
  هل عندكم أطفال سوف
ي المدرسة؟

    یبدأون �ف
Et hefte som inneholder veiledning og tips til 
foreldre med barn i overgang fra barnehage 
til skole.



مقدمة
ي حياة االنسان. هل أنت قلق لما سيكون عليه الوضع

ي المدرسة ألول مرة هو حدث كب�ي �ف
 إن البدء �ف

ي المدرسة
ي المدرسة؟ العديد من األطفال واآلباء یتعاملون مع البدء �ف

 بالنسبة لطفلك عندما یبدأ �ف
ي آن واحد. يحتاج جميع األطفال إىل اإلحساس

 بمشاعر مختلطة، فهم متخوفون ومتحمسون �ف
ي حياتهم، ولهذا السبب من الجميل أن يتم التخطيط لالنتقال إىل

ات �ف  باألمان عندما تحدث تغ�ي
استعدادا أفضل  یكون  فإنە  قادم،  لما هو  الطفل مستعًدا  يكون  والتحدث عنه. عندما   المدرسة  

.للتعامل مع حياته اليومية الجديدة

 نصائح لك كوالد حول بدء الطفل في:
المدرسة

بيئة الصف تكون  أن  المهم  المدرسة، ومن  ي 
وأيام وسنوات عدیدة �ف ي طفلك ساعات 

 سيق�ف
ي المدرسة، فإن ذلك

 الدراسي جيدة لجميع األطفال. عندما يكون لدى الطفل أصدقاء ويزدهر �ف

ي
 سوف یساعدە عیل التعلم بشکل أفضل. وأنت أيًضا بصفتك أحد الوالدين تلعب دوًرا مهًما �ف

ي المدرسة وقادرین عیل تكوين صداقات
 .جعل أطفالك وأطفال اآلخرين سعداء �ف



ي روضة األطفال حول االنتقال
 تحّدث مع اآلباء اآلخرين �ف

 من روضة األطفال إىل المدرسة، هل یا تری سیبدأ أي من
ي نفس المدرسة وهل يمكنكم تحض�ي األطفال

 األطفال �ف
مًعا؟

 قدر اإلمكان فیما یتعلق
ً
 ساعد الطفل عیل أن يصبح مستقال

.بإرتداء المالبس وزيارة المرحاض

 تدّرب مع طفلك عیل الذهاب إىل المدرسة لکي یصبح ذلك
.آمنا لە

ي صف الطفل حول ما
 تحدث إىل المدرسة أو أولياء األمور �ف

 ذا كان بإمكانكم التوصل إىل ترتیب لألطفال بحيث يذهبون
.ویعودون مًعا إىل ومن المدرسة

ي صف الطفل، فمن
 تواصل مع وتعرف عیل اآلباء اآلخرين �ف

ف األطفال  شأن ذلك أن يؤدي إىل تعاون واتصال أفضل ب�ي
 .واآلباء

ل وتابع ف  قّم بدعوة مختلف األطفال من القسم أو الصف للم�ف
ي منع

 كيف يلعب األطفال مًعا، فهذا يمكن أن يساهم �ف

ي  استبعاد بعض األطفال والتنمر عليهم.تحّدث بشکل إیجا�ب

ي القسم/ الصف وآباءهم، فإن ذلك يؤدي إىل
 عن األطفال �ف

.مزيد من القبول  للغ�ي وتقدیر هم عند طفلك بالذات

 تأكد من حصول طفلك عیل قسط کاف من النوم والطعام
ي المدرسة

.والحرکة، فعندها سيصبح الطفل أك�ث تحمال �ف

تيب لحفالت أعياد الميالد ي كيفية قيامك کوالد بال�ت
ر �ف

ّ
 فك

ي
 واللقاءات االجتماعية األخرى لتشمل جميع األطفال �ف

ي روضة
ي الصف. ربما يمكنك استعارة المرافق �ف

 القسم أو �ف
األطفال و / أو المدرسة لمثل هذا الحدث؟

 تحّدث بإيجابية عن المدرسة، ألن ذلك یؤثر عیل مواقف
.الطفل ونظرتە تجاه المدرسة

ي الحیاة الیومیة المدرسیة لطفلك،
 أحرص عیل االنخراط �ف

ي المدرسة
.فمن شأن ذلك أن یؤدي إىل أداء أفضل لطفلك �ف

كة، فمن الممکن  قّم بدعوة الصف بأكمله إىل األنشطة المش�ت
ي الصف

ي خلق بيئة جيدة �ف
.أن یساهم هذا �ف

ي المدرسة مقارنة
 کّن عیل استعداد لتواصل أقل مع موظ�ف

ي روضة األطفال
.مع ما كان عليه الوضع �ف



 ستسیع روضة األطفال، بالتعاون والتفاهم مع الوالدين، إىل جعل االنتقال من روضة األطفال إىل
.آمنة وجيدة للطفل SFO المدرسة و

