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إلى جميع األسر األعزاء:
ً
ً
ّ
تحض ر ،إستعد ،تعلّ م .تم تصميم هذا الكتيب لمساندتكم في مساعدة
وسهال بكم في
أهال
طفلكم في مرحلة ما قبل المدرسة للتحضير لدخول المدرسة .ولكونك أول وأهم معلّ م في حياة
طفلك ،فإنك تلعب دوراً حيوياً في تحضير طفلك لدخول المدرسة .تعتبر روضة األطفال
الحجر األساس في حياة طفلك .تساهم أشياء كثيرة في تحضير طفلك لدخول المدرسة ونذكر
في أدناه بعضاً منها:
الثقة بالنفس
العالقة مع األصدقاء
تطوير اللغة
القابلية على إيصال إحتياجاتهم ورغباتهم وأفكارهم
للكبار ولألطفال اآلخرين
القابلية على إتباع اإلرشادات والتعليمات اليومية

يتعلم الطفل
التحضير لدخول
المدرسة من خالل
اللعب

بيئة كفيلة بتشجيع اإلبداع والتحفيز والتعاون والتصميم.
يتعلم الطفل عن كيفية التحضير لدخول المدرسة من خالل الفعاليات اليومية واللعب .بينما
تقوم أسر عصرية عديدة بالتوازن بين المسؤوليات العديدة ،فإن قضاء الوقت مع طفلك (في
اللعب ،التعانق ،الق راءة والمحادثة) سيكون السبب في إحداث تغيي رات كبيرة.
تمتع مع طفلك في قضاء وقت جميل وتعلّ م في نفس الوقت األشياء اإلعتيادية في الحياة
والتي يتعلمها الشخص وهو يقوم بأعماله اليومية الروتينية.
وبكوننا سكان مقاطعة بريتش كولومبيا فإننا نحتفل بمجتمعنا الغني بمختلف ثقافاته
وقومياته .وقبل دخول روضة األطفال ،سيصبح تعليم طفلك أخصب وأغنى من خالل
المشاركة في جميع الفعاليات التي تحتفل بالعادات والتقاليد العائلية والثقافية.
يقدم كتيب ّ
تحض ر ،إستعد ،تعلّ م المعلومات عن التطور المثالي لألطفال الذين لم يدخل وا
المدرسة بعد ،ومن ضمن هذه المعلومات نصائح عن كيفية مساندة تعليم طفلك في المجاالت
ال رئيسية للتطورّ .
تذك ر بأن هذه النصائح هي تعليمات وإرشادات فقط .يتعلم األطفال على
طريقتهم الخاصة .بإمكانك التحدث مع طبيبك العائلي أو الممرضة في المركز الصحي
العام في حالة وجود مخاوف لديك من تطور طفلك .يتطور الطفل ذو اإلحتياجات الخاصة
ببطء أكثر أو بشكل مختلف عن األطفال اآلخرين وقد تتولد لديهم أهداف تناسب إحتياجاتهم
وقدراتهم .يرجى اإلشارة إلى المعلومات التي يزودك بها طبيبك العائلي أو المتخصصين في
المجاالت الطبية والتي توفر معلومات اإلسناد الخاصة بذوي اإلحتياجات الخاصة.
ترجمة هذا الكتيب متوفر في موقع اإلنترنت التالي وباللغات التالية :العربية ،الصينية،
الفرنسية ،الهندية ،اليابانية ،الكورية ،الفارسية ،الروسية ،اإلسبانية ،التغالوغ (الفلبينية)،
والفيتنامية .www.bced.gov.bc.ca/literacy/rsl/
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 1الكالم
طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة و ...الكالم
يعتبر تطور اللغة الحجر األساس للتحضير للتعليم في المدرسة .وتعتبر اللغة الطريقة الرئيسية
لإلتصال بالعالم الذي يحيط بالطفل ،وبالتعبير عن إحتياجاته ورغباته .وبشكل عام ،تتضاعف
المفردات التي يتعلمها الطفل بين سن الثالثة والخامسة من عمرهم بما يقارب  1500كلمة .وفي
حوالي سن الثالثة من العمر يكون بإمكان الطفل إستعمال جملة تحتوي على أربعة أو خمسة
كلمات وتكون مبدوءة بأحد الضميرين “أنا” أو “أنت” .ويبدأ معظم األطفال الذين يبلغون الثالثة
من العمر بإستعمال كلمات اإلستفهام مثل “ماذا”“ ،أين” و “كيف” عند قيامهم باإلستفهام عن
األشياء ،ويستعملون أيضاً العبارات اإلجتماعية األخرى مثل “مرحباً”“ ،رجاءاً” و”شك راً” .وإن
أفضل طريقة لمساعدة التطور اللغوي لدى طفلك هو في التحدث معهم واإلصغاء إليهم .لدى
معظم األطفال الذين لم يبلغوا سن المدرسة المهارات اللغوية الالزمة ليكونوا جزءاً من األسرة
والمشاركة في األلعاب الجماعية .حاول اإلستفادة من كافة الفرص المتاحة التي تمرون بها في
الحياة اليومية للتحدث مع األطفال.
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حاول القيام ببعض من األشياء التالية مع طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة:
.1

تحدث مع طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة عن األعمال والفعاليات اليومية أو عن ما ستفعله
في اليوم التالي .تح ّدث عن األحداث التي مرت عليك في ذلك اليوم وقت ذهابه إلى الف راش.

.2

أذكر أسماء األشياء التي ت راها لطفلك خالل قيادتك السيارة أو عند ذهابك مشياً إلى الدكان.

.3

إصغ بإهتمام لطفلك .أظهر له بأنك مهتم بأفكاره (أفكارها) وإسأله أو إسألها عن األشياء التي
سمعتها منه أو منها.

.4

إستعمل الكلمات المتناغمة لزيادة إهتمام طفلك باللغة .إلعب األلعاب التي تحتوي على
كلمات موزونة (متناغمة) وإق رأ القصص واألشعار المقفية.

.5

غني األغاني .إعمل أغاني صغيرة عن الفعاليات اليومية التي تقوم بها مثل أكل طعام
الغذاء وحاول الغناء مع طفلك.

.6

تمتع بوقتك وتفوه بالكلمات الصعبة التلفظ .ساعد طفلك على تعلم التلفظ بجمل مثل
“بلح تعلق تحت قلعة حلب”.

.7

ساعد طفلك على تعلم المزيد من الجمل .إذا قال طفلك “بابا يطبخ لنا الحساء” ،فرد
عليه “نعم ،سيقوم بابا بطهي حساء الخضار للغذاء”.

.8

إطلب من طفلك أن يسرد لك قصة عن صورة رسمها أو رسمتها.

