
روضة أطفال
 في كانساس 

KANSAS 
STATE DEPARTMENT OF 

EDUCATION 

 كتيب لعائالت األطفال الصغار من سن 
 سنوات 7ىلإ 3

 ي نجاح كل طالب.ف د العالمكانساس تقو
 2021 ي مايوف اجعةتمت المر



 

 الية كانساس خطة “كانساس تستطيع”ي وف ية مجلس التعليمتحدد رؤ
Kansans Can ي نجاحف د كانساس العالمالخاصة بنا للتعليم: أن تقو 

 ى الطفل،عل اًكثر تركيزا أ ًية للتعليم نظامكل طالب. تتطلب هذه الرؤ
 ا ًيتطلب من الجميع العمل معدي، ود للنجاح الفريوفر الدعم والموارو

 ضة األطفال هو واحد منحلة رولجعله حقيقة واقعة. االستعداد لمر
 ية،النتائج الخمسة القابلة للقياس التي ستنقل كانساس نحو هذه الرؤ

 يف ة تضع األساس للنجاح األكاديمي للطفلألن تجارب الطفولة المبكر
ئيسي الذي قمتم بهى الدور الرعل ا لكم كأولياء أمورًالمستقبل. شكر

 ي التعلم والنمو مع طفلكم.ف بالفعل 

 يصليل األي التموف لدعمها W.K. Kellogg Foundation سسةلمؤ ًاتقدير
 لهذا المشروع.

 ى أساسعل امجها وأنشطتهاي برف الية كانساسة التعليم بوارال تميز وز
 توفرالعرق، أو اللون، أو األصل القومي، أو الجنس، أو اإلعاقة، أو العمر، و

 ى الكشافة ومجموعات الشباب المخصصةلا للجميع إًيمتساو اًلصوو
 ات المتعلقةي للتعامل مع االستفسارلاألخرى. تم تعيين الشخص التا

 بسياسات عدم التمييز:

 الية كانساس، مكتب المستشار العام،ة التعليم بوارالمستشار العام لوز
 الية كانساسة التعليم بواروز

 و زيمت الازب يف ساسناك ةيالوب ميلعتلا ةر،سنجلا وأ ،يموقلا لصألا وأ ،نوللا وأ ،قرعلا ساسأ ىلع اهتطشنأو اهجمار
رفوتو ،رمعلا وأ ،ةقاعإلا وأ لوصويواستم انييعت مت .ىرخألا ةصصخملا بابشلا تاعومجمو ةفاشكلا ىلإ عيمجلل ا ً ً 

 اسفتسالا عم لماعتلل يلاتلا صخشلا:زييمتلا مدع تاسايسب ةقلعتملا تار

 ول ماعلا راشتسملاازو ،ماعلا راشتسملا بتكم ،ساسناك ةيالوب ميلعتلا ةرازساسناك ةيالوب ميلعتلا ةر

KSDE General Counsel, Office of General Counsel, KSDE, Landon State Office Building, 
900 S.W. Jackson, Suite 102, Topeka, KS 66612, (785) 296-3201 

This publication was made possible by grant number 90TP0078. Its contents are solely the responsibility of the 
authors and do not necessarily represent the official view of the United States Department of Health and Human 
Services, Administration of Children and Families. 



 ضة:عام الرو

 سييل االستعداد المدرتحو
 سيى نجاح مدرلإ

 يف د معلومات الوالدينمركز موار الية كانساسة التعليم بواروز
 كانساس
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 ة،يزعائالتنا العز
 ممتع لعائلتكم! ٌا، و هو وقتًيبضة األطفال قر¡تهانينا! سوف يدخل طفلكم رو

 ي االستعدادف ضوعات الهامة التالية، والتي يمكن أن تساعد طفلكيوفر هذا الكتيب معلومات حول المو
 ضة األطفال:لدخول رو

1  ضة األطفال؟حلة روما هو االستعداد لمر

3  ضة األطفالمعلومات حول دخول رو

3  ضة؟ى الرولهل يوجب القانون أن يذهب األطفال إ

3  ضة األطفال؟ما هي متطلبات الحضور لرو

3  ضة األطفال؟ي روف ما هي متطلبات العمر للتسجيل

4  ضة األطفال؟ي روف ما هي المستندات المطلوبة للتسجيل

7  ضة األطفالى رولحلة االنتقال إمر

7   ES:QSA-2)و (QSA-3 احل®استبيانات األعمار والمر

9  معايير كانساس للتعليم المبكر

13  أسئلة إضافية قد تكون لديك:

15  ضة األطفالجعية لدخول روالقائمة المر

17  المصادر

 ضة األطفال المحددة لطفلك.بة رويد من المعلومات حول تجرستك تقديم المزة منطقة مدريمكن إلدار
 ي نجاح طفلك.ف بة، كما يساهماء التجري إثرف ستهيساعد بناء عالقة مع معلم طفلك ومدر

الية،يد عن متطلبات الوفة المزستك، أو معرى منطقة مدرعل ى مساعدة إضافية، مثل العثورلإذا كنت بحاجة إ
 جى االتصال بنا باستخدام البيانات التالية:اك العائلة، فيرد إضافية إلشري موارف أو كنت ترغب 

 ي كانساسف مركز مصادر معلومات أولياء األمور
www.ksdetasn.org/kpirc 

(866) 711-6711 

 الية كانساسة التعليم بواروز
www.ksde.org 

(785) 296-3201 

1-800-CHILDRENبية: عندما يتعلق األمر بتر
 ى الدعمعل طفلك، فال يوجد سؤال محظور. احصل 

 ى مدار الساعة طوالعل )د من األحكامالمجر( بويالتر
 ية واإلسبانيةذلك باللغتين اإلنجليزيام األسبوع، وأ

