لماذا نعتبر برنامج السنوات الخمس المبكرة جيد ألطفالكم؟
للتسجيل في رياض األطفال يجب أن يبلغ الطفل  5سنوات من العمر في أو قبل  1أيلول .سابقا،
كان من الممكن لألطفال االلتحاق برياض األطفال إذا بلغوا  5سنوات قبل  1كانون األول .قد
ال يبدو التغيير كبيراً بين التاريخين اذ ان الفارق أشهر قليلة فقط ،لكنه قد يشكل فرقا كبيرا في
سرعة نمو وتطور األطفال و قدراتهم التعليمية.
توفرمرحلة رياض األطفال لألطفال الفرصة للتعلم في بيئة اكاديمية مليئة بالتحدي تغذي
نموهم .وتبين الدراسات أن األطفال الذين يلتحقون ببرامج تهيئهم لرياض األطفال مثل برنامج
السنوات الخمس المبكرة التعليمي ،يكون على األرجح أكثر استعداداً للمدرسة و الكلية.
قام العديد من اآلباء واألمهات الذين تعرفوا على فوائد برنامج السنوات الخمس المبكرة
التعليمي بتسجيل أبنائهم في برامج مشابهة ،خاصة او عامة ،لسنوات .سوف يساعد هذا
البرنامج جميع أطفالنا في الحصول على أفضل بداية ممكنة ،مع المناهج التي تم تصميمها فقط
لتلبية جميع احتياجاتهم .

برنامج السنوات الخمس
المبكرة للمرحلة التحضيرية
✴ بداية قوية للمتعلمين الصغار ✴

كيف يمكن لي التعرف على برنامج السنوات الخمس المبكرة؟
للمزيد من المعلومات حول البرنامج الرجاء االتصال بمكتب خدمات الطالب على الرقم:
✴ ✴ 313-827-3005

المجلس التعليمي

مريم ب ّزي
حسين بري
فدوى حمود
ماري لين
مايكل ميدا
ماري بتلشكوف
جيمس ثورب

برنامج السنوات الخمس للمرحلة التحضيرية
المدارس االبتدائية
هنري فورد
وليم فورد
جيربارك
هيج
ليندبرغ
مكاال

ميبلز
ماكدونالد
ريفرأوكس
سيالينا
ويتمور بولز
أوكمن
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ما هو برنامج السنوات الخمس المبكرة التعليمي لمرحلة الروضة ؟
هو جسر او صلة وصل بين مرحلة رياض األطفال و بين صف التحضيري .يمنح الصغار
بداية مبكرة و يزودهم بفرصة للتعلم و النضج و النمو في بيئة اسست خصيصاً لتلبية حاجاتهم
التعليمية و االجتماعية.

مقدمة :برنامج السنوات الخمس المبكرة التعليمي للمرحلة التحضيرية
يعتبر وقت دخول الطفل الى مرحلة رياض األطفال وقتا ً مثيراً! يرسم هذا الفصل الجديد من حياة
الطفل خطى المستقبل .ان معايير رياض األطفال والمناهج الدراسية قد تغيرت على مر السنين،
والعديد من المهارات التي كانت تدرس لألطفال للمرة االولى في الصف األول من المتوقع اآلن
أن يتعلمها االطفال في رياض األطفال .لذا يعتبر هذا السبب من أحد األسباب التي من اجلها
لجأت العديد من الواليات ومن بينها والية ميشيغان إلى تحديد األول من أيلول كتاريخ قطعي
للتسجيل .يدرك المربين والباحثين أن األشهر القليلة تشكل فرقا كبيراً على مستوى استعداد الطفل
للتعلم.
والخبر السار هو أن مجموعات " برنامج السنوات الخمس المبكرة التعليمي لمرحلة الروضة"
تمنح األطفال الفرصة للتعلم بطريقة تفاعلية ،تنطوي على التدريبات العملية التي من شأنها تنمية
مهارات األطفال مع احتفاظها بتطبيق المناهج الفعالة والسعي للوصول إلى مستويات النجاح
العالية.
يتوفر البرنامج لألطفال الذين يقع تاريخ ميالدهم بين  15حزيران و  1كانون األول ،أو الذين
يحتاجون إلى المزيد من الوقت او الفرصة لمواصلة بناء مهاراتهم وقدراتهم .فقضاء الوقت في
هذا البرنامج سيساعدهم على النجاح في صف المرحلة التحضيرية  ،و بأن يصبحوا القادة في
الفصول الدراسية وأكثر ثقة بالنفس اثناء إتباع روتين اليوم الدراسي.

ما الذي يحدث في صفوف هذا البرنامج؟
في هذا البرنامج يساعد المعلمين األطفال على التطور من خالل منهاج مواضيعي وتدريب
عملي  .و يقومون بتعريف الطالب على مادتي القراءة و الرياضيات بطريقة ممتعة و مثيرة و
تفاعلية عبر تطبيق العاب تعليمية تعلم األطفال الكلمات و الجمل و تساعدهم على فهم المفاهيم
و المهارات الرياضية مثل العد و التسلسل النمطي.


الصفوف :لكل مجموعة في البرنامج غرفة صف خاص و معلم خاص .



مدة اليوم الدراسي :يوم دراسي كامل.



النشاطات  :يشارك الطالب في جميع النشاطات التي تتم في صف التحضيري .



المنهاج و المواد :تعليم مهارات أكاديمية واجتماعية جديدة هامة تستند إلى المعرفة
السابقة التي سوف تساعدهم على التكيف مع بيئة المدرسة االبتدائية.



البيئة التعليمية :تبين األبحاث و الدراسات أنه يجب أن يكون لدى األطفال أساسات لغوية
قوية ،و سيكون بإمكانهم بناء هذه االساسات عبر التناغم و النمطية و اللعب بالكلمات و
االستماع الى القصص ،و الى ما هنالك من نشاطات لغوية  .سيجعل البرنامج تجربة
االطفال مشبعة بهذه المفاهيم بطريقة متعة لكن ال تخلو من التحدي.

من هم المؤهلين للتسجيل في هذا البرنامج؟
لألطفال الذين يقع تاريخ ميالدهم بين  15حزيران و  1كانون األول ،أو الذين يحتاجون إلى
المزيد من الوقت أو الفرصة لمواصلة بناء مهاراتهم وقدراتهم.
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