
المركز القومي 
لالستجابات الثقافیة واللغویة   ncclr@bankstreet.edu  •  1.888.246.1975 :مكتب المركز القومي لإلعداد المبكر لالستجابات الثقافیة واللغویة رقم الھاتف المجاني     

التواصل مع مجموعات الرعایة المبكرة والتعلیم : 
ورقة إرشادات مشاركة األسرة     

تنشئة األطفال الصغار دعم التعلم المبكر والتنمیة الصحیةفي دولة جدیدة: 

المركز القومي 
لالستجابات الثقافیة واللغویة

توصیل خدمات الشباب واألطفال الالجئین

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

         بإمكان جمیع المقدمین دعم األسر للتعرف على خیارات الرعایة المبكرة والتعلیم ذات الجودة عالیة 
والتي یمكن أن تدعم نمو الطفل و تعزز من االستعداد للمدرسة.  یمكن عن طریق فھم الفرص واألنشطة 

والخیارات الخاصة بمشاركة األسرة مساعدة األسر في تكوین شراكات جادة بین المنزل والمدرسة التي من شأنھا إفادة كل من 
األسرة والبرنامج والمجتمع. تتصل ورقة إرشادات مشاركة األسرة ھذه بالصفحتین 27 و28 من تنشئة أطفال صغار في دولة جدیدة: 

كتیب دعم التعلم المبكر والتنمیة الصحیة للقدرات. 

    بدایات للمحادثة: (أو بإمكان العاملین واألسر والشركاء تصمیم أسئلة 
محددة للبرنامج)

صف لنا كیف كان شكل المدرسة في بلدك األم.• 

من الذي كان یقوم برعایة طفلك عندما كنت تحتاج لمساعدة في • 
بلدك األم؟

كیف تقوم حالًیا بالتواصل والشراكة مع العاملین بمدرسة طفلك    ؟• 

ما ھي بعض الطرق التي یمكن للموظفین معرفتھا بشكل أكبر بشأن • 
وجھات نظرك واحتیاجاتك؟

 اعتبارات ثقافیة:   
یشعر العدید من األسر باالرتیاح بشكل أكبر بإبقاء • 

أطفالھم الصغار في البیت مع أحد األبوین أو أحد 
األقارب أو األصدقاء، خاصة مع األسر القادمة من 
نفس الخلفیة الثقافیة. وقد تكون بعض األسر الالجئة 

التي تستخدم مقدمي رعایة األطفال بالمنزل لیست 
على درایة بمتطلبات الترخیص والقیود   . 

قد تعتقد بعض الثقافات أن دور األم األساسي ھو • 
العنایة بشؤون األطفال والمنزل. ومع ذلك، قد یحتاج 

كال األبوین أن یجدا عمًال بسبب الحاجة المالیة أو 
بسبب متطلبات برنامج إعادة التوطین.  

من المحتمل أن یواجھ الالجؤون ذوو مھارات اللغة • 
اإلنجلیزیة المحدودة صعوبة في جمع معلومات 

بشأن الخیارات المتنوعة للرعایة المبكرة والتعلیم 
وقد یعتمدون على إشادة أو توصیات اآلخرین من 

مجتمعھم العرقي أو الدیني.

قد تطلب األسر المسلمة تطمینات بأن مقدمي • 
الرعایة المبكرة والتعلیم یفھمون دین األسرة 

ویحترمونھ وال یقومون بانتھاك ممارسات األسرة 

A B C

الدینیة دون قصد (مثل االمتناع من تناول منتجات 
لحم الخنزیر).

قد ال یكون اآلباء الالجئین الذین لدیھم طفل ذو إعاقة • 
على درایة بالمتطلبات القانونیة للتعلیم وإمكانیات 
التعلم والخیارات المدرسیة لألطفال ذوي اإلعاقة.

قد یساھم تعیین موظفین من نفس ثقافة ولغة األسر • 
وتوفیر فرص تواصل لألسر من نفس الخلفیات 

الثقافیة واللغویة على تشجیع األسر على المشاركة 
والدعم المتبادل. ولكن من المھم التعرف أي جانب 

من جوانب التمییز أو الصراع السیاسي الذي قد 
یكون موظفي البرنامج واألسر القادمین من نفس 

المنطقة قد واجھوه في السابق. 

تظھر بعض الثقافات احتراًما للمعلمین من خالل • 
عدم التدخل أو االقتحام في عملھم (مثل، عدم تقدیم 

اقتراحات أو مشاركة آراء سلبیة). وفًقا للمعاییر 
األمریكیة، قد یبدو ھذا من قبیل عدم االكتراث. قد 

ال تعرف األسر التوقعات بشأن مشاركة األسرة في 
المدرسة. 



