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موجھ واستشارات وتطویر الموارد الحدیثة وتبادل المعلومات القائم عبر اإلنترنت.  یُرجى زیارة موقع www.brycs.org لمزید من المعلومات.  

منظمة BRYCS مدعومة من قبل مكتب إعادة توطین الالجئین، إدارة األطفال واألسر، التابعة لوزارة الصحة والخدمات البشریة، منحة رقم RB 0022 90.  جمیع اآلراء الموضحة 
في موارد BRYCS تعبر عن آراء المؤلفین وال تمثل بالضرورة آراء مكتب إعادة توطین الالجئین. 
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مقدمة

تصل أسر الالجئین والمھاجرین إلى الوالیات المتحدة وبجعبتھا ثروة من نقاط القوة التربویة والمؤثرات الثقافیة والتقالید والتجارب األسریة.  وكمعظم اآلباء واألمھات في الوالیات المتحدة، 
تسیطر نزعة المسؤولیة والتربیة على ھؤالء اآلباء واألمھات، وفي أغلب األحیان قدموا تضحیات ھائلة لمنح أبناؤھم فرصة للتمتع باألمان والنجاح في ھذا البلد الجدید.  في ذات الوقت، من 
األمور جلیة الوضوح أن الوافدین الجدد من اآلباء واألمھات غالبًا ما یحتاجون إلى المساعدة للتأقلم على: البیئة المادیة الجدیدة والتي تحوي أخطاًرا غیر معھودة، مثل فقدان الدعم المقدم من 
العائلة الممتدة والمجتمع وعدم فعالیة (وأحیانًا عدم قانونیة) أسالیب التأدیب التقلیدیة وسلوك أبناؤھم "المتأمرك" الجدید وغیر المألوف غالبًا. ولألسف فإن تحدیات التربیة في بیئة جدیدة جنبًا 

إلى جنب مع الظروف المالیة الصعبة والضغط الناتج عن تبدل األدوار األسریة قد تؤدي أحیانًا إلى انخراط ھؤالء الوافدین الجدد مع نظام رعایة الطفل.  

تم إنشاء ھذا الكتیب للوكاالت التي تخدم الالجئین والمھاجرین، لدعم جھودھم الرامیة إلى ضمان حصول الوافدین الجدد من اآلباء واألمھات على المعلومات األساسیة التي یحتاجونھا حول 
قوانین الوالیات المتحدة والممارسات التربویة فیھا.  وبالرغم من أن الوافدین الجدد قد یجدون ھذا الكتاب مفیًدا دون الحاجة لالعتماد على مصادر أخرى، إال أنھ موجھ في األساس إلى 

المسؤولین عن الحاالت وغیرھم من مقدمي الخدمات لیستخدموه باالشتراك مع عمالئھم من الالجئین والمھاجرین .  یوجھ الكتیب إلى اآلباء واألمھات الوافدین حدیثًا ذوي المستوى الضعیف 
في اللغة اإلنجلیزیة، و/أو المستوى الضعیف في القراءة والكتابة.  نظًرا لكون المفاھیم المعقدة غالبًا والموضحة بالصور ھنا مبسطة بالضرورة، یقدم القسم الخاص بالموارد (صفحة 28 إلى 
31) لمقدمي الخدمات معلومات یسھل الوصول إلیھا لیكملوا بھا النقاط األساسیة الموضحة في ھذا الكتیب.  للحصول على أفضل النتائج، توصي منظمة BRYCS باستخدام ھذا الكتیب من 

خالل مجموعات دعم اآلباء واألمھات المالئمة ثقافیًا، ویفضل أن یدیرھا أحد اآلباء واألمھات یتمتع بالخبرة من الوافدین الجدد ومن نفس الخلفیة االثنیة، وآخر مولود في الوالیات المتحدة، 
بحیث یتسنى لآلباء الالجئین والمھاجرین طرح األسئلة وتجربة سلوكیات جدیدة والعثور على الدعم اإلیجابي لتیسیر مرحلتھم االنتقالیة (ارجع إلى نشرة BRYCS بعنوان التربیة في بلد 

جدید: مجموعة أدوات للعمل مع اآلباء الوافدین حدیثًا http://www.brycs.org/documents/upload/raisingchildreninanewcountry_web.pdf لمزید من المعلومات عن 
مجموعات دعم اآلباء، بما في ذلك المنھج والمعلومات التثقیفیة األخرى).

تسترشد المساعدة التقنیة التي تقدمھا BRYCS ومنشوراتھا، بما فیھا ھذا الكتیب، باالعتقادات التالیة:

بالنسبة لالجئین والمھاجرین األطفال والشباب، من المھم أن یحافظوا على ارتباط قوي وإیجابي بتراثھم االثني، أو تطویره في حالة مجیئھم في سن صغیر، باإلضافة إلى ھویة    (1
إیجابیة كأمریكیین (الثنائیة الثقافیة).  فھذا یساعد على الحفاظ على قوة األسر وبالتالي یوفر الدعم الذي یحتاجھ األطفال لتحقیق النجاح في ھذا البلد.  

بالنسبة لمقدمي الخدمات، من المھم أن یعتمدوا مقاربات مع الالجئین والمھاجرین تتمركز حول األسرة والمجتمع ومبنیة على نقاط القوة. فھذه المقاربات تعظم من فرص قبول   (2
األسر الوافدة حدیثًا للخدمات وتأثرھم بھا.  

