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 دليل أولياء األمور 
والمربين

يتضمن التعليم المبكر جميع األشياء التي يعرفها 
ويتعلمها األطفال عن القراءة والكتابة قبل قيامهم بالفعل 
بالقراءة والكتابة. يقدم هذا الدليل لك ولطفلك المعلومات 

والفعاليات لكي تستمعوا بها وتعملوا معاً على نمو 
المهارات التعليمية.

تظهر األبحاث على أن األطفال يبدؤون في إكتساب 
المعرفة حتى قبل تعلمهم القراءة والكتابة. كونكم أولياء 

أمور ومربين، تقومون اآلن في جعل العديد من الفعاليات 
التعليمية ضمن الحياة اليومية لطفلك. يمكنكم اآلن دعم نمو 
التعليم المبكر ألطفالكم الصغار من خالل التحدث، الغناء، 

اللعب، الكتابة والقراءة معاً. 

عن هذا الدليل

هل تعلم؟

القراءة

إقرأ في كافة األوقات
إجعل القراءة أمراً ممتعاً وتفاعلياً ووقتاً خاصاً لكما 

.دع طفلك يختار الكتب التي يريد منك أن تقرأها معه

 إقرأ الكتب المفضلة أكثر من مرة وإطرح أسئلة
وأنت تقوم بقراءتها.

 بادر باإلشارة إلى وقراءة اإلشارات المكتوبة في
محيطك مثل ملصقات األغذية، اإلشارات المرورية في 

الشارع، وقوائم التسوق. 

تعتبر القراءة من إحدى أفضل الطرق لمساعدة األطفال 
على أن يصبحوا قّراءاً جيدين في حياتهم في المستقبل. 
عندما تقوم بقراءة قصص رائعة ومسلية وشيقة لطفلك، 

فإن هذا األمر سيجعلهم يرغبون في تعلم القراءة بأنفسهم 
عند ذهابهم إلى المدرسة. القراءة تساعدهم أيضاً على 

تعلم كلمات جديدة، ربط الكلمات والصور، وتتبع القصة 
من البداية إلى النهاية.

يمكن للكادر العامل في المكتبة العامة تقديم المساعدة 
لجميع أفراد أسرتك على التسجيل للحصول على بطاقات 

مجانية للمكتبة العامة وتواصلك مع أفضل المواد 
والخدمات المتوفرة لك ولطفلك. من خالل فروع عديدة 

منتشرة في كافة أنحاء فانكوفر، تقدم المكتبة العامة موارد 
عديدة لدعمك على التحدث والغناء واللعب والكتابة 

والقراءة مع طفلك، ومن ضمنها:

 يمكن للمكتبة العامة 
تقديم المساعدة!

يمكن لألطفال وأولياء األمور والمربين إستعارة الكتب 
الصورية، القوافي، واألغاني من كافة أنحاء العالم وبلغات 
عديدة. تحتوي مجموعة المكتبة العامة على أغاني وأفالم 

 فيديو لكي تغني وترقص على أنغامها في المنزل.
www.vpl.ca :يمكن تصفح المجموعة من خالل زيارة

الكتب، األغاني، أفالم الفيديو وأشياء أخرى كثيرة 

إقضي وقتاً ممتعاً من خالل حضور برامج مبدعة وتعليمية 
وشيقة مثل وقت القصة، الغناء معاً، وبرامج أخرى كثيرة. 

تقدم المكتبة العامة أيضاً ورشات عمل ألولياء األمور 
والمربين فقط لمساعدتهم على دعم التعليم المبكر في المنزل.

لمشاهدة جدول هذه المناسبات، بادر بزيارة: 
www.vpl.ca/events

وقت القصة، مناسبات عائلية، وأشياء أخرى كثيرة 

تعال إلى المكتبة العامة في منطقتك السكنية دون موعد 
وإستمتع بوقتك في اللعب مع األلعاب ولعب األطفال 

والقصص التي ستشعر بها. تتوفر في المكتبة العامة في 
منطقتك أماكن يمكن أن يلعب فيها طفلك ويستخدم خياله. 

إليجاد فرع المكتبة العامة، بادر بزيارة:
www.vpl.ca/branches 

األلعاب، لعب األطفال، والقصص التي تشعر بها 

أسئلة أو إستفسارات؟ 
بادر بزيارة: www.vpl.ca أو إتصل بنا من خالل إرسال 

رسالة إلكترونية إلى info@vpl.ca أو إتصل بنا هاتفياً على 
الرقم 604.331.3603.

تسر مكتبة فانكوفر العامة أن تقدم هذا الكتاب المصور 
المجاني للعائالت التي لديها أطفال في فانكوفر. القراءة 

بصوت عال لألطفال يعتبر من أفضل الطرق التي يقوم من 
خاللها الكبار في دعم نمو اللغة ومهارات القراءة والكتابة 
في السنوات المبكرة، ونحن هنا في المكتبة العامة نفتخر 

بكوننا من الداعمين لنجاح األطفال.

