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دليل حضانة و روضة المتعلمين الصغار 2017/2016

مرحبًا بكم في روضة المتعلمين الصغار. نقدم لكم هنا برنامج تعليمي متوازن 
بين اللغتين العربية واالنجليزية لمرحلة ما قبل الحضانة  )األعمار من 2 إلى 3 (، 
 ( التمهيدي  و   ،) و شهرين  4 سنوات  إلى  و شهرين  3 سنوات  األعمار   ( الروضة 

األعمار 4 سنوات و شهرين إلى 5 سنوات و شهرين(.
في روضتنا و حضانتنا نقدم لألطفال مهارات اللغة والتواصل باللغتين العربية 
والفنون  الموسيقى  دمج  ويتم  الخارجي،  العالم  فهم  الرياضيات،  واالنجليزية، 
التشكيلية باإلضافة إلى التربية الرياضية و التي يتم تدريسها من قبل أساتذة 

مختصين.
الفضول وحب اإلستطالع  الحياتية في إشباع  المهارات  نسعى ألن يطور أطفالنا 
لديهم. كما نسعى لمساعدة األطفال على اكتساب المهارات الضرورية للتساؤل 
و البحث و إلظهار اإلستقاللية في التعلم. هدفنا هو أن يستمتع األطفال بعملية 
التعلم و أن يبقى هذا اإلستمتاع محورًا أساسيًا في حياتهم لما بعد مرحلة رياض 

األطفال.  

المنهاج
يقدم برنامج الروضة بيئًة مليئًة باإلستثارة الذهنية و الدعم الفني يحتوي على 
التوازن بين التعلم و اإلستمتاع، النظام و اإلختيار، اإلكتشاف الفردي و الجماعي. و 
يتم منح األطفال الفرص لدعم و تقوية التطور اإلجتماعي واإلنفعالي و الجسدي 

وكذلك اللغوي. 
كما نقدم تعليمًا متوازن اللغة، و نسعى إلى تكوين و تطوير القيم األخالقية و 
إلى إعداد األطفال ليصبحوا مفكرين متسائلين ومحللين ومتعلمين مدى الحياة 

مما يجعلهم قادرين على اإلستجابة لتحديات الحياة العصرية.
يشارك األطفال في العديد من األنشطة و يشمل ذلك ما يتعلق منها باللغة و 
بالتعلم من خالل أنشطة  األطفال  اإلجتماعية. يقوم  العلوم والدراسات  و  األرقام 
و  الرياضية.  التربية  و  الموسيقى،  القصص،  رواية  المسرح،  و  التمثيل  الطهوو، 

باإلضافة إلى ذلك، يتم تطوير مهارات الحاسب اآللي.
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الفئات العمرية

ترحب روضة المتعلمين الصغار باألطفال من عمر 24 شهرًا و حتى 6 سنوات. و يتم 
تقسيم األطفال إلى 3 مستويات:

  الخطوات الصغيرة )سنتين و شهرين إلى 3 سنوات و شهرين(
  األيادي الشغولة )3 سنوات و شهرين إلى 4 سنوات و شهرين(

  المفكرون الصغار )4 سنوات و شهرين إلى 5 سنوات و شهرين(

أوقاتنا

  من  الساعة 7:30 إلى 12:30 أيام األحد إلى الخميس
  لدينا صفوف مبكرة من ال 7:00 إلى ال 7:30

  و لدينا صف متأخرمن 12:30 إلى 2:30.

استالم األطفال قبل ال 12:15

يرجى الحصول على تصريح من مكتب اإلستقبال قبل التوجه للصفوف الدراسية 
إذا أردتم استالم أطفالكم قبل الوقت المحدد لنهاية اليوم الدراسي.

الزي المدرسي
ارتداء الزي المدرسي إلزامي. يمكن شراء الزي المدرسي من إدارة الروضة. وتوفر 

الروضة الزي المدرسي الموحد للبنين والبنات.
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قبعات الرأس

ال بد أن يرتدي األطفال قبعات رأس خالل كل األنشطة الخارجية لتفادي آثار الشمس 
على الجلد. الرجاء مساعدتنا بشرح أهمية ذلك لألطفال.

المالبس اإلضافية

في  بها  لإلحتفاظ  لألطفال  اإلحتياطية  المالبس  من  كامٍل  بطقٍم  تزويدنا  الرجاء 
أسم  كتابة  يرجى  الداخلية.  المالبس  و  الخارجية  المالبس  ذلك  المدرسة. يشمل 

الطفل على المالبس المرسلة.

