منطقة الباني التعليمية
دليل فصل ما قبل الروضة

مرحبا بكم يف فصل ما قبل الروضة
ان اهم خطوة في حياة الطفل التعليمية هي اول خطوة .ولذلك فان منطقة
الباني التعليمية تهتم اهتمام خاص ببناء أساس تعليمي للنجاح ابتدأ من أصغر
الطالب.

بعض الكلمات عن فصل ما قبل الروضة....

A

يعتبر فصل ما قبل الروضة أكثر جدا من كونه ببساطة باب خبرة التعليم الرسمي
للطفل.
أظهرت األبحاث ان فصول ما قبل الروضة العالية المستوي ترفع من فرص نجاح
الطالب في المدرسة والحياة .ان األطفال الذين يذهبون الي برنامج ما قبل الروضة
عالي المستوى ،هم اقل عرضة للتخلف الدراسي ،واقل عرضة الحتياج خدمات
تعليم ذو االحتياجات الخاصة ،وأكثر احتماال للتخرج من المدرسة الثانوية .وهم
أيضا يتقاضون مرتبات اعلي( .المصدر :مؤسسة البو الخيريةPew Charitable .
)Trust Foundation

تقدم المنطقة التعليمية فصول تعليم ما قبل الروضة عالية الجودة "ومالئمة للنمو" أي
انها تحترم العمر واالحتياجات الفردية لكل طفل .يعمل معلمون فصول ما قبل
الروضة المهتمون والمستجيبون على تهيئة مناخ مرحب لألطفال والوالدين مما
يسمح بازدهار التعليم.
ألقى نظرة على فصل ما قبل الروضة ،وسوف تعتقد انها لعب وترفيه ،ولكن هناك
الكثير من العمل الذهني يحدث .على سبيل المثال ،ان لعب الطفل بوحدات البناء أو
مسارات القطارات ليست فقط للتسلية – انها لتعلم حل المشكلة والفيزياء .هذا اللعب
ذو الهدف والتعليم يحدثا بمختلف الطرق خالل اليوم الدراسي.
سواء داخل المدرسة أو مع أحد الشركاء في المجتمع ،تتشارك جميع فصول ما قبل
الروضة في اتباع ذات المنهج األساسي الذي يوفر مزيج من النظام والمرونة .يأخذ
النظام شكل مساعدة الطفل/ة تكوين نظام روتيني وعادات تعليمية جيدة .في ذات
الوقت يكون لدي الطفل/ة الفرصة لفحص األشياء الجديدة واالختيار من النشاطات
التي يود/تود االشتراك بها.
نحن ندرك الدور الذي يلعبه االهل وأولياء األمور كمعلمين ومحامون قبل وبعد
ذهاب األطفال الي المدرسة .ننتظر بشوق العمل معكم إلعطاء الطفل أساس راسخ
للنجاح المدرسي.

