
ي آكو ناتاهي
Te ako ngātahi �ت

التعلم معاً

ي 
ل، ومع whānau )الأرسة(، و�ف ف ي الم�ف

يبدأ تعلم طفلك منذ اليوم الذي يولد فيه. وسوف يتعلم �ف

ح هذا الكتيب الكث�ي من الطرق لمتابعة اهتمامات  ي مراكز خدمة التعليم المبكر. يق�ت
مجتمعك، و�ف

طفلك والستمتاع بالتعلم معاً.

ي مركز خدمة التعليم المبكر الخاص بك عىل حد سواء، يمكن لطفلك أن يتعلم المهارات 
ل و�ف ف ي الم�ف

�ف

ي تعلمه، الآن 
ي ستساعده عىل التعايش مع الآخرين، وعيش حياة سعيدة ومفيدة، وأن يبدع، وينجح �ف

ال�ت

ي المدرسة.
و�ف

ي يمكنك من خاللها مساعدة 
ف لالأطفال. هناك العديد من الطرق ال�ت أولياء الأمور هم أول معلم�ي

ي يمكنك القيام بها هي التحدث مع طفلك. فهذا 
طفلك عىل التعلم. من أهم الأشياء ال�ت

يعطيه أفضل بداية ممكنة للتعلم مدى الحياة. من الجيد دائماً التحدث إىل طفلك بلغتك الأم، 

ي استخدامها. 
ي ترتاح �ف

باستخدام الكلمات ال�ت

الأهم من ذلك كله، إن tamariki )الأطفال( الصغار يتعلمون من خالل اللعب والأنشطة اليومية. 

ي أنشطتك اليومية، فإنك بذلك تساعده عىل التعلم.
كه �ف فعندما تلعب مع طفلك وترسث

 Ko koe, tō tamaiti, me tō whare akoranga kōhungahunga 
، مي تو فاري أكورانغا كوهنغهنغا ي

كو كوي، تو تاماي�ت
أنت وطفلك وخدمة التعليم المبكر
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ي نيوزيلندا
خدمات التعليم المبكر �ز

ي الأنشطة 
ي نيوزيلندا، الكث�ي من الفرص للعب والمشاركة �ف

ي خدمات التعليم المبكر �ف
لدى الأطفال �ف

اليومية مثل الطهي والبستنة.

ي مركز خدمة التعليم المبكر طفلك عىل التعلم من خالل تشجيعه عىل 
يساعد kaiako )المعلمون( �ف

ي بعض الأحيان سيكون 
ف والبناء بالمكعبات والمياه والرمل. �ف ف والعج�ي اللعب بأشياء مثل الأصباغ والط�ي

ي طريقة لعب طفلك فتحدث معهم لتساعدهم عىل 
هذا اللعب فوضوي! سوف يشارك المعلمون �ف

بناء مهارات ومعرفة جديدة. 

ي مركز خدمة التعليم المبكر، سيساعد المعلمون طفلك عىل الشعور بالنتماء من خالل إيجاد 
�ف

حبون بمساعدتكم لمعرفة المزيد عن هذه اللغات  روابط مع لغتك )أو لغاتك( الأم ومع ثقافتك. س�ي

والثقافات.

سيعمل المعلمون أيضاً عىل بناء عالقة قوية ثنائية التجاه معك والتأكد من أن التجارب والأنشطة 

ي ترسمها لطفلك.
ي رغباتك وآمالك ال�ت ي خدماتهم تل�ب

المقدمة �ف

اختيار مركز الخدمة المناسبة لطفلك

ي  ف العديد من مراكز خدمات التعليم المبكر المتنوعة. يجب أن تل�ب ي نيوزيلندا، يمكنك الختيار من ب�ي
�ف

ي بعض الأحيان قد تضطر إىل النتظار 
ي وضعتها الحكومة بهذا الشأن. �ف

جميع هذه المراكز المعاي�ي ال�ت

للحصول عىل مكان لطفلك.

