
 التعليمية Mukilteoمنطقة 

 معلومات ألولياء األمور تتعلق ببرنامج رياض األطفال بنظام اليوم الكامل

 

التعليمية برنامج رياض األطفال بنظام اليوم الكامل لجميع الطالب،  سيقدم كل صف دراسي تجربة تعليمية عالية الجودة ال توفر التعليم  oetlikuMتقدم منطقة 

ول احتياجات "الطفل وتتنافي المجاالت األكاديمية الرئيسية فقط، بل أيًضا تلبي االحتياجات االجتماعية والعاطفية لألطفال، وتوفر الخبرات اإلبداعية والعملية 

وقت مبكر أو منتقالً إلى ككل".  ستركز الممارسات المناسبة تنمويًا على االحتياجات التعليمية الفريدة لكل طفل، سواء كان الطفل قد شارك في بيئات تعليمية في 

 المدرسة ألول مرة،

سيتم إبالغ أولياء األمور كل ربيع أثناء التسجيل في رياض األطفال  طفال الرائد.ي أو بمركز رياض األوسيتم تقديم الخدمات للطالب إما بنظام التعليم المنزل

 باألماكن المخصصة لحضور طالب رياض األطفال في مركز رياض األطفال الرائد.

 

 المبادئ التوجيهية لبرنامج رياض األطفال ذي الجودة العالية

المبادئ التوجيهية لوالية واشنطن لخلق برنامج داعم صارم ذي جودة عالية يلبي الخصائص الفردية لكل سيتبع برنامج رياض األطفال بنظام اليوم الكامل المقدم 

 طفل. تعمل المبادئ التالية على توجيه الموظفين وأولياء األمور في دعم الطالب:

 .تمثل األسرة المعلم األول واألهم عند الطفل 

 ات يعمل على دعم نمو وتنمية كل طفل.لذلك، فإن التعاون بين األسر والمدارس والمجتمع 

 .جميع األطفال هم متعلمون لديهم القدرة والكفاءة 

 ب الهادف ينمو األطفال عندما يكون لديهم عالقات آمنة مع البالغين، وبدعم من البيئات التي تكون آمنة وإيجابية ومناسبة ألعمارهم وتستخدم اللع

 ولديها توازن بين االستقالل والبناء.

 حادثة م األطفال بشكل أفضل من خالل المشاركة الفعالة وعند إتاحة الفرص لهم للتعلم من خالل االكتشاف والتفاعل واإلبداع وحل المشكالت والميتعل

 واللعب.

 مبتدئ والمعلم الموجه.يوفر برنامج رياض األطفال ذو الجودة العالية فرص التعلم المناسبة تنمويًا والصارمة أكاديميًا لتحقيق التوازن بين الطفل ال 

 .يدرك برنامج رياض األطفال ذو الجودة العالية االختالفات في احتياجات األطفال ومهاراتهم وقدراتهم ويدعمها؛ حيث ينمون بشكٍل منفرد 

  تمثل مرحلة رياض األطفال سنة انتقالية، فهي جسر بين خبرات التعلم المبكر ونظام التعليم المدرسيK-21. 

  برامج رياض األطفال ذات الجودة العالية فهًما لنمو الطفل والممارسات التعليمية المناسبة لدعم المعلمين بفعالية.يمتلك قادة 

 

 

 تعرف عليك

ويكمن الغرض من المؤتمر في  خالل األيام الثالثة األولى من المدرسة، يقوم معلمو رياض األطفال بتحديد مواعيد لعقد مؤتمرات للقاء الطلبة وأولياء األمور.

ستتاح لك الفرصة أنت وطفلك للتعرف على المعلم وستتمكن من طرح األسئلة وتبادل  األطفال.مساعدة طفلك على االنتقال بسالسة إلى مرحلة رياض 

 المعلومات المهمة بشأن طفلك، مثل:

 .األنشطة التي يستمتع بها طفلك 
 .األشياء التي تقومون بها مًعا كأسرة 

 .ما يريح طفلك عندما يشعر باإلحباط أو الغضب أو الحزن أو في المواقف الجديدة 

 .كيفية تعلم طفلك بشكل أفضل 

 .األشخاص المهمين في حياة طفلك 

 .الصحة أو غيرها من المعلومات الضرورية للحفاظ على أمان طفلك في المدرسة 

 

 منهج رياض األطفال بنظام اليوم الكامل

معايير المناهج المعتمدة لدى المقاطعة للمجاالت األكاديمية في القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم،  ويعتمد هذا المنهج على البحث ويلبي سيستخدم المعلمون 

 التعلم بوالية واشنطن.