CSDA PreKindergarten Handbook-Arabic
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كيف يدعم فصل ما قبل الروضة الط
يشجع فصل ما قبل الروضة األطفال ليصبحوا شغوفين بالتعليم – مكتشفون نشطاء
ومبتكرون ،لديهم الثقة لتجربة أفكار جديدة والفكر في اهتمامهم وأفكارهم.
فصل ما قبل الروضة يساعد الطفل علي النمو في مناطق النمو التالية:
المعرفة ،أي ما يجب ان يعرفه ويفهمه الطالب عن عالمه وكيفية تطبيق تلك
المعرفة والفهم.
في فصل ما قبل الروضة سوف يحصل الطالب علي الفرص لحل المشاكل
باستخدام األدوات مثل الدبدوب للعد ،المكعبات الملونة ،احجية الصور المقطعة،
مكعبات البناء واستخدام الخيال .سوف تشجع المعلمة الطالب علي طرح األسئلة
والتفكير المنطقي عن طريق الفرز ،والتصنيف ،والمقارنة ،وصنع النمط ،والعد.
اللغة ،والتخاطب ومعرفة القراءة والكتابة ،أي كيف يفهم األطفال وينشؤون
ويعبرون عن المعني.
سوف تتاح الفرص للطالب ان يستخدم الكلمات للتخاطب مع اآلخرين ،ان يستمع
اليه ،واالشتراك في األحاديث مع اآلخرين .سوف يستخدم أيضا أدوات الفصل
لدعم اللغة ومساندة مناقشة النشاطات المحورية.
النمو البدني والصحة ،أي حصة األطفال البدنية والمقدرة على االشتراك في
النشاطات اليومية.
سوف تتاح الفرصة للطفل على ازدياد المهارات الحركية الكبيرة عن طريق
الجري ،القفز ،اإللقاء وااللتقاط ،وازدياد المهارات الحركية الدقيقة عن طريق
القص ،الرسم ،الكتابة والربط.
(انظر الصفحة التالية)
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النمو االجتماعي والنفسي ،أي قدرة األطفال على تكوين عالقات إيجابية تعطي
معني لخبراتهم في المنزل.
سوف يحصل الطفل علي الفرص لتكوين الثقة بالنفس والتحكم في النفس عن
طريق التخاطب ،واتباع التعليمات والروتين وتنمية العالقات مع الزمالء كفرد
في المجموعة .تتاح الفرص للطالب لالشتراك في النشاطات التي تسمح لهم
بالتعرف على مشاعرهم واألسباب المؤدية لهذه المشاعر.
أساليب التعليم ،أي كيفية اشتراك األطفال في التعلم وتحصيل المعرفة.
تتاح للطفل الفرص العاملة الختبار أدوات وأشياء مختلفة في فصل ما قبل
الروضة .ان الوقت المتاح في البرنامج اليومي يسمح لألطفال تعلم واكتشاف
أمور جديدة.
تستخدم منطقة الباني التعليمية المنهج الخالق  Creative Curriculumوهو منهج
شامل ،مبني علي أسس دراسية تتوافق مع المقاييس المقررة لفصل ما قبل
الروضة من قبل مؤسسة فصل ما قبل الروضة في والية نيويورك وفق المعايير
القياسية األساسية New York State Prekindergarten
 Foundation for the Common Core.ان المنهج الخالق يحدد اإلطار العام
للمعلمين لتخطيط الخبرة التعليمية الموافقة والمشوقة لألطفال داخل الفصل.
جميع النشاطات التي نخطط لها ،وكيفية ترتيب المناخ ،وكيفية وضع البرنامج
اليومي ،جميعها مرتبة بهدف تعضيض أهداف البرنامج وتوفير أساس قوي
للطفل للنجاح المستقبلي في المدرسة.
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النموذج
اليوم
ي
ما يلي لقطة من اليوم في فصل ما قبل الروضة .رجاء االنتباه ان األوقات التالية قد
تختلف بسبب الجدول ،أو النشاطات المترتبة لليوم ،واحتياجات الطالب داخل
الفصل.
• االستقبال/الوصول .يتم الترحيب باألطفال ويقومون بتفريغ الحقائب .يتم
تعيين رف صغير لكل طفل للمعطف والحقيبة والمتعلقات الشخصية.
• وقت الدائرة ( ٢٠دقيقة) يتجمع جميع األطفال للتعلم عن نشاطات اليوم
واتخاذ القرارات بخصوص وقت "المراكز".
• وقت المراكز (ساعتين) جميع فصول ما قبل الروضة مقسمة الي مراكز
تعليمية ،أي أماكن محددة داخل الفصل مخصصة لمادة محددة أو محور
خاص .يختار األطفال من نشاطات داخل كل مركز وتتضمن لعب تمثيلي،
أو رياضيات ،او احجية الصور المقطعة ،أو المكعبات ،أو الفنون ،او
الطاوالت الحسية ،أو المكتبة ،أو الكتابة ،او الموسيقى ،أو الكومبيوتر.
• تنظيف ( ١٠دقائق) .يتعلم األطفال وقت انتهاء النشاط ،واتباع التعليمات،
ووضع األلعاب واألدوات في أالماكن المخصصة .وهذا يتطلب معاونة
من مجتمع الفصل.
• وقت القصة ( ١٥دقيقة) .يقرأ المعلم للطالب خالل اليوم – كتب كبيرة،
وقصائد ،وأغاني مرحلة الروضة ،وقصص محورية .ان قراءة ومناقشة
الكتب تعزز مهارات االستماع والفهم ،كما ان األسئلة والمناقشة تساعد
على ازدياد حصيلة المفردات.
• الموسيقى والحركة ( ١٥دقيقة) .يعبر العطف عن أنفسهم بالغناء،
والرقص ،ولعب اآلالت الموسيقية.
• التعليم في مجموعات صغيرة ( ٢٠دقيقة) .يحصل األطفال على التعليم
في مجموعات صغيرة أو فردي .وهذا التعليم المحدد موجه لمقابلة مستوي
الطفل اللغوي ومهارات الطفل في الرياضيات والقراءة والكتابة .يقدم
التعليم بوسائل مختلفة عملية وباستخدام استراتيجيات تعليمية متعددة.
• استراحة /وقت في الخارج ( ٤٠دقيقة) .لو سمح الطقس ،األطفال في
فصل ما قبل الروضة ،لديهم الفرصة للخروج الي الملعب كل يوم .خالل
هذا الوقت يشترك األطفال في نشاطات محددة من قبل المعلمة ثم يسمح
لهم بوقت حر.
• الوجبة  /وجبة خفيفة ( ٣٠دقيقة للغذاء ١٠ ،دقائق وجبة خفيفة) .يتم
تقديم الوجبات وجبة خفيفة يوميا .راجع مع مركز الطفل لالئحة الطعام
والوجبة الخفيفة حيث تختلف االختيارات من مدرسة الي أخري ومن
فصل الي اآلخر.
• وقت الراحة  /القيلولة (ساعة واحدة) .يحدد وقت الراحة في البرنامج
يوميا .يتم تقديم وقت األلعاب الهادئة لألطفال الذين ال ينامون
5
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بداية جيدة
ان مساعدة األطفال االنفصال عن الوالدين قبل ابتداء المدرسة هو جزء هام من
البرنامج .وقد تكون هذه هي أول خبرة انفصال للطفل ولذلك من الضروري
العمل معا كفريق ونكون ذو حس لمشاعر الطفل واحتياجاته.
ان الخبرة أظهرت ان الطفل يكون مطمئن الي فصل ما قبل الروضة حينما يكون
الوالدين أو ولي األمر مطمئن لألمر .وهدفنا ان نخلق عالقة إيجابية معك ومع
الطفل.
هنا بعض الطرق التي تساعد الطفل علي االنتقال بسهولة الي الفصل الجديد
•
•
•

