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البدء بخدمات الطفولة المبكرة لألطفال الذين يتعلمون
اإلنكليزية كلغة اضافية.
البدء اإليجابي بخدمة الطفولة المبكرة مهم جدا.
من المفيد جدا للوالدين و لألطفال القيام بزيارة مركز الخدمة قبل البدء .أبدأ بجلسات
قصيرة إذا كان ممكنا وتطلع الى جلسات أطول لتساعد االطفال التأقلم و الشعور
بالراحة في البيئة.
بإمكان الوالدين أن يتوقعا بأن يكون التربويون ملئيين بالدفىء و مرحبين ويشجعون
استعمال لغات اخرى غير اإلنكليزية .تستطيع جميع الخدمات تقديم خدمة الترجمة
التلفونية للوالدين الذين يطورون اإلنكليزية كلغة اضافية لتساعدهم على فهم
المعلومات .وباإلضافة الى إمكانية توفر الدعم اللغوي لفترة قصيرة لمساعدة األطفال
التحدث بلغة اخرى غير اإلنكليزية و ذلك ليساعدهم على االستقرار في الخدمة.
يرحب التربويون بمشاركة الوالدين في جوانب متنوعة من البرنامج .هذا يساعد
األطفال على الشعور بالترحيب و كذلك الشعور باالرتباط بالبيت و بيئة الطفولة
المبكرة .تساعد الوالدين على فهم ماذا يحدث في الخدمة عندما يكون طفلهم هناك
لوحده من دونهم.

طرق تساعد الوالدين في دعم أطفالهم على اإلستقرار
في خدمات الطفولة المبكرة.
 قضاء وقت مع طفلهم في مركز الخدمة – القيام بوصف روتين الخدمة
ألطفالهم ،و اللعب ،و قراءة القصص ،و الغناء والتحدث إلى األطفال اآلخرين.
 التحدث الى أطفالهم عن تجربتهم و شعورهم .تطمينهم وتشجيعهم.
سيرغب التربويون أن يفهموا و يحترموا ثقافة وعادات العوائل وأن يكونوا حساسين
نحو التجارب الماضية .مشاركة التربويون بمعلومات عن العائلة يساعدهم في فهم
األطفال والعوائل ،واللغة ،وأسلوب العيش وتجارب األطفال بصورة أفضل .من
األمثلة على المعلومات التي يعطيها الوالدان لخدمات الطفولة المبكرة:
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معلومات عن صحة الطفل-التطعيم ،أية احتياجات صحية ،أمراض أو
حساسيات لدى الطفل.
كيف يغيّر الوالدان حفاظات األطفال.
كيف يستعمل الطفل المرحاض (ال يوجد أبواب في المراحيض في مركز
خدمات الطفولة المبكرة لكي يستطيع التربويون اإلشراف و مساعدة األطفال
عند الحاجة).
األكل الذي يأكله األطفال ،أوقات الوجبة ،العادات و الروتين المتبع.
تعود األطفال على إطعامهم أو إذا كانوا يُطعمون أنفسهم.
كيفية ّ
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ﺭﺍﺣﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ /ﺍﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻧﻭﻡ :ﻣﺛﻼ ﺃﻏﺎﻧﻲ ﻳﺭﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻳﻥ ،ﻛﺗﺎﺏ ﻣﻔﺿﻝ،
ﻟﻌﺑﺔ ﺃﻭ ﻏﻁﺎءﺧﺎﺹ ﻭﺍﻱ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻋﺎﺩﺓ ﻳﺭﺗﺎﺡ/ﻳﻧﺎﻡ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻬﺎﺭ.
ﻛﻳﻑ ﻳﻬﺩﺉ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ ﻁﻔﻠﻬﻡ.
ﻛﻳﻑ ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ ﺑﺩﻋﻡ ﺳﻠﻭﻙ ﻁﻔﻠﻬﻡ ،ﻣﺛﻼً ﻣﺎ ﻧﻭﻉ ﺍﻟﺗﻬﺫﻳﺏ ﺍﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻳﺕ.
ﻣﺎ ﻧﻭﻋﻳﺔ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ.
ﺍﻟﺗﻘﺎﻟﻳﺩ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﻳﺔ ﻭ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﺣﺗﻔﺎﻻﺕ ﺍﻷﺳﺭﺓ.

ﺟﻠﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺗﺣﺩﺙ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺑﻳﺕ ﻭ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺑﻳﺋﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻣﺑﻛﺭﺓ:
ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﺗﺭﺑﻭﻳﻭﻥ ﺑﺩﻋﻡ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍءﺓ ﻭ ﺍﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻭ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﻣﻥ
ﺧﻼﻝ ﻣﺷﺎﺭﻛﺗﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ،ﺗﺷﺟﻳﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻡ ﺍﻟﻔﻛﺭﻳﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ
ﺍﻟﺗﻣﺛﻳﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﻣﻲ ،ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﻛﺗﺏ ﻭﻗﺭﺍءﺓ ﺍﻟﻘﺻﺹ ،ﻭﺍﻟﻐﻧﺎء ﻭﺍﻟﻠﻌﺏ ﻣﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ .ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺏ ﺳﺗﺳﺎﻋﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺃﻳﺿﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻡ ﺍﻹﻧﻛﻠﻳﺯﻳﺔ.
ﺗﻡ ﺗﺷﺟﻳﻊ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻳﻥ ﻋﻠﻰ:
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ﻗﺭﺍءﺓ ﻛﺗﺏ ﺗﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺻﻭﺭ ﻭ ﺳﺭﺩ ﺍﻟﻘﺻﺹ ﺑﻠﻐﺔ ﺍﻟﺑﻳﺕ ﻟﻁﻔﻠﻬﻡ ﻭﺃﻁﻔﺎﻝ
ﺁﺧﺭﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ.
ﻗﺿﺎء ﻭﻗﺕ ﻣﻊ ﻁﻔﻠﻬﻡ ﻭ ﺃﻁﻔﺎﻝ ﺁﺧﺭﻳﻥ ﻣﻣﻥ ﻳﺗﺣﺩﺛﻭﻥ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ.
ﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﺗﺭﺑﻭﻳﻭﻥ ﺍﻷﻏﺎﻧﻲ ،ﻧﻐﻣﺎﺕ ﻭ ﺃﺷﻌﺎﺭ ﺑﻠﻐﺗﻬﻡ ﻭ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻥ ﻳﻛﻭﻥ
ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﻡ ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻻﻁﻔﺎﻝ.
ﺟﻠﺏ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺛﻘﺎﻓﺗﻬﻡ – ﻣﻭﺳﻳﻘﻰ ﻣﺳّﺟﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻻﺕ ﺍﻟﻣﻭﺳﻳﻘﻳﺔ.
ﺟﻠﺏ ﻣﺳﺎﺋﻝ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑ ًﺎ ﻣﺎ ﺗﺳﺗﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺗﻬﻡ ،ﻣﺛﻝ ﺍﻟﺻﻭﺭ
ﻭﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻳﺩﻭﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺑﻊ ﺍﻷﺛﺭﻱ.
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