
 

   

للمزيد من األنشطة و المعلومات ، الرجاء زيارة: 
www.mnps.org/countdowntokindergarten 

 
 2017ديسمبر /كانون األول 

   
 

، و هي نشاط تدعمه مدارس متروبوليتان ناشفيل العامة و يتم تمويله بالتمويل  Preschool Development Grant (PDG-Eتقدم اليكم هذه النشرة من قبل منحة )

 الفيدرالي.
 

Arabic    

 
 

 

 أعزائنا أسر طالب برنامج ما قبل رياض األطفال ،  

الشتوية في مدارس مترو ناشفيل العامة على األبواب !  في هذه العطلة 
النشرة اإلخبارية سنقوم بإبراز بعض النشاطات لدعم التعليم في البيت ، و 

 أيضاً المعلومات حول المناسبات المحلية ألسرتكم خالل موسم العيد .

إن كنت تود الحصول على المزيد من أشكال الدعم ، الرجاء اإلتصال   
ختصاصي إشراك األسر في برنامج ما قبل رياض األطفال في مدرسة با

 طفلك .

مع تمنياتنا الطيبة لكم، فريق برنامج ما قبل رياض األطفال في  
 مدارس مترو ناشفيل العامة

  

 

 

 معلومات اإلتصال

 مدارس مترو ناشفيل العامة

 قسم برنامج ما قبل رياض األطفال

6766 298 - 615 

 
 مدارس مترو ناشفيل العامة

 التواريخ المهمة

 ديسمبر /كانون األول  15

نصف دوام للطالب في مدارس 
 مترو ناشفيل العامة 

 

  يناير 2 -ديسمبر  18

العطلة الشتوية في مدارس مترو 
 ناشفيل العامة

 

 يناير / كانون الثاني  3

عودة الطالب إلى مدارس مترو 
 ناشفيل العامة

 

  
 نصيحة لإلستعداد 

 لفصل رياض األطفال

ليس من المبكر ألسر طالب ما قبل 

في البحث عن الخيارات  يبدأواالروضة أن 
المدرسية ألطفالهم في فصل رياض 

األطفال .  سوف تتلقى األسر المعلومات 
حول عملية باختيار المدارس .  اختيار 

المدارس هي فرصة لألسر للتقديم إلى 

المدارس التي تقع خارج منطقتها 
 الجغرافية .

 
 قى المعلومات حول :سوف تتل

  إستمارة التقديم إلى المدارس

 اإلختيارية و التواريخ األساسية

  مهرجان اختيار المدارس )الفرصة
 للربط بالمدارس(

 م الثالثاء" )التواريخ اجدول "الجوالت أي
 (المحددة لزيارة المدارس

 

 
 
 

 زاوية نشاط األسرة

الشتاء يقترب بسرعة ، و أحد الكتب       
التي ستستمتع بقراءتها مع طفلك في العطلة الشتوية هو كتاب 

The Mitten  للكاتبةJan Brett . 

و بعد أن تقرءان الكتاب معاً ، راجع صفحات الكتاب مع طفلك و اطلب 
من طفلك أن يسمي الحيوانات الموجودة في القصة .        و في 

ون فيه الى الحيوانات ، اطلب من طفلك أن يحدد الوقت الذي تنظر
اإلختالفات بين تلك الحيوانات .   و لخبرة تعليمية إضافية ، اطلب من 

 حول ةيسرد قصيؤلف طفلك أن يختار أحد الحيوانات من الكتاب و أن 
                               هذا الحيوان .  هذا سوف يساعد على بناء مهارات طفلك اللغوية .

استخدم الطين الصناعي و  –فكرة للقيام بنشاط: "انظر الى أثر الحيوانات" 
لعب الحيوانات الصغيرة للقيام بهذا النشاط . اطلب من طفلك أن يستخدم 
لعب الحيوانات الصغيرة لعمل آثار الحيوانات على "الثلج" )الطين الصناعي( 

المختلفة و قارن بينها مثل حجم األثر و شكله .  هذا .   ناقش معه اآلثار 
 . Fine Motorالنشاط يساعد أيضاً على تنمية مهارات العضالت الصغيرة 

تابع برنامج ما قبل رياض األطفال في مدارس مترو  

 MNPSPreK@ناشفيل العامة على الفيسبوك و تويتر:  



    

، اللون ، العمر و/أو  وميال تميز مدارس متروبوليتان ناشفيل العامة على أساس العرق ، الدين ، المعتقد ، الجنس ، الهوية الجنسية ،  الميل الجنسي ، األصل الق
 اإلعاقة في القبول أو الدخول الى برامجها ، خدماتها ، أو أنشطتها أو تشغيلها . كما إنها ال تميز في إجراءات التشغيل أو التوظيف.

