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االستعداد ملرحلة الروضة
هل روضة األطفال قريبة جًدا لطفلك؟ دعه يعرف أنك سعيد من أجله وواثق من أنه سيحقق نتائج جيدة. فيام ييل بعض 

األشياء التي يجب التفكري فيها مع اقرتاب العام الدرايس.

ما هي املتطلبات الصحية للطفل لبدء الدراسة يف إلينوي؟
• فحص جسدي من ِقبل ُمقدم الرعاية الصحية. يجب أن يعطيك ُمقدم الرعاية الصحية منوذًجا موقًّعا ألخذه إىل املدرسة.	
• فحص األسنان من ِقبل طبيب أسنان ُمرخص له مبزاولة املهنة.	
• فحص عني يقوم به طبيب عيون أو طبيب عام.	
• الحصول عىل جميع التطعيامت املطلوبة. ابدأ مبكرًا حتى يكون طفلك جاهزًا لهذا اليوم األول. تحدث إىل مقدم الرعاية 	

الصحية الخاص بك أو اتصل بإدارة الصحة العامة يف إلينوي عىل الرقم 4977-782 )217( إذا مل تكن متأكًدا من التطعيامت 
التي يحتاجها طفلك.

ما الذي يتوقع املعلم أن يتمكن طفيل من فعله؟
• اإلمساك واستخدام القلم الرصاص وأقالم تلوين واملقص.	
• ذكر اسمه الكامل وكيف يصل من وإىل املدرسة.	
• التعامل مع مهام الرعاية الذاتية مثل تعليق املعطف والذهاب إىل املرحاض وغسل اليدين.	
• االنسجام مع معظم األطفال والبالغني واحرتام ممتلكات وحقوق اآلخرين.	
• العمل مبفرده ومع اآلخرين.	
• الجلوس واالستامع ملدة 15 دقيقة.	
• تذكر وتنفيذ توجيهني أو ثالثة؛ إنهاء مهمة قد بدأها.	
• اتباع القواعد البسيطة وأن يكون عىل استعداد للتناوب.	

ما هي بعض الطرق التي ميكنني بها املساعدة يف تحضري طفيل؟
• ساعده يف التعرف عىل العامل من حوله. اصطحبه يف رحالت ممتعة - إىل املكتبة أو محل البقالة أو يف رحلة بالحافلة أو إىل 	

متحف أو حديقة - وتحدث معه عام يراه. شجع فضوله وساعده يف العثور عىل إجابات ألسئلته.
• اقرأ له واجعله يعرف أن الكلامت ميكن كتابتها وكذلك نطقها.	
• علمه أسامء األلوان واألشكال.	
• ساعده يف رؤية وسامع كيف ميكن أن تكون األشياء واألصوات متشابهة أو مختلفة.	

كيف ميكنني معرفة ما تتوقعه مدرستي املحلية من طفيل؟
• ميكنك االستفادة من أي زيارة ُمتاحة لرياض األطفال أو الزيارات املدرسية التي قد تقدمها مدرستك.	
• اتصل مبكتب املدرسة واطلب معلومات حول ما هو متوقع من األطفال وأولياء األمور.	

ماذا لو احتاج طفيل إىل مساعدة خاصة ليكون جاهزًا ملرحلة الروضة؟
• اتصل مبكتب منطقة املدرسة املحلية ملعرفة املزيد عن الربامج والفحص التنموي.	
• اتصل بالرقم 6197-851 )800( أو قم بزيارة املوقع www.childfind-idea-il.us  ملعرفة املزيد عن خدمات األطفال ذوي 	

االحتياجات الخاصة.
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