
دخول المدرسة للمرة األولى.
نصائح ومعلومات للوالدین وطفلھم

 قد یدخل طفلك قریبًا المدرسة للمرة األولى، وُربما تقوم بطرح العدید من األسئلة فى تلك اللحظة الخاصة.
 ھذه األسئلة سوف ُیجیب  عنھا ُكتیب "دخول المدرسة للمرة األولى"عن طریق نصائح عملیة، قصص

 حقیقیة ومعلومات واضحة. سوف یضعك ملف الترجمة ھذا وبلغتك األصلیة على الطریق الصحیح.

إیلین، الُمعلمة بمدرسة كالفردریس  االبتدائیة، بلدیة درونغن
"نعتنى جیًدًا بطفلك"

 "أتأكد  باالشتراك مع ُمشرفة ریاض األطفال أن یشعر كل طفل براحة فى المدرسة وینمو بشكل جید. أنا
 مثل البطة  األم بین فراخھا. أجد أھمیة أیضًا  في وجود عالقة جیدة مع أولیاء األمور؛ حتى یتسنى ُمناقشة
 كل ْ شيء، لھذا من الجید قدوم أولیاء  األمور إلى الفصل بعد الیوم  الدراسي  واالستماع إلى أطفالھم عما

 قاموا بھ. رؤیة تلك الوجوه المبتھجْة شيء  سحري".

أوال بوجدانوفیتش، والدة إیملیا
"ُیوجد بالمدرسة ُمعلمة خاصة للمساعدة فى اللغة"

 

 "سوف تبدأ إمیلیا  في غضون شھرین. قمنا بزیارة المدرسة بالفعل الشھر  الماضي و بدا المدیر والمعلمة
 في غایة الود. كل تلك اللعب الجمیلة والجدیدة: لقد استمتعت إمیلیا بھا للغایة. نتحدث اللغة البولندیة  في

 المنزل.  ساعدني أیًضا ذھاب األصدقاء الفلمنكیین  معي یوم الزیارة والتسجیل. ُیوجد بالمدرسة  في
 حالة الضرورة ُمعلمة خاصة، ُیمكنھا المساعدة  في  اللغة".

خمسة أسئلة یطرحھا أولیاء  األمور:
1 ال یتحدث  طفلي اللغة الھولندیة.

ھل یستطیع دخول الروضة؟
نعم، یستطیع. یتعلم طفلك في المدرسة اللغة الھولندیة سریعاً ً
أثناء اللعب. كما یحصل األطفال في معظم المدارس

وعند الحاجة على مساعدة إضافیة تمكنھم من تعلم اللغة الھولندیة جیدا.

- الوسائل والنزھات الضروریة التي نسعى من خاللھا إلى تحقیق
  أھداف النمو مجانیة.

- وجبة ساخنة، مشروب واإلشراف أثناء فترة الظھیرة: یمكن
  للمدرسة أن تطلب مساھمة معقولة لتلك الخدمة. 

- نزھة إضافیة أو شراء مجلة إلزامیة، لن تكلفك تلك األشیاء
  أكثر من 45 یورو للعام الدراسي.

          - یجب علیك أیضا شراء حقیبة دراسیة وأحذیة ریاضیة.
          - تحصل أسرة ذات دخل منخفض على إعانة مالیة

            فى ظل ظروف معینة، تعرف ببدل الدراسة و تبلغ
           93,21 یورو للطفل (السنة الدراسیة 2016 – 2017).

            

 
 ً ً ُ

 

 2 ھل یمكن أخذ قیلولة بعد الظھر أو حفاضة  في  المدرسة؟
تحتوي بعض الروضات على أماكن للنوم، بینما الیحتوي

علیھا البعض  اآلخر. ربما من األفضل أن یبدأ طفلك
بنصف یوم. قم بمناقشة اإلمكانیات مع المعلمة أو المعلم.

قم بالسؤال عن ترتیبات التدریب على قضاء الحاجة.
یستطیع الطفل الذى ما زال یلبس حفاضة على أي حال

القدوم إلى المدرسة، وعلیك القیام بتدریب طفلك  في المنزل
على استخدام القصریة (النونیة)، أو الحمام عندما یكون

مستعدا لھذا. 
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ُ 3 كم تكلف روضة األطفال 
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یستطیع طفلك دخول الروضة من عمر سنتین ونصف.

یوجد مواعید ثابتة لدخول األطفال الجدد: أول یوم دراسة
بعد كل عطلة مدرسیة أو بعد عید الصعود، وأول یوم دراسة

من فبرایر. 
یستطیع ولي األمر اختیار المدرسة بنفسھ، كما ینبغي علیھ دائما
اتباع إجراءات التسجیل والتي تختلف كثیرا من مدرسة ألخرى

ومن منطقة ألخرى. من األفضل االستفسار بالفعل عن ذلك
بحلول عید میالد طفلك األول. یمكن ألسرتك وطفلك 

مساعدتك بھذا.

 
 4 ما ھو العمر األفضل لدخول  طفلي الروضة؟
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5 ما أھمیة الروضة فى إحراز  طفلي تقدم  دراسي مستمر؟
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یقوم المدرس بتشجیع طفلك على التجربة والمثابرة والتفكیر 
المجرد، مما یجعل التعلم فیما بعد أكثرسھولة.

یتدرب الطفل أیضا في المدرسة على اللغة : كیف یتحدث 
مع البالغین ومع األطفال اآلخرین؟ تسھل اللغة الغنیة من التفكیر

والدراسة. یستطیع الطفل فھم نظام الدراسة عندما یذھب 
بانتظام إلى الروضة. 
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ھل ترید تعلم اللغة الھولندیة؟ 
قم بالبحث عن مدرسة للكبار في الجوار

على الموقع اإللكترونى

أو قم باالستفسار في مدرسة طفلك.
www.huizenvanhetnederlands.be

ُ ً
بطاقة الحوار المصورة. كیف كانت المدرسة؟ ھل ھو سؤال صعب لألطفال؟

أنظر بعد انقضاء الیوم الدراسي إلى الرسومات على البطاقة، ثم قم بطرح أسئلة عما قام طفلك بعملھ في الفصل، الملعب
أو حجرة الطعام.

الملصقات. ھل نظف طفلك نفسھ بطریقة جیدة؟ أوھل تمكن من عدم التبول فى سروالھ؟
قم بمكافأتھ بملصق.

كتیب المبتدئین "دخول المدرسة للمرة األولى" ألولیاء األمور. تجد ھنا معلومات، نصائح و قصص كثیرة.
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ماذا ستجد أیضا فى تلك الحزمة؟


