

تنشئة األطفال في دولة جديدة: 

دعم التعلم املبكر والتنمية الصحية للقدرات 



لائةـتنشـ“الدليــل،  هــذا
أ
ـوديـفـلاـطفـ حيةلصالتنميةاورـلمبكـاملتعلامـعـد:ةديدجةـل

الللدليــل  حتنقيــهــو  ”،تاردـللقـ
أ
التنشــئة “المســمى  لــيص

أ
دليــل جديــدة: دولــة فــي طفــال

اعلــى  كــزيروهــو  ”،رمصــو
أ

5ســن  وحتى دةللــواقبــل  ممــا ةالفتــرفــي  الالجئيــن تالعائــربــاب 

التعلم  ات؛للقدرالصحية  التنمية حول: المعلومات العائالت لهذه الدليل هذا يوفر سنوات. 

يجمع الدليل هــذا ة.المبكرعاية الرفــي  العائلة اكشــرإاكذلــك وســة؛ للمدرســتعداد لواالمبكــر 

اتوخبــر (Refugee Resettlement)الالجئيــن  توطيــن عــادة إانامــج لبردوجــة المزات الخبــر

المبكــر المســبق عــداد إوال (Head Start)المســبق  عــداد إالنامــج برتطبــق  التــي المجتمعــات 

(Early Head start)  امنــه  ضوالغــرة، المبكــرالطفولــة  حلــةمرفــي
أ
لــكل ــا ًجعمريكــون  ن

امجموعــة  مــن جــزء هــو الدليــل هــذا الالجئيــن. تالعائــبخدمــة  يقومــون الذيــن ءلهــؤ
أ

دوات

لتوطيــد هــاتطويرتــم  والتــي المســبق عــداد إال- الالجئيــن توطيــن عــادة إابيــن  للتعــاون ىكبــر

كالمشــترالجهد  هذا المســبق. عداد إالنامج وبرالالجئين  توطين عادة إانامج بربين  اكاتلشــرا

ومكـتب (ORR)ــن الالجئيتوطيــن  عادة إامكـتــب  بيــن التعــاون يمثــل القيمــة عالــي بداعــي إال

لشــباب التواصل رجســومــد  لخدمــات اليــانالفدرن لالممــووهمــا  (:OHS)المســبق  عــداد إال

او
أ

(.NCCLR)واللغويــة  الثقافيــة لالســتجابة الوطنــي كــزوالمر (BRYCS)الالجئيــن  طفــال 

التنشئة “
أ

اوفقعداده  إاتم  ات”للقدرالصحية  والتنمية المبكر التعلم دعم جديدة: ولةدفي  طفال ً

الة دارإاالمتحدة،  ياتلبالوة نسانيإالوالخدمات  الصحة ةارزلو 90HC0001قم رللمنحة 
أ

طفال

بةستجالالطنيلواكزلمراقبلمن (DHHS/ACF/OHS)قبسمالدادعإالبتـكم،التائعوال

اولشباب  التواصل رجسومد  خدمات قبل ومن واللغوية لثقافيةا
أ

(.BRYCS)الالجئين  طفال 

اللنسخة ا
أ

التنشئة  الدليل، هذا من صلية
أ

عام نتاجه إاتم  ”،رمصودليل  جديدة: دولة في طفال

اولشباب  التواصل رجسومد  خدمات قبل من 2007
أ

من بدعم (BRYCS)الالجئين  طفال 

.90RB022قم رالمنحة  بموجــب (ORR/ACF/DHHS)الالجئين  توطيــن عــادة إامكـتــب  

ال
آ
والوالحقائــق  اءر

أ
تعبــر لووحدهــم،  المؤلفيــن ليةومســؤهــي  الدليــل بهــذا الموضحــة فــكار

ــب
أ
المــن  شــكل يا

أ
اعن  شــكال

آ
االمســبق  عداد إالـتب مكاء ر

أ
الالجئين.توطين  عــادة إامكـتب  و

http://www.brycs.org/documents/upload/RaisingChildren-Handbook.pdf
http://www.brycs.org/documents/upload/RaisingChildren-Handbook.pdf


i 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

ً
ً

أ

ًً
أأ

أأ

أ

أأ
.

إ
أأ

أ

أ

أ

أ

أ

أأ

إ

إ

إ
أأ

أ
إ

أأ
إ

أ
إ

أأ

أأ

أ

أ
إ

BRYCS
 

ـدحـاـي هـ(، BRYCS)ـن ـيــئـجـالـالــال ــفــطـاوـاب ـبــشـلــل ـواصــتـالـر ـوـسـجــد مــات ـدمـخـن  ا

الكاثوليك ساقفةاللالمتحدة  ـاتيـلـوالـومؤتمر  والالجئين ةالهجرخدمات  عاتومشر

(MRS/USCCB،) بين التواصل” رجسو“مد  جل امن  وطنية فنية مساعدة توفر وهي

بالتعليم يتعلق فيما خصبالوالمهاجرين،  الالجئين ومجتمعات ئيسيةالرالمنظمات 

تقوم حيث ـاب.ـبــشـوالــال ـفـطـالـة ـايـعـرـج امــروبـة، المبكرالطفولة  حلةمرـي فـس ـدارـمـالـو

BRYCS  المتحدة ياتلالونحاء اجميع  في الخدمات تلك تقديم منظمات اتقدربتقوية

الجدد، والوافدين الالجئين وعائالت وشباب طفالاات لقدرالناجحة  التنمية من كداللت

نت.نترالعبر  المعلومات لتبادل كزمركذلك ود المواروتنمية  اتتشارسلواالتدريب  عبر 

في تعمل – الدليل هذا فيها بما –BRYCSتقدمها  التي اتروالمنشوالفني  الدعم ن ا

شادية التالية:رضوء المبادئ ال

على مساعدتهم يتم ن االمهم  فمن والمهاجرين، الالجئين وشباب طفال لبالنسبة  1( 

وتنمية صلية،اللغتهم  على والحفاظ قي،العراثهم بتريجابي  اوقوي  تباطارتنمية 

على الحفاظ على يعمل سوف مرالوهذا  مريكيين.اكدوجة ومزيجابية  اثقافية  ويةه

ح في هذا البلد.طفال للنجاليه الاج ابط عائلي قوي وبالتالي يوفر الدعم الذي يحتاتر

على تكزيرتعامل  سلوب ااستخدام  يتم ن االمهم  فمن الخدمة، لمقدمي بالنسبة 2( 

ناهذا  ناشومن  والالجئين. المهاجرين قوة نقاط على ومبني والمجتمع، العائلة

والبناء بل والمجتمع، العائلة قبل من كةالمشارجات درقصى لالوصول  على يعمل

ناجح اطـرـخـانــى لـاللوصول  سيؤدي مما بالفعل، الموجودة الثقافية ـولـصـاللى ع

ح.لعائالت الوافدين الجدد وخدمتهم بنجا

االمهم  فمن للمجتمعات، بالنسبة 3( 
أ
ابين  الخالق التعاون تشجيع يتم ن 

أ
مقدمي وساط 

اثقافيمناسبة  خدمات تنمية على ئيسيينالرالخدمة  مقدمي سيساعد مما الخدمة،

تنفيذ على الالجئين توطين عادة إات لكاوفيه  يساعد الذي الوقت نفس في ا،ولغوي

المدى على تدعم والتي والعائالت، والشباب طفالاللالخدمات  من عريض عقطا

اتهم واندماجهم في المجتمع.الطويل التنمية الصحية لقدر

االمهم  فمن المبكرين، والتعليم عايةالرخدمات  لمقدمي بالنسبة 4( 
أ
دعم تقديم يتم ن 

العائالت تقوية هو ذلك من الهدف يكون بحيث اوثقافيا لغويمناسبين  وخدمات

ناهذا  ناشومن  والتعليم. عايةالرخدمات  لى إابسهولة  الوصول على اتهاقدروتطوير 

الخدمات من هاوغيرالجودة  عالية ةالمبكرعاية الرخدمات  تحديد على العائالت يساعد 

دعمهم ثناءاوذلك  فيها، كةوالمشارطفال، العاية لرالعائلة  احتياجات تناسب لتيا

طفالهم.اات لدى المبكر والتنمية الصحية للقدرللتعلم 

BRYCSن  إاالمعلومات.  من للمزيد www.brycs.orgني وليكـترإالالموقع  ةزيارجاء بر

الة دارإا(، ORR)الالجئين  توطين ـادةعـإامكـتب  قبل من مدعومة 
أ

والعائالت، طفال 

ORRمكـتب  قام 90RB0032قم رالمنحة  بموجب نسانية، إالوالخدمات  الصحة ةارزو

دولةفيطفالالتنشئة“بعنوان  لالجئين، الدليل اهذمن  صليةالالنسخة  صدار إابدعم 

 ” )2007(.رل مصودة: دليديج

www.brycs.org
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NCCLR
 

(NCCLR)ية للغواوفية لثقاابة ستجالالطني لواكز لمرافي لمسبق اد اعدلامكـتب ن ا

مـاـعـلـالمسبق اد اـدــعـلاـب ـتــكــمــي فـلفنية اة ـدعــاـســمـلـاوـب يـرـدـتـلـام ـاـظـنــن مـء ـزجــو هـ

فةضالباث ـاـحـبـلاعلى تعتمد ت مامعلولمسبق اد اـدـعـلالمجتمع  NCCLRـر فــويـو

يميدكالاوعي جتمالاملتقدامن كد اللتفياثقابة ومتجات تيجيااستراوتسارممالى ا

،تاسنو 5نسىتوحة دلوالذ نم،ددةعتمالات غلوالات افقثالذوي  الفطالللثمال

:NCCLRعمل تحكم ئيسية رئ دمباسبعة ك هناتهمئالعالى افة ضالبا

من للطفلتعليمها يتم و، منلزاعبر تتغير ميكية ينادوة معقدعملية هي فة لثقاا 1(

واتئاللعااانوكااءاسولغين لبااولطفل ابين عل لتفااومي ليواكحتكالالخال

 .سيهارمماو اية عالرامي مقد

تلك لطفااحلنجاس سااهي صلية لاتللغااواللغة اوئلة لعااتفاثقاو افة ثقان ا 2(

 .ةلحياافي وسة رلمدافي ئلة لعاا

لا 3(
أ
انتقاإاعلى ن وردقار لصغاالطفا

أ
 .فةثقاولغة من كـثر 

لا 4(
أ
ان يتكلمووت فالثقااة دـدـعــتـمـبيئة ـي فـن ملويتعاـن يــذلـال ـاـفـطـ

أ
لغة ـنمــر ـثـكــ

ًً  .تفالثقااد متعدلمجتمع لنسبة باة وثرهم و، اعيجتمااوا عقليلك ذمن ن ويستفيد

عمتدفة لمضاالقيمة ات اذوة دـوـجـلـالية عالمبكر التعلم ات اـرـبـخـوت بيئان إا 5(

في مــللتــعااوة دمتــعدت لـــغـام استـــخـــداعـــلـــى تـــهـــم ارقـــدا وينمـــلكي ل طـــفـــالا

فةثقامن كـثر ا

ت لمجتمعااوتئاللعاامع لصلة ايوذءكالشراو EHS/HSمج ابرن وتتعاما عند 6(

لـاـفـطـلايصبح ، منهجيةوبة ومتجاوة دـوـجـلـالية عاتعلم ت اـرـبـخـوت بيئافير لتو

ناكما ، سةرلمدافي ح لنجااعلى ين ردقا

EHS/HSقبل من ية للغواوفية لثقاابة ستجالاتسارلمماة لمستمراجعة المرا 7(

 .تئاللعااولطفاالللصلة اثيقة ووفة دهامج ابرتضمن 

-http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta:ـينـوـرـتــكـــيـلـلاـع قــوـمـلـاة رـاـيـزء ـاجــربـ

system/cultural-linguistic/center تمالمعلوامن يد للمز.NCCLR مةعومد

الة دارإا،(OHS)لمسبق اد اـدعـلامكـتب قبل من 
أ
ةحصالة ارزوالت، ائعوالال فط

.90HC0001قم رحة لمناجب بمو، نيةنسالاتمالخداو

ii 

http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/cultural-linguistic/center
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/cultural-linguistic/center
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فهرس المحتويات 
ivمقـــدمة 

1رفاهية العائلة

1دة لل الوة ما قبعاية في فترالر

2الصحــــــــة 

3النظافــة الشـخصيـــة 

4الصحــة الفمويــة 

5ضيع ل الرذية الطفغت

6ذية التغ

7ستيقاظ لم واالنو

8وقت النوم 

9األمان والحامية

9لمان في المنز	ال

10عرمان في الشوا	ال

11ةجرة الة وسيارمان في السيار	ال

12ماكن العامةمان في الال

13طفالاقبة المر

14طفالذى عن المنع ال

15اإلرشاد والنظام

15دة وحتى عمر السنة ونصف لمن الو

16من سنة ونصف وحتى سنتين 

17 سنوات 5من سنتين وحتى 

18ية العقلية الصحية التنم

18داد للتعلم ستعلا

19التعلم متعدد الحواس 

20سة ستعداد للمدراالم املبكر والتعل

21جتماعية والعاطفية لالتنمية ا

22ءة والكـتابة اة القرتنمية اللغة ومهار

22 سنوات 3منذ الميالد وحتى 

سنوات 5لى  إ 23ا  3من 

24 التعلممنهاجيات 

25فة العامة ك والمعردارتنمية الم

26دية التنمية الجس

27ة عاية املبكرعات الراصل مع مجموالتو

ةعاية المبكراك العائلة في مجموعات الرشر 28ا إ

29ملخص الصور

31املراجع واملصادر

40شكـــــر واجــــب
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مقـــدمة 
في القوة نقاط من ةوثرومعهم  المتحدة ياتلالولى  إاوالمهاجرين  الالجئين عائالت تفد

باءالمعظم  ومثل العائلية. اتوالخبروالتقاليد،  والعادات الثقافة، مثل بنائهم،اتربية 

قد غلبالفي  نهمللية، والمسؤتحمل  لى إاالعائالت  تلك تميل المتحدة، ياتلالوي ف

الدولة هذه في حوالنجامان اللصة فربنائهم لا ويوفرحتى  التضحيات من بالعديد قاموا

بما فاجعة، ةخسارمن  عانوا قد الوافدين باءالمعظم  ن إافنفسه،  الوقت وفي الجديدة.