ف من العمر ثالث سنوات فما فوق، تكون مراكز خدمة التعليم المبكر مجانية  بالنسبة لالأطفال البالغ�ي

ي دفع تكاليف مراكز 
ي السبوع. كما يمكن لبعض الأرس الحصول عىل مساعدة �ف

لمدة تصل إىل 20 ساعة �ف

خدمات التعليم المبكر من خالل هيئة العمل والدخل.

ي جميع مراكز خدمات التعليم المبكر 
�ز

ي نيوزيلندا، يعتمد تعلم الأطفال عىل 
�ز

Te Whāriki، منهج الطفولة المبكرة. 

ي الثقافة 
Te Whāriki هو منهج ثنا�أ

 Te Tiriti o Waitangi يستند عىل

)معاهدة وايتانجي(.

سوف يطلعك مركز خدمة التعليم 

المبكر عىل التحديثات بخصوص تقدم 

طفلك. عىل سبيل المثال، سيطلعك 

المعلم عىل رسومات طفلك وألعابه 

ومنشآته ومرسحياته الدرامية من خلل 

ات عن  مقاطع الفيديو والصور وتفس�ي

سبل تعليمه.

مراكز لعب الأطفال

مراكز اللعب هذه مخصصة لالأطفال 

ي الولدة إىل سن 
من سن حدي�ث

المدرسة. و يديرها أولياء الأمور 

والعائالت. كما وتوفر مراكز اللعب 

تدريب أولياء الأمور عىل تربية 

الأطفال والتعليم المبكر.

خدمات التعليم والرعاية

ف  50% عىل الأقل من الموظف�ي

. يمكن لالأطفال  ف ف ومسجل�ي مدرب�ي

من عمر الولدة إىل سن المدرسة 

الذهاب إىل هذه الخدمات إما طوال 

اليوم أو لجزء منه.

رياض الأطفال

 . ف ف ومسجل�ي ي رياض الأطفال مدرب�ي
ف �ف جميع المعلم�ي

ف إىل سن المدرسة اللتحاق،  يمكن لالأطفال من عمر سنت�ي

عادة ما يكون ذلك خالل ساعات المدرسة.

لية ز التعليم والرعاية الم�ز

ل الطفل أو  ف ي م�ف
ويمكن الستفادة من هذه الخدمات �ف

ل مقدم الرعاية. يتم تقديم الدعم لمقدم الرعاية  ف م�ف

ي مجال التعليم المبكر.
ف �ف ف مؤهل�ي من قبل معلم�ي

Kōhanga reo كوهانا ريو

ي كوهانا ريو، يستخدم الأطفال وعوائلهم )لغة 
�ف

الماوري( للتعلم والتحدث مع بعضهم البعض. 

ي إدارة هذه الخدمة.
وتشارك العائلة بنشاط �ف

حلقات اللعب المخصصة للأطفال

يتم إعداد معظم حلقات اللعب وإدارتها من قبل 

مجموعات المجتمع، ويستمر كل تجمع إىل مدة تصل 

إىل ثالث ساعات. ويحتاج أولياء الأمور عادًة البقاء 

مع أطفالهم.

 مراكز خدمات التعليم المبكر

ي نيوزيلندا
 �ز
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تعلم كيفية التعايش مع الآخرين

يحتاج كل الأطفال، منذ الولدة، بأن يشعروا 

بالطمأنينة والأمان والمحبة. فهم يحتاجون 

ي حياتهم يعتنون 
ف �ف إىل معرفة أن البالغ�ي

بهم ويستجيبون لهتماماتهم ورغباتهم 

واحتياجاتهم.

