
ض الشركات السكنية تعرض املساعدة 

أيضا:  إسأل شركتكم عن ذلك.

تعرض عدة مدارس، أماكن قضاء 

وقت الفراغ SFO والنوادي 

أيضا مساعدة للواجبات

املدرسية – أسأل في مدرسة طفلك.

ميكنك مشاهدة مقطع الفيديو:

أهال بكم في املدارس العامة الدمناركية 

على

www.uvm.dk/velkommen
   

 

توجد أماكن للمساعدة بالواجبات املدرسية                

lektiecafeer
في بعض املكتبات.                

في أورهوس توجد في هذه املكتبات:                       

      

٠مكتبة جيلروب         

٠مكتبة هسلة               

٠املكتبة الرئيسية

٠مكتبة ريسكو              

٠مكتبة ترانبيارج            

٠مكتبة سكودستروب      

٠مكتبة فيبي                 

املساعدة للواجبات املدرسية اإللكترونية

Online-lektiehjælp على:
www.lektier-Online 

                                                             .VIA مت العمل على هذه املوضوع بالتعاون ما بني مكتبة فيبى، بلدية أورهوس والكلية اجلامعية

هذا املشروع حاصل على مساعدة من صندوق املساعدة للواجبات املدرسية، إدارة املكتبات                                                                 

ووسائل اإلعالم وكذلك من صندوق بلدية أورهوس ل: أطر ملبادرات أقل في مجال اإلندماج

أين ميكنك احلصول على املساعدة؟

                                                                
"لقد نسيت اللغة اإلنكليزية وال أفهم معنى 

كلمات دمناركية كثيرة، لذلك من الصعب مساعدته 

... دفعت ماال العام الفائت مقابل احلصول 

على املساعدة للواجبات املدرسية،                                                                                                                                                  

 هذا العام أحضر هنا كل يوم ثالثاء وخميس.

أريده أن يصبح أشطر."

ولي أمر يتحدث عن مكان املساعدة للواجبات املدرسية

Arabisk oversættelse af pjecen: 
Sådan kan du hjælpe dit barn 
med lektierne





ميكنكم إستعارة الكتب املختلفة من 

املكتبة، والتي ميكنكم إستخدامها سويا 

مع أطفالكم:

٠ كتب بلغة األم

٠ كتب مترجمة إلى لغة األم

٠  مغامرات تعرفها بلغتك ومترجمة إلى اللغة الدمناركية

٠ كتب مصورة

إذا أحضر األطفال كتب معهم من املدرسة،

والتي يستطيعوا قراءتها، ميكنك:

٠أن تدع الطفل يقرأ لك                        

٠أن تسأل إذا كان يفهم ما يقرأ. عن ماذا يتحدث الكتاب؟                                           

٠أن تتحدثوا عن الصور بلغة األم أو باللغة الدمناركية. ماذا تشاهدوا في  الصور؟ 

قول األبحاث:

"عندما يكون الطفل 

في سن السابعة، لدى 

األهل تأثيرستة مرات 

أكثر على تعلمهم مما 

لدى املدرسة."
 

البروفيسير شارلز ديفورغز،

جامعة إكستر، 2009



"إذا  لم اقم باملساعدة 

بالواجبات املدرسية،

يترك طفلي وحيدا معها."

 ولي أمر



لغة األم هي عامل مساعد 

في تعلم اللغة الدمناركية
 

لغة األم هي مصدر مهم. كلما كان الطفل أشطر بالتحدث بلغة 

األم، كلما كان أشطر في كل من التحدث والقراءة باللغة الدمناركية.

لذلك فإنها فكرة جيدة أن:

٠ تتحدث كثيرا مع طفلك عن كل شيء يحدث معكما – وأخرجا 
     سويا لتشاهدا املزيد بقدر اإلمكان.

٠ إسرد قصص لطفلك. األطفال الذين يستمعون لقصص كثيرا 
     يصبحون جيدين في إخبار القصص – كذلك بلغات أخرى.

٠ إقرأ قصص لطفلك بلغة األم
    - لكن هنالك عدة طرق للقراءة:

٠ميكنك أن تسأل إذا فهم

٠ميكنك أن جتيب أسئلة الطفل

٠ميكنكم التحدث عن ما تروه في الصور

٠و ميكنكم التحدث أيضا عن الكلمات املختلفة وما معناها باللغة الدمناركية

العائالت التي تتحدث عن الكتب، يصبح أطفالها أحسن لغويا وتسهل عليهم تعلم القراءة.



ميكن أن يحصل طفلك على 

واجبات مدرسية من أجل أمور 

عديدة. عادة يعطي املعلم 

واجبات من أجل أن:

٠   يتدرب الطفل على األشياء التي تخللها                                                              

املعلم في املدرسة

٠  يحضر الطفل شيئا، على سبيل

    املثال قصة، حيث يعمل عليها الحقا في 

    املدرسة

٠   يعمل بذاته على مهمة على سبيل املثال

     كتابة قصة أو أن يلقي محاضرة في الص    

عن موضوع يختاره الطفل بنفسه

 "الواجبات املدرسية مهمة،

حيث يصبح املرء أذكى.

عندما يكبر املرء فهو ذكي.

أريد أن أصبح طيارا."

صبي من الصف الثاني.



نصيحة جيدة عندما تساعد 

طفلك بالواجبات املدرسية

ضع نظام يومي لقراءة الواجبات: ميكن أن حتدد 

وقتا 

معينا بالنهار، حيث جتلس مع طفل أو عدة 

أطفال بآن 

واحد وتسأل على سبيل املثال:

 ٠ هل تطلعني على ما فعلت اليوم باملدرسة؟

 ٠  هل لديك واجب ليوم الغد؟ هل ننظر على 

اجلدول 

 ٠ املدرسي أو على اجلدول األسبوعي؟

 ٠ إقضي 10 إلى 15 دقيقة مع كل طفل

أطفال تساعد أطفال
األطفال األكبر قليال تستفيد كثيرا من مساعدة بعضهم البعض.

ميكنك أن تقترح عليهم إيجاد شريك حلل الواجبات املدرسية،

والتي على سبيل املثال لديهم صعوبة بحلها. ميكن أن يكون  

الشريك زميل في الصف أو أخ/أخت.

"مهمتى هي أن أجعل 

طفلي يركزوأن يحصل على 

الهدوء."
ولي أمر



هـــــكـــــذا تســاعـد 

ــــــــلــــــك
طــــــفــ

بالواجبات املدرسية!


