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 معلومات للوالدين ومعلمي رياض األطفال 

 هل طفلي مستعد لرياض األطفال؟ 
 المعايير من وجهة نظر الطب المدرسي

 التشجيع والتحدي  -لثقة والفضول ا

خالل األعوام األولى، يكتسب الطفل الثقة 

المتزايدة، التي تمكنه من االبتعاد عن عائلته من 

. ومواجهة العالم الخارجي بفضولحين إلى آخر، 

وفي هذا الصدد، تمثل مجموعات اللعب 

وحضانات األطفال مجاالت تعلّم وممارسة في 

ثم تكون الخطوة التالية في تطّور . غاية األهمية

 4الطفل، هي التحاقه بروضة األطفال في عمر 

فقد أصبح الطفل اآلن مستعدًا، لقضاء . أعوام 5و

بالكامل وبشكل يومي في فترة ما قبل الظهيرة 

من األطفال من ( طفالً  25-18)مجموعة كبيرة 

نفس عمره وأكبر قليالً، تحت إشراف ُمعلمة 

وتُستخدم اقتراحات روضة . رياض األطفال

األطفال في المزيد من خطوات التطور المالئمة 

يمكنكم إيجاد الخطة الدراسية لروضة . للعُمر

  :األطفال الخاصة بالكانتونات على

www.vsa.zh.ch. 

 

 

 

 

 

 

 متطلبات البداية الموفّقة في رياض األطفال

في غضون العام الخامس يكتسب معظم األطفال 

المتطلبات الجسدية، والعاطفية االجتماعية، 

والفكرية المطلوبة، ليكونوا مستعدين ومنفتحين 

األطفال الجديد، تجاه تحديات عالم رياض 

 . وللتكيّف معه على النحو األمثل أيًضا

 

من المهم أن يكون طفلك متيقًظا وحاضًرا بكل 

حواسه، سواء في وقت اللعب الحر والفنون، أم 

في الدروس اليومية الموجهة برياض األطفال 

وهنا يكون لمعرفة اللغة األلمانية «. في الدائرة»

 . ميزة

زيد من الدعم التخاذ يحتاج بعض األطفال إلى م

وقد أثبتت . خطوة االلتحاق بروضة األطفال

التجربة، أنه من األفضل قبول الدعم الُمقدم 

واالستفادة منه، إذا كان الطفل قادًرا على تلبية 

ومن المهم هنا، أن . المتطلبات الواردة أدناهمعظم 

يكون العامل الحاسم في تقييم نجاح العملية 

ليس النقاط الفردية،  طفالالتعليمية برياض األ

 .ولكن الصورة الكاملة لمستوى تطور الطفل

 

 

 

 

 المتطلبات البدنية .1

 وقادًرا متيقًظا الحضانة طفل يكون أن 

 يمكنه بحيث الصباح، في االستيعاب على

 رياض برنامج في بفعالية المشاركة

 ليلًً الطفل ينام أن ذلك ويستلزم. األطفال

 .كافية لفترة متواصلًً نوًما

  أن يتناول الطفل فطوًرا مناسبًا له قبل ذهابه

. إلى الروضة، حتى يتمتع بالطاقة الكافية

 .وال يحتاج إلى إحضار زجاجة أطفال معه

  يمكن للطفل الذهاب إلى الروضة سيًرا 

وحده أو برفقة أحدهم في  -على األقدام 

 .بادئ األمر

 أن يمكنه الصمود بدنيًا طوال فترة الصباح. 

 

 

 

 

 

حيث يُطّور األطفال أنفسهم بطرق مختلفة، وبسرعات . يُعد االلتحاق برياض األطفال خطوة هامة في حياة الطفل

يوليو في رياض  31أعوام حتى  4يتم تسجيل األطفال الذين تبلغ أعمارهم . غير متساوية في جميع المجاالت

 .وفيما يلي نقدم لكم بعض المالحظات لتحقيق بداية ناجحة في رياض األطفال. األطفال
 

http://www.vsa.zh.ch/
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  ،أن يمكنه فتح الوجبة الخفيفة الُمرفقة معه

 .وتناول طعامه وشرابه

  أن يكون ُمدرًكا متى يحتاج إلى الذهاب

قضاء حاجته  إلى الحمام، وأن يمكنه

مثل فتح )بمفرده مع القليل من المساعدة 

 (. زّر السروال

  ،أن يتمتع الطفل بالمهارات األساسية

وبعض البراعة في الركض، والقفز، 

وصعود الدرج، وكذلك التلوين، وغسل 

األيدي، وارتداء المالبس واألحذية 

 . وخلعها

 

