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 Strong Bonds "العالقات األَسرية الوثيقة"نشرة إعالمية من سلسلة 

 تعليـم أبنائكـم : الوالدون

 .العلـم مهّم لألوالد والمراهقين، وهناك طرق عديدة يستطيع بواسطتها اآلباء واألمهات دعم أبنائهم في دراستهم
 .تزّودآم المعلومات الواردة في هذه النشرة ببعض األفكار المفيدة

 

 إختيـار المدرسة المالئمة

يلتحق معظم المراهقين في أستراليا بالمدارس الواقعة في منطقتهم 
لمحلية، ولكن بعض الوالدين يقّدمون طلبات لتسجيل أبنائهم في ا

مدارس بعيدة بسبب اعتقادهم بإن هذه الكليات ستلبي احتياجات 
 .أبنائهم العلمية على نحو أفضل

قد يخالجكم شيء من القلق بشأن مواجهة ابنكم لصعوبة من ناحية 
 :استقراره في المدرسة، ويعزو ذلك إلى

 يضعف مستواهم العلم •

 عدم إلمامهم باللغة اإلنجليزية •

 .أو قد تكون لديهم احتياجات خاصة أخرى •

تحّدثوا إلى الهيئة التدريسية في عدة مدارس قبل اتخاذ قرارآم 
 .بشأن المدرسة التي ستحاولوا تسجيل إبنكم فيها

 األسئلة التي يكون طرحها مفيدًا

 :قد تكون األسئلة التالية مفيدة

نا األم أو خلفيتنا الثقافية في هذه هل هناك تالميذ من بلد •
 المدرسة؟

هل يوجد في هذه المدرسة مدّرسون ثنائيو اللغة يستطيعون  •
 التحّدث إلى إبني بلغته؟

هل يتفّهم أفراد الهيئة التعليمية المسائل التي يواجهها أوالد  •
 المهاجرين والالجئين عندما يستوطنون في بلد جديد؟

ع خدمات الدعم الخاصة هل للمدرسة روابط واتصاالت م •
 باألوالد المهاجرين والالجئين؟

هل يوجد في المدرسة برنامج تعليم دروس خاصة أو مساعدة  •
 إضافية لألوالد إذا آانوا بحاجة لها؟

 أّي مدرسة أفضل؟

هناك حسنات اللتحاق أبنائكم في المدرسة المحلية، حيث يلتقي 
حساس باإلنتماء إلى األوالد بأوالد آخرين من منطقتهم فيبدأون باإل

 .مجتمعهم المحلية

ولكن أحيانًا يكون هناك مدرسة تلبي احتياجات الطفل بطريقة 
أفضل، فاختاروا المدرسة التي تدعم تعليم إبنكم وصالحه على 

 . أفضل وجه

 مدارس ومراآز تعليم اللغة اإلنجليزية 

اب توّفر معظم الواليات في أستراليا برامج لتعليم اإلنجليزية للشب
 .الوافدين حديثًا والذين يكون إلمامهم باإلنجليزية محدودًا أو معدومًا

وتهدف هذه البرامج إلى تعليم التالميذ اللغة اإلنجليزية التي 
 .يحتاجونها للدراسة في المدارس اإلبتدائية أو الثانوية

للحصول على معلومات عن نوع المساعدة في اللغة اإلنجليزية 
 : أنظروا موقع اإلنترنت المتاحة في واليتكم

http://www.immi.gov.au/living-in-australia/settle-in-
australia/beginning-life/booklets/english.htm. 

