ARABIC
ما هي روضة األطفال /مرحلة ما قبل المدرسة لألطفال
في سن الرابعة؟
روضة األطفال هي برنامج تعليمي خاص باألطفال في
سن الرابعة ،يُدير البرنامج معلم /معلمة حاصل على
شهادة في التعليم.ويُطلق عليها في بعض األحيان مرحلة
ما قبل المدرسة .يجب أن يبلغ األطفال أربعة سنوات
بحلول  30أبريل ،للحضور في رياض األطفال في العام
قبل أن يلتحقوا بالمدرسة.
تُدار جلسات رياض األطفال في أيام وأوقات مختلفة،
ويكون مجمل الساعات  15ساعة في األسبوع خالل
الفصول الدراسية.
وقد تختلف الـرسوم المستحقة لكل فصل دراسي وبحسب
كل خدمة .وهذه الخدمة مجانية إذا كنت تحمل بطاقة
الرعاية الصحية و/أو تأشيرات معينة.

ما الذي يحدث في رياض األطفال؟
يقدم معلم /معلمة رياض األطفال برنامجًا تعليميًا لتلبية
احتياجات األطفال واهتماماتهم .وهذا يُتيح لألطفال
مجموعة من الفرص التي تساعدهم على تنمية رغباتهم
ً
فضال عن استكشاف اللغة ،وممارستهم
في التعلم ،
لتجارب حيوية ،ومساعدتهم على خلق صداقات.

تقوم عالقات صداقة لألطفال وأولياء األمور في
رياض األطفال.
يزاول األطفال في رياض األطفال األنشطة
الجماعية والفردية أيضًا .كما يتعلمون المشاركة
وفعل األشياء سويًا ،وكذلك كيفية العمل منفردين
بشكل مستقل.

ويصبح األطفال في رياض األطفال مستقلين في اتخاذ
القرارات والقيام باألشياء ألنفسهم .ويساعدهم ذلك على
تعلم كيفية اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية.

يُرحب باألطفال وأسرهم من جميع الثقافات.

يتعلم األطفال األرقام ومفاهيمها من خالل البناء باستخدام
المكعبات ،والقيام باأللغاز ،وممارسة األلعاب.

ويتعلم األطفال اللغة من خالل التحدث ،واالستماع،
والغناء ،والقراءة ،والمشاركة في سرد القصص.

?WHAT IS 4 YEAR OLD KINDERGARTEN/ PRESCHOOL

يجلب األطفال الوجبات الخفيفة والغداء من منازلهم لالستمتاع بها في
رياض األطفال .ويتعلمون عن األكل الصحي وكيفية ترتيب صناديق
األغذية ،وحاويات الطعام ،واألغلفة الصحية للطعام .كما يراقبون
ويتعلمون خلق الصداقات والتواصل خالل هذه األوقات.
ويوجد أنشطة داخلية وخارجية في رياض األطفال .كما يتم تخصيص
أوقات لممارسة األنشطة وأوقات للراحة .يستمتع األطفال ويلعبون كما
يتعلمون.

ما هي فوائد رياض األطفال؟
تعمل على تحضير األطفال بشكل أفضل قبل دخولهم المدرسة .حيث
يتعلمون أن يكونوا ضمن مجموعة ،وخلق صداقات ،كما يتعلمون التعبير
عن أنفسهم بثقة وأن يمارسوا راحتهم في بيئات خارج منازلهم.

ما الذي يجب أن يتعلمه األطفال قبل دخولهم المدرسة؟
• أن يكونوا مرتاحين وواثقين في طلب المساعدة من الكبار
• أن يكون قادرين على القيام بأشياء ألنفسهم
• تعلم وفهم األعمال الروتينية المختلفة خالل اليوم
• تقبل اآلخرين وإدراك أن االختالف أمرًا ال بأس به
• تعلم الجلوس والتركيز على األنشطة والمهام
• الشعور بالراحة تجاه األشياء الجديدة ومحاولة تجربتها
• الشعور بالراحة تجاه كونهم مبدعين ،واتباع أفكارهم

كيف يمكنني الحصول على المزيد من المعلومات؟
تتوفر إستمارات التسجيل في مراكز رياض األطفال.
للمزيد من المعلومات ،يُرجى االتصال بمجلس مدينة
 Morelandعلى الرقم  .9240 2271ويمكننا الترتيب
لمترجم شفهي حسب الحاجة.
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