
 

   

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

 
 2017أكتوبر / تشرين 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.
 

   

 
 

 

 أعزائنا أسر طالب برنامج ما قبل الروضة،  

مع أسركم بعطلة خريفية رائعة !  هذا الوقت رائع قد استمتعتم نتمنى أنكم 
التغييرات في المواسم ، مثل جداً للتمشي في الخارج مع طفلك و مناقشة 

 كيفية تغيير لون األوراق و تساقطها من األشجار .

إن كنت تحتاج إلى مزيد من المصادر أو النشاطات لدعم تعلم طفلك في   
البيت ، الرجاء اإلتصال باختصاصي إشراك األسر في برنامج ما قبل رياض 

 األطفال .

بل رياض األطفال في مع تمنياتنا الطيبة لكم، فريق برنامج ما ق 
 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

 نوفمبر/تشرين الثاني 1

 يوم إجتماع اآلباء و األمهات 

اتصل بمدرسة طفلك للمزيد من 
 المعلومات

 

  
 نصيحة لإلستعداد 

 لفصل رياض األطفال

إجتماع اآلباء و األمهات مع 
المدرسين فرصة طيبة لك للتواصل 

 مع مدرس طفلك.  
  

لكي يكون اجتماعك بالمدرس 
فعاال ، فيما يلي بعض النصائح 

 حول اإلجتماع :
 

  باألمور التي ترغب في فكر
مناقشتها مع مدرس طفلك 

 قبل اجتماعك به .

  اكتب األسئلة التي لديك حول
 طفلك .

  ، إن كنت تحتاج إلى مترجم
الرجاء إعالم مدرس طفلك 

 قبل يوم اإلجتماع .  10-8بذلك 

 
 
 
 

 زاوية نشاط األسرة

ينمي طالب الرياضيات المبكرة تهم جداً ، و   
 . في كل يومبرنامج ما قبل رياض األطفال مهاراتهم الرياضية في صفوفهم 

كتاباً ممتازاً  Bill Martinللكاتب  Ten Little Caterpillarsيعتبر كتاب 

 لقراءته مع طفلك لدعم مهارات الرياضيات الجديدة التي يتعلمها طفلك .
 

اءتكما للكتاب معاً ، اجعل طفلك يجد اليرقات و يعدها في القصة .  و أثناء قر
بعد إنتهاءك من القراءة ، استخدم أشياًء حقيقية )مكعبات ، أقالم الرصاص ، 

 للتمرن على العد .       5الحبوب ، إلخ( بكميات تصل 
                                          

كرات قطنية في جرة أو  10ضع  في الجرة""اليرقات  فكرة للقيام بنشاط:
وعاء ، و اعمل مع طفلك على عد كل واحدة من الكرات القطنية .  اجعل 

طفلك يقوم بعدها مرة أخرى أثناء إرجاعها إلى الجرة .  يمكنك أيضاً أن 
تجعل طفلك يستخدم الملقط لتحريك الكرات القطنية ، و هذه طريقة جيدة 

 لصغيرة لديه .العضالت التنمية مهارات 

تابع برنامج ما قبل رياض األطفال في مدارس  

 MNPSPreK@مترو ناشفيل العامة على الفيسبوك و تويتر: 

Arabic 



    

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

 معلومات مهمة أخرى

 اجتماع األباء و األمهات الفعال

اجتماع اآلباء و األمهات على األبواب ! للعديد من األباء و األمهات ، يعد هذا 
اإلجتماع أول فرصة للجلوس وجهاً لوجه مع مدرسي أطفالهم و الحديث عن 

 خبرات أطفالهم التعليمية في الصف .
 

و بينما يكون لدى المدرسين بعض المعلومات لتقاسمها ، فمن المهم أيضاً 
ألولياء األمور أن يتقاسموا المعلومات حول تجربة أطفالهم المدرسية و إخبار 

المدرسين بالمناسبات األسرية التي قد تأثر على الطفل ، مثال ، اإلنتقال 
 ، أو والدة مولود جديد .إلى مسكن آخر 

 

من األسئلة المهمة التي تطرح على المدرسين أثناء اجتماع اآلباء و األمهات 
 ما يلي :

 

 المراكز التي يحبها طفلي أكثر ؟ ما هي النشاطات / 

  ًما الذي يمكننا القيام به في البيت لكي نبقي طفلنا متحمسا
 للتعلم ؟

  العام ؟ األهداف التي رسمتها لطفي هذاهي ما 
 

اإلجتماع لم يتم اإلجابة عنها ، الرجاء متابعة إذا كان ال يزال لديك أسئلة بعد 
ذلك عن طريق إشعار مكتوب أو تحديد موعد آخر لإلجتماع بالمدرس وجها 

 لوجه . تكوين عالقات متينة مع مدرس طفلك يدعم نجاحه التعليمي .

 

 تسليط الضوء على األمور المهمة ألولياء األمور

برنامج ما قبل رياض األطفال فرصة ممتازة لتكوين عادات صحية حول 
هل تعلم أن غياب يومين في الشهر من المدرسة يعني أن الحضور . 

 من عامهم الدراسي ؟  %10الطالب يفوته ما مقداره 

 و هذا يساوي عددا كبيراً من الفرص التعليمية بالنسبة لطفل . 

 فيما يلي بعض الطرق التي تعمل على تكوين عادات حضور صحية :

 . اعمل روتين منتظم لوقت النوم و الصباح 

  المالبس و الحقيبة المدرسية في الليل .حضر 

  تكلم مع طفلك حول أهمية الحضور إلى المدرسة ، و اجعله
 يتحمس للمدرسة .

  حدد المواعيد الطبية و السفرات المطولة في األوقات التي ال
 يكون فيها دوام في المدرسة .

  ضع خطط داعمة ألخذ الطفل من و الى المدرسة في حال
 الحسبان. حدث شيء لم يكن في

إن كنت تحتاج إلى نصائح او معلومات أكثر ، تواصل مع مدرس طفلك 
 أو مدرسته .

 

 

 
 

زاوية نشاط أسر برنامج 
 ما قبل رياض األطفال

عادة ما يكون طالب برنامج ما قبل 

رياض األطفال مسرورين للبدء في 

تعلم المهارات الرياضية )الحسابية( 
المبكرة . من السهل أن تتمرن على 

المهارات الرياضية في البيت من 
 خالل األلعاب و المشاريع . 

فيما يلي بعض النصائح لدعم تعلم 

 طفلك:

  عدوا المواد الغذائية أثناء وقت
 ول الوجبة الخفيفة . تنا

  ، عندما تقوم بطبخ وجبة العشاء

دع طفلك يقوم بقياس المحتويات 

 الموجودة في الوصفة . 

  تحقق مع مدرس طفلك حول

النشاطات الرياضية )الحسابية( 
لكي تجلب التعلم في الصف إلى 

 البيت . 

  مشاعرك حول الرياضيات قد تأثر

على أفكار طفلك حول الرياضيات 
فلك على اإلستمتاع . ساعد ط

بالرياضيات و ذلك عن طريق 

 التحدث عنها بشكل إيجابي .

 
 


