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 هذه في طفلك لمساعدة طفولته. من والصعبة الجديدة المرحلة هذه في للنجاح الالزمة المهارات اكتسب قد كان إذا عّما تتساءل قد المدرسة، سن من طفلك تراباق مع

 الوالية أنحاء جميع في المدرسة قبل ما وبرامج التعليمية طقالمنا تتطلبها التي بالسلوكيات التالية القائمة للمهاجرين التربوي بنسلفانيا برنامج لك يقدم االنتقالية، المرحلة
 السلس االنتقال ضمان على سيساعده المنزل في طفلك مع العمل إن المدرسية. للتجربة الالزمة المدرسية المهارات اكتساب الطفل بإمكان كان إذا ما لفهم باستمرار
 هذا استخدام يتم أالّ  يجب األطفال. برياض لاللتحاق مؤهالً  يكون محليًا المحددة الروضة سن متطلبات وفييست طفل أي يلي: ما مراعاة يرجى المدرسة. إلى والممتع
 األطفال. رياض من عمريًا مؤهل طفل الستبعاد مطلقًا المورد

 "نعم" على مثال والعاطفية االجتماعية التنمية # بعد ليس نعم

 وسعادة. بسهولة الطفل يبتعد  واألب؟ األم عن لالبتعاد طفلك يستجيب هل 1  

  فرد. كل عن يعرفه بشيء ويُخبرهم باالسم األفراد جميع الطفل يحدد  المنزل؟ في يعيش فرد كل اسم طفلك يعرف هل 2  

 الذاتية ورغباته احتياجاته في التفكير مع بمفرده، النزاعات الطفل يحل بمفرده؟ البسيطة النزاعات طفلك يحل هل 3  

 باآلخرين. الخاصة وتلك

 القواعد. هذه وجود سبب شرح ويمكنه ويتبعها القواعد الطفل يعرف والنتائج؟ القواعد طفلك يفهم هل 4  

 

 "نعم" على مثال  والكتابة القراءة ومعرفة اللغة تطور # بعد ليس نعم

   .أصابعه على عمره سنوات عدد ويعرض الكامل اسمه الطفل يذكر  وسنه؟ الكامل اسمه طفلك يعرف هل 1  

 ويُسّميها. واألرقام الحروف بعض على الطفل يتعرف األرقام؟ عن الحروف تمييز طفلك يستطيع هل 2  

 ألحد الخلفي والغالف األمامي، الغالف إلى يُشير أن لطفلك يمكن هل 3  

  وعنوانه؟ الكتب

  الثالثة. العناصر إلى يُشير أن للطفل يمكن

 بالترتيب األحداث أو الصور حول قصص رواية للطفل يمكن لقصة؟ الصحيح التسلسل سرد إعادة لطفلك يمكن هل 4  

 الصحيح.

 الكتابة أو الحروف تُشبه أشكال باستخدام اسم كتابة لطفلك يمكن هل 5  

  التقليدية؟

 صحيحة. الحروف معظم تكون بحيث األول اسمه كتابة للطفل يمكن

 المقصد. ويفهم للتوجيهات الطفل يستجيب بخطوتين؟ توجيهه عند التوجيهات طفلك يتبع هل 6  

 الشخصية. واألفكار والمشاعر، األفكار، عن الطفل يتحدث ذلك؟ منك يطلب عندما الخبرات طفلك يشارك هل 7  

  كاملة. بجمل اإلنجليزية باللغة التواصل للطفل يمكن كاملة؟ بجمل طفلك يتحدث هل 8  

 

 "نعم" على مثال  الرياضياتي والتعبير التفكير # بعد ليس نعم

  األقل؟ على 20 إلى 1 من العد لطفلك يمكن هل 1  

 

  .20 إلى 1 من العد للطفل يمكن

 المثال: سبيل )على أشكال 4 عن يقل ال ما تحديد لطفلك يمكن هل 2  
 مستطيل( مثلث، دائرة، مربع،