.9

تح ّدث عن األلوان“ :أنظر إلى هذه السيارة الزرقاء“ ”.هل ستلبسين فستانك األحمر؟”

 .10إلعب مع طفلك األلعاب التي تحتوي على كلمات أو أصوات الكلمات“ :ما هو عدد
الكلمات التي تعرفها والتي تبدأ بنفس الصوت الذي يبدأ به أسمك؟”
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 2الكتب
طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة و ...الكتب
من الضروري جداً مساعدة طفلك على تعلم التمتع بالكتب .هناك رابط قوي بين ما يعرفه
الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة عن الكتب ،الكلمات ،أصوات الكلمات والحروف وجاهزيتهم
للدخول للمدرسة .عند بلوغ طفلك سن الثالثة من العمر ،ستتولد لديه رغبة شديدة في مطالعة
الكتب وتعلم كتابة الحروف .يجب أن يتم تشجيع األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة لزرع
محبة الكتب في قلوبهم .يجب عليك أن تتمتع بالمشاركة في مطالعة الكتب مع طفلك ،ولكن ال
تحاول تعليمهم الق راءة قبل سن الثالثة من العمر .سيتعلم األطفال بشكل طبيعي وبوحدهم ،ولكن
البعض اآلخر ال يبدأ الق راءة الحقيقية لحين ذهابهم إلى رياض األطفال أو الصف األول .تأكد بأن
شج ع طفلك في
ال يصيب طفلك باإلحباطّ .
شج عهم على إلقاء األسئلة ومازحهم .وبمرور الزمنّ ،
ّ
المفض لة
مرحلة ما قبل المدرسة وساعدهم في سرد القصص الموجودة في الكتب ،وخاصة الكتب
لديهم .إق رأ بمرح مع طفلك أو لوحدك.
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حاول القيام ببعض من األشياء التالية مع طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة:
.1

حدد وقتاً معيناً في كل يوم للق راءة لطفلك .إختر مكاناً خاصاً في بيتك بحيث يكون
هادئاً وتحس فيه ويحس فيه طفلك أيضاً بال راحة التامة.

.2

عند قيامك بمطالعة الكتب مع طفلك ،حاول اإلستفسار عن الصور“ :في إعتقادك
أين ستتوجه الم رأة؟” توقف لبرهة لشرح معاني الكلمات الجديدة.

.3

إحضن طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة عند ق راءتك له .سيتعلم طفلك بسهولة أكثر
عندما يشعر باألمان والرعاية.

.4

شج ع طفلك على إختيار الكتب والبحث عنها بنفسه .إجلس بجانب طفلك وإق رأ كتاباً
ّ
ً
خاصا بك لتظهر له بأن الكتب شيقة وممتعة.

.5

شج عهم على التك رار .هناك كتب مفضلة لدى طفلك وسيرغب في النظر إليها لم رات
ّ
عديدة .تساعد الكلمات والحروف التي يعرفها طفلك على التعليم.

.6

إحصل لطفلك على بطاقة المكتبة العامة .إذهب إلى المكتبة العامة بإنتظام وإبحث
شج ع طفلك على إختيار الكتب
مع طفلك عن الكتب في الجناح الخاص باألطفالّ .
التي يريد إستعارتها.

.7

قم بعمل حفلة إستبدال الكتب .قم بدعوة أصدقاء طفلك وآبائهم وأطلب منهم جلب
خمسة كتب يريدون إستبدالها .تعتبر هذه طريقة رائعة للحصول على كتب مختلفة
دون إنفاق مبالغ طائلة.

.8

قم بأعمالك اليومية وحاول ربطها بالكتب .حاول القيام بنزهة للق راءة ،إلعب لعبة
المالبس التنكرية وحاول تمثيل قصة في الكتاب ،أو إق رأ بصوت عال وصفة الطعام
عند قيامك بالطهي أو تحضير الطعام مع طفلك.
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 3األرقام

طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة و ...األرقام
عندما يفهم الطفل المعلومات البسيطة عن األرقام والوقت والمسافة واألشكال فإن هذه المعلومات
ستساعده في تطوير مهارات الرياضيات التي يحتاجها في المدرسةّ .
تذك ر بأنه كما في الفعاليات
ّ
التعليمية األخرى ،يجب أن يكون تعلّ م األرقام متعة ومربوط بواقع الحياة اليومية .يتعل م األطفال
بسرعة أكثر عندما يقومون بع ّد الحجارة على شاطيء البحر أو التفاح في الكيس ،وهذه الطريقة
التي ذكرناها تعتبر أفضل من إحصاء األرقام في الكتب أو األوراق .في الحاالت المثالية بإمكان
الطفل البالغ من العمر ثالث سنوات ع ّد األرقام من واحد إلى عشرة .بإمكان األطفال في مرحلة
ما قبل المدرسة القدرة على تصنيف األشياء إلى مجاميع وتسمية أشكال هند سية مختلفة (مثال
ذلك ،المثلث والمربع) .في سن الثالثة من العمر ،يبدأ األطفال في إدراك الفت رات الزمنية ،صيغ
القياسات مثل الوزن والطول والمسافات القصيرة منها والبعيدة.

حاول القيام ببعض من األشياء التالية مع طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة:
.1

إجعل الع ّد إحدى األعمال الروتينية التي تقوم بها مع طفلك“ :من فضلك ،إجلب لي ستة
مالعيق للغذاء“ ”.كم عدد الرسائل في صندوق البريد؟”

.2

ناقش الترتيب الزمني لألحداث لمساعدة طفلك على فهم الزمن“ :سنذهب إلى الدكان في
الساعة العاشرة من صباح هذا اليوم .سيكون لديك الوقت الكافي للعب بعد تناول الغذاء”.
إعمل تقويماً مع طفلك .أكتب في هذا التقويم األيام المهمة والخاصة (عيد ميالده أو
ميالدها ،رحلة الذهاب إلى المكتبة العامة) ودع طفلك يضع إشارة على كل يوم لحين
الوصول إلى يوم الموعد الذي ّ
أش رته.
ساعد طفلك على تعلّ م وحفظ رقم تلفون من زلك وعنوان سكنك.

.5

إجمع األشياء (األزرار ،األحجار ،القوالب) وص نّ فهم حسب الشكل أو اللون أو الحجم.
تكلّ م عن األشكال الهندسيةّ .
شخ ص األشكال الهندسية في العالم الذي يحيط بك وتكلّ م عن
هذه األشكال مع طفلك“ :ذاك الشباك مربع الشكل“ ”.تلك البسكويتة مد ّورة الشكل”.
إبدأ بعمل شكل بياني لنمو طفلك .تكلّ م عن مفاهيم الوزن والطول.

.8

إطلب من طفلك تخمين عدد أقداح الماء الكافي لمأل إبريق أو وعاء ثم إمأل اإلبريق وقم
بالتأكد من تخمينه.

.3
.4
.6
.7

 .9إستعمل الكلمات التي تحتوي على إتجاهات عند الطلب من طفللك في القيام بشيء ما:
“أنظر تحت الصندوق“ ”.ضعها بجانب سريرك”.
 .10إعمل دفت راً (كتاباً) حسابياً .إلصق مجاميع من األجسام الصغيرة (مثل األزرار أو ريش
الطير) على قطع ورقية ثم أربط هذه األوراق مع بعض لعمل “كتاب” .عند قيامك بتصفح
الكتاب مع طفلك ،ساعد طفلك على ع ّد مجاميع األجسام المختلفة.
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 4المشاعر والعواطف
طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة و ...العواطف
تط ّور مشاعر طفلك جزء ضروري جداً من عملية التحضير لدخول المدرسة .يقوم الطفل منذ
الوالدة بتطوير سلسلة من المشاعر ،منها الحزن ،أو الفرح أو الغضب .ستساعدون في سهولة
دخول أطفالكم المدرسة عند قيامكم بتعليمهم كيفية السيطرة على مشاعرهم بطريقة مناسبة.
سيقوم الطفل كجزء من نمو مشاعره بتطوير صفات مثل اإلهتمام أو العناية ،اإلحت رام الذاتي،
المرونة والعزم واإلص رار وقد يتفهم مشاعر اآلخرين بشكل أفضل .ستساعد كل هذه األشياء على
مساعدته أو مساعدتها في مواجهة التحديات في المدرسة .بشكل عام ،سيقوم الطفل في مرحلة ما
قبل المدرسة في البدء بالتحدث عن المشاعر وسيم يّز بين المشاعر السلبية واإليجابية .تتطور
القابلية على التأقلم بين الغضب وخيبة األمل بين سن الثالثة وسن الدخول إلى روضة األطفال.
يبدأ األطفال الذين هم في مرحلة ما قبل المدرسة على تطوير نوع من الثقة بالنفس أو اإلحت رام
الذاتي .وتعتبر األسرة النواة في تطوير مشاعر الطفل.

