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، 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 رياض األطفال ،  

تزودكم نشرة أخبار اإلستعداد لرياض األطفال   مرحباً بكم في برنامج ما قبل رياض األطفال !  
في مدارس متروبوليتان ناشفيل العامة  رياض األطفالمعلومات حول برنامج ما قبل لهذا الشهر بال

سوف يقوم مدرس ما قبل ، أنشطتها ، و النصائح لدعم أسرتك و طفلك و إعداده لرياض األطفال . 
 شهرياً . رياض األطفال بتقديم هذه النشرة اإلخبارية لكم

و أيضاً نشجعكم على اإلرتباط بمدرس طفلك و المدرسة لمعرفة الطرق األخرى التي تدعم طفلك   
 خالل العام الدراسي ، و كيف يمكنك المشاركة في مدرسة 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

 يوم التطوير المهني للمدرسين
 إلى المدرسةال يحضر الطالب 

 2018أغسطس/آب ،  31الجمعة 
 

 

  
 نصيحة لإلستعداد 

 لفصل رياض األطفال

عندما يغيب الطفل عن المدرسة 
يومين في الشهر ، تفوته فرص 

 تعليمية مهمة تعده لرياض األطفال .

فيما يلي بعض النصائح لدعم حضور 
إلى برنامج ما قبل رياض األطفال 

 طفلك:

  لوقت النوم و اعمل روتين منتظم
 الصباح .

  حضر المالبس و الحقيبة
 المدرسية في الليل .

  ضع خطط داعمة ألخذ الطفل من
و الى المدرسة في حال حدث 

 شيء لم يكن في الحسبان.

  تحقق من عالمة الحضور
"Attendance Sign خارج صف "

طفلك لكي ترى تقدم طفلك في 
 الحصص .

 
 
 
 

 زاوية نشاط األسرة

البدء بفصل ما قبل رياض األطفال خطوة كبيرة   

عد و يبالنسبة لك و لطفلك . .  فهي خطوة مثيرة و أيضاً تعد وقتاً لإلنتقال .  

أحد الكتب  Anna Dewdneyللكاتبة   Llama Llama Misses Mamaكتاب 

  رياض األطفال . بليومي للبدء ببرنامج ما قالممتعة حول اإلنتقال والروتين ال

 

هاء من قراءة الكتاب ، شجع طفلك على التحدث عن تجربة مثيرة بعد اإلنت

حدثت له في المدرسة .  اسأله عن كيف يشعر حيال المدرسة و شجعه 

 على التعبير عن مشاعره .

 

"المتعة مع الكلمات"  اختر مفردات لغوية من الكتاب و  فكرة للقيام بنشاط:

غريب ، أو  strangeخجول  ،  Shyالتي قد ال تكون مألوفة لدى طفلك مثل :  

cuddled . اكتب الكلمات و بين معانيها .  اطلب من طفلك أن يقوم  محضون

 بتمثيل )تقليد ، أداء( هذه الكلمات .

Arabic 
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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

 

 دعم القراءة و الكتابة في البيت

 

أحد أفضل الموارد المحلية التي من دماغ الطفل يتطور قبل بلوغه سن الخامسة من العمر . القراءة مع طفلك كل يوم تعد فرصة جيدة لدعم تطوره .  90%

، و الحصول  دسونتساعد أسرتك في اإلستعداد لفصل رياض األطفال هو مكتبة ناشفيل العامة . المكتبة العامة لديها أفرع محلية في جميع مناطق مقاطعة ديفي

 على بطاقة المكتبة مجاني ، إذا قمت بملء اإلستمارة .

 

، الموسيقى ، و يمكنك أيضاً أن تستخدم الكمبيوترات المتوفرة لديهم .   DVDالمكتبة ال توفر فقط الكتب لجميع أفراد األسرة و حسب ، بل إنها توفر أقراص 

 أيضاً تأكد من التحقق من تقويم المكتبة المحلية في منطقتك ، ألنها تقدم مسرحيات الدمى و ورش العمل مجاناً لألسر .

 

 ما يلي بعض الكتب الجيدة التي تستطيع األسرة قرائتها معاً إلعداد طفلك لفصل رياض األطفال :في

 

Ten Little Caterpillars  للكاتبBill Martin 

Where is the Green Sheep    للكاتبةMem Fox 

Yo! Yes   للكاتبChris Raschka 

 

 أن تقوم بما يلي : في المرة القادمة و عندما تقرأ كتاباً مع طفلك ، حاول

 

 "قبل البدء بقراءة الكتاب ، اسأل طفلك "ما الذي يدور حوله الكتاب باعتقادك ؟ 

 . اذكر  له اسم الكاتب و رسام الصور التوضيحية 

 . اقرأ مع إظهار المشاعر 

  ما هو الشيء الذي أحببته أكثر من غيره في القصة ؟  ما هواطرح على طفلك األسئلة بعد القراءة : "ما الذي حصل في القصة ؟ 

 الجزء األكثر متعة في القصة ؟

 

 . 615-862-5800أو اإلتصال على الرقم  https://library.nashville.orgللمزيد من المعلومات حول مكتبة ناشفيل العامة ، الرجاء زيارة موقعها

 

 تسليط الضوء على األمور المهمة ألولياء األمور

جديداً على طفلك و حسب ، بل قد يكون جديداً على  رياض األطفالامج ما قبل قد ال يكون برن
الدراسي الجديد يقدم فرصة جيدة ألسرتك للتعرف على عادات جميع أفراد األسرة . البدء بالعام 
 روتينية صحية لدعم نمو طفلك .

أوقات تناول الوجبات أيضاً تقدم فرصة جيدة لتعلم عادات صحية . أثناء هذه األوقات ، اترك 
األجهزة اإللكترونية في غرفة أخرى و ركز على الحديث مع أفراد األسرة . حيث تقوم ، عن 

لتحدث مع طفلك الذي يحضر ما قبل رياض األطفال ، بدعمه على تطوير مهارات اللغة طريق ا
 و التواصل لديه .

عندما تنهي األسرة يومها ، تمرن مع طفلك على روتين وقت النوم . قد يشمل الروتين قراءة قصة 
ه الى الطفل بأنقبل النوم ، فرش األسنان ، و ارتداء مالبس النوم )البجاما( . و هذا سيعطي إشارة 

 قد حان وقت النوم لكي يرتاح ليوم آخر جديد !

 

 

 
 

تحديث من اختصاصي 

 Familyدعم األسر 

Advocate  في برنامج ما

 قبل رياض األطفال

 

 

https://library.nashville.org/

