
 

 

 
 

 
 
 

 

جاهز؟ استعد. 
 انطلق! 

ي  
 ALAMEDA COUNTYدل�ل بدء دخول الروضة لأل� �ض

 (مقاطعة أالم�دا) 
 



 

 

 

 االستعداد للروضة 
 

ا لألطفال واأل�. وُ�عد التوتر   ا ممتع� ُ�عد بدء دخول الروضة وقت�

ي 
ا لدى األطفال واآلباء ع� حٍد سواٍء.  فقد �دور �ض ا أ�ض� ا طب�ع�� شعور�

ي 
ذهن األطفال أسئلة جمة �شأن معلمهم أو �شأن تك��ن صداقات �ض

سيتأ�د من تناول أطفالهم   المدرسة. وقد �ساور اآلباء قلق �شأن من

 الطعام أو ك�ف�ة دعم المعلم لطفلهم. 

 

�قدم هذا ال�ت�ب معلومات ونصائح وموارد لمساعدة اآلباء ومقد�ي  

ي الروضة. ولنبدأ  
ي تحض�ي أطفالهم لبدا�ة ناجحة �ض

الرعا�ة �ض

 باألساس�ات. 

 

 فهرس المحت��ات
 

انقر لالنتقال إ� أقسام هذا الدل�ل المختلفة: 
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 COVID-19بدء دخول الروضة خالل جائحة 

 

قد خلقت تحد�ات جد�دة لدى أ�   COVID-19ندرك أن جائحة  

ي قد ال يتم التطرق إليها   ض ع� دخول الروضة، والىت األطفال المقبلني

ي  
هنا. ل�ن، ع� وجه العموم، �شمل عمل�ات االنتقال اإل�جاب�ة �ض

اض�ة أو شخص�ة، التفاعل المبكر والمشاركة  الروضة، سواء كانت اف�ت

ض  والتواصل بي  ا�ة بني ض الطفل والمعلم والمدرسة. �شجع ال�ش نك و�ني

ض ومديري المدارس لدعم األ�شطة االنتقال�ة، مثل   األ� والمعلمني

اض�ة، قدر المستطاع.   ز�ارات المعلم االف�ت
 



 

 

 

 

ك�ف�ة االستعداد للروضة 

 والتسج�ل فيها 



 

 

 

 

 ما هو العمر المناسب لدخول الروضة؟
 

ي معرفة مست
وى الصف الذي يناسب  يرد أدناە جدول لمساعدتك �ض

ض وال�ة كال�فورن�ا هذە   طفلك بناًء ع� تار�ــــخ م�الدە. وتحدد قوانني

ح هذا ال�ت�ب. و�اإلضافة إ� متطلبات العمر،   الفئات العم��ة. و��ش

 الم��د �شأن ما �ساعد الطفل ع� االستعداد للروضة. 

 

األعمار وتوار�ــــخ الم�الد المناسبة لدخول الروضة أو الروضة  

 قال�ة االنت

 

 

 

الذهاب إ�  
 الروضة 

ي  5إذا بلغ الطفل 
سبتم�ب   1سنوات �ض

 أو قبله

الذهاب إ�  
 الروضة االنتقال�ة 

ي  5إذا بلغ الطفل 
سبتم�ب   1سنوات �ض

 د�سم�ب  2أو بحلول 

االنتظار حىت  
 العام المقبل 

ي  5إذا بلغ الطفل 
د�سم�ب   3سنوات �ض

 أو بعدە 
 

 



 

 

 

 

 ما �ي الروضة االنتقال�ة؟ 
 

ي ع
ي الروضة إ� خمس  2010ام �ض

، رفعت كال�فورن�ا سن القبول �ض

ي الوقت نفسه، أ�شأت   1د�سم�ب إ�   2سنوات من 
. و�ض سبتم�ب

) لألطفال الذين  TKكال�فورن�ا ما ُ�عرف باسم "الروضة االنتقال�ة" (

ض  .  تمنح الروضة   2سبتم�ب و   2بلغوا سن الخامسة بني د�سم�ب

ا  ي   االنتقال�ة األطفال األصغر سن� ا للنضج وتط��ر المهارات الىت وقت�

نامج عبارة عن م��ــــج من  ي الروضة. وال�ب
�حتاجون إليها للنجاح �ض

 أ�شطة ما قبل المدرسة والروضة. 

 

ي الروضة أو الروضة االنتقال�ة 
 التسج�ل �ض

 

ي  
  Alameda Countyيبدأ التسج�ل لمعظم المناطق التعل�م�ة �ض

ض نوفم�ب و�ناير من العام السابق لبدء العام   (مقاطعة أالم�دا) بني

 .  الدرا�ي

 

 

 عمل�ة التسج�ل واحدة ل�ل من الروضة االنتقال�ة والروضة. 