 ى العديد من اللغات األخرى.لباإلضافة إ

 6378-332-800-1 قماالتصال بالر	
 “1800CHILDRENKSيل تطبيق الجوال “تنز	
 ىلسالة نصية إسال ري أو إرنيد إلكتروسال برإر	

1800CHILDREN@kcsl.org 
 1800CHILDRENKS.org ةيارز	

mailto:1800CHILDREN%40kcsl.org?subject=
https://www.1800childrenks.org
https://www.ksdetasn.org/kpirc/kansas-parent-information-resource-center
https://www.ksde.org
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روضة أطفال في كانساس

 ضة األطفالمعلمو رو
ي جميع أنحاء كانساسف

متحمسون ومستعدون 
 ىعل لمساعدة طفلك 

 ا نحو النجاح ًالمضي قدم
 سة.ي المدرف
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I ضة األطفال؟حلة روما هو االستعداد لمر 

 الدةضة منذ الوحلة الرويبدأ االستعداد لمر
 ى. أنتليستمر طوال سنوات الطفل األوو

ه،ي أمرلالمعلم األول للطفل بصفتك و
 أو بصفتك المقدم األساسي للرعاية 

ي بعضف ي األمر البيولوجيلمن و ًبدال
 األحيان. كل بيئة تقوم بإنشائها هي بيئة 

س والتجارب التيثر الدروتعليمية. تؤ
 ى التعلم مدى الحياة.عل تعطيها لطفلك 
 لسنوات ٌسة هو نتيجةاالستعداد للمدر

 ة.التعلم المبكر

سع من مفهومسة أومفهوم االستعداد للمدر  ده. يتعلق االستعدادالتعامل مع الطفل بمفر”
 والعائالت، باألطفال،- الواسع بالمعنى- سةللمدر

 س، والمجتمعاتة، والمداروالبيئات المبكر
 سة أوالمحيطة. ال يعتبر استعداد األطفال للمدر

 فيهم، اًلمتأص ًياا فطرًعدم استعدادهم لها أمر
 ات األطفالى مهارعل بل هناك تأثير كبير للعائلة

 ذلك من خالل تفاعلهم مع األشخاصتطورهم، وو

 “سةى المدرلوالبيئات األخرى قبل المجيء إ
 اجعة:.. بحث تحت المرMaxwell, K., & R.M. Clifford. 2004 . المصدر: —

(سة. األطفال الصغارتقييم االستعداد للمدر 591 :( 4246-. 

 التمويل

 مجتمع

 البيئة
 التعليمية

 طفل

 أسرة

 السياسات

 يدعم
 النظام

سة هو حجراالستعداد للمدر
أساس ضروري لتحقيق النجاح 

 ثري المستقبل. تؤف األكاديمي 
ضةحلة روالسنوات السابقة لمر

 ي،لمستقبلى النجاح اعل األطفال 
 نشاطتساعد الوجبات الصحية وو

 ي والمعنوي - باإلضافةنطفلك البد
 يف ى التحدث معه قدر اإلمكان –لإ

ات الالزمةيد الطفل بالمهارتزو
 ى النجاح.عل لمساعدته 
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 ضة األطفالمعلومات حول دخول رو
 ىلهل يوجب القانون أن يذهب األطفال إ

 ضة؟الرو

ضةى رولط قانون كانساس ذهاب الطفل إال يشتر
 األطفال. لكن معظم أطفال كانساس يذهبون 

 ى العمر الذيلصولهم إضة األطفال عند وى رولإ
 أو( سالار إريؤهلهم لذلك. للوالدان حق اتخاذ قر

 ضة.ى الرولالطفل إ )سالعدم إر

ي تأخير تسجيلف ًاتفكر العائالت أحيان  الطفل الذي يقترب عيد ميالده من إحدى”
 يخ الفاصلة، أو يؤخرون التسجيلالتوار

 يد منى المزلالعتقادهم أن الطفل يحتاج إ
 الوقت حتى ينضج.

 ضة األطفالى أن تأجيل رولتشير األبحاث إ
اتي المهارف ظةى اختالفات ملحولدي إال يؤ

 سة.ي المدرف األكاديمية خالل أول عامين 
 ضةى ذلك، ال يضمن تأجيل رولباإلضافة إ

سة،كبر للمدرأ ًة استعدادااألطفال بالضرور
 دون تدخالت لمعالجة المخاوف المتعلقة 

 بالنمو.

اًا أن األطفال األكبر سن ًيضأظهرت األبحاث أ
 يد لديهم خطري الفصل قد يزف من زمالئهم 

 ةالتحديات االجتماعية أو السلوكية خالل فتر
 “اهقة.المر

 Mayo Clinic 2019 المصدر: —

 حلةا لمرًليست مهمة الطفل أن يكون جاهز
 ضة األطفال، ولكن من مسؤولية النظام أنرو

 حيب بكل طفل واالستجابة لها للترًيكون مستعد
 ومناسبة. ٍدةمقصو ٍيقةبطر

ضة األطفال؟ما هي متطلبات الحضور لرو

د دخولهضة األطفال بمجري روف يجب أن ينتظم طفلك 
، يتحملK.S. 72-3120 إليها. فبموجب قانون كانساس 

 الوالدان مسئولية ذهاب الطفل الذي بلغ سن السابعة 
ا، أو حتى ًعام 18 سة بشكل مستمر حتى يبلغى المدرلإ

 ىعل ية، أو حتى يحصلسة الثانوى دبلوم المدرعل حصوله 
 ).GED( ير التعليم العامات تطوشهادة اجتياز اختبار

 ات التعليمية السياسات الخاصة بالغيابتضع اإلدار
ة منطقتكمع إدار ْل َ َواص". ت"بعذر" والغياب "بدون عذر

 ى المتطلبات المحلية المحددة، أو إذاعل المحلية للحصول 
ص الغياب.كانت لديك أسئلة بخصو