حاول القيام ببعض من األشياء التالية مع طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة:
.1

تح ّدث عن المشاعر واألسباب التي تثيرها“ :أنت تشعر بالسعادة .هل السبب هو ألننا
في طريقنا إلى الحديقة العامة؟”

.2

توس ع بالمفردات التي تستعملها لتوضيح مشاعر طفلك مثل“ :مخ يّب لألمل”،
ّ
“محبط”“ ،متل ّه ف” و”مندهش”.

.3

إصغ وتق بّل مخاوف طفلك .أعد ال راحة والطمأنينة إليه واحضنه وبذلك تع بّر لطفلك
عن مدى حبك له.

.4

شج ع طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة على التحدث عن نفسه أو نفسها“ :إعطني
ّ
أسماء ثالثة أشياء ترغب في أكلها“ ”.هل تستطيع التفكير في شيء يجلب لك
السعادة؟”
توقف لبرهة عند ق راءتك كتاباً واطلب من طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة أن يخبرك
كيف يشعر أحد الشخصيات في القصة.

.6

ب يّن لهم كيف تتماسك مشاعرك بشكل إيجابي .إقترح لطفلك أفكار وحلول مختلفة
للتأقلم مع المشاعر وكيف تقوم بها بنفسك.

.7

حاول معالجة السلوك الغير مهذب بهدوء وفي الحال .عادة لدى األطفال في مرحلة
ما قبل المدرسة نوبات غضب أقل ،ولكنهم قد يتعاركوا حول الدمى أو األلعاب.
ساعدهم على التأقلم مع نوبات الغضب بعد تهدئتهم وذلك بمناقشة العوامل التي
تساعد طفلك على الشعور بالتحسن عندما يواجه حاالت غضب أو خيبة أمل.
ً
تحلي بالصبر والمثابرة لكي تكون
مثاال يُحتذى به في كافة المهمات .يتعلم األطفال
في التمسك باألشياء وذلك بقيامهم بالتصرف مثل والديهم.

.5

.8
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 5التعايش مع اآلخرين
طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة و ...التعايش مع اآلخرين
لحد األن ،يكون طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة مهتماً بإحتياجاته أو إحتياجاتها الشخصية.
عادة عند بلوغ سن الثالثة ،تبدأ تدريجياً هذه النظرة “األنانية” للعالم بالتغيير .وطبيعياً سيكون
طفلك مهتماً بشكل أكثر باللعب مع أصدقاءه ولكن الصداقات تستغرق لفت رات قصيرة .قد
يصبح طفلك قادراً على إظهار التعاطف ،وإنتظار دوره في اللعب وإدراك مفهوم المشاركة.
وكذلك ،يكون بإمكان األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة على إتباع القوانين والتعليمات بشكل
أكثر فأكثر ويحاولون أخذ موافقة الكبار .من الضروري جداً وضع قوانين أساسية واإللت زام بها
بإستم رار .ومن الخطوات الضرورية األخرى هو التعايش مع األطفال والكبار لكي يتحسن أداء
الطفل في البيئة الدراسية ولمساعدة الطفل في التحضير لدخول المدرسة.
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حاول القيام ببعض من األشياء التالية مع طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة:
.1

يريد معظم األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة الحصول على الموافقة .إعطهم
موافقتك ومصادقتك (بإستعمال كلمات أو إشارات مشج ّع ة مثل اإلبتسامة) على
قيامه بإنتظار دوره في اللعب وذلك ألن إنتظار دوره في اللعب يعتبر من األمور
اليومية الروتينية في حياة طفلك.
علّ م طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة وأصدقاءه األلعاب البسيطة التي تتطلب
المشاركة وإفساح المجال لآلخرين مثل لعبة البطاقات المسماة “إذهبي يا سمكة”

.3

إعط تعليمات بسيطة وسهلة على هيئة خطوة واحدة أو خطوتين ،ثم إمدح طفلك
إلصغاءه إليك وإنهاء مهمته .كن مسروراً ومسانداً عندما يحسن طفلك التصرف.
ً
مثاال يُحتذى به وإستعمل الكلمات التي تدل على إبداء اإلحت رام وذلك بإستعمال
كن
ً
ً
كلمات مثل “رجاءا” و”شك را” عند التحدث مع طفلك.

.5

شج ع طفلك على تحمل مسؤوليات منتظمة في البيت .بقيام الطفل بفعاليات معينة
ّ
مثل إختيار المالبس بنفسه فإنه ستسنح له الفرصة للتعود على القيام باألعمال
الروتينية وأشياء أخرى تعتبر جزءاً من النشاطات اليومية.

.6

أظهر لألطفال كيف يقوم اآلخرون باألعمال .تعتبر ق راءة الكتب أو القصص عن
األصدقاء طريقة أخرى بسيطة لتعليم الطفل على المعاشرة والتعايش مع اآلخرين.

.7

إمنح طفلك فرص عديدة لإلختالط بأصدقائه .حاول وبإنتظام ترتيب مواعيد للعب
شج ع طفلك على إلقاء التحية على أق رانهم عند رؤيتهم وذلك بقول
مع األصدقاءّ .
كلمة “مرحباً”.

.8

لتكن فت رات اللعب قصيرة ،لساعة واحدة أو ساعتين ،وصغيرة ،صديق واحد أو
صديقين .حاول توفير تشكيلة مختلفة من الفعاليات التي يتمتع بها األطفال.
كن حاض راً لإلش راف على طفلك .ال تدع األطفال يلعبون لوحدهم ً
آمال أن يتمتعوا
بأفضل وقت .كن قريباً منهم ألنهم قد يحتاجوا إليك لفض مشاكلهم التي ال يقدرون
على حلها بأنفسهم أو عند توقفهم عن اللعب مع بعضهم البعض أو عند حاجتهم
إلى تغيير الفعالية التي يقومون بها.

