
  
   

  

            

     

  

                 

 

 

                   

                

               

         

  

  

 

     

                 

               

    

                   

                

                 

           

 

 !ةزيزلعاانلتائع

 مهطورت في قهمافونر هممع تحدثنولطفاألا لىإ نصغي أن نود ةعائلك عكممنعاوتالبو.لمعاالحاتفم هي ةيغوللاءةكفاال
 . غويللا

 لطفاألاةضرو في طفلكم يتلقى .حبر درصبلطفاألا التئعا غاتل يعمجلقباتاسانمُهيو.غاتللا من ثيركال لمكتن ينايف ففي
 بواعإلو مواتكل :طفلكم مواعتد أنضايأ نتمأ عكموسبهنأماك.طاتنشاال لفتمخلخال نمةينامباألل غويللا ورهتط في عملدا

 .غاتللا من مزيدال لمعتلةنيتم عدةقا ذلكبهنحونمت نكمأ إذ .ةعائلال ةغبل يتبال في طفلكم مع

 ؟لكن كيف – الفطألاةوضر وفي ةلائلعا في الفطألا دعم

 إثراء روتين  األطفال

باللغة  اليومي

ُّ

اليومي معا وتبادل  الروتين تر تيب
الطبخ، وتناول  الحديث خالل

 الطعام، والتسوق،  ...

االستمتاع بالوقت و 
الدردشة  اللعب و

الكبار  مع األطفال و

التمعن بالكتب 
المصورة 

وقراء تها معا 

القصص  رواية

والحكايات 

اال ستجابة 
األطفال  الهتمامات

 لافطألا اضير في يولغلا دعملا

 لخال منلطفاألانموعيدف.لفالطةحاج مع سبتناي ومييلكبشلطفاألا اضيرفي غويلالعملدا ياتبمرالونبومرالدمقي
 أن هو مهمال .ضايأ تجاربلا راءإجوةييدوال لماعألالخال نمو ة،يكلحرا عاباألل عروضو صصقالو واألغاني عاباألل

 .لفضوو بسرور لطفاألا يشارك

 ارّوَصُم تاباك هاعم هداتش ةضالرو ةيبمر- ماتالكل من العديد الوبا نقصي:لطفاألا اضير في ومييال نيتالرو لىعلمثا
 وفي .عامةصقال مرةغامنفوشتكي يثحدال لخال .لبفضو نآخرو لطفاأ هايإل ضمني.رايثك الباو هابتح التي و،ططقال عن

َ  .ناءغال حبيهنأّالإ.لمُجلانيكوت في باتعوصهاجيو لزا ما طارق ".ةيالبر ناتيوالحا"ةيكلحراةبعللانبوعيل ةيهانال
 .ريبكلكشب اركرتال هايف يتم ةكضحم نيغاأ عن ةيبمرال حثبت لي،وبالتا

 لافطألاضاري في يلغولا لوضعاةابعمت
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 لفتمخ لمن خال ومييلكبش ةضالرو في لطفاألد انعيغوللر اطوتال ياتبمرال بون ومرال بعاتينيتنبس ةدرسمال بدء لبق
 طفلكمن لكميذلكبوفي.ضاإعمدلىة إي حاجفمكإن كان طفل ماية فعبمتاال ج هذهئنتافكشتث. ويحدالب وعللضاع اأو
 ه.تحاج مع سبتنايلكشب كر وبم وقت في غويللا عملدا لىعللحصوا

 ةدرسملا إلىةروضلامن
 .ةيالعفبةيميتعلالةشطنألا فيةكمشارالهنكميفة،ينمااألل لمكتيو فهميمكطفل نكا نوإ.ةينماأللا هيةدرسمال في يسدرتالةغل
 مع يثحدال في ةكمشارلل ةمهم لصتواال لىع القدرة أن إذ .هفسنب هتقث زيزعت و حنجاال تجارب يققتح ذلكب هنكميو
 .اقاتصدالنيكوتو موعاتمجال

 :ةرصف الفطألاةروض فييغوللا دعملا إنف لك،لذو

 الكفاءة اللغوية
العالم    هي  مفتاح

ُّ ِّ ُ

اللغة يمكن ومن  خالل

يعبروا  أن أن لألطفال

عن أنفسهم وأن يكونوا 

  الصداقات 
ِّ َ ُ

اللغة تعزز

القوة   

عن  التعبير اللغة تجعل

الرأي و المشاركة في 

القرار  ممكنين 

اللغة تسهل التعلم 

والتطور 

 اللغة 
مهمة  
التعليمي   للمسار
و  للحياة بأكملها 

 ليمالتس ةقرووةدرسملا في اقحلتالا

 يوف . (Volksschule) ةيئداتبالاةدرسمال في العام لعمط لخال درسيمال ليتسجال إجراء يتم ة،ضللرو يرةألخاةنالس في
 ة،ضالروبيوم آخر وفي.ةينمااأللةغللبامهمماإلوةدرسملللطفاألاادتعداسدىم بتحديد ةسدرمالارةإدقومتلك،ذنغضو

 ءلرجاا .مكلطفل ليلحاا غويللا ضعالو ةرقالو هذه نمضتت . (Übergabeblatt) تسليمال ةرقو لىعةائلعكنصلوتح نكمفإ
 لبق من عمدال لىع ذلكب مكطفل لصيحل .لألوا درسيمال عبوألسا لخال مكطفل عن لؤوسمال سَِّّردُملل ةرقالو هذه تسليم

 .رمتمس لكبش ارسالمدولطفاألا اضير في ياتبمرالونيبمرال

 قريطلااهذ في كملفطةقفارموةلائكع معكم اونلتعاارنروس اعيدو من هإن
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