إدارة مدارس موكيليتو
معلومات ألولياء األمور عن اليوم الكامل لفصول رياض األطفال
تقدم إدارة مدارس موكيليتو فصول رياض األطفال ليوم كامل لجميع الطالب .كل فصل سيوفر تجربة تعليمية عالية الجودة ال توفر فقط تعليمات في المجاالت األكاديمية الرئيسية،
ولكنها تلبي أيضًا االحتياجات االجتماعية والعاطفية لألطفال ،وتوفر تجارب إبداعية وعملية  ،وتلبي احتياجات "الطفل بأكمله " .ستركز الممارسات المناسبة من الناحية التنموية
على احتياجات التعلم الفريدة لكل طفل ،سواء كان الطفل قد شارك في فصول التعلم المبكر أو ينتقل إلى المدرسة ألول مرة.
الطالب سيدرسون إما في مدرستهم ا األساسية أو في مركز روضة أطفال  .Pathfinderسيتم إرسال مناطق الحضور لطالب رياض األطفال التي ستلتحق بمركز روضة أطفال
 Pathfinderإلى أولياء األمور كل ربيع في وقت التسجيل في رياض األطفال.

مبادئ إرشادية لرياض األطفال عالية الجودة:
سيتبع برنامج روضة األطفال الذي يمتد ليوم كامل إرشادات الوالية إلنشاء برنامج رعاية قوي وعالي الجودة يلبي الخصائص الفردية لكل طفل .المبادئ التالية على ت رشد
الموظفين وأولياء األمور لدعم الطالب:
•األسر هي المعلم األول واألهم للطفل.
•التعاون بين العائالت والمدارس والمجتمعات يدعم نمو وتطور كل طفل.
•جميع األطفال قادرون .ومؤهلون للتعلم
• يزدهر األطفال عندما تكون لديهم عالقات آمنة مع البالغين وتدعمهم بيئات آمنة وإيجابية ومناسبة للعمر  ،ويستخدمون اللعب الهادف  ،ولديهم توازن بين االستقاللية و اتباع
القواعد واإلرشادات.
• يتعلم األطفال بشكل أفضل من خالل المشاركة النشطة وعندما تتاح لهم فرص التعلم من خالل االكتشاف والتفاعل واإلبداع وحل المشكالت والمحادثة واللعب.
صا تعليمية مناسبة تنمويًا و قويه أكاديميًا متوازنة بين الطفل الذي يبدأ وتوجيه المعلم.
•يوفر برنامج رياض األطفال عالي الجودة فر ً
•برنامج رياض األطفال عالي الجودة يدرك ويدعم االختالفات في احتياجات ومهارات وقدرات األطفال أثناء نموهم كأفراد.
• روضة األطفال هي سنة انتقالية  ،وهي جسر بين خبرات التعلم المبكر ونظام ( K-12.الروضة-الصف )١٢
• قادة برامج رياض األطفال عالية الجودة لديهم فهم لتنمية الطفل والممارسات التعليمية المناسبة لدعم المعلمين بشكل فعال.

ا مرحلة التعرف عليك
خالل األيام الثالثة األولى من الدراسة سيقوم معلمو رياض األطفال بجدولة اجتماعات للقاء الطالب وأولياء األمور .الغرض من االجتماعات هو مساعدة طفلك على االنتقال
 :السلس إلى روضة األطفال .ستتاح لك ولطفلك فرصة للتعرف على المعلم وستتمكن من طرح األسئلة ومشاركة المعلومات المهمة عن طفلك ،مثل
•األنشطة التي يستمتع بها طفلك
•األشياء التي تفعلها معًا كعائلة
•ما الذي يريح طفلك عندما يكون محبطًا أو غاضبًا أو حزينًا أو في مواقف جديدة
•كيف يتعلم طفلك بشكل أفضل
•أشخاص مهمون في حياة طفلك
المعلومات الصحية أو غيرها من المعلومات الضرورية للحفاظ على سالمة طفلك في المدرسة

منهج رياض األطفال ليوم كامل
سيستخدم معلمو رياض األطفال المناهج المعتمدة من قبل إدارة المنطقة في جميع المواد األكاديمية في القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم .يعتمد هذا المنهج على األبحاث ويلبي
معايير التعلم لوالية واشنطن.