من خالل مركز خدمة التعليم المبكر، سيتعلم 

ف الآخرين  طفلك الثقة والستجابة للبالغ�ي

ف عن رعايته. وسوف يتعلم كيفية  المسؤول�ي

التعايش مع الأطفال الآخرين – للعب معهم 

ام مشاعرهم واحتياجاتهم. ومشاركتهم واح�ت

التعرف عىل المشاعر

غالباً ما يع�ب الأطفال عن مشاعرهم بقوة – قد 

تكون مشاعر سعادة أو حماس أو توتر أو غضب 

ي مركز 
أو خوف. وسوف يساعد المعلمون �ف

خدمة التعليم المبكر الخاص بطفلك عىل فهمه 

لهذه المشاعر، والتحدث عنها، والتعب�ي عنها 

بطرق إيجابية. هذه المهارات ستساعد طفلك 

ي حياته اليومية.
عىل أن يكون سعيداً وناجحاً �ف

ل أيضاً: ز ي الم�ز
يمكنك القيام بذلك �ز

ي العثور عىل الكلمات لتسمية 	 
يمكنك دعم طفلك لفهم ما يشعر به من خالل مساعدته �ف

ية )عىل سبيل المثال، “أعتقد أنك تشعر بالحماس  ف نجل�ي ي لغتك الأم أو باللغة الإ
مشاعره �ف

الشديد الآن”(.

جاع هدوءه. عىل سبيل 	  ي ستساعده عىل اس�ت
عجاً، ابحث عن الأشياء ال�ت ف عندما يكون طفلك م�ف

( أو نفخ الفقاعات معاً أو  ي
المثال، يمكنك تشغيل الموسيقى الهادئة أو غناء waiata )الأغا�ف

ي الحديقة أو المشاركة برسد حكاية معاً.
الحفر �ف

ساعد طفلك عىل إيجاد طرق للتعامل مع مشاعر مثل الغضب أو العصبية أو القلق )كأخذ 	 

نفس عميق أو من خالل لعب النشاطات البدنية كالقفز أو الجري(.

ل أيضاً: ز ي الم�ز
يمكنك القيام بذلك �ز

ساعد طفلك عىل تبادل الأدوار ومشاركتها وتنمية صداقات مع الأطفال الآخرين. عىل سبيل 	 

ف عىل الأرجوحة، هل يمكنك السماح  ي دقيقت�ي
المثال، يمكنك أن تقول للطفل، “عندما تقصف

لزيد بأخذ دوره عليها؟” أو “دعنا نقطع التفاحة إىل ست قطع، ويمكنك إعطاء ثالثة منها 

إىل هناء.”

ساعدهم عىل تعلم طرق التعامل مع الخالفات وحل المشاكل )عىل سبيل المثال، من خالل 	 

ي كيفية مساعدتهم(. 
مالحظة شعور الآخرين والتفك�ي �ف

أخ�ب طفلك أنك فخور به عندما يتناوب أو يشارك أو يحل خالفاً اجتماعياً.	 
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التحدث والقراءة والكتابة – اجعلها أوقاتاً ممتعة!

اللغة هي المفتاح لكل ما يتعلمه طفلك. 

 تساعد الأنشطة، لدى مركز خدمة 

التعليم المبكر مثل التحدث والغناء 

واللعب والستماع إىل القصص والرسم، 

ي يحتاجها 
طفلك عىل بناء المهارات ال�ت

لتعلم القراءة والكتابة.

سوف يتحدث المعلمون مع طفلك 

ويشجعونه عىل التحدث عما يقوم به. 

سوف يقرأون القصص ويغنون أناشيد 

الأطفال، ويلعبون ألعاب الكلمات 

نيمات معاً. وتجانسها، ويرددون ال�ت

ل أيضاً: ز ي الم�ز
يمكنك القيام بذلك �ز

. لحظ أفعاله وأصواته وكلماته وما ينظر إليه، 	  تبادل “الحديث” مع طفلك الرضيع أو طفلك الصغ�ي

واستجب لذلك.

