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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.
 

Arabic   

 
 

 

 أعزائنا أسر طالب برنامج ما قبل الروضة،  

 تكوننتمنى أن تكون أنت و أسرتك تستمتعون بتجربة مدرسية ممتازة! قد 
األسابيع األولى من المدرسة مثيرة لبعض األطفال، و لكن قد يأخذ أطفال 

 آخرون وقتاً أطول للتعود على الروتين و المكان الجديدين.

في هذا النشرة، نقدم لكم بعض النصائح في كيفية عمل روتين صحي لدعم 
انتقال طفلك إلى صف رياض األطفال. يمكنك اإلتصال باختصاصي إشراك 

 سر في برنامج ما قبل رياض األطفال في مدارس مترو ناشفيل العامة.األ

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

  

 

 

 معلومات اإلتصال

 مدارس مترو ناشفيل العامة

 رياض األطفالقسم برنامج ما قبل 

6766 298 - 615  

 
 
 

  
 نصيحة لإلستعداد 

 لفصل رياض األطفال
 

يكون طالب برنامج ما قبل رياض 
أحياناً متلهفين للبدء  األطفال

بالكتابة، و هذا األمر فرصة ممتازة 
لتشجيع طفلك على الشعور بالراحة 

 في تعلم كيفية الكتابة.  

فيما يلي بعض النصائح لدعم 
 طفلك:

  اعط طفلك األلوان الشمعية و
الكثير من األوراق لكي يحاول 

 الكتابة عليها.

  عندما تقوم بكتابة قائمة
التسوق في المرة القادمة، 

 اكتبها مع طفلك.

  ،إذا كان طفلك شغوفاً بكلمة ما
اكتبها له و شجعه على كتابتها 

 بناء على النظر. 

  ال تقلق إن كانت األحرف كاملة
صحيح. فهم أو التهجي غير 

 يتعلمون!
 

 
 
 
 

 زاوية نشاط األسرة

القراءة ممتعة في جميع األعمار! العديد من طالب 

برنامج ما قبل رياض األطفال يتم تعريضهم للكتب عندما يصغون للمعلم أثناء 

التعلم في المجاميع الكبيرة أو يختارون كتاباً لتصفحه في مراكز الصف 

أحد الكتب الممتعة حول األحرف األبجدية و تمييزها هو كتاب الدراسي. 

Chicka Chicka Boom Boom  للكاتبBill Martin. 

 

عندما تقرأ الكتاب مع طفلك، استمتع بالقراءة!  ال تتحرج من القراءة أو 

القراءة على شكل أغنية. عندما تبدأ بالكتاب، أشر إلى األحرف في عنوان 

الكتاب. أثناء قراءة الكتاب، شجع طفلك أن يشير إلى األحرف التي يتكون 

 منها اسمه.  

 

. في المرة القادمة عندما تكون في ABCsفكرة للقيام بنشاط: غني حروف 

طابور التسوق في مركز تسوق أو في السيارة، غني مع طفلك. استمتع 

 . غني بصوت منخفض، بصوت عال، بشكل بطيء، و بشكل سريع.   ABCsبالـ 

                    تابع برنامج ما قبل رياض األطفال في مدارس مترو            

 MNPSPreK@ناشفيل العامة على الفيسبوك و تويتر: 
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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
 تميز في إجراءات التشغيل أو التوظيف.اإلعاقة في القبول أو الدخول الى برامجها ، خدماتها ، أو أنشطتها أو تشغيلها .  كما إنها ال 

 معلومات مهمة أخرى

 القراءة و الكتابة و التعلم

القراءة مع طفلك تجلب المتعة لك و لطفلك!  فالوقت قد حان ليس فقط لإلستمتاع 
بقراءة كتاب، و لكنه أيضاً فرصة لكما لكي تكونوا مبدعين. في المرة القادمة و أنت 

 الطرق الممتعة للقراءة:تقرأ مع طفلك، خذ بعين اإلعتبار هذه 
 

 اقرؤوا سوياً يومياً 

 جد وقتاً خاصاً للقراءة معاً، بعد تناول وجبة العشاء أو عند الذهاب إلى النوم.

 

 استمتع أثناء القراءة

ال تتحرج من إظهار اإلنفعاالت و تعابير الوجه أثناء القراءة.  خذ بعين اإلعتبار 

أو أن تصدر أصواتاً مضحكة عند الحاجة في  استخدام الصوت العالي، النبرة العالية،

 القصة. استمتع بالكتاب و سيستمتع به طفلك أيضاً!

 

 تحقق من درجة حب طفلك للقراءة 

في حال الحظت أن طفلك ال يولي اهتماماً للقراءة عندما تقرآن معاً، فال بأس.  

لإلبداع و سرد تكون الفرصة جيدة حينها إما لتختار كتاباً آخر أو أن تعمل مع طفلك 

 قصتيكما بنفسكما.

 

أيضاً، ال تنسى أن تدخل أشقاءه األكبر منه سنا و األصغر، طالما أنها فرصة ممتازة 

 لجميع أفراد األسرة للمشاركة في كتاب جيد!

 

 تسليط الضوء على األمور المهمة ألولياء األمور

يسمح برنامج ما قبل رياض األطفال للطالب بالتعلم من خالل اللعب!  طالب 
مدارس مترو ناشفيل العامة يتعلمون من خالل تجارب عملية. يستخدم 

في صفوف برنامج ما قبل  Creative Curriculum® for Preschoolمنهج 
 رياض األطفال في عموم اإلدارة التعليمية. 

 يركز المنهج على الجوانب التي تعتبر مهمة للنجاح في المدرسة: 

المهارات 
اإلجتماعية 

 اإلنفعالية

القراءة و 
 الكتابة

 الدراسات اإلجتماعية

التربية  اإلدراك
 البدنية

 العلوم/التكنولوجيا

 الفنون اللغة الرياضيات

هذه المفاهيم يتم دمجها في جميع النشاطات التي تحدث في الصف، من 
رص المكعبات إلى التظاهر باللعب، و هذا يعني أن جميع األمور التي يقوم 

بها المعلم مع طفلك خالل الصف تركز على بناء المهارات و المعرفة في هذه 
 الجوانب المهمة.  

منهج طفلك، الرجاء اإلتصال بمعلم إذا كنت ترغب في تعلم المزيد عن 
 طفلك.

 

 

 
 

زاوية نشاط أسر برنامج 
 ما قبل رياض األطفال

عمل روتين صحي يدعم طفلك 
 في عامه األول في المدرسة حقاً.  

فيما يلي بعض الطرق لعمل 
 الروتين الخاص بك:

  حاول أن يذهب طفلك إلى
النوم في نفس الوقت في كل 

ليلة.  نوصي على األقل 
بثمانية ساعات من النوم غير 

 المتقطع في كل ليلة.

  امش مع طفلك إلى صفه أو
 مكان إنزال الطالب يومياً.

  أسس لعادة يومية عندما
تتركه في المدرسة مثل قولك 

له "أنا أحبك و سوف أعود 
إليك بعد الظهر" لكي تعطي 

طفلك إشارة إلى الوقت و أنك 
سوف تعود إليه. أيضاً يمكنك 
ترك صورة عائلية في حقيبة 

الطفل المدرسية، لكي يعرف 
 وجود معه.أنك م

 
 