يا له من كتاب رائع ومهم! منذ اليوم األول، يبدأ دماغ 
الطفل وبسرعة بعمل عالقات تواصل. يعتبر تعزيز التعليم 

لبنة أساسية ومهمة في تنمية الطفل وتكون له تأثيرات 
طويلة األمد على الصحة والعافية. هذا الكتاب يستخدم 

طريقة شيقة وتفاعلية ألولياء األمور لتشجيع اإلستكشافات 
األولية ألطفالهم في عالم التعليم، ويوضح بطريقة جميلة أنه 
يحتاج إلى أكثر بكثير من مجرد الكلمات المكتوبة. أتمنى أن 

تتمتعوا بقراءتها كما تمتعت أنا بقراءتها!

الدكتورة ريكا جوستافسون، رئيسة القسم الطبي
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يبدأ األطفال الرضع في تعلم اللغة من يوم والدتهم. حيث 
يتعلم معظم األطفال الكلمات واألفكار التي تساعدهم في 

تخطي خطوة نحو القراءة عندما يكونوا جاهزين لذلك من 
خالل مشاهدة وسماع األشخاص اآلخرين من حولهم وهم 

يتحدثون بكلمات أو يستعملون لغة اإلشارات.

تحدث عن أن أي شيء تريديه

التحدث

تحّدث مع طفلك عن األشياء التي تحدث حولك – حتى 
إن لم يكن بإستطاعتهم التكلم أو إستخدام إشارة للرد 
عليك، سيبدأ األطفال في معرفة وفهم الكلمات التي 

تستخدمها. 



 تكلّم باللغة التي تتحدث بها بطالقة أكثر، حتى لو كانت
لغة اإلشارات.

 عندما يبدأ طفلك بإطالق أصوات تشبه الغرغرة أو
يستخدم اإليماءات أو يبدأ بالتكلم، إنتبهي إلى كالمه 

وبادري بالرد عليه.

 بادري بإضافة تفاصيل إلى ما يخبرك به طفلك
وإستخدمي كلمات وصفية. 

الغناء يبطيء من سرعة اللغة ويساعد األطفال على سماع 
أصوات مختلفة من الكلمات. تقسيم الكلمات إلى أصوات 

ومقاطع يساعد األطفال على القراءة الحقاً.

الغناء

إبدئي بالغناء وإستخدام القوافي

رددي األغاني المفضلة وإستخدمي القوافي في اللغة التي 
تتحدثين بها بطالقة أكثر.



.رددي أغاني من ثقافة أسرتك

.رددي األغاني المفضلة عندما تصغين إليها

 رددي األغاني التي تتحدث عن أعمالك اليومية الروتينية
مثل األكل، تغيير الحفاظ وتحضيرهم للذهاب إلى الفراش. 

اللعب
اللعب أمر ممتع ويمكنه مساعدة األطفال من ذوي 
القابليات المختلفة على ممارسة مهارات التواصل 

والقراءة. يصبح األطفال على دراية أكثر في كيفية عمل 
القصص وكيف تجري األمور في العالم أيضاً من خالل 

إستخدام خيالهم لعمل قصص أثناء اللعب.

إلعب، تحّرك وتخيّل

إعط طفلك الكثير من الفرص للعب وتحريك جسمه 
والغوص في عالم خياله.



 إستخدمي علب الكارتون )الورق المقوي(، األنابيب
الورقية واألواني والمواعين كأدوات للعب التخيلي.

.ًدعي طفلك يقوم بالبدء في اللعب عندما تلعبان معا

 شجعي طفلك على تمثيل أدوار الشخصيات من الكتب
والقصص وذلك من خالل إستخدام لعب األطفال 

واألشياء األخرى المتوفرة في المنزل.

تبدأ الكتابة عند قيام األطفال بعمل خربشة وعالمات 
على الورق. عند قيام طفلك بأية حركة يستخدم فيها 
ذراعه أو يده أو أصابعه فإنها ستساعده على تنمية 
المهارات الحركية الدقيقة. من بعض الفعاليات التي 

تساعد على تنمية مهارات التنسيق المطلوبة لتعلم الكتابة 
هي: عمل خربشة بإستخدام أقالم التلوين، اللعب بالطين 

اإلصطناعي، وإلتقاط أشياء صغيرة. 

الكتابة

البدء بأشياء صغيرة
أثناء تناول وجبة األكل، شّجعي طفلك على إلتقاط قطع 

صغيرة من الطعام وتناولها بأنفسهم.


 أعطي لطفلك قطع لبنات البناء والكرات واألشياء
األخرى لنقلها وتحريكها.

 قومي مع طفلك بكتابة إسمه وبادري بمساعدته على
تعلم كل حرف.

 أكتبي قصة يسردها لك طفلك، ثم قوما معاً بإعادة
قراءتها.