بمجرد أن يتمكن طفلك من حمل الأشياء، اعطه كتباً مصنوعة من القماش أو الكرتون للعب بها. ل 	 

ي فمه – فهو يتعلم من خالل القيام بذلك أيضاً. تحدث معه عن 
تقلق إذا وضع الطفل الكتاب �ف

ف الرضع صور الأشياء المألوفة. ي الكتب – فرسعان ما يم�ي
الصور الموجودة �ف

ي المحادثة.	 
تحدث إىل طفلك حول ما يهتم به. بمجرد بدئه استخدام الكلمات، استمر �ف

ي ترغب باستخدامها. تحدث عن الأشياء 	 
تحدث وغن مع طفلك بلغتك الأم واستخدم الكلمات ال�ت

ي تقوم بها، وشجعه عىل إخبارك بما يحدث.
اليومية ال�ت

تفرجوا عىل الكتب المصورة معاً واقرأ القصص لطفلك. اجعلها أوقاتاً ممتعة. قد يرغب الأطفال 	 

الصغار جداً بالتفرج عىل الكتب لبضع دقائق فقط، فال بأس بذلك. فهم ل يزالون يتعلمون عن 

ماهية الكتب.

ي ورسد القصص المستوحاة من ثقافتك. يمكنك الستعانة بالدمى أو الدمى الطرية 	 
قم بغناء الأغا�ف

ي رسد القصة.
للمساعدة �ف

ل. يمكنك استعارة كتب 	  ف ي يريد استعارتها إىل الم�ف
اذهب إىل المكتبة ودع طفلك يختار الكتب ال�ت

الأطفال مجاناً من المكتبة. قد تخصص مكتبتك المحلية أوقاتاً لرسد قصص الأطفال، بالمجان أيضاً.

شجع طفلك عىل الرسم والخربشة – مثالً، باستخدام أقالم الرصاص أو الألوان الشمعية أو الأصباغ 	 

ء تعرفه.  ي
. ول يهم عىل الإطالق إذا كانت الصورة ل تبدو مثل أي �ث أو الطباش�ي

ل وخارجه. عىل سبيل المثال، يمكنك 	  ف ي أرجاء الم�ف
قم مع طفلك بالبحث عن الحروف والكلمات �ف

البحث عن الحرف الأول من اسم طفلك.
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الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا – اجعلها ممتعة!

يتعلم الأطفال الرياضيات والعلوم 

والتكنولوجيا من خالل استكشاف العالم من 

حولهم، والحديث عما يالحظونه، ومعرفة كيفية 

عمل الأشياء.

ولدى مركز خدمة التعليم المبكر الخاصة بك 

ي ستساعد طفلك عىل 
الكث�ي من الأنشطة ال�ت

تعلم الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا. سوف 

يتعلم الطفل أن يكون فضولياً بما يخص 

العالم من حوله من خالل النظر إىل النباتات 

أو الحيوانات، واللعب بمواد مثل الرمل والماء، 

ي كيفية عمل الآلت. 
والتفك�ي �ف

سوف يتعلم الأطفال عن فكرة الرياضيات من 

خالل العد والقياس والفرز، وكذلك من خالل 

الرسم ولعب النشاطات. عىل سبيل المثال، 

قد يتحدث المعلمون مع الأطفال أثناء لعبهم 

ف كلمات مثل “فوق” أو  الألعاب، مستخدم�ي

“تحت” أو “من خالل” أو “خلف” أو “أعاله”.

ل أيضاً: ز ي الم�ز
يمكنك القيام بذلك �ز

شجع طفلك عىل أن يكون فضولياً وأن يك�ث من طرح الأسئلة.	 

ي احسب عدد الخطوات صعودا وهبوطا. 	 
العب ألعاب العد والحساب مع طفلك. أثناء الم�ث

أو احسب عدد الصحون أثناء تحض�ي المائدة.

ي نزهة مع طفلك، تحدث معه حول كيفية شعوره بالأشياء 	 
ل أو �ف ف ي الم�ف

عندما تكون �ف

ومظهرها وصوتها وطعمها ورائحتها.

