
 

لعوائل االعزاء :ا  

اطفالها على  األُسر بالدعم وكيف بأمكانها تشجيع يبدأ التعلم من الوالدة. من المهم ان تشعر

 التعلم طوال مرحلة الطفولة المبكرة. لقد وضعنا هذا الكتيب من اجل اعطائكم بعض

ي رياض فالمعلومات والتوجيهات حول كيفية مساعدة االطفال في التعلم واالستعداد للنجاح 

  االطفال.

مهارات والتي ذلك قائمة ال مصادر القيمة بما فيقد عملنا معاً في منطقتنا لتوفر لكم بعض الل

الطفال. ستعطيكم افكاراً حول كيفية دعم االطفال ليكونوا على استعداد للنجاح في رياض ا

عاً في ممقدمي الرعاية لهم والوقت الذي يقضوه أغلب مصادر االطفال القيمة هي عوائلهم و

ون ة توصيات ليس بالضرورة ان يكالقراءة واالستكشاف واألستمتاع. المهارات المذكور

 االطفال قادرين على فعل كل شي.

سيتعلمه  تتعلق بتحضير األطفال للنجاح في الروضة, ومايتضمن هذا الكتيب معلومات مختلفة 

خبرات  االطفال في هذه المرحلة وأشياء ممتعة بأستطاعتكم القيام بها معهم لتطوير ودعم

لتي قد اوالتي توضح بعض االسئلة التعليم في مشيغان  األطفال. هناك ستة ارشادات من قسم

ى تكون لدى اآلباء واالمهات عند دخول أطفالهم رياض األطفال. بأمكانكم الحصول عل

 معلومات اضافية على الموقع التالي:

 http://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140- 6530_6809-

152726--,00.html. 

. الفي رياض االطفعلى استعداد للتجاح االطفال  نحن نريد ان نضمن ان يكون جميع

مكننا جعل هذه التجربة ناجحة وممتعة للجميع.من خالل العمل معا ي  

 بأمانة,

 اللجنة االستشارية للالعداد المدرسي 

 مجموعة عمل انغهام غريت ستارت التعاونية
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 يتعلم األطفال العديد من المهارات المختلفة في المجاالت التالية والتي ستساعدهم 

      لالستعداد للنجاح في رياض االطفال.تتضمن بعض هذه المهارات:                    

  التطور البدني                                                                اللغوي التطور

القفز بكلتا القدمين-أسئلة قصة قرأتموها معا ً                                 جابة على اال-  

أستخدام ابهام واصبعين لكتابة او-األشتراك مرتين او أكثر في محادثة                                    -  

شكل.رسم حرف او رقم  اوأستخدام الكلمات الُمستفادة من القصص والخبرات والمحادثات.         -  

القدرة على أستخدام مقص االطفال -ان يكون مفهوما ًمن قبل معظم الناس عند التحدث                    -  

أستخدام الضمائر)انا,هو,هي,له,لها( بشكل صحيح-  

القراءة والكتابةتطور مهارات                                                          التطور االجتماعي   

اللعب باألصوات في بداية ونهاية -     الثقة باآلخرين من الصغار والكبار                                -  

اللعب مع األطفال اآلخرين وليس فقط بجوارهم                           الكلمات-  

حرف صغير15حرف كبيرو18تحديد -         التعلم والمشاركة في مجموعة                                -  

واصواتهم                                                             

او اسمها معرفة كتابة اسمه-التطور العاطفي                                                           

تصفح الكتاب من االمام الى الخلف -           االنفصال عن األم واألب فترة طويلة من الوقت         -  

حتياجاتهم الخاصة)المسح بعد أستخدام                     وقلب صفحة واحدة في كل مرةالعناية بأ-  

كتابة االسم االول والبدء بحرف كبير -المرحاض وغسل اليدين(                                                

بحروف صغيرةالتحكم في التعبير عن مشاعرهم                                       واالنتهاء -  

نهج)طرق( التعلم                                 معرفة المساحة الشخصية الخاصة بهم -  

  الدافع لتعلم اشياء جديدةاظهارالفضول و-                                                       التطور الحسابي

حد رقم وااسم  االشارة الى واستخدام -                                           20العد بصوت عالي الى -  