أ�مل األوراق المطل��ة. واعلم أنها تختلف حسب المنطقة  •

 دل�ل أالم�دا لموارد األطفالالتعل�م�ة. وتفضل ب��ارة 

)www.alamedakids.org/resource-

directory/early-childhood-resource-

directory.php  وانقر ع� "المناطق التعل�م�ة" لالطالع ،(

 . ي  ع� عمل�ة التسج�ل المحددة والجدول الزمىض

http://www.alamedakids.org/resource-directory/early-childhood-resource-directory.php


 

 

ط    أ�مل الفحوصات الطب�ة المطل��ة لطفلك.  • ح�ث �ش�ت

�ا إجراء فحوصات طب�ة قبل دخول طفلك الروضة أو  كال�فورن

الروضة االنتقال�ة. وتعمل هذە الفحوصات الصح�ة ع�  

التأ�د من حصول الطفل ع� التطع�مات أوال بأول وتمتعه  

ي مشاركة أي معلومات  
بأسنان صح�حة. كما أنها �ساعد �ض

 صح�ة مهمة عن طفلك مع المدرسة. 

تعل�م�ة مع �سخ من  قدم األوراق الخاصة بالمنطقة ال •

 وراجع قائمة المستندات المطل��ة أدناە.  السجالت الرسم�ة. 

 

 

 المستندات المطل��ة* 

 

 شهادة م�الد الطفل  •

نت أو   • إثبات اإلقامة (�سخة من فاتورة مرافق أو فاتورة إن�ت

 ( ي
 رخصة ق�ادة أو كشف حساب م��ض

 المعلومات المتعلقة بالصحة وصحة األسنان  •

ي  •  فحص أسنان وفحص طىب

 سجل تطع�م حد�ث  •

 

ي وضع هجرة غ�ي  
د والطالب الذين هم �ض ي من الت�ش

ي تعايض *لأل� الىت

ي  Vento Act-McKinneyموثق حقوق بموجب   (قانون ما�يىض

�ط (www.acoe.org/Page/880)) فينتو) ي ال�ش
. اقرأ الم��د �ض

 . ي  الجانىب

 

http://www.acoe.org/Page/880
http://www.acoe.org/Page/880


 

 

ي فين  تو هو قانون ف�درا�ي  قانون ما�يىض

�ضمن الحقوق التعل�م�ة والحما�ة 

ي  
دين بما �ض لألطفال والشباب الم�ش

ي وضع هجرة  
ذلك األطفال الذين �ض

ي أن جميع   غ�ي موثق. وهذا �عىض

ي االلتحاق 
األطفال لهم الحق �ض

بالمدرسة. هذا يتطلب من جميع  

المناطق التعل�م�ة ضمان حصول 

دين ع� نفس التعل� م  الطالب الم�ش

ي ذلك  
ي والمناسب، بما �ض

العام المجايض

ر�اض األطفال العامة. و�وجد لدى  

كل منطقة تعل�م�ة جهة اتصال  

دين   تعمل مع األ� واألطفال الم�ش

لاللتحاق بالمدرسة والحصول ع� 

الخدمات المدرس�ة األخرى. اسأل 



 

 

ي  
ي فينتو �ض عن جهة اتصال ما�يىض

ي   ف ما�يىض منطقة التعل�م�ة. وُ�عرِّ

د ع� نطاق واسع بأنه  فينتو ا لت�ش

االفتقار إ� إقامة ل�ل�ة ثابتة  

ومنتظمة وكاف�ة. اعرف الم��د ع�  

ي 
 Alamedaموقع مكتب التعل�م �ض

County   (مقاطعة أالم�دا)

(www.acoe.org/Page/880) . 
 



 

 

 

 
 

ك�ف�ة مساعدة طفلك 
ع� االستعداد 

 للروضة 
 

 

ا ممتع لألطفال واآل  باء. ل�ن قد �شعر ف�ه  �عد بدء دخول الروضة وقت�

األطفال واآلباء بالتوتر كذلك. وهذا أمر عادي. فكل التحوالت أو 

ي الح�اة �مكن أن �سبب القلق والتوتر. ف�ا أيها اآلباء،  
ات �ض التغي�ي



 

 

ات االنتقال�ة. ح�ث تنتقل   كونوا ع� درا�ة بمشاعركم تجاە الف�ت

ض إ� األطفال، و�مكن أن ي��د هذا من ت  وترهم. ضغوط البالغني

 

هل لد�ك مخاوف �شأن عدم استعداد طفلك؟ احصل ع� نصائح  

ف ع� برنامج    للدعم وتعرَّ

Help Me Grow  المقدم من مؤسسةFirst 5 

(alamedakids.org/help-me-grow) . 

 

 

كون لد�ه نظرة  عندما �ساعد الطفل ع� االستعداد، من المهم أن �

إ�جاب�ة عن المدرسة ومن المهم كذلك أن �شعر بالثقة �شأن قدرته 

ي �مكنك الق�ام بها مع طفلك  ع� التعلم. 
و�ل�ك بعض األ�شطة اليت

 لالستعداد: 

 

ا مع طفلك عن الروضة.  • � ي   تحدث كث�ي ما �ي األسئلة الىت

للحصول ع� نصائح، راجع هذە المقالة من  �طرحها طفلك؟ 

 مدونة هارفارد الصح�ة 

)www.health.harvard.edu/blog/12-ways-to-

help-a-child-make-the-transition-to-

kindergarten-201308166611#story (. 

