
التعلم المبكر واالستعداد للمدرسة :  تنشئة األطفال الصغار

ورقة إرشادات النمو االجتماعي    والعاطفي  
دعم التعلم المبكر والتنمیة الصحیةفي دولة جدیدة: 

لإلعداد المسبق المبكر/اإلعداد المسبق، إعادة توطین الالجئین، اإلعداد المسبق ألبناء المھاجرین والعاملین المؤقتین، 
مقدمو العنایة والتعلیم المبكر

المركز القومي 
توصیل خدمات الشباب واألطفال الالجئین

لالستجابات الثقافیة واللغویة

بإمكان جمیع المقدمین دعم األسر لبناء عالقة قویة وإیجابیة مع أطفالھم داخل بیئة محفزة ومستجیبة 
ًثقافیا. یساھم ھذا األمر في النمو الصحي لدماغ الطفل. تتصل ورقة إرشادات النمو االجتماعي 

والعاطفي ھذه بالصفحة 21 من تنشئة أطفال صغار في دولة جدیدة: كتیب لتعلم المبكر والتنمیة الصحیة للقدرات. 

    بدایات للمحادثة: (أو بإمكان العاملین واألسر والشركاء تصمیم أسئلة محددة للبرنامج)
•    أخبرنا عن طفلك: كیف یلعب طفلك عندما یكون وحده؟ 

كیف یلعب طفلك مع اآلخرین؟

• ماذا تفعل، عندما یكون سلوك طفلك صعبا؟

• ما ھي التصرفات والمھارات االجتماعیة المھمة لدى أسرتك (مثل، التفاعل مع اآلخرین)؟

• كیف تتشابھ أو تختلف العالقات والتوقعات بالتي كانت موجودة عندما كنت طفال  ؟

 اعتبارات ثقافیة:   
(مثل، النظر لألسفل بدال من    •  تختلف الممارسات الثقافیة فیما یخص كیفیة إظھار 

النظر المباشر في العین أو مناقشة سلطة الفرد البالغ)  األسر للعاطفة والثناء تجاه األطفال وبین البالغین، وقد 
إلى احترام الكبار . یتساءل البعض فیما إذا كان 

العطف المفرط قد "یفسد" 
األطفال. وتمارس بعض 

الثقافات أشكال غیر مباشرة    ال تنس أن تذكر:   
• یشیر النمو االجتماعي والعاطفي إلى المھارات للعطف والثناء أكثر من 

المطلوبة لبناء روابط قویة وعالقات صحیة مع  األشكال المباشرة.
البالغین واألقران وضبط المشاعر والتطویر  • قد تضع بعض األسر القادمة من ثقافات اشتراكیة 

اإلیجابي لمفھوم الذات والھویة.  قیمة علیا للمھارات التي تشجع على المشاركة 
• تعد األسس القویة والصحیة االجتماعیة والعاطفیة،  ومراعاة اآلخرین والتأقلم معھم. وقد تشعر تلك 
التي یتم تنمیتھا في سیاق ثقافة األسرة، أمرا ھاما  األسر بالتعارض بشأن تعلیم األطفال مھارات تعزز 

لتعلم الطفل ویمكن عن طریقھا التنبؤ بنتائج إیجابیة  االستقاللیة والفردیة.
الستعداد األطفال للمدرسة وللنجاح بھا.

• یمكن لبیئة التعلم التي تحترم ثقافة الطفل وتعكسھا • قد ال تشعر األسر القادمة من بعض الثقافات باالرتیاح 
أن تدعم نموا إیجابیا للھویة. على سبیل المثال، بالحدیث حول المشاعر والعواطف.

موظفون یتحدثون بلغة المنزل وكتب ومواد  • تأتي الكثیر من األسر الالجئة من ثقافات ذات تدرج 
دراسیة تعكس الثقافات الممثلة في الفصل الدراسي  ھرمي بحیث یتم تقدیر احترام الكبار بشكل كبیر كما 

وموظفون یستخدمون ممارسات األسر الثقافیة  قد یقلق األشخاص البالغون من أن یفقد أطفالھم ھذه 
(عند االقتضاء ).                      یتبع  القیمة المھمة. وقد تشیر الطرق التي یتعلم بھا األطفال 

مخاطبة البالغین (مثل، استخدام "السید" أو "السیدة" 
بدال عن أسمائھم األولى) أو الرد على البالغین 
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تنشئة األطفال الصغار دعم التعلم المبكر والتنمیة الصحیةفي دولة جدیدة: 

المركز القومي 
توصیل خدمات الشباب واألطفال الالجئینلالستجابات الثقافیة واللغویة



التعلم المبكر واالستعداد للمدرسة  : ورقة إرشادات النمو االجتماعي 
والعاطفي     (یتبع  )

 ال تنس أن تذكر:   

على ذلك في دعم النمو االجتماعي والعاطفي لدى  لدى األطفال الصغار طباع معینة (تفضیالت وراثیة 
األطفال. وعلى سبیل المثال، بإمكان األشخاص  في االستجابة للبیئة) وتختلف تلك الطباع في كیفیة 
البالغین مساعدة األطفال على الھدوء عن طریق  مشاركتھم مع اآلخرین (على سبیل المثال، یتأقلم 

