
 

   

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

 
 2018مايو/أيار 

   
 

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

 الفيدرالي.
 

   

 
 

 

 رياض األطفال ،أعزائنا أسر طالب برنامج ما قبل   

تهانينا ! أنت و طفلك على وشك أن تكملوا تجربة ما قبل رياض األطفال !  فصل الصيف 
 على األبواب و يعد وقتا جيداً إلعداد طفلك لرياض األطفال . 

 
و ال تنسى ال يزال هناك متسع من الوقت لتسجيل طفلك في رياض األطفال . إذا كانت 

  615-259-4636األسرة على الرقم صال بمركز معلومات لديك أية أسئلة ، الرجاء اإلت

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

 مايو/أيار  24
يوم آخر يوم من العام الدراسي )نصف 

 مدرسي(
 

  
 نصيحة لإلستعداد 

 لفصل رياض األطفال

 يجب أن يتم تسجيل طفلك لفصل رياض األطفال
حتى و إن كان يحضر برنامج ما قبل رياض 

األطفال أو كنت قد حصلت على قبول من 
مدرسة ما عن طريق التقديم للمدارس اإلختيارية 

School Options  . 

التسجيل األحد للتسجيل ، قم بزيارة أحد مراكز 
 ة :التالي /الوثائقعشر و اجلب معك المستمسكات

  شهادة الميالد أو أي وثيقة تثبت تاريخ
الميالد مثل جواز السفر ، الفيزا ، الجرين 

 كارد .
  شهادة التطعيمات الخاصة بوالية تينيسي 
  إثبات الفحص الطبي 
  دليل على السكن في مقاطعةDavidson 
 ا صورةبطاقة هوية ولي أمر الطالب عليه 
 

و إذا كنتم تتكلمون لغة أخرى عدا اللغة 
اإلنجليزية في البيت ، يجب أن يتم تسجيل الطفل 

لصف رياض األطفال في مكتب متعلمي اللغة 
التابع لمدارس مترو  EL Officeاإلنجليزية 

ناشفيل العامة . الرجاء اإلتصال برقم الهاتف 
 للحصول على المعلومات . 8609-259-615

 
 

للمزيد من المعلومات ، الرجاء زيارة 

 . www.mnps.orgموقعنا 

 
 

 زاوية نشاط األسرة

يعد فصل الصيف وقتا جيداً للبدء في إعداد طفلك   

من الكتب الممتعة التي من الممكن أن يستفيد طفلك من لرياض األطفال .  

 Miss Bindergarten Getsقرائتها في إعداده لفصل رياض األطفال هو 

Ready for Kindergarten  للكاتبJoseph Slate . 

بعد اإلنتهاء من قراءة الكتاب مع طفلك ، انظر إلى الصفحات التي تستعد فيها 

لرياض األطفال و ناقش معه ما الذي تفعله السيدة   Bindergartenالسيدة 

Bindergarten  و أيضاً تبين كل صفحة من صفحات الكتاب حرفاً من الحروف  .

األبجدية . اطلب من طفلك أن يجد األشياء في الصفحة التي تبدأ بذلك الحرف 

 ، ثم فكرا في كلمات أخرى تبدأ بنفس الحرف .

أعرفه عن رياض األطفال" خذ ورقة و اطلب من  فكرة للقيام بنشاط: "ما الذي

طفلك أن يقوم بعمل مقارنة بين ما يقوله الكتاب عن رياض األطفال و ما 

فرصة جيدة أن تقوم  اكتب إجاباته . إنها يعتقده طفلك عن رياض اإلطفال .

 بمناقشة أفكاره و مشاعره حول رياض اإلطفال !

 

تابع برنامج ما قبل رياض األطفال في  
مدارس مترو ناشفيل العامة على الفيسبوك و 

 MNPSPreKتويتر:  @

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

 
 

 
 

 

 تسليط الضوء على األمور المهمة ألولياء األمور

 
و هذا األمر قد يكون يكون ساراً و لكنه متعب في نفس بدأ العد التنازلي لرياض األطفال !  
 الوقت لألطفال )و أولياء األمور( .  