بالنسبة للمجتمعات، یعد التعاون بین مقدمي الخدمات أمًرا حیویًا لتحقیق خدمات مؤثرة.  وتقوم BRYCS خصوًصا بتعزیز التعاون بین وكاالت خدمة الالجئین/المھاجرین    (3
والوكاالت الرئیسیة مثل خدمات حمایة الطفل (CPS).  فعلى سبیل المثال، یمكن للمنظمات ووكاالت إعادة توطین الالجئین المعتمدة على المجتمعات االثنیة، أن تتیح في الكثیر   

من األحیان الوصول إلى الترجمة الفوریة واستشارات وتدریبات ثقافیة، وتقییمات فعالة من الناحیة الثقافیة، وخدمات مختصة من الناحیة الثقافیة لضمان فعالیة استجابات ھذه   
الوكاالت للوافدین الجدد، بینما یُمكن لوكالة CPS تقدیم إحاالت إلى مجموعة من الخدمات قد ال یحصل علیھا الوافدون الجدد عادةً.  

http://www.brycs.org/documents/upload/raisingchildreninanewcountry_web.pdf
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تابع المقدمة

یشدد ھذا الكتیب المصور على الموضوعات الخمسة الرئیسیة التالیة: 

الرعایة: نظًرا لسرعة إیقاع الحیاة غالبًا في الوالیات المتحدة، وأن كال الوالدین قد یكون علیھما أن یعمال، فقد یكون من الصعب تخصیص وقت لقضائھ مع األطفال.    (1
لذا یمكن أن تكون أنشطة مثل الوجبات األسریة أو وقت النوم، فرًصا مھمة للرعایة والستمرار التقالید الثقافیة.    

اإلشراف/ الحمایة: یكون الوالدان مسؤولین عن اإلشراف على أطفالھما في الوالیات المتحدة - سواء داخل المنزل أو خارجھ - وعن حمایة األطفال من األذى.  (2

النظام/الحدود: في ھذه الحیاة سریعة اإلیقاع، یكون من المفید لألطفال أن یحافظ آباؤھم على جدول/روتین یومي، وأن یضعوا حدوًدا أو قواعد (فیما یخص أمور مثل تناول   (3
األطعمة الجاھزة، واستخدام اإلنترنت أو ألعاب الفیدیو أو التلفزیون، وتقدیم المساعدة في األعمال المنزلیة، واللعب مع األصدقاء).  مثل ھذا النظام یمكن كذلك أن یساھم في    

دعم وتعزیز االنضباط واالحترام.  

التأدیب/االحترام: تختلف أسالیب التأدیب على حسب الثقافة. وتشمل األسالیب الشائعة في الوالیات المتحدة التعزیز اإلیجابي أو عقاب وقت التفكیر أو تقلیل االمتیازات   (4
أو ترسیخ العواقب. من المھم معرفة ما ھو مقبول ھنا وما ھو غیر ذلك، لتتمكن األسر الوافدة حدیثًا عندئذ من مواءمة ھذه األسالیب الستخدامھم الخاص، أو ابتكار أسالیب   

مختلطة تصلح ألسرھم.  وبغض النظر، فإن التأدیب یكون أكثر إثماًرا عندما یُطبَق بشكل متسق، وعندما یقدم اآلباء القدوة بانتھاج السلوك المرغوب فیھ.   

المشاركة التعلیمیة: یعتبر توقع انخراط الوالدین في تعلیم أبنائھما أمًرا جدیًدا بالنسبة لبعض اآلباء واألمھات من الالجئین والمھاجرین، وذلك ألن التعلیم ینظر لھ في بالد    (5
كثیرة على أنھ مسؤولیة المعلم باألساس.  أما في الوالیات المتحدة، فیتوقع من الوالدین المشاركة في تعلیم أوالدھما باالجتماع مع المدرسین وحضور الفعالیات المدرسیة،   

وفي البیت یمكن أن یساعد الوالدان في واجبات األطفال المنزلیة وتشجیع القراءة المنتظمة وغیرھا من األنشطة التعلیمیة.  

یركز ھذا الكتیب باألساس على تربیة األطفال األصغر سنًا.  فترسیخ التواصل الجید واالنضباط عندما یكون األطفال أصغر سنًا یوفر أساًسا مھًما للحفاظ على عالقة جیدة مع المراھقین.  
لمزید من المعلومات عن المراھقین من الالجئین والمھاجرین، اطلع على منشور BRYCS، تكبر في بلد جدید النشأة: مجوعة أدوات لتنمیة الشباب إیجابیًا للعمل مع الالجئین 

 .(http://www.brycs.org/documents/upload/GrowingUpInANewCountry-Web.pdf) والمھاجرین

ما زال ھذا الكتیب المصور قید التنفیذ. فقد تلقینا مشاركات قیمة من مقدمي الخدمات أثناء تطویر الكتیب (اطلع على قسم شكر وتقدیر، صفحة 32)، إال أننا نأمل في مواصلة تلقي اآلراء 
والتعلیقات التي ستنتج عن استخدامھ واختباره في العمل المیداني.  وھدفنا ھو االستمرار في تحسین ھذا الكتیب حتى یكون مفیًدا قدر اإلمكان للوكاالت ولمن یقدموا لھم الخدمة من 

 .info@brycs.org الوافدین الجدد.  یُرجى إرسال جمیع االقتراحات لإلصدارات القادمة إلى

http://www.brycs.org/documents/upload/GrowingUpInANewCountry-Web.pdf
mailto:info@brycs.org
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النوم واالستیقاظ
عادة ما یحتاج األطفال الصغار إلى النوم أكثر من المراھقین.  بشكل عام:

   یحتاج األطفال ما تحت سن 5 أعوام إلى 10 - 12 ساعة من النوم في اللیلة.
   ویحتاج األطفال في سن الدراسة إلى 9 - 10 ساعات من النوم في اللیلة.