عليهم الواجب من فيصبح الوطن، المجتمع، ة،يرالكبالعائلة  عضاءاباقي  ةخسارفيها 

والتي مريكي،الالمجتمع  في الجديدة الحياة ساليباووالتقاليد  العادات مع لتكيفا

على ايضايجب والشخصية.  ساتهمومماراعتقاداتهم  عن اتماممختلفة  تكون ما ـادةعـ

العقبات من هاوغيروالثقافة،  اللغة، مثل عقبات تخطي والالجئين المهاجرين عائالت 

يجب حين في ليها، إايحتاجون  التي المجتمعية الخدمات لى إاالوصول  جلامن  العملية

ناومجتمعاتهم  في احديثالوافدة  العائالت تلك على فتتعرن اا يضاالخدمات  تلك لىع

ف الطريقة المثلى لخدمتهم. تعر

المجتمع  منظمات تعمل عندما لهم تتحقق الالجئين لعائالت استثنائية منافع ناكه

ا.عداد المسبق معإامج الوبر

هذه المنافع تشمل:

الالجئين من باءالليسمح  مما اكز،المرداخل  ةالمبكرالطفولة  تنمية خدمات تنفيذ 

يات المتحدة.للى الوإا عند الوصول عسران يعملوا بشكل ا

الصحة، التغذية، التعليم، تلمجافي  كملهاابائلة للعالشاملة  والتقييمات الخدمات 

والصحة الذهنية. 

لدى التعلم عملية في اكلالشترالعائالت  دعم على تعمل والتي لعائلة،ااك شرإاص فر

هدافهم التعليمية والمالية.الى  إالى مساعدتهم على الوصول  إاضافة  إطفالهم بالا

متطلبات لى إايصلون  سوف سنوات 5سن  حتى طفالالذوي  الالجئين باءاجميع  ا،نظري

نافحيث  المتحدة. ياتلالولى  إاوصولهم  عند المسبق عداد إالبخدمات  الخاصة الدخل

واللغات الثقافات متعددة للمجتمعات ستجابةلاهمية اعلى  كدتؤالمسبق  عداد إالامج بر

المسبق عداد إالامج بربين  التعاون منافع ن إافالمتحدة،  ياتلالوفي  ادباضطرتنمو  والتي 

الى تإاج تحتال عادة توطين الالجئين واضحة وإات لكاوعداد المسبق وإالمبكر/ال
أ

كيد.

ـادةعـإاامج وبرالمسبق،  عداد إالمبكر/الالمسبق  ـدادعـإالامج لبرنشاؤه  إاتم  الدليل هذا 

والمهاجرين الالجئين خدمة على تعمل ىخرامجتمعية  تلكاوي اوالالجئين،  توطين

يحتاجون التي ةساسيالالمعلومات  لديهم احديثالوافدين  باءالن امن  كداالتجل ان م

دة وحتى سن الخمس سنوات في هذا البلد.لطفالهم منذ الواجل تنشئة اليها من  إا

لإاـه، ذاتـحد  يفا مفيدالدليل  ـذاهـيجدون  قد الجدد الوافدين ءلـؤهـن امن  غموبالر

مع باستخدامه ليقوموا المجتمعية الخدمات تقديم مجال في للعاملين اساساموجه  نها

ئهم من المهاجرين والالجئين. عمال

iv
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مقـــدمة 
اليستهدف  الدليل هذا 

آ
و/نجليزية  إالن مالمتدني  المستوى ذوي ا ًحديثالوافدين  ـاءبـ

ن إافالتبسيط،  متستلزهنا  المستخدمة المعقدة ئالمبادغلب ان اوحيث  التعلم. وا

الخدمة لمقدمي الوصول سهلة المعلومات يوفر 39( حتى 31)الصفحات  اجعالمرقسم  

يجد فسوف ذلك، لى إاضافة  إبالالدليل.  هذا في حةوالمطرساسية الالنقاط  ستكمالل

دواتاوعة مجممن  ـزءجــي وهـالدليل،  لهذا مكملة ـة”ـاديـشـرإاات ـرـشـ“نـلمستخدمين ا

.NCCLR و BRYCSها بواسطة التعاون التي تم تطوير

وفعاليات نشطةاسة ممارثناء االدليل  هذا باستخدام نوصي النتائج، فضلاعلى  للحصول

كبالتشارالعمل  طاقم تهادارإابيقوم  نافضل المن  والتي باء،اللا وثقافيا لغويمناسبة 

المتحدة ياتلالوفي  المولودين باءالحد اوبها  ةالخبرذوي  احديثالوافدين  باءالحد اع م

الالجئين واالمهاجرين  من باءاللتوفر  نايمكنها  نشطةالهذه  .قالعرذات  من لكن

ـذيـي الــابــجـيـإـم الـدعــى الــلـعـر ـوـثــعــدة والــديــات جــيـكــوـلــة ســربــجــة وتــلــئـسـالح ـرـطـص لــرـفـالـ

دولةفيـةـومـمـوالةـوبـال BRYCSر منشو)انظر  الجديدة للدولة النتقلاعملية  ن يهو

/http://www.brycs.org، اديثحدينالوافباءالمعلللعمدواتامجموعةدة:ديج

documents/raisingchildreninanewcountry_web.pdf المعلومات  من للمزيد

حول مجموعات دعم ال
آ

اجع الباء، بما في ذلك المناهج والمر
أ
(.ىخر

فكار العامة الست التالية:همية الاكد على يؤر هذا الدليل المصو

الالعائلة:  فاهيةر1( 
آ
افاهية رعن  لونوالمسؤهم  ـاءبـ

أ
مجموعة يشمل ـذاوهـطفالهم.  

الصحي، الحياة سلوبامثل  صحتهم، على للحفاظ سةالمكرنشطة المن  متنوعة

ة النظام الغذائي، النظافة الشخصية، والصحة الفموية.دارإا

ال 2( 
أ
الوالحماية:  ـانمـ

آ
ااقبة مرعن  لونوالمسؤهم  ـاءبـ

أ
المتحدة، ياتلالوفي  طفالهم 

دةلالوقبل  ما ةفترمنذ  ذىالمن  حمايتهم عن لونوومسؤل، المنزج روخاداخل 

ل طفولتهم. وخال

والوسائل المختلفة. الثقافات بين عتتنوالنظام  ضفرق وطروسائل  والنظام: شادرإال 3( 

عادة إايجابي،  إالض الفرتتضمن  المتحدة ياتلالوفي  ةالمبكرالطفولة  في الشائعة 

اقخترلوعواقب  للسن مناسبة قواعد ساءرإاوات(، ختيارلا)توجيه  السلوك توجيه 

،لمقبوليس  هو وما المتحدة ياتلالوفي  مقبول هو ما فةمعرالمهم  من القواعد. هذه

ادها.فرامع  فعالة وسائل وتتبنى قلماتتن اا حديثالوافدة  العائالت تستطيع حتى

السلوك باءاليحذو  وعندما متواصل بشكل يتم اعندمفعالية  كـثرايكون  النظام ضفر

نفسهم.اغوب فيه بالمر

جةحرة فترهي  الخامسة سن وحتى دةلالومنذ  ةالفترن  إاالصحية:  العقلية التنمية 4( 

اتالخبرتقديم  في للغاية امهما ردوباء اليلعب  حيث طفال.اللدى  العقلي النمو في

لعاباباللعب  التحدث، ـي،ـابــجـيـإالالتعامل  مثل طفالهملوالتحفيزية  نمائية إال

للتعلم. صكـفرتينية والرنشطة الواستخدام  ج،رالخافي  اللعب ءة،االقربسيطة، 

مع تعامله كيفيةوالطفل  عقل نمو كيفية على اعظيما ثيراتتملك  ةالمبكرات الخبرهذه 

العالم طوال حياته المقبلة. 

http://www.brycs.org/documents/raisingchildreninanewcountry_web.pdf
http://www.brycs.org/documents/raisingchildreninanewcountry_web.pdf
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مقـــدمة
ايبدالتعلم  سة:للمدرستعداد لواالمبكر  التعلم 5( 

أ
سنوات الخمس ةوفتردة، لالومنذ  

مستقبالالطفل  حلنجابالنسبة  وحيوية للغاية مهمة ةفترهي  الطفل عمر من ولىال

مكانهم إاوبطفال، اللهمية اكـثر والـل وائـالن المعلميهم  ـاءبـالويعد  سة.المدري ف

عن حياتهم طوال طفالاللدى  يستمر للتعلم حب تنمية على بناءهمايساعدوا  نا

الجديدة رموالواكـتشاف  واستكشاف واللعب، التحدث في نيامتوقت  قضاء طريق

والطعام، ستحماملواالنوم  ـاتوقـامثل  ميةاليوتينية والرر ـومـالوباستخدام  ا.مع

بلغة لتواصلواللتعلم  صكـفراستخدامه  يمكن اممذلك  وغير البقالة، لى إاحالت والر

العائلة، وقيمها، ومعتقداتها. 

اتهناك  ة:المبكرعاية الرمجموعات  مع التواصل 6(
أ

اعلى  كيد 
أ

الاك ـرشـإاهمية  
آ
مع ـاءبـ

اغريبكيد االتـذا هــون ـكـيــا ـمـبـروالمبكر،  والتعليم ـالـفـطـالـة ـايـعـرـات ـدمـخـقدمي م

المعلم ةليومسؤـه ـنـاعلى  ـهـيـلـإاينظر  التعليم ن إاـا. ــثـديـحــن ـديــوافـالــاء بـالـلـالنسبة ب

طفالالعاية رنظام  ن إاـفـالمتحدة،  ياتلالوفي  لكن ـدول.الـمن  العديد في اساسا

وتعليم نميةتـي فـيجابية  إاباك ـرـتـشـلاعلى  بـــاءاليشجع  ـامـا ـرـيــثـكــالمبكر  والتعليم

جتماعات،لار حضونامج البريتضمن  حيث نامج.البرهذا  في الحال هو كما طفالهما

ليالمنزالتعلم  في اكـرـتـشـلواكز المرفي  عالتطوسين، والمدرـاء ـبـاللقاء  اتؤتمرم

نشطة.ها من الوغير

مقدمي من والتعليقات كاتالمشارنتلقى  حيث التطوير. قيد عمل هو رالمصوالدليل  هذا 

المسبق عداد إالخدمات  ومقدمي الالجئين، قيادات الالجئين، توطين عادة إاخدمات  

ة،المبكرالطفولة  احلمرفي  اتالمهاروتنمية  التعلم اءوخبرالمسبق،  عداد إالمبكر/ال

)انظر الدليل ـذاهـتطوير  عملية ـوالطــك وذلــا، ـهـذاتـوالمهاجرين  الالجئين تالــائـوعـ

وتجربة استخدام ـادةزيـمع  التعليقات تلقى في ارلالستمرنتطلع  نحن ـب”(.واجـٌ“شكر

لى إاالمستقبلية  للطبعات احاتقترلاجميع  ـالسـرإاجاء برالواقع.  ضرافي  الدليل هذا

info@brycs.org ا
أ
.ncclr@bankstreet.eduو  

vivi 

mailto:ncclr@bankstreet.edu
mailto:info@brycs.org
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رفاهية العائلة 
بجسمك، هتماملاالغذائية،  الوجبات ذلك في بما – الصحية الحياة اتخيار

ال عاية رالشخصية،  النظافة
أ

علىتساعد–الكافيالنومعلىوالحصولسنان،

طفال وتعلمهم.تقوية العائالت وتدعم نمو ال

الرعاية في فترة ما قبل الوالدة: 
االمرعلى  يجب صحتهم، على الحفاظ على والجنين ماللمساعدة 

أ
االحاملة

أ
ن:

ة الطبيب في مواعيد شهرية منتظمة. تقوم بزيار

لى الطبيب حول الحمل ونمو الطفل.إا تتحدث 

دة الطفل.لستعداد لوللى الطبيب حول اإا تتحدث 

ـة ـاصــخـالــات ـنــيــامــتــيــفـالــى ـلـعــل ـصــحـوتــي ـحــصـالـالــطــعــام  ـاولتــتــنـ

بالنساء الحوامل. 

