
ن الدراسات  ي دعم تعّلم التلميذ. تب�ي
يلعب الوالدان دوًرا مهًما جًدا �ن

ي 
ي المدرسة أفضل إذا شارك والداهم �ن

دائًما أن أداء التالميذ �ن
ي 

ية لمساعدة ودعم طفلكم �ن ن نجل�ي تعليمهم. ليس عليكم إتقان الإ
المدرسة.

ية ز نجل�ي مساعدة طفلي لتعّلم الإ

ية عن  ن نجل�ي كوالدين، تُشَجعان بشدة عىل دعم طفلكم لتعلم الإ
طريق:

ية	  ن نجل�ي القراءة لطفلكم بصورة منتظمة بلغتكم الأصلية و/أو بالإ

تشجيع طفلكم عىل تنمية الستخدام الفّعال للغتكم الأصلية 	 
والمحافظة عليها

 	 )Australian Curriculum( الي ن مع المنهج الأس�ت أن تصبحوا متآلف�ي
ي المدرسة

وما يتوقع من طفلكم تعلمه �ن

ي المدرسة	 
ته �ن ي الحديث عن خ�ب

اك طفلكم �ن إ�ش

الحديث مع معّلم طفلكم أو الموظف المناسب كلما كان لديكم 	 
أسئلة أو هواجس حول برنامج التعليم أو تقدم طفلكم

 	. ن ن الوالدين والمعّلم�ي حضور المقابالت ب�ي

عند زيارة مدرسة طفلكم، يمكنكم الحصول عىل موعد للتحدث 
ي المدرسة. إذا لم تكن 

ستقبال �ن ن عن طريق مكتب الإ إل المدرس�ي
ية لغتكم الأول وترتاحون أك�ش لدى التحدث بلغتكم الأصلية،  ن نجل�ي الإ
يمكنكم الطلب من أحد أفراد العائلة أو صديق مرافقتكم إل المدرسة 

ي المدرسة. بدًل من ذلك، 
ن �ن ومساعدتكم عىل التواصل مع العامل�ي

جم فوري من خالل خدمة  ن م�ت يمكنكم الطلب من المدرسة تأم�ي
جمة الخطية والفورية. تقدم هذه الخدمة مجانًا. ال�ت

استخدام لغتكم الأصلية

ي 
ي استخدام لغة الأ�ة الأصلية �ن

من المهم كوالدين الستمرار �ن
ل. ن الم�ن

إن لغة الطفل الأول أو لهجته مرتبطة بشكل وثيق بهويته. تشجيع 
نتقال الإجتماعي  تنمية لغة طفلكم الأول بشكل مستمر يسهل الإ

والعاطفي الذي يحصل عندما ينتقل إل أجواء تعليمية جديدة.

نصائح للوالدين

ستمرار بإستخدام لغة طفلكم الأول يسمح له بتنمية المعرفة  الإ
نتظار  ن لعمره بدون الحاجة إل الإ والمصطلحات عن العالم المناسبت�ي

ية كافية للمشاركة بتلك الموضوعات. ن ح�ت يتعلم لغة إنجل�ي

ي العلم الذين لديهم أسس قوية  هناك بحوث أساسية تش�ي إل أن طال�ب
ية برسعة  ن نجل�ي ي لغتهم أو لهجتهم الأول من المرجح أن يتعلموا الإ

�ن
ي المدرسة. من الصعب بناء لغة إضافية إذا 

أك�ش ويحققوا نجاًحا أك�ب �ن
كانت أسس اللغة الأول غ�ي ثابتة وغ�ي مدعومة بينما يجري تعّلم اللغة 

وريان لتنمية معرفة  ضافية. تثبيت ودعم أسس لغة طفلكم الأول �ن الإ
ية بنجاح. ن نجل�ي ومهارات لغته الإ

ي المدرسة 
مساعدة طفلي �ز

ية،  ن نجل�ي ي طور تعلم الكالم والقراءة والكتابة بالإ
إذا كان طفلكم ل يزال �ن

ية كلغة أو لهجة إضافية )EAL/D( ويعطى دعًما  ن نجل�ي يعت�ب دارًسا الإ
إضافًيا لمساعدته عىل التعلم.

 . الي الية يدرسون محتوى المنهج الأس�ت ي المدارس الأس�ت
جميع التالميذ �ن

ي نفس الوقت بينما هو/هي يدرس 
ية �ن ن نجل�ي لأن طفلكم يدرس اللغة الإ

محتويات جديدة، يتم تعديل واجبات التعلم لستيعاب مستوى كفاءته 
ية، يتغ�ي نوع الدعم  ن نجل�ي ية. بينما يتعلم أك�ش اللغة الإ ن نجل�ي باللغة الإ

الذي يتلقاه.

لية ز الواجبات الم�ز

لية. تعطي الواجبات  ن ي الواجبات الم�ن
لكل مدرسة سياستها الخاصة �ن

ي الصف، وتنمية عادات الدراسة 
لية للتالميذ فرص ترسيخ ما تعلموه �ن ن الم�ن

ي تعلمهم. إذا كان طفلكم ل يفهم واجباته 
اك أفراد الأ�ة �ن الجيدة وإ�ش

لية، عليكم التحدث إل مدرّس الصف عن ذلك. ن الم�ن

لية  ن ل للتسلية والمتعة هو نشاط للواجبات الم�ن ن ي الم�ن
إن قراءة الكتب �ن

جيد جًدا. يمكنكم القراءة لطفلكم، أو مع طفلكم، أو يمكن أن يقرأ 
لكم ويمكن استعارتها  ن ية أو بلغة م�ن ن نجل�ي بنفسه. قد تكون الكتب بالإ

مجانًا من مكتبة المدرسة أو مكتبة البلدية المحلية. 
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