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 يشكل اآلباء جزءاً مهماً من تعليم الطفل. إن جزءاً أساسياً من نهج مقاطعة العاصمة االسترالية هو أن تعمل
 المدارس جنبا إلى جنب مع اآلباء لتزويد األطفال بأفضل تعليم ممكن. إنك دائما موضع ترحيب في المدرسة

لمناقشة تعليم طفلك ومصلحته.

زيارة المدرسة
يمكنك تحديد موعد للتحدث إلى المعلمين عن طريق االتصال بمكتب االستعالمات في مدرستك.

 تقيم معظم المدارس أمسية للقاء اآلباء والمعلمين في بداية العام. في هذا اللقاء يمكنك أن تلتقي بالمعلم وتستمع إلى معلومات عامة عن
 المدرسة. في وقت الحق من العام، تقيم معظم المدارس مقابالت اآلباء والمعلمين. في هذه المقابلة سوف تتحدث مع المعلم حول مسيرة طفلك

في المدرسة.

 سوف تقوم المدرسة أيضا بدعوتكم لزيارة المدرسة لحضور فعاليات مختلفة خالل العام.

 رياض األطفال والمدارس االبتدائية غالبا ما تقيم “التجمعات” والتي يدعى إليها اآلباء. هذه التجمعات تشكل فرصة لألطفال إلظهار بعض
 ما تعلموه – فقد يقومون بالحديث عن القصص التي قاموا بكتابتها، أو أداء مسرحية، أو غناء األغاني. يحب األطفال رؤية آبائهم ضمن

الجمهور.

 تدعو بعض المدارس اآلباء لزيارة الفصول الدراسية. أحيانا تسمى هذه “رحالت التعلم” أو “مؤتمرات بقيادة الطلبة”. وتجري هذه في أوقات
 مختلفة من اليوم في كل مدرسة. وتجري أحيانا قبل أو بعد دوام المدرسة كي يتاح للمزيد من اآلباء الحضور. وخالل هذه الزيارات الصفية،

يستعرض طفلك لك العمل الذي قام به في المدرسة ويتحدث عن تعليمه.

غالبا ما تقيم المدارس مهرجانات رياضية وفعاليات اجتماعية أخرى والتي يكون حضور اآلباء فيها موضع ترحيب.

استخدام لغتك الخاصة
 ال يتوجب عليك التحدث باللغة اإلنجليزية من أجل حضور التجمعات والزيارات الصفية. في أي وقت تزور الفصول الدراسية، يمكن لطفلك

أن يستعرض عمله ويشرحه لك بلغتك األصلية.

 تلتزم حكومة مقاطعة العاصمة االسترالية بجعل معلوماتها وخدماتها في متناول أكبر عدد ممكن من الناس. إذا لم تكن اإلنجليزية هي لغتك
األولى وكنت تشعر بمزيد من الراحة لدى الحديث بلغتك فيمكنك أن تطلب من المدرسة توفير مترجم شفوي. وهذا األمر لن يكلفك أي أموال.

 يمكنك حضور مقابالت اآلباء والمعلمين واالجتماعات مع مترجم توفره المدرسة. إذا كنت بحاجة إلى طرح أي قضايا أو أسئلة في أي
 وقت، فال بأس بأن تطلب من المدرسة استخدام خدمة الترجمة الكتابية والشفوية. بشكل عام، يقدم هؤالء المترجمون الشفويون خدماتهم عبر

الهاتف.

.(Translating and Interpreting Service (TIS)) يتم توفير المترجمين الشفويين من خالل خدمة الترجمة الكتابية والشفوية 
رقم هاتفهم هو 450 131.

تقوم خدمة الترجمة الكتابية والشفوية بتقديم خدمات الترجمة بأكثر من 160 لغة مختلفة. يمكنك االطالع على خدماتها بلغتك في هذا الموقع.

 تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة أو لهجة إضافية

https://www.tisnational.gov.au/


2 إرشاد اآلباء حول اللغة اإلنجليزية كلغة أو لهجة إضافية

مساعدة طفلك في المدرسة
 إذا كان طفلك ال يزال يتعلم المحادثة والقراءة والكتابة باللغة اإلنجليزية فهو يعد من متعلمي اللغة اإلنجليزية كلغة إضافية 
(English as an Additional Language (EAL)) وسيقدم له الدعم اإلضافي في المدرسة لمساعدته في التعلم.