 مشارآة العائالت في الحياة المدرسية مفيدة

تشّجع المدارس األسترالية وترّحب بمشارآة العائالت في حياة 
 .أبنائهم في المدرسة

 :إلى أن مشارآة العائالت في تعليم أبنائهموتشير األبحاث 

 .يساعد أبنائهم على الشعور باإلرتباط أآثر في المدرسة •

 .األرجح أن يساعد في تحسين أداء أبنائهم في دروسهم •

 .يقّل تغّيب األبناء عن المدرسة •

غالبًا ما تقيم المدارس مناسبات إجتماعية لتمنح األهل فرصة 
 .المدّرسين للتعارف وأيضًا التعّرف على

آذلك، فإن حضور هذه المناسبات طريقة رائعة لبداية العائلة 
 . باإلنخراط بالمجتمع المحلي

 طرق لإلنضمام إلى المجتمع

بعض العائالت تجد صعوبة في الحضور إلى المدرسة بسبب 
 .ضعف لغتهم اإلنجليزية

. وربما آنتم لم تدخلوا مدرسة في حياتكم، وفي الحقيقة هذا ال يهّم
 :فهناك أمور آثيرة تستطيعون القيام بها لمساعدة أبنائكم
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 Strong Bonds "العالقات األَسرية الوثيقة"نشرة إعالمية من سلسلة 

 ـم أبنائكـمتعلي: الوالدون
 

بالرياضة، : ساعدوهم في اإلعتناء بهم بعد دوام المدرسة
يمكنكم . الموسيقى، المسرح، الرقص، الطبخ والنشاطات األخرى

 .مشاطرتهم ببعض مهاراتكم الخاصة

آالحفالت ساعدوا في تحضير اإلحتفاالت والمناسبات المدرسية، 
فمعظم . قية، أيام األلعاب الرياضية، المهرجانات والمعارضالموسي

هذه المناسبات تحتاج ناسًا ليساعدوا في بيع البطاقات وتحضير 
 .األطعمة أو القيام بمهام أخرى

 .اإلعالمات التي ترسلها المدرسةأعرضوا ترجمة 

من أجل تحضير طعام المدرسة ) آانتين(ساعدوا في مقصف 
 .الغداء وبيعه

ا مساعدتكم في المخّيمات التربوية أو الرحالت أعرضو
غالبًا ما يكون المعّلمون بحاجة لمساعدة األهل لإلنتباه : المدرسية

إلى التالميذ عندما يذهبون في رحالت أو عندما يذهبون إلى 
وإذا آنتم تتكلمون لغتين فإن مساعدتكم ستكون . المخّيمات التربوية

 . حتى أفضل

 تعّرفوا بالمدّرسين 

 :عندما تتعّرفون بالمدّرسين يمكنكم أن تتحدثوا إليهم عن

 .األمور التي يتعّلمها إبنكم •

الطريقة التي تستطيع المدرسة من خاللها تقديم المساعدة  •
 .عندما يكون هناك أي مشكلة

 .نقاط القوة عند إبنكم وميوله واهتماماته •

لم ما آيف أستطيع المساعدة في الواجبات المنزلية إذا آنت ال أع
 أفعل؟

تستطيع العائالت مساعدة األبناء في واجباتهم المنزلية حتى لو لم 
 . تكن تعرف درسهم

 :وأهم شيء بالنسبة ألبنائكم هو

 .أن تظهروا اهتمامًا بما يتعّلمونه •

 .أن تتأآدوا من تخصيص وقت لكي يكملوا واجباتهم المنزلية •

عتين آل أن تخلقوا جوًا هادئًا في المنزل لمدة ساعة أو سا •
مساء لكي يتمّكنوا من الدراسة، أو يمكنكم إرسالهم إلى مكتبة 

 .المدرسة ليكملوا فيها واجباتهم

. خصصوا وقتًا في عطلة نهاية األسبوع لتقضوه معًا آعائلة •
ففي الغالب تستحوذ الدراسة واألعمال المنزلية على الوقت، 

المهم أن  فال يبقى إال القليل منه لإلستمتاع برفقة بعضكم، ومن
 .تمضوا معًا أوقاتًا مرحة ومسلِّية

أتيحوا المجال ألبنائكم المراهقين لكي يمضوا بعض الوقت مع  •
 . أصدقائهم بعد إتمامهم لواجباتهم

 الدعم المتاح للتالميذ

في معظم موظف مسؤول عن رعاية الطالب اإلجتماعية يوجد 
 .همالمدارس لمساعدتهم في مواجهة أية مشكالت قد تنشأ لدي

وتستطيع العائالت أن تطلب التحدث إلى الموظف إذا آانت لديها 
أية اهتمامات، آذلك يستطيع الطالب التحّدث إليه إذا آان يوّد 

