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رياض األطفال ذات اليوم الكامل
دليل على شكل سؤال وجواب لآلباء

يُعتبر االنضمام لرياض األطفال ذات اليوم الكامل خطوة جديدة مثيرة لك ولطفلك. 

تعرف على المزيد حول كيفية عملها والكيفية التي ستساعد بها طفلك.

ما هي رياض األطفال ذات اليوم الكامل؟

تبدأ مقاطعة أونتاريو في تقديم رياض األطفال ذات اليوم الكامل لألطفال في سن الرابعة والخامسة حيث 

يشمل اليوم:

التعلم من خالل اللعب أثناء يوم المدرسة العادي على  يحتوي  جذابًا  تعليمًيا  •��برنامًجا 

•��برامج قبل ساعات المدرسة وبعدها تم تصميمها لتكون مكملة ليوم المدرسة العادي. وهي اختيارية ويتم 

عرضها على اآلباء مقابل أسعار معقولة. سيتم تقديم الدعم لألسر التي تتأهل لذلك. سيتم توفير برامج قبل 

ساعات المدرسة وبعدها على أساس طلب الوالد.

كيف يستفيد طفلي؟

إن رياض األطفال ذات اليوم الكامل اختيارية لألطفال في سن الرابعة والخامسة مثلها مثل برامج رياض األطفال 

برامج التعلم المبكر ليوم كامل ـ كما في  في  يشاركون  الذين  األطفال  أن  إلى  تشير  األبحاث  الحالية. لكن 

رياض األطفال ذات اليوم الكامل ـ يحصلون على بداية أقوى في الحياة. سيستفيد طفلك في رياض األطفال ذات 

اليوم الكامل بما يلي:

المدرسة في  أقوى  • بداية 

يمكن أن يساعد اليوم الكامل من التعلم في وقت مبكر في الحياة على تحسين مهارات القراءة، والكتابة، 

والرياضيات لدى طفلك ويقدم أساًسا قويًا للتعلم المستقبلي. كما أنه يجعل االنتقال للمرحلة األولى أسهل لك 

ولطفلك. عندما يكون بدء الحضور للمدرسة تجربة ممتعة، يصبح األطفال أكثر ميالً للتعليم ويسعون بشغف 

ألن يكونوا جزًءا من خبرة المدرسة.



الفصل زمالء  مع  الوقت  من  • المزيد 

في أثناء يوم الدراسة العادي، سيستفيد طفلك من القدرة على التواصل االجتماعي مع األطفال اآلخرين وينمي 

المهارات األكاديمية واالجتماعية الضرورية للنجاح في المستقبل. البرنامج قبل ساعات المدرسة وبعدها 

ستمنح طفلك المزيد من الوقت مع غيره من األطفال في بيئة يألفها.

له نظير  ال  متكامل  • يوم 

سيبقى طفلك في أجواء مألوفة مع العاملين واألصدقاء بدالً من التنقل بين المواقع المختلفة.

من الذي سيدعم تعلم طفلي؟

سيعمل المدرسون ومتخصصو الطفولة المبكرة مًعا لمساعدة طفلك على التعلم أثناء اليوم الدراسي. وسيقومون بتطبيق برنامج مخطط 

بعناية يمثل تحديًا ويكون موجًها لمستوى تطور كل طفل.

سيستفيد طفلك من المهارات والخبرات التكميلية التي يدمجها متخصصو الطفولة المبكرة والمدرسون في البرنامج. وفي ظل وجود اثنين من 

الخبراء في الفصل طوال يوم الدراسة، سيحصل طفلك على المزيد من االهتمام والفرص للتعلم.

ما الذي يتعلمه طفلي أثناء يوم الدراسة العادي؟

سيشترك طفلك في العديد من النشاطات المختلفة التي تم تصميمها لمساعدة المتعلمين الصغار على االستكشاف واالكتشاف والنمو.

تشير األبحاث إلى أن هناك رابًطا قويًا بين اللعب والتعلم لدى األطفال الصغار، وخاصة في مجاالت حل المشكالت والمهارات اللغوية والعددية 

والمهارات االجتماعية والبدنية والعاطفية. سيشارك طفلك في لعب تلقائي وكذلك في تعلم أكثر انضباًطا من خالل اللعب بإرشاد من المدرس 

ومتخصص الطفولة المبكرة. هذه النشاطات تساعد طفلك على التفكير بإبداع واالستكشاف والبحث وحل المشكالت ومشاركة التعلم 

مع اآلخرين.

سيتم توجيه المدرسين ومتخصصي الطفولة المبكرة في فصول رياض األطفال ليوم كامل باستخدام وثيقة منهج جديد تم تصميمها لمساعدة 

طفلك على تطوير المهارات االجتماعية، والعاطفية، واألكاديمية، والبدنية التي من شأنها أن تقدم أساًسا جيًدا للنجاح في المدرسة والحياة.



أمثلة على التعلم من خالل اللعب

االستكشاف والبحث:

يقوم العديد من األطفال بعمل مراكب صغيرة ثم يضعونها في الماء. يضع كل طفل قاربه في الماء ثم يضع 

َصَدَفة واحدة في القارب في كل مرة. يقوم طفل آخر بتتبع عدد األصداف باستخدام الحساب البسيط. يطلب 

المدرس أو متخصص الطفولة المبكرة من األطفال أن يكتشفوا القارب الذي يحوي العدد األكبر من األصداف قبل أن 

يغرق وأن يفكروا في االختالف بين هذا القارب والقوارب األخرى.