سة بعض التمرينات. تقوم بممار

11 
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رفاهية العائلة 

الصحــــــــة

ناا يضايجب  ضوا.مرذا  إاطفال اليساعدوا  نامكانهم  إابضات والممرطباء ال

طباءاليستطيع  حتى ومنتظمة ـةيـردوعامة  فحوصات على ـالـفـطـاليحصل 

مة.عات المناعية الالزعطاء الجرإافحص نموهم و

ات»زيارفي  شهرابضعة  كل الطبيب اورويزن ايجب  دةلالوحديثو  طفالال

الطفل السليم«. 

ةمرـل قـالعلى  الطبيب ةبزياريقوموا  نايجب  كبرافسنة  2عمر  طفالال

كل عام. 

ن:اطباء الات، يمكن لثناء هذه الزيارا

الحصبة.و اا نفلونزإالمثل  اضمراللمنع  مناعية عةجرطفلك  عطاء إاب يقوموا 


ا مدى صحة السمع والبصر لدى الطفل. ويختبر
ا.ن الطفل ينموا جيداكدوا من ايت

باء حول صحة الطفل.سئلة التي لدى اليجيبوا على ال

سة.كدوا من مدى استعداد الطفل للمدرايت

أًأأأ	أ

أ	أ

أأأ
• 

أ	أأأ
•		

أأ	أ

أ	أ
•	
 •	

ًأأ  •	

آأ
 •	
أ
 •	



 

  

 

 

   

 

رفاهية العائلة 
النظافــة الشـخصيـــة 

الغسل 
أ

افييستطيعيدي
أ

الغلب
أ

احيان
أ
وايحميكن

أ
المنطفالك

أ
اض مر

اثيم.وانتشار الجر

العلىيجب
أ

ا)والبالغين(طفال
أ
ابغسليقوموان

أ
والماء بالصابونيديهم

القبلج،رالخامنالعودةبعدافئالد
أ

حـــاض.الـــمـــراستخداموبعدكل،

يـمكــن للبـــالغيـــن مســـاعـــدة ال
أ

طـــفـــال وال
أ

طـــفـــال حـــديثــــي الـــولدة عـــلـــى

ا غسل
أ

يديهم.

الـمـيــلــعـتــنـكــمـيـ
أ
اـالطـــفــ
أ
اـةـيــطــغــتـبــواـومــقـيـن

أ
اـمــهـــواهــفـ

أ
ـالـعــسـالــاءــنــثـ

ا
أ

و العطس بمعصمهم.

ال
أ

ك، طفلعندالحفاضةمنطقةبتنظيفقما،ًيوميـولدة:الـحديثيطفال

والالـــوجـــه،كـــذلـــكو
أ

لالســـتحـــمـــام طـــفـــلـــكجيـــحـــتـــاقـــدقـــبـــة.والـــريـــدي

كل يومين ا
أ

و ثالثة.

ال
أ

الجيحتاقدسنوات:5وحتى2سنمنطفال
أ

كلستحماماللىإاطفال

ابضـــعـــة 
أ

ايــــام،
أ
اعةبســـريتســـخـــونكانـــوامـــاذاإااًيومـــيـــو

أ
استخدامهـــم عنـدو

لواقي الشمس.

الشامبومثلناعمصابوناستخدم
أ

ر عطوعلىيحتويالذيالصابونطفال.

ا
أ
اتهبشرفيالطفليضايقربماصبغاتو

أ
الاقبةبمرقمعينيه.فيو

أ
طفال 

الطفل.ستحماملكافيوقتهيدقيقة15الحمام.فيوجودهموقتطوال

•

 •

• 

33 
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رفاهية العائلة 
الصحــة الفمويــة 

ح وبعد الوجبات.ن يتم تنظيفها كل صبااسنان الطفل يجب ان  إا

 باستخدامتين يومياولية مرسنان القم بتنظيف اللثة والدة: لطفال حديثي الوال

ضعة.خر را بعد ىخراة ضعة ومرول راة بعد قطعة قماش مبللة؛ مر

 سنوات: 8لى  إا 1طفال من سن ال

سنان الخلفية.الر سنان ناعمة عند ظهواشة باستخدام فراابد

سنانهم.اطفال في تفريش ساعد ال

ايد علىربالفلوز ء فقط من معجون معزلاستخدم نقطة معجون بحجم حبة الباز


طفال.السنان ناعمة وبمقاس خاص لاشة فر

تين كل عام بعد عمر السنة،و مراة سنان مرة طبيب الطفال زياريجب على ال


سنانهم ولثتهم.اكد من صحة اللت

ايد الموجود في هذه المياهرب. والفلومنة للشرايات المتحدة لفي الور ن مياه الصنبوا

سنان.يساعد في التصدي لتسوس ال

أأ

ًأأأ
• 

آأأ

أ
• 

أأأ
-

أأ
-

-
أأ


أأأ
-
أأ


آ
إ

أ
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رفاهية العائلة 
تغذية الطفل الرضيع 

الرضاعة الطبيعية
النموعلىطفالالءهؤليساعدحيثدةـولالـحديثيطفالاللطعام  فضلاهو  ماللبن  ن إا

كـثر. اواشهرالستةالثديمن طبيعياطفال الع ضارإايتم  نافضل المن  صحية. وبطريقة ايدج

واع،ضارالإثناءاببطانيةنفسهناكياتميرالمهات الن مالعديد  تغطي العامة، ماكنالي ف

 .طفالهن طبيعيااع ضارإماكن خاصة لالى  إايذهبن 
أ
المحتوي الصناعيالحليبيشربواناالطبيعية  ضاعةالرمن  مينوالمحرطفال العلى  يجب

اتبعي استخدامه.يجبالذيالصناعيالحليبماهيةنعطبيبككيخبرسوفالحديد.لىع

تساؤلتك جابةإبا*WICكالةووا طبيبك  يقوم سوف ه.لتحضيرالحليب  علبة على التعليمات 

حول كمية الحليب التي يجب استخدامها.

الكل ايسنة:  1,5وحتى  دةلالومن  
ً

جائعين(. يكونواعندما)بمعنىالطلب«»حسبطفال

لى ثالث ساعات.اة كل ساعة ونصف ا بمعدل مروهذا يحدث طبيعي

ا6من  
أ

ايبدـر: ـهـشـ
أ

ال 
أ

داد ستزع والتنوالكمية الصلب. الطعام تناول في ـال ـفـطـ

 شهر. 24لى  إاشهر ا 8بالتدريج بين سن 

ذات باتومشريتناولوالايجب  دةلـوالـحديثو  طفالال

قومـــوا العصير، عطائهم إابقمتم  ذا إاـاف. ـضـمـسكر  

العصير من يوميـــاونصات ا 6لى  إا 4حتى  عطــاء إاب

لـــى نصفه بالماء.إاالمخفف  

على ـولـصــحـالـستحقونيـاـًـثـديـحـتوطينهمـادـعــمـالـ*الالجئين 

انامج المرات برمميز
أ

ضع، والة، والر
أ

(.WICطفال )

http://www.fns.usda.gov/wic 

http://www.fns.usda.gov/wic
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رفاهية العائلة 
التغذية 

الجسد ـاءـقـبـإاعلى  يساعدان النشاط على والمحافظة الصحي الطعام تناول

الوجبات من والعديد صحية خفيفة وجبات تناول لى إاطفال الج يحتا .ليماس

الطفل حفاظ على ايضافيعمل  ايوميالنشاط  عل الحفاظ ماااليوم.  كل ىخرال

 صحي.ن زعلى و

الوجبات الغذائية
ا،يوميـل ـقـالعلى  ـدةـواحـوجبة  ـيفـالبعض  لبعضهم لةالعائاد ـرـفـاكة مشار
كة عادات العـــائـــالت عـــلـــى الحـــفـــاظ على تقـــاربـــهـــا ويســـاعد عـــلـــى مشاريساعد 

وتقاليد العائلة. 

عطاؤهم ثالث وجباتإان يتم ا سنوات يجب 5 وحتى 1,5طفال من ال
ا.و ثالث من الوجبات الخفيفة يوميا مع وجبتين
ايجب 
أ
االوجبات؛  تلك تتضمن ن 

أ
)لحوم تينووبرالحبوب،  مثل ساس 

ا
أ

ات.وو فول(؛ والعديد من الفواكه والخضر
ايجب 
أ
الب يشرن  

أ
ا)الحليب  اللبن من كوبين نحو طفال 

أ
الصويا، لبن و 

ا
أ

و لبن ال
أ
ا، زر
أ

( كل يوم.زو لبن اللو
طفالوالالبالغين  تجنيب مكانها إابى خرالطعمة والالدسم  منخفض اللبن 

ائد.الزن زلى الوإاالكبار الوصول  
على ايحصلوحتى  ايوميصحي  ـارـطـفـإاـاول ـنـتــى لـإاـال ـفـطـالجميع  جيحتا

مة للتعلم. الطاقة الالز

ا للعائلة كلها.جيدامراب الكـثير من المياه يعتبر شر
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رفاهية العائلة 
النوم واالستيقاظ

فالالكافية.  احةالرعلى  يحصل ناللطفل  المهم نم
أ

يحتاجون طفال

سة.ستعداد للمدرلجل التعلم وااللنوم من 

20ـىلـا 14بين  ما طفالالينام  قد شهر:ا 6وحتى  دةلـوالـمن  

ثالث كل يستيقظون ما اغالبدة لالوحديثي  طفالالا. يومياعة س

ضاعة.جل الراربع ساعات من او ا

لخالساعات  ثالث حتى طفالاليغفو  قد سنة:وحتى  شهرا 6من  

ل الليل.ساعة خال 11لى  إا 9النهار وينامون من  

13لى  إا 10من  طفالالينام  قد سنوات: 3وحتى  سنة من 

احةالرمن  ساعة لى إادقيقة  15لى  إاضافة  إبالا، يوميساعة 

غفاء وسط النهار.إو الا
أ

نمالسن  هذا في طفالالينام  قد سنوات: 5لى  إات اسنو 3من  

النوم من الكافي القدر على واحصلذا  إاليلة.  كل ساعة 12لى  إا 10

على الحصولناكما  النهار. ـوالطـيغفون  لفقد  الليل، لخال

 دقيقة من الوقت الهادئ ربما يكون عنصر مساعد. 30لى  إا 15

شياءمالبس والا الون يجهزاباء في الليل، قد يود العديد من ال

لىإاطفال في اليوم التالي عند ذهابهم التي سيحتاجها الى خرال

و الحضانة.اطفال عاية بالدار الر
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أ
•

أ

ً  •	
ًأ

أ

أ


رفاهية العائلة 
وقت النوم 

لوـدـــجـد ـوـــــجـوـع ـــمــل ــــضــــفـاـل ــكـــشــبـل ـاـــــفـــــطـلام ـاـــنـــيـ

لكلذمنتظم 

لبس سنان،الغسل  مثل النوم، لوقت تينورضع  

و الغناء قبل النوم.ااءة قصة البيجاما، قر

ا كل ليلة.ه في نفس الوقت تمامضع الطفل في سرير

ـةكـرـاـشــمـلـا ـدــيــجــت ـقــوـلـاا ـذـهـن ـوـكـيـن اـن ـكــمــمـلـاـن ـمـ

ـنمــي ـــنــاـــغـلاو، ـصــصـــقــلـا، ـةــيــبــاــجــيـإلات ـاـيــرـكــذـلـا

 .لطفالامع فتكم ثقا
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األمان والحماية 
األمان في المنزل

كمساحة لالمنزعلى  تحافظ كيف تتعلم ناللعائالت  يمكن

منة للطفل.ا

طفال.ا عن متناول الة بعيدشياء الخطرضع ال

ان،ـرـيــنـالــد ـوقـمــم، لـالــسـالــض، ـيـاحــرـمـالــق ـلـغــن مــد كـاـتـ

متناول عن بعيدة ـلقـالعلى  واوالدواليب  لسخانات،ا

طفال الصغار.ال

بغسل وقم الدهانات، تكسير واتقشير  عن طفالالابعد  

ـاتـيـضـرـذ والـوافــنــات والــاجـجــزـاب والــعـلــم والـهــديـيـا

اء من الدهانات.جزاو اي غبار االتي عليها 

عذا قـــــام طفلـــك بابتـــــالإاة مباشــــر 911 اتصــــل بـ 

ستيقـــــــاظ مـــن النوم،لفض او راي شيء ضار، ا

و توقف عن التنفس.ا
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األمان والحماية 
األمان في الشوارع 

اـنــيـــغـــالـــبــالــىــلــعــبــجــيـ
أ
اـدوــاعـــســيـن

ا
أ

باعرالشارعبوعلىطفالهم
أ

يجب مان.