 يمكنك أيضا مساعدة طفلك ليكون أداؤه جيدا في المدرسة. إن إحدى أفضل طرق المساعدة هي مواصلة الحديث مع طفلك بلغتك. فقد وجد الخبراء أن الحفاظ على
 لغتك األصلية مفيد جدا لتعلم لغة جديدة. إن تعلم القراءة والكتابة بلغتك األصلية سوف يساعد طفلك على تعلم القراءة والكتابة باللغة اإلنجليزية أيضا. إن وجود

 مواد مثل الكتب والصحف وأشرطة الفيديو والبرامج التلفزيونية وتوفرها بلغتك األصلية سوف يساعد على تطوير لغتك األصلية. سيستخدم األطفال مهاراتهم في
لغتهم األصلية لمساعدتهم على تعلم اللغة اإلنجليزية. كذلك فإن استخدام لغتك األصلية سيحافظ على تقوية عالقتك مع طفلك.

ما الذي سيتعلمه طفلي في المدرسة؟

 ال يتم كل التعليم في المدرسة من خالل الكتب المدرسية. فمعظم المعلمين يريدون من األطفال أن “يتعلموا بالممارسة”، لذلك عادة ما تكون هناك الكثير من
األنشطة في الفصول الدراسية.

جميع الطالب في المدارس األسترالية يتعلمون محتوى المنهج األسترالي. المواضيع الحالية في المنهج االسترالي هي:

االنجليزية  

الرياضيات  

اإلنسانيات والعلوم االجتماعية  

العلوم  

الفنون  

التعليم الصحي والبدني  

التكنولوجيا  

اللغات   

محتوى المنهج االسترالي متوفر عبر االنترنت ألي شخص يود االطالع عليه.
http://www.australiancurriculum.edu.au

هل سيكون لدى طفلي واجبات دراسية منزلية؟

 كل مدرسة تتبع سياسة الواجبات الدراسية المنزلية الخاصة بها. تحدث مع معلم طفلك لمعرفة تطلعاته بشأن الواجبات الدراسية المنزلية. إذا كان طفلك ال يستطيع
 أن يفهم واجباته الدراسية المدرسية يجب عليك التحدث مع معلم الصف بشأن هذا الموضوع. بعض المدارس لديها برامج للمساعدة في الواجبات الدراسية المنزلية

حيث يمكن لألطفال الحصول على مساعدة إضافية في الواجبات الدراسية المنزلية.

 إن قراءة الكتب في المنزل للتسلية واالستمتاع تعد وسيلة جيدة جدا لتعزيز التعلم في المدرسة. يمكنك القراءة ألطفالك، أو مع أطفالك، أو يمكنهم القراءة بأنفسهم.
ويمكنهم أيضا االستماع إلى أشخاص آخرين يقرؤون الكتب عبر الكتب السمعية. يمكن استعارة الكتب مجانا من مكتبة المدرسة أو من المكتبة العامة المحلية.

لماذا يوجد هذا العدد الكبير من الرحالت؟

 الرحالت – الزيارات إلى أماكن خارج المدرسة والمخيمات المدرسية شائعة جدا في المدارس األسترالية. فهي مهمة لتعلم الطالب. يتعلم األطفال الكثير من
 المعلومات الجديدة التي يمكنهم توظيفها لعملهم الصفي في المدرسة. كما أنها تشكل فرصة عظيمة لهم لبناء عالقات إيجابية مع زمالئهم في الصف ومع كادر

 المدرسة. إن دعم مشاركة طفلك في الرحالت والمخيمات سيفيد طفلك اجتماعيا وأكاديميا. عادة ما تتم الرحالت المدرسية خالل فترة الدراسة. وعادة ما تجري
المخيمات المدرسية مع مبيت ليلي. يتواجد المعلمون مع األطفال دائما في الرحالت والمخيمات المدرسية.

 ينبغي عليك التوقيع على إذن للسماح لطفلك بحضور رحلة أو مخيم مدرسي. تذكر أن تطلب من المدرسة استخدام خدمة الترجمة الشفوية إذا لم تشعر بأنك تدرك
جيدا تفاصيل الرحلة أو المخيم.

 إذا كانت تكلفة رحلة أو مخيم تجعل من الصعب على طفلك المشاركة، تحدث مع كادر المدرسة. توفر العديد من المدارس خيارات من أجل أن يتاح لطفلك حضور
الرحلة أو المخيم.