10دقيقة للعمل على مهام مستقلة                         لكل شئ يصل الى  15-10قضاء -  

تذكروربط الخبرات مع البيئة)محل البقالة-                                            10-1معرفة االرقام من -  

اتباع التعليمات وتذكر اجراءات بسيطة-ثلث,مستطيل          تحديد االشكال االساسية)مربع,دائرة,م-  

التمسك بحل المشاكل البسيطة) مثل:وضع -معين,بيضاوي(                                                    

شاء نموذج من جزءين)اخضر,ابيض,اخضر,ابيض(           قطع لعبة اللغز سوية(ان-  

فرز االشياء وتميز االشياء المشتركة لديهم )اللون,الحجم,الشكل(  -                                                                   
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  ما باالمكان فعله في البيت

16دليل الوالدين #   

جاح في المدرسة والحياة.يُعتبر الوالدين المعلم االول الطفل ويكون لهم دور اساسي. ويمكنهم مساعدة طفلهم على االستعداد للن  

دهم على االستعداد دهم مهم ايضا. تستطيعون فعل بعض االشياء التي تساعنوعية ومقدار الوقت الذي يقضيه الوالدين مع اوال

 بشكل افضل للمدرسة واالستمتاع معهم بنفس الوقت.

قيقة. ال يجب ان يتم ذلك د 30شارك حبك للكتب مع طفلك. تبين البحوث ان هناك فوائد للقراءة لطفلك لمدة القراءة يوميا ً:  -

 كله في مرة واحدة.

المطلوبة.علمون المهارات يبنون لغتهم ويت بذلك عند التحدث مع اطفالكم واالستماع لهم فهم مع طفلك واالستماع له:التكلم  -  

ه عالقة مات التي يعرفها طفلك لعدد الكل استخدموا اكبر عدد ممكن من الكلمات لوصف االشياء في عالم طفلك.الكلمات :  -

لكلمة بشكل دم"كلمات االطفال" اذا كان طفلك يخطئ في قواعد اللغة كرر ابتجاحه في القراءة في وقت الحق. ال تستخ

 صحيح.

دوا ان تكون افعالكم هي االفعال التي تهم لكم. تأككونوا محترمين مع اطفالكم واآلخرين. يتعلم اطفالكم من مراقباالحترام:  -

 تريدون ان يقوم بها اطفالكم الحقاً .  

حل االطفال مشاكلهم ويتعلمون يدعهم يرونك فيك الشخص المرح. تذكر ان اللعب هو عمل الطفل.  اللعب مع طفلك : -

من خالل اللعب.مهارات جديدة   

ساعدوا اطفالكم على بناء ثقتهم بأنفسهم من خالل االشادة باألشياء  درين:ساعدوا اطفالكم ان يرون انفسهم كأشخاص قا -

كم هم رائعين. بذلوا جهداً في البحث عن الخير في اطفالكم. ساعدوا اطفالكم لرؤيةالتي يقوم بها الطفل بشكل صحيح. ا  

ام مع طفلك. انشطة الطبخ هي طرق جيدة قس, اسكب, وحرك, اقرأ وصفة الطبخ, نظف, تناول الطع  اطبخوا مع اطفالكم: -

الت للكتابة في وقت الحق.ضالتهم الصغيرة. وسيستخدمون هذه العرين عضلتم  

  ت في االصابع للكتابة.والمساعدة في اعداد العضال سم والتلوين مع اطفالكم: وسيحسن ذلك مهاراتهم الحركية الدقيقةالر -

اتصلوا ب سنوات  3ر اذا كنتم قلقين بشأن تطور اطفالكم من اية ناحية وهم في تحت عمطلب المساعدة:  -  

سنوات فيمكنكم االتصال ب  3. اما اذا كانوا فوق عمر                       Early on-1800 

 Build Up Michigan   (http://buildupmi.org) او ب مقاطعة المدارس في مدينتك او قسم التعليم في مشيغان| مكتب   

8384-320-1888التعليم الخاص على الرقم     
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 كيف اسجل طفلي في رياض االطفال؟ 

3دليل الوالدين رقم   

بتمبر او قبله التسجيل في رياض االطفال.س\ايلول 1سنوات  5يُمكن للطفل الذي يبلغ من العمر   

دءهم الروضة في تبدأ اغلب المناطق التعليمية العامة بتسجيل االطفال في رياض االطفال في اوائل الربيع استعداد لب -

 الخريف.

