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 ي .الفيدرال بالتمويل تمويله يتم و العامة ناشفيل متروبوليتان مدارس تدعمه نشاط هي و ، Pre-K Development Grant (PDG-E) منحة قبل من النشرة هذه اليكم تقدم
 

   

 

 
 

   أعزائنا أسر طالب برنامج ما قبل الروضة ،

من شهر  بتداء  او  Kindergartenحان الوقت لتسجيل األطفال في فصل رياض األطفال 
مع طفلك حول فصل رياض األطفال و اإلستعداد  مارس / آذار . و الوقت مناسب جدا  للتحدث

 لتسجيله في الفصل . 

 رياض األطفال" الذيفصل "اإلستعداد ل معرضأيضا  انضموا الينا في شهر أبريل / نيسان في 
فيل العامة . هذه المناسبة سوف تقدم ألسرتك المعلومات و المصادر التي مدارس مترو ناش تقيمه

 تحتاجها لدعم انتقال طفلك الى فصل رياض األطفال . 

 لكم الطيبة تمنياتنا مع  

 العامة ناشفيل مترو مدارس في الروضة قبل ما برنامج فريق 
  

 
 

 اإلتصال معلومات
 مدارس مترو ناشفيل العامة

 Pre-Kقسم برنامج ما قبل الروضة 

(615)  298-6766 Ext. 5 

 

 مهمة تواريخ
 العامة ناشفيل ومتر مدارس

،  أبريل/نيسان 7 – مارس/آذار27
2017 

 التسجيل لبرنامج ما قبل الروضة فترة

Pre-K ناشفيل العامة في مدارس مترو 

 
  2017،  أبريل/نيسان 1السبت 
 رياض األطفال فصل ستعداد لاإل معرض

 للصحة العامة  Lentzمركز في 

 بعد الظهر 2 –صباحا  10
 

  
 لإلستعداد نصيحة

 األطفال رياض لفصل

يبدأ اسبوع التسجيل لرياض األطفال 
Kindergarten  في مدارس مترو

في شهر مارس/آذار . إذا ناشفيل العامة 
ون لغة أخرى غير اللغة كلمكنتم تت

اإلنجليزية في البيت ، يجب تسجيل طفلك 
لرياض األطفال في مكتب متعلمي اللغة 

 English Learnersاإلنجليزية 
Office  . 

و سيقوم مكتب متعلمي اللغة اإلنجليزية 
بشرح خدمات متعلمي اللغة اإلنجليزية 
التي يمكن تقديمها لطالب مدارس مترو 

 ناشفيل العامة . 
الهاتف      الرجاء اإلتصال بالرقم

للمزيد من  8608-259-615
 .المعلومات

 

 

 زاوية نشاط األسرة 

فصل رياض ي هذا الوقت الذي يستعد فيه طفلك لف 
رياض  فصل ه في تجربةما الذي يجب أن يتوقع أن يعرف األطفال ، فمن المهم له

 Look Out Kindergarten, Here I comeكتاب ننصح أن تقرؤوا معا  األطفال .

 . Nancy Carlsonللكاتبة 

بعد اإلنتهاء من قراءة الكتاب ، ابدأ بالتحدث حول بعض اإلختالفات ما بين 

 Kindergartenو فصل رياض األطفال  Pre-Kبرنامج ما قبل الروضة 

. شجع طفلك على طرح )مثال ، الموقع ، المدرسين ، طول مدة اليوم المدرسي( 

 األسئلة .

طفلك باألشياء التي اعمل قائمة مع اعمل "قائمة رياض األطفال" . :  بنشاط للقيام فكرة

 اسأله لماذا سوف فصل رياض األطفال .تعتقدون أنه سيحتاج اليها في اليوم األول من 

  . طلب من طفلك أن يتمرن على كتابة كلماتهاالى هذه األشياء . اكتب القائمة و ا يحتاج

 في مدارس مترو ناشفيل العامة  تابع برنامج ما قبل الروضة    

@MNPSPreK 

Arabic 

http://www.itrails.org/


    

 أو/و ، العمر ، اللون ، القومي األصل ، الجنسي الميل ، الجنسية الهوية ، الجنس ، العقيدة ، الدين ، العرق أساس على MNPS العامة ناشفل  مترو مدارس تميز ال

 ف .التوظي أو التشغيل إجراءات في تميز ال أنها كما .تشغيلها أو أنشطتها أو ، خدماتها ، برامجها الى الدخول او القبول في اإلعاقة

 

 معلومات مهمة أخرى 

 العد التنازلي لرياض األطفال

ت الحالي ممتاز تعليمية مثيرة لك و لطفلك . الوقيكون تجربة  قداألطفال  رياضل اإلستعداد
 للتمرن على اتباع التعليمات و الروتين .