الوتعليمالمشاة،معابراستخدام
أ

طفال 

ـع« ـمــتـواســر،ــظــانــف،ــوقـــار »تــغــصـالـ

ع.رالشارقبل عبو

ايجب 
أ
الجيخرل

أ
لى إاالصغارطفال

اجرالخا
أ
البالغين.صحبةبدوناًبد
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•	
أ
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•	
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األمان والحماية 
األمان في السيارة وسيارة األجرة 

وهي حياتهم،تنقذـالـفـطــالبـالخاصة  ـانـمـالـة مــزحـاومقاعد  ن  


بعمر  طفل كتترل يات. لالومن  العديد في القانون بقوة ضةومفر

ا.بداة سنوات وحده في السيار 10قل من ا

ـة مــزحـاـدام ـخــتــاسـبــون مــزـلـمــار ـبــكـالــال ــفــطـوالالبالغين  جميع


ةسيارمقعد  في يجلسوا نافيجب  الصغار، طفالالما امان. ال

ة. خاص بهم في المقعد الخلفي للسيار


طفال يعتمد على السن، حيث:*ن موقع مقعد ال


ظهر مواجهة في الطفل مقعد وضعيا دائمسنة: من  قلاالعمر  

تجاه الخلفي(. لالمقعد الخلفي )في ا

الخلف مواجهةفيالمقاعدـاءـقـبـإايجب  ـوات:ـنـسـ 3ـى لـإا 1من  

ة ممكنة.طول فترل

موجهة لطفاالمقاعد  توضع نايجب  سنوات: 7ـى لـإا 4من  

مام لكن مع وجود حماية.الل

ـولـة حــيــلــحــمـت الـلـاــكــوـــؤال الـــســـم بـــ*قـ

المقعد  وضعية بخصوص يةلالوقوانين  

ود ـدـة حـفــرـعــمــك لـتــارـيـســد ـعــقـوافــحــص مـ

نزالطول والو
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األمان والحماية 
العامةاألماكنفياألمان

اـمـلـعـ
أ
اـكـالــفـطـ

أ
اـوىـلــحـالـيتقبلوال

أ
ـا ـدايــهـالـو

اـنــمـ
أ
واـم،ــهـــالتـــائــعــهـفــرــعــتـلـصــخــشـي

أ
ن 

ااويخبر
أ
اقامذاإابهمالموثوقالبالغينحد

أ
ي 

خافتهم.إشخص با

الدـوــوجــيـفــنـدخـتـل 
أ
تسمح ولـالـــفـــطـ

لال
آ

هم.خرين بالتدخين في جوار



13 

 

 

  

   

أأآ

أأأ

آ

أ

أ

ًأأأ •
أ

أ

ًأأ •
أأأآ

أ
ال•
أأ

أأأ

ًأأ • 


األمان والحماية 
مراقبة األطفال

جميع في طفالهمااقبة بمريقوموا  ناـاء بـالعلى  يجب

شخص ياطفال ااقبة بمران الجيريقوم  لن ـات.ـوقـال

ـواـبــيــجــم يــا لــومــــم ذلــــك ـهــنــو مــب هـــلــطــم يــا لـــر مــخــــا

بالموافقة عليه. 

ولكن ـال.ـفـطـالاقبة لمرمختلفة  ـدـواعـقـلها  يــةلوـل كـ

طفال الصغار:شادات عامة خاصة بالرإاهناك 

ان تتم دائماطفال، يجب من الا للحفاظ على 

حد البالغينااقبة لصيقة بواسطة اقبتهم مرمر

ل.ج المنزرو خاا داخل

يمكنهن كيف ادائمطفال الجليسات  تعلم نايجب  

ناولين والمسؤالبالغين  من يابو اباء بالتصال لا

.ئفي حالة الطوار 911يتصلن بـ  

مجالسة يمكنهم لالمتحدة  ياتلالوفي  طفال

لوسنة،  12و ا 11عمر  قبل المعتاد في طفالال

طفالالو ادة لـوالـحديثي  طفالالاقبة مريمكنهم 

 سنة. 15الصغار حتى يبلغوا  

ا.بداي طفل صغير وحده اك تترل 
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منع األذى عن األطفال
الـادـشـرإليجابيةإاوسائلاستخدم

أ
ـااسـعليهم.النظامضـروفــالـفـطـ

أ
ل 

االالجئينتوطينعادةإانامجبر
أ
بك الخاصينالمسبقعدادإالنامجبرو

لى ذلك.إاذا ما احتجتإاشاد والنصائح والدعمرإلال

هناك ا
أ

اربعة
أ
ع من النوا

أ
ذى قد تصيب ال
أ

طفال:

فات مثل:ل تصرصابة الطفل من خالإاوهول الجسدي:.  الستغال 1

االهـــز،،قالـــــحـــرالـــعـــض،كـــل،الــــرب،الـــضـــر
أ
قالطـــرمنهـــــاغيرو

يذاء طفل.إ ل

همال الإ.  ا 2
أ

االهجر،طفال:
أ

عشباإاو عدم العناية بالطفل؛ عدم

ا احتياجات الطفل الجسدية
أ

او التعليمية
أ

يعنيلو الطبية. الفقر

ا 
أ

ن يصبح ال
آ

باء مهملين.

ال الجنسي:.  الستغال 3
أ

ي سلوك جنسي بين بالغ وطفل.

االمستمر،خاالصرالعاطفي:للستغالا. 4
أ
االنعت،و

أ
الطفل.فضرو

هذه ال 
أ
ع من النوا

أ
ذى لال
أ

طفال غير قانونية في الوليات

المتحدة،ويجب على ال 
أ

شخاص المعنيين مثل ال
أ

سينطباء والمدر

اجتماعيينخصائيين الإ وال
أ

اغ عنبالإن يقوموا بال
أ

ي عالمات على

األمان والحماية 

ض لمثل هذا الطفل قد تكون دليل على التعر
أ

ذى.
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اإلرشاد والنظام 
بحاجاتهم خرينالخبار  إلق الطرمن  العديد الصغار طفالاليستخدم 

عن التعبير ـيفـالمساعدة  ـىـلـإاالصغار  ـالـفـطـالج ويحتاـم. هـرـوـعـشـو ا

والنظام يجابيإالشاد رإالعلى  مثلةايلي  وفيما فاتهم.تصرة دارإاوهم مشاعر

المناسب لكل سن.

 سنة:١,٥ من الوالدة وحتى عمر  
و االهمهمة  عبر للمساعدة حاجتهم عن السن ـذاهـفي  ـالـفـطـالنا يخبر

ة الجلبة.ثارإاو االبكاء 

الحفاضة،  تغيير ع،)الجوالملحة  للحاجات السريعة ستجابةلباقم  


هتمام(لحتضان، الاحة الجسدية، االنوم، الر
والنوم.والطعام  ستحماملواللعب  ايوميمنتظم  جدول بتوفير قم 
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اإلرشاد والنظام 
 سنة:٢  وحتى ١,٥من 
سلوباـا ــضيـايتغير  نايجب  ـال،ـفـطـالونمو  ـتـوقـالـر وـرـمـبـ

ض النظام.شاد وفررإال

اتبدعندما  
أ

ب،)الضرمثل  الحدوث في فوضةمركيات سلو

اـب(، ــضـــغــالــات ــوبــنــض، ــعــالــل، ـكــرـالـ
أ
من ـكـلــفـطـج ـرـــخـ

العض  ،ل»مثل  اضحووم صارتوضيح  واستخدم الموقف 

ع«. مؤذي وممنو

 قم بتقصي سبب حدوث هذا السلوك.

خر.الى نشاط  إاشد الطفل ار

حاجاتهم.و انفسهم اللتعبير عن  ىخراطريقة  م الطفلعل
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اإلرشاد والنظام 
 سنوات:٥  وحتى ٢من 
واةكبيرعةبسرجتهممزامن  يبدلوا ناطفال الليمكن 

أ
يبدان
أ
ظهار إافيوا

ج نوبات الغضب والهيا

هم بما تتوقعه منهم.خبارإات بسيطة ومقتضبة لاستخدم عبار

فة ما الذي قد يسبب هذا السلوك.اقبهم لمعر

امناسبنشاطـىلـإاشدهم ار
أ

يقومطفلككانذاإامثال،كـثر.

ايمكنكـر،ـخـا طفل  على ـالمــرالـش ـربـ
أ
صندوق ـنمـتنقلهن

ميها على سبيل المثال.ة لرمال وتعطيه كرالر

ااطيننشبينمايختارناالطفل  لااس
آ

المثال، سبيلعلىخرين.

اتريد»هلالقول،مكانكإباللكسر،قابلشيءعنبعادهإل
أ
تلعب ن

ن تلعب بالاو تريد ابالعربة 
أ

ة؟« رحجيات المصو

اغب فيف بنفس الطريقة التي ترتصر
أ

ف بها طفلك.ن يتصر

 قواعد بسيطة.ر طو

كمكافاـيـابــجـيـإاـام ـمــتـاهـطفلك  ـطاعـ
أ
علىة

ا.ف جــيــدالتــصـــر
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التنمية العقلية الصحية 
العقلية للتنمية مهمة دعامة يجابية إالوالعالقات  الجيدة الصحة تعتبر

نإام. البلغتك  طفلك ـىلـإاالتحدث  في تستمر ناعليك  ـذالـلصحية. ا

مر جيد للغاية لعقل الطفل.اكـثر او اتعلم لغتين 

االستعداد للتعلم 
ا عبر:ساعد الطفل على التعلم يومي

الـب، ــعـــلــالــي ـــ)فــك ـتــاعــطــتـاســدر ــقــبــم ـلــعـتــن ـــيـــتـورـاء ــــــسـرإا
أ
ـل،ــــكـ

ستحمام، النوم(. لا

ـص،ــصـــقــالــى، ــقـــيـــوســـمــالــي ــــ)فــة ــلـــائـــعــالــد ــيـــالـــقــتــى ــلــعــاء ـــــقـــــبـإال

ت، اللغة(. لحتفالا

عداد الوجبات، تنظيمإاا )ًشياء معقضاء الوقت في عمل ال

ال
أ

طباق، اللعب، والغناء(.

لى طفلك.إاع ستمالالتحدث وا
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التنمية العقلية الصحية 
التعلم متعدد الحواس

اـبـجـيـ
أ
الـدمـخــتــسـيـن

أ
اــالــفـــطـ

أ
ـل ـامــكــالـبــمــهـــامـــســجـ

ـذوق،ــتــالـع،ـاــمـــتــالســث،ـديــحـالــس،ـمــلـ)الـللتعلم 

ية، الشم(.ؤ الر

لالتسمحل
أ

التلفاز؛بمشاهدةسنتينسنحتتطفال

ايمكنـثـيـحـ
أ
الـذاـهــونـكـيـن

أ
خاليا بنمواًـارــضــرــمـ

المخ لديهم.

الفيهيقومالذيالوقتحدد
أ

السنتين عمرفوقطفال

االتلفازبمشاهدة
أ
العبو

أ
ما اقبرالكمبيوتر.لعاب

يشاهدونه للتا
أ

اكد من
أ

نه مناسب لال
أ

طفال.
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التعلم المبكر واالستعداد للمدرسة 
ـلجـاـن مـللغاية  مهم ـواتـنـسـ 5ـن سـتحت  ـالـفـطـاليتعلمه  ـامـن  إا

سة.نجاحهم المستقبلي في المدر

يعلمونهم حيث طفالهم،لـم هـوالـل ـوائـالالمعلمين  هم ـاءبـال

 .ة يمضون فيها الوقت معاات مهمة ;في كل مرمهار

على تعمل سنوات 5سن  وحتى دةلالومنذ  يجابية إالالتفاعالت  

سة.طفال للمدرعداد الإا

لالمنزداخل  المستخدمة لغتهم في القوية اتالمهارو ذوطفال ال

سة.فضل في المدراداء بشكل يستطيعون ال

طفلك نمو كيفية على عطاللاعلى  يساعدك ناطفلك  لطبيب مكني

ته على التعلم. وقدر
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التعلم المبكر واالستعداد للمدرسة 
التنمية االجتماعية والعاطفية 

التواصل لالـخــن مـوالعاطفية  جتماعيةلاالعالقات  ـالـفـطـاليتعلم 

تسمية يستطيعون الذين طفالالخرين. الوالبالغين  بائهمامع  بحب

كـثرالهم  خرينالمع  جندمالواوالتوافق  عواطفهم، ةدارإاوهم، مشاعر

سة وفي الحياة.في المدرنجاحا 

لى:إاطفال ج اليحتا

فة ما هو متوقع منهم. معر

الـع مــل ـامــعــتـوالـهم مشاعرـن عـالتعبير  كيفية تعلم 
آ
)مثل ـنـريـخـ

مساعدة كة،المشاردوار، التبديل  خرين،المع  اللعب التهدئة،

ال
آ

ع القواعد البسيطة(.خرين، واتبا

 بشكل جيد.ر موالدائهم لالى المديح حول  إاع ستمالا

يجابية.إالكيات بالسلويقومون  وهم لهم عستمالواالبالغين  مشاهدة 
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Bunny!
 

Bah!
 


التعلم المبكر واالستعداد للمدرسة 
تنمية اللغة ومهارة القراءة والكتابة

اليتعلمسنوات،خمسسنوحتىالميالدمنذ
أ

مهمة اتمهارطفال

مع التواصلعلىتساعدهمسوفاتالمهارهذهوالتحدث.علالستما

ال
آ

اليستفيدماـادةوعـوالكـتابة.اءةالقروتعلمخرين
أ

تعلم منطفال

الغتهمل
أ
احيثعليها،والبناءم

أ
ايمكنمتعددةبلغاتالتحدثن

أ
ن 

يساعد بشدة في نمو عقل الطفل.