خرى غير التابعة اذا كنت راغبا ً في تسجيل طفلك في منطقة ااتصل بالمدرسة التابعة لمنطقتك لمعرفة التاريخ المحدد. -

يهم هذا النوع من اذا كانت تقدم مدارس االلتحاق االختياري لرياض االطفال فأن كان لد لك,اتصل بهذه المنطقة لمعرفة ما

  التقديم فماهوالموعد النهائي لتقديم الطلب؟ 

السماء والعناوين وارقام الهواتف لملء االستمارة. ايضا جلب المعلومات الخاصة بطبيب طفلك.اجهز -  

ضارها.مات التي عليك بحتحقق من المدرسة المحلية لمعرفة المعلو -  

فين التربويين لديك فعليك تسجيل طفلك في رياض االطفال. يُمكن للموظ كل االستمارات المطلوبةذا لم توفر اوحتى  -

 مساعدتك في الحصول على اية استمارة مفقودة. 

فأعلم المدرسة بذلك عند التسجيل. اذا كنت تقيم في مكان مؤقت اوفقدت سكنك مؤخرا ً -  

  عند التسجيل اعلم المدرسة اذا كان طفلك يحصل على خدمات اخرى مثل عالج الكالم. -

 وفي مايلي بعض النماذج الشائعة من االوراق المطلوبة لتسجيل طفلك في رياض االطفال:

في  طلوب اثبات عمر الطفل وهويته)شهادة الميالد( ويمكن قبول اثبات آخر للوالدة) جواز السفر,او سجل الوالدةم -

 المستشفى او سجل التبني او شهادة المعمودية وما الى ذلك.....(

يجار,بيان ضريبة الدخل,عقد مكان الذي تعيش فيه)رخصة القيادة, بطاقة تسجيل الناخبين, احد الفواتير,عقد االاثبات لل -

 االيحار او اي وثيقة رسمية تبين كل من اسمك وعنوانك(

حصول على اعفاء من اجراء التطعيمات السباب دينية كنك االتصال بالمدرسة لتقديم طلب السجل التطعيمات واللقاحات: يُم -

 او طبية. يُمكن ايجاد سجل اللقاحات في مشيغان كير امبروفمنت ريجستري. 

www.mcir.org 

دء في رياض االطفال.والرؤية قبل البيحتاج كل طفل الى اختبار السمع  اختبارات الرؤية والسمع:-  

يل في الروضة.للحصول على معلومات حول خيار الدخول المبكر والتسج 4*  يُرجى االطالع على دليل اولياء االموررقم    
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يفعل الطفل في في رياض االطفال؟ماذا   

  9دليل الوالدين رقم 

له.كبيرا ً بالنسبة  اذا كان طفلك قد ذهب الى التمهيدي او حضانة االطفال اومركز رعاية الطفل فسوف تكون الروضة تغييرا ً  

س لتلبية اهداف الروضة اكثر رسمية من مرحلة ماقبل الروضة. المدارس اليوم تخصص الكثيرمن الوقت للتدري ستكون -

 معينة. 

الهداف للتعلم. كما تحدد المدارس الروتين اليومي في رياض االتي تلبي تلك يُسمح للمدارس المحلية بأختيار البرامج  -

 االطفال.

هدافا ًفي ما يجب ان يتعلمه االطفال بحلول نهاية العام الدراسي.لوالية مشيغان ا -  

اليومي لالطفال. ثم يمكنك التحدث مع طفلك حول اجزاء اليوم مثل:اطلب من معلم طفلك اخبارك بالروتين   

وقت المجموعة الصغيرة والكبيرة.-  

عاليات او مناطق في انحاء الغرفة.فوقت لالطفال للعمل وحدهم في -  

وقت الوجبات الخفيفة.-  

وقت تناول الغداء في الكافيتيريا.-  

فعاليات نشطة وهادئة.-  

مبيوتر.ة الرياضية,والموسيقى, والفن,والمكتبة, والكدروس اضافية مثل التربي-  

 

 بغض النظر عما يبدو عليه روتين رياض االطفال المهم هو تنوع فرص التعلم.