 

 



 متطلبات برنامج رياض األطفال بنظام اليوم الكامل الممولة حكوميًا

 ألطفال بنظام اليوم الكامل ذي الجودة العالية، ما يلي:تتضمن العناصر األساسية لبرنامج رياض ا

 توفير برنامج تعليمي مدته ألف ساعة على األقل. .2

 توفير منهج يقدم مجموعة غنية ومتنوعة من الخبرات التي تساعد الطالب فيما يلي: .1

a. .تطوير المهارات األولية في المجاالت األكاديمية في القراءة والرياضيات والكتابة 

b. مجموعة متنوعة من مهارات االتصاالت. تطوير 

c. .تقديم الخبرات في مجاالت العلوم والدراسات االجتماعية والفنون والصحة والتربية البدنية ولغة عالمية أخرى غير اإلنجليزية 

d. .اكتساب المهارات الحركية الكبيرة والصغيرة 

e. جحة في أنشطة التعلم كفرد وكجزء من مجموعة.اكتساب المهارات االجتماعية والعاطفية التي تتضمن المشاركة النا 

f. .التعلم من خالل اكتساب الخبرات العملية 

 خلق بيئات تعليمية مناسبة تنمويًا وتشجع على اإلبداع. .3

 إظهار صالت قوية والتواصل مع مقدمي برامج التعليم المبكر. .4

 التعليم المبكر وأولياء األمور.المشاركة في أنشطة االستعداد ببرنامج رياض األطفال مع مقدمي برامج  .5

 (.WaKIDSبوالية واشنطن )رياض األطفال طفال ألجرد مهارات التنمية إدارة  .6

ص المشاركة سنة رياض األطفال هي الوقت السحري في نمو وتنمية الطفل.  يعمل وجود فهم عميق لتنمية الطفل على مساعدة المربين في خلق بيئة تدعم فر

 ذات الصلة. تدعم هذه القاعدة المعرفية األطفال في الحصول على سنة ناجحة برياض األطفال وبناء أساس للنجاح.والتعبير وفرص التعلم 

يسمح فهم احتياجات  اض األطفال في نفس الصف الدراسي.ينمو كل طفل ويتطور بمعدل فردي خاص به.  ويمكن أن تكون هناك اختالفات كبيرة بين طالب ري

 ردية بين جميع الطالب في الصف الدراسي أن يقوم معلمو رياض األطفال بدعم تأسيس كل طفل بنجاح.التعلم المشتركة والف

 

 المبادئ التوجيهية للتعلم والتنمية المبكرة بوالية واشنطن

والمجتمعات المحلية والمؤسسات الثقافية في توفر المبادئ التوجيهية للتعلم والتنمية المبكرة بوالية واشنطن، التي تمت كتابتها من خالل عمل موحد لمهنيي التعلم 

 وقت مبكر، المعلومات ألولياء األمور والمربين بشأن األطفال من الوالدة وحتى الصف الثالث.

 تتضمن الموضوعات الواردة في المبادئ التوجيهية ما يلي:

 .نبذة عن الطفل وعن أسرته وثقافته 

 .بناء العالقات 

 .اللمس والبصر والسمع والحركة 

 .النشأة الصحية 

 .)التواصل )معرفة القراءة والكتابة 

 .التعّرف على عالمي 

األمور لفهم  ة مفيدة ألولياءتعمل هذه المبادئ التوجيهية التعليمية والتنموية المبكرة، التي تم وضعها بعناية للتعرف على االختالفات بين األطفال وتمييزها، كأدا

 .xkktaaGGG.t21.Gp.etarpEiylupEwlw.awel1uilwut.ptthويمكن تنزيلها عبر:   مراحل نمو األطفال.

عبر:  لمزيد من المعلومات حول برنامج رياض األطفال بنظام اليوم الكامل، يمكن تنزيل دليل رياض األطفال بنظام اليوم الكامل بوالية واشنطن 

January2016.pdf-dayKGuide-http://www.k12.wa.us/EarlyLearning/pubdocs/WAFull. 
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 االستعداد لرياض األطفال

 نظام اليوم الكامل؟كيف يمكنني مساعدة طفلي على االستعداد لمرحلة رياض األطفال ب

كل طفل فريد من نوعه ويأتي من خلفيات وتجارب مختلفة.  من المهم أن ندرك أن األطفال يتعلمون بمعدالت مختلفة.  فمن الممكن أن يكتسب 

ن الطفل إحدى المهارات بسهولة، بينما تتطلب مهارة أخرى المزيد من الممارسة.  يمكن أن يساعد أولياء األمور الطفل على ممارسة العديد م

ارات في المنزل بسهولة من خالل القراءة لطفلهم ومساعدته على كتابة اسمه وعّد األشياء ونطق اسم الحروف واألصوات ونطق اسم األشكال المه

 واستخدام المقص والتحدث عن األشياء التي يحبها مثل الكتب وأسرته والحيوانات األليفة.  