سنواتمنذ الميالد وحتى ٣
تحدث مع طفلك طوال اليوم.

اـىلـإااستمع
أ
الركرطفلك.كلماتوـواتصـ

أ
التيوالكلماتـواتصـ

ها طفلك.يصدر

تفعله ـاـمـعــهـعـمــدثـحــتـالــقـريـطــنعــدةـديـجــاتـمــلـكـطفلكـمـلـعـ

طوال اليوم. 

استخدم ال
أ

غاني والقوافي وال
أ

فعال لتعليم طفلك اللغة.

رالصوباستخدامالقصصلطفلكاحكي

ائس والوالكـتب والعر
أ

شياء ال
أ
.ىخر
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التعلم المبكر واالستعداد للمدرسة 
سنوات٥إلىمن ٣

استخدم اللغة ال
أ

ل.م في المنز

• استخدم اللغة ال 
أ

سة.نجليزية في المدرإم وال

استخدم مجموعة متنوعة من الكلمات في كلتا اللغتين.

واية القصص باللغتين.رقم بالغناء وتعلم القصائد والقوافي و

اطلب من ال
أ

اطفال
أ

اية القصص باللغتين.ون يقوموا بر

والةالقصيروالقصصربالصوالمليئةالكـتبلهموفر
أ

والقصائدغاني

وا
أ
ف الهجاء باللغتين.حر

الهموفر
أ

والكرالمارقالم
أ

والالشمعيةلوان
أ

والالخشبيةلوان
أ
اق رو

لتشجيع ال 
أ

سم وتقليد الكـتابة.طفال على الر
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التعلم المبكر واالستعداد للمدرسة 
منهاجيات التعلم

يكون ناووانتباهه  هكيزترزيادة  على الطفل تساعد ناللعائالت  مكني

الطفل يحتاجها سوف التي اتالمهارهي  فهذه فة.المعرفي  اغبروا بدعم

سة وفي الحياة. في المدر


طفال على التعلم:	مساعدة الق طر

شخاص والتفاعل معهم.شياء والاستكشاف ال

التي المالبس وااللعبة  اختيار مثل اتهمباختياريقومون  طفالالع د

تداءها. يودون ار

وه.انهاء ما بدإا ساعدهم على 

سئلة.الح شجعهم على طر

شادة بها.إحظ مجهوداتهم وقم بالل
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أ
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أ


التعلم المبكر واالستعداد للمدرسة 
تنمية المدارك والمعرفة العامة

ا. ًيوميوالتعلمستكشافالتشجيعطريقـنعـطفلككـدارـمـتنمية  تدعم نايجب 

ن:ايمكنك 

شكال الخاصة بالحجام واللوان والالن تصف وتقار
أ

لعاب.

لعاب.تقوم بعد وقياس وتصنيف ال

تيبها مع طفلك.كيبها وترلعاب وتفككها ثم تقوم بترالق تفر

ا مات الحياة اليومية مثل المشط تدربه على استخدام مستلز
أ

شاة الو فر
أ

سنان.

احات حسب السن:قترلا

ذلك فيبماحوله،منالعالمعنالطفلمعتحدثسنة:1,5وحتىالميالدمنذ
الاستخدمجه.وخارلالمنزفيشياءالحجام اولوان اوشكال ا

أ
واللعاب
أ

التي جسام
واالخشخيشات،مثلعومتنوختلفموملمسـالـكـشـاوـام ـجـحـاوـوان لـالها 

أ
لعاب 

ات اللينة.لعاب القماشية، والكرالضغط، وال

ا. ًيومييفعلونهاالتيشياءالحول  طفلك لى إاتحدث  سنوات: 3لى  إاو 1,5من
بمسح نقوم»لماذامثلـاء،ـيـشـال تلك  نفعل »لماذا« ضحو
خ«.وساضيات؟ لكي ننظف الرال

على طفلك ساعد سنوات: 5وحتى  سنوات 3من  

في تعلمها ـيـتـالــداث ــحـوالـاء ـيـشـالبين  ـطـربـالـ

عندما...؟« كرتذ»هل  لعبة طريق عن لماضيا

الماضي.في  حدثت التي شياءالعن  والتحدث
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التعلم المبكر واالستعداد للمدرسة 
التنمية الجسدية 

تـالـضــعــو الــمــنــة لــايــغــلــم لــهــات( مــنــريــمــتــي )الــومــيــدي الــســجــاط الــشــنـالـ

اصحي واكـتساب التناسق بيننزوالحفاظ على و
أ

عضاء الجسم.

النشاط الجسدي اليومي: 

ا.كة يوميحرية في الحرسنة:1,5منذ الميالد وحتى

دقيقـــة مــن النشـــاط90لـــىإا60سنــوات:3وحتى1,5من

ا. الجسدي يومي

النشاطـنمـدقيقة12ـىـلـإا60ـوات:ـنـسـ5ـىـتـوحــواتـنـسـ3ـنمـ

الجسدي يوميا 

ج اليحتا
أ

اة منة وصغيركية كبيرات حرلى مهارإاطفال
أ

سة.جل المدر

اةالكبيرتـالـضــعـالـ
أ
ـوف، ـوقـالـالشقلبة،تتضمن:ةالكبيرـاتكــرـحـالـو

ة. مساك الكرإ، التسلق، وقذف وايحف، المشي، الجرالز

ـاط ـقــتـالــن:ـمــضــتـتـةـرـيــغــصـالــاتكــرـحـوالـةـرـيــغــصـالـتـالـضــعـالـ

ال
أ

اقلممساكإاة،الصغيرجسام
أ

اشمعية،لوان
أ
قلم و

اصاصر
أ
تحريك ،زالخرفيالخيطوضعكوب،و

اللعـــب الكـتـــابـــة،ـم،ســرالــاب،ـبـالـمقبض 

بالعجيـــن، و تجـــميـــع ال 
أ

ة.رحجيات المصو



27 

 

 

 

A B C

أ

أآ

آأ

أأأ

أ

أ

أ

أأ

أأً

ً

أ


التواصل مع مجموعات الرعاية المبكرة 
للمزيد بك الخاصة نالالجئيتوطين  عــادة إاكالة بواتصل 

مجتمعك. في ـالـفـطـالعاية رخدمات  عن المعلومات من

اقبةالمرا ويوفرن اـاء بـالعلى  يجب المتحدة، ياتلالوفي 

العاملون باءالسة. مدرالسن  قبل فيما طفالاللة لمستمرا

عنواالهم.  مناسبة فالطاعاية رمة خدعلى  اويعثرن ايجب 

المجتمع. حسب تلفتخوتكاليفها  طفالبالعاية الرامج بر

ـدادــعـإالـج امــروبـالمبكر  المسبق دـداـــعـإالـج امــرـبـلــن ـكــمـويـ

تنمية خدمات لى إاضافة  إبالللطفل  عايةرتوفر  ناالمسبق 

طفال.ات وتعليم القدر

يكون نايمكن  جديدة سةمدرو اجـــديد  نامجبرر حضون  إا

نايجب  لذا ـواء.سـحد  على ـلهـوالللطفل  بالنسبة اهقمر

عداد إوالالمسبق  عداد إالنامج برمع  جنب لى إاجنباتعملوا 

الحضانة رودوـل، ـفــطـالــة ـايـعـرـج امــروبــر، ـكــبــمـالـالمسبق  

لالنـــــتــــقـــــالطـــــفـــــال العــــــداد  إافـــــي  للـــمســــاعــــــدة المحـــــليـــــة

للـــبيئـــة الجـــديـــدة. 
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التواصل مع مجموعات الرعاية المبكرة 
إشراك العائلة في مجموعات 

الرعاية المبكرة 
ـدادعـإالامج برمثل  ةالمبكرالجماعية  عايةالرامج برمقدمي  نا إ

امجهم.برفي  بفاعلية اطنخرلالى عـل هـاليشجعون  المسبق

في ـونطــرـخــنـيــا ـدمــنـوعــم ـاءهــنـبـاـي ســدرمــاء ــبـالـل ـابــقـيــا ـدمــنـعـ

كـثراطفال اليصبح  بناءهم،اسة مدرو اطفال العاية رنامج بر

ة على التعلم.قدر

ـلـابــقــتـالـو اـات ــاعـــمـــتــاجـر ـوــضــحــاء ــــــبـالـن ــمــب ــلـــطـــيـا ــمــربـ

ناو اـة ـلــائــعـالـل ـزـنـمــي ـفـو اـة ـســدرــمــالــي ـفــن ـيـســدرـمـالــع ـمـ

كز.يتطوعوا في المر

اطلب نامج،البرعضاء ااحد  واسين المدرمع  تتقابل عندما

 .يرجم فومتر
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المراجع والمصادر 

 1 – 8(فاهية العائلة )الصفحات ر. 1


دة )صفحة لل الوة ما قبعاية في فترالر)1

ة على الاكز الوقاية والسيطرمر
أ
ادة قبل ولاض – الوقاية من عيوب الومر

أ

ثناء الحمل.  http://

www.cdc.gov/ncbddd/jump/pregnancy.html

http://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/jump/pregnancy.htmlسبانية:  إوللغة ال

اتات والبوسترسبانية؛ النشرإو الانجليزية  إبالطفال – الكـتيبات مهات والمجلس صحة ال

سبانية، والصومالية.  إنجليزية، والإبال

دة؛ انقر علىلعاية ما قبل الونت حول رنترإوصحة المجتمع – مقاطع فيديو على الئ الطوار

سبانية، إج، الخمير، الالوية، الصومالية، اللى الهمنوإاجمة يمن للترابط اللغة في الجانب الور

http://www.echominnesota.org/library/prenatal-healthوالفيتنامية.  

Kaiser Permanente سبانية في إيقونة اللغة الادة. ل– معلومات عن الحمل وما قبل الو

ال
أ

https://healthy.kaiserpermanente.org/health/care/pregnancyعلى لليمين. 

ة ما قبلعاية في فترة حقائق الريات المتحدة – نشرلنسانية للوإة الصحة والخدمات الارزو

-http://www.womenshealth.gov/publications/our-publications/factدة. لالو

sheet/prenatal-care.cfm

-http://www.womenshealth.gov/espanol/publicaciones/nuestrasسبانية:  إبال

publicaciones/hojas-datos/atencion-prenatal.cfm


2 – 3(الصحة والنظافة الشخصية )الصفحات 

صحاء«.امنين واطفال اساسيات تنشئة اهل: اض – »المرة على الاكز الوقاية والسيطرمر

http://www.cdc.gov/family/parentabc

.http://www.cdc.gov/family/spanish/indexسبانية«.  إ»معلومات عن صحة العائلة بال

htm

/http://www.cdc.govسبانية«.  إاحل الحياة والمجموعات السكانية الخاصة، بال»مر

spanish/etapas 

عاية الة ر»متطلبات المناعة في فتر
أ

/http://www.cdc.gov/vaccinesسة«. طفال والمدر

parents/record-reqs/childcare-school.html

عيادات ومستشفيات ال
أ

طفال في مينيسوتا – مواد تعليمية للمريض/العائلة حول 

اج، الصومالية، نجليزية، الهمنوإالموضوعات الصحية المختلفة بال
أ

//:httpسبانية.  إو ال

www.childrensmn.org/Manuals/PFS/Alphabetical.asp#PFSDocListB%20 

multilingual%20health%20materials 

جمة حول الصحة والنظافة الشخصيةة نصائح مترونتو )كندا( – نشررالحياة في مجتمع، تو

إتغالية، الصومالية، الية، البررالكو

يطالية، إنسية، السية، الفرسة؛ بالعربية، الصينية، الفارة ما قبل المدروالتواصل في فتر

وادية، روكية، السبةانية، التاجالوجية، التاميلية، التر

 http://connectability.ca/2011/03/02/foreign-language-tip-sheetsالفيتنامية  

امعهد 
أ

ة عن الخدمات المناسبة ثقافيابحاث الطفولة المبكر
ً

 كـتيب ( –CLAS)اًولغوي
أ

العائلة، كـتيبات الدليل، ومساعدات التنمية. متوفر بالمهرية، الكمبودية، الصينية، 

سبانية، إسية، الوية، الالوية، البولندية، الررسية، الهمونج، المجرية، الكونجليزية، الفارإال

 http://www.clas.uiuc.edu/special/childfind/index.htmlوالفيتنامية.  

http://www.cdc.gov/ncbddd/jump/pregnancy.html
http://www.cdc.gov/ncbddd/jump/pregnancy.html
http://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/jump/pregnancy.html
http://www.echominnesota.org/library/prenatal-health
https://healthy.kaiserpermanente.org/health/care/pregnancy
http://www.womenshealth.gov/publications/our-publications/fact-sheet/prenatal-care.cfm
http://www.womenshealth.gov/publications/our-publications/fact-sheet/prenatal-care.cfm
http://www.womenshealth.gov/espanol/publicaciones/nuestras-publicaciones/hojas-datos/atencion-prenatal.cfm
http://www.womenshealth.gov/espanol/publicaciones/nuestras-publicaciones/hojas-datos/atencion-prenatal.cfm
http://www.cdc.gov/family/parentabc
http://www.cdc.gov/family/spanish/index.htm
http://www.cdc.gov/family/spanish/index.htm
http://www.cdc.gov/spanish/etapas
http://www.cdc.gov/spanish/etapas
http://www.cdc.gov/vaccines/parents/record-reqs/childcare-school.html
http://www.cdc.gov/vaccines/parents/record-reqs/childcare-school.html
http://www.childrensmn.org/Manuals/PFS/Alphabetical.asp
http://www.childrensmn.org/Manuals/PFS/Alphabetical.asp
http://www.childrensmn.org/Manuals/PFS/Alphabetical.asp
http://connectability.ca/2011/03/02/foreign
http://www.clas.uiuc.edu/special/childfind/index.html
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صحة ال
أ

طفال – معلومات عن صحة ال
أ

http://kidshealth.org/parentطفال  

http://kidshealth.org/kid/centers/spanish_center_esp.htmlسبانية:  إبال

على لليمين.سبانية في الإيقونة اللغة الاصحاء. طفال الات الالمعاهد الوطنية للصحة – زيار

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001928.htm 

/http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc للصحة. كز الوطنيعداد المسبق – المرإمكـتب ال

tta-system/health

 http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/Espanol/saludسبانية  إمعلومات عن الصحة بال

(4الصحة الفموية )صفحة  

سبانية، إنجليزية، الإا – مواد عن الصحة الفموية بالوائل في مقاطعة سانتا كالرالخمس ال

http://www.first5kids.org/es/node/345الفيتنامية.  