 المتطلبات االجتماعية والعاطفية .2

 الروضة االبتعاد عن  أن يكون بإمكان طفل

ولّي أمره طوال فترة ما قبل الظهيرة، مع 

الشعور بأنه على ما يُرام بدونه وسط 

أن يكون قد توقف عن و. المجموعة

 .استخدام اللهاية

  أن يحاول التعبير عن مشاعره واحتياجاته

 .بوضوح لآلخرين

  أن يبذل جهدًا للتواصل بالشكل المالئم مع

 .مينغيره من األطفال والمعل

  ويحاول تطبيقها( اللعب)أن يفهم قواعد. 

  أن يبذل جهدًا، ليتوخى الحذر ويحل

 .الخالفات دون اللجوء إلى العنف

  بحيث (ويتمتع بالجرأة)أن يثق بنفسه ،

 .يحاول من جديد بعد أي إخفاق

 أن يتمكن من مواساة نفسه. 

 

 المتطلبات الفكرية .3

  أن يكون طفل الروضة مهتًما بمعرفة

الغامض بالنسبة إليه، وأن يسعد الجديد و

 .بنجاحه

  أن يكون واعيًا، ويتمكن من اتباع

اإلرشادات عند ممارسة األلعاب الحركية، 

 .وعمل المشغوالت اليدوية، والتلوين

 

 

 

 

 

 

  ،أن يكون قادًرا على حفظ ما يُسرد عليه

وتكراره بعبارات مكّونة من أكثر من 

 .كلمة

  أن يتمكن من فهم األوامر البسيطة

 .وتنفيذها

  أن يتحلى بالصبر، ويعني ذلك أن يتمكن

من اإلنصات إلى المعلّمة أو النظر إليها 

عدة مرات في اليوم، دقائق،  10-5لمدة 

 .مع الجلوس هادئًا في تلك األثناء

  ،أن يتمكن من التريث عند اللعب

واالنتظار والترّقب، وأن يُظهر بعض 

 .المثابرة

 االلتحاق المبّكر برياض األطفال

بصرف النظر عن مستوى تطور الطفل، فإن 

االلتحاق المبكر برياض األطفال لم يعد ممكنًا 

 . ألسباب قانونية

 لتحاق المتأخر برياض األطفالاال

سيتم النظر بعناية في شروط االلتحاق برياض 

المهم في األمر، أن نخطط بالتعاون . األطفال

مع المتخصصين، لكيفية دعم الطفل بأفضل 

ويلزم تقديم . طريقة ممكنة في ذلك الوقت

التماس إلى مجلس التعليم في المقاطعة، من أجل 

ويُنصح . األطفالااللتحاق المتأخر برياض 

 .بإجراء تقييم طبي لمستوى التطور

 :الرعاية المدرسية

 السيطرة على التحدي بصورة إيجابية

بالنسبة إلى طفل في عمر الروضة، يُعد قضاء 

اليوم بأكمله، بما في ذلك تناول الطعام، ونوم 

فترة القيلولة أحيانًا، وسط مجموعة كبيرة من 

 األطفال

وحسب الخبرة السابقة . تحديًامختلفي األعمار، 

والشخصية، قد يكون ذلك محفًزا للطفل، أو قد 

 يفوق

 

 

 

 

 

امنح طفلك الوقت، ليتعود خطوة . احتماله

بخطوة على أشكال الرعاية الجديدة، وخصص 

 . لها وقتًا أطول إذا لزم األمر

 المشورة

ال تتردد في االتصال بالخدمة الطبية المدرسية 

أو مجلس التعليم في المقاطعة أو المتخصصين 

طبيبة  /على سبيل المثال، طبيب )اآلخرين 

المعالجين  /األطفال الخاصة بك ، الرعاة 

للحصول على المشورة بشأن أي ( المعنيين

 .أسئلة تخص الموضوعات التي تم تناولها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االتصال والمزيد 

 من المعلومات

 خدمات الصحة المدرسية

 في مدينة زيورخ

 الخدمة الطبية المدرسية

 :طبيبة المدرسة على/يمكنك إيجاد عنوان طبيب

www.stadt-zuerich.ch/schularzt 

يعتقد أطباء األطفال اليوم، أن األطفال 

يطّورون أنفسهم على أفضل نحو، 

ويحظون بأفضل دعٍم وتحٍد، حين تتالءم 

الظروف البيئية مع مستوى التطور لدى 

 .الطفل