 .الحصول على مساعدة

 اإلستئساد والمضايقة والعنصرية 

بعض األوالد في المدرسة ال يتصّرفون بلطف مع غيرهم، فقد 
 .مؤِذية تجرح المشاعر يكونون عنصريين ويتفّوهون بأشياء

. فإذا آان هناك أوالد سيئون مع إبنكم، سيجعل ذلك تعّلمه صعبًا
بعض األوالد يواجهون اآلخرين عندما يغيظونهم ويدافعون عن 
 .أنفسهم، بينما هناك أوالد ينزوون وينعزلون ويصابون باإلحباط

 األمور التي يمكنكم أن تفعلوها

بمعاناة في المدرسة بسبب  إذا آنتم تعتقدون بإن إبنكم يمّر •
إغاظة غيره له أو مضايقته، فتحدثوا إليه وحاولوا معرفة ماذا 

 .يجري

فابنكم بحاجة . إصغوا إليه وساندوه بدًال من إلقاء اللوم عليه •
ألن تكونوا أنتم أشخاصًا تصّدقون قصته، حتى لو لم يصّدقه 

 .اآلخرون

ؤول عن قوموا بترتيب موعد للتحدث مع األستاذ أو المس •
رعاية الطلبة اإلجتماعية، واطلبوا اإلستعانة بمترجم إذا آان 

 .ذلك يسّهل عليكم المقابلة

إسألوا إذا آان هناك برامج في المدرسة تثقِّف التالميذ بشأن  •
 .المضايقة واإلستئساد والعنصرية

إذا لم يتحّسن الوضع وآان ابنكم متضايقًا وحزينًا جدًا، قد  •
 .الحال نقله إلى مدرسة أخرى يتعّين عليكم في هذه

 بعض األوالد ال يحبون المدرسة
 :ربما آانوا. بعض األوالد يجاهدون للتأقلم في المدرسة

 .يجدون الدروس صعبة جدًا •

 .تشِعرهم الدروس بالضجر •

 .يواجهون صعوبة في آسب األصدقاء •
 . يلتهون بسهولة •

 األمور التي يمكنكم فعلها
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 Strong Bonds "العالقات األَسرية الوثيقة"نشرة إعالمية من سلسلة 

 ـم أبنائكـمتعلي: الوالدون
 

عرتم بإنه يفقد اهتمامه بالمدرسة أو إنه إذا آنتم قلقين بشأن إبنكم وش
 :يجد صعوبة في تدبير أموره

تحدثوا بهدوء إلى إبنكم عن طبيعة مشاعره بالنسبة لحياته  •
 .ومستقبله

تحدثوا إلى المدّرسين أو المسؤول عن رعاية الطلبة  •
اإلجتماعية في مدرسة إبنكم عن اهتماماتكم وقلقكم، وال تدعوا 

 .عكم من ذلكالكبرياء أو الخجل يمن

إعلموا إذا آان إبنكم يبذل جهدًا آبيرًا في دروسهم وما يمكن  •
 .فعله لمساعدته

فكروا ما إذا آانت هنالك مشكالت في العائلة تؤثر في إبنكم  •
 .وماذا يمكن فعله لتحسين األحوال

 هناك أمور آثيرة في الحياة غير المدرسة

ا فوق وآان يجد إذا آان إبنكم قد بلغ الخامسة عشر من عمره أو م
المدرسة صعبة جدًا أو مصدر توتر، فربما آنتم تريدون البحث 

 .عن خيارات أخرى له

قد تجدون األمر صعبًا جدًا آأولياء أمره، وتشعرون في الغالب 
ولكن . بإنكم بذلتم جهدًا من أجل تعليمه ولم يستفد من هذه الفرصة

ّرروا ماذا بعض الناشئين يجّربون عدة أمور مختلفة قبل أن يق
فقوموا بدعم إبنكم الستطالع اإلحتماالت . يحبون أن يفعلوا

الممكنة، فإذا لم يستطع تحّمل عبء الدراسة في المرحلة الثانوية ال 
 .تقطعوا األمل منهم