 ضةي روف ما هي متطلبات العمر للتسجيل 
األطفال؟

 31 ي يومف سنوات 5 األطفال الذين تبلغ أعمارهم 
 سنوات 5 اسي، أو الذين يبلغونأغسطس من العام الدر

 ي كانساس، مؤهلونف قبل ذلك اليوم، والذين هم مقيمون
 ي كانساسف س العامةي المدارف ضة األطفاللاللتحاق برو

 ىل. إذا انتقلت إ KSA 72-3118) قانون كانساس(
 ضةى رولالية أخرى وكان طفلك يذهب إكانساس من و

ضةاألطفال قبل انتقالك، فإن طفلك مؤهل لاللتحاق برو
 ي كانساس.ف األطفال 

 ضة أطفال معتمدةكمل طفلك روإذا أ مالحظة:
 لاللتحاق بالصف ًالية أخرى، وأصبح مؤهالي وف

 طفلك يكون فقد لذلك، نتيجة اليةالو تلك يف األول
ي كانساس، حتى لوف لاللتحاق بالصف األول ًمؤهال

 الية كانساس.ي وف لم يستوف متطلبات السن 

 ي:لابط التاى الرعل نتكانساس عبر اإلنتر )أو قوانين( ى قانونلصول إيمكنك الو
http://ksrevisor.org/statutes/ksa_ch72.html 

http://ksrevisor.org/statutes/ksa_ch72.html


   

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 ألطفالا ضةور دخول لضو تامعلوم | رلافطأ ةضو فساسناك ي

 ضة األطفال؟ي روف ما هي المستندات المطلوبة للتسجيل

 ضة األطفالي روف ثائق المطلوبة للتسجيلالو

شهادة الميالد	

 ةى نسخة من شهادة ميالد طفلك من إدارعل ي كانساس، فيمكنك الحصولف إذا كان طفلك قد ولد 
 نت، أو الهاتف، أو الحضوريع، أو اإلنتريد السريد، أو البريق البري كانساس عن طرف يةاإلحصاءات الحيو

 ي السنة:ف ا ًيوم 365 ي األسبوع،ف يامساعة طوال أ 24 ى مدارعل يلقم التاالشخصي، أو الفاكس. اتصل بالر
 ة الموقعياريون للغة اإلسبانية. يوجد خيار آخر وهو زجمون فورحيث يوجد متر 877-305-83151-

 ى:عل ي الخاص بهمناإللكترو
https://www.kdheks.gov/vital/birth_howto.html 

ا من الشخص الذي يجب االتصالًكد الية أخرى، ولم تكن متأي وف َ ِدلُإذا كان طفلك قد و مالحظة:
 يف يةة اإلحصاءات الحيوى نسخة من شهادة ميالده/شهادة ميالدها، فيمكن إلدارعل به للحصول 
 ةي الفقرف دةجى التواصل معهم باستخدام المعلومات الموجويدك بهذه المعلومات. يركانساس تزو

 السابقة.

 ات(ضسجل التحصين )اللقا

 سة بموجب قانون كانساس للتحصين:اللقاحات التالية مطلوبة لاللتحاق بالمدر

 (DTap/Tdap) س والسعال الديكييا والتيتانوالدفتير	
 (IPV/OPV) شلل األطفال	
 (MMR) الحصبة، النكاف، والحصبة األلمانية	
 Bو A التهاب الكبد	
 )جدري الماء( الحماق	

سة إن لم يتم تحصينهم بالكامل ولم يسبق لهمار باستبعاد األطفال من االلتحاق بالمدرقد يتم اتخاذ قر
 طلب اإلعفاء ألسباب دينية أو طبية. سيستمر هذا االستبعاد حتى يكمل الطفل سلسلة اللقاحات، أو حتى 

 K.S.A. 72-6262). قانون كانساس( اًطبي ٍمعتمد ٍأو تأجيل ٍيتم تقديم إعفاء

 ىلصول إي كانساس المتطلبات المحددة للتباعد بين الجرعات. يمكن الوف د شهادة التحصينتسر مالحظة:
-https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child ابط:ى الرعل نتهذا المستند عبر اإلنتر

adolescent-shell.html ة الصحة العامةظفي الخدمات الصحية بالمنطقة أو إدارتواصل مع طبيبك أو مو 
 فة المتطلبات الحالية.بالمقاطعة لمعر
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 رلافطأ ةضو فساسناك ي | ألطفالا ضةور دخول لضو تامعلوم

يف ي(نمتطلبات التقييم الصحي )البد	
 كانساس 

ى جميع الطالبعل ط قانون كانساسيشتر ِ
 سنوات، والذين 9 الذين تقل أعمارهم عن 

 س كانساس ألوليلتحقون بإحدى مدار
 ة، تقديم نتائج تقييمات صحة الطفلمر

 ا من وقت ًيوم 90 ي غضونف سةى المدرلإ
اء التقييماتتسجيل الطالب. يجب إجر

 ا قبل دخولًشهر 12 ي غضونف الصحية 
 سة.ى المدرلالطالب إ

 قد تستبعد المنطقة مالحظة:
 سة الطالب منية للمدراإلدار
ا ًيوم 90 ةي ختام فترف سةالمدر

 المسموح بها لالمتثال لمتطلبات 
 ذلك حتى يتمالتقييم الصحي، و

 تقديماالنتهاء من التقييم الصحي و
 سة. تقدم العديدى المدرلالنتائج إ

س والمجتمعات خدماتمن المدار
 الكشوفات الطبية المجانية خالل 

 ةأشهر الصيف. تواصل مع إدار
يف ة الصحةالصحة المحلية أو إدار

 يد منى المزعل المقاطعة للحصول 
 المعلومات.

