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يعد بدء المدرسة مرحلة مهمة لطفلك وأسرتك، وستشهدون جميعاً تغييرات 
عندما يستقر طفلك في بيئة تعليمية جديدة، ويقيم صداقات جديدة، 

ويقضي وقتاً مع مدرسين جدد.

أن تحضير طفلك لالنتقال إلى المدرسة يعده للتعلم والتطوير في 
المستقبل.

للمدرسة؟  هل طفلك جاهز 
ال يعتمد االستعداد للمدرسة على ما إذا كان طفلك يستطيع القراءة 

والكتابة، وإنما يعتمد على الطفل ككل. عند اتخاذ قرار بشأن الوقت 
المناسب لبدء طفلك االلتحاق بالمدرسة، من المهم مراعاة مجموعة 

من العوامل، بما في ذلك عمر طفلك، والنضج العاطفي، والمهارات 
اللغوية، والمهارات االجتماعية، والصحة البدنية، وقدرته على القيام 

بمهام المساعدة الذاتية البسيطة بشكل مستقل.

إذا كان طفلك  يحضر خدمة تعليم ورعاية في مرحلة الطفولة المبكرة، 
فتحدث إلى المربّين حول التطور المعرفي والجسدي واالجتماعي 

والعاطفي لطفلك وطلب آرائهم حول أفضل طريقة لدعم انتقالهم إلى 
المدرسة. واسأل المربّين عن استراتيجية االنتقال إلى المدرسة التي 

لديهم في الخدمة.

يمكنك أيضاً التحدث مع مدير المدرسة التي قد  يحضرها طفلك، 
وتدعم معظم المدارس طفلك خالل عملية انتقاله إلى المدرسة، من 

خالل برنامج توجيهي، يتألف من زيارات إلى المدرسة وقضاء الوقت 
مع معلمي رياض األطفال وغيرهم من األطفال.

لبدء المرحلة  كيف يمكنك المساعدة في إعداد طفلك 
المدرسية؟

تحدث بإيجابية وثقة عن بدء المدرسة والذهاب إليها  •

التحدث مع طفلك عن تغير روتينه اليومي، وكيف سيصل إلى   •
المدرسة، وما الوقت الذي يجب أن يستيقظ فيه في الصباح، وما 

الذي سيحصل عليه في صندوق الغداء الخاص به

قم بزيارة المدرسة مع طفلك قبل أن يلتحق بها حتى يكون على   •
دراية بالفصول الدراسية، ومعدات الملعب، وماء الصنبور، 

والمراحيض، وعيادة المرضى وما إلى ذلك.

االنتقال إلى المدرسة

مقابلة المدرسين الذين قد يعملون مع طفلك وتحدث عنهم بشكل   •
إيجابي مع طفلك

إخبار طفلك عن أنظمة الدعم التي تقدمها المدرسة، على سبيل   •
المثال إذا كان هناك نظام األصدقاء حيث يدعم الطفل األكبر 

سناً طفلك في سنته األولى في المدرسة

قراءة الكتب  معاً عن بدء مرحلة الدراسة  •

شارك في مجتمع مدرسة طفلك، على سبيل المثال المشاركة   •
في مجموعات اللعب أو أيام التوجيه أو التجمعات االجتماعية 

األخرى مثل احتفاالت المدرسة وحفالت الشواء الترحيبية

حضور الفعاليات المدرسية مثل عروض أسبوع الكتاب أو   •
تجمع أو حفلة موسيقية مدرسية

إقامة عالقات جيدة مع اآلباء اآلخرين، وخاصة أولياء أمور   •
أصدقاء طفلك

تحديد أنماط حضور جيدة لطفلك  •

تطوير روتين أسري في المنزل لدعم تعلم طفلك في المدرسة،   •
على سبيل المثال القراءة مع طفلك كل ليلة، ومساعدته في أي 

واجبات منزلية وما إلى ذلك.
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كيف يمكن أن تدعم خدمة التعليم والرعاية في مرحلة 
المدرسة؟ إلى  انتقال طفلك  المبكرة  الطفولة 

تؤدي أنت والمربّي الخاص بطفلك في  مكان خدمتهم دوراً مهماً 
في دعم انتقاله الناجح إلى المدرسة. ومن المهم مراعاة االحتياجات 
الفردية لطفلك بعناية لضمان أن تكون عملية االنتقال إيجابية وفعالة.

