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 محادثة للتعرف على الطفل والعائلة

 
 

ُ كأھل أنكم   ھا طفلكمالتطور التي مر ب عملیة سیر ا عنمن یستطیع أن یحدثن فأنتم ،باألمور المتعلقة بطفلكم.براء خُ ون دّ عَ ت
حیث  علیھا، نشأماھي اللغة التي وماذا یلعب وبماذا یحب أن یلعب القیام بھا، طفلكم ب ، ماھي األشیاء التي یحُ لغایة األن

  اً.ساعدنا جدو أمر یُ ھلغایة األن التجارب التي مر بھا  على دعم تطوره بناءولكم عن طفكافیة على معلومات  الحصولأن 
 

أي  ـ"جزء التعارف" مع أخذ العلم أن اإلجابة علیھا،  تودوناألسئلة التي تحدید المحادثة التي نجریھا معكم الل خیمكنكم 
سلم ، لُییةساسیة الفعلاأل منفصل عن مذكرة تَعلم اللغةآمن وبشكل  یُحفظ ـ المعلومات الشخصیةفیھا  تدون تيال الصفحات

 خرى.أاالنتقال إلى منشآه رعایة أطفال  دفترة رعایة الروضة/ دار الرعایة النھاریة أو عن انتھاءخصیاً عند لكم ش
 

 :ومناقشتھا معكم طرح األسئلة التالیةنرغب ب
 

	ھذا االسم معنى خاص؟ یحمل؟ ھل طفلكمھو اسم ما  .1
	ضمن العائلة (اخوة واخوات و/أو أشخاص آخرون)؟ طفلكممع من یعیش   .2
	، ماھي أسماءھم وأعمارھم؟أخوات أوو/إذا كان ھناك أخوة   
	؟ھل تقطنون منذ مدة بعیدة في برلین .3

 
 ما نرغب بمعرفتھ بالنسبة لتطور ابنتكم او ابنكم اللغوي:

 
	؟بنطق بعض الحروف؟ أو ربما قد بدأ بنطق بعض الكلمات؟ ماھي ھذه الكلماتطفلكم  بدأھل  .4
اھي ؟ مالسعادة، الحزن، الغضب والخوف) :أحاسیسھ (على سبیل المثالیعبر طفلكم عن أمانیھ، رغباتھ و كیف .5

	ردة فعلھ عندما تقولون لھ "كال" أي عندما ترفضون طلبھ أو تمنعوه عن فعل شيء ما؟
 تصفحلوقتاً تقضونھ مع طفلكم مثالً للغناء معاً أو لسرد الحكایات أو لقراءة الكتب أو ین لآلخر ھل تجدون من الح .6

	؟أثناء ذلكھا معاً؟ وماھي اللغة التي تستخدمو الكتب المصورة
	مفضلة عند طفلكم، حیث أنھ یرغب بسماعھا بشكل متكرر؟ھل ھناك كتب أو أغاني أو قوافي  .7
	أسئلتھ؟ وحول ماذا تدورد طفلكم الفضول عن شعور ما الذي یثیر .8
	؟أو یغني أو یدندن یثرثر بشكل غیر مفھومطفلكم خالل اللعب أم  ھل یتكلم .9

 
 :نشأوا ببیئة متعددة اللغات ممنأھالي األطفال على  سئلة التالیةتُطرح األ

 
10.  ُ 	؟في عائلتكم ستخدمماھي اللغات التي ت
	اآلخرین بلغات أُخرى؟ھل یفھم طفلكم لغات أُخرى؟ ھل یستطیع التفاھم مع  .11
	؟؟ وبالنسبة لكممن غیرھا الستخدامھا أكثرطفلكم  یرتاحالتي المفضلة وماھي اللغة  .12
	ماھي الفرص التي تمنحھا النشأة المتعددة اللغات للطفل برأیكم؟ .13
	ھنا؟ أن یتعلمھ ینبغيلذي انسبة للتطور اللغوي لطفلكم؟ ما ما الذي تتمنون بال .14

 
 

 *:بانتظام دار الرعایة زیارةتعوید الطفل على فترة مرحلة التأقلم أي  خاللبشكل خاص تعد األسئلة التالیة مھمة 
 

