
 

 

أسئلة شائعة من ق�ل اآل�اء واألمهات: نموذج د   
&ظهور األبناء والبنات � 

8ح*اتنا 6 مرحلة جد2دة مليئة �األمل وال0ث. من اللحظات السع*دة' &و6 كذلك مرحلة المسؤول*ات . &
&هناك ال0ث. من النواL . 8الجد2دة والتفك. المستمر برفاه*ة وصحة أوالدنا وDناتنا وتقد2م جميع األدوات الالزمة لهم لمستق�لهم 8

&الR 2جب دراستها ومنها اخت*ار المنهاج اللغوي ال
Sالمختار لهم Uنافاررا. &مدر Vإ Xوهذە النقطة مهمة لألشخاص الواصل' هذە . 8

&6 األسئلة الشائعة الR تظهر � المجال اللغوي � أوشك.ا والR [سميها  & &
S S8 & &

' ".نموذج د"'  

  ؟ و ماهي اللغات التي يتم تعلمها؟كيف تتم عملية االندماج اللغوي في أوشكيرا

يتعلم الطالب اللغة ويدرس في نفس الوقت المواد الدراسية األخرى .  اللغوي هو برنامج تعليمي يتم في أوشكيراإن نموذج االندماج

.في المدرسة  

أنه برنامج مكثف حيث يتم إعطاء كل لغة الوقت الالزم لتعلمها و هو برنامج متقدم وممنهج بعناية : وهو برنامج يعود نجاحه إلى 

.كبيرة  

وم عن برنامج تعليمي متعدد اللغات حيث أن أحد أهداف هذا المنهاج هو التمكن من اللغة الباسكية واالسبانية وبالطبع نتكلم الي
. والحصول على مستوى جيد في لغة  اجنبية باإلضافة إلى إعطاء القيمة الالزمة للغات المواطنين المهاجرين في المجتمع التعليمي

.َائي يكون ملما باللغة الباسكية واالسبانية ويحصل على مستوى جيد من اللغة اإلنكليزيةوبهذا بعد انهاء الطالب للتعليم االبتد  

يقوم الطالب بتعلم القراءة في لغة معينة وبعدها يتم تطبيق هذه المعرفة : كمثال ,  وبهذا يتم تطبيق طريقة تعليمية خاصة في نموذج د

.غات األخرى في نفس الوقتويتم تعلم المناهج الدراسية و الل. على باقي اللغات  

�ان�ة كذلك ؟ سإذن سوف يتعلم اللغة اال  

�ان*ة كذلك. نعم سلغة التعل*م األساس*ة 6 ال�اسك*ة ل0ن يتم تعلم اال افة إV أن اللغة . هناك مادة خاصة لتعلمها. & ض�اإل
�ان*ة حاjة � كث. من المساحات االجتماع*ة مما iساعد عg إfمال تعلمها 8اال &

' ' .س  
 

/ك�ف -مكن+ الحصول ع' المساعدة $ الواج�ات المدرس�ة ؟.  أعرف اللغة ال�اسك�ةال
0

/
0  

.&الواج�ات المدرس*ة 6 عمل فردي 2قوم �ه األطفال والطفالت lشkل مستقل  

&يتلخص مفتاح النجاح � عادات الدراسة الج*دة 
وجود أدوات , وجود مkان مخصص لذلك, تخص*ص ساعات دراسة('

tشارة 'د تواصل ج*د بX المدرسة والعائلةووجو...) ساال &� حال احتاجوا � لحظة من اللحظات إV مساعدة معينة 2مكن أن . 8 &
' '

.xiyحوا لنا استفسارهم وسوف نحاول مساعدتهم و2vجاد اإلجا�ة أو الحل المناسب دون أن نقوم �عمل الواجب �دال منهم  

 

ت�ار أنه وDالرغم من أن طرق ال.جمة هذە مف*دة ل0نها ل|ست دق*قة دائما2جب األخذ , وعz gل حال �عX اال
� S ع ' و�مكن أن . 8

'ول0نها zاف*ة لفهم مغزى تم��ن معS .Xتحتوي عg أخطاء كجميع القوام|س وDرامج ال.جمة األوتومات*ك*ة 8.  
 