 ويُسّميهم. أشكال 4 إلى الطفل يُشير

 المقّدمة، في التالي، أسفل، خلف، )في، المواضع كلمات الطفل يستخدم اليومية؟ األشياء موضع وصف لطفلك يمكن هل 3  
 لوصف ذلك( وغير األخير، )األول، الترتيب كلمات أو ذلك( وغير

 ما. شيء موضع

 األقل على كائنات 5 تصنيف أو مقارنة، أو فرز، لطفلك يمكن هل 4  
  اللون؟ أو الشكل، أو الكمية، أو الحجم، مثل ِسمات حسب

 فصل للطفل يمكن واحدة. ِسمة باستخدام الكائنات فرز للطفل يمكن
  السيارات. عن حيوانات شكل على األلعاب
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 "نعم" على مثال  اللعب خالل من التعلم نُهج # بعد ليس نعم

 تجارب يتعلم أن الطفل يريد جديد. شيء لفهم أسئلة الطفل يطرح  الجديدة؟ والمهام واألفكار، بالمواضيع، طفلك يستمتع هل 1  

 جديدة.

 15 من أكثر يستغرق نشاط أو قصة إلى طفلك ويستجيب يستمع هل 2  
  دقيقة؟

 صعبة. تُصبح عندما حتى بمهمة االلتزام للطفل يمكن

 اإلثارة إضفاء خالل من مختلفة أشياء باستخدام اللعب للطفل يمكن  باألشياء؟ للّعب اإلبداعية وقدراته خياله طفلك يستخدم هل 3  
 عليه. والحركة

  طريقة. من بأكثر المشاكل حل الطفل يحاول  مستقل؟ بشكل المشاكل حل لطفلك يمكن هل 4  

 

 "نعم" على مثال  البدني والنمو والعافية الصحة # بعد ليس نعم

 مساعدة. أي دون الجسم من أجزاء عّدة إلى اإلشارة للطفل يمكن أماكنها؟ على والتعرف الجسم أجزاء على التعرف لطفلك يمكن هل 1  

ب الطفل مستقل؟ بشكل األساسية الروتينية األنشطة ممارسة طفلك يستطيع هل 2    المرحاض استعمال على ُمدرَّ

 يديه، غسل للطفل يمكن

  مالبسه، الطفل يرتدي

 بالفرشاة، أسنانه الطفل ينظف

 النوم. قبل روتين الطفل لدى

 أدوات باستخدام مستقل بشكل والشراب الطعام تناول طفلك يستطيع هل 3  

 المناسبة؟ المائدة

 والصحن، والمنديل، والسكين، والملعقة، الشوكة، الطفل يستخدم

 مناسب. بشكل والكأس والوعاء،

 الحركي اللعب في للجسم الحركي التناسق إظهار لطفلك يمكن هل 4  

  النشط/الُمجَمل؟

 الدرج. وهبوط صعود للطفل يمكن

 الكرة. وركل الجري للطفل يمكن

 أحذية، )معطف، الخارجية المالبس وخلع ارتداء لطفلك يمكن هل 5  

 األزرار، وإغالق السّحاب، إغالق ذلك، في )بما بنفسه؟ قفازات( قبعة،

 والربط(.

 واألحذية، كالجوارب، بنفسه؛ المالبس وخلع ارتداء للطفل يمكن

  والقبّعة. والقفازات، والسترة، والقميص، والسراويل،

  ومنحنية. مستقيمة بخطوط القَطع للطفل يمكن  وتوجيهه؟ به التحكم مع المقص استخدام لكلطف يمكن هل 6  

 الكتابة. أداة إلمساك أصابع ثالثة أو أربعة، أو خمسة، الطفل يستخدم وظيفيًا؟ يده بقبضة والرسم الكتابة لطفلك يمكن هل 7  

 

 

 المذكورة. المهارات من _____________ أداء لطفلي يمكن


