
تعاون أولياء األمور والمدارس حول الدراسة ورفاهية 

األطفال

إميليا ملينسكا ، مستشارة مدرسية لألطفال من أصل أجنبي في مركز خدمة بريذهولت
بوكوسكا ، مستشارة في شؤون األطفال من أصل أجنبي في كوبافوغور-دوناتا هونكويسز



قانون حول المدارس اإللزامية

18:الفقرة 

في الوقت نفسه لديهم الحق في )...( يجب على اآلباء حماية مصلحة أطفالهم في سن المدرسة

.الحصول على معلومات حول األداء المدرسي وحضور أطفالهم في المدارس

الوالدان ملزمون بتزويد المدرسة اإللزامية بالمعلومات الضرورية عن أبنائهم بما يتعلق -

.بدراسة الطفل ورفاهه

19: الفقرة

يتحمل أولياء األمور مسؤولية دراسة أطفالهم وهم ملزمون بمتابعة تقدم دراستهم بالتعاون مع -
األطفال ومعلميهم



مشاركة الوالدين في دراسة األطفال

-السبب الرئيسي لتطوير التعاون بين المدارس واآلباء والجمعيات هو خلق التعاون ، 
.والهدف هو مساعدة جميع األطفال في تحقيق النجاح في المدارس ، وفي المستقبل

عندما ينظر اآلباء والمعلمون والطالب وغيرهم إلى بعضهم البعض كشركاء في التعليم ، -
فإن ذلك ينشئ مجتمعًا يهتم بالطالب



األبحاث أظهرت ذلك......

النجاحيكون مهًما جًدا لتحقيق يمكن أناإليجابي تجاه الدراسة والحضور المدرسيالموقف•
الطالب 

.کشخصأنتن م  نم  أکثرمهمما تفعله كوالد•

ة تزداد إذا كان الوالد يتواصل بانتظام مع موظفي المدرسة ، فإن ثقة األطفال تجاه المدرس•
.مما يؤدي إلى حديث أكثر إيجابية عن المدارس في المنازل

.يمثل اهتمام ومسؤولية الوالدين قضية أساسية في حضور األطفال في المدارس•



:فائدة التعاون على سبيل المثال

رفاه أفضل لألطفال في المدرسة•

زيادة االهتمام وتحسين االنجاز المدرسي•

زيادة الثقة بالنفس لدى الطالب•

الغياباتوانخفاض أحسنحضور•

مواقف أكثر إيجابية من اآلباء والطالب نحو المدرسة•

زيادة القوة التعاونية لآلباء في التنشئة والدور التربوي•



:المدرسةفيالجيدینخصائص اآلباء

هم نماذج جيدة•

لديهم توقعات عالية تجاه أطفالهم•

أنها تظهر االهتمام•

يناقشون مع أطفالهم•



:المدرسةفيالجيدینخصائص اآلباء

انهم يدعمون العمل في المدرسة•

ً فهم ال يتحدثون•  عن المعلمين أو المدرسة في حضرة أبنائهمسلبيا

ونهاتابعيلديهم قواعد واضحة و•

انهم يبحثون عن المساعدة عند الحاجة•



حضور االجتماعات•

مساعدة في الواجبات المنزلية•

المرضعننعالألأ•

تذكر المواد المدرسية•

التعاون التقليدي



:مساعداتنا عبر اإلنترنت

.ليوميإنها ليست مثالية ولكن يمكننا استخدامها لمساعدتنا في التواصل ا. هذه أداة جيدة للتواصل

.صحيحاكتب ما تريد أن تقوله للمعلم والعكس•

.صحيحيمكنك استخدام مترجم جوجل لترجمة الرسائل من المعلمين والعكس•

من المهم استخدام جمل قصيرة وبسيطة•
في بعض الحاالت ، تعمل أداة الترجمة بشكل أفضل إذا استخدمنا اللغة اإلنجليزية•

.:القواميس وغيرها 

www.snara.is ةأليسلندية واإلنجليزية والبولندية واإلسبانية والفرنسية واإليطالية والدنماركيا-

https://is.glosbe.com/is/lt/leita العديد من اللغات-

http://www.mcc.is/english/ -معلومات حول آيسلندا بعدة لغات

http://www.snara.is/
http://www.snara.is/
https://is.glosbe.com/is/lt/leita


االیسلندیة كلغة ثانية

...حتى لو كنا نفهم القليل أو ال شيء فقط 

(ليس علينا تصحيح)دعونا نستمع للطفل القراءة باللغة األيسلندية •

دعونا نتساءل عن الكلمات الجديدة التي تعلمها الطفل في المدرسة•

دعونا نتعلم بعض الكلمات•

اإلنترنت ، وأشرطة الفيديو ، ومحركات الترجمة والقواميس-لم الطفل بعض المساعدات نع  دعونا •

دعونا نجد الكتب المدرسية في اللغة األم•

دعونا نظهر االهتمام والفهم•

دعونا نكون إيجابيين•

!ولكن دعونا نعلم الطفل لغة األم لنا اآلباء... 



األیسلندیة على اإلنترنت

• https://www.mms.is/krakkavefir

• http://tungumalatorg.is/

• http://icelandiconline.is/index.html



ملخص

رسي ، الوصي عليك واجبات وحق معين في التأثير على العمل المد/ أنت كأحد الوالدين •
.ازهوتدفق المعلومات الجيد بينك وبين المدرسة هو أساس أفضل لرفاهية الطفل وإنج

دة بين اآلباء إن رفاهية األطفال والتقدم األكاديمي الجيد يعتمدان على التعاون والعالقات الجي•
.والمدرسة

.دعونا نكون إيجابيين تجاه المدرسة وموظفيها•

سلندية دعنا نظهر االهتمام باللغة األي-دعونا ال ننسى أن اآلباء واألمهات هم نماذج ألطفالنا •
ودعونا ال ننسى لغتنا األم

!دعونا نبحث عن المساعدة إذا لزم األمر•



أین تبحث عن الدعم؟

افيك يوم الجمعة من يتم تقديم المشورة باللغة اإلنجليزية والبولندية والفلبينية للوالدين من أصل أجنبي في ريكي
Icel. Miðja)في مركز اللغة ومحو األمية10-13 máls og læsis).

https://mml.reykjavik.is
14:30حتي 12:00من ساعةالجمعةة أيامالبولنديوللغة اإلنكليزية للمتحدثين بالمشورة Kópavogurتقدم 

.Kópavogurفي مكتبة 

من الجيد التحدث مع معلم صف الطفل ، ومن الممكن أيًضا اللجوء إليه

المستشارون في المدرسة اإللزامية•

الطبيب النفسي في المدرسة/ الممرضة •

مستشار في مسائل الطالب من أصل أجنبي•

.مراكز وقت الفراغ في حيك ، أو الموظفين في مراكز وقت الفراغ والمراكز االجتماعية•
مركز خدمة في منطقتكم•

https://mml.reykjavik.is/
https://mml.reykjavik.is/