متطلبات روضة األطفال ذات اليوم الكامل الممولة من الدولة
المكونات الحاسمة لبرنامج رياض األطفال ليوم كامل عالي الجودة :
. 1تقديم برنامج تعليمي مدته ألف ساعة على األقل
 . 2توفير منهج يقدم مجموعة غنية ومتنوعة من الخبرات التي تساعد الطالب في:
أ .تنمية المهارات األولية في المجاالت األكاديمية من القراءة والرياضيات والكتابة
ب .تنمية مهارات االتصال المتنوعة
ج .توفير الخبرات في العلوم والدراسات االجتماعية والفنون والصحة والتربية البدنية ولغة عالمية غير اللغة اإلنجليزية
د .اكتساب المهارات الحركية الكبيرة والصغيرة
ه .اكتساب المهارات االجتماعية والعاطفية بما في ذلك المشاركة الناجحة في أنشطة التعلم كفرد وكجزء من مجموعة

F.التعلم من خالل الخبرات العملية
. 3إنشاء بيئات تعليمية مناسبة من الناحية التنموية وتعزز اإلبداع
. 4إظهار الروابط القوية والتواصل مع مقدمي خدمات التعلم المبكر
 . 5المشاركة في أنشطة االستعداد لبرنامج رياض األطفال مع مقدمي التعلم المبكر وأولياء األمور
 .6تطبيق وإدارة قائمة تطوير المهارات لرياض األطفال في واشنطن )(WaKIDS
تعتبر سنة رياض األطفال وقتًا سحريًا في نمو الطفل .إن وجود فهم عميق لتنمية الطفل يساعد المعلمين على خلق بيئة تدعم فرص تعلم جذابة وذات المغزى ,قاعدة المعرفة هذه
تدعم نجاح سنة روضة األطفال وتبني أساسًا للنجاح.
ينمو كل طفل ويتطور بمعدل فردي خاص به .يمكن أن يكون هناك اختالف كبير بين طالب رياض األطفال في نفس الفصل الدراسي .إن فهم احتياجات التعلم المشتركة والفردية
بين جميع الطالب في الفصل الدراسي سيسمح لمعلم رياض األطفال أن يدعم نجاح تأسيس كل طفل.

إرشادات التعلم والتطور المبكر
توفر إرشادات التعلم و التطورالمبكر في واشنطن  ،والتي تمت كتابتها من خالل العمل الموحد لمحترفي التعلم المبكر والمجتمعات والمنظمات الثقافية  ،معلومات لآلباء والمعلمين
فيما يتعلق باألطفال من الوالدة حتى الصف الثالث.
تشمل الموضوعات الواردة في اإلرشادات ما يلي:
•عني وعن عائلتي وثقافتي
•بناء العالقات
•اللمس والرؤية والسمع والتحرك
•النمو الصحي
•التواصل (محو األمية)
•التعلم عن عالمي
تعتبر إرشادات التعلم والتطور المبكر هذه  ،والتي تم وضعها بعناية للتعرف على االختالفات بين األطفال واحترامها  ،أداة مفيدة لآلباء لفهم مراحل نمو األطفال .يمكن تنزيلها
من. http//www.k12.wa.us/EarlyLearning/Guidelines.aspx.
لمزيد من المعلومات حول روضة األطفال ذات اليوم الكامل  ،يمكن تنزيل دليل روضة أطفال والية واشنطن ليوم كامل من:

: State-Funded Full-Day Kindergarten

اإلستعداد لمرحلة رياض األطفال
كيف يمكنني مساعدة طفلي على االستعداد لروضة أطفال ليوم كامل؟
كل طفل فريد وينحدر من خلفيات وخبرات مختلفة .من المهم أن ندرك أن األطفال يتعلمون بمعدالت مختلفة .قد تأتي إحدى المهارات بسهولة للطفل ،بينما قد تتطلب مهارة أخرى
مزيدًا من التدريب .يمكن للوالدين مساعدة أطفالهم على ممارسة العديد من المهارات في المنزل ببساطة عن طريق القراءة ألطفالهم ،ومساعدتهم على كتابة أسمائهم ،وعد األشياء،
وتسمية الحروف واألصوات  ،وتسمية األشكال  ،واستخدام المقص  ،والتحدث عن األشياء التي يحبونها مثل الكتب  ،وعائالتهم  ،والحيوانات األليفة.
األفكار التالية لمساعدة طفلك مأخوذة من إرشادات التعلم والتطور المبكر ،والتي تم وضعها بعناية لتدرك االختالفات بين األطفال وتحترمها .إنها أداة مفيدة لآلباء لفهم مراحل نمو
األطفال .يمكن تنزيله من :إرشادات التعليم المبكر والتطوير في والية واشنطن