نجليزية إعداد المسبق بالإد الطفال – موارالمومة والصحة الفموية لد اللمواركز الوطني المر

سبانية.  إوالhttp://www.mchoralhealth.org/materials/HS.html


ذية )الصفحات غالت)5 – 6


المعاهد الوطنية للصحة – تغذية الطفل.  	http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/

childnutrition.html 

كز التغذية والمعلومات )الطعام الصحي( – مرUSDAيات المتحدة )لاعة بالورة الزارزو

ادة في جمة يتم عن طريق وضع اللغة المر؛ البحث عن مواد مترWICالعينات والتقييم)  

 نافذة البحث.

http://fnicsearch.nal.usda.gov/fnicsearch/result-list/fullRecord:children 

 – 8(7ستيقاظ، وقت النوم ) الصفحات لالنوم وا

نجليزية، الهمونج، إضع بالطفال الرالمن لة الصحة بمينيسوتا – تعليم النوم الارزو

 /http://www.health.state.mn.us/divs/fh/mch/mortalityسبانية.  إالصومالية، وال

  /safeandasleep

المؤسسة النوم الوطنية – النوم ل
أ

http://www.sleepforkids.orgطفال  

تعلم عن نوم ال
أ

http://www.sleepforkids.org/html/tp.htmlطفال.  

http://www.sleepforkids.org/html/spsheet.htmlسبانية:  إبال

الحماية وال-2
أ

9 – 14(مان )الصفحات  
الد لالجريمة – موار لمنع الوطنيالمجلس  

آ
عن المتنوعة  مسائل باء حول 

أ
.http://wwwمان.  

ncpc.org/topics/by-audience/parents


http://www.ncpc.org/topics/by-audience/en-espanolسبانية:  إبال

ال
أ


ل )الصفحة مان في المنز)9

ة على الاكز الوقاية والسيطرمر
أ
صابات في الإاض – الوقاية من التسمم والمر

أ
//:httpطفال.  

www.cdc.gov/family/parentabc




صابات الإااحم من تحب:  
أ

http://www.cdc.gov/safechildطفال التي يمكن منعها.  

انصائح لتنشئة  
أ

اطفال  
آ

امنين و
أ

/http://www.cdc.gov/familyسبانية  إصحاء، بال

parenttips/tips-sp.pdf

نجليزية، إد بالحلة الطفولة – الموارصاص في مرض للرفة الوظيفية الدولية – التعرالمعر

سبانية، إسية، الصومالية، الوج، الرنسية، الهمنوسية، الفرالبوسنية، الصينية، الفار

دية، والفيتنامية.روال

http://www.okinternational.org/lead-paint/Resources
	

http://kidshealth.org/parent
http://kidshealth.org/kid/centers/spanish_center_esp.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001928.htm
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/health
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/health
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/Espanol/salud
http://www.first5kids.org/es/node/345
http://www.mchoralhealth.org/materials/HS.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/childnutrition.html
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/childnutrition.html
http://fnicsearch.nal.usda.gov/fnicsearch/result-list/fullRecord
http://www.health.state.mn.us/divs/fh/mch/mortality/safeandasleep
http://www.health.state.mn.us/divs/fh/mch/mortality/safeandasleep
http://www.sleepforkids.org
http://www.sleepforkids.org/html/tp.html
http://www.sleepforkids.org/html/spsheet.html
http://www.ncpc.org/topics/by-audience/parents
http://www.ncpc.org/topics/by-audience/parents
http://www.ncpc.org/topics/by-audience/en
http://www.cdc.gov/family/parentabc
http://www.cdc.gov/family/parentabc
http://www.cdc.gov/safechild
http://www.cdc.gov/family/parenttips/tips-sp.pdf
http://www.cdc.gov/family/parenttips/tips-sp.pdf
http://www.okinternational.org/lead-paint/Resources
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طفال ذوياللئ ستعداد للطوارلمان، تتضمن »امن – معلومات عامة عن الب الالمهر

على لليمين.سبانية في الإيقونة اللغة الاحتياجات الصحية الخاصة«، مع لو ااعاقات  إال

http://www.safeescape.org

ا
أ

اطفال  
آ

ا –USAمنين  
أ

الساسيات ل
أ

مان مصنفة حسب المجموعة العمرية 

http://www.safekids.org/safety-basics/big-kids/at-home/?gclid=CM2pz9vvr 

K0CFYJdtgodQWJZKA 

سبانية.إنجليزية والإات نصائح تعليمية بالنشر

http://www.safekids.org/educators/educational-tip-sheets.html 

10(ع )الصفحة رمان في الشاال

/http://www.cdc.gov/nccdphpمان. الاض – نصائح لمرة على الاكز الوقاية والسيطرمر

dnpa/kidswalk/pdf/section11.pdf

سبانية ع بالرمان في الشواالد لموار

http://www.cdc.gov/spanish/especialesCDC/SeguridadPeatones 

11(ة )صفحة جرة الة وسيارمان في السيارال

الة الوطنية لدارإال
أ

ا السريعة – قمان على الطر
أ

مان ال
أ

.http://www.nhtsaطفال المشاة  

gov/ChildPedestrianSafetyCurriculum

سفلسبانية في الإيقونة اللغة الاطفال، المان لمقاعد ال

http://www.nhtsa.gov/Safety/CPS

ات.طفال بداخل وحول السيار– ال USAمنين اطفال ا

http://www.safekids.org/safetytips/field_risks/and-around-cars 

سبانية والتاجالوجية إية والرنسية والكوات، بالصينية والفرمان في السيارساسيات مقاعد الا

http://www.safekids.org/educators/educational-tip-sheets.htmlوالفيتنامية.  

12(ماكن العامة )صفحة مان في الال

مجتمع التعليم المبكر – ال
أ

.http://www.earlylearningcommunityمان من الغرباء.  

org/page/stranger-safety

الكز الوطني لالمر
أ

اطفال المفقودين  
أ

/http://www.missingkids.comلين.  َو المستغ

missingkids/servlet/PageServlet?LanguageCountry=en_US&PageId=2814

http://www.missingkids.com/missingkids/servlet/ResourceSeسبانية:  إد بالالموار

rvlet?LanguageCountry=es_US&PageId=0

13(طفال )صفحة اقبة المر

/http://www.childwelfare.govا. وحيدل بالمنزالطفل  كتر – الطفل عايةرمعلومات  بوابة

pubs/factsheets/homealone.cfm

http://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/homealone_sp.cfmسبانية:  إبال

ا.ل وحيدك الطفل بالمنزطفال – ترصحة ال

http://kidshealth.org/parent/firstaid_safe/home/home_alone.html

عاية الالشبكة الوطنية لر
أ

//:httpا.  ًل وحيدك بالمنزستعداد للترلطفال – قائمة التحقق من ا

www.nncc.org/SACC/sac31_home.alone.html 

http://www.safeescape.org
http://www.safekids.org/safety-basics/big-kids/at-home/?gclid=CM2pz9vvrK0CFYJdtgodQWJZKA
http://www.safekids.org/safety-basics/big-kids/at-home/?gclid=CM2pz9vvrK0CFYJdtgodQWJZKA
http://www.safekids.org/educators/educational-tip-sheets.html
http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/kidswalk/pdf/section11.pdf
http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/kidswalk/pdf/section11.pdf
http://www.cdc.gov/spanish/especialesCDC/SeguridadPeatones
http://www.nhtsa.gov/ChildPedestrianSafetyCurriculum
http://www.nhtsa.gov/ChildPedestrianSafetyCurriculum
http://www.nhtsa.gov/Safety/CPS
http://www.safekids.org/safetytips/field_risks/and-around-cars
http://www.safekids.org/educators/educational-tip-sheets.html
http://www.earlylearningcommunity.org/page/stranger-safety
http://www.earlylearningcommunity.org/page/stranger-safety
http://www.missingkids.com/missingkids/servlet/PageServlet?LanguageCountry=en_US&PageId=2814
http://www.missingkids.com/missingkids/servlet/PageServlet?LanguageCountry=en_US&PageId=2814
http://www.missingkids.com/missingkids/servlet/ResourceServlet?LanguageCountry=es_US&PageId=0
http://www.missingkids.com/missingkids/servlet/ResourceServlet?LanguageCountry=es_US&PageId=0
http://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/homealone.cfm
http://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/homealone.cfm
http://www.childwelfare.gov/pubs/factsheets/homealone_sp.cfm
http://kidshealth.org/parent/firstaid_safe/home/home_alone.html
http://www.nncc.org/SACC/sac31_home.alone.html
http://www.nncc.org/SACC/sac31_home.alone.html
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ل المنع استغال
أ

اطفال ب
أ

.http://wwwل. ا بالمنزًك وحيدومريكا – نصائح للطفل المتر

preventchildabuse.org/images/docs/homealonechildtips.pdf

منع ال
أ

ذى عن ال
أ


طفال )صفحة )14

ل المنع استغال
أ

اطفال ب
أ

ل الات حقائق عن استغالمريكا – نشر
أ


همالهم  إاطفال وhttp://

www.preventchildabuse.org/index.php/news-and-publications/tips-and-

brochures

17( – 15ض النظام )الصفحات شاد وفررإال-3

ة على الاكز الوقاية والسيطرمر
أ
/http://www.cdc.govيجابية.  إنصائح للتنشئة الاض – مر

ncbddd/childdevelopment/positiveparenting/index.html

/http://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/childdevelopmentسبانية:  إبال

positiveparenting/index.html 

ج – صفحة العائلة لدماإالعداد المسبق لإكز المر
أ

//:httpحتياجات الخاصة لهل الطفل ذو ا

depts.washington.edu/hscenter/families

سبانية إنجليزية والإنصائح للسلوك المتحدي، بال

http://depts.washington.edu/hscenter/challenging

نجليزية، إهالي، بالالا ليجابيإاض النظام شادات لفررإاالخدمات الممتدة بجامعة مينيسوتا – 

/http://www1.extension.umn.edu/familyسبانية.  إالهمونج، الصومالية، وال

/partnering-for-school-success/preview-and-order

 .http://www1سبانية.  إنجليزية والإف الطفل بشكل خاطئ، بالماذا نفعل عندما يتصر

 /extension.umn.edu/family/partnering-for-school-success/structure

19( –  18 التنمية العقلية الصحية )الصفحات-4
ااتحاد العمل من 
أ

جل ال
أ

 .http://clarkسبانية.  إنجليزية والإطفال – تغذية عقل طفلك، بال

/ oh.networkofcare.org/family/library/article.aspx?id=448

ات حقائق.طفال – نشرالفضل لاعقول 

http://www.fcs.uga.edu/ext/bbb/factSheets.php

 http://www.fcs.uga.edu/ext/bbb/docs/BBB%20سبانية:  إني بالوليكـترإالموقع ال

Order%20Form%202012.pdf

نجليزية إلى الياء – تنمية العقل، بالإالف طفال من الة التعليم بمينيسوتا، التنشئة الارزو

/http://parentsknow.state.mn.us/parentsknowسبانية  إوالهمونج والصومالية وال

age1_2/topicsAZ/PKDEV_000333

الى ثالثة – نصائح وإامن صفر  
أ

-http://www.zerotothree.org/childدوات لتنمية العقل.  

development/brain-development/brain-development-tips-and-tools.html 

26( –  20سة )الصفحات ستعداد للمدرلالتعليم المبكر وا-5
د( –تنشئة الطفل اليومية، بعض الموارEHS NRCعداد المسبق )إاللد الوطني كز الموارمر