ي تقدمها مدرستك أو   •
عل�ك حضور توجيهات الروضة الىت

 منطقتك التعل�م�ة.* 

تفضل ب��ارة المدرسة والفصول الدراس�ة قبل بدء   •

ح�ث توفر بعض المدارس جوالت وأوقات خاصة   المدرسة. 

 لل��ارة.* 

http://alamedakids.org/help-me-grow
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  لة المعلم واأل� األخرى الجد�دة ع� الروضة. حاول مقاب •

ح�ث تعمل بعض المدارس ع� جدولة مواع�د اللعب  

ة.*   والتجمعات األ��ة قبل بدء المدرسة مبا�ش

ا أو شاهد ف�ديوهات مع طفلك عن الروضة.  •  اقرأ كتب�

اق.  • ا   تدرب مع طفلك ع� االف�ت وامنح نفسك وطفلك فرص�

ا   عن بعض.  للتدرب ع� قضاء الوقت بع�د�

 

 

ا خالل جائحة  اض��  . COVID-19*قد تحدث هذە األحداث اف�ت



 

 

 

 

مساعدة الطفل ع� بناء مهارات  
 االستعداد للروضة



 

 

 

�عتمد االستعداد التام للروضة ع� مجموعة من المهارات. و�عتمد  

ا ع� الدعم المقدم من مجتمعك ومدرسة طفلك. وتمثل   أ�ض�

مة الستعداد  "مهارات االستعداد األساس�ة" مجاالت التط��ر المه 

ي مؤسسة 
،  First 5 Alameda Countyالطفل للروضة. إننا، �ض

�ستخدم مهارات االستعداد األساس�ة لتحد�د االستعداد للروضة،  

الذي نج��ه  تقي�م االستعداد للروضةكجزء من 

)www.first5alameda.org/alameda-county-

kindergarten-readiness-assessment (. 

 

مهارات االستعداد 
 األساس�ة 

 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
ي 
 التنظ�م الذايت

 

 

ي التنظ�م الذ
ا �مكن للطفل المتمتع بمهارات ق��ة �ض ي أن �ظل مركز�

ايت

ي 
ا مع اآلخ��ن و�شارك �ض و�تبع القواعد والتوجيهات و�لعب ج�د�

األ�شطة الجماع�ة. ومن الطب��ي أن تكون هذە المهارات صعبة ع�  

ي �مكنك   ي بعض األح�ان. و�ل�ك بعض الطرق الىت
األطفال الصغار �ض

ي وتحسينه مع طفلك. 
 من خاللها ممارسة التنظ�م الذايت

 

 فعلها:   أش�اء �ستطيع

 

ي لد�ه أو   • تحدث مع طفلك عن المشاعر. وسِم المشاعر الىت

لدى أي شخص آخر. وعلمه أن المشاعر اإل�جاب�ة (السع�دة)  

والسلب�ة (الح��نة) مهمة. وال بد أن �علم الطفل أنه من  

 عنا� المهارات الحرك�ة 
 استخدام القلم الرصاص بقبضة مناسبة 

 التنسيق العام 

ي 
 التنظ�م الذايت

ض المتواصل  ك�ي  ال�ت
 اتباع التوجيهات 
ي 
 اللعب التعاويض

ي وقت النشاط  
المشاركة �ض

 الجما�ي 
ا   معالجة اإلحباط ج�د�

 اتباع القواعد 

 مناهج ر�اض األطفال 
 التعرف ع� األرقام 
 التعرف ع� األشكال 
 التعرف ع� الحروف 

 فهم السمات األساس�ة لل�تب 
ي  ي س�اق أديب

 فهم التفاص�ل �ض
 إنتاج كالم مق�ض 

 كتابة االسم األول
ا 20َعدُّ   شيئ�

 
 
 

 التعب�ي االجتما�ي 
ي التعلم

 الرغبة �ض
 اطف التعب�ي عن التع

 التعب�ي عن االحت�اجات والرغبا 
 �د القصص والتجارب 



 

 

الص�ي التعب�ي عن مشاعرە والتحدث عنها. و�ذا شعر بالخوف  

ي  أو الحزن، اسأله عما �ساعدە للتحسن وس
اعدە ع� التفك�ي �ض

 الحلول و��جاد ما يناسبه. 

ا" �ساعدە ع�  • كن قدوة له. فكلمة "من فضلك" و"شكر�

ي الوقت المناسب. 
 معرفة مىت �ستخدم هذە ال�لمات �ض

شجع طفلك ع� االفتخار بجهودە حىت و�ن لم تأِت النت�جة   •

 كما ي��د. 

ا للعب مع اآلخ��ن. ح�ث �ساعدە مواع�د   • امنح طفلك فرص�

لعب ومجموعات اللعب والفرص األخرى للتفاعل مع  ال

 األطفال ع� ممارسة مهاراته االجتماع�ة والعاطف�ة. 

م بها، وامتثل لها.   • ض وضح الحدود. وضع القواعد المعقولة، وال�ت

 ح�ث �ساعد القواعد الصارمة األطفال ع� معرفة التوقعات. 