 

 

 
 

�ان�ة $ الم1ل 0إن كنا 6ستخدم لغة غ1 ال�اسك�ة واال 0
/
0 س   ؟األطفال ع' 7ألن -كون هذا كث1, 7

. يتأقلم األطفال والطفالت مع األجواء المتعددة اللغات xlعة وسهولة. إنها فرصة لهم لتعمل لغة إضاف*ة, �ل عg العكس. ال
&2مكن أن 2حتاجوا إV الم��د من الوقت لتعلم ال�الم �لغات األخرى ل0ن المهم هو النt*جة النهائ*ة ول|س تعلم zل Uء xlعة

y.  
 

�ان*ة 6 اللغات الشائعةمن المهم & دائما تعلم لغة مkان اإلقامة و� نافاررا اللغات ال�اسك*ة  واال س &
سوف 2قوم األطفال . '

&والطفالت من خالل المدرسة والعالقات االجتماع*ة بتعلم هذە اللغات الR ستف*دهم � مستق�لهم الثقا� والمهR واالجتما� & &
' S

& &
' '.  

 
&2مكن أن iستمر الحفاظ عg اللغة األم � نافاررا ومن . فة وثقافات ولغات متنوعة2صل إV نافاررا أشخاص من أصول مختل

'

&المهم الق*ام �ذلك ألنه iساعد عg نقل المراجع الثقاف*ة العائل*ة و�سمح للشخص �أن 2حافظ عg عالقات مع األقارب � �الد 
'

افة إV أن اتقان اللغة األم iساعد عg تعلم لغات إضاف*. الوطن .ة ف*ما �عدض�اإل  
 

 gالتعرف ع �من الخارج والذين تعلموا اللغة ال�اسك*ة �أنها فتحت أبوا�ا كث.ة لهم و ساعدتهم  Xح األشخاص القادمj لقد&
'

8
� ' 8

2Sمكن تعلم اللغة � أي عمر zان ل0نه من األسهل تعلمها � الطفولة من ف.ة . �نافاررا lشkل أفضل والحصول عg فرص أ�.
& &
' '

افة إV الحصول عg غR تعلم اللغة ال�اسك*ة وهنا نتk. �ال0. 'لم عن إضافة الق*م واستغالل فرصة تعلم الم��د من اللغات �اإل ض
.كذلك  

ال أعرف اللغة ال�اسك�ة أ?دا
@

/ك�ف -مكن+ أن أرافق طف' أو طفل+ $ عمل�ة التعلم ؟. 
0

/ /
C 0

/  

 

ل0ن 2مكنك أن تنقل ألطفالك وطفالتك ط��قة . ألنك ال تتقنها" م أطفالك اللغة ال�اسك*ةلن تعل"2مكنك أن تفكر �الطبع أنك 
&إ2جاب*ة � تق�ل هذە اللغة � يروا انك مهتم بها  وأنك تحاول تعلم zلماتها وأنك تتمتع بهذە اللغة وتقي*م lشkل إ2جا� zل ما  � & &

'

&zل هذا � 2د2ك... يتعلمونه
'  .  

 

/ما F المدرسة ال+ -جب 
C

/ +HIأن أتوجه إليها ؟ ماذا -مكن+ أن أفعل $ حال لم -كن $ مدرسة ق/ /
C 0

/ /
0   د ؟نموذج0

&أسماء المدارس الR تعرض نموذج د والذي 2قدم إz Vل عائلة حسب مkان إقامتها.
S &ستجد � خارطة المدارس 

'  
 

&إن لم 2كن نموذج د متوفر � المدرسة 2مكن أن تطلب من قسم التعل*م فتح خط جد2د لهذا الم
.نهج'  

 
للق*ام �ذلك عل*ك ملء استمارة الطلب وارسالها مسجلة إV إدارة التعل*م العامة. ح*ث سوف 2درسون إمkان*ة فتح خط جد2د 

ت�ار العد2د من النقاط عمن نموذج د آخذين �عX اال ' 'كعدد األطفال والطفالت الطالبX لهذا المنهج الجد2د, 8 8.  
.ل الحصول عg ما تطل�ه�وzلما zان عدد الطل�ات أ�. zلما zان أسه  

 
 