 نماذج الموافقة	

 ى نماذج متعددةعل طلب منك التوقيعُسي
تشمل األسبابلموافقة أولياء األمور، و

حلة ميدانية،ى حضور طفلك رعل موافقتك 
 بما موافقتكه، وريرى تصوعل أو موافقتك 

 ى سجالت الطفلعل سةلحصول المدر
 اتستك التفسيراألكاديمية. ستقدم مدر

ذج موافقة. ستحدد ما إذاالخاصة بكل نمو
 ي أمرلى كل طلب بصفتك وعل كنت توافق 
 صي عليه.الطفل أو الو
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 ضة األطفالى رولحلة االنتقال إمر
 كة مع معلم ابناء شر
 طفلك:

ا من تعليمً¡أن تكون جزء
 يبدأ منذ طفلك هو أمر 

 ال يتوقف عندالدة والو
 ىعل َّفر ََّعضة األطفال! ترو

 ظفيمعلمي طفلك ومو
 اءسة. قم بإجرالمدر

 ة حول مامحادثات متكرر
 يتعلمهيفعله طفلك و

 يتفوق فيه، والجوانبو
يدى مزلالتي يحتاج فيها إ

 من المساعدة. أنت مصدر 
 مهمة ٍأساسي لمعلومات

 ى ضمان سنةعل تساعد
 ناجحة لطفلكسعيدة و

 ضة األطفال. يحتويي روف
ى نصائحعل يلالقسم التا

 مفيدة لمواصلة مشاركتك 
 ي تعليم طفلك.ف

 ضة األطفال:لقطة دخول رو

 ضة:حلة الروى مرلي االنتقال إف مساعدة األطفال

د االنتقالة كما تعلم. يجب أن تبدأ جهوة كبيرضة األطفال خطوتعتبر رو
 ياضى رلبيع الذي يسبق دخول طفلك إسم الري موف- إن أمكن - 

 حيث )ضة األطفالي روف جولة( س لديها يوماألطفال. معظم المدار
 سة.يد عن المدرفة المزة ومعرياريمكنك إحضار طفلك للز

 ي:يل دك االنتقالية مايجب أن تتضمن أهداف جهو

 سة.نفسك مع المعلم والفصل والمدرى طفلك وعل فتعر	
 كثر فاعليةى طفلك والتخطيط بشكل أعل فا للتعر ًصوفر للمعلم فر	

 ي الفصل.ف اًقبل أن يصبح عضو
 اءاتسياسات وإجرى المعلم الجديد وعل فص للتعرتوفير الفر	

ي المستقبلف اسةى زمالء الدرعل فسة، وكذلك التعرالفصل والمدر
وأولياء أمورهم. 

يقة سهلة لتحقيق أهدافضة األطفال طري جولة روف تعد المشاركة 
 ى االستعداد لطفلك.عل االنتقال هذه، والتي بدورها تساعد معلم الفصل 

  ES:QSA-2(واحل® )QSA-3استبيانات األعمار والمر

 يق استخدامضة بشكل أفضل عن طري فهم تطور أطفال الروف س كانساس االبتدائية العائالتتشارك مدار
 احل®:ى "استبيانات األعمار والمرل، باإلضافة إ(ASQ-3«( احل، اإلصدار الثالث»استبيانات األعمار والمر

 ". توفر هذه االستبيانات لمحة عن تطور الطفل. ال يتم(ASQ: SE-2) يناالجتماعية العاطفية، اإلصدار الثا
 فا ألنك تعرًضة األطفال. نظراستخدام هذه االستبيانات بأي حال من األحوال لتحديد األهلية لاللتحاق برو

 ات طفلكيد عن مهارفة المزين من االستبيانات. إن معرا، فستقوم أنت باستكمال كال اإلصدارًطفلك جيد
 ضة األطفال.ي روف نجاحهه وى دعم نموعل ته ستساعدك أنت ومعلمي طفلكنقاط قوو



 ضة األطفالى رول إ لاالنتقا ةلضمر | ر لافطأ ةضو فساسناك ي
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 ذجيةات النموي قائمة بالمهاريل فيما 
 ضةلألطفال الذين يدخلون رو

 األطفال:
مدتها خمسة( ةا قصيريلعبون ألعاب	 ً 

 ى النهاية.لية إمن البدا )دقائق
 تداء المعطف الخاص بهم.يمكنهم ار	
 ى االتجاهات.لينتبهون إ	
 قام واأللوان.ى األرعل فونيتعر	
ية القصصاءة والغناء وروايحبون القر	

 ين.ي المحادثة مع اآلخرف والتناوب 
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روضة أطفال في كانساس

 

 

I 

 معايير كانساس للتعليم المبكر

يتعلم األطفال بشكل
أفضل من خالل اللعب. 

 يف يرغب جميع األطفال 
 بةاالستكشاف والتجر

 نهفوسة ما يعروممار
نه. عندما يتفاعليفهموو

األطفال مع عالمهم من خالل 
اللعب، يتعلمون االستجابة 
 بعمق وحساسية لبيئتهم. 

 سيقى والحركةتقوم المو
امي واأللعابوالتمثيل الدر

والفن بتعليم األطفال كيفية 
 مشاركة أفكارهم وإبداعهم، مع 

 أعمق للعالقات ٍير فهمتطو
 بين األشياء واألشخاص.

 ى عالمهمعل فيشمل التعر
ي أسرهمف ا المشاركة ًيضأ

ومجتمعهم من خالل التفاعل 
 االجتماعي. يتعلم األطفال أن 

 ف،ا مختلفة للتصرًقهناك طر
اًوأن التوقعات قد تختلف وفق

 المنزل( للبيئة المحيطة لهم 
 ).مقابل متجر البقالة

 يتمكنوا من فعله؟فه األطفال وما الذي يجب أن يعر

 اتفة والقدرات والمعرتصف معايير كانساس للتعليم المبكر المهار
 اوح أعمارهم منالتي ينبغي أن تكون لدى األطفال الصغار الذين تتر

 ات تتنوعفة والقدرالدة حتى سن الخامسة. ومع ذلك، فإن المعرالو
 نمو األطفال يتم بمعدالت مختلفة. قد يمتلكبشكل كبير بين األطفال، و

 ف ما يمكنال بأس بذلك. أنت تعرات دون غيرها، وطفلك بعض المهار
 اتير مهارى تطوعل يمكنك مساعدته/مساعدتهالطفلك القيام به، و

 جديدة.