 معلومات مهمة أخرى

 اإلستعداد للجوالت المدرسية

في األسابيع القادمة سوف تتلقى األسر المعلومات حول اختيار المدارس في 
مدارس مترو ناشفيل العامة . يقدم اختيار المدارس فرصة لألسر للتقديم إلى 

 المدارس التي تقع خارج منطقتها الجغرافية .
 

ما تناسب احتياجات طفلك أم ال و أفضل طريقة لمعرفة فيما إذا كانت مدرسة 
هي من خالل القيام بالجوالت المدرسية . و تقدم الجوالت المدرسية الفرصة 
لك لمعرفة الكثير عن مدرسة ما و إيجاد المدرسة التي توفر البيئة التعليمية 

 المناسبة لك و لطفلك .
 

 فيما يلي بعض النصائح ألخذ التجول في المدارس بعين اإلعتبار :
 

  زيارة أكثر من مدرسة . اكتب قائمة باسماء جميع المدارس التي تود
زيارتها .  زيارة العديد من المدارس توفر لك الفرصة للمقارنة بين بيئات تعليمية 

 مختلفة .

 . اإلتصال بالمدرسة لكي تقوم بتحديد موعد الجولة 

 و  عندما تكون في الجولة ، اصغ الى التفاعل ما بين الطالب و المعلم ،
 أيضاً التفاعل ما بين الطالب أنفسهم . 

 . خذ المالحظات حول بيئة المدرسة 

 . اكتب مالحظاتك أثناء و بعد اإلنتهاء من الجولة 

 

 تسليط الضوء على األمور المهمة ألولياء األمور

خالل فصل توجد العديد من النشاطات األسرية الممتعة للقيام بها محلياً 
 العطلة الشتوية .  فيما يلي بعض المصادر للجوء اليها في العطلة :

 

 مكتبة ناشفيل العامة

يوجد لدى الفرع الرئيسي لمكتبة ناشفيل العامة و أفرعها المحلية العديد 
من الفرص التعليمية الجيدة في العطلة الشتوية .  و فيما إذا كنت ستذهب 

 Story“طفلك ، أو المشاركة في برنامجها الى المكتبة لقراءة كتاب مع 

Time”  أو حضور إحدى مناسباتها ، فهي جميعا نشاطات ممتعة لجميع أفراد
األسرة .   الرجاء زيارة موقع المكتبة اإللكتروني لمعرفة المزيد من 

 https://library.nashville.orgالمعلومات حول برامجها : 

 iTrails/Countdown to Kindergartenموقع 

العديد من المعلومات و المصادر لألسر لدعم اإلستعداد  iTrailsيوفر الموقع 
لفصل رياض األطفال . و يبرز الموقع تقويماً بالنشاطات و يمكن طبعه أو 

 مراجعته على اإلنترنت و يحتوي على أفكار ممتعة للقيام بها في البيت .
https://www.mnps.org/countdowntokindergarten 

 

 الى المناسبات في العطل  Cheapدليل السيدة 

و the Tennesseanمراسلة صحفية تعمل في صحيفة   Cheapالسيدة 
تقدم دليال الى المناسبات في العطل في نهاية ديسمبر / كانون األول ، و 

 المعلومات عن المناسبات المحلية على طول العام . 
http://www.tennessean.com/lifestyle/ms-cheap 

 

 

 
 

زاوية نشاط أسر برنامج 
 ما قبل رياض األطفال

الروتين مهم لطالب برنامج ما 
قبل الروضة خالل العطلة 

 الشتوية . 

قبل العطلة ، اشرح لطفلك عدد 
األيام التي لن يحضر فيها 

المدرسة ، و ما الذي سيحدث 
عوضاً عن ذلك . )مثالً المكوث 
في البيت مع أحد الوالدين ، 
 الذهاب الى حضانة ، الخ( . 

خالل العطلة تذكر أن تحافظ 
على الروتين المتعلق بوقت 

النوم و القيلولة باإلضافة الى 
لق بالوجبات الروتين المتع

 الغذائية . 

أن تبقي طفلك على جدول 
متجانس سوف يساعد على 

دعم انتقاله الى المدرسة مرة 
أخرى بعد انتهاء العطلة الشتوية 

. 

 

 
 