 

 

 

 

 
 

 

 التعب�ي االجتما�ي 
 

اصل مع احت�اجات المرء ورغباته ومشاعرە،  التعب�ي االجتما�ي هو التو 

وهو يبدأ عند الوالدة عندما �عمل الطفل ع� إ�صال ما ي��د ع�ب  

البكاء. ثم �ستخدم لغة الجسد واإلشارة وصوً� إ� ال�لمات والتحدث  

ي نها�ة المطاف.  �ستطيع الطفل الذي يتم التحدث إل�ه والقراءة 
�ض

ل تعلم القراء ض ي الم�ض
. و�ستطيع الطفل الذي  والغناء له �ض ة ��عة أ��ب

يتمتع بمهارات تعب�ي اجتما�ي ق��ة �د القصص والتعب�ي عن 

ي 
احت�اجاته ورغباته و�بداء التعاطف مع اآلخ��ن و�كون لد�ه الرغبة �ض

 التعلم. 

 

 

 أش�اء �ستطيع فعلها: 

 

 

 

 



 

 

تحدث واقرأ وغن� مع طفلك قدر اإلمكان. فتحدث أثناء   •

ي الس�ارة. الوجبات. واقرأ قبل ا
 لنوم. وغن� �ض

 ا�د القصص لطفلك ودعه ��د قصصه.  •

ا للتعلم. ومع صع��ة   • اعت�ب اللحظات الصعبة مع طفلك فرص�

أن �مر طفلك بن��ة غضب. فبمجرد أن يهدأ الجميع، حاول 

ي كان �شعر  التحدث معه عما حدث. سلم بصحة المشاعر الىت

ي كانت لد�ك.   بها طفلك مع مشاركة المشاعر الىت

م طفلك التعاطف. فالطفل يتعلم التعاطف من خالل  عل •

مشاهدته لنا ومن تج��ة تعاطفنا معه. كما �ساعد سؤاله عن  

أصدقائه ع� التعاطف معهم. فمثً�، عندما �حدث اختالف، 

ي وجهة نظر أصدقائه. 
 اجعله �فكر �ض

اعقد اجتماعات عائل�ة. واعقد هذە االجتماعات العائل�ة عند   •

ا وشجعه  وجود تحد�ات أو خ الفات عائل�ة. امنح الطفل صوت�

ي وجهة نظر أفراد األ�ة اآلخ��ن. واستمع بعنا�ة  
ع� التفك�ي �ض

 إ� رأ�ه واطلب منه االستماع بعنا�ة إ� آراء اآلخ��ن. 



 

 

 

 

 
 

 

 مناهج ر�اض األطفال
 

قد تكون مناهج ر�اض األطفال أسهل مهارات االستعداد األساس�ة  

من المعارف األساس�ة مثل األرقام من ح�ث الفهم. ف�ي تتض

ا  والحروف واألشكال واأللوان ومهارات ال�تابة األساس�ة. و�شمل أ�ض�

 فهم ال�تب والقدرة ع� التعب�ي بال�الم المق�ض والقدرة ع� العد. 

 

 أش�اء �ستطيع فعلها: 

 

اقرأ لطفلك كل يوم. وِصف له الصور واط�ح عل�ه أسئلة حول  •

متعة حىت يرى مدى استمتاعك  القصة. واقرأ بط��قة م 

 بالقصة. 

تدرب ع� كتابة الحروف واألرقام مع طفلك. ولجعل األمر   •

ء له ألوان زاه�ة.  ي
ا، استخدم طالء األصابع أو أي �ش  ممتع�

ل، مثل األطباق   • ض ي الم�ض
عد مع طفلك األش�اء الموجودة �ض

 والشوك واأل�واب ع� مائدة العشاء أو قطع الغس�ل. 

تقال  صف أشكال األش�اء  • اليوم�ة. مثً�، وضح لطفلك أن ال�ب

 �شبه الدوائر وأن النوافذ �شبه المستط�الت. 



 

 

ي   •
 تدرب مع طفلك ع� كتابة اسمه. واذكر اسم كل حرف �ض

 كل مرة. 

المهارات األساس�ة. ح�ث يتعلم الطفل ال��اض�ات والهندسة   •

 ومفاه�م أخرى من المكعبات. 

 

 



 

 

 

 
 
 

 ات)فوائد ثنائ�ة اللغة (تعدد اللغ
 

�ة؟ �عود التحدث بأ��� من   ض ل غ�ي اإلنجل�ي ض ي الم�ض
هل تتحدث لغة �ض

لغة بفوائد عد�دة ع� الطفل. واألهم، أن الحفاظ ع� لغتك األم  

�دعم نقل ثقافتك وق�مك إ� طفلك.  و�ش�ي الدراسات إ� أن أدمغة  

األطفال الصغار مه�أة لتعلم لغات مختلفة وأن التعلم متعدد اللغات 

ي 
ض أن األطفال الصغار الذين  �ساعد �ض  بناء عقل أقوى. وقد تبني

يتعلمون أ��� من لغة، مع دراسة الموارد المناسبة ودعم المدرسة،  

ي التحص�ل الدرا�ي ببل�غ الصف الخامس. 
 يتفوقون ع� أقرانهم �ض



 

 

 

 

 هل طف�ي مستعد؟



 

 

 

هل لد�ك مخاوف �شأن عدم استعداد طفلك؟ 
احصل ع� نصائح للدعم وتعرف ع� برنامج 

Help Me Grow  المقدم من مؤسسة 
First 5. 

