التسجيل لروضة األطفال يبدأ في  19يناير :2016 ،لماذا ُيعتبر هذا األمر مهم لكم ?

نقاط المحادثة المقترحة

منافع التسجيل ال ُمبكر

التحدّ يات في حال عدم التسجيل ال ُمبكر

منافع لألسر

تحديات لألسر

عند قيام األسرة/مقدم العناية بتسجيل طفلهم في وقت مُبكر ،فيجوز:
• أن يتم دعوتهم إلى فعّالية روضة األطفال بالمدرسة ،حيث
التعرف على اآلباء اآلخرين والمعلمين
يُتاح لهم فرصة ّ
والتجوّل في المدرسة.
• أن يطلبوا مترجم شفهي خالل عملية التسجيل.
يتعرفوا على الموارد المتاحة ألطفالهم كعيادة التطعيم
• أن ّ
ومواقع الوجبات خالل أوقات الصيف والمزيد.
• أن يُتاح لهم الوقت والدعم من مدرستهم للتسجيل لبرامج
الوجبات الغذائية وحافالت نقل الطالب والبرامج المتاحة بعد
الدوام المدرسي.

منافع لألطفال
عندما يتم تسجيل األطفال قبل شهر يونيو:
• قد تتاح لهم فرصة االشتراك في مرحلة برنامج انتقالي إلى
روضة األطفال.
• الحجرة الدراسية جاهزة للطفل – لديهم حجيرة صغيرة
جاهزة لهم ،وموادهم الدراسية ّ
محضرة لهم ،ويشعرون
بالترحيب وكأنهم جزء من الصف.
ترحب بهم في
• تكون المعلمة جاهزة لألطفال؛ ويمكنها أن ّ
الصف وتناديهم بأسمائهم وتبدأ العام الدراسي فورا!ً

منافع للمدارس
عندما يتم تسجيل األسر في الموعد المحدد:
• تعرف المدرسة كم عدد األطفال واألسر لالستعداد لهم ،وكم
عدد المعلمين التي يتطلب من إدارة المدرسة توظيفهمّ ،
وأي
من حجرات الدراسة سيتم استخدامها.
• يستطيع المعلمون وطاقم إدارة المدرسة على االجتماع مع
األطفال واألسرة قبل بدء العام الدراسي.
• يمكن للمدارس أن تلبي احتياجات األسر في وقت مُبكر وبدء
الشراكة لنجاح األطفال.

عندما تنتظر األسر/مقدموا بالعناية القيام بعميلة التسجيل،
فيجوز:
• أن ال يحصلوا على االنتباه الشخصي الذي يحتاجون له
من المعلم أو سكرتيرة المدرسة أو مدير(ة) المدرسة
للتعرف على المدرسة أو تبادل المعلومات حول
ّ
طفلهم.
يتوجب عليهم االنتظار لمعالجة طلباتهم بشأن
• أن ّ
ً
الوجبات الغذائية التي تقدم مجانا أو بأسعار مخفضة  .
يتوجب عليهم أخذ طفلهم بأنفسهم إلى المدرسة
• أن ّ
عند بداية العام الدراسي ريثما يتم إعادة تنسيق جدول
مواعيد حافالت نقل الطالب.

تحدّيات لألطفال

في حال لم يتسجل الطفل مبكراً:
• قد يفوت عليهم األيام األولى المهمة من المدرسة.
• قد تكون الحجرة الدراسية مزدحمة لعدة أسابيع ريثما
يتم توظيف معلمين إضافيين.
• قد يفوت على طفلكم الوجبات الغذائية أو ركوب
حافالت المدرسة خالل األسابيع األولى من المدرسة
بينما يتم معالجة أوراق طلباتهم.
• قد يفوت عليهم بعض األنشطة المهمة لبناء مجتمع
التعرف عليكم/أنشطة الصداقة.
مدرسيّ /

تحدّيات للمدارس
عندما ال يتم تسجيل األسر في وقت مُبكر:
• ال تستطيع المدارس التخطيط لتحديد عدد المعلمين
وعمل الترتيبات للحجرات الدراسية واحتياجات النقل.
• ّ
يحل اإلجهاد بموظفي المدرسة ويصبحون مثقلين
بأعباء عمل ترتيبات جديدة للطالب المتأخرين في
تسجيلهم.
ليتعرفوا على
• لم يجتمع موظفو المدرسة مع األسرة ّ
أفضل الطرق لتقديم الدعم لهم.
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