دع الطفل يري الرف الخاص به حيث يضع متعلقاته الشخصية ،ويمكن
إلصاق صورة لك ولطفلك في الرف.
أكد للطفل ان هناك شخصا سوف يصحبه بعد المدرسة وانه في مكان
امن.
أخبر الطفل أنك متشوق لهذه الخبرة الجديدة وتنتظر بفارغ الصبر حتى
تستمع الي تفاصيل يومه.

كل طفل مختلف عن اآلخر وقد يحتاج بعض األطفال الي وقت أطول من
اآلخرين الي الشعور باألمان .ان المعلمون لديهم الخبرة والتمرين على مساعدة
األطفال االنتقال ما بين المنزل والمدرسة .ان كان لديك أي أسئلة عن الطفل
الرجاء الحديث مع معلم الفصل.
التوقعات ،والقوانين والروتين
ان التوقعات الواضحة والروتين يساعدن األطفال على الشعور باألمان والثقة.
من البداية سوف نعضض التصرفات المتوقعة من الطفل وهو ما يسمي "التدخل
والمساعدة للتصرف اإليجابي"
 “Positive Behavioral Intervention and Supports,” or PBISوهى
استراتيجيات مبنية على أسس دراسية تعمل علي تحسين التصرفات داخل الفصل
و المدرسة .ان مفتاح النجاح يعتمد علي تأكد ان األطفال يعرفون القوانين حتى
يتسنى اتباعها ويدركون ان القوانين موضوعة لحمايتهم .في فصل ما قبل
الروضة سوف ندعم التوقعات والقوانين بلطف خالل اليوم الدراسي.
ان الروتين يساعد األطفال على الشعور باألمان ولذلك هناك روتين يومي للطفل.
رجاء الرجوع الي صفحة " ٥اليوم النموذجي" لمعرفة البرنامج اليومي.
التوصيل واالصطحاب من المدرسة
رجاء توصيل الطفل واصطحابه من المدرسة وفق مواعيد برنامج ما قبل
الروضة الخاص به .رجاء عدم توصيل الطفل مبكرا عن الموعد أو اصطحابه
من المدرسة متأخرا.
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عندما يذهب الطفل الي الروضة......
سوف تقوم معلمة الطفل بترتيب خطة تحدد بوضوح بعض النشاطات الخاصة التي
تؤيد انتقال الطفل من فصل ما قبل الروضة الي فصل الروضة .هذه الخطة قد
تتضمن بعض التعامل أو زيارة معلمين فصل الروضة وكتابة الرسائل الي طالب
فصل الروضة (سوف يقوم الطالب باإلجابة على الرسائل)

