منح التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة

قد تصبح مؤهالً لالنضامم إىل برنامج بسيط التكلفة لتجهيز طفلك البالغ من العمر أربع سنوات للنجاح يف
مرحلة رياض األطفال.
ميكن ملنحة "التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة" مساعدة طفلك يف االلتحاق مبرحلة ما قبل املدرسة أو بربنامج املرحلة قبل املدرسية أو مبركز لرعاية األطفال أو
منزل عائيل لرعاية األطفال ،كل ذلك بجودة عالية من أجل إعداد طفلك ملرحلة رياض األطفال.
يتم تقديم هذه املنحة لبعض األطفال الذين ينتمون لعائالت منخفضة الدخل ويعيشون يف مناطق ذات دخل منخفض .ويتم تقديم هذه األموال مبارش ًة إىل
املدرسة أو مركز رعاية الطفل-ويسمى "برنامج" .ليك يصبح طفلك مؤهالً ،ينبغي أن يتم أربعة أعوام من عمره بحلول بداية العام الدرايس.
متحمسا للتعليم ومنحه املهارات التي يحتاج إليها ليكون مستع ًدا ملرحلة رياض األطفال.
إن وظيفة الربنامج هي جعل طفلك
ً

مثان

مزايا ما قبل املدرسة عالية الجودة لطفلك

1.سيكون طفلك مستعدًا ملرحلة رياض األطفال.

بعض األطفال مل يختربوا وجود مدرس من قبل أو كانوا ضمن مجموعة كبرية من
األطفال .سيتعلم طفلك املشاركة وأن يأخذ دوره ويتبع التعليامت .تعترب هذه األمور
ذات أهمية عندما يصل الطفل إىل مرحلة رياض األطفال!

2.سيطور طفلك مهارات اجتامعية وعاطفية مهمة.

يساعد املدرسون األطفال عىل تعلم كيفية قضاء الوقت بعيدًا عن العائلة .سيتعلم
طفلك كيفية حل املشكالت .كام سيتعلم كيفية التعامل مع املشاعر مثل الحزن
والغضب.

خصيصا من أجله.
3.سيشارك طفلك يف األنشطة التي تم التخطيط لها
ً

يخطط املدرسون للعديد من األنشطة .وسيكون طفلك قاد ًرا عىل اختيار النشاط
الذي ينجذب إليه بشكل أكرب .ستساعد هذه األنشطة طفلك عىل النمو والتقدم
بطرق متعددة.

4.سيشعر طفلك بالفضول وستكون لديه الرغبة يف التعلم.

سرياقب املدرسون طفلك وسيطرحون عليه أسئلة بشأن ما يفعله أو عن توقعاته
بشأن ما سيحدث بعد ذلك .ستساعد هذه األسئلة الودودة يف جعله يشعر بالفضول
بشأن العامل من حوله.

5.سيتعلم طفلك كيفية العناية بنفسه ومساعدة اآلخرين.

سيتعلم طفلك كيفية تنظيف مخلفاته وتقديم املساعدة داخل الفصل .كام سيتعلم
طلب املساعدة عندما يحتاج إليها وسيتعلم العناية مبتعلقاته .وسيتعلم كيفية
مساعدة أحد األصدقاء الذي ال يزال يتعلم شيئًا يعرفه طفلك بالفعل.

6.سيتعلم طفلك مهارات تساعده يف االستعداد لتعلم القراءة والرياضيات.
سيشارك طفلك كل يوم يف األنشطة التي تعزز مهارات تعلم القراءة والرياضيات
لديه .سيلعب باأللعاب واألحاجي ويطّلع عىل الكتب التي تحتوي عىل صور.
ستساعد هذه األشياء يف جعله يستمتع ويطور حبه للتعلم.

7.سيطور طفلك مهارات حركية.

يتحرك األطفال الصغار بشكل دائم .سيحظى طفلك بفرصة للجري والتسلق ومامرسة
األلعاب النشطة من أجل تحسني إمكانياته الجسدية .ستتحسن مهاراته الحركية
الدقيقة عن طريق استخدام املقص وأدوات التلوين وتثبيت األوتاد عىل لوحة.

8.سيطور طفلك مهاراته الخاصة باللغة والتفكري.

إن مفردات الطفل—وهي الكلامت التي ميكنه استخدامها—تتطور رسي ًعا بني
سن الثالثة والخامسة .سيعرض املدرسون كلامت جديدة عىل طفلك كل يوم .كام
سيساعدونه يف التحدث وحل املشكالت .كام سيجعلونه يشارك يف األنشطة اليدوية
التي تبني لديه مهارات التفكري واالستدالل.

ملعرفة املزيد

تحدث مع الربنامج الذي تود إلحاق طفلك به ،أو قم بزيارة املوقع
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