 

ا لدى كل طفل. وأنت أعلم بطفلك.   يبدو االستعداد للروضة مختلف�

ا ما �كون اآلباء هم أول من �الحظ حاجة   فثق بغرائزك. ح�ث غالب�

ي 
ي �ض

ا  طفلهم إ� دعم إضا�ض مجاالت معينة من النمو. و�ذا كنت قلق�

ي   ا للروضة، إل�ك بعض األش�اء الىت �شأن عدم استعداد طفلك تمام�

 �مكنك الق�ام بها: 

 

)، فتحدث مع  IEPإذا كان لدى طفلك خطة تعل�م فرد�ة (  •

ف��ق خطة التعل�م الفرد�ة أو مدير حالة الطفل حول بدء  

درسة لخطة التعل�م عمل�ة "خطة التعل�م الفرد�ة لما قبل الم

ي مراعاتها 
الفرد�ة للروضة". إل�ك أسئلة انتقال�ة ينب�ض

)adayinourshoes.com/wp-content/uploads/IEP-

kindergarten-questions-to-ask.pdf .(  إذا كنت ترغب

ي العمل مع أحد اآلباء ممن مروا بهذە المرحلة، فتواصل مع  
�ض

Family Resource Navigators (مستكشفو موارد األ�ة)  

للحصول ع� خدمات الدعم 

)familyresourcenavigators.org/what-we-

do/services-programs/get-support/(. 

إذا كان طفلك فر مرحلة ما قبل المدرسة، فتحدث إ� معلم   •

ي كث�ي من األح�ان، توجد أ�شطة �س�طة �مكنك  
طفلك. ف�ض

ل لدعم استعداد طفلك للروضة.  ض ي الم�ض
 الق�ام بها �ض

http://familyresourcenavigators.org/what-we-do/services-programs/get-support


 

 

شارك مخاوفك مع طب�ب األطفال الخاص بطفلك. ح�ث   •

ي  
ي إجراء فحص النمو البديض

�مكن لطب�ب األطفال المساعدة �ض

ي ذلك فحوصات السمع والب�. تقدم بعض  
لطفلك، بما �ض

ا للنمو. و�ساعدنا فحص  مكاتب طب األ  ا فحص� طفال أ�ض�

ي معرفة ما إذا كان تعلم طفلك ونموە وسلوكه ع�  
النمو �ض

ا ما الذي   المسار الصحيح المناسب لسنه. كما يوضح أ�ض�

 �حتاج ف�ه إ� م��د من التدر�ب أو الدعم. 

نامج  •  Help Me Grow (HMG) Alamedaاتصل ب�ب

County  ع� الرقم: لط�ح األسئلة أو االستفسارات

1.888.510.1211 . 

 

 
المقدم من مؤسسة  Help Me Grow Alameda Countyبرنامج 

First 5 

Help Me Grow 
Alameda County 

https://spark.adobe.com/image_assets/slate/87e10e0b-54e2-4c74-a726-3215c3709b16/images/bff85aa6-e737-4273-8881-3f840c7718ee.png?asset_id=474d3809-19d7-400a-b017-ecbfb17a1345&img_etag=%22da7572b394bded1250ca2624b7dc67ee%22&size=1024


 

 

 

 Help Me Grow Alamedaبرنامج 

County  المقدم من مؤسسةFirst 5 
 
 

 Firstالمقدم من مؤسسة  Help Me Grow (HMG)�عتمد برنامج  

. و�سا 5 ي ض أنظمة  ع� نموذج وطىض عد األ� ع� االتصال والتنقل بني

ا لدعم التطور األمثل لألطفال منذ الوالدة   ي تعمل مع� الوكاالت الىت

ي سن خمس  
ي لديها أطفال �ض وحىت سن الخامسة. وجميع األ� الىت

ي مقاطعة أالم�دا مؤهلة للحصول ع�  
سنوات وأقل وتع�ش �ض

ي �قدمه المجان�ة. وف�ما ��ي قائمة بالدعم الذ HMGخدمات  

HMG  .لأل� لدعم استعداد أطفالهم لدخول ر�اض األطفال 

 

 هو   Help Me Growرقم هاتف برنامج  •

ا أو صغ�ي    ،1.888.510.1211 ح�ث ال يوجد سؤال كب�ي جد�

ي نمو الطفل  
ا. �عمل ع� خط الهاتف متخصصون �ض جد�

لإلجابة ع� أسئلة اآلباء حول تعلم أطفالهم ونموهم  

 وسلوكهم. 