تواصل االهل والمدرسة
مذكرات وأكثر
انظر في حقيبة الطفل وملف المنزل يوميا لقراءة المذكرات واإلعالنات .رجاء
االهتمام بالفحص اليومي حيث ان بعض هذه اإلخطارات هامة وحساسة للوقت وقد
تتطلب استجابة.
سوف ترسل معلمة الفصل رسالة دورية أسبوعية تشرح ما يفعلون في الفصل واي
نشاطات خاصة واقعة خالل تلك الفترة .وسوف تتضمن أيضا مالحظة قصيرة عن
الطفل.
سوف يرسل مكتب الطفولة المبكرة رسالة دورية شهرية تحوي بعض اإلرشادات
عن كيفية مساندة الطفل فيما يتعلم في المدرسة وبعض لمحات توعية من خبراء
الطفولة.
يمكن أيضا الحديث مع معلمة الفصل عن فرص التطوع المتاحة داخل الفصل.
مؤتمر المعلم وولي األمر
يتم تحديد موعدين كل عام لمؤتمر المعلم مع ولي األمر ،أحدهما في الخريف
واآلخر في الربيع .يمكن ان يطلب األهل لقاءات اخري مع المعلمة خالل العام
وفق االحتياج.
ان رأيك هام
تلتزم منطقة الباني التعليمية ببناء والحفاظ على عالقات إيجابية مع أولياء األمور.
ان كان لديكم أي أسئلة بخصوص ما يدور داخل فصل الطفل ،رجاء االتصال
مباشرة بمعلمة الطفل في المدرسة أو البرنامج .ان كان لديكم أسئلة عامة عن
برنامج الطفولة المبكرة يمكن االتصال بمكتب الطفولة المبكرة على الرقم
.٤٧٥٦٥٩١
قرب منتصف العام تقريبا يتم ارسال استفتاء عن برنامج ما قبل الروضة وان كان
يقدم لك ولطفلك احتياجاتكم .ان اجابتك لهذا االستفتاء سوف تساعدنا علي تحسين
برنامج ما قبل الروضة.
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الحضور
ان الطفل الذي يتغيب عن المدرسة يفقد الكثير من فرص التعلم خالل اليوم.
واألطفال الذين يتغيبون عن المدرسة كثيرا في السنوات األولى أكثر عرضه
للمعانة أو ترك الدراسة في السنوات األخيرة.
ان برنامج ما قبل الروضة يتقابل لمدة  ٦ساعات ونصف يوميا من يوم االثنين
حتى يوم الخميس ويتبع التقويم األكاديمي لمنطقة الباني التعليمية.
رجاء االهتمام بحضور الطفل الي المدرسة يوميا وفي الموعد المحدد مما يساعد
الطفل علي تكوين روتين يومي .يزدهر األطفال بااللتزام بالنظام ،ويرغبون في
االنتماء الي المجموعة ويحتاجون الي معرفة ما هو متوقع منهم كل يوم.
الرجاء االتصال بالمدرسة أو البرنامج ان كان الطفل سوف يتأخر عن الموعد أو
سيغيب عن المدرسة في أي يوم دراسي .يمكن مراجعة قسم "حصة الطفل" صفحة
 ١٢ان كنت غير متأكد من ارسال الطفل المريض الي المدرسة.
في حال عدم االتصال أو إبالغ المدرسة أو البرنامج عن غياب الطفل سوف يتم
االتصال بك من طرف الشخص المسؤول لتسجيل سبب غياب الطفل عن المدرسة.
تسعي منطقة الباني التعليمية ان يحصل الطالب على نسبة حضور  ٩٥بالمئة أي
عدم الغياب أكثر من  ٩مراسل خالل العام الدراسي مع وجود عذر مقبول .نتابع
عن قرب الغياب والحضور المتأخر.
يتدرج الغياب الي نوعين؛ غياب بعذر مقبول وغياب بدون عذر مقبول.
غياب بعذر مقبول
الطفل مريض وغير قادر علي الذهاب إلى المدرسة ليوم واحد أو يومين
ولي األمر أو االهل مسؤول عن االتصال بالمدرسة لإلبالغ عن المرض او
إحضار رسالة مكتوبة الي المدرسة بخصوص المرض.
الطفل مريض وتغيب عن المدرسة لمدة  ٣أيام أو أكثر متوالية.
يجب علي ولي األمر االتصال بالمدرسة لإلبالغ عن المرض واحضار مذكرة من
طبيب الطفل.
تغيب الطفل عن المدرسة بسبب حال وفاة في األسرة (حتى  ٥أيام اال في الحاالت
الخاصة)
يجب علي ولي األمر العودة إلى المدرسة مع الطالب وكتابة رسالة رسمية
واحضار نسخة من اشعار الوفاة أو سجل الوفاة الي معلمة الفصل.
تغيب الطفل ألسباب دينية
يجب علي ولي األمر أو االهل االتصال بالمدرسة والبالغ عن سبب الغياب أو
ارسال رسالة إلى المدرسة تشرح سبب الغياب.
www.albanyschools.org
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الغياب بدون عذر مقبول
يعتبر الغياب بدون عذر مقبول لو تغيب الطفل عن المدرسة ولم تقدم رسالة الي
المدرسة أو البرنامج لسبب الغياب.
الغياب بدون عذر مقبول له عواقبه
•  ٥مرات غياب بدون عذر مقبول – رسالة من مدير المدرسة أو البرنامج الي
األهل أو ولي األمر
•  ١٠مرات غياب بدون عذر مقبول – رسالة إنذار من مدير المدرسة أو
البرنامج ان الطفل في خطر فقدان مكانه في برنامج فصل ما قبل الروضة.
•  ١٥مرات غياب بدون عذر مقبول – رسالة إخطار من مدير المدرسة أو
البرنامج ان الطفل في فقد مكانه في برنامج فصل ما قبل الروضة.
من الضروري حضور الطفل يوميا في الموعد المحدد الي المدرسة حتى يجني الفوائد
العديدة من برنامج الطفولة المبكرة .ان الحضور المتأخر الي المدرسة غالبا ما يؤدي
إلى فقدان خبرات تعليمية هامة.
ان الحضور المتأخر المتكرر قد يؤدي إلى فقدان الطفل مكانه في برنامج ما قبل
الروضة .ان المنطقة التعليمية سوف تبذل أقصى جهد لمساندتكم.