   أما المراھقون فیحتاجون إلى 8 - 9 ساعات من النوم كل لیلة.

ویجد بعض أولیاء األمور واألطفال أنھ من المفید تحضیر المالبس والكتب التي سیحتاجونھا 
للیوم المدرسي، في اللیلة التي تسبقھ.



2

الذھاب إلى المدرسة
كل الفتیات والصبیة في الوالیات المتحدة، وحتى األطفال ذوي 

اإلعاقة، مطالبون بالذھاب إلى المدرسة بأمر القانون. 

ویجب أن یصل األطفال إلى المدرسة في موعدھم.  ینبغي على 
األطفال الذین یذھبون إلى المدرسة بالحافلة التواجد عند محطة الحافلة 

قبل موعد حضورھا المقرر بخمس دقائق. 

إذا تأخر األطفال أو تغیبوا عن المدرسة، یجب على الوالدین االتصال 
بالمدرسة لتوضیح السبب.  اطلب مترجًما فوریًا إذا اقتضت الحاجة.  

ال تقم أبًدا باالستعانة بطفل كمترجم فوري.



33

الوجبات والتغذیة
یحتاج األطفال إلى تناول إفطار صحي قبل 

المدرسة لمدھم بالطاقة الالزمة للتعلم.

وعادة ما یتناول األطفال في الوالیات 
المتحدة  3 وجبات في الیوم، مع وجبة 

خفیفة أو اثنتین على مدار الیوم. وینبغي 
أن تتكون الوجبة من عنصر أساسي 
(كاألرز أو الذرة أو القمح) وبروتین 

(مثل اللحم أو البقول) والكثیر من الفواكھ 
والخضروات.  وشرب الكثیر من الماء، 

وكمیات محدودة من عصائر الفاكھة 
والحلیب.



4

األمان في الشارع
ینبغي على البالغین مساعدة األطفال على 

عبور الشارع بأمان. استخدم مناطق عبور 
المشاة وعلم األطفال الصغار أن "یتوقفوا 

وینظروا وینصتوا" قبل عبور الشارع.

احرص على حصول األطفال على 
المالبس التي یحتاجونھا وفقًا للطقس.



55

األمان في السیارة
ال تترك أبًدا األطفال تحت سن 10 أعوام 

وحدھم في سیارة.



6

أحزمة األمان
تلزم معظم الوالیات الناس بربط أحزمة األمان أثناء ركوب 

السیارة. عادة یكون على الراكبین في المقاعد األمامیة ارتداء 
حزام األمان، ویجب أن یوضع األطفال تحت سن 4 أعوام في 

مقعد سیارة مخصص لألطفال، أما األطفال بین سن 4 و 8 أعوام 
فقد یحتاجون إلى مقاعد داعمة. 



77

األمان في المنزل
ضع األشیاء الخطرة بعیًدا عن متناول األطفال، بما في ذلك أعواد الثقاب 

والمبیضات وسوائل التنظیف واألدویة.  إذا ابتلع طفل شیئًا قد یؤذیھ، 
اتصل فوًرا برقم النجدة 911.
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یجب دائًما أن یعرف األطفال الذین یتركون وحدھم كیف یتصلون بالوالدین أو بمسؤول بالغ آخر، وأن یتصلوا برقم النجدة 911 في حاالت الطوارئ.

ال یبدأ األطفال في الوالیات المتحدة عادة مجالسة األطفال قبل سن 11 أو 12 عاًما، وال یسمح لھم بمراقبة األطفال الصغار أو الرضع قبل أن یبلغوا 15 عاًما.

اإلشراف على الطفل 
ینتظر من اآلباء واألمھات مراقبة أطفالھم ومعرفة ما یقومون بھ. ال یراقب الجیران أطفال غیرھم ما لم یطلب منھم ذلك ویوافقوا على القیام بھ. 

تختلف إرشادات اإلشراف على األطفال من والیة ألخرى. إلیكم بعض اإلرشادات العامة:

7 أعوام وأقل
ال تتركھ وحیًدا.

8-10 عاًما
ال تتركھ وحیًدا 

ألكثر من 90 دقیقة 
أثناء النھار 

أو في المساء المبكر.

11-12 عاًما
یمكن أن یترك وحیًدا
بحد أقصى 3 ساعات،

ولكن لیس في 
وقت متأخر لیًال. 

13-15 عاًما 
یمكن أن یترك وحیًدا،
ولكن لیس للیلة كاملة.

16-17 عاًما 
یمكن أن یترك وحیًدا،

في بعض الحاالت
بحد أقصى لیلتین.
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األمان في األماكن العامة
 

یجب أن یظل األطفال تحت سن 8 أعوام تحت اإلشراف طوال الوقت، خاصةً في األماكن العامة. ینبغي أن یطلب األطفال فوق سن 8 أعوام إذن الوالدین قبل الخروج وحدھم أو 
مع أصدقائھم.    

یجب أن یعلم اآلباء أطفالھم أال یأخذوا الحلوى أو الھدایا من األشخاص غیر المعروفین لدى أسرھم، وأن یخبروا شخًصا بالغًا محل ثقة إذا شعروا باالنزعاج من أي شخص. 