  -http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/family/forسبانية.  إة بالمتوافر

  families/Everyday%20Parenting

ا
آ

-http://www.pbs.org/parents/child – نصائح لتنمية الطفل حسب العمر. PBSباء  

development 

http://www.pbs.org/parents/goingtoschoolسة. لى المدرإاالذهاب 

ال
أ

http://www.pbs.org/parents/disabilitiesعاقات.  إالو طفال ذو

http://www.preventchildabuse.org/images/docs/homealonechildtips.pdf
http://www.preventchildabuse.org/images/docs/homealonechildtips.pdf
http://www.preventchildabuse.org/index.php/news-and-publications/tips-and-brochures
http://www.preventchildabuse.org/index.php/news-and-publications/tips-and-brochures
http://www.cdc.gov/ncbddd/childdevelopment/positiveparenting/index.html
http://www.cdc.gov/ncbddd/childdevelopment/positiveparenting/index.html
http://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/childdevelopment/positiveparenting/index.html
http://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/childdevelopment/positiveparenting/index.html
http://depts.washington.edu/hscenter/families
http://depts.washington.edu/hscenter/families
http://depts.washington.edu/hscenter/challenging
http://www1.extension.umn.edu/family/partnering-for-school-success/preview-and-order
http://www1.extension.umn.edu/family/partnering-for-school-success/preview-and-order
http://www1.extension.umn.edu/family/partnering-for-school-success/structure
http://www1.extension.umn.edu/family/partnering-for-school-success/structure
http://clark.oh.networkofcare.org/family/library/article.aspx?id=448
http://clark.oh.networkofcare.org/family/library/article.aspx?id=448
http://www.fcs.uga.edu/ext/bbb/factSheets.php
http://www.fcs.uga.edu/ext/bbb/docs/BBB%20Order%20Form%202012.pdf
http://www.fcs.uga.edu/ext/bbb/docs/BBB%20Order%20Form%202012.pdf
http://parentsknow.state.mn.us/parentsknow/age1_2/topicsAZ/PKDEV_000333
http://parentsknow.state.mn.us/parentsknow/age1_2/topicsAZ/PKDEV_000333
http://www.zerotothree.org/child-development/brain-development/brain-development-tips-and-tools.html
http://www.zerotothree.org/child-development/brain-development/brain-development-tips-and-tools.html
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/family/for-families/Everyday%20Parenting
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/family/for-families/Everyday%20Parenting
http://www.pbs.org/parents/child
http://www.pbs.org/parents/child
http://www.pbs.org/parents/child
http://www.pbs.org/parents/goingtoschool
http://www.pbs.org/parents/disabilities
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http://www.pbs.org/parents/about/spanishسبانية:  إبال

طفال ذوي السنوات الثالث،الة لنشطة تعليمية مبكرامقاطعة بريتيش كولومبيا )كندا( – 

سية، البنجابية، ية، الفاررنسية، الهندية، اليابانية، الكوة بالعربية، الصينية، الفرمتوفر

_http://www.bced.gov.bc.ca/earlyج، والفيتنامية. سبانية، التاجالوإسية، الوالر

learning/rsl

ا للعاملين والعائالت حوللالستجابة الثقافية واللغوية – مواد متجاوبة ثقافيكز الوطني المر

اكات الاللغات المتعددة، تنمية الطفل، شر
أ
//:httpة والمجتمع، الصحة، وغير ذلك. سر

eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/cultural-linguistic

http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/Espanolسبانية: .  إد بالالموار

سبانية. إطفال، بعضها متوافر بالهمونج، الصومالية، والسئلة حول الاجامعة مينيسوتا – 

http://www.cehd.umn.edu/ceed/publications/questionsaboutkids 

21(جتماعية والعاطفية )صفحة لالتنمية ا

العاطفية في جتماعيةلاالتنافسية  – دعم المبكر للتعليم والعاطفية جتماعيةلاساسات الكز رم

ال
أ

http://csefel.vanderbilt.eduطفال الصغار  

http://csefel.vanderbilt.edu/resources/espanol.htmlسبانية:  إد بالالموار

جتماعية لة – الصحة العاطفية استثمار في الطفولة المبكرلالبداية العظيمة/منظمة ا

 _http://greatstartforkids.org/sites/default/files/file/socialسة. ستعداد للمدرلوا

emotional_2009.pdf

http://greatstartforkids.org/sites/default/files/file/Social%20سبانية:  إبال

Emotional/Social%20Emotional%20booklet%20Spanish.pdf
	

دة وحتى عمر ما قبللجتماعية منذ الولعداد المسبق – التنمية العاطفية واإمكـتب ال

/http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/health/Healthسة. المدر

Health%20and%20Wellness/Health%20and%20Wellness%20 

Children%20)ages%200-5(/SocialandEmotio.htm

-http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/Espanol/salud/Health/saludسبانية:  إبال

 bienestar/Eldesarrollosoc.htm


ءة والكـتابة )الصفحات اات القرتنمية اللغة ومهار	)22 – 23


سة. اءة والكـتابة قبل المدرات القرادو – تنمية اللغة و ومهاررين كولوركولوhttp://www.

colorincolorado.org/article/36679

http://www.colorincolorado.org/a-zسبانية:  إد بالالموار

ات النصائحاسية المختلفة. نشرعمار والسنين الدرالباء لالاءة لاءة – نصائح للقرصواريخ القر

سية،وية، النافاجو، الررة بالعربية، الصينية، الهاييتية، الهمونج، الكوا متوافريضا

http://www.readingrockets.org/article/18935سبانية، التاجالوجية، والفيتنامية.  إال

.http://wwwنت نترإالصغير- مقاطع فيديو على الئ عداد القارإااءة – صواريخ القر

readingrockets.org/shows/launching

.www.readingrocketsسبانية.  إنجليزية، الهمونج، الصومالية، والإشادات للعائلة بالرإا

org/guides/readingrockets

طفالاضع وطفال الرالاءة لد للقرلنظام واشنطن التعليمي – مواراءة طبقاد لتعلم القرموار

سبانية، والفيتنامية. إسية، الصومالية، الونجليزية، الماندارين، الرإسة، بالما قبل المدر

http://www.walearning.com/resources
	

http://www.pbs.org/parents/about/spanish
http://www.bced.gov.bc.ca/early_learning/rsl
http://www.bced.gov.bc.ca/early_learning/rsl
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/cultural
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/cultural
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/cultural
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/Espanol
http://www.cehd.umn.edu/ceed/publications/questionsaboutkids
http://csefel.vanderbilt.edu
http://csefel.vanderbilt.edu/resources/espanol.html
http://greatstartforkids.org/sites/default/files/file/social_emotional_2009.pdf
http://greatstartforkids.org/sites/default/files/file/social_emotional_2009.pdf
http://greatstartforkids.org/sites/default/files/file/Social%2520%20Emotional/Social%2520Emotional%2520booklet%2520Spanish.pdf
http://greatstartforkids.org/sites/default/files/file/Social%2520%20Emotional/Social%2520Emotional%2520booklet%2520Spanish.pdf
http://greatstartforkids.org/sites/default/files/file/Social%2520%20Emotional/Social%2520Emotional%2520booklet%2520Spanish.pdf
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/health/Health/Health
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/health/Health/Health
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/health/Health/Health
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/health/Health/Health
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/Espanol/salud/Health/salud-bienestar/Eldesarrollosoc.htm
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/Espanol/salud/Health/salud-bienestar/Eldesarrollosoc.htm
http://www.colorincolorado.org/article/36679
http://www.colorincolorado.org/article/36679
http://www.colorincolorado.org
http://www.readingrockets.org/article/18935
http://www.readingrockets.org/shows/launching
http://www.readingrockets.org/shows/launching
www.readingrockets.org/guides/readingrockets
www.readingrockets.org/guides/readingrockets
http://www.walearning.com/resources
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24 – 25(فة العامة )الصفحات ك والمعردار، وتنمية الممنهاجيات للتعلم

ساسية لتنميةاحل الطفال – فيديو باللغة الصومالية حول المرالعاية الشاملة لكز الرمر

ج الدماإاات، التدخل المبكر، والقدر
أ

.http://wwwحتياجات الخاصة. لطفال ذوي ا

inclusivechildcare.org/somali.cfm
	

.http://wwwفاكس – ساعد طفلك على حب التعلم طفال المستقبل في فيرا

fairfaxcounty.gov/ofc/docs/ffparentguideeng.pdf


/http://www.fairfaxcounty.gov/dfs/webdocs/childcareسبانية:  إبال

helpingyourchildlearn_spa.htm
	

ة التعليم الارزو
أ

/http://www2.ed.gov/parentsسة. مريكية – مساعدة طفل ما قبل المدر

earlychild/ready/preschool/part.html


.http://www2.ed.gov/espanol/parents/academic/preescolar/partسبانية:  إبال

html
 

سبانية.إنجليزية والإسباني، متاحة باللغتين الإاصل ادوات للعائالت من امجموعة 

http://www2.ed.gov/parents/academic/involve/2006toolkit/index.html


 26(التنمية الجسدية )الصفحة  

اترللعناية بصحة الطفل، منشوز ايت فيوتشراكة برطفال – شرطباء المريكية لكاديمية الال

http://www.healthychildcare.org/bfutures.htmlسبانية.  إنجليزية والإهل بالال ل

عاية الطفل. في رى والصغرى كية الكبرات الحرمتداد التعاوني – دعم تنمية المهارلنظام ا

http://www.extension.org/pages/25372/supporting-both-large-motor-and-

small-motor-development-in-child-care


حتياجات الخاصة. متوفرلاو طفال وشباب مينيسوتا ذواة الصحة بمينيسوتا – ارزو

/http://www.health.state.mn.us/divsسبانية.  إنجليزية، الصومالية، الهمونج، والإبال

fh/mcshn/wheel.htm#pdf
	

ات تنموية مصنفة حسبرات الطفل الطبيعي، مع منشولتو الطبية – تنمية قدرامؤسسة بالو 

سبانية.إنجليزية والإالمجموعة العمرية بال

http://www.pamf.org/children/common/development
	

ات حولركي – سلسلة من المنشومريكية – البداية السليمة، والنمو الذة التعليم الارزو

ات الشهرية في حياة الطفل في السنة الرالتطو
أ

//:httpسبانية  إنجليزية والإولى من ميالده، بال

www2.ed.gov/parents/earlychild/ready/healthystart/index.html
	


27(ة )الصفحة عاية المبكرالتواصل مع مجموعات الر-6	
جعية في قائمة حسب ت مرلكاوعاية الطفل ود لرعاية الطفل – موارفته عن رجميع ما تريد معر

 http://www.all-things-child-care.com/resource-and-referral.htmlية لالو

 .http://www.all-things-child-care.com/child-care-optionsعاية للطفل - ات الرخيار

html 

-http://childcareaware.org/parentsعاية ختيار الرل خطوات 5عاية للطفل – الوعي بالر

and-guardians/child-care-101/5-steps-to-choosing-care


.http://cyfernet.ces.ncsu.edu/nncc/indexطفال - عاية ال الشبكة الوطنية لر

php?c=1057 

/http://www.infoplease.com/ipaية - لسة حسب الوالمدرر امية لحضولزإالقوانين ال

A0112617.html
	

36 

http://www.inclusivechildcare.org/somali.cfm
http://www.inclusivechildcare.org/somali.cfm
http://www.fairfaxcounty.gov/ofc/docs/ffparentguideeng.pdf
http://www.fairfaxcounty.gov/ofc/docs/ffparentguideeng.pdf
http://www.fairfaxcounty.gov/dfs/webdocs/childcare/helpingyourchildlearn_spa.htm
http://www.fairfaxcounty.gov/dfs/webdocs/childcare/helpingyourchildlearn_spa.htm
http://www2.ed.gov/parents/earlychild/ready/preschool/part.html
http://www2.ed.gov/parents/earlychild/ready/preschool/part.html
http://www2.ed.gov/espanol/parents/academic/preescolar/part.html
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http://www.healthychildcare.org/bfutures.html
http://www.extension.org/pages/25372/supporting-both-large-motor-and-small-motor-development-in-child-care
http://www.extension.org/pages/25372/supporting-both-large-motor-and-small-motor-development-in-child-care
http://www.extension.org/pages/25372/supporting-both-large-motor-and-small-motor-development-in-child-care
http://www.health.state.mn.us/divs/fh/mcshn/wheel.htm
http://www.health.state.mn.us/divs/fh/mcshn/wheel.htm
http://www.health.state.mn.us/divs/fh/mcshn/wheel.htm
http://www.health.state.mn.us/divs/fh/mcshn/wheel.htm
http://www.pamf.org/children/common/development
http://www2.ed.gov/parents/earlychild/ready/healthystart/index.html
http://www2.ed.gov/parents/earlychild/ready/healthystart/index.html
http://www.all-things-child-care.com/resource-and-referral.html
http://www.all-things-child-care.com/child-care-options.html
http://www.all-things-child-care.com/child-care-options.html
http://childcareaware.org/parents-and-guardians/child-care-101/5-steps-to-choosing-care
http://childcareaware.org/parents-and-guardians/child-care-101/5-steps-to-choosing-care
http://cyfernet.ces.ncsu.edu/nncc/index.php?c=1057
http://cyfernet.ces.ncsu.edu/nncc/index.php?c=1057
http://www.infoplease.com/ipa/A0112617.html
http://www.infoplease.com/ipa/A0112617.html
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د: معلوماتطفال – دليل للموارعاية الكز معلومات رمريكي، مرطفال العاية المكـتب ر

عاية الر
أ

/https://www.mychildcaredc.com/sites/default/filesطفال للعائالت.  