 اءة من أفضل األنشطة!القر

ٍنشاطاتو ٍوأفكار ٍى تعلم كلماتعل اءة كل يوم تساعد األطفالالقر
 تباطهاى تعلم كيفية ارعل جديدة. يساعد التحدث مع طفلك عن الصور 

 سرعان ما سيقوم األطفال بإنشاء قصصهم بأنفسهم. يساعدبالقصة، و
 ى الخلف،لاءة كتاب من األمام إى تعلم قرعل ا ًيضاءة لطفلك أالقيام بالقر

 أخرى كذلك. يعتبر الغناء ٍاتى مهارلى اليمين، باإلضافة إلومن اليسار إ
 مهمة وممتعة للتعلم، ًقاية القصص طري وروافواإلنشاد واستخدام القوا

 ضة األطفالحلة روي المنزل قبل مرف اءة التي تتمأنشطة القر ُّد َعُتو
 اءة مع طفلك، أشرسة. عند القري المدرف اءةى نجاح القرعل اًشرمؤ

ناقش ما يحدث فيها، واستخدمى الصفحة وعل دةى األشياء الموجولإ
 اءتك،ى الصفحة أثناء قرعل دةى الكلمات الموجولة إي اإلشارف أصبعك 

 اءة. استخدامواجعل طفلك يقلب الصفحة. هذه كلها أنشطة تدعم القر
 اءة. الكتب التي تحتوية مهمة لألطفال الذين يتعلمون القري مهارفالقوا

 اك األطفال الصغار، كما أنهاائعة إلشريقة رة طري متكررفى كلمات وقواعل
 اءة!يقة ممتعة للقرطر

اليةبو التعليم ةاروز موقع ىعل ةمتوفر المبكر« للتعليم كانساس »معايير التفصيلية، المعلومات من يدلمز
 ):  KSDE( كانساس 

https://www.ksde.org/Portals/0/Early%20Childhood/KsEarlyLearningStandards.pdf 

https://www.ksde.org/Portals/0/Early%20Childhood/KsEarlyLearningStandards.pdf 
https://www.ksde.org/Portals/0/Early%20Childhood/KsEarlyLearningStandards.pdf 


   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 قبل أن يبدأ 
طفلك روضة

 األطفال

 المبكر كانساس للتعليم معايير | رلافطأ ةضو فساسناك ي

ضة األطفال. قد يتصلات منزلية قبل بدء رويارسة طفلك زقد تقدم مدر 	
صةات المنزلية لطفلك فرياربك المعلم لتحديد موعد اللقاء. تتيح الز

ي بيئته/بيئتها الخاصة. يمكن أن يقلل ذلك منف مقابلة المعلم الجديد 
يتيحسة، وتباط بين المنزل والمدريقوي اإلحساس باالرا، وً القلق الحق

ٍ ى البيئة المنزلية لطفلك.عل مباشر ف بشكلللمعلم التعر
ى معلومات حول الفصللصول إيقة للواسأل المعلم عن أفضل طر 	

 يقة التواصل المفضلة لديك.سة. أخبر المعلم طروالمدر

ٍ سة تتضمن قضاءى المدرلإةيارة ممكنة، خطط للقيام بزيارإذا كانت الز 	
 ي الملعب.ف الوقت مع المعلم واستكشاف الفصل واللعب

ى االنتقالعل س مخيمات صيفية لمساعدة األطفالتقدم بعض المدار 	
 امج، وقم بتسجيلات مثل هذه البراقبة إشعاركد من مرضة. تأى الرولإ

 طفلك مبكرا.ً

ي ذلك.فًته، وكن دقيقانقاط قوأخبر المعلم عن اهتمامات طفلك و 	
 ي األسابيعف اك طفلكفة كيفية إشرى معرعل سيساعد ذلك المعلمين

 ى.لاألو

د مخاوفات خاصة تتعلق بطفلك، مثل وجوشارك أي مشكلة أو اعتبار 	
 محددة أو حساسية غذائية.

ظفون اآلخرون تقييمات مختلفة لجمعقد يستخدم المعلم والمو 	
ىعل ة طفلكفته. تقييم قدراته ومعرات طفلك وقدرعن مهار معلوماٍت

ات االجتماعية تساعدقام وفهم القصص والمهارفة الحروف واألرمعر
 ضةى عام رولدي إى االستعداد لتلبية احتياجاته، مما يؤعل المعلمين 

 ية والسمع.صات األخرى تقييم الرؤأطفال ناجح. تشمل الفحو

سة التمهيدية، شجع التواصل بينإذا كان طفلك قد التحق بالمدر 	
 سة، خاصة إذا كان طفلكحلة ما قبل المدرضة األطفال ومرمعلمي رو

 من ذوي االحتياجات الخاصة.

