
اسئلة حول تربية و تطوير طفلكلديك 

يمكن لمراكز تقديم المشورة لآلباء واالطفال والمراهقين في 

منطقة بيرك شتراسة  مساعدتك

Bensheim | Am Wambolterhof 8 | 64625 Bensheim

06251 84600 | Jugendhilfe-eb-bensheim@kreis-bergstrasse.de

Fürth | In den Pfarrwiesen 1 | 64658 Fürth

06253 806154-0 | eb@caritas-bergstrasse.de

Heppenheim | Bensheimer Weg 16 | 64646 Heppenheim

06253 806154-0 | eb@caritas-bergstrasse.de

Lampertheim | Blücherstraße 26 | 68623 Lampertheim

06206 9104-11 | jugendhilfe-eb-lampertheim@kreis.de

Wald-Michelbach | Spechtbach 10 | 69483 Wald-Michelbach

06253 806154-0 | eb@caritas-bergstrasse.de

Bild Titelseite: WavebreakMediaMicro/stock.adobe.com, Bild unten: IndiaPix/stock.adobe.com,

Bild Innenseite: Jasmin merdan/stock.adobe.com

ولةالطفثنائية اللغة في 

تتمكن من مساعدة طفلك في هكذا 

اكتساب  اللغة

KREIS BERGSTRASSE
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هل تبحث عن دورة اللغة األلمانية المناسبة؟ هنا يمكنك 

المساعدةأن تجد 

Abteilung Ausländer und Migration 

Sachgebiet Integration | Raum 0070/0071 | Graben 15 | 

64646 Heppenheim | integrationskurs@kreis-bergstrasse.de

Batoul Golbidi | 06252 15-5926

Batoul.Golbidi@kreis-bergstrasse.de

Martin Helm | 06252 15-5423

Martin.Helm@kreis-bergstrasse.de

Öffnungszeiten:

االثنين 8.00 – 11.30

الثالثاء 8.00 – 11.30

الخميس 8.00 – 11.30 | 14.00  – 18.00

الجمعة 8.00 – 11.30

هاتفيالمواعيد فقط بعد اتصال .

األخرى علىالعثور على معلومات حول عروض اللغات يمكن 
www.kreis-bergstrasse.de 

>Bildung, Wirtschaft & Raumentwicklung

> Schule und Bildung

> Bildungslandschaft

mailto:eb@caritas-bergstrasse.de


Das Vorhaben  Bildungskoordination für Neuzugewanderte wird aus 
Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert. 

:هكذا تستطيع تشجيع طفلك

لطفلكإن حضرتك تعتبر كقدوة مهمة 

.أظهر لطفلك أنك تقدر وتهتم بكل من لغة األم واللغة األلمانية

بذلكيمكنك القيام :

ان تبذل جهد لتعلم اللغة األلمانية وحضور دورة اللغة-

اسأل طفلك عن معنى كلمة باللغة األلمانية ، بحيث يصبح -

فضولي نفسه  .األلمانيةاللغة ويفتخر بتعلم اللغة حول 

.مهذا يعني ، بلغةاأل. تحدث الى طفلك باللغة الذي يعرفه أكثر

لطفلكخلق العديد من الفرص 

تحدث

ة عندما يتحدث طفلك إلى األطفال أو البالغين الناطقين باللغ

األلمانية ، فإنه يتعلم العديد من الكلمات الجديدة ويعبر عن 

.نفسه

بذلكيمكنك القيام :

شاهد الكتب المصورة مع طفلك بانتظام وتحدث عن 

.القصص

هذا سيساعدك على . اسأل طفلك عما عاشه في الروضة

.تطوير لغتك

كان طفلك يلعب مع األطفال األلمان في رياض األطفال كلما 

وخارجها ، كلما تعلم اللغة األلمانية بشكل أسرع ، على سبيل

المثال في الملعب أو اللعب مع األصدقاء الناطقين باللغة 

.األلمانية أو في منزل األصدقاء

.تقدم العديد من البلديات برامج العطالت لألطفال والمراهقين

سيتعرف طفلك على المنطقة بشكل أفضل وسيتواصل مع 

يمكن الحصول على معلومات حول برامج . اآلخرين

العطالت في بلديتك في قاعة المدينة

Quelle: 

Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V. 

Staatsinstitut für Frühpädagogik – IFP München

.هكذا تتعرف على العائالت األخرى

إذا لم يكن لديك حضانة أو مكان لرياض األطفال لطفلك ، فهناك حتى 

.فرص للقاء اآلباء اآلخرين وأطفالهم

Drop In(klusive) .هيامكانية  واحدة 

هناك . سنوات3إلى 0هذا عرض لآلباء واألمهات مع أطفالهم من 

.تقابل األمهات واآلباء اآلخرين ويمكن لطفلك اللعب مع أطفال آخرين

Drop Ins   العديد من برامج

هي مجانية

.يمكنكم  ان تاتو بدون موعد

معلومات حول العروض للعائالت الموجودة في مجتمعك ، يمكنك 

.الحصول عليها في دار البلدية أو على الصفحة الرئيسية لبلديتك

_______________________________________________

،أعزائي االوالدين

لغةتسمح لطفلك أن يكبر مع أكثر من أنك 

!هذه فرصة عظيمة وهدية. واحدة

بإمكانهإذا كان طفلك يتحدث لغتين وكان 

اة لديه كنز سيساعده في الحيفهو االتعبير عن نفسه جيًدا ، الحقا 

.والوظيفة

.اآلباء نموذًجا مهًما عند تعلم اللغاتيعد 

لغة األهل ولغة البلد الذي: انك تعلم طفلك أن كلتا اللغتين مهمتان

.فيهيعيش 

Bergstraße تريد منطقة

لكمالدعم لكم وقد وضعت النصائح التالية تقديم  بقبول فائق تفضلوا 

االحترام

Christian Engelhardt, Landrat


