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 األطفالروضة 
الكامل اليوم ذات

موراأل ألولياءوجواب سؤال شكل على دليل 

 لكشائقة جديدة خطوة الكامل اليوم ذات األطفال روضة إلى االنضمام عتبر ي
 اليومذات األطفال روضة عن التفاصيل بعض دليل الهذا لك يقدم س. ولطفلك
 الطريقةويوضح  تراودك،قد التي األسئلة بعض عن سيجيب أنه كما  الكامل،

.طفلكبها سيساعد  التي

الكامل؟اليوم ذات األطفال روضة هي ما 
 العمرمن والخامسة الرابعة في أونتاريو أطفال لجميع الكامل اليوم ذات األطفال روضة تتوفر 

.العامالقطاع قبل من لة المموالمدارس  في

:يليما الكامل اليوم ذات األطفال روضة تقدم 
.الطفلنمو نواحي كل تعزز متينة تعليم أسس  إلرساء خصيصاصمم معامين على يمتد برنامج  ●
.واالستفسارواالستكشاف  واللعب، العالقات،خالل من التعليم تدعم بيئة  ●
 وهي. العاديالمدرسي اليوم لتكملة صممة م وبعدها،المدرسي الدوام ساعات قبل لما برامج  ●

 تتأهلالتي لألسر المادي الدعم يتوفر قد . معقولرسم مقابل األمر  ألولياءتقديمها ويتم اختيارية 
 على بناءبعدها والمدرسي الدوام ساعات قبل لما برامج المدارس إدارة مجالس وستقدم . لذلك
.األمر وليطلب 

طفلي؟على ذلك فائدة ما 
 روضةتصميم تم . مضىوقت  أيمن ألطفالنا أهمية أكثر التعليم عتبر ي المعقد،اليوم عالم في 

 خطةمن  جزءاتمثل فهي . والحياةالمدرسة في أقوى بداية طفلك لتمنح الكامل اليوم ذات األطفال 
 أقوىالعام القطاع قبل من ل ممومدرسي نظام  وبناء األطفال،ونمو المبكر م التعللدعم أونتاريو 

.البعيدالمدى على التنافسية االقتصادية أونتاريو مزايا في والمساهمة 

 أن إال. العمرمن والخامسة الرابعة سن في لألطفال اختيارية الكامل اليوم ذات األطفال روضة تكون 
 األطفالروضة مثل  كامل،ليوم المبكر التعلم برامج في يشاركون الذين األطفال أن إلى تشير األبحاث 

.الحياةوفي المدرسة في أقوى ببداية حظون ي الكامل،اليوم ذات 

ontario.ca/EDUparents
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:يليا ممالكامل اليوم ذات األطفال روضة في طفلك سيستفيد 

بداية أقوى في المدرسة
 يمكن. مللتعلواالستعداد والكفاءة  بالقدرة،المدرسة إلى دخولهم عند األطفال جميع ى يتحل

 والكتابة القراءة،مهارات تحسين على الحياة في مبكر وقت في التعلم من الكامل اليوم يساعد أن 
 الصفإلى االنتقال يجعل أنه كما . المستقبلفي م للتعل قويا اساأسويمنحه طفلك لدى والرياضيات 

. ولطفلكلك أسهل ألول ا

 عامبشكل وعافيته الطفل صحة تحسين على القدرة لها فإن  برى؛كأهمية األولى المدرسية الطفل تجارب تكتسب 
 فيبفاعلية للمشاركة  اقاتوويصبح م للتعلحماسته تزداد  والمشاركة، االنتماء بحسالطفل يشعر عندما . حياتهطوال 

.المدرسيةالتجربة 

 في الصف مالءمع الزالعالقات  من الوقت لبناءٌ مزيد
. ينبروالماآلخرين األطفال مع االجتماعية العالقات إقامة إمكانية من طفلك يستفيد س العادي،المدرسي اليوم خالل في 

. بعدهاوما المدرسة في  المستقبليلنجاحه الضرورية والعاطفية االجتماعية مهاراته تنمية على طفلك األمر هذا سيساعد و
.مألوفةبيئة في اآلخرين مع التجارب من  مزيداطفلك وبعدها المدرسي الدوام ساعات قبل ما برامج في المشاركة ستمنح 

طفلي؟م تعلسيدعم الذي من 
 اليومخالل في التعلم على طفلك لمساعدة  معار مبكعمر في األطفال تعليم في صون المتخصون بروالمسون المدرسيعمل 
. طفلكل نمو مستوى مع  فاومكيلطفلك  تحديايمثل اللعب على  قائمبعناية موضوع برنامج تطبيق على وسيعملون . الدراسي