ي  �ساعد خط  •
ا األ� �ض االرتباط بموارد مثل الهاتف أ�ض�

األ�شطة المناسبة للسن ومجموعات اللعب وفصول األبوة  

ي تدعم نمو األطفال. 
  واألمومة وخدمات التدخل المبكر اليت

ي ترتبط بها األ� االحت�اجات   و�شمل الموارد األخرى الىت

األساس�ة مثل الطعام وحفاضات األطفال ومجموعات و�رامج  

  Medi-Calآلباء و�رامج الصحة العقل�ة وخدمات  دعم ا 

 المؤهلة. 

وع فحص نمو ( HMGلدى برنامج  • . �قدم  )DSPم�ش

ا للنمو باستخدام استب�انات   ا مجان�� وع لآلباء فحص� الم�ش



 

 

ي �ساعد بدورها  األعمار والمراحل. �كمل اآلباء االستب�انات والىت

ي التأ�د مسايرة األطفال مراحل نموهم. و�ساعد نتا 
ئج  �ض

ي يتطور فيها األطفال كما  االستب�انات ع� فهم المجاالت الىت

 . ي
ي قد �حتاج فيها األطفال إ� دعم إضا�ض  نتوقع والمجاالت الىت

ي  HMGموقع تفضل ب��ارة  •
وين ع�    اإلل��ت

www.helpmegrowalameda.org   �لالطالع ع

�دعم نمو طفلك واستعدادە  ة ودل�ل مواردمعلومات إضاف� 

 للروضة. 

http://www.helpmegrowalameda.org/


 

 

 

 
 

 أهم�ة الحضور
 
 

 الحضور المنتظم مهم

 

ي المدرسة  
ثمة اعتقاد شائع بأن الحضور المنتظم لألطفال الصغار �ض

ي المدرسة اإلعداد�ة أو المدرسة الثان��ة.  
ا كما هو الحال �ض ل�س مهم�

ون  ومع ذلك، تظهر الدراسات أن األطفال الصغار الذ ين �ح�ض

ا.  ومن األهم�ة بمكان   � المدرسة بانتظام أفضل أداًء ممن يتغيبون كث�ي

أن �طور طفلك عادة الحضور المنتظم من بدا�ة التحاقه بالمدرسة.  

ض �ستمر حىت المدرسة   ي بناء أساس درا�ي متني
فهذا س�ساعدە �ض

 الثان��ة والجامعة والبل�غ. 



 

 

 

ي �مكنك فعلها لدع م إل�ك بعض األش�اء الىت

 الحضور المنتظم لدى طفلك: 
 

قرر أن �ح�ض طفلك بانتظام. وحاول أال يتغ�ب   قرر أنه مهم:  •

ا. وتجنب اإلجازات   ا حق� طفلك عن المدرسة إال إن كان م��ض�

ي ت��د مدتها عن ثالثة أ�ام خالل العام الدرا�ي العادي.   الىت

ي �ساعدك   األعمال الروتين�ة:  • تدرب ع� األعمال الروتين�ة الىت

ي الموعد المحدد.   أنت
وطفلك ع� الذهاب إ� المدرسة �ض

مع مراعاة أوقات النوم واالست�قاظ والحصول ع� وقت كاٍف  

لتناول اإلفطار وارتداء المال�س وتحض�ي الغداء وتعبئة كل ما 

ي حقيبته. وكلما فعلت ذلك، صار األمر  
�حتاجه طفلك �ض

 أسهل. 

ان  تحدث مع العائلة أو األصدقاء أو  خطة توص�ل:  • الج�ي

ي توص�ل طفلك إ�  
واعرف ما إذا كان ب�مكانهم المساعدة �ض

 المدرسة ومنها عند الحاجة. 



 

 

 

 

األ�ل الص�ي والنوم  
 الص�ي 

 

 

�صبح أداء الطفل أفضل عندما �حصل ع� قسط كاٍف من  

ا. فهو �حتاج إ�   الراحة والغذاء والتمتع بصحة ج�دة عموم�

. وال �قل ال ض ك�ي حصول ع� قسط كاٍف من  الطاقة للتعلم وال�ت

 عن تناول قدر� كاٍف من الطعام. فالطفل 
ً
النوم كل ل�لة أهم�ة

 . ض ك�ي  الجائع أو المجهد �صعب عل�ه ال�ت

 

ي �مكنها   إل�ك بعض العادات الصح�ة الىت
 مساعدة الطفل ع� االستعداد للتعلم: 

 



 

 

�حتاج األطفال  الحصول ع� قسط كاٍف من النوم:  •

ا كل ل�لة.   12إ�  10الصغار إ� النوم  ساعة تق��ب�

و�دون الحصول ع� قسط كاٍف من النوم، �صبح النمو 

ا لمواع�د النوم  والتعلم أصعب ع� األطفال. ضع روتين�

ي الموعد المحدد. 
 لمساعدة أ�تك ع� النوم �ض

•  : تناول الطعام الص�ي ل�س سهً�    تناول الطعام الص�ي

ا بالنسبة لألطفال الصغار. فابذل ما بو  سعك دائم�

ي التح�ي 
لتقد�م خ�ارات صح�ة لطفلك. البدء �ض

ا �ستمر مدى الح�اة.   بعادات الطعام الصح�ة مبكر�

 (النساء والرّضع واألطفال) WICو�مكن ل�ل من برنامج  

(https://acphd.org/wic) و�رنامج ،Cal Fresh  

(https://foodnow.net/choose-one)  و

Alameda Food Bank (بنك أالم�دا للطعام) 

(https://foodnow.net/)   ي
مساعدة أ�تك �ض

 . ا الحصول ع� الطعام الص�ي �ستطيع المدارس أ�ض�

ي 
المساعدة! تقدم العد�د من المدارس وجبة إفطار �ض

الصباح وتقدم وجبة غداء مجان�ة أو مخفضة لأل� 

 ؤهلة. اتصل بمنطقتك التعل�م�ة لمعرفة الم��د. الم

(www.acoe.org/meals) . 

