
 

   

2017 فبراير/شباط   www.iTrails.org زيارة الرجاء ، المعلومات و األنشطة من للمزيد  
   
 

 ي .الفيدرال بالتمويل تمويله يتم و العامة ناشفيل متروبوليتان مدارس تدعمه نشاط هي و ، Pre-K Development Grant (PDG-E) منحة قبل من النشرة هذه اليكم تقدم
 

   

 

 
 

   أعزائنا أسر طالب برنامج ما قبل الروضة ،

ناشفيل العامة في شهر  في مدارس مترو Kindergartenسوف يبدأ التسجيل لرياض األطفال 

مارس/آذار . المعلومات و التواريخ سوف يتم وضعها على موقع مدارس مترو  ناشفيل العامة 
 اإللكتروني . و هذا الوقت مناسب جداً للبدء في جمع المستندات المطلوبة لتسجيل طفلك .

تعداد اإلس" سوف تستضيف مدارس مترو ناشفيل العامة معرضاً حول و أيضا ، في ابريل/نيسان
لدعم األسر في انتقال أطفالهم الى فصل رياض  Kindergarten Readiness األطفال" لرياض

 األطفال . التفاصيل سوف ننشرها في نشرتنا اإلخبارية الشهرية القادمة .

 لكم الطيبة تمنياتنا مع  

 العامة ناشفيل متروبوليتان مدارس في الروضة قبل ما برنامج فريق 
  

 
 

 اإلتصال معلومات
 مدارس مترو ناشفيل العامة

 Pre-Kقسم برنامج ما قبل الروضة 

(615)  298-6766 Ext. 5 

 

 مهمة تواريخ
 العامة ناشفيل ومتر مدارس

 2017،  مارس/آذار 6-10
بدء التسجيل لرياض األطفال 

Kindergarten في مدارس مترو 

 
 أبريل/نيسان 7 –مارس/آذار  27

فترة التسجيل في فصل ما قبل الروضة 

Pre-K  
 

 
 

  
 لإلستعداد نصيحة

 األطفال رياض لفصل

يبدأ اسبوع التسجيل لرياض األطفال 
Kindergarten  في مدارس مترو

في شهر مارس/آذار . إذا ناشفيل العامة 
ون لغة أخرى غير اللغة كلمكنتم تت

اإلنجليزية في البيت ، يجب تسجيل طفلك 
لرياض األطفال في مكتب متعلمي اللغة 

 English Learnersاإلنجليزية 
Office  . 

و سيقوم مكتب متعلمي اللغة اإلنجليزية 
بشرح خدمات متعلمي اللغة اإلنجليزية 
التي يمكن تقديمها لطالب مدارس مترو 

 ناشفيل العامة . 
الهاتف      الرجاء اإلتصال بالرقم

للمزيد من  8608-259-615
 .المعلومات

 

 

 زاوية نشاط األسرة 

و اآلن مع توجه طفلك نحو فصل رياض األطفال ،  
 فالوقت مناسب جداً للتحدث عن عملية اإلنتقال . نقترح أن تقوموا بقراءة قصة 

Snow Rabbit, Spring Rabbit للكاتب Sung Na . 

الحيوانات الموجودة في  تهاء من قراءة الكتاب ، تحدثوا عما فعلتهو بعد اإلن

الكتاب في فصلي الشتاء و الربيع و االختالف بينها . بعدها ، تكلم عما يفعله 

 الكبار و األطفال في فصلي الشتاء و الربيع . 

شيئاً ما في أماكن/مواقع مختلفة من بيتك ثم اسأل  ضع –" أين هو":  بنشاط للقيام فكرة

طفلك أين يقع ذلك الشيء . إنها لفرصة طيبة أن يقوم طفلك باستخدام كلماته لوصف أين 

 تقع األشياء .