.وتوسيعهااليوم خالل في الحاصلة التعليمية العملية ي لتحدواهتماماته طفلك ألفكار سيستجيبون فهم 

 مختلفةمجموعات ومع مختلفة تعليم بيئات في ر مبكعمر في األطفال تعليم في المتخصصون ون بروالمس درالميعمل قد 
 المهاراتمن طفلك سيستفيد . ونموهطفلك م تعلسيدعمون فإنهم  كفريق، معاوبالعمل  أنهم، إال. اليومطوال األطفال  من

.البرنامجفي سون والمدرر مبكعمر في األطفال تعليم في صصون المتخين برالمجميع يضعها التي التكميلية والخبرات 

العادي؟المدرسي اليوم خالل في طفلي سيتعلمه الذي ما 
 االستكشاف،على الصغار مين المتعللمساعدة تصميمها تم التي المختلفة التعليمية الفرص من العديد في طفلك سيشارك 

.والنموواالكتشاف 

 حلمجاالت في وبخاصة  الصغار،األطفال لدى واالستفسار اللعب على القائم م التعلبين قوي رابط وجود إلى األبحاث تشير 
 طفلكاألمر هذا سيساعد . والعاطفيةوالبدنية االجتماعية والمهارات الرياضيات و والتثقيف،اللغوية والمهارات  المشكالت،

.اآلخرينمع م التعلومشاركة المشكالت وحل ي والتحرواالستكشاف  بإبداع،التفكير  على

 بتوجيهاتالكامل اليوم ذات األطفال روضة في ر مبكعمر في األطفال تعليم في المتخصصون ون بروالمسون المدرد سيتقي
 واإلبداعية والعاطفية، االجتماعية،مهاراته تنمية على طفلك لمساعدة صمم مفهو 2016.  للعاماألطفال روضة برنامج مستند 

.حياتهوطوال المدرسة في للنجاح  متينا أساساتمثل والتي واإلدراكية 
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اللعبخالل من م التعلعلى أمثلة 

:ّيحراالستكشاف والت
 طفلكل يضع . المائيةاألنشطة مركز إلى معهم يحملونها ثم صغيرة مراكب األطفال من العديد م يصم

 باستخداماألصداف عدد ب تعقعلى آخر طفل يساعده . القاربفي األخرى تلو ة فدصيضع ثم  الماءفي قاربه 
 قبلاألصداف من األكبر العدد على يحتوي الذي القارب يعرفوا أن األطفال من ي برالميطلب . بسيطة عدطريقة 

.القواربمن غيره عن قه يفرما في يفكروا وأن يغرق أن 

:التفكير اإلبداعي
. بينهممن  قامةاألطول الطفل طول يوازي ما إلى ارتفاعه يصل برج  لبناءعدة بمحاوالت األطفال من صغيرة مجموعة تقوم 

 صورةيرسمون . أكبربارتفاع بناءه من سيتمكنون فإنهم أعرض البرج قاعدة جعلوا إذا أنهم والخطأ المحاولة خالل من يكتشفون و
 جميع يضم لقاءفي ين بروالماألخرين األطفال مع عملهم يشاركون  ،الحقا. تفكيرهملعرض  وأعداداكلمات ويستخدمون لبنيتهم 

.المقبلةالمراحل ويناقشون الصف أفراد 

:مّالمالحظة والتعل
 خارجالموجودة الشجرة في ويضعونها بالبذور يملؤونها  تدويرها، معادمواد من الطيور إلطعام وحدات األطفال يصنع أن بعد 

 يبروالمس المدرمن بدعم . يرونهما لون ويسجاإلطعام وحدات من واحدة كل في النشاط يراقبون  بعدها،. الدراسةقاعة نافذة 
 اإلطعاموحدات في تغييرات األطفال بعض جري ي الخاصة،مالحظاتهم على  وبناء ر،مبكعمر في األطفال تعليم في لمتخصص ا

. البذورمن أكبر كمية تناولوا إذا أو عليها وا يحطأن الطيور على ذلك ل سهإذا ما لرؤية الخارج إلى عيدونها ويصنعوها التي 

وبعدها؟المدرسة قبل ويفعله طفلي سيتعلمه الذي ما 
 اهتمامهماألمور  أولياءمن  كافعدد أبدى إذا وبعدها المدرسة قبل ما برنامج المدارس بعض ستقدم  الدراسي،العام خالل في 