اللعب النشط والتمار�ن  التمرن واللعب كل يوم:  •

ال��اض�ة مهمان لنمو طفلك وتطورە بط��قة صح�ة.  

و�شجع أطباء األطفال ع� ممارسة الطفل ما ال �قل 

ي كل يوم.   60عن 
 دق�قة من النشاط البديض

أسنان طفلك اللبن�ة مهمة. و�و�ي   ن: االعتناء باألسنا •

أطباء أسنان األطفال بأن �ذهب الطفل إ� طب�ب  

ي غضون 
ي سن سنة أو �ض

أشهر من ظهور أول  6أسنان �ض

https://foodnow.net/choose-one/
https://foodnow.net/choose-one/
https://foodnow.net/choose-one/


 

 

سن. و�عد �سوس األسنان وألمها من األسباب الشائعة  

. فابدأ   ض ك�ي لتغ�ب األطفال عن المدرسة وصع��ة ال�ت

ا  . و�حتاج  عادات االعتناء باألسنان الصح�ة مبكر�

ي تنظ�ف أسنانهم 
األطفال الصغار إ� المساعدة �ض

ض أنهم ال    9بالفرشاة حىت بلوغهم سن  سنوات ح�ث تبني

�متل�ون المهارة ال�دو�ة حىت بل�غ ذلك السن. وتذكر  

ي اليوم. 
ض �ض  تنظ�ف األسنان بالفرشاة مرتني

 

ي  
هل تحتاج إ� مساعدة �ض

ض طب   ض الص�ي أو تأمني التأمني

ل ع� الطعام  األسنان، والحصو 

أو الموارد األخرى لطفلك 

وأ�تك؟ إذا كان األمر كذلك،  

 Help Meفاتصل ع� برنامج 

Grow  ع� رقم

ي 1.888.510.1211
، لتل�ت

المعلومات والدعم للتقدم 

ض  بطلب للحصول ع� التأمني



 

 

ي ذلك برنامج 
الص�ي بما �ض

Medi-Cal . 
 



 

 

 

 



 

 

 
 

ا�ات مع  بناء �ش
 المدرسة والمعلم 

 

ي ب
ي أقرب وقت ممكن.  ابدأ �ض

ناء عالقات مع معلم طفلك ومدرسته �ض

ي 
ي المدرسة عندما �شارك آباءهم �ض

ح�ث �كون األطفال أفضل أداًء �ض

المدرسة. و�زداد فخر األطفال بمدرستهم عندما يرون آباءهم 

ي األ�شطة المدرس�ة.  وأنت أعلم بطفلك. وستساعد  
�شاركون �ض

معلمه المعلم ع�    مشاركة المعلومات حول طفلك وأ�تك مع

العمل �شكل أفضل مع طفلك. ومع أن العد�د من هذە األ�شطة قد  

ا أثناء جائحة  ، إال أنه �مكنك التواصل مع  COVID-19ال �كون ممكن�



 

 

ي أو الهاتف أو حىت لقاءات  
ويض �د اإلل��ت معلم طفلك عن ط��ق ال�ب

اض�ة ع� ال�مبيوتر.   اف�ت

 

رسة قبل اليوم األول من  استفد من الفرص السانحة ل��ارة المد •

اض�ة"   الدراسة. فبسبب ال��اء، قد تكون هذە ال��ارات "اف�ت

 ع� ال�مبيوتر. 

ي أو طلب   •
ويض �د اإلل��ت حاول مقابلة المعلم أو مراسلته ع�ب ال�ب

 . ي وقت مبكر من العام الدرا�ي
ي معه �ض

ا�ض  لقاء اف�ت

ي  •
ي الفصل أو �ض

عند استئناف األ�شطة الشخص�ة، تط�ع �ض

 المدرسة. 