المالبس للنجاح
في المناخ العملي النشط ،يشترك الطفل يوميا في الفنون والعلوم والموسيقى والحركة
وأشياء أخرى كثيرة ولذلك يجب ان يكون حر ليستخدم األلوان المائية والرقص
والركض .رجاء ارتداء مالبس بسيطة ممكن ان تتسخ.
يفضل األطفال المالبس المريحة العملية واالحذية المتينة أو الرياضية .ال نشجع ارتداء
أحذية الحفالت أو الصندل (أحذية مفتوحة) حيث انها غير آمنة خالل اللعب الخارجي.
سوف يذهب فصل الطفل الي الملعب الخارجي على األقل مرة يوميا ولذلك يجب ان
يرتدون مالبس مالئمة للتغيير في الطقس .في بعض األحيان قد يتغير الطقس من
صباح دافئ الي عصر بارد ،ان المالبس الخارجية (مثل المعطف ،القبعة ،القفاز،
أحذية الثلج ،وسروال الثلج مسجل عليه اسم الطفل) يجب ان ترسل الي المدرسة خالل
أشهر الشتاء.
يجب ان يحتفظ الطفل بطقم مالبس كامل (يتضمن مالبس داخلية وجوارب) في
المدرسة وتسجيل اسم الطالب بوضوح على المالبس .عند إعادة المالبس الي المنزل
يجب ارسال طقم مالبس آخر .يجب كتابة اسم الطفل علي أي مالبس يحضرها الطفل
الي المدرسة.

اترك األلعاب في المنزل
القاعدة العامة ان العاب الطفل يجب ان تترك في المنزل .بعض الفصول قد يكون لديها قواعد
خاصة بخصوص اعرض وتحدث ولكن اترك األلعاب في المنزل ما لم تسمع غير ذلك من
المعلمة .ممنوع إحضار أي العاب حرب ،مسدس لعبة ،أسلحة لعبة الي المدرسة.
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الفحص ومتابعة التقدم
تنص نظم الوالية على فحص جميع الطالب الجدد بأدوات تعليمية للنمو.
ان الفحص المبكر الشامل  Early Screening Inventoryيفحص النمو المعرفي
والنمو الحركي ومهارات اللغة والقراءة والكتابة .ان استفتاء العمر والمراحل The
 Ages and Stages Questionnaireالذي نطلب من األهالي القيام بملئه يساعد
على متابعة نمو الطفل االجتماعي والنفسي .ويتضمن أسئلة حول كيفية يتحكم الطفل
في تصرفاته ،وكيف يعبر عن مشاعره ،وكيف يخاطب اآلخرين .ان المعلومات من
كلتا الفحص سوف تساعد المعلمة على تخطيط نشاطات وخبرات تعليمية لمساعدة
الطفل.
ان برنامج ما قبل الروضة يقوم بمتابعة التقدم خالل العام لتقييم نمو الطفل في
المهارات التي تعلمها ،وذلك لمساعدة المعلمة التخطيط الدروس التعليمية والنشاطات
للفصل وتحديد األهداف الخاصة للطفل .جميع هذه المعلومات والمالحظات سوف يتم
استخدامها لتقديم تقرير التقدم بالنسبة للطفل خالل العام.
رجاء العلم ان الفحص ونتائج متابعة التقدم لن تمنع الطفل من االلتحاق بفصل
الروضة.

