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IN KINDERGARTEN

يتم استخدام فترة التدخل التدريجى للتأقلم مع رياض
األطفال للمعلم والروتين والبيئة المدرسية العامة .
ينقسم الطالب إلى مجموعتين صغيرتين إلتاحة الفرصة
للمعلم لقضاء بعض الوقت مع كل طفل على مدار
ً
كامال قبل
اليوم  .ستحضر كل مجموعة يو ًم ا دراس ي ًا
حضور الفصل بأكمله  .ستقدم كل مدرسة تقوي ًم ا يحتوي
على تواريخ وأوقات مرحلية إلى جانب تاريخ اليوم
األول الكامل ٠

قانون والية تينيسي وسياسة مقاطعة
مدارس راذرفورد التعليمية
•يجب أن يبلغ عمر األطفال الذين يدخلون رياض
األطفال خمس سنوات في  ١٥أغسطس (آب) أو
قبل ذلك .وال تختبر مقاطعة راوثرفورد التعليمية
اختبار الدخول المبكر إلى رياض األطفال٠
•يشترط قانون الوالية وسياسة مقاطعة مدارس
راذرفورد التعليمية  ٦.٤٠٢لجميع الطالب الذين
يدخلون رياض األطفال للحصول على شهادة
التطعيمات/التحصين و تكون صالحة من وزارة
الصحة في والية تينيسي للتقدم بالمدارس أو
االلتحاق بها .لن يتمكن الطالب بدون وثائق التطعيم
أو اإلعفاء من بدء الدراسة٠
•تتطلب السياسة  ٦.٤٠٢من جميع الطالب الذين
يدخلون المدرسة ألول مرة إجراء فحص بدني كامل
خالل سنة تقويمية واحدة من دخول مدرسة
تينيسي٠

`

مناهج رياض األطفال
القراءة واللغة
تظهر األبحاث أن تطوير اللغة (التحدث واالستماع) أثناء
الطفولة المبكرة مهم للنجاح في المدرسة .ال يحتاج األطفال
إلى معرفة كيفية القراءة قبل رياض األطفال ،لكنهم بحاجة
إلى ممارسة العديد من المهارات لالستعداد .انهم يحبون
التكرار وسماع نفس األصوات والقصص
مرارا و تكرارا .هذا يبني مسارات قوية أو الجسور في
عقولهم لزيادة التعلم .يمكنك المساعدة في نشاطين رئيسيين -
التحدث إلى طفلك والقراءة بصوت عال .يتعرف األطفال
الذين يسمعون مجموعة متنوعة من الكلمات من البالغين على
المفاهيم المهمة ويفهمونها عندما يبدأون في القراءة .شريكك
في هذه العملية هو مكتبتك التي تحتوي على كتب وأنشطة
ومشورة مجانية٠

يعتمد منهج رياض األطفال على معايير والية تينيسي،
والتي تشمل فنون اللغة والرياضيات والدراسات االجتماعية
والعلوم والفنون البصرية والموسيقى والتربية البدنية٠
هدفنا هو تحقيق هذه المعايير من خالل إشراك الدروس التي
تشمل محادثة الطالب والتكنولوجيا وتغيير الغرف٠
لمزيد من المعلومات حول المعايير ،تفضل بزيارة

https://www.tn.gov/education/instruction/aca
demic-standards.html

! جرب هذا
اقرأ بصوت عال لطفلك يوميا  .طرح أسئلة حول القصة أو ★

تخمين ما قد يحدث  .استخدم أصوات ًا مختلفة للشخصيات لجعل
 .القراءة ممتعة وجذابة

اختيار الكتب واألنشطة التي هي متعة لكال منكما  .ابحث ★
عن المفاهيم البسيطة ( الحروف واألرقام واألشكال واأللوان ) ،
 .واألحداث السهلة  ،واللغة القافية ،والصور الجميلة

سلوكيات تساعد بناء الطفل اجتماعيا وعاطفيا

أظهر لطفلك العديد من الطرق التي تستخدم بها الكتابة ★ -

!جرب هذا

العالمات  ،والقوائم  ،وقوائم المطاعم ،والوصفات ،ومحالت
البقالة ،وعالمات الشوارع  .طلب المساعدة في العثور على
 .الحروف والكلمات

استخدام األلعاب ( على سبيل المثال  ،التظاهر بأنها شركة ★
بريد ) لتعليم الطفل عنوانه ورقم هاتفه  .قم بلعب ألعاب االستماع
باستخدام دالئل وإرشادات شفهية
(I Spy ...).

★ إنشاء روتين خالل الصيف .إعطاء طفلك وقت
مخصص للنوم ( ٨مسا ًء رائع) والتمسك به٠
★إعطاء طفلك فرص للعب مع اآلخرين
الحظ كيف يتعايش مع اآلخرين٠
★شرح عواقب السلوك
الخير والسئ٠
★أن تكون مسؤل ومحب ولكن متابع للتعليمات

★محاولة لعب األلعاب التي تتطلب أخد األدوار بالتناوب

الرياضيات
تشيياألبحاث يإىليأني مهاراتي
فيي مجاليالتعليميالمبكر،ي ي
بأكييقوةيتنبؤية،يتليهياي
الرياضياتيالمبكرةي تتمتعي ي
مهاراتيالقراءةيثمياالنتباه.ي تستم يريد راساتيالمتابعةيفي ي
تأكي يديأهميةيمها رات يالرياضيات يالمبكرة.ييكلمياي زادتي
أنشطةياألطفال يالموجهةينح يويالرياضيات يقبليرياضي
األطفال ،يكانيمن ياألفضليفهميالرياضيات يفي ي
المدرسة.يتتنبيأيمها رات يالرياضياتيالمبكرةي باستعدا يدي
أعىل يفي يالرياضياتي بالمدارسيالثانوية يوارتفاعيمعدالتي
االلتحاقيبالجامعات.ي توصلتيد راسةيأجرتهيايجامعةي
فاندربيلتيعامي٢٠١٤يإىل يأنهي"بالنسبةيلكلي من ي
الذكو يري واإلناثي،يتتنبيأيالرسعة يالرياضيةيالمبكرة يفي ي
الحياةيبمساهماتيإبداعيةي وقيادةيفيياألدوا يريالمهنيةي
الحرجة" ٠