حذر األطفال من مخاطر المخدرات والكحولیات والتدخین.
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إظھار االھتمام باألطفال
أحیانًا یسيء األطفال التصرف لجذب انتباه اآلباء.  یكون األطفال أكثر سعادة 
عندما یقضي اآلباء وقتًا معھم، ویتضمن ھذا الوقت التحدث واالستماع إلیھم 

واللھو معًا.
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التأدیب
العقاب البدني القاسي مثل الصفع أو القرع أو 

الضرب أو الرج بقوة تكفي لترك عالمة أو 
إصابة على الطفل، أمر غیر قانوني في الوالیات 

المتحدة. ویجب على بعض األشخاص مثل 
المعلمین واألطباء واألخصائیین االجتماعیین 

اإلبالغ عن وجود عالمات على الطفل من الممكن 
أن تكون مؤشًرا على إساءة معاملة الطفل.

وألن العقاب البدني قد یصبح قاسیًا، وألن األطفال 
یتعلمون بشكل أفضل بأسالیب تأدیب أخرى، 

ال یستخدم الكثیرون في الوالیات المتحدة الیوم 
العقاب البدني. 

توضح الصفحات الثالث التالیة أسالیب تأدیب 
شائعة االستخدام في الوالیات المتحدة. 
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عقاب وقت التفكیر
یستخدم عقاب "وقت التفكیر" غالبًا مع األطفال حتى سن 

8 أعوام، عن طریق تخصیص مكان معتاد یرسل إلیھ 
الطفل لیجلس وحده ویھدأ ویفكر في أفعالھ. 

یُستخدم سن الطفل لالسترشاد: فمثًال مدة دقیقتین لطفل 
یبلغ السنتین، و3 دقائق لطفل یبلغ 3 سنوات. 

ینبغي أن یشرح الوالدان للطفل بھدوء كیفیة التصرف 
بشكل صحیح في المستقبل.
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المكافآت والعواقب
یمكن تأدیب األطفال في سن 6 - 12 عاًما 

بالمكافآت والعواقب. 

مكافأة األطفال على السلوك الجید، مثل أن 
تدعھم یشاھدون برنامًجا تلفزیونیًا ممیًزا 
مكافأة على ترتیبھم لسریرھم كل یوم، أو 

أن تسمح لھم باللعب مع صدیق إذا ساعدوا 
في غسل الصحون.

إلغاء أمر یحبھ األطفال عندما یعصون 
أوامر والدیھم، مثل عدم السماح لألطفال 

باللعب خارًجا بعد المدرسة ألنھم لم یرتبوا 
غرفھم.
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االمتیازات والحدود
یمكن أن یكتسب المراھقون امتیازات عند طاعة  قواعد الوالدین، وأن یخسروا 

االمتیازات عند عصیان ھذه القواعد.  فعلى سبیل المثال، المراھقون الذین یكملون 
أعمالھم المنزلیة ویُعلمون آبائھم بوجھتھم ویرجعون إلى البیت في موعدھم، یمكن 

أن یكتسبوا وقتا لقضائھ على الكمبیوتر أو لقیادة السیارة أو الستخدام الھاتف أو مع 
األصدقاء.  وإذا خالف المراھقون ھذه القواعد، یمكن لآلباء سحب ھذه االمتیازات منھم.

كن واضًحا ومتسقًا فیما یخص السلوك المتوقع من الطفل، وقواعد المنزل، والمكافآت 
والعواقب.  
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(CPS) خدمات حمایة الطفل
في بعض األحیان، قد تتلقى أسرة تم اإلبالغ عنھا بسبب احتمال إساءة معاملة الطفل أو إھمالھ زیارة منزلیة من قبل موظف 

اجتماعي أو شرطي من وكالة خدمات حمایة الطفل (CPS) للتأكد من سالمة الطفل.  

ھناك أربعة أنواع من إیذاء األطفال: 
اإلساءة البدنیة: إصابة الطفل جراء أفعال مثل الضرب أو الركل أو العض أو الحرق أو الرج أو طرق   (1

أخرى إلیذاء الطفل.   
إھمال الطفل: ھجر الطفل أو عدم اإلشراف علیھ، وعدم توفیر احتیاجات الطفل البدنیة أو التعلیمیة أو الطبیة،   (2

إال أن فقر الوالدین ال یعني أنھما مھمالن.   
اإلساءة الجنسیة: أي نشاط جنسي بین طفل وشخص بالغ.   (3

اإلساءة العاطفیة: تكرار الصراخ أو استخدام لغة مسیئة أو نبذ الطفل.  (4

معظم األسر ال تتلقى زیارات من خدمات حمایة الطفل.  
ومع ذلك، على األسر التي تتلقى زیارات خدمات حمایة 

الطفل الحفاظ على ھدوئھم وتعاونھم، وأن یحرصوا على أن 
یحضر األخصائي مترجًما فوریًا أو موظف تواصل ثقافي 
للمساعدة على تبادل الحدیث والتفاھم. ال یصح االستعانة 

باألطفال كمترجمین فوریین إطالقًا.
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خدمات حمایة الطفل (تابع)
ستساعد خدمات حمایة الطفل األسرة على تعلم 
حل الخالفات واستخدام أسالیب تأدیب فعالة مع 

أطفالھم. وقد یساعدون األسرة في الحصول على 
الخدمات المطلوبة إما في المنزل أو في أحد 

الوكاالت.
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یھدد األطفال في بعض األحیان باالتصال برقم 
النجدة 911 بدون أن یؤذیھم والداھم، من أجل 
الحصول على شيء یریدونھ.  یجب أن یدرك 
اآلباء القوانین ویخبروا أطفالھم بأنھم قد یقعون 

في مشكلة بسبب تقدیم بالغ كاذب.