هناك مجموعة من األنشطة الخاصة باالنتقال إلى المدرسة يمكن 
للعديد من الخدمات أن تنفذها، وتقوم بها، لدعم انتقال األطفال إلى 

المدرسة. تشمل بعض األمثلة ما يلي:

التحدث مع األطفال عن المدرسة وتشجيعهم على طرح   •
التعبير عن مخاوفهم  أو  األسئلة 

للقاء معلمي رياض  المحلية  االبتدائية  للمدارس  ترتيب زيارات   •
المكان األطفال والقيام بجولة في 

دعوة طالب المدارس لزيارة الخدمة للتحدث عن شكل   •
المدرسة

قراءة قصص عن بدء المرحلة المدرسية  •

إدخال الدعائم المدرسية، مثل الزي المدرسي والحقائب وعلب   •
الدرامية اللعب  الغداء وألواح الطباشير في مناطق 

الذاتية  المساعدة  لتطوير مهاراتهم على  دعم األطفال   •
اليومية مثل أوقات  الروتينية  واالجتماعية من خالل األنشطة 

الوجبات عندما يتدرب األطفال على استخدام علب الغداء 
المشروبات وزجاجات 

توفير مواد محو األمية مثل مواد القراءة والكتابة في أنشطة   •
اليومية اللعب 

المدرسة؟ كيف يمكنك مساعدة طفلك على االستقرار في 
قد تساعدك االقتراحات التالية على دعم طفلك لالستقرار بشكل 

مريح وثقة في المدرسة:

قل وداعاً بثقة - قد يساعدهم  قول الوداع  بسرعة وثقة على   •
الشعور باألمان واالطمئنان إلى أنك تثق في أنهم سيكونون 

المدرسة. بخير في 

وضع ملصقات على متعلقات طفلك - يمكن أن يساعد   •
وضع الملصقات على كل شيء، بما في ذلك المالبس، في 

المدرسة،  المدرسة ونفسك. في  تقليل قلق األطفال وموظفي 
يكون األطفال مسؤولين عن متعلقاتهم ويمكن أن تساعدهم 

الملصقات في ذلك.

التواصل مع طفلك - خذ وقتاً إلخبار طفلك بما قد يحدث في   •
المدرسة في ذلك اليوم، وفي فترة ما بعد الظهر اسأل طفلك 

عن يومه. وهذه طريقة رائعة لبناء الثقة لديه، ومعرفة ما 
يشعرون به عندما يستقرون. إذا كانت لديك أي مخاوف، 

فتحدث مع معلم طفلك، الذي سيقدم المزيد من المعلومات عن 
يومه.

تجنب زيادة العبء على طفلك - عندما يبدأ األطفال المدرسة،   •
التفكير  المفيد  فإنهم يشعرون باإلجهاد بسهولة. وقد يكون من 

في خفض عدد األنشطة اإلضافية مثل دروس السباحة أو 
الجديد. يتكيفوا مع روتينهم  الموسيقى أو الرقص، حتى 

هل سيحتاج طفلك إلى رعاية خارج ساعات الدراسة؟
ضع في اعتبارك مقدماً كيف ستدير روتين أسرتك وترتيبات العمل 

أثناء الفصل الدراسي. فإذا كان طفلك بحاجة إلى رعاية خارج ساعات 
الدوام المدرسي، فهل هناك خدمة رعاية في مدرسة طفلك؟ هل 

ستحتاجها خالل الفصل الدراسي، في أيام عطل التالميذ و / أو أثناء 
العطالت المدرسية؟

من الجيد مناقشة هذه الترتيبات واإلجراءات الجديدة مع طفلك مسبقاً 
لتحضيره ودعم انتقاله إلى المدرسة وخدمة رعاية األطفال الجديدة. 

ويمكن لمدرسة طفلك تقديم مزيد من المعلومات حول المراكز المحلية 
التي قد تناسب طفلك وأسرتك.