 ثال ،مفعلى سبيل التتكون من خطوة واحدة .  التعليمات التي ك على التمرن علىابدأ مع طفل

طفلك أن يحفظ لعبه في مكان ما . متى ما أتقن الطفل التعليمات التي تتكون من خطوة اطلب من 

واحدة ، تمرنوا على التعليمات التي تتكون من خطوتين . فعلى سبيل المثال ، اطلب منه أن 

 ة )فوطة( .يغسل تفاحة ثم ينشفها بمنشف

مع طفلك . ابدؤوا بنشاطات الصباح ،  يومي روتينمخططا  لاعمل و للتمرن على روتين ما ، 

مثل غسل )فرش( األسنان و غسل الوجه . يمكنكما عمل المخطط عن طريق الرسم أو باستخدام 

مية التي يجب عليه القيام بها . تأكد صور مقصوصة من المجالت لتبين لطفلك النشاطات اليو

يقع على مرأى طفلك في البيت . راجع المخطط مع طفلك ، و تكلم بإيجابية  مخطط الأن من 

 عن الجهود التي يبذلها للقيام بروتينه اليومي .

. و هم يحتاجون الى التدريب ، رة األولى متذكر أن األطفال هم مكتشفون صغار و متعلمون لل

 لفرص هي التي تقدم الخبرة التعليمية .و هذه ا

 

 

 ألولياء األمور ، تسليط الضوء على األمور المهمة

ذي المعرض "اإلستعداد لفصل رياض األطفال" رياض األطفال مبكرا  مع ألول من فصل اليوم اابدأ 
 ناشفيل العامة ! دارس متروم هتقدم

سوف يقام معرض "اإلستعداد لفصل رياض األطفال" يوم السبت الموافق لألول من أبريل / نيسان 
للصحة العامة و الذي  Lentzبعد الظهر . في مركز  2:00صباحا  و إلى  10:00من الساعة 

 . Charlotte Avenue, Nashville TN 37203 2500عنوانه 

 و التي تشمل :رياض األطفال القادمين ألسر طالب  خدمات شاملةيقدم المعرض 

 تسجيل لرياض األطفال و التقييماتال 

  خدمات متعلمي اللغة اإلنجليزية 

 التطعيمات اتي يحتاجها الطالب 

 أجنحة لمدارس مترو ناشفيل العامة و شركائها 

 ورشة عمل حول اإلنتقال الى فصل رياض األطفال 

  التحقق من سالمة مقعد السيارةCar Seat  

 خبرة باص المدرسة 

 دخولهدايا عند ال 

  : للمزيد من المعلومات ، الرجاء زيارة الموقع
http://www.mnps.org/kreadinessfair 

 

 

 
 

أسر برنامج ما قبل  داعمي زاوية 
 الروضة

نفس على مهارات الصداقة هي 
معرفة األحرف أهمية القدر من 

فيما يخص األبجدية و األعداد 
.  مثلاإلستعداد لرياض األطفال 

أحيانا تكوين الصداقات ليست 
  عملية سهلة لجميع األطفال .

 مهارات اشرح لطفلك كيف أن
لعب ، التشارك ، أخذ األدوار أثناء ال

ه تعد مهارات و التعبير عن مشاعر
على تكوين  مهمة تساعده

أيضاً من المهم أن نقول الصداقات . 
، ألصدقائنا و  من فضلك""،  "شكراً"

نصغي إليهم ، و أن ال نقاطعهم أن 
 عندما يتكلمون .

في المرة القادمة عندما تتحدث مع 
ل ، تكلم طفلك عن رياض األطفا

اقات دالصجميع معه بحماس حول 
سوف يكونها في مغامرة التي 

 المدرسة الجديدة .

 


