
 

 

ن يتم مشاركتها معكم ليست صادرة عن المفوضية السامية لشؤون الالجئي  ن بل ان المفوضية ارادت المعلومات والمستجداتيرجى مالحظة : أن   
 الت 

ن يفهمونهاترجمتها و   
ن مالطا لتكون متاحة باللغة الت   

ن اللجوء ف   .مشاركتها مع كل الالجئي  ن وطالت  

 

نت  ي مالطا  وىصتموارد عبر اإلنبر
ن
ن ف بها مفوضية شؤون الالجئي   

 

فيهيةيمة  التعل  قامت مفوضية بمالطا بتجميع قائمة بالموارد  نت لدعم  عن طريق  والتر ي اللجوء والمهاجرين  اإلنتر  وطالبى
ن خالل  الالجئي 

وس كورونا أزمة  . فت   

 
نت الكثت  من  ليمكن أن توفر لك اإلنتر ن ي المتن

ن
ي المزيد من الوقت ف

فيه بينما تقضن وري مع  . المعلومات والتر   الحذر أثناءذلك من الضن
نت واحتيالسيئة   من ظواهر االستخدام لما تفشى   . من قبل بعض األشخاص عن طريق اإلنتر  

ي يشارك فيها أطفالك
نتعتى ا   لذلك ، إذا كنت أحد الوالدين ، فإننا ننصحك بشدة بمراقبة األنشطة البر . إلنتر  

 

 

ونية  كتب مسموعة وكتب إلكبر
 

: لغاتعدة ب ةمتوفر  . كتب صوتية مجانية لجميع األعمار   :   Audible 

 https://stories.audible.com/discovery  :قم  بزيارة 

 
: لغات  ة بعدةمتوفر . كتب صوتية مجانية لجميع األعمار    : LibriVox 

https://librivox.org/  :قم بزيارة   

 
وني   مكتبات مالطا  تقدم نتال كتب ة وال خدمة الكتب االليكتر . صوتية عتى اإلنتر   : Malta Libraries   

https://maltalibraries.overdrive.com/  :قم بزيارة  

http://libbyapp.com/   : يل التطبيق التالي
ن    وقم بتتن

 للحصول عىل بطاقة مكتبة ، قم بزيارة 

https://www.maltalibraries.gov.mt/iguana/www.main.cls?sUrl=UserActivities&t=145829973838
8#GuestRegistration=1 

 
 

 مواد صديقة لألطفال
 

: L-Avventura Msaħħra ta’ Melanie u Karl 
وس الكورونا ) كوفيد ب قصة لألطفال الذين ال يستطيعون الذهاب إل المدرسة  (  19سبب فت   

http://www.gorgmallia.com/assets/avventura-melanie-karl.pdf : ية. زوروا ن   متوفر باللغة اإلنجلت 
 

ية و  لألطفال،جلسات رسد القصص وقراءة الكتب  :     ن ن اإلنجلت  المالطيةمتوفر باللغتي  My Storytime 

https://www.facebook.com/MyStorytimeMalta/ :قم بزيارة   

 
ية والمالطية  لألطفال،جلسات رواية قصص  ن ن اإلنجلت  . متوفر باللغتي   : National Literacy Agency 

https://www.facebook.com/NationalLiteracyAgency/  :قم بزيارة  
 

Vodafone Malta 
ي إل تطبيقتوفر فودافون مالطا 

ي مالطا ثالثة أشهر من الوصول المجانن
للعائالت فن   

فيه اآلمن لألطفال األلعاب والمسلسالت التلفزيونية والمحتوى التعليمي   وهو تطبيق يوفر التر  Azoomee 

http://get.azoomee.com/malta/ :قم بزيارة    
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وس كورونا ) كوفيد  معلومات (  19 –عن فب   
 

ة للوالدين اد تربوية  مو  لغة   90( متوفر ب  19 –كورونا ) كوفيد  الخالل فتر : COVID-19 Parenting 

https://www.covid19parenting.com/ :قم بزيارة  

 
وس الكورونا معلومات   : قم بزيارة ( 19 –) كوفيد ومستجدات حول فت  : Government of Malta 

https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/landing-page.aspx 
 

 :IASC Storybook for children on COVID-19. Available in multiple languages  
وس الكورونا ) كوفيد  حولقصة لألطفال  قم بزيارة :  بعدة لغات ( متاحة 19 – فت   

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-
psychosocial-support-emergency-settings/my-hero-you 

 

ي مالطا معلومات دقيقة حول
وس الكورونا ) كوفيد  تقدم المفوضية فن ( 19 –فت  : UNHCR Malta 

من حكومة مالطا بعدة لغات قم بزيارة : ومستجدات    

https://www.facebook.com/groups/517724762455122/ AND 

https://www.unhcr.org/mt/news/covid-19-information-for-malta 
 

: World Health Organization (WHO) 
وس الكورونا ) كوفيد  بوابة  ( قم بزيارة : 19 –المعلومات حول فت   

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 
 

 

