
 جريدة كاريلون

 كيرك دريل. –نور عجوم 

نحتاج كقادمين جدد إلى المزيد من جلسات التحدث باللغة الهولندية، هذا ما يجعل هذه اللغة الجديدة أقرب إلى أذهاننا. 

جاد ذلك يجها كل متعلم للغة جديدة. ويمكن إفالتكلم مع أي شخص هولندي األصل هو الطريقة التفاعلية الناجحة التي يحتا

 في عدة مناطق في بلوملرفارد.

للقادمين الجدد، يقوم متطوعون في كل قرية  أسبوعيةفجمعية كومباس بالتعاون مع المكتبات في عدة قرى توفر دروساً 

 ً في كل مرة، ومن خالل بحثي عن أماكن هذه الدروس قررت أن أزور الدرس المقام في  بالتدريس لمدة ساعتين تقريبا

 دريل.قرية كيرك 

وعندما وصلت صباحاً كانت الرا كول بمفردها هناك وهي التي عملت على تنظيم هذه الدروس بشكل اسبوعي وقد 

عرفتني من خالل كتاباتي في كاريلون األسبوعية وشرحت لي تفاصيل هذا الدرس، فهو درس يمتد لحصتين، األولى 

حول موضوع ما تختاره هي في كل الكاهنة ماريا بان مع الطالب كلهم على طاولة واحدة وتناقشهم جماعية حيث يجت

مرة. وفي الحصة الثانية يتفرق الطالب إلى مجموعات صغيرة على عدة طاوالت ليتناقشوا مع أحد المتطوعين حول 

 موضوع ما ضمن أحد كتب تعليم اللغة الهولندية.

ليفهم الطالب أكبر قدر ممكن من كالمها، بطء وبدأت بشرحه ب ذلك اليوم موضوع النظام التعليمياختارت لهم ماريا في 

ي في ميوليتمكنوا من كتابة الكلمات الجديدة، وصادف أني من ضمن اللذين لديهم الكثير من األسئلة حول النظام التعل

ناقشها مع الطالب انضممت في الصف كواحد من الطالب وبدأت أطرح أسئلتي وأندا، فهو معقد جداً بالنسبة لي، هول

 شعرت بأنها المرة األولى التي أفهم فيها هذا النظام.  ين، إلى أناآلخر

 يتواصل الالجئون مع بعضهم البعض، وتال بلس هو أحد طرق التواصل المطلوبة". وهذا ما قالت ماريا: "من المهم أن

أجل تعلم اللغة واصل وليس من عبر عنه كمال شحادة حين قال: "نواظب على القدوم إلى تال بلس من أجل التكلم والت

 ."فقط

واظبون على الحضور إلى تال بلس ونسبة الالجئين يحين اطلعتني الورا على جدول حضور الطالب رأيت بالفعل 

ويريدون أن يشاركوا في نشاطات متنوعة ليقدموا  إلى من يكلمهم ويتفاعل معهملحاجتهم  الغيابات ضئيلة جداً، وذلك

ن يوم الجمعة يوماً مميزاً بالنسبة لالجئين في كيرك دريل، ليتفاعلوا ويستخدموا أنفسهم عبرها، وكذلك تال بلس جعل م

 اللغة الهولندية بطريقة تختلف عن طريقة الدرس الجاف والوظائف الدفترية. 

فيوال، طالبة من بولندا، قدمت إلى هولندا قبل خمس سنوات، وتعيش في كيرك دريل، وتحتاج إلى هذه النوع من الدروس 

قدرة مادية تخولها دفع تكاليف مدارس تعليم اللغات. ولذلك هي تبحث عن دروس كهذه  ه مجانية اإلضافية، فالالشب

 لتواظب عليها مما يعطيها المزيد من المعرفة حول اللغة الهولندية.

ين طالب أحب أن أكون ب االنضمام إلى هذه المجموعة الجميلة.تمنيت لو أن كيرك دريل قريبة من سكني ألتمكن من 

ل كومباس تتمكن من نشر هذه الفكرة في كهذا يعطيني المزيد من الرغبة في التعلم، وأتمنى لو أن  يرغبون بالتعلم فعالً،

 كن بها.في قريته التي يس مناطق بوملرفارد لتسهل على القادمين الجدد الحصول على درس إضافي في اللغة الهولندية كل  