التواصل مع مجموعات الرعایة المبكرة والتعلیم  : 
ورقة إرشادات مشاركة األسرة (یتبع)  

المركز القومي 
لالستجابات الثقافیة واللغویة    ncclr@bankstreet.edu  •  1.888.246.1975 :مكتب المركز القومي لإلعداد المبكر لالستجابات الثقافیة واللغویة رقم الھاتف المجاني     

 اعتبارات ثقافیة (یتبع): 
قد تكون البرامج المنزلیة نموذج خدمة فعال لبعض • 

األسر التي تشعر بارتیاح أقل مع البرامج المركزیة 
أو لھؤالء الذین ال یقومون بقیادة السیارات. وقد 

تساعد الزیارات المنزلیة على بناء الثقة والعالقات 
للتسجیل في البرامج المركزیة مستقبالً.

   ال تنس أن تذكر:   
تلعب كل من الرعایة المبكرة والتعلیم دوًرا • 

حیوًیا في توفیر البیئة والدعم إلعداد األطفال 
للنجاح في المدرسة والحیاة. كما أن جودة 

العالقات والتجارب المقدمة لھا آثار طویلة 
المدى على تنمیتھم وقدرتھم على التعلم 

وقدرتھم لضبط انفعاالتھم.
لمشاركة األسرة أثًرا إیجابًیا على تعلم • 

األطفال وتنمیة مھاراتھم. ویتم تشجیع األسر 
والموظفین على المشاركة في تواصل مفتوح 

وتطویر عالقات جادة. 
لضمان مشاركة قائمة على التجاوب، من المھم • 

أن یقوم الموظفون ببناء عالقات تتمتع بالثقة 
مع األسر مع مرور الوقت. من خالل تلك 

العالقات، یمكن للموظفین التعرف على ثقافة 
األسرة وقیمھا ومعتقداتھا (مثل، ممارسات 

الصحة والتغذیة وممارسات تنشئة الطفل ولغة 
البیت وتركیبة األسرة واالحتفاالت الثقافیة 

وغیر ذلك). 
یمكن لألسر تقدیم معرفتھم ومھاراتھم وثقافتھم • 

ولغتھم من خالل المشاركة في الفصل الدراسي 
لصنع القرار والمناسبات المجتمعیة ومؤتمرات 

اآلباء والمعلمین ومن خالل القیام بدور 
تطوعي في البرنامج. 

یمكن لخدمات الترجمة والترجمة الفوریة أن • 
تدعم مشاركة األسرة. تشمل ھذه الخدمات 
تجارب اللقاء المباشر، على سبیل المثال: 

المقابالت واألحداث، باإلضافة إلى التواصل 
عن طریق الكتابة من البرنامج، كما تعد ھذه 

الخدمات أساسیة لمشاركة األسر التي ال یمكن 
للموظفین التحدث معھا أو التواصل معھا بشكل 

مباشر. 
سیختلف مدى تكرار فرص مشاركة األسرة • 

من برنامج آلخر. وستتوافق البرامج في 
الغالب مع األسر في وقت التسجیل لمشاركة 
المعلومات وللمناقشة حول اھتمامات األسرة 
والقدرة على المشاركة وألخذ االحتیاجات أو 
التفضیالت الثقافیة واللغویة بعین االعتبار.  

یلزم جمیع األطفال في الوالیات المتحدة، بمن • 
فیھم األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة، بدء 

االنتظام بالمدرسة عندما یبلغون السن اإللزامي 
لالنتظام بالمدرسة الذي یعتمد على الوالیة 
(بشكل عام بین 5 إلى 7 سنوات ولكن یتم 

تحدیده بناًء على قوانین كل والیة).  
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        المعاییر المطبقة ألداء برنامج اإلعداد المسبق:      
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/standards/hspps/1304

45 CFR 1304.40 (a)(1)(2)(3)(4)(5)
45 CFR 1304.40 (b)(1)(i)(ii)(iii)
45 CFR 1304.40 (d)(1)(2)(3)(4)
45 CFR 1304.40 (e)(1)(2)(3)(4)

 :ECLKC مصادر في مركز التعلم والمعرفة بمرحلة الطفولة المبكرة 
 المركز القومي لمصادر اإلعداد المسبق المبكر   

العالقات بین األبوین والطفل: حجز الزاویة لالستعداد للمدرسة في الخیار المنزلي.     • 
  https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/ehsnrc/poi/home-based/ParentChildRela.htm

مشاركة اآلباء في خیارات البرامج المنزلیة وبرنامج الرعایة األسریة للطفل. الندوة االفتراضیة السابعة • 
عشر لمؤسسة Birth to Three: جلسة عامة .E. HHS/ACF/OHS/EHSNRC. 2013 باللغة 

اإلنجلیزیة. فیدیو یعمل على صفحة الویب. .01:33:37 ودلیل المشاھد.
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/ehsnrc/comp/family-engagement/EngagingParents.htm

  
المركز القومي لمشاركة األبوین واألسرة والمجتمع أسرة آمنة وصحیة

داخل اإلعداد المسبق واإلعداد المسبق المبكر• 
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/family/for-families/inside/inside-hs.html

استعداد طفلك للمدرسة• 
   http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/family/for-families/readiness
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