مواعيد الوجبات

الطعام.  في  الصحية  العادات  نشجع  الصغار  المتعلمين  روضة  في  هنا  نحن 
سيتناول األطفال وجبة نصف صباحية يومية مزودة من قبلنا و نطمح إلى تقديم 

أفضل اإلختيارات الصحية لهم.
 .  10:00 الساعة  عند  الصباح  منتصف  في  خفيفة  وجبة  الحضانة  أطفال  يتناول 
اسم  عليها  ومكتوب  للطعام  حافظة  توفير حقيبة  واألمهات  اآلباء  من  ويطلب 
فاكهة  صغيرة،  شطيرة  مثل  صحية  خفيفة  وجبة  على  تحتوي  علبة  أو  الطفل 
مشروبات  أو  زجاجات  ارسال  عدم  ويرجى  والبسكويت.  البطاطس  ورقائق  ولبن 
غازية والشوكالتة والحلويات والفول السوداني والوجبات الغير صحية مثل أصابع 

الدجاج الناجتس والبرجر وما إلى ذلك.

أنشطة  ما بعد الدوام المدرسي

روضتنا تقدم خدمة مميزة ألولياء األمور العاملين . يوجد لدينا قسٌم مختص يقدم 
أنشطة إضافية يعتني باألطفال من الساعة الواحدة و حتى الثانية ظهرًا ويتولى 
اإلشراف أحد المدرسات. ينتهي األطفال من وجبتهم اإلضافية ثم يقومون ببعض 

األنشطة الترفيهية. هذه الخدمة تقدم فقط لألطفال المسجلين في الروضة.
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المرض

الرجاء عدم إحضار أطفالكم إلى الروضة إذا أصيبوا بالبرد، الحمى، اإلسهال، القيء، 
أنه ال بد أن ينهي األطفال الدورة الدوائية لهم قبل  أو اإللتهابات الشعبية. كما 
 antibiotics or Calpol medication يتناولون  كانوا  إذا  للروضة  العودة 

نقترح لكم اإلنتظار 36 ساعة ما بين المرض و العودة للروضة.

الهواتف

هواتف  مع  األطفال  قدوم  تمنع  صارمة  سياسٌة  الصغار  المتعلمين  روضة  لدى 
تسليم  يتم  و  الروضة  إدارة  في  متحرك  هاتف  بأي  اإلحتفاظ  وسيتم  متحركة. 

الهواتف في نهاية اليوم الدراسي.

التغيب عن الروضة

الرجاء إبالغ إدارة الروضة أو مدرسة الفصل كتابيًا إذا تغيب الطفل عن الروضة ألي 
سبب. كما نرجو عدم إحضار األطفال للروضة في حالة المرض.

األلعاب الخاصة

يرجى عدم إحضار األلعاب واألجهزة اإللكترونية الخاصة بطفلكم / طفلتكم  ولن 
تتحمل الروضة أي مسؤولية في حال التلف أو الفقدان.
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أعياد الميالد

الرجاء إبالغ الروضة إذا أراد طفلكم اإلحتفال بعيد ميالده في الروضة و ذلك قبل 
من  يكون  قد  و  لإلحتفال.  الوقت  تخصيص  يتسنى  حتى  كاٍف  بوقٍت  الموعد 
خارج  لإلحتفاالت  وبالنسبة  الخميس(.  )أيام  األسبوع  نهاية  في  اإلحتفال  األفضل 
للصف  موجهًة  الدعوة  كانت  إذا  إال  للروضة  الدعوات  إرسال  عدم  يرجى  الروضة، 

الدراسي كاماًل لتجنب شعور بقية األطفال بالحزن.

التصوير

سيتم أحيانًا التقاط الصور لألطفال أثناء األنشطة و اإلحتفاالت للألغراض التسويقية 
و الدعائية. الرجاء إعالم إدارة الروضة كتابيًا إذا كنتم ال تريدون تصوير أطفالكم

الرحالت 

سيتم اصطحاب األطفال في نهاية كل فصٍل دراسي لرحلة  إلى منطقة محلية 
ذات اهتمام من أجل التعلم و المتعة معًا. سيتم الترتيب لهذه الرحالت و الحصول 
أجل  من  رمزيًا  مبلغًا  تستلزم  الرحالت  هذه  الرحلة.  موعد  قبل  موافقتكم  على 

استئجار الحافالت.

التقارير و اجتماعات أولياء األمور و المعلمين

تطور و تقدم طفلكم هو مشروعنا األهم. و من أجل مساعدتنا في متابعة تقدم 
أطفالكم، سيتم التحضير الجتماعاٍت فصلية بين أولياء األمور و المدرسين و ذلك 
لمناقشة شؤون طفلكم.  في نهاية العام الدراسي سيتم إرسال التقرير النهائي 

لألطفال.
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النشرات األخبارية

الشهرية  الخطة  بإرسال  الفصل  مدرسة  ستقوم  منهجية،  وحدة  كل  بداية  في 
الخاصة بالوحدة و المادة التي سيتم تغطيتها و أي أنشطة وفعاليات ذات أهمية.