يتم مزج االنشطة في المجاالت لجيدون ان اطفال الروضة يحتاجون الى الكثير من فرص التعلم, يعلم المعلمون ا-

االجتماعية والعاطفية والجسدية.الموضوعية مع تجربة التنمية   

لتكيف.ن خالل التحدث لالطفال يمكنك معرفة ما يفعله طفلك,وهذا امر مهم اثناء العمل معا ً لمساعدة طفلك على ام-  

سيتطلع طفلك للذاهاب للمدرسة كل يوم.-  

 

الدراسية.لتغييرات من سنوات ماقبل المدرسة. االختالفات التي يواجهها طفلك في الفصول ا -النمو  

زيد من الفعاليات الموجهة من قبل المعلم.المزيد من الوقت المنظم والم-  

المزيد من االنشطة الجماعية ولعب حر اقل.-  

.المزيد من االنشطة داخل الصف ووقت اقل في الخارج-  

كتابة المزيد من الحروف واالرقام.-  

المزيد من القواعد على مستوى المدرسة.-  

ل في الصف.المزيد من االطفا  
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 لماذا يلعب االطفال في رياض االطفال؟

10دليل الوالدين رقم   

. وتبين سنوات عديدة هناك العديد من الطرق للتعلم. يتعلم االطفال والكبار بشكل أفضل عندما يتم تشجيعهم ويكونوا راغبين 

هو اكثر من مجرد متعة والعاب. ويعزز اللعب النمو القوي في العديد من المجاالت وتتضمن:من البحث   

القوي في الدماغ. وهو يضع االساس للنجاح المدرسي في القراءة والكتابة  النموعقليا ً)فكريا ً(: هناك صلة وثيقة بين اللعب و-

.في وقت الحق. ويوفر الخبرات التي تساعد االطفال على النمو  

: اللعب مهم للخيال. كما انه يساعد على تطوير المهارات االبداعية لحل المشاكل.اجتماعيا ً-  

طف. كما انه يساعد االطفال على  تعلم السيطرة على سلوكياتهم.عي والععاطفيا ً: يُعتقد ان اللعب يُحسن العمل الجما-  

وادمغتهم على النمو.طفال اال عضالت بدنيا ً: يساعد تعثر اللعب النشط على مساعدة-  

 وللعب فوائد اخرى للتعلم ومنها:

ضة غير مستعدين للجلوس واالستماع لفترة طويلة من الوقت.اغلب االطفال في الرو-  

ص للتعلم من خالل الخبرة.ويمكن للمعلم توفير فردما يستخدم نقاط القوة والرغبة. االبحاث ان اللعب يفيد اكثر عن تظهر -  

طفل الصغير.يجب ملء صفوف رياض االطفال بفرص للتعلم من خالل اللعب.اللعب هو عمل ال-  

ما يهتم اولياء امورهم بيومهم المدرسي.يدعم المعلمون تعليمهم داخل وخارج الصف وعند يحب االطفال المدرسة عندما-  
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 كيف بأستطاعتي ان اساعد طفلي على التخفيف من مضايقات اليوم االول؟

18دليل الوالدين رقم     

 

. االيحابية تقطع شوطا ً طويالالمواقف   

سوف يشعر طفلك بالثقة في قدرته على النجاح.-  

ا يرون المشاعر التي تظهرونها.فعلونها. وهم ايضوتيتأثر اطفالكم باالشياء التي تقولونها -  

لك للروضة. وسوف يتبعك طفلك.من المهم ان تكون متحمسا ً ببدء طف-  

درسة.لقراءتها معا ً لالستعداد لليوم االول من المالجيدة هناك العديد من الكتب -  

 وجبة الفطور هي الوقود لجسم الطفل 

جسم  الن همةهناك طريقة جيدة الطفالكم للحصول على الطاقة خالل اليوم وهو اعطائهم وجبة فطور صحية. هذه الوجبة م

فطار يوميا ً لهم سجالت فال الذين يتناولون وجبة االالطفل يحتاج للوقود للبدء في الصباح. تظهر العديد من الدراسات ان االط

 مدرسية وسلوكيات افضل. الوقود الذي يحصلون عليه من وجبة فطور صحية يساعد ايضا في الذاكرة.