.2

.4

.9

 .10خذ طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة لزيارة بيت طفل آخر .إعط طفلك الفرصة في
اللعب بعيداً عن بيته وامنحه الفرصة في تعلّ م قوانين أسرة ثانية .حاول ترك طفلك
في مرحلة ما قبل المدرسة لوحده في بيت أصدقاء تثق بهم ،حاول في البداية تركه
لفترة قصيرة ثم لفت رات أطول وذلك إعتماداً على مستوى ال راحة لديه.
 .11أدع أصدقائك لزيارتك .بما أن األطفال يص بّون ّ
جل إهتمامهم على الكبار ويحاولون
تقليد سلوكهم ،فعليك أن تكون القدوة لهم بدعوتك أصدقائك لزيارتك في من زلك.
حاول ترتيب يوم لعب مزدوج مع صديق لك لديه أطفال صغار.
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 6اللعب
طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة و ...اللعب
اللعب هو “العمل” الذي يقوم به األطفال .من خالل اللعب يقوم األطفال في مرحلة ما قبل
المدرسة بإكتشاف العالم الذي يعيشون فيه والدور الذي يلعبونه في هذا العالم .بقيامك بتوفير
تشكيلة متنوعة من الفعاليات وبتعرض طفلك ألشكال متنوعة من المواقف فإنك ستضمن
تلقي عقل طفلك التحفيز الالزم لإلنتعاش .في الحاالت المثالية ،يقوم الطفل البالغ الثالثة من
العمر بعمل مسرحية خيالية ،يروي قصص ويخلق شخصيات .وسيقوم طفلك في مرحلة ما قبل
المدرسة باللعب لوحده معظم الوقت ،ولكن قد تزداد قدرته في اللعب مع اآلخرين .وقد يتطور
إحساسه بالملكية .في سن الثالثة يصبح في مقدور الطفل الرمي واإللتقاط وضرب الكرة والضغط
على دواسة الدراجة الهوائية – تأكد من قيام طفلك بلبس خوذة مناسبة ومطابقة للمواصفات كلما
يركب الدراجة الهوائية .سيكون لدى العديد من األطفال في سن الثالثة الرغبة في محاولة القيام
بفعاليات أكثر تعقيداً يتطلب القيام بها التنسيق بين اليد والعين.
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حاول القيام ببعض من األشياء التالية مع طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة:
.1

أف راد أسرتك هم زمالء اللعب المفضلين لطفلك .حدد وقتاً للضحك واللعب معاً .حاول
جعل اللعب إحدى الفعاليات التي تقوم بها مع طفلك .تمتّ ع بوقتك!
ليكن جدول طفلك متوازناً .من الضروري جداً أن يكون لدى طفلك الفرصة للقيام
بالفعاليات الب نّ اءة ووقت ف راغ للعب.

.3

إحتفظ بتشكيلة متنوعة من الكتب والنثريات في كافة أنحاء المنزل إلستعمالها عند
الحاجة .تكون األلغاز واللوازم الفنية متعة في حالة توفرها في من زلك .التناوب في
إستعمال اللعب والدمى يساعد طفلك على التمتع بأشياء جديدة.

.4

للقيام باأللعاب المبدعة لتوسيع خيال الطفل إحتفظ ببعض المالبس البالية
إلستعمالها في لعبة “المالبس التنكرية” (أي اإلظهار بصورة معينة) وإستخدم
األشياء التي تستعملها في الحياة اليومية للسماح لطفلك بالقيام بنفسه بخلق
للتمرن على
قصص”وهمية” .تعتبر المالبس واألحذية ذات الفتحات الكثيرة جيدة
ّ
ربط األشرطة وسد وفتح السحابات والتزرير وربط العقد.

.5

شج ع خيالهم .عند مشاركتك في حفلة شاي وهمية مع
تظاهر بما يتظاهر به طفلكّ .
طفلك ،إسأله“ :هل قدح الشاي الذي لديك حار جداً؟”

.6

إعط طفلك الفرصة إلختيار الفعاليات الرياضية التي يرغب القيام بها .ستزيد عملية
صنع الق رار من شعور الطفل بالمسؤولية وبالمتعة أيضاً.
حاول ترتيب فرص لطفلك لكي يكون ملخبطاً بالصمغ ،الدقيق وعجينة اللعب
شج ع إبداع طفلك وذلك بعرض أعمالهم الفنية بفخر وثناء.
بالماء ،الماء أو الصبغّ .

.8

شج ع طفلك على التمتع بقضاء وقت ممتع في الهواء الطلق مثل
إلعب خارج المنزلّ .
اللعب في الحديقة أو الحديقة العامة (المنتزه).

.2

.7

 .9إستعمل الكيس القماشي المملوء بحبات الفول والتي تعتبر من إحدى لعب األطفال
وذلك للقيام بلعبة الرمي والمسك مع طفلك .باإلمكان عمل هذه ا ألكياس وذلك
بخياطة قطع من القماش ووضع حبات فول أو ب زاليا مجففة في داخلها.
شج ع طفلك على مساعدتك في القيام باألعمال المن زلية إذا كان طفلك راغباً في
ّ .10
ذلك .قطع الخس ،طوي المالبس ،عمل الف راش وترتيب مائدة الطعام كلها أعمال
عليك القيام بها ولكن طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة يعتبرها متعة عند القيام بها
وستغرز فيه اإلحساس بالمسؤولية عندما يكبر.
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 7التلفزيون واإلعالم اإللكتروني
طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة و ...التلفزيون واإلعالم
اإللكتروني
للتلفزيون وأجهزة الحاسوب (الكمبيوتر) وألعاب الفيديو تأثير كبير على عالمنا .وقد
يصبح اإلعالم اإللكتروني مهماً جداً في حياة طفلك اليومية عندما يكبر أو تكبر .رغم
ذلك ،ال نعرف الكثير عن تأثي راته على تطور طفلك .في حالة وجود التلفزيون واأللعاب
اإللكترونية في من زلك ،فإن اإلف راط في إستعمالها قد يؤثر سلباً على حياة طفلك .يجب أن
ال تحل األجهزة اإللكترونية مكان الكتب واأللعاب المبدعة والتمارين الرياضية.
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حاول القيام ببعض من األشياء التالية مع طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة:
.1

ضع حدوداً وإفرضها .من المعقول جداً أن ال يستعمل الطفل في مرحلة ما قبل
المدرسة الكمبيوتر أو يشاهد التلفزيون ألكثر من ساعة واحدة في اليوم .يوصي عدد
كبير من الخب راء بأن ال يقوم األطفال في كافة األعمار بمشاهدة التلفزيون ألكثر من
ساعتين في اليوم.
ً
كن
مثاال يُحتذى به .إقض أوقات ف راغك في الق راءة ،اإلستماع لألغاني والموسيقى أو
القيام بالتمارين الرياضية.

.3

إن كان أطفالك يشاهدون التلفزيون ،إجلس معهم وشاهد التلفزيون .عليك التعليق
على ما تشاهده ،أو اإلستفسار من طفلك عما يحدث .يجب أن يجلس األطفال على
بعد ثالثة أمتار من شاشة التلفزيون.

.4

إن مشاهدة التلفزيون أو القيام بألعاب الفيديو قبل الذهاب إلى الف راش يؤدي إلى
تحفيز نشاط الدماغ ويمنع طفلك من النوم .قد تكون ق راءة كتاب أو قصة مع طفلك
قبل الذهاب إلى الف راش مريحة أكثر.
كن إنتقائياً لما تختاره من محتويات .إبحث عن الب رامج التي تحتوي على وسائل
تعليمية مناسبة حسب العمر .تجنب مشاهدة العروض المرعبة أو التي فيها عنف.

.6

إحتفظ باألجهزة اإللكترونية في مكان عائلي بحيث يكون بإمكانك م راقبة طفلك عند
إستعمال هذه األجهزة ويكون بإمكانك التفاعل معه عندما يلعب أو يتابع التلفزيون.

.7

تح ّدث عن السلبيات .تأكد من التح ّدث مع طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة عند
مشاهدتك شيئاً مرعباً أو عنيفاً .على سبيل المثال ،إذا شاهدت على التلفزيون خب راً
عن بيت يحترقُ ،
فق ل لطفلك“ :يا إلهي ،يا لهول هذا الحريق ،ولكن أنظر ،لم يصب
أحد بأذى ”.تقديم التوضيحات يكون السبب وراء تقليل الخوف والتشويش عندما
يتعلم طفلك المزيد عن هذا العالم.

