Arabiska

االتحاد الثقافي "إم إي إم"MIM/
– امللتقى في وسط الثقافات
kulturförening

ً
أهال بكم إلى دورة األقرباء ( ،)FAMNفصل الربيع .2014
ً
ً
يدعوك مشروع "تاك فور سبروكيت "TAKK för Språket/للمشاركة في دورة ّ
تتدرب فيها على استخدام اإلشارات بوصفها مكمال وبديال
ً
ّ
للتواصل ( )AKKسوية مع لغتك األم .سوف نعمل أيضا في التواصل بالصور والقصص االجتماعية والتحدث من خالل الرسم .من املهم
ً
ً
ً
أن تقوم ،بوصفك أبا أو ّأما ،باستخدام التواصل البديل من أجل تطوير لغة طفلك .عندما تستخدم اإلشارات بوصفها بديال للتواصل
( ،)AKKسوية مع اللغة األم ،فإنك تساعد على تطوير مقدرة الطفل على التفكير والفهم والتعبير بلغة أخرى .والوقت الذي تمضيه اآلن
ً
في التدريب على مختلف الطرق في التواصل في حياتك اليومية سوف يمنحك أوقاتا سعيدة مع طفلك.
ً
معا أشكال التعاون التي ّ
خالل الدورة ستكون هناك ّ
تسهل
مرتان مشتركتان بين أولياء األمور والتربويين ،والهدف منهما هو أن نجد
ً
استخدام اإلشارات بوصفها بديال للتواصل ( )AKKسواء في البيت أو في املدرسة.
ّ
ينتهي مشروع "تاك فور سبروكيت "TAKK för Språket/في شهر يونيو/حزيران  ،2014وهذه هي املرة األخيرة التي ينظم فيها املشروع دورة
ً
( .)FAMNأهال بك!

ستجري الدورة في التواريخ واألوقات التالية:
الوقت
التاريخ
13:00 – 9:00
يوم الخميس  27فبراير /شباط
13:00 – 9:00
يوم الجمعة  28فبراير /شباط
12:00 – 9:00
يوم الثالثاء  4مارس /آذار
13:00 – 9:00
يوم األربعاء  5مارس /آذار
12:00 – 9:00
يوم الخميس  6مارس /آذار

املكان
ّ
مقرات  :MiMشارع ليلالتوربس غاتان Lillatorpsgatan 10/10

نبدأ في الساعة  9:00في كل مرة حيث نتناول القهوة بشكل جماعي ملدة نصف ساعة .تجد املزيد من املعلومات عن عمل االتحاد على
املوقع اإللكترونيwww.mimkunskapscentrum.se :
للمزيد من املعلومات وتقديم طلب املشاركة ،اتصل باملسؤولين عن الدورة:
لوز سوالنو ( :)Luz Solanoرئيس مشروع "تاك فور سبروكيت)787-8830837 ،7170-83 6716( ،"TAKK för Språket/
Luz.solano@mimgruppen.se
شيرستين كريستيانسون ( :)Kerstin Kristianssonمنسقة مشروع "تاك فور سبروكيت)7180-88 87 78( ،"TAKK för Språket/
kerstin.kristiansson@mimkunskapscentrum.se
للمزيد من املعلومات وتقديم طلب املشاركة بلغتك األم ،اتصل بـ:
حاجيه صالح آدم ،Hajia Saleh Adem/اللغة العربية والتغرينية ()7186-87 38 38
نيمو آدم لورد ،Nimo Adam Lord/اللغة الصومالية ()716-3337388
تابان فتاح ،Taban Fatah/اللغة الكردية/صوراني ()0707-85 66 39

ً
ً
أهال وسهال بك!
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