خدمات حمایة الطفل (تابع)
إذا رأت خدمات حمایة الطفل أن بقاء الطفل في المنزل غیر آمن لھ، سیُنقل الطفل للبقاء مع قریب لھ 

أو أسرة حاضنة أو ملجأ طوارئ.  عند حدوث ھذا، على الوالدین االتصال بأحد الكبار أو أحد قادة 
المجتمع ومحاٍم للتأكد من حصول كل من األسرة وخدمات حمایة الطفل على معلومات كافیة. قد تقام 
جلسة استماع یكون فیھا القاض إذا كان من اآلمن عودة الطفل إلى بیتھ. ستعمل خدمات حمایة الطفل 

مع األسرة على جعل البیت آمنًا بما یسمح برجوع الطفل.
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االستعداد للتعلم
یكون األطفال أسعد وأكثر قدرة على التعلم في 

المدرسة إذا كان لدیھم نظام یومي وتأدیب متسق 
ویتناولون وجبات أسریة ویحظوا باالھتمام.
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أثناء االجتماعات مع المعلمین أو موظفي المدرسة اآلخرین، اطلب 
حضور مترجم فوري إذا اقتضت الحاجة. ال تقم أبًدا باالستعانة بطفل 

كمترجم فوري.

قد یطلب من اآلباء التطوع في المدرسة أو التبرع بأشیاء معینة.  وھذا 
األمر تطوعي.

المدارس
تتوقع المدارس من اآلباء االنخراط في تعلیم أطفالھم. یلتقي اآلباء بالمعلمین لبضع مرات في كل عام دراسي.
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قم باإلشراف على استخدامھم للتلفزیون وألعاب الفیدیو 
والكمبیوتر وضع حدوًدا لھ.

غالبًا ما توفر المدارس والمراكز االجتماعیة أنشطة 
لألطفال بعد الیوم الدراسي.

بعد الیوم الدراسي
في كل یوم بعد المدرسة:

سل األطفال عن یومھم المدرسي ("ماذا كان أفضل/أسوأ شيء في المدرسة الیوم؟  
ما الذي أضحكك الیوم؟  مع من لعبت ولماذا"؟)

ساعدھم على إتمام واجباتھم المنزلیة.

تحقق من وجود إخطارات أرسلتھا المدرسة إلى البیت.
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األطعمة الجاھزة
قم بتحدید الوجبات الخفیفة لألطفال بعد 
المدرسة، وشجعھم على تناول األطعمة 
الصحیة مثل الفاكھة.  ال تسمح لألطفال 

بتناول الكثیر من الكعك أو الرقائق أو 
الحلوى، وحدد كمیة المشروبات الغازیة.
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تناول الطعام معًا
من المھم لألسر أن یتناولوا الوجبات معًا.  یمكن أن یساعد التشارك في وجبة واحدة على األقل یومیًا على تقویة األسر، وتخصیص وقت لالستمتاع باألطعمة 

والتقالید الثقافیة معًا. 
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األعمال المنزلیة
تشاركوا المسؤولیات المنزلیة. على سبیل 

المثال، یمكن أن یساعد الكل في إعداد 
المائدة والتنظیف بعد تناول الوجبات.

غالبًا ما تخصص "أعماًال" منزلیة 
لألطفال، إال أن وظیفتھم ھي مساعدة آبائھم 

وأمھاتھم، ال أن یكونوا مسؤولین بالكامل.

تكافئ بعض األسر األبناء على إتمام 
أعمالھم بمنحھم مبلغ صغیر من المال 

"مصروف"، أو بالسماح لھم بالقیام بنشاط 
یستمتعون بھ.
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الرضاعة الطبیعیة
حلیب األم ھو األفضل للرضع.  عندما تقوم األمھات األمریكیات بإرضاع أطفالھن على المأل، غالبًا ما تغطین أنفسھن ببطانیة أو تذھبن إلى غرفة أخرى 

إلرضاع أطفالھن.

النظافة الشخصیة
علم األطفال أن یغسلوا أیدیھم بعد اللعب 

في الخارج وقبل تناول الوجبات وبعد 
استخدام المرحاض، وأن یغسلوا أسنانھم 

بعد األكل.  
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وقت النوم
یؤدون األطفال بأفضل صورة مع وجود جدول زمني منتظم. ضع روتینًا معینًا لوقت النوم، مثل 

غسل األسنان ثم ارتداء لباس النوم ثم قراءة قصة أو الغناء قبل النوم ثم النوم في نفس الموعد كل لیلة.  
قد یكون ھذا الوقت مناسبًا لتبادل الذكریات اإلیجابیة أو القصص أو األغنیات من ثقافتك مع األطفال.
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التربیة في بلد جدید: الملخص
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التربیة في بلد جدید: الملخص
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المراجع
صفحة 2: 

لالطالع على ملخص أعمار الحضور اإللزامي إلى المدرسة من قبل الدولة: 
 http://nces.ed.gov/programs/digest/d05/tables/dt05_147.asp?referer=list

صفحة 3: 
لالطالع على "Healthy Eating, Healthy Living Flip Char" (البیان التوضیحي: أكل صحي یعني حیاة صحیة) الصادر عن لجنة الوالیات المتحدة لشؤون الالجئین والمھاجرین: 

 http://www.refugees.org/article.aspx?id=1818
لالطالع على "Healthy Children, Healthy Choices" (أطفال أصحاء وخیارات صحیة) الصادر من مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا: 

 http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/nutrition/nutrition_for_everyone/quick_tips/healthy_children.htm
لالطالع على الھرم الغذائي بحسب وزارة الزراعة األمریكیة: 

 https://fnic.nal.usda.gov/dietary-guidance/myplate-and-historical-food-pyramid-resources