الترییح والحمل وتعلیمھم بأن یستنشقوا نفسا عمیقا.  بعض األطفال بشكل سریع مع المواقف الجدیدة 
كما یمكنھم المساعدة من خالل تسمیة المشاعر  والبعض ینزعج سریعا أو یستیقظ في ساعات غیر 

وإظھار كیفیة التعبیر عنھا بأفضل أسلوب. وباإلضافة  منتظمة، قد یكون البعض خجوال أو ھادئا ویتأقلم 
إلى ما سبق، یمكن لألشخاص البالغین إظھار كیفیة  ببطء مع األشخاص واألحداث).
التأقلم مع اآلخرین وإنشاء صداقات واتباع القواعد • قد یبكي األطفال الصغار عندما یتركھم آباؤھم، ولكن 

البسیطة. بعد فترة من الوقت یصبحوا قادرین في العادة على 
• یمكن للعالقات الدافئة والداعمة حمایة األطفال  التفاعل مع اآلخرین إلى أن یعود آباؤھم.
الصغار من آثار التجارب السلبیة التي قد تھدد • یساعد الترابط (قضاء وقت مع األطفال واالستجابة 
سالمتھم االجتماعیة والعاطفیة (مثل، مشكالت الھتماماتھم وغیر ذلك) على بناء الثقة كما یدعم 

الصحة العقلیة لدى اآلباء واالنتقال وإعادة التوطین العالقات االجتماعیة والنمو العاطفي لدى األطفال. 
والتشرد والصدمات والعنف المنزلي وانفصال أو وفاة 

أحد أفراد األسرة أو الضغط االقتصادي أو الكوارث• قد یساھم إظھار نماذج مالئمة اجتماعیا وثقافیا للتعبیر 
الطبیعیة)  .  عن المشاعر والتفاعل مع اآلخرین والتشجیع 

        المعاییر المطبقة ألداء برنامج اإلعداد المسبق :     
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/standards/hspps/1304

 45 CFR 1304.21 Education and earl y childhood development (a)(1)(i)(iii)(iv)
(a)(3)(i)(A)(B)(C)(D)(E) 45 شراكات األسرة CFR 1304.40

45 CFR 1304.21 (b)(1)(i)(ii)
45 CFR 1304.21 (b)(2)(i)

45 CFR 1304.21 (c)(iv)(v)(vi)  

 موارد المعرفة والتعلم المبكر لألطفال: 
 المركز القومي لمصادر اإلعداد المسبق  المبكر  

• أخبار یمكنك استخدامھا: أسس االستعداد للمدرسة: النمو االجتماعي 
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/ehsnrc/docs/nycu-social-  .  والعاطفي

emotional-development.pdf    
• "أھداف االستعداد للمدرسة للرضع واألطفال الصغار في برامج اإلعداد المسبق واإلعداد 

المسبق المبكر: أمثلة من المركز القومي لمصادر اإلعداد المسبق المبكر. 
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/ehsnrc/docs/school-readiness-goals-infants-

toddlers.pdf 
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ً

التعلم المبكر واالستعداد للمدرسة  : ورقة إرشادات النمو االجتماعي 
والعاطفي     (یتبع  )

 موارد المعرفة والتعلم المبكر لألطفال :
 المركز القومي لمصادر اإلعداد المسبق    المبكر

• أخبار یمكنك استخدامھا: أسس االستعداد للمدرسة: النمو االجتماعي 
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/ehsnrc/docs/nycu-social-    .والعاطفي

    emotional-development.pdf
• "أھداف االستعداد للمدرسة للرضع واألطفال الصغار في برامج اإلعداد المسبق واإلعداد المسبق المبكر: 

أمثلة من المركز القومي لمصادر اإلعداد المسبق المبكر. 
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/ehsnrc/docs/school-readiness-goals-infants-

toddlers.pdf

  المركز القومي    للصحة
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/ أوراق وبطاقات إرشادات اآلباء: مرحبا بك في مجموعة الرعایة •

hslc/tta-system/health/health-literacy-family-engagement/family-education/tip-sheets-cards.
html;QW15bmh1bnRlcg==

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta- إرشادات تتعلق بالصحة لألسر - ما ھي الصحة العقلیة؟ •
system/health/health-literacy-family-engagement/family-education/mental-health-family-tips.pdf   

•   النمو االجتماعي والعاطفي: ما العالقة بین الصحة والنمو االجتماعي 
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/health/link-between/ والعاطفي

emotional-dev.html 

المركز القومي للتعلیم والتعلم الجیدین
     إرشادات لألسر:   

http://eclkc.ohs.acf. روابط الدعم: العالقات القویة تساعد طفلك على التعلم •
   hhs.gov/hslc/tta-system/teaching/docs/fostering-connections-family-tips-strong.pdf

http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta- !كن على درایة باحتیاجات طفلك: انظر إلي •
system/teaching/docs/childrens-needs-family-tips.pdf

http://eclkc.ohs.acf.hhs. إنشاء مجتمع رعایة: كیف یشعر طفلك؟ •
gov/hslc/tta-system/teaching/docs/caring-community-family-tips-feel.pdf
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