قم ببناء الأشياء بأشكال ومواد مختلفة. قم ببناء برج أو اصنع قلعة من المكعبات الخشبية 	 

ي خزانة مطبخك أو من الصناديق الفارغة.
أو من المعلبات الموجودة �ف

ي أنشطتك اليومية. العب 	 
ساعد طفلك عىل مالحظة الأرقام والأشكال والأحجام والأنماط �ف

. أو  ي
يد أو لوحات أرقام السيارات عند الخروج للم�ث “انتبه إىل الرقم” عىل صناديق ال�ب

ي موقف سيارات السوبر ماركت.
احسب عدد السيارات الحمراء �ف

ي 	 
تحدث إىل طفلك حول ما يالحظه أثناء مساعدته عىل الطهي أو غسل الأطباق أو الحفر �ف

الحديقة أو بناء القالع الرملية عىل الشاطئ أو اللعب بالماء.

ارشد طفلك بعناية حول طريقة استخدامه للأجهزة الدقيقة مثل الهواتف أو الأجهزة اللوحية 

 ، ز أو أجهزة الكمبيوتر، وحد من الوقت الذي يقضيه أمام شاشاتها. للتعلم والتطور الصحي�ي

ز وتحديده لمدة ساعة  من الأفضل تجنب قضاء الوقت أمام الشاشة للأطفال تحت سن عام�ي

ز أو أك�ث – كلما كان أقل كان أفضل! ز عام�ي اوح أعمارهم ب�ي ي اليوم للأطفال الذين ت�ت
واحدة �ز
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الفن والموسيقى والرقص والدراما – اجعلها أوقاتاً ممتعة!

يمكن لالأطفال التعب�ي عن مشاعرهم وأفكارهم من خالل 

الفن والموسيقى والرقص والدراما. تعد الموسيقى والرقص 

والدراما والأنشطة الفنية طرقاً رائعة لمساعدة طفلك عىل 

التعرف عىل لغته الأم وثقافتها.

ي 
مراكز خدمات التعليم المبكر مليئة بالأفكار والمواد ال�ت

من شأنها أن تطلق خيال طفلك. ويمكن أن تشمل هذه 

المواد عىل مالبس التنكر، والآلت الموسيقية، والأصباغ، 

ف اللعب، والخشب، ومواد الكول ج. وسوف  ، وعج�ي ف والط�ي

يتمكن الأطفال، بمساعدة معلميهم، من أن يستخدموا 

، والمطارق.  بأمان أدواتا بسيطة، مثل المقصات، والمناش�ي

بداعية والخيالية  سوف يشجع المعلمون مرسحية طفلك الإ

و ينضمون إليها. 

ل أيضاً: ز ي الم�ز
يمكنك القيام بذلك �ز

العب وارقص، وابتكر ألعاباً مع طفلك. أعط الطفل زمام المبادرة.	 

شجع طفلك عىل استخدام خياله – عىل سبيل المثال، عن طريق المالبس 	 

لية إىل أشياء مثل القوارب أو سفن الفضاء أو  ف التنكرية، وتحويل الأشياء الم�ف

المتاجر، والتظاهر بأنه بحار أو رائد فضاء أو صاحب متجر. انضم إىل ألعابه، ح�ت 

ولو غرق القارب و أكلك التمساح!

، وأقالم التلوين، 	  استمتعوا باستخدام مواد فنية مختلفة، مثل الطالء، والطباش�ي

ف اللعب، والصوف، و الكتان. قم مع طفلك بإنشاء غابة مستخدماً  ف أو عج�ي والط�ي

ي الرمال بالعصي عىل الشاطئ. 
بة والأوراق، أو ارسم �ف الأغصان وال�ت

أظهر لطفلك اهتمامك وتقديرك بأعماله الفنية من خالل سؤاله عنها وعرضها 	 

ل. ف ي الم�ف
�ف

استمعوا إىل الموسيقى وغنوا وارقصوا معاً.	 

. هزوها 	  ي علبة أو وعاء بالستيكي
اصنعوا آلة موسيقية، مثالً بوضع الرمل أو الحجارة �ف

بالتناسق مع الموسيقى أثناء الغناء أو الرقص.

[Arabic] .63571 حقوق الطبع والنرسث © للتاج الملكي 2020، البند رقم .www.education.govt.nz ،بية والتعليم ي مايو 2020 من قبل وزارة ال�ت
ه �ف تم نرسث
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