 
 فيما يلي بعض األمور التي يمكنك القيام بها لمساعدة جميع أفراد األسرة على اإلستعداد :

 
 األمور التي يمكنك القيام بها قبل نهاية العام الدراسي الحالي :

  خذ طفلك في جولة لزيارة المدرسة التي سوف يحضرها لصف رياض األطفال . اسأل
 . open houseالمدرسة عن الجوالت المدرسية و مناسبات البيت المفتوح 

 
 األمور التي يمكنك القيام بها أثناء فصل الصيف :

  زيارة ساحة اللعبplayground  في المتنزه المحلي للقيام بالنشاطات في الهواء
 الطلق .

  ، البحث عن أسر أخرى سيحضر أطفالهم نفس المدرسة .  قابلها للعب في بعض األيام
 و ليشجع أحدكم اآلخر . 

  القيام بجوالت مدرسية عدة مرات . ناقش الجولة مع الطفل و تحدث معه عن مدرسته
 الجديدة .

 هارات العناية بالنفس : مثل غسل اليدين ، غلق و فتح السحاب التشجيع على ممارسة م
 )السوستة( ، الخ .

  . قراءة الكتب حول بداية المدرسة الجديدة و تكوين صداقات جديدة 

  زيارة موقعي المدرسة و اإلدارة التعليمية اإللكترونين و صفحة الفيسبوك للحصول
 ات ، و المعلومات . على المعلومات حول المناسبات الخاصة ، التحديث

 . تحديد فيما إذا كنت ستحتاج الى خدمات رعاية الطفل قبل و / أو بعد اليوم المدرسي 

 .فرع مكتبة ناشفيل المحلية للقراءة و المشاركة في النشاطات األسرية الممتعة 
 

 األمور التي يمكنك القيام بها قبل بدء المدرسة بأسابيع قليلة :

  . ًاعمل مع طفلك على عمل "تقويم العد التنازلي" . اعرضه و أشر إليه يوميا 

 . ًحدد جدوالً مدرسياً مالئما 
 

 األمور التي يمكنك القيام بها قبل بدء المدرسة بأسبوع :

  وضح خطط المواصالت التي سيتخدمها طفلك من و إلى المدرسة ، و أيضاً خطط
 وم المدرسي .رعاية الطفل قبل و بعد إنتهاء الي

  اجعل طفلك يتحمس لفصل رياض األطفال من خالل مناقشة ما الذي يتوقعه في اليوم
 األول من المدرسة .

 
ال تنسى ! فصل الصيف هو الوقت األفضل لإلستمرار في ما تعلمه طفلك في برنامج ما قبل 

ت ، و . استمر معه في القراءة ، و اعمل معه على الكتابة و المفردا Pre-Kالروضة 
 ممارسة الروتين اليومي في كل يوم .

 
 

 

 
 

أسر برنامج زاوية نشاط 
 ما قبل رياض األطفال

 

فصل الصيف هو وقت جيد 
"للتحرك" كأسرة .  حيث إن تنمية 

"المهارات الحركية" )تناسق 
حركات العضالت الكبيرة في 

 الجسـم( مهم جداً لتطـور الطفل . 
 

فيما يلي بعض الطرق الممتعة 
 للتحرك :

 

دحرج الكرة إلى  اللعب بالكرة :
طفلك و اجعله يركلها إليك .  و 

كتحدي أكبر ، اجعل الطفل يركض 
 نحو الكرة و من ثم يركلها . 

 

و هذا ال  المسير إلى السرير :
يجعل من الذهاب الى النوم ممتعا 

و حسب ، بل يتطلب استخدام 
 العضالت الكبيرة أيضاً . 

 

تحرك و صفق بالتناسق  الرقص :
و هذا من شأنه مع الموسيقى ، 

أن ينمي من التناسق الحركي 
لديه و توعيته بجسمه فيما يتعلق 

 باآلخرين .

 

 
 
 

 
 

 Summerسوف يستلم كل طالب من طالب برنامج ما قبل رياض األطفال في مدارس مترو ناشفيل العامة "دليل النشاطات الصيفية"  
Activity Guide . لمراجعة الدليل على اإلنترنت ، الرجاء زيارة : " الذي يحتوي على بعض النشاطات التي تدعم التعلم في البيت 

https://www.mnps.org/parent-and-family-resources-tools/ 