.8

إن توفر ،إستعمل جهاز الفيديو لتسجيل ب رامج األطفال لإلستفادة منها عند الحاجة.

.9

عند غلق التلفزيون في فت رات األكل ستصبح المحادثة من األولويات وستساعد في
عملية التعليم وتطوير اللغة.

.2

.5

 .10حدد وقت إٍستعمال الكمبيوتر .إن إستعمال الكمبيوتر ال يساعد بالضرورة على
قررت السماح لطفلك بإستعمال الكمبيوتر
تحضير طفلك ومساعدته في التعليم .إذا ّ
تأكد من أن األلعاب أو ب رامج الكمبيوتر التي تختارها لطفلك في مرحلة ما قبل
المدرسة تمنحك وتمنح طفلك الفرصة لإلستمتاع بالكمبيوتر معاً.
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 8الرؤية والسمع
طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة و ...الرؤية والسمع
يتعلّ م األطفال من األشياء التي يرونها ويسمعونها في العالم الذي يحيط بهم .وتلعب الرؤية
والسمع جزءاً هاماً في تعليم الطفل عند ذهابهم إلى المدرسة .تقوم أج زاء عديدة من الرؤية
بالعمل معاً لمساعدة الطفل على الرؤية والفهم .ويلعب التنسيق بين اليد والعين دوراً في الكثير
من األلعاب واألفعال مثل الوصول والركض والمسك والتوازن .راقب طفلك وتأكد من خلوه من
عالمات تبين وجود مشاكل في رؤيته وقم بزيارة طبيب العائلة أو طبيب العيون إذا كان هناك
شيء ما يقلقك .يغطي التأمين الصحي تصاريف فحص العيون .ليس بالضرورة أن يعرف طفلك
الحروف لكي يقوم بفحص العيون.
السمع الجيد ضروري جداً لتطوير النطق واللغة .يجد األطفال الذين يواجهون مشاكل في السمع
صعوبة في تعلم الق راة .يكون بمقدور طفلك الذي يبلغ الثالثة من العمر سماع وفهم معظم ما
تتفوهون به ويكون أيضاً بإمكانه اإلصغاء إلى القصص واإلجابة عن األسئلة .راقب طفلك وتأكد
من خلوه من عالمات تبين وجود مشاكل في سمعه وقم بزيارة طبيب العائلة إذا كان هناك شيء
ما يقلقك .ومن بعض الطرق لحماية سمع طفلك هو في المحافظة على إبعاد طفلك من الدخان
حيث أن الدخان يسبب إلتهاب األذن ،وعند تنظيف األذن ،تجنب إستعمال الممسحات القطنية أو
أي شيء آخر في القناة األذنية.

عالمات على وجود مشاكل في
العين لدى طفلك:

عالمات على وجود مشاكل في
األذن لدى طفلك:

•

حمل األجسام أو األشياء على مقربة منه؛

•

وجود إلتهاب في األذن بشكل مستمر؛

•

تجنب الكتب المصورة أواأللغاز أو
الفعاليات القريبة األخرى

•

•

إمالة ال رأس ،إٍستعمال إشارة غير
إعتيادية أو تغطية عين واحدة عند
النظر إلى شيء ما؛

عدم الرد على األصوات بصورة جيدة،
أو اإلستجابة لألصوات العالية بشكل
أفضل؛

•

وجود صعوبة في معرفة الجهة التي
يأتي منها الصوت؛

•

اإلف راط في غمز العين أو حكه؛

•

التطور المتأخر للنطق.

•

التذمر من الصداع؛

•

إحم رار العيون واإلحساس بحرقة أو
حكة فيها؛

•

صعوبة في المسك ،بناء القوالب،
التوازن أو أشياء أخرى يدخل في القيام
به إستعمال التنسيق بين العين واليد.
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حاول القيام ببعض من األشياء التالية مع طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة:
.1

القيام بألعاب مثل قذف الكرة ومسكها والتوازن وبناء القوالب للمساعدة في تطوير
عملية التنسيق بين اليد والعين.
ً
إظهار أهمية حماية العيون لتجنب حدوث إصابات العيون .كن
مثاال يُحتذى به في
إستعمال واقيات العيون عند التقرب من المواد أو المعدات الخطرة .إحتفظ بالمواد
السامة بعيداً عن متناول طفلك للمساعدة في تجنب حدوث إصابات العيون.
يُنصح األطفال والكبار أيضاً بلبس النظارات .تأكد من أن هذه النظارات تعطي
الحماية من األشعة الفوق البنفسجية أ و ب بنسبة .% 100 – 99

.4

تعليم طفلك الطريقة المناسبة إلستعمال األجسام الحادة مثل األلعاب أو الدمى ذات
النهايات المدببة أو الحادة .إعط طفلك إرشادات بسيطة ،مثل“ ،نتمشى وال نركض
عندما نمسك بأجسام حادة في أيادينا ”.إن كان باإلمكان ،إستبدل المقص الحاد الذي
يملكه طفلك بالمقص غير الحاد الخاص باألطفال.

.5

تكلم وغني وإق رأ لطفلك – تمتع بوقتك عند اللعب باألصوات – كالتي تم ذكرها في
الصفحة رقم .3
يساعد التنظيف الجيد لليدين على منع اإلصابة بإلتهاب األذن .علّ م طفلك في
مرحلة ما قبل المدرسة على كيفية اإلعتناء بصحته وذلك بغسل يديه بالماء الدافيء
والصابون .سيساعده هذا األمر عندما يكون جاه زاً لدخول المدرسة.

.7

ب يّن لطفلك طرق حماية سمعه أو سمعها وذلك بتجنب سماع الموسيقى الصاخبة،
أو لبس واقية األذن في األماكن التي تكثر فيها األصوات الصاخبة بما فيها الموسيقى
الصاخبة.

.2
.3

.6

15 Ready, Set, Learn [Arabic] — Page

 9صحة األسنان
طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة و ...صحة األسنان
تعتبر األسنان من ضروريات الصحة التامة لطفلك .رغم أن األسنان الدائمية تحل محل األسنان
اللبنية ،فإن األسنان اللبنية ضرورية جداً لمساعدة طفلك في التحدث بوضوح واألكل بشكل سليم
وإظهار إبتسامة صحية .تقوم األسنان اللبنية بملء الف راغ في الفم لحين إكمال ظهور األسنان
الدائمية في الفترة ما بين الـ  12أو  13من العمر .يكون لدى معظم األطفال  20سناً حين بلوغهم
سن الثالثة من العمر .يساعد تنظيف األسنان بالفرشاة على منع تسوس األسنان وتحتاج هذه العملية
إلى إستعمال اليد بمهارة تامة – وهذه المهارات ال يكتسبها الطفل لحين بلوغ الخامسة من العمر
لذلك يحتاج األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة إلى مساعدة ال والدين في تنظيف أسنانهم بالفرشاة
في الصباح وقبل الذهاب إلى الف راش في الليل .إن أفضل طريقة لجعل تنظيف األسنان بالفرشاة
عادة صحية هو في قيامك بتنظيف أسنانك بالفرشاة في نفس الوقت الذي ينظف فيه طفلك أسنانه.