 المتخصصينين برالمأحد برعاية  التالمذة،سيشارك . العاديالدراسي اليوم  أثناءيحدث ما البرنامج هذا ل سيكم. بذلك
 االعتبارفي تأخذ والتي  الطلق، الهواءوفي الدراسة قاعة في التجارب من واسعة مجموعة في  ر،مبكعمر في األطفال تعليم  في

. األطفال اهتمامات

 البرنامجإطار بمد المدارس إدارات بعض تقوم فقد  ذلك،على  قادرااإلدارة مجلس ويكون األمور  أولياءمن  كافطلب هناك يكون حيث 
 لألطفالبالبرنامج االلتحاق باب تفتح قد كما . آذار/مارسوعطلة الصيفية العطالت فيها بما  العام،من أخرى أوقات إلى الزمني 

.العمرمن عشرة والثانية السادسة بين  ما

 مجلسأو المحلية المدرسة مدير راجع . المدرسةإدارة مجلس يحدده معقول رسم مقابل تقديمها ويتم اختيارية البرامج هذه 
.الماليةحاجتها على  بناءاألسر لبعض المالية المساعدات البلدي المجلس يوفر قد . التفاصيلمن  لمزيدإدارتها 
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المشاركة؟يمكنني كيف 
 خاللهامن يمكنك التي البسيطة الطرق بعض إليك . تعليمهمراحل من مرحلة كل في  هاما أمراطفلك م تعلفي مشاركتك عتبر ت

:الكاملاليوم ذات األطفال روضة من القصوى االستفادة تحقيق على طفلك مساعدة 

 المنزل؛في طفلك م تعلدعم يمكنك كيف واسأل ر مبكعمر في األطفال تعليم في المتخصص ي بروالمس المدرمع تحدث ●
.الطلق الهواءوفي المنزل في بتجارب  معاتمتاع واالسمعه واللعب  طفلك،مسامع على القراءة خالل من  المثال،سبيل على 

 طفلكتسأل أن  أيضايمكنك . األسريالنقاش من  مهما جزءام والتعلالمدرسة جعل خالل من طفلك بتعليم اهتمامك  أبد ●
:المثالسبيل على . اليومخالل في تعلمه  اعم

 ضتتعرأو اكتشافات بأي قمت هل  بذلك؟للقيام األفضل المكان كان ما  األطفال؟روضة في اليوم استكشفته الذي ما 
مشكالت؟/ياتتحد ألي

االستكشاف؟على لمساعدتك بها اللعب اعتدت التي األمور ما  الخارج؟في أم الداخل في كنت هل 

لمساعدتك؟المنزل في به القيام يمكننا  شيءمن هل  ؟غداعليها العمل ستواصل خطط أي لديك هل 

 اإلبداعي،اللعب  التمثيل،أو المكتبة  والماء،الرمل مناطق  المكعبات، المثال،سبيل على  )اليوملعبت /استكشفتأين 
هناك؟فعلت ماذا  ؟(الخارج في

معه؟أحضرها التي األغراض ما  ك؟صفأفراد مع ث تحدا عم كان؟من . اليومك صففي خاص ضيف زارك 

 موضوعقررت كيف . رسمتهاكيف أخبرني . دراستكقاعة في اإلعالنات لوحة على معلقة رسمتها التي الصورة  رأيتلقد 
استعملتها؟التي المواد ما  الرسم؟

.واألسراألمور  ألولياءتنظيمها يتم التي األخرى واألحداث المعلومات تقديم اجتماعات احضر . طفلكمدرسة بزيارة ل تفض●
 المنزلفي التعليمية طفلك تجارب عن ر مبكعمر في األطفال تعليم في المتخصص ي برالمأو طفلك س مدرإلى ث تحد●

.والمدرسة

أخرى؟أسئلة أي لديك هل 

روضةحول المعلومات من  مزيدالك يقدموا أن فيها ين بروالم المدرسةمدير إلى اطلب 

.المدرسةفي الكامل اليوم ذات األطفال 

 إضافيةمعلومات على للعثور  www.ontario.ca/kindergarten بزيارةل تفض
 بالمدارسقائمة وعرض الكامل اليوم ذات األطفال روضة عن 

 والرقم أونتاريو،في  مجانا 5514-387-800-1 الرقمعلى اتصل 
.والفرنسيةاإلنكليزية باللغتين لمعلومات أونتاريو خارج من  325-2929 (416)

 العديدفي األمور  ألولياءالمخصصة المعلومات من  ومزيداالكتيب هذا تجد سوف 
ontario.ca/EDUparents علىاللغات  من
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