البناء علي تقدم الطفل
قد يطلب من الطفل في بعض األحيان القيام بواجب منزلي وغالبا ما يكون نشاطات
يتطلب عملها معا في األسرة .على سبيل المثال قد يطلب إعداد لوحة فنية الصقة عن
األسرة .وعادة ما يرتبط الواجب المنزلي بما تعلم الطفل في الفصل والفكرة األساسية
في الوقت الحالي.
توجد مكتبة استعارية في جميع الفصول تسمح لألسرة باستعارة حقيبة كتب بها ٥
كتب للقراءة والمناقشة في المنزل .بعد االنتهاء من قراءة الكتب وإعادتها ،يمكن
استعارة حقيبة أخري.
ان القراءة مع الطفل من أفضل الطرق التي تمكنك من مساعدة الطفل علي النجاح في
المدرسة .ان القراءة بصوته مرتفع سوف تزيد من اهتمامه بالكتب والقراءة كام
تساعد على نمو اللغة لديه ومهارات االستماع.
يحب الطفل أي يقضي وقتا ذو جودة معك إذ أنك اهم شخص في حياته فان كنت تقرأ
الكتب ،سوف يقوم الطفل بالمثل .ان تنمية حب القراءة في السنوات الهامة االولي من
العمر تؤدى إلى حياة من الثقافة وهي امر بالغ السهولة ،تحتاج فقط الي كتاب وبعض
الوقت.
بجانب مكتبة الفصل االستعارية يمكنك زيارة الفرع المحلي لمكتبة الباني العامة في
المنطقة السكنية وتقدم المكتبة العامة مجموعات عمل لألطفال واألسر خالل العام كما
تتيح الفرص الختيار كتب تماثل ما يقرأ الطفل في الفصل.
www.albanyschools.org
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"يوم الثلج" ليس فقط يف حال وجود ثلوج

الثلوج ليست فقط ما تسبب "يوم الثلج".
يعتبر الثلج والجليد من أكثر العوامل التي تؤدي الي غلق المدارس أو تأخرها بسبب
العوامل الجوية ولكن الن اآلالف من الطالب يذهبون الي ويعودون من المدرسي سيرا
على األقدام يوميا في المنطقة التعليمية ،فنحن نتابع عن كثب الجو الشديد البرودة
وعوامل تأثير البرودة.
ان انخفضت درجة الحرارة إلى الدرجة الفردية أو الي تحت الصفر ،أو ان انخفضت
عوامل تأثير البرودة الي تحت الخامسة والعشرين فهرنهايت أو أكثر ،يمكن أن تقرر
المنطقة التعليمية ابتداء الدراسة في وقت متأخر أو انصراف األطفال مبكرا .تعتبر
عوامل تأثير البرودة اقل من  ٤٠درجة سالب خطرة وسبب طبي ألغالق المدارس
وتوقف كل النشاطات الخارجية
ان امن الطالب والعاملين واألسر هو الدافع وراء أي قرار بتأجيل الدراسة أو صرف
األطفال مبكرا أو الغاء المدرسة بسبب العوامل الجوية.
كن سابقا للطقس السيئ
هناك الكثير من مصادر المعلومات التي يمكنك متابعتها حتى تكون علي علم أول بأول
بخصوص قرارات المنطقة التعليمية إللغاء المدرسة ،أو تقصير اليوم الدراسي ،او
تأجيل البرامج والنشاطات بسبب البرد أو عوامل أخري.
معلومات المدرسة اإلخباريةSNN School News Notifier
نظام إنذار عن طريق البريد اإللكتروني ويتضمن اختيار رسالة تلفونية مكتوبة
للطوارئ مثل إغالق أو تأجيل المدارس بسبب األحوال الجوية .يسمح لك
SNNبالتسجيل للحصول على المعلومات في  ٢٨فئة .يمكنك التسجيل عن طريق النقر
على شعار  SNNالباني في القسم األيمن األعلى من موقع المنطقة التعليمية
www.albanyschools.org