 خيارات للتقوية.

الشعور  طفال علىدع طفلك يختار خيارات حول المالبس المدرسية والمواد الغذائية واللوازم المدرسية. يمكن ان يساعد اال

 بالثقة والسيطرة. وهذا يزيد ايضا من مهاراته االستقاللية.

 باالمكان تجنب ساعات االزدحام الصباحية.

تيقاظ مع مايكفي من الوقت لالستعداد للمدرسة يجعلهم اكثر استرخاًء في البيت واكثر راحة  ً االس-  

.واللوازم في الليل يساعد الكثير من العوائلتحضير المالبس -  

توديع الطفل احسن من االختفاء   

رك طفلك في اليوم االول قد يكون صعبا ً. تظهر الدراسات ان الوداع المحب والثابت افضل وسيلة للذهاب.ت-  

دما يستاء لذهابك.واخبرهم بأنه سيرونك مرة اخرى. التشعر طفلك يشعر بالحرج عنحسس الطفل بالراحة -  

ل للمدرسة.الجيدة قبل اليوم االو يستطيع المدرس مساعدتكم ببعض االفكار-  
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 كيف يمكنني ان اشارك في تعليم طفلي؟

20دليل الوالدين   

 تبين البحوث انه من المهم ان يشارك الوالدين في تعليم اطفالهم.

افضل. من المهم  ويدعم سلوكه على نحوتساعد مشاركة الوالدين الطفل على النجاح في المدرسة.حيث يقل تغيبه عن المدرسة 

او الخلفية ليمي دعم التعليم في البيت, حيث يدعم نجاح الطفل في المدرسة. فهو يهم اكثر من دخل االسرة والمستوى التع

 الثقافية باالضافة الى كونه متعة.

ثة اشياء تساعد طفلك على النجاح:ثال  

.ساعد الطفل على تنظيم وقته.1   

ساعد الطفل في واجبه البيتي..2  

.تحدث عن المدرسة.3  

 قد تساعد النصائح التالية طفلك في المدرسة:

.بدأ روتين العائلة اليومي. توفير الوقت ومكان هادئ للدراسة. كن ثابتا ًحول وقت النوم وتناول العشاء معا ًا-  

علها بعد القيام بالواجبات المدرسية.ضع حدا ًلمشاهدة التلفزيون. اج-  

اظهر قيم االنضباط والعمل الجاد.-  

الحظ وادعم مواهب الطفل الخاصة.-  

شارك النجاح مع العائلة واالصدقاء. -  

تكلم بايجابية عن تجارب المدرسة.-  

للمشاركة :طرق مختلفة   

قد يتم توفير مالحظات وتبليغات المدرسة.احضر اجتماعات اولياء االمور مع المدرسين واقرأ واجب عن كل  التواصل: 

 المترجمين اذا ادعت الحاجة.

ئلتك مع االطفال مشاركتك ثقافة عادعم صف طفلك من خالل مساعدة معلمهم. الذهاب في رحلة ميدانية.  :يلتطوعلعمل اا

 االخرين.

لكثير من الفرص ااو( او مجاميع اولياء االمور االخرى. هذه المجموعات توفر التحق )ب ت اي| ب ت  قيادة الوالدين:

 للمساعدة في المدرسة. كما انها تعطيك فرصة للتواصل مع اولياء االمور االخرين وموظفين المدرسة.

اعات مجلس . احضر اجتماستشاريةاو لجان  اعلم مدير المدرسة اذا كنت ترغب في المشاركة في مجالس  اتخاذ القرار:

 المدرسة او جلسات العمل. 

 اذا كنت والد او والدة لطفل ُمعاق. تأكد من انضمامك لبرنامج التعليم الفردي)ايبي( مشاركتك مهمة في عملية سير البرنامج.
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 هل هناك كتب للقراءة لمساعدة طفلي لالستعداد للروضة؟ 

  نعم! هناك بعض الكتب التي تساعد طفلك لمعرفة روتين رياض االطفال
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