السنوات األوىل لطفلك وسنة االستقبال )السنة ) (Rلكال الوالدين)

فيما يتعلق بالتعليم
في السنوات
األولى

كيف أجد روضة أو
حضانة لطفلي؟

ما هي التكاليف؟

في المملكة المتحدة ،إعدادات السنوات المبكرة (دور الحضانة) وسنة
األولىليمتنظم
السنوات
يتعلق بالتع
االستقبال ،معظمها من التعلم يتم من خالل اللعب .فيفيما
المشكالت ويقولون
األنشطة لتشجيع األطفال على الكالم .يتعلم األطفال حل
في السنوات
األولى تقدم األطفال لمدة
كيف سيفعلون األشياء .تظهر األبحاث أن هذا يمكن تحسين
تصل إلى  7أشهر على مدار عام.
كيف أجد روضة أطفال أو حضانة قريبة مني؟
للبحث على الصعيد الوطني (إنجلترا وويلز) ،أبدأ هنا :ابحث عن حضانة
روضة أو
استشر دليل معلومات عائلة هامبشاير لـمعلومات عنكيف
وخدمات
أجدالطفل
رعاية
حضانة لطفلي؟
األسرة هنا:
 FIDمعلومات هامبشاير
كم تكلفة روضة األطفال؟
من سن عامين  ،يمكنك الحصول على مساعدة في تمويل مكان في روضة
أطفال مسجلة (تطبق معايير األهلية) .جميع األطفال ما هي
التكاليف؟ ساعة
مؤهلين لمدة 15
من التعليم المجاني في مرحلة ما قبل المدرسة من سن  3سنوات.
لمزيد من المعلومات ،راجع :التعليم المبكر المجاني
حقق أقىص استفادة من التجارب اليومية لمساعدة طفلك عىل التطور و ممارسة مهاراتهم اللغوية .
تحدث عن األرقام ومارس العد كلما استطعت  ،عىل سبيل المثال عندما تذهب للتسوق .استكشاف
الغرق والعائمة من خالل اللعب في وقت االستحمام بالزجاجات والحاويات البالستيكية الفارغة .
اسأل طفلك أسئلة مثل "ماذا تعتقد أنه سيحدث إذا ...؟ ".تحدث عن الصور الموجودة في القصة
التي قرأتها لطفلك أثناء وقت النوم .افعل هذا بلغتك أو اللغة اإلنجليية ،أيهما أقوى بالنسبة لك.

ماذا يمكنني أن أفعل لمساعدة
طفلي في نموه في السنوات
األولى؟

تظهر األبحاث أن األطفال الذين يتحدث آباؤهم معهم بهذه الطريقة يصنعون تقدم أكيي من
األطفال الذين ينتمون إىل خلفية فقية في اللغة.
ماذا يمكنني أن أفعل لمساعدة

السنوات
نموه 5في
طفليما في
التقدم عىل مدار عام.
أشهر من
يصل إىل
يمكن أن تضيف بيئة ميلية غنية باللغة المنطوقة
األولى؟
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السنوات األوىل لطفلك وسنة االستقبال )السنة ) (Rلكال الوالدين)

كيف أجد مدرسة لطفلي؟

للبحث عن جميع المدارس في هامبشاير وساوثامبتون وبورتسموث وجزيرة وايت انظر هنا :ابحث
عن مدرسة في هامبشاير
يمكنك التقديم عبر اإلنترنت للحصول على مكان بالمدرسة هنا :تقديم طلب متأخر للحصول على
مكان بالمدرسة
في طلبك ،يجب عليك تسمية ثالث مدارس بيتيب المرجع .يمكنك االختيار من بيي مدارس
األطفال ،والتي تغطي السنة  Rالسنة  1والسنة  ،2أو المدارس االبتدائية  ،والتي تغطي من السنة
 Rحتي السنة  .6إذا كنت تقدم ً
ً
متأخرا للحصول عىل مكان في السنة ( Rبعد انتهاء شهر يناير
طلبا
للتطبيقات عيي اإلنينت) ،ال يزال بإمكانك التقديم عيي اإلنينت هنا :تقديميطلبيمتأخريللحصولي
عىليمكانيبالمدرسة
ماذا لو كان طفلي مريضيا؟

ي
طفل
ماذا أفعل إذا كان
ً
مريضا وال يمكنه الذهاب
إىل المدرسة؟

ً
بمجرد أن يبلغ طفلك  5سنوات ويصبح في التعليم اإللزامي ،إذا كان مريضيا ،يجب عليك إخبار
المدرسة في اليوم األول من الغياب .لمزيد من المعلومات ،راجع :ماذا لو كان طفلك مريضيا؟
بالنسبة ليالتي اليد الطفيفة  ،ال ُيتوقع من األطفال البقاء خارج المدرسة .إذا كان طفلك يا تقييأ،
ً
يجب أن يبقي بعيدا عن المدرسة لمدة  48ساعة بعد آخر مرة تقيأ فيها .هذا لتجنب نشي المرض
لألطفال اآلخرين .إذا ترك طفلك المدرسة لفيت أطول بسبب مرضه ،فيجب عليك التحدث إىل
المدرسة حول هذا الموضوع.

خطوط الهاتف ر
لشكة EMTAS

أريد التحدث إلى
شخص يتكلم لغتي

تتوفر خطوط الهاتف للتحدث عن أي مخاوف قد تكون لديكم فيما يتعلق بتعليم
ً
أطفالكم وأيضا لطرح أي أسئلة يمكنكم التفكيي فيها .يتحدث الموظفون خلف خط
الهاتف لغات مختلفة .لذلك ،نطلب منكم مراجعة موقعنا عىل اإلنينت للتحقق من
اللغات المتوفرة اآلن.
صفحات موقع  EMTASألولياء أمور األطفال في السنوات األوىل وسنة االستقبال )(R
منشور بعدة لغات :تربية طفلك بأكيي من لغة واحدة فقط

الروابط

لمعرفة المزيد عن ثنائية اللغة في السنوات األوىل من حياة الطفل :الثقة الوطنية لمعرفة القراءة والكتابة
كتيب  BookTrustاقرأ مع طفلك ميجم إىل عدة لغات
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