تأكد من ترك رقم التلفون الخاص بك واختيار "غلق وتأجيل المدارس"
”“School closings and delays
من ضمن اختيارات SNN
الفيس بوك – تابعنا على صفحة الفيس بوكfacebook.com/albanyschools ،
ويمكنك التسجيل بالنقل علي عالمة الفيس بوك في الجانب األيمن على موقع المنطقة.
التغريدة  – Twitterتابعنا على  twitter.com/albanyschoolsويمكن ان تسجل
بالنقر علي عالمة التغريدة في الجانب األيمن من الموقع.
القنوات المحلية – يتم أخبار القنوات المحلية بإعالنات إغالق أو تأجيل او أي
معلومات أخري عن طريق شبكة إغالق المدارس .يمكنك أن تجد هذه المعلومات
على الموقع التالي  www.timesunion.comوعلى قنوات الراديو والتلفزيون
التالية:
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• WTRY-FM 98.3

• WGY-AM 810

)• CBS6 Albany (Ch. 6

• WRVE-FM 99.5

• WTRY-AM 980

)• Spectrum News (Ch. 9

• WZMR-FM 100.9

• WFLY-FM 92.3

)• WTEN (Ch. 10

• WKKF-FM 102.3

• WYJB-FM 95.5

)• WNYT (Ch. 13

• WPYX-FM 106.5

• WAJZ-FM 96.3

• WROW-AM 590

صحة طفلك

اللقاحات
وفق قوانين وزارة الصحة في والية نيويورك ،يجب علي ولي األمر تقديم إثبات ان
الطفل قد أكمل الكشف الطبي وشهادة لقاحات حديثة .سوف يتم مراجعة شهادة
اللقاحات للتأكد من موافقتها للوائح الوالية.
في حال المرض بينما في المدرسة
ان مرض الطفل خالل وجوده في المدرسة ،يتم االتصال بكم وطلب اصطحاب الطفل
من المدرسة.
الوقاية من العدوي
لتخفيض خطورة نقل المرض من طفل الي اخر ،تقوم المعلمة باآلتي
• تعليم الطريق المثلي لغسل اليدين بالماء والصابون
• تعليم األطفال تغطية السعال أو العطس باستخدام المرفق أو الذراع ،أو الكم
في عدم وجود مناديل ورقية.
• وتعليم األطفال الطريقة الصحيحة للتخلص من المناديل الورقية.
المرض خالل وجود الطفل في المنزل
رجاء ترك الطفل في المنزل ،إذا كان
• يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة  ١٠٠.٠أو أكثر
• مصاب بمرض ساري أو معدي مثل التهاب باطن العين  Pink eyeأو
التهاب الحلق  strep throatأو قمل الرأس  .head liceالرجاء
االتصال بممرضة المدرسة إذا أصيب الطفل بمرض ساري أو مرض
معدي.
تعاطي األدوية في المدرسة
ان االسر التي لديها أطفال في حاجة الي تعاطي األدوية في المدرسة ،يحتاجون الي
تقديم التالي الي ممرضة المدرسة:
• مذكرة من الطبيب تبين اسم الدواء ،الجرعة ،وموعد التعاطي.
• موافقة ولي األمر لتعاطي الدواء
• والدواء .وهذا ينطبق على أي دواء يعطي في المدرسة ويتضمن األدوية
األدوية بدون وصفه طبية .رجاء تذكر ان عليك استالم جميع األدوية من
ممرضة المدرسة عند انتهاء العام الدراسي.
التمرين على استخدام دورة المياه
نتوقع ان جميع األطفال في فصل ما قبل الحضانة يكونوا قد تعلموا استخدام دورة
المياه (ال يستخدمون حفاظ الطفل) .نحن نعلم ان هذا غير ممكن لبعض األطفال
لظروف طبية ،ان كان الطفل غير متمرن على استخدام دورة المياه بسبب عذر
طبي ،يتم تكوين "خطة دورة مياه" باتفاق األهل وممرضة المدرسة والمعلمة على ان
يتم تحديثها كل ثالث أشهر أو وفق االحتياج.
www.albanyschools.org
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إذا كان الطفل لديه إعاقة
ان منطقة الباني التعليمية ملتزمة بالتأكد من حصول جميع الطالب على تعليم عالي
القيمة بما يناسب اإلطار الخاص الحتياجات الطفل الخاصة .تقدم إدارة التعليم الخاص
تعليم مخصص ،وخدمات ،وبرامج لتوفير االحتياجات الخاصة للطالب الذي لديه
إعاقة.
ان كان الطفل قد حصل على خدمات تدخل مبكرة وهو حديث الوالدة أو طفل حتى تم
ثالث سنوات ومازال في احتياج الي تعليم احتياجات خاصة ،يقوم منسق الخدمات
الخاص بك بتقديم المساعدة لتخطيط االنتقال وتقديم طلب تحويل الي لجنة االحتياجات
الخاصة ما قبل المدرسة.
ان كان الطفل في عمر ما قبل المدرسة ( )٥–٣سنوات ولم يلتقي أي خدمات تدخل
ولكن لديه تأخر أو تباطؤ في النمو – صعوبة في الحديث ،أو التحرك ،أو التفكير ،أو
التعليم ،أو يواجه تحدي بدني أو سلوكي – يمكنك انت أو المتخصصون الذي يعرفون
الطفل ان تقرروا االحتياج الي تقييم أكثر.
في تلك الحالة ،يتم االتصال برئيسة الجلسة من لجنة االحتياجات الخاصة ما قبل
المدرسة للمنطقة التعليمية ويمكنها المساعدة في إكمال طلب اإلحالة .فيما يلي كيفية
االتصال بها
Jane Figueroa, Committee on Preschool Special Education Chairwoman
Harriett Gibbons Student Services Center
75 Watervliet Avenue
Albany, NY 12206
Phone: 475-6145
Fax: 475-6146
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الرحالت الميدانية
قد يذهب الطفل الي رحلة ميدانية الي المكتبة ،أو مركز إطفاء الحرائق ،أو
المتحف ،او لحضور عرض محلي .سوف تقوم المعلمة بإخطاركم قبل الرحلة
وترسل استمارة موافقة مع الطفل تتطلب توقيع االهل أو ولي األمر.
في بعض الرحالت الميدانية قد تطلب المعلمة تطوع بعض األهالي المصاحبة مع
الفصل.