حاول القيام ببعض من األشياء التالية مع طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة:
.1
.2
.3
.4

.5

ضع كمية صغيرة بحجم حبة الب زاليا من معجون األسنان بالفلوريد على فرشاة
تنظيف األسنان .يعتبر إستعمال الفلوريد طريقة جيدة ومجربة لمنع تسوس األسنان.
ال يحتوى بعض أنواع معجون األسنان الخاص باألطفال على الفلوريد ،يرجى التأكد
من المحتويات الموجودة على غالف علبة معجون األسنان قبل الش راء.
حاول ممارسة وضع كمية مناسبة من المعجون على فرشاة األسنان عند قيامك بتنظيف
أسنانك مع طفلك .إحتفظ بمعجون األسنان بعيداً عن متناول األطفال الصغار .قد
تغري نكهة الفلوريد الموجودة في بعض أن واع معجون األسنان طفلك على اإلف راط في
إستعمالهّ ،
تذك ر بأن طفلك يحتاج إلى كمية صغيرة جداً من الفلوريد لحماية أسنانه.
قم بخلق لعبة لتنظيف األسنان أو إعمل أغنية تتحدث عن تنظيف األسنان مثل
نظ فّ ،
“نظ فّ ،
ّ
نظ ف أسنانك” وغ نّ ها على صوت موسيقى أغنية ثانية تعرفها مثل “يا
بط ،يا بط ،إسبح بالشط”
إختر وجبات األكل الخفيفة التي ال تضر األسنان مثل مكعبات الجبن ،قطع الف واكه
والخضار الطازجة .الم واد التي تحتوي على السكر والنشا تغذي البكتيريا المت واجدة في الفم
والتي تسبب تسوس األسنان .التالي بعض من مصادر هذه الحلويات (السكاكر) والنشا:
• المشروبات الغازية ،الحليب ،العصير والحلويات األخرى.
• األغذية اللزجة مثل الف واكه المجففة والحلويات؛
• األغذية التي تحتوي على السكر مثل البسكويت ،قطع حلوى الغ رانوال ،الشوكوالتة،
الكعك ،المعجنات ،الكعكة المقلية (الدونات) ،الفطيرة المسطحة والمدورة والتي
تعرف بـ (مافن) والعلكة التي تحتوي على السكر؛
• األغذية النشوية مثل البسكويتة ال رقيقة ،المعكرونة ،رقائق البطاطس المقلية (الجبس)؛
إن قمت بتقديم هذه األطعمة ،من األفضل إعطاؤها كوجبة خفيفة أو وجبة رئيسية واطلب
من األطفال تنظيف أسنانهم بالفرشاة حال اإلنتهاء من تناولها.
ساعد طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة على اإلحساس بال راحة عند الذهاب إلى عيادة
طبيب األسنان .إستفسر من المكتبي العامل في المكتبة العامة عن كتب األطفال
الخاصة بزيارة عيادة الطبيب وإق رأها مع طفلك.
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 10اللياقة البدنية
طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة و ...اللياقة البدنية
تعتبر الفعاليات الرياضية النشطة ضرورية جداً للتطور والنمو الصحي لطفلك في مرحلة ما
قبل المدرسة .تعتبر مساعدة الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة في القيام بالتمرينات الرياضية
السليمة وإعتبارها من األعمال اليومية الروتينية لخلق أسلوب عيش سليم يتبعونه طول حياتهم.
تقوي النشاطات الرياضية العظام وتقوي العضالت والقلب وتساعد على تطوير المرونة
والوضعية الجيدة والتوازن .يعتبر تقديم سلسلة من الفعاليات العامل على تحضير طفلك في
مرحلة ما قبل المدرسة للقيام بالفعاليات الرياضية اآلمنة والسليمة في المدرسة .وأن أسهل
طريقة لزيادة مستوى النشاط الرياضي لطفلك هو في إختيار فعاليات مختلفة للقيام بها طوال
اليوم وعلى فت رات تستغرق فترة كل منها من  5إلى  10دقائق .عند بلوغ طفلك سن الثالثة
من العمر ،يجب أن يكون بمقدوره القفز بقدميه من األرض ،القفز بقدم واحدة لبضع خطوات،
إستعمال الدواسة لركوب الدراجة الهوائية ،الرقص على أنغام الموسيقى ومسك كرة كبيرة .من
الضروري جداً معرفة أن األطفال الصغار يتعلمون هذه المهارات بأنفسهم وحسب قدراتهم
الشخصية ويجب أن يكون الكبار صبورون مع األطفال عندما يقومون بإكتساب هذه المهارات.

حاول القيام ببعض من األشياء التالية مع طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة:
.1

إلعب مع طفلك ألعاباً نشيطة مثل لعبة المطاردة أو اإلختباء والبحث؛ القذف ،الركلة
وضرب الكرة؛ أو الذهاب للسباحة معاً.
إذهب مشياً مع طفلك إلى الحديقة العامة (المنتزه) أو ساحة اللعب .علّ م طفلك كيفية
اللعب بسالمة في ساحة اللعب (إنتظار دوره في اللعب ،األنزالق بوضع أقدامهم
ً
أوال واإلبتعاد عن األراجيح المتحركة وأسفل المن زلقة) .إحمي طفلك من الشمس عند
اللعب خارج البيت وذلك بإستعمال الدهون الحاجبة لألشعة الشمسية التي تحتوي
على ما ال يقل عن نسبة  15من عامل الحماية من الشمس (.)SPF
يكون األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة نشطين أيضاً داخل البيت حيث يركضون
ويقفزون عند الرقص.
إذهب مشياً مع طفلك إلى بيت صديق أو إلى الدكان الواقع في نهاية الشارع أو في
المنطقة القريبة من من زلك.

.5

شج ع األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة على القيام باألعمال بأنفسهم وذلك بالسماح
ّ
لهم بالمساعدة في حمل المواد الغذائية ،أو القيام باألعمال المن زلية البسيطة والقيام
باإلعتناء بالحديقة .سيستمتع طفلك بالقيام بهذه األعمال وتساعدهم هذه األعمال
أيضاً في زيادة لياقتهم البدنية.

.2

.3
.4
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 11الوجبات الغذائية الخفيفة والصحية
طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة و ...الوجبات الغذائية الخفيفة
والصحية
تعتبر سن وات ما قبل المدرسة ضرورية للتعليم على التذوق والتمتع بعدد واسع من األطعمة التي تم
تحضيرها بطرق مختلفة .يحتاج األطفال كل يوم إلى أن واع مختلفة من األطعمة ومن كافة المجاميع
التي تم ذكرها في الدليل الكندي لألطعمة وذلك لمساعدتهم على التعلم واللعب والنمو .يرجى م راجعة
الصفحة  21لمعرفة عن وان موقع اإلنت رنت الخاص بالدليل الكندي لألطعمة .يملك الطفل معدة صغيرة
لذلك فهو بحاجة إلى تناول الطعام كل ساعتين أو ثالث ساعات .حاول تقديم ثالثة وجبات أكل في
اليوم وإعطاء وجبات خفيفة بين هذه الوجبات ال رئيسية.
خالل فت رات تناول الوجبات الغذائية والوجبات الخفيفة يتعلم األطفال كيفية تناول األكل والمهارات
اإلجتماعية .تنزل وت رتفع شهية األطفال خالل فت رات النمو لذلك دعهم يقرروا فيما إذا كان وا يرغبون في
تناول الطعام أو ال أو كمية الطعام الذي يرغبون في تناوله .إجلس مع طفلك على مائدة الطعام وتناول
طعامك معه .يتعلّ م األطفال بمشاهدتك ألنك قدوتهم.
عليك تقديم األطعمة من مجموعتين أو أكثر الموضحة في الدليل الكندي لألطعمة كوجبة خفيفة
صحية .حاول التقليل من الم واد التالية :المشروبات الغازية ،رقائق البطاطس المقلية ،والحلويات التي
تحتوي على نسبة عالية من السكر و /أو الدهون.
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حاول القيام ببعض من األشياء التالية مع طفلك في مرحلة ما قبل المدرسة:
.1

خطط لتقديم وجبات خفيفة وصحية قبل أن يشعر الطفل بالجوع .إن كنت تعرف
بأنك ستكون بعيداً عن البيت خالل فترة تقديم الوجبات الخفيفة – إحمل معك وجبة
خفيفة وإحفظها بأمان في حقيبتك أو إحملها معك في كيس معزول البرودة.