:تحّقق من أن روضة األطفال

روضة األطفال والبدء في المدرسة

الروضة من  االنتقال  لعملیة  روتينية  إجراءات   قد وضعت 
.SFO إىل المدرسة و

ي
�ف سيبدأون  الذين  لألطفال  خاص  تربوي  برنامج   لديها 

.المدرسة

سيغادرون الذين  لألطفال  الروضة  مرحلة  بنهایة   تحتفل 
ي المدرسة

.رياض األطفال للبدء �ف

المرحلة وتنفيذ  تخطيط  ي 
�ف للمشاركة  اآلباء  بدعوة   تقوم 

 االنتقالية عیل سبيل المثال، ع�ب إجراء محادثات فردية مع
.اآلباء أو عقد اجتماع لآلباء

 تعطي معلومات حول طفلك إىل المدرسة وباإلتفاق معك
 بصفتك والد/والدة الطفل

ً
.أوال

طفلك عن  للمدرسة  بالرسية  مشمولة  معلومات   توفر 
 وعنکما بصفتکما والدا الطفل. تنص المادة 13 من قانون
ف أمور العامة )واجب الحفاظ عیل الرسية(، من ب�ي  اإلدارة 
األطفال رياض  ي 

�ف ف  للموظف�ي ُيسمح  ال  أنه  عیل   أخرى، 
ما معرفة  أو  إىل  الوصول  إمكانية  اآلخرين  منح   والمدارس 
حدث وإذا  ما.  لشخص  الشخصية  الظروف  عن   يعرفونه 

.ذلك، فیجب أن یکون باالتفاق مع الوالدين



د من:
ّ
تأك

المدرسة وبدء الطفل في المدرسة

ي المدرسة و
ي SFO ما إذا كان الموظفون �ف

 يزورون األطفال �ف
.الروضة قبل بدء المدرسة

أنتم اآلباء للتعاون معها من  ما إذا كانت المدرسة تدعوكم 
ي المدرسة لطفلکم

.أجل بداية جيدة �ف

.كيف تعمل المدرسة من أجل ضمان رفاە جميع األطفال

ف ب�ي الصداقات  االعتبار  ي 
�ف تأخذ  المدرسة  كانت  إذا   ما 

ة االنتقالية وعندما يتم توزیع األطفال عیل ي الف�ت
 األطفال �ف
.الصفوف

 إذا كان طفلك SFO کیف یتم تنظیم االنتقال إىل المدرسة و
.ال يذهب إىل روضة األطفال

 لتعرف ما هي إجراءات ارتداء SFO التواصل مع المدرسة و
.المالبس وزیارة المرحاض

ف روضة األطفال والمدرسة إذا کنت قد  كيف يتم التعاون ب�ي
.انتقلت حديًثا إىل البلدية

ي االجتماعات االنتقالية
جم لك �ف ف م�ت  ما إذا كان سیتم تأم�ي

عیل تحصل  المدرسة  أن  من  متأکدا  لتکون  المدرسة   مع 
.المعلومات الصحيحة عن طفلك

 مًعا لمتابعة وتبادل المعلومات SFO كيف تعمل المدرسة و
.حول طفلك

.ما هي توقعات المدرسة منك کوالد

ي الواجبات المدرسیة
 ما إذا كانت المدرسة تقدم المساعدة �ف

لية ف .الم�ف

الذين لألطفال  مساعدة  تقدم  المدرسة  كانت  إذا   ما 
.يحتاجون إىل مساعدة إضافية

 ما إذا كانت المدرسة توفر تعليما مکّيفا خصيًصا الحتياجات
.طفلك ومتطلباته األساسية

ا سعیًدا
ً

 تتم�فّ لجان أولیاء األمور لکم حظ
روضة من  لألطفال  المهّم  االنتقال   مع 

!SFO األطفال إیل المدرسة و



ي المدرسة؟
   هل عندكم أطفال سوف  یبدأون �ف
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