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أن ناجحة، ال بد من  الجدیدة ةمرحلومن أجل أن تصبح ھذه ال ،المدرسة طفلكم دخول موعد اقترب لقد
إذا كان  ، التأكد مماقبل االلتحاق بالمدرسة ،سیتم. لذلك األلمانیةفي اللغة  قدرات جیدةیكون لدى الطفل 

طفلكم بحاجة إلى دعم في تطوره اللغوي، وذلك بواسطة عملیة تقدیر لغوي في حضانة الطفل أثناء 
 تحدید "بـ والمعنون 55 تعتبر ھذه العملیة واجباً وفقاً لقانون المدارس لوالیة برلین المادةاألسابیع القادمة. 

 والدعم اللغوي".اللغوي  المستوى

 اللغوي یركز الخبراء التربویون على المجاالت التي تھم التطور اللغوي المستوى في إطار عملیة تحدید
 الدفتر"بشكل خاص. وھم یعتمدون في ذلك على مالحظاتھم المباشرة وعلى ما ھو مدون في  لألطفال
 . الخاص بالطفل "اللغة لتعلّم الیومي

بینكم وبین تعاون  أن یكون ھناك طفلكم بشكل جید أثناء فترة الروضة، ال بد منمن أجل أن یتم تطور 
الثقة. فھم یتابعون اإلنجازات اللغویة لكل طفل أثناء الحیاة الیومیة في  المربیات والمربین قائم على

ن البنات . الكثیر م"اللغة لتعلّم الیومي الدفتر"نون مالحظاتھم الخاصة بذلك في ما یسمى الروضة ویدوّ 
یالحظون من تلك ن ما تعلموه مع مرور الوقت. أما المربون فبیِّ والصبیان یفخرون بھذا الدفتر الذي یُ 

 ومن شأن تحدیدما.  وضوعفي م إضافيكان بحاجة إلى دعم إن كان الطفل یتقدم لغویاً أو إن المدونات 
اللغوي للطفل أن یكون أساساً لھذا الدعم. فالمطلوب في النھایة أن یكون الطفل قادراً على أن  المستوى

 یشارك في الحدیث الذي یدور في الصف وأن یطور شخصیتھ. یتعلم جیداً في المدرسة وأن 

عاً في تفكروا مكي لذلك من المھم أن تتحدثوا مع المربیة أو المربي عن نتیجة تحدید المستوى اللغوي، ل
في البیت وفي الحضانة. یمكنكم طبعاً الحصول ودعمھ السبل التي یمكن اتباعھا لتشجیع طفلكم لغویاً 

التواصل مع الجدیر بالذكر أن إن رغبتم في ذلك. و لدى طفلكم على تقییم خطي لتحدید مستوى اللغة
نكم مناقشة جمیع المسائل یمكوأھمیة خاصة إذا رأوا أن الطفل یحتاج إلى دعم لغوي خاص.  والمربین ذ

 المتعلقة بھذا الموضوع معھم في الحضانة. 

 لكل طفل أثناء العام التربوي القادم في الروضة ستتم دعوتكم مع طفلكم إلى الفحص الطبي الذي یُجرى
نتیجة التقییم اللغوي للطفل معلومة ھامة للطبیب المدرسي. لذا تحوي لمدرسة، وقد إلى اقبل االنتقال 

 م أن تُحضروا التقییم معكم إلى موعد الفحص. أرجوك

ً  األطفال روضة في والنجاح البھجة لطفلكم أتمنى  .دائما
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