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البدء بخدمات الطفولة المبكرة لألطفال الذين يتعلمون 

 .اإلنكليزية كلغة اضافية

 .البدء اإليجابي بخدمة الطفولة المبكرة مهم جدا  
 

أبدأ بجلسات . ام بزيارة مركز الخدمة قبل البدءمن المفيد جدا  للوالدين و لألطفال القي
لتساعد االطفال التأقلم و الشعور قصيرة إذا كان ممكنا  وتطلع الى جلسات أطول 

 .بالراحة في البيئة
 

بإمكان الوالدين أن يتوقعا بأن يكون التربويون ملئيين بالدفىء و مرحبين ويشجعون 
تستطيع جميع الخدمات تقديم خدمة الترجمة . استعمال لغات اخرى غير اإلنكليزية

لتساعدهم على فهم  التلفونية للوالدين الذين يطورون اإلنكليزية كلغة اضافية
وباإلضافة الى إمكانية توفر الدعم اللغوي لفترة قصيرة لمساعدة األطفال . المعلومات

 .التحدث بلغة اخرى غير اإلنكليزية و ذلك ليساعدهم على االستقرار في الخدمة
 

هذا يساعد . التربويون بمشاركة الوالدين في جوانب متنوعة من البرنامجيرحب 
عور بالترحيب و كذلك الشعور باالرتباط بالبيت و بيئة الطفولة األطفال على الش

تساعد الوالدين على فهم ماذا يحدث في الخدمة عندما يكون طفلهم هناك . المبكرة
 .لوحده من دونهم

 
 

طرق تساعد الوالدين في دعم أطفالهم على اإلستقرار 
 .في خدمات الطفولة المبكرة

 القيام بوصف روتين الخدمة  –الخدمة ز قضاء وقت مع طفلهم في مرك
 .ألطفالهم، و اللعب، و قراءة القصص، و الغناء والتحدث إلى األطفال اآلخرين

 تطمينهم وتشجيعهم. التحدث الى أطفالهم عن تجربتهم و شعورهم. 
 

سيرغب التربويون أن يفهموا و يحترموا ثقافة وعادات العوائل وأن يكونوا حساسين 
مشاركة التربويون بمعلومات عن العائلة يساعدهم في فهم . ضيةنحو التجارب الما

من . األطفال والعوائل، واللغة، وأسلوب العيش وتجارب األطفال بصورة أفضل
 :األمثلة على المعلومات التي يعطيها الوالدان لخدمات الطفولة المبكرة

 
 التطعيم، أية احتياجات صحية، أمراض أو -معلومات عن صحة الطفل

 .يات لدى الطفلحساس

 كيف يغّير الوالدان حفاظات األطفال. 

  ال يوجد أبواب في المراحيض في مركز )كيف يستعمل الطفل المرحاض

خدمات الطفولة المبكرة لكي يستطيع التربويون اإلشراف و مساعدة األطفال 

 (.عند الحاجة

 األكل الذي يأكله األطفال، أوقات الوجبة، العادات و الروتين المتبع. 

 كيفية تعّود األطفال على إطعامهم أو إذا كانوا ُيطعمون أنفسهم. 
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 مثال أغاني يرددها الوالدين، كتاب مفضل، : احتياجات النوم/ راحة األطفال
 .ينام فيها األطفال في النهار/لعبة أو غطاءخاص واي األوقات عادة يرتاح

 كيف يهدئ الوالدان طفلهم.
 كيف يقوم الوالدان بدعم سلوك طفلهم، مثالً ما نوع التهذيب المستعمل في البيت.
 ما نوعية اللعب التي يتمتع بها األطفال.
 لثقافية و عادات و احتفاالت األسرةالتقاليد ا.

جلب اللغة التي يتم التحدث بها في البيت و الثقافة إلى 
 :بيئة الطفولة المبكرة

يقوم التربويون بدعم مهارات ومعرفة األطفال لعلوم القراءة و الكتابة و الحساب من 
طريق مشاركتهم في المناقشة، تشجيعهم على تطوير مهاراتهم الفكرية عن  خالل

هذه . التمثيل الدرامي، المشاركة بالكتب وقراءة القصص، والغناء واللعب مع األطفال
 .التجارب ستساعد األطفال أيضاً على تعلم اإلنكليزية

:تم تشجيع الوالدين على

  قراءة كتب تحتوي على صور و سرد القصص بلغة البيت لطفلهم وأطفال
.آخرين في الخدمة

  أطفال آخرين ممن يتحدثون نفس اللغةقضاء وقت مع طفلهم و. 
  تعليم التربويون األغاني، نغمات و أشعار بلغتهم و التي يمكن ان يكون

.بإمكانهم استعمالها مع جميع االطفال
  موسيقى مّسجلة أو األالت الموسيقية –جلب الموسيقى الخاصة بثقافتهم. 
 الصور  جلب مسائل خاصة والتي غالبًا ما تستعمل في ثقافتهم، مثل

.والمصنوعات اليدوية ذات الطابع األثري
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fka Children's Services
18 Harper Street, Abbotsford VIC 3067

03 9428 4471  |  fkacs@fka.org.au  |  www.fka.org.au