اح�ض ل�لة العودة إ� المدرسة والتوجيهات ومؤتمرات اآلباء   •

ض والجوالت الم�دان�ة.   والمعلمني

شارك المعلومات المتعلقة بطفلك مع معلمه. ور�ما �قدم   •

ي 
ا لآلباء لملئه. و�ال، فامأل النموذج الموجود �ض المعلم نموذج�

ي الصفحة  
ي اليوم Xهذا الدل�ل �ض

. وقدم النموذج إ� المعلم �ض

ألول من المدرسة. و�مكنك أثناء التعلم عن ُبعد التقاط صورة  ا

ي إ� المعلم. 
ويض �د اإلل��ت  إلجاباتك و�رسالها بال�ب

 

 ما �مكن أن تفعله المدارس
 

ي �مكن أن �ساعد الطفل   ا بعض األ�شطة الىت تر� المدارس غالب�

وأ�ته ع� الشعور بم��د من الراحة والحماس تجاە الذهاب إ�  

طفال. وقد تتواصل المدارس مع األ� للتأ�د من انطالق  ر�اض األ 

ي بدا�ة ق��ة وصح�ة. و�شمل وسائل دعم االنتقال  
األطفال �ض

األخرى ل��اض األطفال التوجيهات والبيوت المفتوحة  



 

 

ض معل�ي ر�اض   والمناسبات االجتماع�ة األ��ة والتواصل بني

اعات  األطفال وما قبل الروضة �شأن الطالب والمناهج واجتم

ل�ة. و�مكن لآلباء مساعدة   ض ض وال��ارات الم�ض اآلباء والمعلمني

ا. فإذا شعرت أن ب�مكان المدرسة استخدام الم��د   المدارس أ�ض�

هم أنك ت��د   من األ�شطة االنتقال�ة، فتواصل مع المدرسة وأخ�ب

  ction NetworkParent Leadership Aالم��د. ُتعت�ب 

(www.bayareaplan.org)  وParent Voices  

(www.parentvoices.org)   منظمات �قودها اآلباء وتدعم

ي مدارسهم ومجتمعاتهم. 
 اآلباء ل��ادة دورهم الق�ادي �ض

http://www.bayareaplan.org/
http://www.parentvoices.org/


 

 

 

الم��د من المعلومات 
�شأن االستعداد 

 للروضة: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موارد اضاف�ة 



 

 

 

 
 مشاركة المعلومات المتعلقة بطفلك مع معلمه

 
 

نزل نموذج �مكنك استخدامه لمشاركة المعلومات المتعلقة بطفلك  
ا من المدرسة.  ا نموذج�  وأ�تك مع المعلم. وقد �قدم لك المعلم أ�ض�

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 نزل نموذج المعلم 

 

حىت تتمكن األ� من   -صور أعمال روتين�ة 

ل.  وضع ض ي الم�ض
ي �ض  جدول روتيىض

 

 

 Teaching Yourلم��د من المعلومات حول األعمال الروتين�ة، اقرأ 
Child to: Become Independent with Daily Routines  

م طفلك أن: �كون مستق�ً 
�
 باألعمال الروتين�ة اليوم�ة)  (عل

(https://cainclusion.org/resources/tp/materials/csef
el/teaching_routines.pdf) 

 

https://cainclusion.org/resources/tp/materials/csefel/teaching_routines.pdf
https://cainclusion.org/resources/tp/materials/csefel/teaching_routines.pdf
https://cainclusion.org/resources/tp/materials/csefel/teaching_routines.pdf


 

 

 

 
 
 

 
ض الصباح والنوم.  ي روتني

 نزل الصور واطبعها للمساعدة �ض
 
 

 
 

ض   نزل ورقة صور الروتني
 
 

 حىت   -صور المشاعر/الصور المهدئة 

األطفال ما  �مكن لأل� استخدامها لتعل�م 

يتعلق بالمشاعر وأسال�ب التهدئة من أجل 

ي 
 التنظ�م الذايت



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

نزل واطبع أوراق المشاعر لمساعدة األطفال ع� فهم مشاعرهم ومشاعر اآلخ��ن.  

 هذا المستنداستخدم كذلك 

 )https://cainclusion.org/resources/tp/materials/csefel/teaching_your 

_child_feeling.pdf لتعل�م طفلك ما يتعلق بالمشاعر ( 



 

 

 

 
 نزل ورقة صور المشاعر

 

 
 االعتمادات: 

ي  "تم التقاط  -تم إ�شاؤها باستخدام صور من مرا�ز الس�طرة ع� األمراض والوقا�ة منها  
هذە الصورة �ض

، ح�ث جلس عدد من   ا للفصل الدرا�ي ا نموذج�� ي مدينة أتالنتا بجورج�ا، و�ي تصور مشهد�
مدرسة ابتدائ�ة �ض

أطفال المدرسة ع� األرض أمام مدرس أمام الغرفة، وكان �قرأ قصة مصورة خالل إحدى الحصص المقررة،  

رفع ال�تاب، بينما كان زمالء الفصل الجالسون  ساعد المعلمة طالبتان ع� �سارها وطالب ع� �مينها كان ي

ي قرأوها للتو".  "صورة بال   -  Erika Fletcher •يرفعون أ�ديهم لإلجابة ع� أسئلة متعلقة بالقصة الىت

  •"صورة بال عنوان"    - Gautam Arora  •"طفلة عارضة أز�اء"   - Bessi •عنوان"  

OmarMedinaFilms -   "متعة روضة األطفال"•  Gautam Arora  -   "صورة بال عنوان"• Lukas 

Blazek -  "د تمسك بمنبه�"•  Element5 Digital - "صورة بال عنوان" 



 

 

 

 

 