.2

شارك طفلك في عملية تحضير الطعام .األطفال الذين يساعدون في عملية التبضع
لش راء المواد والذين يساعدون في عملية تحضير الوجبات الخفيفة فإنهم أكثر
جدية في أن يقوموا بأكل ما ساعدوا في تحضيره .عندما تقوم بالتبضع لش راء المواد
الغذائية ،دع طفلك يختار أنواع جديدة من الفواكه والخضروات لكي يجربها.

.3

ق ّدم لطفلك في مرحلة ما قبل المدرسة الحق في اإلختيار“ :هل ترغب في أكل الجزر
أم البروكولي (ضرب من القرنبيط)؟

.4

تجنب “اإلف راط في األكل” (تناول الوجبات الخفيفة بإستم رار) أو “إرتشاف”
المشروبات طوال اليوم .تعتبر هذه العملية قاسية على األسنان ويحتاج الطفل إلى
شهية كبيرة لتناول الطعام بشكل جيد في وقت وجبات األكل .لتجنب “اإلف راط في
األكل” ُق ل لطفلك“ ،حسناً ،أوشك وقت الوجبة الخفيفة على اإلنتهاء .ل نُ نهيها حتى
يكون بإمكاننا اللعب لمرة ثانية”.

.5

إختر من القائمة التالية بعض الوجبات الخفيفة المشهورة والسهلة الصنع:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الخبز المحمص على شكل مثلث مع زبدة الفول السوداني أو زبدة المكس رات؛
الخبز اللبناني (البيتا) الكامل الحبوب مع الحمص؛
بسكويتات التين مع الحليب؛
“لقمات” البوريتو مع الفول والجبن؛
قطع الموز وغمسها في حلوى (بودنغ) الفانيال؛
الحليب أو الصويا المعسول مع التوت الطازج أو المجفف؛
قطع الخضار وغمسها في جبن الحلّ وم؛
الفواكه والحليب؛
اللبن الصافي مع قطع الفواكه المعلبة؛
شريحة رقيقة من اللحم ملفوفة حول الخبز “األصابع”؛
سمك السلمون المعالج بالدخان والبسكويتة الرقيقة الكاملة الحبوب؛
سندويتشة البيض المسلوق جيداً على قطع خبز القمح الكامل؛
قدمي الحليب أو الماء مع الوجبات ال رئيسية والوجبات الخفيفة .إن شعر األطفال
بالعطش في األوقات األخرى ،قدمي إليهم الماء .ال يحتاج طفلك إلى عصير الف واكه .إن
قدمتي العصي ر ،يجب أن ال يزيد العصير عن ¼ أو ½ كوب (أي من  60إلى 125
مللتر) في اليوم ال واحد .قدمي فقط عصير الخضار أوالف واكه المبست رة .% 100
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أرغب في معرفة المزيد عن...

هناك موارد عديدة تحتوي على معلومات أكثر لمساعدة طفلك على التحضير للتعليم .نسرد في
أدناه بعض من الموارد التي نقترحها:

برنامج اإلحالة ومراجع العناية باألطفال في بريتش كولومبيا

تقدم هذه الب رامج خدمات اإلحالة إلى أفضل أماكن الرعاية باألطفال وتقدم أيضاً الم راجع والمساندة
لمقدمي خدمات العناية باألطفال وال والدين في أكثر من  170منطقة منتشرة في كافة أنحاء مقاطعة
بريتش كولومبيا .يوفر هذا الموقع قائمة بأسماء م واقع العناية باألطفال وب رامج اإلحالة المحلية.
www.mcf.gov.bc.ca/childcare/parents.htm

مجلس العوائل في بريتش كولومبيا

يقدم مجلس العوائل في بريتش كولومبيا التدريب والموارد والمطبوعات المصممة لتقوية
ومساندة العوائل .إتصل برقم الهاتف التالي للحصول على دليل الموارد أو تصفح موقع المجلس
على شبكة اإلنترنت .يمكن طلب الحصول على المطبوعات وذلك باإلتصال برقم الهاتف أو
الفاكس أو من على شبكة اإلنترنت.
إتصل بالرقم 1-800-663-5638 :أو بالرقم  604-660-0675في فانكوفر.
www.bccf.bc.ca

كراس الدليل الصحي في بريتش كولومبيا والكراس الصحي للسكان
األصليين (فيرست نايشنز)
يحتوي ك راس الدليل الصحي في بريتش كولومبيا على  190موضوع صحي ،وبضمنه النصحية
والمشورة عن تاريخ م راجعة المتخصصين في القطاع الصحي .يحتوي الك راس الصحي للسكان
األصليين على معلومات وم وارد معينة خاصة بالسكان األصليين في بريتش كولومبيا .بإمكان
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سكان بريتش كولومبيا الحصول على نسخة مجانية من الك راسين وذلك باإلتصال بهاتف
المعلومات التابع لوزارة الصحة وعلى الرقم .1-800-465-4911

الدليل الصحي في بريتش كولومبيا على شبكة اإلنترنت

يوفر موقع الدليل الصحي في بريتش كولومبيا على شبكة اإلنترنت معلومات مصدقة طبياً
وموثوقة عن أكثر من  3000موضوع صحي شائع وفحوصات وإج راءات وموارد أخرى لسكان
ّ
بريتش كولومبيا.
تصف ح موقع اإلنترنت التالي وذلك بإدخال رمزك البريدي الخاص بمقاطعة
بريتش كولومبيا:
www.bchealthguide.org

الملفات الصحية في بريتش كولومبيا

الملفات الصحية في بريتش كولومبيا هي سلسلة من أكثر من  150نشرة حقائق سهلة الفهم
وعلى هيئة ورقة واحدة وعن مواضيع متنوعة عن القضايا المتعلقة بالصحة العامة وصحة البيئة
والسالمة ومن ضمنها التلقيحات.
www.bchealthguide.org/healthfiles/index.stm

خط الهاتف الخاص بالممرضة في بريتش كولومبيا

معلومات صحية ونصائح وإحاالت تتم بالسرية التامة وتوفرها ممرضات مؤهالت تم تدريبهن
خصيصاً لهذه الغاية وهن موجودات على مدار الساعة وفي كافة أيام األسبوع .تقوم الممرضات
بإعطاء التقييم في الوقت المناسب والمعلومات الصحية والموارد لمساعدتكم على إتخاذ الق رارات
الصحية الحكيمة فيما يتعلق بك أو بأف راد أسرتك ومن ضمن هذه المعلومات الوقت المناسب
لرؤية أحد اإلخصائيين في القطاع الصحي .ال تقوم الممرضات بإعطاءك وصفة طبية ،وال تفوق
نصيحتهم النصيحة التي يقدمها الطبيب .يتواجد الصيادلة أيضاً يومياً من الخامسة عص راً إلى
التاسعة صباحاً لإلجابة عن أسئلتكم المتعلقة باألدوية.
إتصل بالرقم المجاني 1-866-215-4700 :في أي مكان من بريتش كولومبيا أو
 604-215-4700في منطقة فانكوفر الكبرى.
الرقم المجاني الخاص بالصم واألشخاص الضعيفي السمع في بريتش كولومبيا:
1-866-889-4700
تتوفر خدمات الترجمة في  130لغة.

