
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .عادات صحية  
حدد موعداً مع طبيب طفلك أو أي عيادة صحية إلجراء الفحص  •

و أيضاً تأكد من أن طفلك قد أخذ التطعيمات الالزمة و أن . الطبي 
 .شهادة تطعيمات طفلك الخاصة بوالية تينيسي محدثة 

ال توجد فترة القيلولة في رياض األطفال ، . حدد وقتاً مبكراً للنوم  •
 .أن يأخذ الطفل قسطاً كافياً من النوم لكي ينمو و ينجح  يجب

قدم له وجباٍت متوازنة بشكل جيد من الطعام لكي تزوده بالطاقة  •
 .ليوم حافل في المدرسة 

 
 !اللعب 

  يتعلم األطفال مهارات اجتماعية قيمة عندما يلعبون مع بعضهم
مج ما االبعض في البيت ، في الحي السكني ، في المتنزه ، في برن

فهم يتعلمون .  قبل رياض األطفال و في مراكز رعاية األطفال 
و هذه  –التواصل فيما بينهم ، تقاسم األشياء ، و حل المشاكل 

 .المهارات الثالثة سوف يحتاجها األطفال في رياض األطفال 
 

 .شجع طفلك على اإلعتماد على النفس ، خطوة واحدة في كل مرة 
 .يستطيع طفلك المساعدة في اإلعمال الروتينية و المنزلية اليومية  •

اطلب من طفلك أن يرتدي مالبسه ، و أن يستخدم الحمام ، يغسل يديه 
 .و أن ينظف المائدة (  مثل علب الحليب و العصير)، يفتح العلب 

  .ساعده على ممارسة هذه المهارات في البيت في بيئة مألوفة لديه 
ن الطفل مستعداً الستخدام عضالتهم الصغيرة للرسم ، و سوف يكو

 .الكتابة ، و قص األشياء في رياض األطفال 
 
 

 KINDERGARTEN READINESS تقويم استخدم
CALENDAR الموجود على الموقع 

WWW.ITRAILS.ORG   للحصول على العديد من
النشاطات الممتعة و الجذابة و القيام بها يومياً للتمهيد لفصل 

 .رياض األطفال 

 
 ساعد جميع أفراد األسرة على اإلستعداد لرياض األطفال 

تأكد من حصول طفلك على فرصة زيارة مدرسته الجديدة للقيام  •
 .بجولة في المبنى 

يمكنك مناقشة ما الذي سيقوم به ! اجري معه العديد من المحادثات  •
طفلك في مكتبة المدرسة ، الكافتيريا ، صالة األلعاب ، مكتب 

قدم له كلمات جديدة لمساعدته .  المدرسة ، ساحة اللعب ، و الصف 
 . على زيادة مفرداته اللغوية 

ابدأ مع طفلك على روتين يومي للخلود إلى النوم بما فيه قراءة  •
فلك أن يعيد حكاية الكتاب بعد اإلنتهاء من اطلب من ط. كتاب معه 

 .قراءة الكتاب 

يمكنكم أن تتمرنوا على .   يستخدم فرشاة األسنانك كيف علم طفل •
 .ذلك مرتين كل يوم 

هو ( أعلى) upفمثال عندما تقول .  العب لعبة المتضادات مع طفلك  •
صغير ، /كبير)ابدأ معه بالكلمات السهلة ( .  أسفل) downيقول 
 .ثم حاول معه الكلمات األصعب ( بطيء/سريع

شجع طفلك على إعداد المائدة و أن يعد أطباق ، أكواب ، شوكات  •
 .كافية للجميع 

تكلم معه حول األلوان المختلفة و .  افرز الغسيل و رتبه مع طفلك  •
 .أنتم تقومون بذلك 

 
 !بعض الطرق الجيدة لطفلك للتعلم و اإلستمتاع في آن واحد 

 .ة االسم األول و األخير لكليكما تمرن معه على كتاب •
 .ارسم صورة أو اكتب مالحظة ألحد أفراد األسرة  •

 .إلى الصفر  10ثم  حاول العد العكسي من .  10عد إلى  •

 .تمرنوا على ربط شريط الحذاء  •
 .جد جميع األحرف التي تعرفها .  انظر الى علبة الحبوب  •
في المرة القادمة عندما تقوم بالقيادة ، اقرأ العالمات ، و أشر إلى  •

  .األحرف في العالمات ، و انطق صوت الحرف 
 

ال تميز مدارس متروبوليتان ناشفيل العامة على أساس العرق، الدين، المعتقد، الجنس، الهوية الجنسية،  
قومي، اللون، العمر و/أو اإلعاقة في القبول أو الدخول الى برامجها، خدماتها، أو الميل الجنسي، األصل ال

 أنشطتها أو تشغيلها. كما إنها ال تميز في إجراءات التشغيل أو التوظيف.

 

 ساعد طفلك على اإلستعداد لفصل

 KINDERGARTEN رياض األطفال

و يمكنك أيضاً إيجاد العديد من المعلومات المتعلقة باإلستعداد لرياض األطفال على الموقع 
مرحباً بكم في رياض األطفال دليل أولياء "أو الحصول على نسخة من  

 من أي مركز من مراكز التسجيل اإلثني عشر أو مكتب متعلمي اللغة اإلنجليزية" األمور
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