Washington State Early Learning and Development Guidelines

معلومات عني وعن عائلتي وثقافتي
•شارك مع طفلك معلومات عن عائلتك وتقاليدك الثقافية وطقوسك و األنشطة الروتينية .اشرح سبب أهميتها واجعل طفلك جز ًءا منها.
•علم طفلك المساعدة في رعاية طفل أصغر سنًا.
•تحديد ومساعدة استكشاف أسئلة طفلك واهتماماته ,.ابحث عن الكتب أو المعلومات ذات الصلة عبر اإلنترنت.
•ساعد طفلك على فهم عواطفه و مشاعر اآلخرين.
•عبر لطفلك عن ادراكك للمجهود الذي يبذله لاللتزام بمهمة ما.
• العب ألعاب الذاكرة مع طفلك.

بناء العالقات
•رتب لفرص لطفلك للعب مع أطفال آخرين.
•شجع طفلك على االستماع لآلخرين.
• دع طفلك يعرف أن البيئات المختلفة لها قواعد مختلفة للعالقات والسلوك.
• ناقش مفهوم مشاركة األشياء مثل الطعام واأللعاب واإلمدادات ومعدات الملعب.
•شجع طفلك على التناوب ( .اإلنتظار للدور)
• تشجيع السلوك اإليجابي تجاه الحيوانات وإظهار االحترام لها.
• دع طفلك يحل المشاكل بنفسه مع التوجيه.

اللمس والرؤية والسمع والتحرك
•امنح طفلك الفرصة لممارسة النشاط البدني كل يوم.
•شجع طفلك على تجربة مجموعة متنوعة من األنشطة مثل القفز  ،والركض  ،واالنحناء  ،واللف ،تمارين التمدد  ،والتوازن (المشي في خط)  ،والدحرجة  ،وقذف الكرة.
•ارقص على أنغام الموسيقى  ،والعب دور تتبع القائد  ،وانطلق في نزهات تخيلية.
•احتفظ بأوراق أو أقالم تعليم أو أقالم تلوين لطفلك لكتابة اسمه أو حروف أو رسم صورة.
• ذكر طفلك أن تعلم القيام بأشياء جديدة بشكل جيد يتطلب التدريب ابق قريبًا عندما يحاول شيئًا صعبًا.
• قم بتسمية الحواس الخمس مع طفلك وناقش كيف يمكنهم مساعدتهم.

يكبر بصحة جيدة
•حاول الحفاظ على روتين ثابت أو جدول زمني لطفلك.
•تأكد من حصول طفلك على قسط كاف من النوم.
•ادعم طفلك في تنظيف أسنانه بالفرشاة مرتين في اليوم.
•اجعل طفلك يمارس غسل اليدين.
•شجع طفلك على شرب الماء طوال اليوم.
•اصطحب طفلك إلى فحوصات األسنان والفحوصات الطبية المنتظمة.
•تحدث مع طفلك عن السالمة.
• شجع طفلك على اتخاذ قرارات للعب وجمع األلعاب و وضعها بعيدا.

التواصل (محو األمية)
•العب ألعاب الكلمات وغني األغاني وارقص واصنع القوافي مع طفلك.

• قم بإجراء محادثات مع طفلك على مدار اليوم .استمع واستجب لما يقوله و توقع نفس الشيء من طفلك.
•اقرأ لطفلك كل يوم .ثم اسأله وتحدث معه عما قرأته.
•اطلب من طفلك تحديد اسمه وتهجئة اسمه.
• ساعد طفلك على ممارسة نطق األبجدية وتحديد الحروف واألصوات من الكتب أو المجالت.
•ساعد طفلك على كتابة اسمه.
•ساعد طفلك على العد حتى  100وكتابة األرقام.
•تدرب على عد السيارات ذات لون معين أثناء القيادة.
•ساعد طفلك على تعلم شهور السنة.
•تحدث عن األشكال واألحجام المختلفة من خالل مقارنة األشياء.
•العب ألعاب الورق أو ألعاب الطاولة مع طفلك.
•استكشف األماكن الخارجية وتحدث عن الصخور والنباتات والبق والطبيعة.
•ساعد طفلك على فهم المكان الذي يعيش فيه و المنطقة المجاورة.
• اجعل طفلك يعبر عن نفسه من خالل الرسم أو الرقص أو الحركة أو الموسيقى.
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