ً اءوقم بإجر )ضة األطفالرو( اسةا ألطفالك حول بدء الدرأ كتباقر 	
 ة.ة المثيرمناقشات هادئة مع طفلك إلعداده أو إعدادها لهذه المغامر

 حة.ى قائمة الكتب المقترعل اجع نهاية الكتيب للحصولر

سة االستيقاظسة بأسابيع لممارسي قبل المدرتين مدرقم بإنشاء رو 	
يئي الوقت المحدد. تذكر أن اتباع نظام غذاف ا واالستعداد للنوم والنومً  مبكر

ي والنوم المنتظم كلها عناصرنسة الكثير من النشاط البدصحي وممار
تين.ي الروف مهمة 
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 رلافطأ ةضو فساسناك ي | المبكر كانساس للتعليم معايير

 د أن يبدأبمجر
 ية من قلق االنفصال أو الخجل، ولكن يتمي البداف ي األطفال الصغارنقد يعا

 ا إذا بكى طفلك عندًيجابي ًا وإهادئ َى التكيف. ابقعل يب المعلمين لمساعدتهمتدر
 ا. إذاًيبد قره أنك ستعوام، وأخبرى ما يرعل ن طفلك بأنه سيكونِطمئصيله، وتو

 األطفال

	

	

	

	

	

 سةي النفسي بالمدرئي لمدة شهر، فقم بمقابلة المعلم واألخصانكان طفلك يعا ضةطفلك رو
 ة االنتقال.ضع خطة لفترلو

 أو( سة، يجب عليك أنت ومعلم طفلكى من المدرلخالل األسابيع القليلة األو
 مشاركة المعلومات حول اعتقادكما عن مدى تكيف طفلك. أخبر معلم )معلميه

 سائل النصية، أويقة للتواصل معك: عبر الهاتف، أو الرطفلك عن أفضل طر
ي.نيد اإللكتروالبر

ى مدارعل ى األقلعل اسي بشكل دوريي الفصل الدرف إذا سمحت الظروف، تطوع 
 يةستهم وحياتهم األسرى الشعور بأن مدرعل العام. يساعد القيام بذلك األطفال 

ير العالقة معيقة جيدة لتطوي الفصل طرف تبطان ببعضها البعض. يعد التواجدمر
تينى بيئة وروعل مباشر ٍا بشكل ًيضف أي الفصل. ستتعرف معلم طفلك وزمالئه 

 حبونضة األطفال يراسي، حتى أن معظم معلمي روي الفصل الدرف األطفال 
 ً.الكد من السؤال أوضية، ولكن تأبمساعدة أولياء األمور العر

ي حقيبة ظهر طفلك، فقدف دةات الموجواق المالحظات والنشرا أورًاجع يومير
 سة.ى معلومات مهمة من المدرعل تحتوي 

 سي، أو السؤال عن األصدقاءي الحديث مع طفلك عن يومه المدرف اًوقت ِاقض
 بهتجارى مشاعر طفلك ولي اليوم. سيساعد االستماع إف ةالجدد، أو األحداث البارز

 ي بناء الثقة.ف اف بهاواالعتر
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 المبكر كانساس للتعليم معايير | رلافطأ ةضو فساسناك ي

	

	 دعم التعلم
 قبل وأثناء 

	وبعد الروضة:

	

	

	

	

	

ي المنزل والتزم به. يستفيد األطفال من الهيكل المجدول، والذيف اًلضع جدو
ضة األطفال.ى التكيف بشكل أفضل مع جدول روعل يمكن أن يساعدهم 

 ىلقام والحروف وما إى محتوى تعليمي يتعلق باأللوان واألرعل اعمل مع طفلك 
 سوحة. مدربة ممتعة ومرذلك، من خالل الكتب واأللعاب. من المهم جعل التجر

 ة لألفكار.ضة األطفال هم مصادر ممتازسة وروما قبل المدر

 ين والقص،ات لطفلك باستخدام الكتب، واألناشيد والغناء، والتلوقدم الخبر
 حلة ماة أخرى، يمكن لمعلمي مرس معه. مروبذل االهتمام، والمشاركة والجلو

 ة لتقديم هذهاحات لطرق ممتعة ومثيرضة األطفال تقديم اقترسة وروقبل المدر
 التجارب.

 ناقشها بانتظام مع طفلك. عند االقتضاء، طبقاسي واءات الفصل الدرتعلم إجر
 ى سبيل المثال، يمكنك مساعدة طفلكعل ي المنزل.ف تينيةاءات الروهذه اإلجر

ى الحمام، والطلب منلطلب الذهاب إفع يده، وه، ورسة انتظار دورى ممارعل
 ي اللعب.ف زميله أن يشاركه 

 ى. اجعللطفلك وحدكما خالل األسابيع األوخطط لقضاء وقت هادئ أنت و
 ا للسماح لطفلك بالتكيف. ًة بسيطجدول األسر

يةسة. إن تقومن المدر )أو أصدقاء جدد( تب مواعيد اللعب مع صديق جديدر
 ى بناء الشعور باأللفةعل الروابط االجتماعية مع زمالء الفصل يساعد طفلك 

سة.ي المدرف احةوالر
 نات مع األشقاءاء مقارتجنب إجري نمو طفلك وف ية باالختالفاتاى درعل كن 

 ين.واألطفال اآلخر

 د من تجارب الكتب. استفديون وألعاب الفيديو وزقلل من وقت مشاهدة التلفز
 وكتب ٍعال ٍاءة بصوتمن وقت الشاشة باستخدام تطبيقات التعلم، والقر

ط أمامسيقى والحركة. تذكر أن الوقت المفرنت والفنون والمواألطفال عبر اإلنتر
 يكية لطب األطفال، أنشأت األكاديمية األمر2020 ي عامف الشاشات غير صحي. 

(AAP) ي تحديدف ذلك لمساعدة عائلتكصيات التالية بشأن وقت الشاشة، والتو
 الهاتف، الجهاز( األطر الزمنية المناسبة لطفلك لمشاهدة محتوى الشاشات 

 ): يونتر، التلفزاللوحي، الكمبيو

 عمر الطفل وقت مشاهدة الشاشات

 اًشهر 18 تىض

 األطفال الصغار
)اشهر 24 ىلا إشهر 18 من(

 لة ما قبلضي مرف األطفال 
)سنوات 5 ىلإ 2 من( سةالمدر

 ي سن االبتدائيةف األطفال 
 )10 ىلإ 6 من سن(

 ئية معدشة المرى الدرعل يقتصر استخدام الشاشة
شخص بالغ.

