
الدخول

إلى روضة األطفال
يعتبر خطوة كبيرة بالنسبة لكم ولطفلكم!

لذلك، فأنتم مدعوون 
...للمشاركة في برنامج مصمم لمساعدة طفلكم في االنتقال 

إلى المدرسة والنجاح فيها. 

 مرحباً بكم في مغامر
ات برنامج 

ما هي 
الخطوة التالية؟

 في بداية 
 العام الدر

اسي:

اجتمع مع معلم)ة( طفلك للتواصل .1
العائلي.  يعتبر هذا االجتماع 

فرصة رائعة للتعرف على 
بعضكم البعض. 

+  إذا كان طفلك قد داوم من قبل في برنامج لما قبل المدرسة أو 
دار لرعاية األطفال، نرجو النظر في مشاركة المعلومات التي 

تلقيتها من مقدم خدمة التعليم المبكر. 

+  وانظر أيضا في مشاركة أي معلومات تقييم قد تكون في 
حوزتك بشأن طفلك. 

ً

أستفسر من معلم أو معلمة طفلك 
عما عرفوه عن طفلك من خالل 

)WaKIDS(. عملية
بحلول أوائل شهر 
نوفمبر/ تشرين 

الثاني:

2.

أطرح على المعلم أسئلة مثل: 

+  ما هي األشياء التي عرفت أن طفلي يستطيع القيام بها بكفاءة؟ 

+  ما الذي يمكنني القيام به في المنزل للمساعدة في دعم العمل الذي 
يتم القيام به في الفصل؟ 

:موارد 
إلا عوقملا (  )WaKIDSجمبرنال يكترونل

www.k12.wa.us/WaKIDS

تناقشاملا هيجتول بكتي ”!يديم نفسقت “
يلعائلا صلاتولخاصة بالا 

  https://bit.ly/2HH88Sk 

،ومنلابكر وملا يملتعلا حول نشنطاولاية و تاإرشاد 
 ثلمن الميلاد وحتى الصف الثا 
https://bit.ly/39RcMt0 

 نيلخادلا يف دجا توم ةادع يتلا شائعةلا صخصائلا  
ألطفال وتاWaKIDS(   ضريال ) جمسطة برناابو ساق

https://bit.ly/3bTsCFk 

 ( جمبرناWaKIDSنشنطاعايير ولاية ومو ) 
https://bit.ly/2SPNshw  

360-725-6161

 هنا يبدأ المستقبل
المشرق لطفلك.
 نشكركم على العمل 
 معنا من أجل جعل 

 روضة األطفال تجربة 
رائعة لطفلكم! 

2013
13-0032

https://www.k12.wa.us/student-success/testing/state-testing-overview/washington-kindergarten-inventory-developing-skills-wakids
https://www.k12.wa.us/student-success/testing/state-testing-overview/washington-kindergarten-inventory-developing-skills-wakids/wakids-family-connection/%E2%80%9Cintroducing-me%E2%80%9D-family-connection-booklet
https://www.k12.wa.us/student-success/support-programs/early-learning-washington-state/early-learning-and-development-guidelines


 : ا ذ برنامج )WaKIDS(ما

التحاق طفلكم بروضة األطفال. عند   : متى

الجديدة. في مدرسة طفلكم   : ين أ

بالعمل سويا، يمكننا خلق أفضل ألنه   : ا ذ لما
الحياة. لمدى  للتعلم  ممكنة  بداية 

ً

ما هو برنامج 
?

قائمة جرد والية واشنطن لتنمية المهارات - أو 
)WaKIDS( - عبارة عن عملية الغرض منها: 

الترحيب بالتالميذ وعائالتهم في روضة األطفال.   •
تقييم نقاط القوة لدى التالميذ.   •

مناقشة خصائص نمو  وتعلم األطفال والتي ستمكنهم من   •
النجاح في المدرسة. 

ليس هناك أي شخص يعرف طفلكم أفضل منكم أنتم. فأنتم 
عضو هام في الفريق الذي سيساعد في دعم تعلم طفلكم 

وجعل االنتقال إلى روضة األطفال يتم بأسهل طريقة ممكنة.

مسار يؤدي إلى النجاح: 

عقد شراكة بين 
العائالت والمعلمين 
للتعرف عليكم وعلى التواصل العائلي 

طفلكم. 

التقييم 
يحدد المعلمون نقاط   

القوة لدى األطفال لتوجيه  
الدعم إلى حيث تكون  

الشامل للطفل  هناك حاجة ماسة له. 

تبادل المعلومات 
بين كل من معلمي 
روضة األطفال 

ومقدمي التعليم المبكر  التعاضد 
للمساعدة في نجاح  المبكر للتعليم

األطفال. 

 النتيجة
خلق مسار يؤدي 

إلى نجاح طفلكم في 
المدرسة. 