التوجيهية التعليمية والتنموية المبكرة، التي تم وضعها بعناية لتمييز االختالفات بين األطفال.  من المبادئ   أُخذت األفكار التالية لمساعدة الطفل

وهي تمثل أداة مفيدة ألولياء األمور لفهم مراحل نمو األطفال.  ويمكن تنزيلها عبر:  

xkktaaGGG.t21.Gp.etarpEiylupEwlw.awel1uilwut.ptth. 

 

 نبذة عني وعن أسرتي وثقافتي

 مع طفلك معلومات حول األسرة والتقاليد الثقافية والطقوس واألعمال اليومية واألنشطة.  اشرح سبب أهميتها واجعل طفلك جزًءا  تبادل

 منها. 

 .علّم طفلك المساعدة في رعاية األطفال األصغر سنًا 

 ة عبر اإلنترنت.حدد أسئلة طفلك واهتماماته وساعده في استكشافها.  ابحث عن الكتب أو المعلومات ذات الصل 

 .ساعد طفلك على فهم مشاعره ومشاعر اآلخرين 

 .اشكر طفلك على بذل جهد إلنجاز مهمة 

 .العب ألعاب الذاكرة مع طفلك 

 بناء العالقات

 .رتب فرًصا لطفلك للعب مع أطفال آخرين 

 .شجع طفلك على االستماع إلى اآلخرين 

  مختلفة للعالقات والسلوك.دع طفلك يعرف أن البيئات المختلفة لديها قواعد 

 .ناقش مفهوم مشاركة األشياء مثل الطعام واأللعاب واللوازم ومعدات الملعب.  شجعه على أخذ دوره أو فرصته 

 .شجع السلوك اإليجابي تجاه الحيوانات وبين لهم االحترام 

 .دع طفلك يحل المشكالت بنفسه مع التوجيه 

 اللمس والبصر والسمع والحركة

 فرصة لممارسة النشاط البدني كل يوم.أعط طفلك ال 

  شجع طفلك على تجربة مجموعة متنوعة من األنشطة مثل القفز والجري والوثب واالنحناء واللف والتمدد والحفاظ على توازنه )المشي

 على خط( والدحرجة وقذف وصد الكرة.

 .الرقص على الموسيقى ولعب لعبة اتبع القائد ولعبة التظاهر 

 أقالم تحديد أو أقالم تلوين لطفلك لكتابة اسمه أو أحرف أو رسم صورة. احتفظ بورقة أو 

 .ذّكر طفلك أن تعلم القيام بأشياء جديدة بشكل جيد يتطلب الممارسة والتدريب.  ابق على مقربة عندما يجرب شيئًا صعبًا 

 .اذكر اسم الحواس الخمس مع طفلك وناقش كيف يمكنها مساعدته 

 

 

 

 



 

 النشأة الصحية

 .حاول المحافظة على عمل يومي أو جدول زمني ثابت لطفلك 

 .تأكد من حصول طفلك على قسط كاف من النوم 

 .ادعم طفلك لتنظيف أسنانه مرتين يوميًا 

 .اجعل طفلك يمارس غسل اليدين 

   .شجع طفلك على شرب الماء طوال اليوم 

 .خذ طفلك إلى فحوص األسنان والفحوص الطبية المنتظمة 

   .تحدث مع طفلك عن السالمة 

 .شجع طفلك على اتخاذ القرارات للعب ووضع األلعاب في مكانها المألوف 

 

 التواصل )معرفة القراءة والكتابة(

 .العب ألعاب الكلمات وغنِّ األغاني وارقص وابتكر القوافي مًعا 

 فس الشيء من طفلك.أجِر محادثات مع طفلك على مدار اليوم.  استمع لما يقوله ورد عليه وتوقع ن 

  .اقرأ لطفلك كل يوم.  اسأله عما قرأته وتحدث عنه 

 .اطلب من طفلك تحديد اسمه وتهجئته 

 .ساعد طفلك على ممارسة نطق األبجدية وتحديد الحروف واألصوات من الكتب أو المجالت 

   .ساعد طفلك على كتابة اسمه 

  وكتابة األرقام. 211ساعد طفلك على العد إلى 

 عّد السيارات من لون معين أثناء القيادة. تدرب على 

 .ساعد طفلك على تعلم أشهر السنة 

 .تحدث عن األشكال واألحجام المختلفة من خالل مقارنة األشياء 

 .العب ألعاب الورق أو ألعاب الطاولة مع طفلك 

 .استكشف المنطقة الخارجية وتحدث عن الصخور والنباتات والحشرات والطبيعة 

  فهم المكان الذي يعيش فيه والحي الذي يقطن به.ساعد طفلك على 

 .ساعد طفلك على التعبير عن نفسه من خالل الرسم أو الرقص أو الحركة أو الموسيقى 