 في مدارس مترو ناشفيل العامة  تابع برنامج ما قبل الروضة    

@MNPSPreK 

Arabic 

http://www.itrails.org/


    

 أو/و ، العمر ، اللون ، القومي األصل ، الجنسي الميل ، الجنسية الهوية ، الجنس ، العقيدة ، الدين ، العرق أساس على MNPS العامة ناشفل  مترو مدارس تميز ال

 ف .التوظي أو التشغيل إجراءات في تميز ال أنها كما .تشغيلها أو أنشطتها أو ، خدماتها ، برامجها الى الدخول او القبول في اإلعاقة

 

 معلومات مهمة أخرى 

 تحديث من اختصاصي إشراك األسر في برنامج ما قبل الروضة 

منزل في ال األنف و بقاء االسرة رشحنعيش في فصل الشتاء و يأتي معه الجو البارد و الذي يسبب أحياناً 

 أكثر من المعتاد . فيما يلي بعض اإلفكار و النصائح لدعم االسر في فصل الشتاء :

 لمعرفة فصل "الشتاء" : Pre-Kمفاهيم لطالب فصل ما قبل الروضة 

 شباط هي أشهر الشتاءفبراير/،  /كانون الثاني، يناير /كانون األولديسمبر 

  فصل الشتاء هو األبرد من بين الفصول األربعة 

  تدفئنانقوم بارتداء مالبس معينة لكي 

 

 بعض النشاطات للقيام بها في البيت :

 فيما يلي بعض النشاطات التي تستطيع القيام بها داخل المنزل مع طفلك : 

  ، في المرة القادمة و أنت تقوم بغسل المالبس ، قم بفرز الجوارب ، البلوزات ، البنطلونات

 رات اإلدراكية و اللغوية( .االنشاط المهالقفازات حسب اللون ، الحجم ، و اللون مع طفلك . )يدعم هذا 

  و ضعها في إناء . اطلب من طفلك أن يقوم باستخدام الملعقة خذ كوباً مليئاً بالكرات القطنية

إلناء الى إناء آخر مع عد كل كرة قطنية يقوم بنقلها . قّدم الخيارات لطفلك النقل الكرات القطنية من 

ملعقة أثناء القيام بهذا النشاط . )يدعم هذا النشاط العضالت الصغيرة الستخدام ملقط أو ماسكة بدالً من ال

 .(و القراءة و الكتابة و الرياضيات المبكرة، 

 
 عادات صحية
األنف ! و الوقت جيد اآلن لتشجيع طفلك على غسل يديه بانتظام ، األمر الذي  شحرهذا هو موسم 
 أن يحافظ على صحته .يساعده على 

 

 

 ألولياء األمور ، تسليط الضوء على األمور المهمة

فال سجيل طفلك في رياض اإلطتالوقت مناسب جداً للبدء بجمع المستندات المطلوبة التي ستحتاجها ل
 ناشفيل العامة . فيما يلي بعض النصائح لالستعداد للتسجيل لرياض األطفال . في مدارس مترو

  اعرف المدرسة التابعة لمنطقتك الجغرافية على الموقعMNPS.org  أو االتصال بمركز
 .  615-259-4636معلومات األسرة على الرقم 

 : اجمع المستندات التي سوف تحتاج اليها 
o ت تاريخ الميالد مثل جواز السفر ، الفيزا ، الجرين شهادة الميالد أو أي وثيقة تثب

 كارد .
o  . شهادة التطعيمات الخاصة بوالية تينيسي 
o . دليل على الفحص الطبي 
o  دليل على السكن في مقاطعةDavidson . 
o  بطاقة هوية ولي األمر عليها صورة 

 اريةاإلختي لتسجيل لرياض اإلطفال حتى و إن كنت قد قدمت الى  المدارسيجب أن تقوم با 

  : للمزيد من المعلومات ، الرجاء زيارة الموقعwww.mnps.org  

 

 

 
 

أسر برنامج ما قبل  تحديث من داعمي
 الروضة

الحصول على قسط كاف من الراحة 
 يساعد طفلك على البقاء بصحة جيدة . 

فيما يلي بعض النصائح لكي يرتاح فيه 
 طفلك في اليوم بشكل جيد .

  استخدم بضع قطرات من زيت
عندما استحمام  )الالفندر( الخزامى

طفلك أو تدليك قدميه به قبل النوم . 
زيت الخزامى طريقة طبيعية 

 للحصول على نوم هانئ .

  توفر لطفلك أوقاتاً منتظمةحاول أن 
 للنوم و القيلولة .

  اعمل روتين للنوم )مثال اختيار
البيجاما ، فرش األسنان ، قراءة 

 لتهيئة الطفل للنوم .( ، الخ قصة

  الحصول على قسط كافي من
الراحة يساعد الطفل أن يكون 
 مستعداً للتعلم على طول اليوم .

 

 

http://www.mnps.org/