الشهادات الفصلية

الكامل  المتعلم  ملف  فصل.  كل  نهاية  في  الفصلية  الشهادات  توزيع  سيتم 
ألعمال و أنشطة طفلكم سوف يقدم لكم في نهاية العام الدراسي. نرحب دائمًا 
تحديد  و  اإلتصال  يرجى  و  بطفلكم  يتعلق  ما  كل  حول  آرائكم  و  بمناقشاتكم 

موعٍد مع مدرسة الفصل أو االدارة.

الحساسية

إذا كان لدى طفلكم أي نوع من حساسية أو أي خيارات في الطعام، يرجى إعالمنا 
الخاص  الطعام  صندوق  على  الكتابة  كذلك  و  التسجيل  استمارة  في  بذلك 

بطفلكم ان وجد.

ملفات القراءة

في منتصف الفصل األول، سوف يكون لدينا برنامٌج للقراءة لمرحلة التمهيدي و 
سيتم إرسال ملفات القراءة للمنزل. وكذلك سيتم إرسال رسائل توضيحية ألولياء 

األمور حول برنامج القراءة قبل ذلك.



20

األغراض الشخصية

النقود من منازلهم لتجنب  أو  المجوهرات  األلعاب،  ال نشجع األطفال على إحضار 
الضياع، الفقد، التلف، كما أن هذه األشياء قد تشكل خطورة فيما يتعلق بابتالع 

بعض هذه األشياء.

النظام و اآلداب العامة

إن سياسة الروضة تهدف إلى تنشئة السلوكيات وسوف تعتمد سياسة الروضة 
على اللغة اإليجابية التي تشجع الطفل ، وفي حال حدوث مشكلة أو شجار  بين 
طفلين فسوف يتم إبالغ أولياء أمور الطفلين و تسجيل التقرير في ملفات الروضة.

الحوادث

بتقديم  نقوم  سوف  الروضة،  في  بسيطة  إصابة  بأي  الطفل  إصابة  حال  في 
اإلسعافات األولية المناسبة وإعالم ولي األمر بواسطة الهاتف. إذا شعرت الروضة 
بضرورة اإلستعانة بالطبيب، سيتم إعالم الوالدين فورًا وإنتظار حضور ولي األمر أو 
اإللتقاء في المستشفى المحدد. كما سيتم تسجيل جميع االصابات وعلية يرجى 

من أولياء األمور إعالمنا بأي تغيير في أرقام الهواتف الخاصة بكم. 

التواصل

سوف يتم التواصل معكم من خالل النشرات االسبوعية والرسائل . لذا نرجو قراءة 
عدم  حال  في  الروضة  إدارة  إبالغ  يرجى  كما  بانتظام.  أطفالكم  ملفات  متابعة  و 

استالمكم لهذه الرسائل.
من المهم جدًا أن يكون لدينا أرقام هواتفكم و عناوينكم اإللكترونية. الرجاء إبالغ 

إدارة الروضة عند حصول أي تغييرات.
نشجع الوالدين على المشاركة في العملية التربوية ألبنائكم و نرحب بأي تطوع 
أخرى  مهاراٍت  أي  أو  الطبخ،  أوقات  في  المساعدة  القصص،  كقراءة  قبلكم  من 

كالموسيقى و الفن التشكيلي، أو المساعدة في الرحالت المدرسية.
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بعض النقاط النهائية

كأولياء أمور ورعاٍة ألطفالكم، نرجو منكم

 شاركونا في اإلهتمام بأنشطة أطفالكم و تقدمهم في الروضة. أخبرونا عن 
عادات طفلكم، مخاوفه، وكل ما يهتم به

التوقيع على كل  الرجاء  المعلنة.  أو  لكم  الموجهة  الرسائل سواًء  اقرأوا كل   
األوراق التي تحتاج إلى التوقيع وإعادتها لقسم الروضة.

 اتصلوا بنا! اهتماماتكم و آرائكم مهمٌة لنا.

إننا نؤمن بأن العمل المشترك بين أولياء األمور والمدرسين هو الذي سوف يحقق 
النتائج اإليجابية على تعلم و تطور الطفل، و نشجع كل األهالي  على التواصل 

معنا حول اهتماماتهم، أسئلتهم، أو غير ذلك.

نطمح معكم لعاٍم دراسي مثمٍر و شيٍق معكم و مع أطفالكم.

الرجاء التوقيع و تأريخ اإلستمارة الملحقة و إرجاعها للروضة قبل حضور أطفالكم.

لقد قرأت دليل روضة المتعلمين الصغار و أوافق على كل الشروط و األحكام
توقيع ولي األمر/ الوصي: ________________________________________________
التاريخ: _________________________________________________________________






