
معلومات للوالديْن حول

التقييم اللغوي لعمر السنتني
- منطلق للتعاون حول لغة طفلك.

 لقراءة املزيد عن التقييم اللغوي لعمر السنتنيالكتيب من تطوير مركز األبحاث لشؤون األطفال التابع لصندوق الطأمنينة، يف دائرة التعليم والجودة.

  ومشاهدة الفلم حول إجراء التقييم من خالل

www.emu.dk/dagtilbud متابعة هذا الرمز لالستجابة 

 الرسيعة، أو الدخول إىل املوقع



معلومات للوالديْن حول التقييم اللغوي لعمر السنتني معلومات للوالديْن حول التقييم اللغوي لعمر السنتني

ما هو التقييم اللغوي؟
•  التقييم اللغوي هو أداة ملتابعة النمو اللغوي والخطايب لدى الطفل.

•  التقييم اللغوي هدفه املساعدة عىل توجيه الجهود الرتبوية والتعاون مع الوالدين لتعزيز لغة الطفل.

•  ينبغي إدراج نتائج التقييم اللغوي يف التقييم الشامل ليك يُستفاد أيضاً من املعرفة املستقاة حول لغة الطفل أثناء الحياة اليومية ويف املنزل.

•  من شأن النتائج املستخلصة من التقييم اللغوي أن تُظهر قدرات الطفل اللغوية مقارنة باألطفال اآلخرين من أقرانه من نفس الجنس.

من هم األطفال الذين يجري تقييمهم لغوياً؟
•  يجب إجراء تقييم لغوي لجميع األطفال يف عمر ثالث سنوات، إن رأت مؤسسة الرعاية النهارية وجود حاجة للتحفيز اللغوي.

•  للبلدية أن تقرر إجراء تقييم لغوي ملن هم يف عمر السنتني بدالً من ثالث سنوات.

•  يجب أن تجري البلدية تقييامً لغوياً لجميع من هم يف عمر السنتني والثالث سنوات، ممن ال يتلقون خدمات الرعاية النهارية.

•  تختار بعض البلديات تقييم جميع األطفال لغوياً ممن هم يف عمر السنتني والثالث سنوات.

كيف تساهمون بوصفكم والديْن؟
  يُعترب التعاون بني الوالدين ومؤسسة الرعاية النهارية حول النمو اللغوي للطفل أمراً مهامً. ولدى البلدية طرقاً متعددة إلرشاك الوالدين يف ذلك.

•  ستُخربون إن كان طفلكم سيجري تقييامً لغوياً.

•  ستتمكنون من معرفة النتيجة.

•  ميكنكم معرفة الطريقة التي ستقوم بها مؤسسة الرعاية النهارية باملتابعة.

•  ستحصلون عىل إرشادات حول ما ميكنكم فعله إن احتاج طفلكم لتحفيز لغوي.

كيف يجري التقييم اللغوي؟
•  يشارك الطفل بشكل نشط فقط يف الجزء الذي يجري فيه تقييم املفردات اللغوية االستقبالية من التقييم اللغوي لعمر السنتني.

•  ينظر الطفل وأحد موظفي الرتبية سوية يف كتاب مصور. يُطلب من الطفل أن يشري إىل الصور التي تطابق الكلامت التي يقولها موظف الرتبية.

•  يُثنى عىل الطفل دامئاً ملجهوداته وال يُخرَب إن كان الجواب صحيحاً أو خاطئاً. فال ينبغي أن يشعر الطفل أن التقييم اللغوي هو اختبار.

•  يف األجزاء الثالثة األخرى ينبغي أن يقوم موظف الرتبية الذي يعرف الطفل جيداً، أن يجيب عىل أسئلة حول االستعامل اللغوي اليومي للطفل.

 التقييم اللغوي لعمر السنتني يتكون من أربعة أجزاء لتقييم
أربع مجاالت لغوية

املفردات اللغوية االستقبالية: الكلامت التي يفهمها الطفل.

املفردات اللغوية املنتجة: الكلامت التي يقولها الطفل.

االستعامل اللغوي: قدرة الطفل عىل اإلخبار عن األشخاص غري املوجودين يف الوقت الحايل.

القدرات التواصلية: تواصل الطفل باملفهوم العام، مثالً خالل األلفاظ والتواصل عرب النظر ولغة الجسد.

:


	ينتنسلا رمعل يوغللا مييقتلا
	؟يوغللا مييقتلا وه 
	؟ًايوغل مهمييقت يرجي نيذلا لافطلأا 
	 
	؟نْيدلاو مكفصوب نومهاست 
	؟يوغللا مييقتلا يرجي 
	مييقتل ءازجأ ةعبرأ نم نوكتي ينتنسلا رمعل 
	 
	 þÿ�)�J�H�:�D� �*�D�'�'�,�E� �9�(�1�#

