
حقيبة الظهر:

وهذا برنامج يرمي إىل تعزيز التعددية اللغوية وكذلك تعليم 

الوالدين. كام يهدف إىل زيادة املشاركة يف التعليم واملساواة 

التعليمية.

ما هي حقيبة الظهر؟

حقيبة الظهر عبارة عن برنامج:

لتعزيز اللغة لألطفال الذين يتمتعون بأكرث من لغة   •

لتعليم الوالدين  •

إلدخال الوالدين يف اليوم املدريس  •

لتطوير التواصل بني املدرسة و الوالدين يف البيت  •

ما الذي تتوفر عليه »حقيبة الظهر«؟

مواد متوفرة لتعزيز التعددية اللغوية لألطفال  •

تبادل و تدريب الوالدين عىل املواد ا لتعليمية الوفرية  •

اقرتاحات للوالدين لريافقوا أبناءهم ويتعاملوا معهم برباعة أثناء السريورة    •

التعليمية     

قضاء أوقات ممتعة والسعادة واملزيد من الوقت للقاء والتبادل وطرح     •

األسئلة  

مساعدين للوالدين يقدمون لهم الدعم يف ذلك املكان  •

فريق حقيبة الظهر:

يلتقي الوالدين تحت رعاية رئيس فريق التعددية اللغوية، ويكون هذا اللقاء مرة 

واحدة كل أسبوع يف مدرسة األطفال. سيحاولون أن يقوموا معا بأنشطة متكن 

األطفال القيام بها يف املنزل أيضا- وذلك باستخدام اللغة األم.   هذا وسيقوم الوالدين 

بالتجارب عرب التامرين البسيطة و كذلك األلعاب حتى يستطيعا من تعزيز التطوير 

اللغوي ألطفالهم يف البيت. أضف إىل ذلك، سيكتسبا الثقة يف اغتنام الفرصة بالعمل 

مع أطفالهم بثقة عالية مع أطفالهم ليشاركوا مواضيعهم الرتبوية و ليأخذوا الدعم 

الكامل من أجل أطفالهم. وعليه وفوق كل يشء، ستستطيعون توسيع دائرة مهاراتكم 

اللغوية الشخصية.

املدرسة:

ستتبنى املدرسة برنامج حقيبة الظهر. فعىل سبيل املثال، يكون تعزيز اللغة و التعاون 

مع الوالدين هو جزء ال يتجزأ من العمل الرتبوي يف الكلية. كام سيكون هناك مرشد 

تعليمي سيقوم بالتواصل معكم، والذي من واجباته أن يكون صلة وصل مع الوالدين. 

فأمور التعليم النظامي واللغة األم وتعليم الوالدين  جميعها منبثقة من بوتقة شبكة 

واحدة.

كام ندعوكم بشكل ودي لاللتحاق بفريقنا!

هذا وللحصول عىل املعلومات، من فضلكم تواصلوا مع فريقكم املحيل:

Kreis Euskirchen
Kommunales Bildungs- und  Integrationszentrum
Ricarda Brecher
Jülicher Ring 32
53879 Euskirchen
Telefon 02251-15331
ricarda.brecher@kreis-euskirchen.de

Koordination NRW

Bezirksregierung Arnsberg
Dezernat 37 
Landesweite Koordinierungsstellt Kommunale Integrations-
zentren (LaKI)
Ruhrallee 1-3
44139 Dortmund
Annamaria Papp-Derzsi
Telefon 02931 82-5216
Fax 02931 82-5230
annamaria.papp-derzsi@bra.nrw.de
www.kommunale-integrationszentren.nrw.de
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فالشخص الذي يتقن لغته األم، سيتعلم بالتأكيد اللغة األملانية بشكل سهل.