فاعل راقب عن بعد أو أنھ یتكیف یتصرف طفلكم في أجواء جدیدة أو غیر اعتیادیة (على سبیل المثال: یتمھل أو یُ  .15
	مباشرة)؟

نشأة دة/ الجد أو ممن كان یرعاه عند تغیبكم عنھ (على سبیل المثال: الج؟ عنكم مراراً وقتاً بعیداً طفلكم  قضىھل  .16
	؟أو نادي رعایة أطفال خاص...الخ) ـة نھاري/ /ـةيمربرعایة أُخرى، أو 

	؟لكم بالنسبة لطفلكم وبالنسبة لحظات الوداعتسیر كانت كیف  .17
(على سبیل المثال: طقوس أو أجواء  دور الریاض أو الحضانة على األجواء في للتأقلمقد یساعد طفلكم  ما الذي .18

	؟ماھي األشیاء التي یمكننا مراعاتھادبدوب قماشي)؟ نوم معینة أو ربما 
 ؟عدكم أنتم كأھل خالل فترة تأقلم الطفلقد یسا ما الذي .19

 
 



Mein	Sprachlerntagebuch	

 یمیزه؟ ما الذيو طفلكمماھي اھتمامات 
 

ُ األجواء التي ماھي   .20 	بالراحة؟ مشعر طفلكت
	مھارات معینة وماھي ھذه القدرات؟ طفلكم؟ ھل یمتلك عادات معینة وماھي ھذه العادات مھل لطفلك  .21
	؟طفلكملدى المفضلة  ـ داخل وخارج المنزلـ ماھي األماكن   .22
	؟(على سبیل المثال یخاف الكالب أو الظالم) طفلكمھل ھناك ما یثیر الخوف لدى  .23

 
 لعب الطفل: حول

 
	؟كمطفلما ھو المكان المفضل للعب عند  .24
	أن یلعب؟ طفلكمبماذا یحب  .25
	؟)...على سبیل المثال الرقص، القفز، التسلق( طفلكمأنواع النشاطات الحركیة التي یفضلھا ماھي  .26

 
 :بما یخص إقامة العالقات مع أطفال آخرین

 
	العائلة)؟ أطفال من الجوار، من أفرادباللعب ( طفلكممع من یستمتع  .27
	؟عالقات مع أطفال آخرین بإقامة طفلكمھل یسعد  .28
	خالل تعاملھ مع األطفال اآلخرین؟ طفلكمكیف یتصرف  .29

 
 :معلومات عن عائلتكم

 
	؟..الخ)أصدقاء.(أقارب، یھتمون بھ ویثق بھم  ممقربون لطفلك أخرون ھناك أشخاصھل  .30
یعرفھم من نشاطات دوریة یشارك  أطفال ،صدقاء(أ المھمین لدیھ من خارج نطاق العائلة ممن ھم معارف طفلك .31

 ؟)الخ ع...الرضومجموعة األمھات بھا كمجوعة اللعب أو جمباز األطفال أو 
تغییر مكان 	أخت،	على سبیل المثال والدة أخ أوھل توجد أحداث معینة كانت أو مازالت مھمة في حیاة طفلكم ( .32

	سكن، االنفصال)؟ال
 الحظاتكم؟م ؟ إذا كانت اإلجابة نعم، ماھيتطور طفلكمعملیة یتعلق ب مافیالحظتم جوانب ملفتة للنظر أو مشاكل ھل  .33

 
 أمنیاتكم وتطلعاتكم:

 
	لطفلكم؟ نحن نقدمھ أن ما الذي تتمنوا .34
	طفلكم لدینا؟ذي تتمنوا أن یتعلمھ ال ما .35
	اطالعنا علیھا؟بھل ھناك أي معلومات أخرى ترغبون  .36

 
 
 
 

 ،الحوار،، حسننحن نشكركم على منحنا ثقتكم وعلى 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ أجریت المحادثة بتاریخ:
 

 التربوي/ ـة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألمر: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ / ـةولي
 
 
 

تأقلم خالل الفترة المخصصة لسبق وأن تم نقاشھا طرحھا إذا إعادة ولكن الرجاء عدم  طرح األسئلة أو االقتراحات التالیة كم: یمكن*ین والتربویاتمالحظة للتربوی
	األسئلة التي ترونھا غیر مناسبة أیضاً.إغفال  بإمكانیة العلمأخذ ، مع الطفل
	