صفحة 4: 
لالطالع على "Crossing the Street" (عبور الطریق) الصادر عن جامعة بیتسبرغ: 

  http://www.ocd.pitt.edu/Files/PDF/Parenting/CrossingTheStreet.pdf

صفحة 5: 
 Leaving" (نصائح الطریق: مجموعة كاملة من أدوات برنامج للسالمة المروریة) یتضمن "Road Wise  Complete Traffic Safety Program Toolkit" لالطالع على

Children Unattended in Cars" (ترك األطفال بال مراقبة في السیارات) وموضوعات أخرى، صادر عن منظمة االمتداد التعاوني في تكساس: 
   http://fcs.tamu.edu/passenger-safety/traffic-safety-program-toolkit/youth-traffic-safety/

صفحة 6: 
لالطالع على "Summary of Vehicle Occupant Protection Laws" (ملخص قوانین حمایة راكب السیارة) حسب الوالیة: 

  http://www.nhtsa.gov/staticfiles/nti/pdf/811458.pdf
لالطالع على قوانین كل والیة ألحزمة أمان األطفال:

  http://www.ghsa.org/html/stateinfo/laws/childsafety_laws.html
لالطالع على متطلبات كل والیة فیما یخص مقاعد السیارة الداعمة:

 http://www.iihs.org/iihs/topics/laws/safetybeltuse
لالطالع على مواد اإلدارة القومیة لسالمة المرور في الطرق السریعة باللغة اإلسبانیة، حول سالمة الراكب الطفل: 

 http://www.nhtsa.dot.gov/people/injury/childps/CPS-espanol.html
 

http://nces.ed.gov/programs/digest/d05/tables/dt05_147.asp?referer=list
http://www.refugees.org/article.aspx?id=1818
http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/nutrition/nutrition_for_everyone/quick_tips/healthy_children.htm
https://fnic.nal.usda.gov/dietary-guidance/myplate-and-historical-food-pyramid-resources
http://www.ocd.pitt.edu/Files/PDF/Parenting/CrossingTheStreet.pdf
http://fcs.tamu.edu/passenger-safety/traffic-safety-program-toolkit/youth-traffic-safety/
http://www.nhtsa.gov/staticfiles/nti/pdf/811458.pdf
http://www.ghsa.org/html/stateinfo/laws/childsafety_laws.html
http://www.iihs.org/iihs/topics/laws/safetybeltuse
http://www.nhtsa.dot.gov/people/injury/childps/CPS-espanol.html
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تابع المراجع:
صفحة 8: 

لالطالع على المزید من الموارد بخصوص اإلشراف ومجالسة األطفال:
  https://www.michigan.gov/documents/mdhhs/homealone_507734_7.pdf

لالطالع على «إعداد األطفال للبقاء وحدھم» الصادر عن إدارة خدمات الطفل واألسرة في والیة إلینوي: 
 http://www.illinois.gov/dcfs/safekids/safety/Pages/Preparing-Your-Children-to-Stay-Home-Alone.aspx

صفحة 9: 
یحتوي الموقع اإللكتروني"Parents. The Anti-Drug"  (آباء ضد المخدرات) على معلومات باللغات اإلسبانیة والصینیة والفلبینیة والكوریة والفیتنامیة. 

 http://www.theantidrug.com/

صفحة 10: 
لالطالع على موارد وأبحاث حول الممارسات اإلیجابیة لالرتباط  بأكثر من ثقافة:

  http://bpl.bc.ca/kids/embracing-diversity/cross-cultural-understanding/professional-resources

صفحة 11: 
لمعلومات عن الملزمین بتقدیم البالغات، اطلع على "Mandatory Reporters of Child Abuse and Neglect" (الملزمون باإلبالغ عن اإلساءة للطفل أو إھمالھ):

  http://www.childwelfare.gov/systemwide/laws_policies/statutes/manda.cfm

لالطالع على "Positive Discipline" (التأدیب اإلیجابي) الصادر عن خدمات االمتداد التابعة لجامعة مینیسوتا، وھو متاح باللغات اإلنجلیزیة أو الھمونغ أو الصومالیة أو 
:("PDF انقر على اللغة المناسبة ثم على رابط "اطلع على ھذا المنشور بصیغة) اإلسبانیة

 ،http://www.extension.umn.edu/family/partnering-for-school-success/preview-and-order/positive-discipline-english/
وكذلك "Children and Discipline: A Parent’s Guide" (األطفال والتأدیب: دلیل الوالد) المتاح بخمس عشرة لغة، والصادر عن الجمعیة الكندیة للصحة النفسیة: 

http://www.cmha-edmonton.ab.ca/bins/content_page.asp?cid=284-1189-1690-1750&lang=1

صفحة 15:
لالطالع على توصیف مشروع "New Americans and Child Protection" (األمریكیون الجدد وحمایة الطفل) في سانت لویس بوالیة میزوري: 

  http://www.brycs.org/documents/upload/StLouisBrochure.pdf

لالطالع على "A Family’s Guide to the Child Welfare System" (دلیل العائلة إلى نظام رعایة الطفل) الصادر عن اتحاد رعایة الطفل في أمریكا:
  http://66.227.70.18/childwelfare/familyguide.htm

https://www.michigan.gov/documents/mdhhs/homealone_507734_7.pdf
http://www.illinois.gov/dcfs/safekids/safety/Pages/Preparing-Your-Children-to-Stay-Home-Alone.aspx
http://www.theantidrug.com/
http://bpl.bc.ca/kids/embracing-diversity/cross-cultural-understanding/professional-resources
http://www.childwelfare.gov/systemwide/laws_policies/statutes/manda.cfm
http://www.extension.umn.edu/family/partnering-for-school-success/preview-and-order/positive-discipline-english/
http://www.cmha-edmonton.ab.ca/bins/content_page.asp?cid=284-1189-1690-1750&lang=1
http://www.brycs.org/documents/upload/StLouisBrochure.pdf
http://66.227.70.18/childwelfare/familyguide.htm
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تابع المراجع:
صفحة 19: 