خدمات المكتبة العامة في بريتش كولومبيا

عنوان الموقع التالي يعطيك قائمة بعناوين المكاتب العامة في منطقتك والتي توفرها وزارة
التعليم في بريتش كولومبيا.
www.bcpl.gov.bc.ca/public/contacts.php

الطاولة اإلفت راضية للم راجع في المكاتب العامة في بريتش كولومبيا توفر حلقات اإلتصال على
اإلنترنت ودليل اإلنترنت للمكاتب العامة في بريتش كولومبيا.
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www.bcpl.gov.bc.ca/VRD

المكتبة اإلفتراضية الكندية لألطفال واألسر

يقدم هذا الموقع التعليمي العام موارد ممتازة وموثوقة لألطفال ولألسر .المعلومات متوفرة أيضاً
باللغة الفرنسية.
www.cfc-efc.ca

اإلتصال بإخصائي الحمية الغذائية ()Dial-A-Dietitian

يعتبر اإلتصال بإخصائي الحمية الغذائية ( )Dial-A-Dietitianخط هاتف مجاني للمعلومات
عن التغذية لسكان بريتش كولومبيا وبأكثر من  130لغة مختلفة منها اإلنجليزية والكانتونية
والماندرينية والبنجابية .يقدم إخصائيوا الحميات
المسج لون النصائح ومعلومات سهلة
ّ
ً
اإلستعمال عن التغذية من الساعة  9صباحاً ولغاية الساعة  5عص را في أيام اإلثنين إلى
الجمعة ،ويقدمون أيضاً اإلحالة إلى خط الهاتف الخاص بالممرضة في بريتش كولومبيا إذا
إقتضت الحاجة.
إتصل بالرقم المجاني 1-800-667-3438 :في أي مكان من بريتش كولومبيا أو الرقم
 604-732-9191في فانكوفر.
www.dialadietitian.org

األكل الصحيح والسليم مع الدليل الكندي لألطعمة

يبين موقع اإلنترنت التالي كيفية األكل الصحيح والسليم مع الدليل الكندي لألطعمة إلختيار
أطعمة صحية لجميع األشخاص من سن الثانية فما فوق.
www.healthcanada.ca/foodguide

برامج موارد األسرة

تعتبر جمعية ب رامج موارد األسرة في بريتش كولومبيا جمعية ال ربحية تقدم ب رامج تفاعلية لألسر
الذين لديهم أطفال من سن  0إلى  6سنوات.
www.frpbc.ca

دائرة الصحة الكندية

يقدم أحدث المعلومات واألخبار الصحية وبضمنها العناوين البارزة ،اإلنذارات ،التحذي رات
وإستدعاء المنتجات ،اإلتصال بالمنظمات الصحية والئحة من األلف إلى الياء وبضمنها
معلومات للسكان األصليين .هذا الموقع متوفر باللغتين اإلنجليزية والفرنسية.
www.healthcanada.ca

إستثمر في األطفال ()Invest in Kids

“ال راحة ،التعليم واللعب” .يحتوي موقع إستثمر في األطفال على أنواع مختلفة من األفكار
لمساندة تطور الطفل وعلى م راحل مختلفة وباللغتين اإلنجليزية والفرنسية
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إتصل بالرقم1-877-583-KIDS :
www.investinkids.ca

خط الهاتف للمعلومات الخاصة بالصحة النفسية

يوفر خط الهاتف هذا معلومات مسجلة عن ب رامج الصحة النفسية المتوفرة في المقاطعة وكذلك
األع راض ،األسباب ،العالج ،مجاميع اإلسناد والمطبوعات عن عدد من األم راض النفسية .بإمكان
الكادر العامل تزويد الوالدين بإسم وعنوان دائرة أو مجموعة قريبة من محل سكناهم.
إتصل بـ 1-800-661-2121 :أو  604-669-7600في فانكوفر

وزارة تنمية األطفال والعائلة :تنمية الطفولة المبكرة

بإمكان المكاتب المحلية تقديم المعلومات للعوائل عن الموارد المتوفرة لتطوير الطفولة المبكرة
في المنطقة .يرجى تصفح الصفحات الزرقاء في دليل الهاتف للبحث عن قائمة بأرقام الهواتف
في المنطقة .باإلمكان اإليصال بب رامج تطوير الطفولة المبكرة والمعلومات في موقع الوزارة على
شبكة اإلنترنت.
www.mcf.gov.bc.ca/early_childhood/index.htm

مركز السيطرة على السموم

يقدم هذا المركز معلومات عن السموم وكيفية عالجها.
إتصل بالرقم 1-800-567-8911 :أو  604-682-5050في فانكوفر في الحاالت الطارئة أو
 604-682-2344في فانكوفر في الحاالت الغير طارئة.

سلطات الصحة العامة
توفر دائرة الصحة العامة الخدمات والمساندة لصحة وتطوير األطفال في مرحلة ما قبل
المدرسة ضمن كل دائرة صحية .إتصل بالمركز الصحي العام في منطقتك لإلستفسار عن
التغدية ،السمع ،األسنان ،النطق والكالم ،التلقيحات والصحة العامة والتطوير .يرجى البحث
في الصفحات الزرقاء من دليل الهاتف إليجاد المعلومات عن المركز الصحي العام القريب من
منطقتك.
www.healthservices.gov.bc.ca/socsec/index.html

آباء يساندون في معرفة القراءة والكتابة ()PALS

يعتبر بالز ( )PALSبرنامجاً ناجحاً جداً ومتجاوب ثقافياً لألسر في تعلم الق راءة والكتابة وفي
 12منطقة مدرسية ومجتمعات كثيرة للسكان األصليين في كافة مناطق المقاطعة.
www.palsfamilylit.ca

مراكز البداية القوية في بريتش كولومبيا (StrongStart BC
)Centres

يقدم موقع اإلنت رنت هذا معلومات عن م راكز البداية القوية في بريتش كولومبيا (StrongStart
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 .)BC Centresتعتبر م راكز البداية القوية في بريتش كولومبيا ب رامج مجانية في التعليم المبكر
لألطفال الذين هم في سن مرحلة ما قبل المدرسة والذين يحضرون مع أسرهم أو المعتنين بهم.
www.bced.gov.bc.ca/literacy/early_learning/ss_centres.htm

الخطوات األولية لألطفال الرضع

هذا المورد الذي يمكن تصفحه عن طريق اإلنترنت أو الحصول عليه من المركز الصحي العام
في المنطقة القريبة منك يقدم المساعدة للوالدين أو مربي األطفال الذين يترواح أعمارهم من ستة
أشهر إلى ثالث سنوات على معرفة العوامل التي تساعد على التطور والنمو السليم للطفل.
www.healthservices.gov.bc.ca/cpa/publications/firststeps.pdf