 امج التعليمية معى مشاهدة البرعل يقتصر الوقت 
 مقدم الرعاية.

 ي ساعةلحدد وقت المشاهدة غير التعليمية بحوا
 يف ثالث ساعاتيام األسبوع، وواحدة كل يوم من أ

يام عطلة نهاية األسبوع.أ
 شجع العادات الصحية وقلل من األنشطة التي 

 تشمل مشاهدة الشاشات.
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روضة أطفال في كانساس

 

 
I 

 أسئلة إضافية قد تكون لديك:
 اإلجابة/المتابعة السؤال

 يطفل ماذا لو اعتقدت أن
ى مساعدة إضافية؟ليحتاج إ

 ماذا عن الغداء؟ هل يحصل 
ى وجبة اإلفطار؟ ماذاعل يطفل

 لو لم أستطع تحمل تكاليف 
وجبات اإلفطار أو الغداء؟

 ماذا لو لم أستطع تحمل 
سية؟تكاليف اللوازم المدر

 يف متى يكون أول يوم 
 سة؟المدر

 ضةماذا لو فاتتني جولة رو
 ىلاألطفال؟ ماذا لو انتقلنا إ

سة جديدة خالل الصيف؟مدر

 ماذا عن الغداء؟ هل يحصل 
ى وجبة اإلفطار؟ ماذاعل يطفل

 لو لم أستطع تحمل تكاليف 
 وجبات اإلفطار أو الغداء؟

 امج ما قبل وبعدماذا عن بر
 سة؟المدر

 ه وفهمهى أفكارعل فضة األطفال الخاص بطفلك للتعرى معلم رولإ ً التحدث أو
 اته.ألسلوب تعلم طفلك ومهار

 سةا من المدرًكدة واسألهم عن ذلك. إذا لم تكن متأسة المجاوراتصل بالمدر
ا ما تكونًة المنطقة. غالبالتي سيذهب إليها طفلك، فاتصل بمركز إدار

 ىعل نتي دليل الهاتف، أو يمكنك العثور عليها عبر اإلنترف معلومات االتصال 
 ي:لابط التاالر

https://www.ksde.org/Agency/Fiscal-and-Administrative-Services/ 
.School-Finance/School-Bus-Safety/Kansas-School-District-Maps 

 د مجتمعية للمساعدة.ى معلم طفلك لسؤاله إذا كانت هناك موارلتحدث إ
 ية العامي بداف سيةهناك العديد من المجتمعات التي توفر اللوازم المدر

اسي.الدر

 ضة األطفالى الكثير من المعلومات من جولة روعل سوف تحصل 
(kindergarten roundup)سة. إذا لم تتمكن من حضور الجولة، فاتصل بمدر 

 طفلك واسألهم عن ذلك.

 فة إذاستك لمعرضة األطفال. اتصل بمدريفوت العديد من األطفال جولة رو
 ية فصلهذلك لرؤسة مع طفلك، وة المدرياركان هناك وقت يمكنك فيه ز

 ى الشعورعل يساعد طفلكاسي ومقابلة المدير والمعلم. سيساعدك هذا والدر
 ضة األطفال.ي عام روف كبراحة أبر

 ًسة خالل وقت الغداء، وقد ال يكون متواجداي المدرف اًقد يكون طفلك متواجد
 ضة األطفال. سيتاح لألطفالسة عن طول يوم روي ذلك الوقت. اسأل المدرف
 سة. توفري المدرف صة تناول الغداءضة األطفال التي تمتد طوال اليوم فري روف

 فة إذاسة لمعراجع المدرا وجبة اإلفطار للطالب. ر ًيضس أالعديد من المدار
 ا. تتوفر وجبات مجانية بسعر مخفض للعائالت المستحقة.ًكان اإلفطار متاح

 سية مجانية أوى وجبات مدرعل يد تقديم طلب من أجل الحصولإذا كنت تر
 ستك.ي مكتب مدرف ذج الطلبمخفضة، فاسأل عن نمو

ةيارضة األطفال. يمكنك زا ما يتم توفير هذه المعلومات خالل جولة روًغالب
 ستك للحصولنت أو االتصال بمكتب مدرى اإلنترعل موقع المنطقة التعليمية 

 يد من المعلومات.ى المزعل

https://www.ksde.org/Agency/Fiscal-and-Administrative-Services/School-Finance/School-Bus-Safety/Kansas-School-District-Maps
https://www.ksde.org/Agency/Fiscal-and-Administrative-Services/School-Finance/School-Bus-Safety/Kansas-School-District-Maps
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 اإلجابة/المتابعة السؤال

 ىعل ين يمكنني الحصولأ
معلومات عن النقل؟

 كيف سأتحقق من سجل 
 جات أوي، والدرطفل ضورض

 دفعاسي، وير التقدم الدرتقار
 ى ذلك؟لثمن الوجبات وما إ

 ي بيئةف يطفل ف أنكيف أعر
آمنة؟

 ¿ماذا تعني كل هذه 
 ات؟االختصار

ةيارضة األطفال. يمكنك زا ما يتم توفير هذه المعلومات خالل جولة روًغالب
 ستك للحصولنت أو االتصال بمكتب مدرى اإلنترعل موقع المنطقة التعليمية 

 يد من المعلومات.ى المزعل

 تخدم المناطق التعليمية مجموعة متنوعة من األنظمة لتتبع البيانات،تس
 تنظيم حفالت الفصلومعالجة المدفوعات ألشياء مختلفة مثل الوجبات و

ى معلملسة باإلضافة إاسي. يمكن أن يساعدك المساعد اإلداري للمدرالدر
 نية.ي هذه األنظمة اإللكتروف ي التعاملف طفلك 

يقةخاصة مع معلم طفلك. اسأل المعلم عن أفضل طر أساسي ٌالتواصل أمر ٌ 
ف كيفية االتصال به/بها إذااسي، حتى تعرللتواصل معه/معها أثناء اليوم الدر