لالطالع على مواد باللغة اإلسبانیة حول "التواصل الفعال بین الوالد والمعلم" الصادر عن مركز التربیة الفعالة: 
  http://parenting-ed.org/Spanish-Handouts/Parent-Involvement/Homework%20-%20Spanish.pdf

صفحة 20:  
لالطالع على مواد باللغة اإلسبانیة حول "الواجبات المنزلیة: كیف تحفز طفلك" الصادر عن مركز التربیة الفعالة: 

 http://www.parenting-ed.org/Spanish%20handouts/Homework-%20How%20to%20motivate%20your%20child.doc
لتوصیات بشأن استخدام األطفال لإلنترنت ووسائل اإلعالم، اطلع على موقع األكادیمیة األمریكیة لطب األطفال: 

  https://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/pages/media-and-children.aspx
لالطالع على "A Parent’s Guide to Internet Safety" (دلیل الوالد لألمان على اإلنترنت) الصادر عن مكتب التحقیقات الفدرالي: 

http://www.fbi.gov/publications/pguide/pguidee.htm

لالطالع على صفحات وقائع لجنة التجارة الفدرالیة عن "Social Networking Sites: A Parent’s Guide:" (مواقع التواصل االجتماعي: دلیل ولي األمر":) 
http://www.ictliteracy.info/rf.pdf/FTC%20Social%20Networking%20Guide%20for%20Parents.pdf؛ 

و "Social Networking Sites Tips for Tweens and Teens:" (مواقع التواصل االجتماعي: نصائح للمراھقات والمراھقین): 
  http://www.casey.org/media/CLS_ResourceGuides_subdocs_SocialNetworkTweensTeens.pdf

لالطالع على موارد باإلنجلیزیة واإلسبانیة حول األمان على اإلنترنت، قام بتطویرھا قطاع المدارس الشمالي الشرقي المستقل في سان أنطونیو بوالیة تكساس: 
 http://www.neisd.net/health/InternetSafety.htm

صفحة 24: 
لالطالع على معلومات عن "الرضاعة الطبیعیة" و "ضخ حلیب األم" باللغات اإلنجلیزیة والھمونغ واإلسبانیة، الصادر عن منظمة مستشفیات وعیادات األطفال في والیة مینیسوتا: 

http://www.childrensmn.org/Manuals/PFS/Alphabetical.asp#PFSDocListB
لالطالع على "الرضاعة الطبیعیة" وموارد أخرى باللغة الصومالیة صادرة عن إدارة الصحة في والیة مینیسوتا: 

http://www.childrensmn.org/Manuals/PFS/Alphabetical.asp#PFSDocList
لالطالع على موارد عن الرضاعة الطبیعیة باللغة الصینیة واإلیطالیة والروسیة واإلسبانیة وغیرھا من اللغات:

 http://www.llli.org/
لالطالع على موارد عن الرضاعة الطبیعیة باللغة الفیتنامیة واإلنجلیزیة:

 http://nature.berkeley.edu/departments/nut/extension/vietnamese.html
لالطالع على "إرضاع مولودك الجدید بالثدي" باللغة العربیة الصادر عن منظمة الیونیسیف: 

 http://www.unicef.org.uk/BabyFriendly/Resources/Resources-in-other-languages/Arabic-leaflets/

http://parenting-ed.org/Spanish-Handouts/Parent-Involvement/Homework%20-%20Spanish.pdf
http://www.parenting-ed.org/Spanish%20handouts/Homework-%20How%20to%20motivate%20your%20child.doc
https://www.aap.org/en-us/advocacy-and-policy/aap-health-initiatives/pages/media-and-children.aspx
http://www.fbi.gov/publications/pguide/pguidee.htm
http://www.ictliteracy.info/rf.pdf/FTC%20Social%20Networking%20Guide%20for%20Parents.pdf
http://www.casey.org/media/CLS_ResourceGuides_subdocs_SocialNetworkTweensTeens.pdf
http://www.neisd.net/health/InternetSafety.htm
http://www.childrensmn.org/Manuals/PFS/Alphabetical.asp#PFSDocListB
http://www.childrensmn.org/Manuals/PFS/Alphabetical.asp#PFSDocList
http://www.llli.org/
http://nature.berkeley.edu/departments/nut/extension/vietnamese.html
http://www.unicef.org.uk/BabyFriendly/Resources/Resources-in-other-languages/Arabic-leaflets/
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:BRYCS موارد منظمة
:BRYCS مجموعة أدوات

االعتناء بالطفل   ο  
http://www.brycs.org/documents/upload/EnhancingChildCare.pdf   

رعایة الطفل  ο  
 http://www.brycs.org/documents/upload/Refugee-and-the-US-Child-Welfare-System.pdf   

التربیة   ο  
 http://www.brycs.org/documents/upload/raisingchildreninanewcountry_web.pdf   

تنمیة الشباب إیجابیًا  ο  
 http://www.brycs.org/documents/upload/GrowingUpInANewCountry-Web.pdf   

 
مقاالت ھامة وقوائم بالموارد البارزة (مقسمة بحسب الموضوع):

 http://www.brycs.org/brycs_archive.htm

ممارسات واعدة لبرامج خدمة الالجئین:
 http://brycs.org/promisingPractices/index.cfm