بعض الناشئين يعملون لبضع سنوات ثم . تعتبر مساندتكم له هاّمة
ون أآثر يعودون مجددًا لمتابعة دراستهم عندما يكبرون ويصبح

 . قدرة على المثابرة بالدراسة

 المجاالت األخرى المتاحة 

في الكلية الفنية والتحصيل العلمي  دورة تدريبيةهل هناك 
تناسب إبنكم أآثر من مدرسته؟  في منطقتكم" TAFEالتايف "

وروابط اإلنترنت الخاصة " التايف"للحصول على الئحة بمعاهد 
  : اليبهذه المعاهد راجعوا العنوان الت

http://www.webwombat.com.au/ 
careers_ed/directories/tafe.htm 

 تعّلم حرفةهل يتمتع إبنكم بمهارة في األعمال اليدوية؟ ربما آان 
أو صنعة ما أفضل له من الثانوية، فتحدثوا إليه عما إذا آان يرغب 

في تقديم طلب للحصول على التلمذة المهنية، أي إنه يتعّلم حرفة 
 :     راجعوا موقع اإلنترنت. ّرب عليها في نفس الوقتويتد

http://www.australianapprenticeships.gov.au/ 

 دوراتهل يجري المرآز اإلجتماعي المحلي أو الدار المحلّي 
لإلنخراط في تدريب  قد تهّم إبنكم إذا لم يكن جاهزًا حاليًا قصيرة

 بدوام آامل؟ 

أفضل إلبنكم في الوقت الحاضر، وقد  العمل بأجريمكن أن يكون 
 .يعود لمتابعة دراسته عندما يكبر

 

 

 

 

 

  بالموضوع النشرات اإلعالمية المتعّلقة 
 اإلستقرار في بلد جديد •

 نمّو المراهقين  •

 تحسين التواصل بينكما •

 إرشادات من النشرة اإلعالمية 

تشّجع وترّحب المدارس األسترالية بمشارآة  •
 .العائالت في حياة أبنائهم المدرسية

فّهم يساعدآم التحّدث إلى المدّرسين على ت •
 .حياة إبنكم في المدرسة

باستطاعة آل عائلة تقديم شيئًا ما لمجتمع  •
مهاراتهم اللغوية، مهاراتهم في : المدرسة

النشاطات، في تحضير األطعمة ومواهب 
 .أخرى آثيرة

يوجد مسؤول عن رعاية الطلبة اإلجتماعية  •
في معظم المدارس ويستطيع أن يساعدآم 

التي ويساعد إبنكم على طرح المشكالت 
 .تواجهونها

هناك طرق عديدة للتعّلم، فإيجاد الطريقة  •
 .   الفضلى يستغرق وقتًا وجهدًا
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 مصادر مفيدة 

 وزارة الهجرة
 "بداية حياة جديدة في أستراليا"

http://www.immi.gov.au/living-in-
australia/settle-in-australia/beginning-
life/booklets/english.htm 

 
 Melbourne Citymissionملبورن سيتي ميشن  

 مجموعة معلومات لجاليات القرن اإلفريقي
بشكل ثالث أقراص " ية وتدريبيةمسارات علم" -

 .دي بست لغات.مدمجة سي
 8237 9680 (03) ):المناطق الغربية(هاتف 

 
 مرآز الشباب متعدد الثقافات
Centre for Multicultural Youth 

دليل : فهم نظام والية فكتوريا التعليمي والتدريبي"
 "توجيهي للشباب القادمين حديثًا

 لغة 12بـ متوافر على شبكة اإلنترنت  -
http://www.cmy.net.au/Assets/193/1/Guidef
ornewlyarrivedYP_English.pdfhtt 
 

Strong Bonds 
Jesuit Social Services 
PO Box 1141 
COLLINGWOOD VIC 3066 

 الخدمات اإلجتماعية اليسوعية
  8700 9415 (03)  :هاتف

 info@stongbonds.jss.org.au :بريد إلكتروني
 www.strongbonds.jss.org.au :موقع اإلنترنت

 

   