 ى الشعور باالطمئنان.لظهرت لديك مخاوف تتعلق بالسالمة، أو كنت بحاجة إ

 ي السؤال عماف ددي التعليم. ال تترف ات المستخدمةهناك العديد من االختصار
 يقصد بها. هذه أمثلة قليلة فقط:

:EC ةالطفولة المبكر 
:ECSE ةالتعليم الخاص للطفولة المبكر 

:EIS خدمات التدخل المبكر 

:ELL يةمتعلمو اللغة اإلنجليز 

:ESSA »قانون »كل طالب ينجح 

:FAQ األسئلة الشائعة 

:FERPA ةصية والحقوق التعليمية لألسرقانون الخصو 
:IDEA اد ذوي اإلعاقةقانون تعليم األفر 

:IEP ديخطة التعليم الفر 

:KDHE ي كانساسف ة الصحة والبيئةإدار 

:KSDE الية كانساسة التعليمية بواإلدار 

:LEP يةد للغة اإلنجليزإتقان محدو 

:MFL ةة المهاجرمحو األمية لألسر 
:MTSS ياتنظام دعم متعدد المستو 
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 ضة األطفالجعية لدخول روالقائمة المر

 يطفل سةلدي نسخة من سياسة الحضور الخاصة بمدر
 وأفهمها.

 سة.قم هاتف منطقة المدرر

 ي.طفل سة التي سيلتحق بهاف المدرأعر

 ي.طفل ف معلميأنا أعر

 سة.لدي قائمة بمتطلبات االلتحاق بالمدر

 ة التسجيل.لقد مألت استمار

 قم:الر

 سة:اسم المدر

 قم الهاتف:ر

 العنوان:

 االسم:

مالحظات متطلبات االلتحاق بالمدارس العامة

أغسطس أو قبله. 31 في سنوات 5 طفلي  سيبلغ

 شهادة الميالد.

التاريخ: شهًرا )اختبار(. 12  نسخة من التقييم الصحي خالل آخر

ضتى تاريخه. طفلي اللقاضات  تم إعطاء

طفلي. نسخة من لقاضات

مالحظات طفلي مدرسة



 | Checklist for Entering Kindergarten رلافطأ ةضو فساسناك ي 

 سةف متى تبدأ المدرسي وأعريم المدرلدي نسخة من التقو
 ة.ضاات الرتنتهي ومتى يتم تحديد فترو

 سة ومكاني المدرف يطفل ف الساعات التي سيقضيهاأعر
 سة.اصطحابه/اصطحابها من المدر

 سة وبعدها.امج ما قبل المدرلدي معلومات عن بر

 لدي معلومات عن النقل بالحافالت.

 نامج الغداء.لدي معلومات عن بر

 ضة األطفال.لدي معلومات عن جولة رو

كملت نماذج البيانات الخاصة لشخص آخر يمكنهلقد أ
 الة الطوارئ.ض يف يطفل اصطحاب 

 (/PTAلدي معلومات عن اتحاد أولياء األمور والمعلمين )
( أو غيرها منPTOمنظمة أولياء األمور والمعلمين )
 سة.ي المدرف المنظمات األخرى ألولياء األمور 

 سة.لقد تلقيت نسخة من كتيب المدر

 الساعات:

 المكان:

 جهة االتصال:

 المكان:

 قم الحافلة:ر

صول الحافلة:موعد و

 تتوفر وجبات مجانية وبسعر مخفض 
يدللعائالت المستحقة. إذا كنت تر
 ىعل تقديم طلب من أجل الحصول 

 سية مجانية أو مخفضة،وجبات مدر
 ي مكتبف ذج الطلبفاسأل عن نمو

 ستك.مدر

 يخ:التار

 الوقت:

 شخص:

 معلومات عن الطوارئ:

 جهة االتصال:

 مواعيد االجتماع:

مالحظات طفلي مدرسة

16 
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Kansas) في كانساس  بدعم من اتحاد خدمة األطفال
:(Children’s Service League 

www.1800childrenks.org 

 المصادر
 نتمصادر من اإلنتر الكتب:

 ي كانساس:ف مركز مصادر معلومات أولياء األمور ضة األطفال" تأليف أليسونى رولي إل"العد التناز
 https://www.ksdetasn.org/kpirc ماكغي

 الية كانساس:ة التعليم بواروز ضةحلة روجاتين تستعد لمر"اآلنسة/ بيندر
 www.ksde.org ي وولفشليف سليت وآاألطفال" تأليف جوز

 طنية لتعليم األطفال الصغار:ابطة الوالر ينجضة األطفال" تأليف ناتاشا و"ليلة ما قبل رو
 www.naeyc.org يلي دورلوجو

 ل ةيموقلا ريياعملانيملعملاو رومألا ءايلوأ ةطبار ضة األطفال. ها أنا قادم!" تأليف"انظري يا رو
 : PTA)شل (رادملا تاكا:تالئاعلاو سر نانسي كارلسون

 ضة األطفال" تأليف آني روف ا بكمًحب"مر
www.pta.org/nationalstandards 

 ذلكلدعم أولياء األمور، و CHILDREN-800-1 يلروكو

https://www.ksdetasn.org/kpirc
https://www.ksde.org
http://www.naeyc.org
https://www.pta.org/home/run-your-pta/National-Standards-for-Family-School-Partnerships
https://www.pta.org/home/run-your-pta/National-Standards-for-Family-School-Partnerships
http://www.1800childrenks.org
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Kansans 
CAN 

For more information, contact: 

Amanda Petersen Kansas State Department of Education
Director 900 S.W. Jackson Street, Suite 102 
Early Childhood Topeka, Kansas 66612-1212
(785) 296-6602 www.ksde.org
apetersen@ksde.org 

mailto:apeterson%40ksde.org?subject=
https://www.ksde.org
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