التفكير اإلبداعي:

تقوم مجموعة صغيرة من األطفال بعمل عدة محاوالت لبناء برج بطولهم. يكتشفون من خالل المحاولة والخطأ أنهم إذا جعلوا قاعدة البرج 

عريضة فإنهم يستطيعون بناءه الرتفاع أكبر. ثم يرسمون صورة للمنتج النهائي ويكتبون على الصور ليشرحوا الحل الذي توصلوا إليه.

المالحظة والتعلم:

بعد صناعة وحدات تغذية للطيور من مواد معادة التدوير، يضعها األطفال في الشجرة الموجودة خارج نافذة فصلهم. ثم يقومون بمالحظة 

وتسجيل النشاط الذي يجري عند كل وحدة تغذية. بدعم من المدرس ومعلم الطفولة المبكرة وعلى أساس مالحظات األطفال، يقوم بعض 

األطفال بعمل تعديالت على وحدات التغذية الخاصة بهم ويضعونها بالخارج مرة أخرى لمالحظة أثر التغييرات على نشاط الطيور.

ما الذي سيتعلمه طفلي ويفعله قبل المدرسة وبعدها؟

أثناء العام الدراسي، ستعرض بعض المدارس البرنامج المتكامل لما قبل المدرسة وبعدها إذا تواجد العدد الكافي من اآلباء المهتمين. سيكون 

هذا البرنامج تكميلًيا لما يجري أثناء يوم الدراسة العادي. برعاية من متخصص في الطفولة المبكرة، سيشارك طفلك في وقت هادئ للقراءة، 

واألنشطة في صالة األلعاب الرياضية أو في الخارج، وفي زيارات لمختبر الكمبيوتر، وكذلك وقت للعب الحر في الفصل.

عندما يكون هناك طلب كاٍف من اآلباء وتملك اإلدارة القدرة، نشجع اإلدارات على توفير برامج لألطفال في سن الرابعة والخامسة في أوقات أخرى من 

البرنامج أيًضا لألطفال من سن السادسة إلى 12 سنة. يوفروا  قد  العام مثل أيام التنمية المهنية، واإلجازات المدرسية، والعطالت. كما 

من  المزيد  على  للحصول  المحلية  المدرسة  إدارة  أو  المسؤول  هذه البرامج اختيارية ويتم تقديمها بأسعار معقولة تحددها إدارة المدرسة. راجع 

التفاصيل. سيتم تقديم الدعم المالي لبعض األسر على أساس الحاجة المالية ومن خالل البلدية.

كيف تم اختيار المدارس؟

•��عملت إدارات المدارس مع اإلدارات المحلية األخرى والبلديات على ترشيح المدارس التي ستكون جاهزة لتقديم رياض األطفال ذات اليوم الكامل 

كل عام.

•��بالنسبة للمرحلة األولى من التنفيذ، تمت مطالبة إدارات المدارس بترشيح المدارس التى لديها مساحة كافية لتنفيذ البرنامج.
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كيف يمكنني المشاركة؟

تُعتبر مشاركتك في تعلم طفلك أمرًا مهًما في كل مرحلة من مراحل تعلمه. ها هي بعض الطرق البسيطة التي يمكنك بها مساعدة طفلك على 

تحقيق االستفادة القصوى من رياض األطفال ذات اليوم الكامل:

•��تحدث مع المدرس ومتخصص الطفولة المبكرة واسأل عن كيفية دعمك لطفلك في المنزل كل يوم، بالقراءة لطفلك مثالً واللعب معه والتمتع 

بنشاطات التعليم األخرى

•��قم بإظهار اهتمامك بتعليم طفلك – من خالل السؤال عما فعله طفلك في مراكز األنشطة اليوم واجعل من المدرسة والتعلم جزًءا مهًما من 

النقاش األسري

واألسر لآلباء  تنظيمها  يتم  التي  األخرى  واألحداث  التوعية  اجتماعات  بحضور  •��قم 

•��تحدث مع مدرس طفلك أو متخصص الطفولة المبكرة إذا كانت لديك أي أسئلة أو اهتمامات حول خبرة طفلك المدرسية

لماذا قدمت أونتاريو رياض األطفال ذات اليوم الكامل؟

في عالم اليوم المعقد، يُعتبر التعليم أكثر أهمية ألطفالنا مما كان عليه في أي وقت مضى. تم تصميم رياض األطفال ذات اليوم الكامل لتعطي 

طفلك بداية أقوى في المدرسة والحياة. رياض األطفال ذات اليوم الكامل لألطفال في سن الرابعة والخامسة تمثل جزًءا من خطة أونتاريو لدعم 

التعلم المبكر وتطور األطفال، وبناء نظام مدرسي أقوى، والمساهمة في مزايا أونتاريو االقتصادية التنافسية على المدى البعيد.

هل لديك المزيد من األسئلة؟
اسأل مسؤول مدرستك للحصول على المزيد من المعلومات حول رياض األطفال ذات اليوم الكامل في مدرستك.

�لالطالع على قائمة برياض األطفال ذات اليوم الكامل باللغة اإلنجليزية، قم بزيارة 
www.edu.gov.on.ca/kindergarten/fulldaykindergartenschools2.asp

�اكتشف المزيد من المعلومات عن رياض األطفال ذات اليوم الكامل باللغة اإلنجليزية على 
www.ontario.ca/maternellejardindenfants وباللغة الفرنسية على www.ontario.ca/kindergarten

معلومات  على  للحصول  أونتاريو  خارج  و2929-325 (416) من  أونتاريو  في  اتصل برقم 5514-387-800-1 مجانًا 
باإلنجليزية والفرنسية.


