
ن الأباء اوالأوصياء والمعلم  بناء التواصل الناجح ب�ي

ماذا علي أن أفعل إذا كان التواصل باللغة 
ية يشكل تحديًا؟ ز نجل�ي الإ

جم  ن إحضار م�ت ن شخصًيا، فاطلب من المعلم�ي إذا كنت تقابل المعلم�ي
ي التحدث.

شفوي يمكنه مساعدتك ومساعدة المعلم �ن

ي المدرسة إذا كنت 	   
ن قبل عدة أيام من اجتماعك �ن اخ�ب المعلم�ي

جم شفهي. ستحتاج إىل م�ت

يمكن الأحد الوالدين أو االوصياء دعوة قائد المجتمع أو أي عضو 	   
ية ولغتك للمساعدة  ن ي المجتمع  الذين يتكلمون اللغة االنكل�ي

آخر�ن
ي طرح االأسئلة 

أثناء االجتماع. يمكن لهذا الشخص مساعدتك �ن
للتأكد من فهمك للمناقشة.

؟ ما فائدة التواصل مع معلمي طفلي

ي وضع  
ي مساعدته عىل أن يكون �ن

ترغب أنت ومعلموا  طفلك �ن
ي المدرسة، والتحدث أو إرسال رسائل نصية أو إرسال 

آمن وناجح �ن
ي إىل معلمي طفلك له فوائد وهي :

و�ن بريد إلك�ت

ن عىل فهم 	    ي تساعد المعلم�ي
يمكنك مشاركة المعلومات ال�ت

طفلك بشكل أفضل عىل سبيل المثال إخبارهم عن :  

ي المدرسة، وما يجيده، وما قد يحتاجون إليه 	 
تجارب طفلك �ن

لتقديم المزيد من المساعدة.

ل وقيمك الثقافية وتقاليدك 	  ن ي الم�ن
ي تتحدث بها �ن

اللغة ال�ت
العائلية.

ي الفصل الدراسي 	   
ك المعلمون بما يفعله طفلك �ن يمكن أن يخ�ب

ل. ن ي الم�ن
وهذا سيساعدك عىل متابعة ودعم تعليم طفلك �ن

معلومات للأباء والوصياء 

؟ ي التواصل مع معلمي طفلي
كيف يمكن�ز

ي التواصل مع معلمي طفلك واعمل هذا بشكل متكرر 
لديك الحق �ن

والتنتظرح�ت يتصل المعلمون بك.

ن ، فأرسل مالحظة ع�ب 	    إذا كنت تريد التحدث إىل أحد المعلم�ي
ي أو اتصل عىل الهاتف أو أرسل رسالة نصية أو 

و�ن لك�ت يد االإ ال�ب
أرسل رسالة مكتوبة بخط اليد.

قل أنك مهتم بالحديث عن تعليم طفلك واسأل م�ت يتوفر 	   
للمعلم مزيد من الوقت للتحدث.

اطلب المساعدة من قادة المجتمع الذين تثق بهم إذا كانت 	   
ية تشكل تحديًا.  ن نجل�ي الكتابة أو التحدث باللغة االإ

ي 	   
ي معك لمقابلة مدرسي طفلك �ن

اطلب من شخص موثوق أن يأ�ت
ن  االأحداث المدرسية خالل العام، مثل اجتماعات االآباء والمعلم�ي

اوعند استضافة المدرسة لالهاىلي لتعريفهم بنشاطاتها .

ن بأفضل طريقة أو طرق لالتصال بك.	    أخ�ب المعلم�ي

من طريقة سهلة  لالتصال بك ، إن 	    ن أك�ث امنح المدرس�ي
استطعت. 

ي 
ن المدرسة من جهة واهاىلي الطالب او االأوصياء من جهة اخرى مهمة �ن ن عىل بناء الثقة، وتُعد الثقة ب�ي ن االأباء أواالأوصياء  والمعلم�ي يساعد التواصل ب�ي

ية . ن نجل�ي دعم تعليم الطالب المنحدرين من ثقافات ولغات متنوعة، بمن فيهم متعلموا اللغة االإ
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عن ماذا يجب أن نتحدث؟

ء تعتقد أن معلمي طفلك يجب أن يعرفوه. إن  ي
تحدث عن أي سث

ي توجيه وتوف�ي الموارد 
ن �ن معرفة المزيد عن طفلك يساعد المعلم�ي

ي يمكنك من خاللها 
لطفلك بشكل أفضل . أيًضا ، اسأل عن الطرق ال�ت

ي وضٍع افضل. 
دعم تعلم طفلك وجعله �ن

اته 	    شارك المعلومات حول اهتمامات طفلك ومهاراته وخ�ب
ي المدرسة.

السابقة �ن

ه    	 ء قد يؤثرعىل مشاعر طفلك أوطريقة تفك�ي ي
تحدث عن أي سث

أو جسده.

ن عما يتعلمه طفلك وما هي نقاط القوة والتحديات 	    اسأل المعلم�ي
ى لطفلك. الك�ب

ي يمكنك من خاللها مساعدة طفلك عىل التعلم 	   
اطلب الطرق ال�ت

ل. ن ي الم�ن
�ن

اطلب المزيد من المعلومات حول أي اختبارات سيجريها طفلك 	   
وما إذا كانت هناك أي طرق لجعلها أك�ث سهولة لطفلك.  

وع قرارات الوصول المحسن  ية من خالل م�ث ن ن االرشادات لمتعلمي اللغة االنكل�ي تحس�ي
ية التابع  ن مدعوم بشكل اساسي من خالل منحة)					0			  ( مع مكتب اكتساب اللغة االنكل�ي

وع بالتنسيق مع المركز  ي الواليات المتحدة االمريكية. ويعمل هذا الم�ث
لوزاة التعليم �ن

بية والتنمية  ي كلية ال�ت
ي النتائج التعليمية والتابع اىل معهد التكامل المجتمعي �ن

ي �ن
الوط�ن

ية بجامعة منيسوتا .  الب�ث

ي الواليات المتحدة 
ورة آراء وزارة التعليم �ن ي هذه الوثيقة ال تعكس بال�ن

االآراء المع�ب عنها �ن
االمريكية او المكاتب العاملة ضمنها. 

ًة من :  ي أشكال بديلة، اطلبه مبا�ث
هذا المنشور متاح �ن
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