 التعليم وتعلم اللغة
 

: BBC Learning English 
يةمواد مواد صوتية وفيديو و  ن متوفر بعدة لغات   نصية مجانية لتعلم اللغة اإلنجلت   

https://www.bbc.co.uk/learningenglish  :قم بزيارة  

 
 : Coursera for Refugees 

ن   والمستفيدين من الحماية الفرعية   نت تقدمها الجامعات حول العالم لالجئي   دورات مجانية عتى اإلنتر
ي  ي مالطا وطالبى

. اللجوء فن  
 للتسجيل أو لمعرفة المزيد: أرسل  اسمك الكامل ورقم ملف المفوضية ) إذا كان لديك(   

borgl@unhcr.org : ي  التالي
ونن يد إلكتر   للتى

 
:Directorate for Learning and Assessment Programmes 

ي مالطا 
 نظرة عامة عىل الموارد الرقمية للطالب فن

https://curriculum.gov.mt/en/digital_resources/Pages/_default.aspx#E :قم بزيارة   

 
. مجموعة متنوعة من الدورات من الجامعات والمؤسسات الثقافية حول العالم :   FutureLearn 

. ابعة الدورات مجانا خيار لمت أنسب  

https://www.futurelearn.com/ :قم بزيارة  
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ي ن ي المالطي واإلنجلت 
ن
ي ، دروس التوجيه الثقاف

 I Belong” Integration Programme“: المستوى التمهيدي المجانن

ونًيا إل integration@gov.mt أو اتصل برقم 79400020   ا إلكتر
ً
  للتسجيل ، أرسل بريد

 

: Integra Foundation & Hal Far Outreach 
، للتسجيل ، أرسل رسالة  واتسب  إل ن ن والمتوسطي  ية ودروس للمبتدئي  ن ي اللغة اإلنجلت 

ن
 دروس مجانية ف

99978386 
 

والمزيدوالعلوم واالقتصاد  نت للرياضيات مواد   تعليمية مجانية عتى اإلنتر : Khan Academy 

https://www.khanacademy.org/ :قم  بزيارة   

 
  :Teleskola.mt 

ن   عىل العثور بسهولة  عىل مصادر التعلم والدروس   منصة لمساعدة اآلباء واألوصياء والطالب والمعلمي 

https://teleskola.mt/  :قم بزيارة 
 
 

 أفالم ومقاطع فيديو
  

ة   منصة غت   ي شكل محادثات قصت 
ةربحية مخصصة لنشى األفكار ،فن لغة  100بأكتر من   ومعتى  :TED 

https://www.ted.com/participate/translate/our-languages  :قم بزيارة 
 
 

 أنشطة رياضية
 

 : #BeActiveatHome 
ن  ن مؤهلي  ي من إنتاج مدربي 

. مقاطع فيديو مجانية للرياضة والنشاط البدنن  SportMalta    يوفر  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUTwSo6-QjL38H07a0TAXJh3fwGxzq_jG  :قم  بزيارة  

 
ي مالطا :    

نت فن نظرة عامة عىل دروس اللياقة عتى اإلنتر Fitness Classes during COVID-19 

https://www.maltatogether.com/fitness-class-schedule :قم بزيارة  

 
نت مقدمة من اتحاد مالطا لكرة القدم  Training with MFA: تدريب وتمارين كرة قدم مجانية عتى اإلنتر

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzIyWQaykk19m7J0BcJIE_UBxn4RH8snb :قم بزيارة  
 
 

 مصادر أخرى
 

نت ، كل يوم جمعة الساعة 15:30 نت للشباب .  مقىه الشباب عتى اإلنتر  Aġenzija:  المناقشات والدردشات عتى اإلنتر

Żgħażagħ 
https://forms.gle/QH3qWLbkVEA9nazu7 :للتسجيل, قم بزيارة   

018:3الساعة  أربعاء, كل يوم +(18) الدردشة والفضاء التفاعىلي   

https://forms.gle/CgV3a3WcSGBZ43UMA 
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نت . دروس فن مجانية عىل اإلنتر  : #DrawWithRob 

https://www.youtube.com/channel/UCBpgrJijMpk_pyp9uTbxLdg :قم بزيارة  

 
: Google Arts&Culture 

نت تضم محتوى من أكتر من 2000 متحف،  المؤسسات والمحفوظات الثقافية حول العالم.   منصة عىل اإلنتر

https://artsandculture.google.com/  :قم بزيارة  

 
: Heritage Malta 

اضية لمواقع ومتاحف  نت تقدم تجربة افتر  منصة عىل اإلنتر

https://heritagemalta.org/virtual-viewing-heritage-malta-sites-go-online/  :قم بزيارة 

 
ي مالطا عىل عيش حياتهم بشكل أفضل خالل

ن
كورونا. ال ةأزم  منصة مجتمعية لمساعدة الناس ف : Malta Together 

كات فيه والخدمات المفيدة لألفراد واألرس والشى . من خالل توفت  الوصول إل الدعم واألنشطة والتر  

https://www.maltatogether.com/ :قم بزيارة  

 
ية والمالطيةمقاطع فيديو حية وأنشطة تعليمية ومناقشات   ن باللغة اإلنجلت  : Migrant Learner’s Unit 

https://www.facebook.com/migrantlearnersunitmalta/ :قم بزيارة  

 
ية  ,بوابة اليقظة والتأمل ن متوفر باللغة اإلنجلت  : Mindful 

https://www.mindful.org/ :قم بزيارة  
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