 ُتتيح منظمة اليف - LEIF إمكانية البحث في اإلنترنت عن مراكز اإلرشاد في مدينة فرايبورج،
 ويمكنكم من خالل هذا الموقع الحصول على كل ما سبق ذكره باالضافة لعروض ُأخرى كثيرة.

 www.freiburg.de/eltern
 ُيمكنكم هنا الحصول على معلومات لعروٍض عديدة، والتي من الممكن أن ُتساعدكم بشكل كبير.

 وتتمثل هذه العروض  في الكثيرمن المعلومات ، بدايًة من اإلرشادات الممكنة وإقتراحات لقضاء
 أوقات الفراغ وأماكن لمراكز اإلرشاد وكذلك المراكز الخاصة باألمهات وَتثقيف األسر من خالل

.Volkshochschule معهد
 www.infokiosk-freiburg.de

 لقد ُجمعت على هذه الصفحة عناوين ونبذات ُمختصرة للمؤسسات التي تتيح لكم مساعدات في
 أوضاع الحياة المختلفة.

 www.freiburg.de/kinder
 يمكنكم َتَفقُّد هذا الموقع مع طفلكم، حيث أنه يحتوي على شرح بلغة مبسطة عن األشخاص

 الجالسين بمجلس مدينة فرايبورج وأيضًا عما يمكن إستعارته من مكتبة المدينة وما هي
 المحاضرات الجديدة المقدمة.

 www.elternfreiburg.de
 تحتوي هذه الصفحةعلى نصائح في كل الموضوعات، التي تعتبر مهمة ألولياء األمور في مدينة

 فرايبورج.
 www.elternimnetz.de

 تجدون على هذه الصفحة دليل للوالدين لإلجابة على الكثير من اإلستفسارات حول تربية األطفال
 والشباب.

         www.familienhandbuch.de
 يوجد على هذا الموقع معلومات شاملة للوالدين حول التربية والصحة والمدرسة والوظيفة وأوقات

 الفراغ.
         www.aktiv-fuer-kinder.de

 تعد هذه الصفحة أيضا  دليال مفيدا يحتوى على كثير من المعلومات لكل األسئلة التي تظهر مع
 الوقت حول تربية األطفال.

 www.kultusportal-bw.de
 وهنا َتجُدون األخبار الراهنة والمواد الالزمة للتعليم في والية  Baden-Württemberg، وكذلك

 على سبيل المثال:
  كراسة „ معلومات َقيَِّمة عن المدرسة اإلبتدائية للوالدين والمعلمين“

„Grundschule Wissenswertes für Eltern und Lehrkräfte“ 
   www.sprich-mit-mir.org
  www.dbl-ev.de

 َتستعلمون من خالل هذين الموقعين عن األشياء المهمة لتعلم الطفل للتحدث، وكيف ُيمكنكم
 ُمساعدته في هذه العملية.

  www.bzga.de/infomaterialien
 ُيوجد على هذا الموقع العديد من الكراسات المثيرة لإلهتمام والتي ُيمكنكم طلبها مجانًا أو تحميلها

من خالل كلمة:
 „Kinder- und Jugendgesundheit“.  

الحصول على نصائح من اإلنترنت

مببادرة من

   حقوق الطبع والنشر
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