ترصي ح االختالف
ان منطقة الباني التعليمية تقدر االختالف وتلتزم بانعكاس االختالف في المجتمع.

البالغ عن العنف ضد األطفال وسوء المعاملة
وفق قوانين الوالية يجب علي العاملون في تعليم األطفال البالغ عن أي اشتباه في التعدي
على األطفال و/او سوء المعاملة الي المركز الرئيسي في للوالية للعنف أو سوء معاملة
األطفال Statewide Central Register of Child Abuse and Maltreatment.ان
تقدمت إلينا أي مخاوف سوف نقوم بتقييم الوضع باهتمام قبل البالغ للمركز.

مصادر مساعدة يف المجتمع
• Albany County Department for Children, Youth and Families – 447-7324

مركز الباني لألطفال ،والشباب واألسرة ٤٤٧٧٣٢٤
• Albany County Department of Health – 447-4580
مركز منطقة الباني للصحة ٤٤٧٤٥٨٠
• Healthy Families Albany County – 447-7054

األسرة الصحية منطقة الباني ٤٤٧٧٠٥٤
• Albany County Immunization Program for Infants and Children – 447-4589

برنامج اللقاحات لألطفال والرضع منطقة الباني ٤٤٧٤٥٨٩

www.albanyschools.org
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مكتب الطفولة المبكرة
جميع برامج منطقة الباني التعليمية التي تخدم األطفال منذ الوالدة حتى فصل ما قبل
الروضة تابعة لمكتب الطفولة المبكرة التابع للمنطقة التعليمية والكائن في مدرسة
Albany School of Humanities (ASH) الباني للعلوم اإلنسانية
 ميليسا هاستيMelissa Hasty
 مدير الطفولة المبكرةEarly Childhood Director
Email: mhasty@albany.k12.ny.us

 بريچيد دودسونBrigid Dodson
 منسق الطفولةEarly Childhood Coordinator
المبكرة
Email: bdodson@albany.k12.ny.us

 ريتا دوالنRita Dolan
 مساعد المنسقAssistant Coordinator

 ليزا مومبرجرLisa Momberger
 مساعد المنسقAssistant Coordinator

Email: rdolan@albany.k12.ny.us

Email: lmomberger@albany.k12.ny.us

City School District of Albany Office of Early Childhood

مكتب الطفولة المبكرة منطقة الباني التعليمية
Albany School of Humanities

مدرسة الباني للعلوم اإلنسانية
108 Whitehall Road
Albany, New York 12209
Phone: 475-6591

٤٧٥٦٥٩١
Fax: 475-6577

٤٧٥٦٥٧٧
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فصل ما قبل الروضة:
بداية الرحلة،
بناء األساس