مقابالت مع آباء وأمھات من الالجئین: 
  http://www.brycs.org/aboutRefugees/parenting_interviews.cfm

موارد موجھة (مقسمة بحسب نوع الشخص المحترف وتتضمن مواًدا تعلیمیة للوالدین):
  http://www.brycs.org/publications/index.cfm

المنشورات بالترتیب األبجدي:
  http://www.brycs.org/brycs_resources.htm

http://www.brycs.org/documents/upload/EnhancingChildCare.pdf
http://www.brycs.org/documents/upload/Refugee-and-the-US-Child-Welfare-System.pdf
http://www.brycs.org/documents/upload/raisingchildreninanewcountry_web.pdf
http://www.brycs.org/documents/upload/GrowingUpInANewCountry-Web.pdf
http://www.brycs.org/brycs_archive.htm
http://brycs.org/promisingPractices/index.cfm
http://www.brycs.org/aboutRefugees/parenting_interviews.cfm
http://www.brycs.org/publications/index.cfm
http://www.brycs.org/brycs_resources.htm
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                                                                        شكر وتقدیر 

برزت فكرة ھذا الكتیب أثناء زیارة قامت بھا منظمة BRYCS لموقع في دنفر بوالیة كولورادو في عام 2005، وخاصة بفضل سكوت روبنز من خدمات إسكان میرسي. ویرجع الفضل 
في صنع ھذا الكتیب إلى التالي ذكرھم من طاقم عمل منظمة BRYCS ومستشاریھا:

قامت لین مورالند، الحاصلة على ماجستیر العمل االجتماعي وشھادة ماجستیر أخرى، ومدیرة منظمة BRYCS، بتطویر وتغذیة الفكرة وتقدیم المعلومات والكتابة (المقدمة/شكر     •
وتقدیر) والتحریر النھائي والتنسیق اإلجمالي.  

قامت سوزان شمیدت الحاصلة على ماجستیر العمل االجتماعي بإجراء األبحاث وكتابة النص واالضطالع بتنسیق المشروع.   •
قامت لورا غاردنر الحاصلة على ماجستیر العمل االجتماعي ومنسقة المساعدة التقنیة في منظمة BRYCS بتقدیم معلومات ھائلة وبالتحریر والتنسیق اإلداري.   •

أنتجت كارول كیمبل بمھارة كبیرة التصویر اإلبداعي والتصمیم وتنسیق الطباعة لھذا الكتیب.   •
ساھم كل من جان غودرو وشیریل مكافیھ من شركة Information Crossroads بخبراتھما في مجال تكنولوجیا المعلومات فما یتعلق بطباعة موقع BRYCS اإللكتروني.   •

تبدي منظمة BRYCS امتنانھا لسو بنجامین من مكتب إعادة توطین الالجئین، لتشجیعھا ودعمھا لھذا المشروع.

تقدر منظمة BRYCS اآلراء القیمة التي أبداھا مراجعون عدیدون عبر مراحل تطویر ھذا الكتیب، ومنھم: غاس آفنیدو من إدارة مینیسوتا للخدمات اإلنسانیة، ودون بالنكنشیب من لجنة 
الوالیات المتحدة لشؤون الالجئین والمھاجرین، وجین بلوم من المفوضیة الكاثولیكیة الدولیة للھجرة، وبام بلوم من الخدمات اللوثریة للھجرة واللجوء، ومارتا بریندن من مكتب إعادة 

توطین الالجئین، وآالن دیتالف من جامعة إلینوي في شیكاغو، وإیلزي إیرنر من كلیة ھنتر مدرسة العمل االجتماعي، ودیان غارفي من معھد الھمونغ األمریكي للتعلم، وكیت ھیلتون 
ھیوارد كمستشارة، وجین كیم من لجنة اإلنقاذ الدولیة، وكولین ماھار بریزما من مركز اللغویات التطبیقیة، ورالف مكوارتر من قسم سالمة الطفل ودیمومتھ في إدارة مینیسوتا للخدمات 

اإلنسانیة، وباوز نانجتشو أمین مظالم مینیسوتا للعائالت من آسیا والمحیط الھادئ، وجین نزیجیمانا من خدمات المجتمع الخیریة الكاثولیكیة في فینیكس في والیة أریزونا، ودانیا باستوشیك 
من لجنة اإلنقاذ الدولیة، وسكوت روبنز من خدمات إسكان میرسي، وبیتر سالنیكوفسكي من منظمة الھجرة الدولیة/تایالند، وبندي ستیفینز من منظمة الھجرة الدولیة/كینیا، وجون توسكان 

من مكتب إعادة توطین الالجئین وإدارة خدمات إساءة استخدام المواد والصحة النفسیة، وسونیا فیالسكیز من الجمعیة األمریكیة اإلنسانیة للرفق بالحیوان والطفل، وإستر واتنبرغ من 
جامعة مینیسوتا مدرسة العمل االجتماعي، ومیلیسنت ویلیامز من االتحاد األمریكي لرعایة الطفل، وسیسیلیا ویلسون من إدارة العدل في مقاطعة بولدر.

وأخیًرا ولیس آخًرا، تشكر منظمة BRYCS اآلباء الالجئین والمھاجرین على رحلتھم الشجاعة والھبات الكثیرة التي یأتون بھا والتزامھم تجاه التحدي فوق العادي المتمثل في تنشئة أطفال 
في بلد جدید، إن أمامنا الكثیر لنتعلمھ من بعضنا البعض.

خدمات مد جسور التواصل لالجئین الشباب واألطفال
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