Resource%20Guide%20Child%20Care%20Information%20for%20 

Families.pdf 


ة )صفحة عاية المبكراك العائالت في مجموعات الرشر)28

اك الشرإاعداد المسبق –  إمكـتب ال
آ

باء، ال
أ

ة، والمجتمع. سرhttp://eclkc.ohs.acf.hhs.

gov/hslc/tta-system/family

http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/Espanol/FCPسبانية:  إبال

سبانية.إد بالهالي، بعض الموارسر والاك الشرإا

http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/teaching/eecd/Families-

Parent%20Involvement 

 BRYCSد موار

 BRYCSكيز رت تلمجا

 http://www.brycs.org/child_welfare.cfmفاهية الطفل. ر

 http://www.brycs.org/head-start-collaboration.cfmة. الطفولة المبكر

واصر العائلة.ا تقوية 

http://www.brycs.org/family_strengthening.cfm 

 http://www.brycs.org/schools.cfmس. المدار

 http://www.brycs.org/youth_development.cfm تنمية الشباب. 

BRYCS سات واعدة.« »ممارhttp://www.brycs.org/promisingPractices/index.cfm 

 .BRYCSات رمنشو

http://www.brycs.org/publications/index.cfm

 للالجئين. BRYCSمعلومات  

http://www.brycs.org/aboutRefugees/index.cfm

BRYCSدوات امجموعات 

طفالعاية الر

www.brycs.org/documents/upload/EnhancingChildCare.pdf

فاهية الر
أ

-www.brycs.org/documents/upload/Refugee-and-the-USطفال.  

Child-Welfare-System.pdf 

 http://www.brycs.org/guardianship/index.cfm الوصاية. 

 التربية.

www.brycs.org/documents/upload/raisingchildreninanewcountry_web.pdf 

يجابية للشباب.إالتنمية ال

www.brycs.org/documents/upload/GrowingUpInANewCountry-Web.pdf 

 http://www.brycs.org/publications/schools-toolkit.cfmس. المدار

https://www.mychildcaredc.com/sites/default/files/Resource%2520Guide%2520Child%2520Care%2520Information%2520for%2520Families.pdf
https://www.mychildcaredc.com/sites/default/files/Resource%2520Guide%2520Child%2520Care%2520Information%2520for%2520Families.pdf
https://www.mychildcaredc.com/sites/default/files/Resource%2520Guide%2520Child%2520Care%2520Information%2520for%2520Families.pdf
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/family
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/family
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/Espanol/FCP
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/tta-system/teaching/eecd/Families-Parent%20Involvement
http://www.brycs.org/child_welfare.cfm
http://www.brycs.org/head-start-collaboration.cfm
http://www.brycs.org/family_strengthening.cfm
http://www.brycs.org/schools.cfm
http://www.brycs.org/youth_development.cfm
http://www.brycs.org/promisingPractices/index.cfm
http://www.brycs.org/publications/index.cfm
http://www.brycs.org/aboutRefugees/index.cfm
www.brycs.org/documents/upload/EnhancingChildCare.pdf
www.brycs.org/documents/upload/Refugee-and-the-US-Child-Welfare-System.pdf
www.brycs.org/documents/upload/Refugee-and-the-US-Child-Welfare-System.pdf
http://www.brycs.org/guardianship/index.cfm
www.brycs.org/documents/upload/raisingchildreninanewcountry_web.pdf
www.brycs.org/documents/upload/GrowingUpInANewCountry-Web.pdf
http://www.brycs.org/publications/schools-toolkit.cfm
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 :ىخراد موار

ر فاهية العائلة. 1

لى سن إا(. النوم ومشاكل النوم: من الميالد 2011دو موند، سي.، وميندل جيه. ايه. )
30.35-(،  2)32لى ثالثة،  إاالثالثة. من صفر  

طفال الصغار:(. تشخيص فقدان السمع في ال2010ل. )إامان، دبليو، وشيسلر، يزيرإا
24.28-(،  5)30لى ثالثة،  إاس. من صفر التكنولوجيا تحل محل الجر

لى ثالثة، إاكل الصحية منذ البداية. من صفر عاية عادات ال(. ر2012كيسلر، دي. بيه. )
32(2  ،)-38 .41

عاية عاداتلى ثالثة “تغذية الجسم والعقل: رإاة من صفر نشر. )2012(كيسلر، دي. بيه.  
ال
أ

كل الصحية منذ البداية.”

http://www.zerotothree.org/about-us/funded-projects/parenting-resources/

podcast/feeding-the-body-and-the-mind.html

ا 2010(. م، بي.، هويبنر، سي.، وتشي، دي.)وميلجر
أ

همية منع تسوس ال
أ

سنان في 

19.19-(،  5)30لى ثالثة،  إاطفال دون سن الثالثة. من صفر ال

ضع والالحديث عن الر(. 2012ميندل جيه. ايه. )
أ

لى ثالثة، إاطفال الصغار، والنوم. صفر  

32(3 ،)-58.62

الى ثالثة: “ليلة- ليلة...إاة من صفر نشر(. 2012ميندل جيه. ايه. )
أ
ضع: الحديث عن الرلو  

طفال الصغار، والنوم. “وال

http://www.zerotothree.org/about-us/funded-projects/parenting-resources/

podcast/night-nightor-not-talking.html

/http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc(. فم صحي لطفلك. 0201المعاهد الوطنية للصحة. )

hs/resources/ECLKC_Bookstore/Pub30.htm

بحاثاطفال الصغار: ضع والابات النوم في سلوك الر(. حل اضطر2009م. )إابابوسك، 
38.43-(،  3)29لى ثالثة،  إاضاؤهم. من صفر راطفال الصعب النامج التدخل لميونيخ وبر

اكيين، لبار
آ

/http://www.zerotothree.orgنر، سي. تحديات النوم. يرر.، )بال تاريخ( ول

child-development/challenging-behavior/sleep-problems.html

طفال صغار صحيون. مناضع وم. تعزيز السياسات العامة التي تدعم رإات، دي. رابابور
35.38-(،  5)30لى ثالثة،  إاصفر 

باء( التحدث مع ال2010مايير، تي. )كلوازل. ايه.، زيميت، جي. دي.، وإام، رشتو
11.18-(،  5)30لى ثالثة،  إااء التحصين. من صفر زإامهات القلقون وال

مانالحماية وال. 2

//:httpاكب(. قوانين سالمة الطفل الر2012قات السريعة. )ابطة حكام السالمة على الطرر

www.ghsa.org/html/stateinfo/laws/childsafety_laws.html

غط يعطل هيكلة الدماجهاد المفرإ(. ال2005)المجلس العلمي الوطني للطفل النامي.  
/3http://developingchild.harvard.edu/index.php/resources.قم قة عمل ررالنامية: و

reports_and_working_papers/working_papers/wp3

http://www.zerotothree.org/about-us/funded-projects/parenting-resources/podcast/feeding-the-body-and-the-mind.html
http://www.zerotothree.org/about-us/funded-projects/parenting-resources/podcast/feeding-the-body-and-the-mind.html
http://www.zerotothree.org/about-us/funded-projects/parenting-resources/podcast/night-nightor-not-talking.html
http://www.zerotothree.org/about-us/funded-projects/parenting-resources/podcast/night-nightor-not-talking.html
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/hs/resources/ECLKC_Bookstore/Pub30.htm
http://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/hslc/hs/resources/ECLKC_Bookstore/Pub30.htm
http://www.zerotothree.org/child-development/challenging-behavior/sleep-problems.html
http://www.zerotothree.org/child-development/challenging-behavior/sleep-problems.html
http://www.ghsa.org/html/stateinfo/laws/childsafety_laws.html
http://www.ghsa.org/html/stateinfo/laws/childsafety_laws.html
http://developingchild.harvard.edu/index.php/resources/reports_and_working_papers/working_papers/wp3
http://developingchild.harvard.edu/index.php/resources/reports_and_working_papers/working_papers/wp3
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(. الندوب التي لن تندمل: بيولوجيا ال2002م. )إاتيشر، 
أ

ساءة معاملة إات لعصاب في حا
66.73-(،  3)286مريكية، طفال. العلمية الال

مستشفى ال
أ

كـثر اك طفال في فيالدلفيا. )بال تاريخ(. نصائح للحفاظ على طفل
أ

منا ا
أ

ثناء القيادة. ا
أ

http://injury.research.chop.edu/sites/default/files/documents/fyf_seating_

position.pdf

مستشفى ال
أ

ا )بال تاريخ(. حماية طفال في فيالدلفيا.
أ

حالت. طفالي في جميع الر

http://injury.research.chop.edu/sites/default/files/documents/fyf_seating_

 checklist.pdf

من اام مقاعد الداعم: سهل وخ(. تحديد مكان حزطفال في فيالدلفيا. )بال تاريمستشفى ال
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شكـــــر واجــــب 

وفي ـمـهـولـاـاص. شــخـالـن مــد ـديــعـالـبين  ـاونـعـوتـق، الــوخــاق شـمل عج ـاـتـنــل ـيــدلـالــذا هـ

يتهاؤرجل امن  المسبق، ـدادعـالمكـتب  من يانديان، نوـارشـنشكر  نانريد  ة،الصدار

ا،ثانيالدليل.  هذا تنفيذ على هاارصرإاوط ومشرالغير  وشغفها واللغوية الثقافية لالستجابة

،NCCLRـن مـكة المشارة ـرـديــمـالــر، كــارـب-بـمـلفيث  ،BRYCSة ـرـديـمــد، نـلرـومـلين  

التعاون لهذا اويةالزحجر  شكلن حيث ،NCCLRمن  المساعدة ةالمديرليفين،  وتاريما 

ربتصوقاموا  ،فمعاالفنية.  المساعدة ومقدمي اليةالفيدرت لكاالومن  اثنين بين بداعي إال

ه ببذل العديد من ساعات عملهن.تطويركة في اف عليه، والمشارشرإهذا العمل، وال

ستشاريينلاـن مــة ثـالــثـلـة ـزـيــمــمـالـة ـرـبــخـوالــاق ـشـالــل ـمــعـالــدون ـبـليتم  عملهم ـنـكـيــم ـولـ

في التفكير في الساعات من بالعديد كـتاشارواللتان  دجاني ودينا دريك اديبرئيسيين: الر

التي شميدت انزـوسـكذلك والمسودات.  على والتعليق المسودات، ـعضـووالمواضيع،  

نشكر كذلك العمل. هذا تمام إلي روالضروالتنسيق  التحرير، عمالاات، الخبركـتنا شار

اختصاصي بكو،وزجاكي  التحرير. خدمات تقديم على فميسيرا ناوماكدونيل  جريتمار

بعمل قام ا،خراوليس  اخيراوبالكامل.  عوالمشردعم  في كتشاروالتي  ، BRYCSنامج بر

SYZYGY Media.كر من ديل بارارووي زور منسومات والتصميمات كالالر

منهم؛ اجعين/المرمن  واسعة مجموعة كاتومشارات لخبروبشدة  والتقدير الشكر كل 

من د،رفوة سار؛ بميشيغانجتماعية لاان لوثيرخدمات  من ركيوودان  بينجيك بيلمين 

نامجبرطفال؛ العاية لرمريكي التحاد لامن  كولنز، جولي فريقية؛الادو ركولومنظمة 

نامجبرـا؛ نـوـزريـاع فرفالمهم،  ـمهـال، وـاريـيمان  إاـا؛ نـوـزريـاية لبوالالجئين  توطين ـادةعـإا

 .P.E.A.C.E في والعاملين هللا عبد حمداك؛ رـويـنيو  ،زسيرياكوفي  المسبق ـدادعـإالـلـ

الكاثوليك ساقفةالمؤتمر  في والالجئين ةالهجربخدمات  الالجئين توطين عادة إانامج بر

قية،العرالمجتمعية  المنظمات الدولة، مكاتب وطنية. تطوعية كالةوهي  والتي مريكي،ال

والتعلم التعليم المسبق: عداد إاللمكـتب  التالية اكزوالمرالالجئين،  توطين عادة إاشبكات  

المسبق ـدادعـإالد ـوارمـكز ومروالمجتمع؛  ةـرسـوالـل هـالاك ـرشـإاالصحة؛  الجودة؛ اليع

 على مساعدتهم في وضع التعليقات على مسودات هذا الدليل.هم جميعاالوطني، نشكر

BRYCS  وNCCLR الذين رينالمهاجوالالجئين  هاليامن  للعديد بالشكر يتوجهان

دهملوايكبر  حتى وذلك جديدة ثقافة في عائالتهم تنشئة جلامن  اعاتبصرا وومرحوا ض

ندعمهم الذين الخدمة ومقدمي منظمتنا ن إاـل. مـوالص بالفرمليء  مستقبل نحو ماضون

هالي كل يوم.ء الليتعلمون من هؤ

لهامنا.إاء هم مصدر لهؤ
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