.
اذا كان طفلك بين  6 _3سنوات ويذهب الى الى روضة أطفال ‘و الصف
التحضيري ,فتقترح الجمعية الوطنية لتعليم األطفال أخذ المؤشرات التالية بعين
االعتبار حين اختيار روضة أطفال:
 .1يقضي األطفال معظم وقتهم منشقلين بتساعنال أشباء تعليمية أو مع رفاقهم .ل
يتجولون في الصف بدون هدف أو يتوقع منه الجلوس لفترات طويلة.
 .2تتوفر لألطفال مختلف النشاطات خالل النهار ,.كالبناء بالمكعبات ,استعنال
األشياء المتوفرة لتقليد بعض األدوار ,قصص األطفال ,مواد التلوين والفنون,
ألعاب لتطابق األشياء المنشابهة ,حل ألغاز لألطفال .يجب أن تتوفر مختلف
النشاطات في اى واحد.
 .3يقوم المعلم أو المعلمة بتعليم األطفال في مجموعات صفيرة وكبيرة ومنفردة
خالل اليوم .ال يقتصرون تعليم األطفال في مجموعة صغيرة.
 .4يزين المعلمين الصف بلوحات وصور رسمها األطفال وأعمالهم الكتابية
وقصصهم المدونة من قبل المعلم.
 .5يتعلم األطفال األحرف األرقام من خالل اانشاطات اليومية ععالم النباتات
والحيوان ,والطبخ .أخذ التفقد المدرسي أو أثناء تناول الوجبات الخفيفة.
 .6يعمل األطفال معا على انجاز مشاريع صغيرة تستمر لوقت طويل (ساعة
على األقل) للعب واالكتشاف .وقلما تستعمل ااتمارين الورقية ان استعنلت.
 .7يتمكن األطفال من اللعب في باحة المدرسة يوميا .وال يمكن الستغناء عن
اللعب في باحة المدرسة واستنشاق الهواء الطلق.
 .8يقرأ المعلمين الكتب والقصص لألطفال في مجموعات صغير وكبيرة خالل
اليوم ,وليس في حصة القصة فقط.
 .9ان المنهاج مصمم بشكل يؤدي حاجات جميع األطفال المتقدمين وهؤالء
ااألقل تقدماز والمعلمين يدركون أن الخبرات والتجارب التي يتلقاها الطفل لها
دور تعلم الطفل ويقدمه.
 .10هن األطفال وألزالدين يتطلعون شوقا للمدرسة .يشعر الوالجين بأمان
لرسال أطفالهم الى روضة األطفال .ويشعر األطفال بالسعادة وال يبكون دائما
وال يتمارضون.

قد يكون طفلك مؤهل للمدارس
المجانية لمرحلة الطفولة المبكرة
سجل طفلك
االّن!
برامج مدارس مرحلة الطفولة بدوام كامل
ألطفال باترسون لألعمار  3و  4سنوات
للعام الدراسي 9102-9102
المدارس الحكومية في باترسون
ايلين شيفر مديرة التربية والتعليم
سوزان بيرون  :مساعدة مديرة التربية والتعليم
نانسي هوتشي مديرة قسم تريبة التعليم في مرحلة الطفولة
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اسماء مدارس مرحلة الطفولة المبكرة
Phone

Address

505-5202

400 W. Broadway

Pre-School Center
* B.J. Wilkerson I

505-5202

124 Haledon Ave.

* B.J. Wilkerson III

208-4109

505 E. 18th St.

520-9010

44 Ward St.

200-0199

400 Main St

* El Mundo Del Niño

495-6011

186 Butler St.

* Friendship Corner II

* Calvary Baptist
* El Mundo De Colores

* Gilmore

000-8000

595 E. 22nd St.

862-091-6091

60-02 Montclair Ave.

546-2604

599 E. 05th St.

* Head Start– Eastside

546-2604

265 Totowa Ave.

* Head Start– Westside

200-4486

569 Main St.

* Hogar Infantil

200-0960

116 Jackson St.

* La Vida Too

560-9991

200 Carroll St.

*La Vida Three

042-0205

000 Grand St.

* Memorial Day

045-9281

208 Straight St.

684-2208

191 Oliver St.

208-8080

200-6th Ave.

Omega Preschool

208-5299

060 Broadway

* Paterson Day Care 199

410-1509

02 Spruce St.

684-5015

1 College Blvd.

054-4400

899 Main St.

684-2029

128 Ward St.
In-District Locations

* Gilmore II

* Memorial II

األسئلة التي تطرح غالبا:
يبدأ اليوم الدراسي لمرحلة الطفولة المبكرة ابتدأ من أول سبتمبر
من هو مؤهل لهذا البرنامج؟
كافة أطفال مدينة باترسون الذين بلغوا  3أو  4سنوات في  31تشرين األول2018 ,
متى اسجل طفلي في مدارس رياض األطفال المذكوره ادناه؟
التسجيل مستمر طوال العام الدراسي  . 2018-2019التسجيل للعام الدراسي الجديد يبدأ في شهر نيسان,
الرجاء األتصال بمراكز رياض األطفال لتسجيل طفلك.
متى أستطيع تسجيل طفلي في صفوف رياض األطفال الموجودة في المدارس الحكومية المذكورة أدناه؟
للتسجيل في صفوف رياض األطفال في مبنى المدارس الحكومية يرجى االتصال على الرقم-321- 2501-
 973ألخذ موعد .لقد بدأ التسجيل منذ  8شباط ,فبراير للعام الدراسي 2018-2019
ماذا احتاج لتسجيل طفلي؟
التسجيل طفلك يجب أن تحضر ما يلي:
وثيقة اللقاحات
يجب حضور الطفل أثناء التسجيل

شهادة ميالد الطفل
 3وثائق تؤكد أنك من سكان باترسون
(فاتورة الكهرباء والغاز ,فاتورة الكيبل أو الهاتف)

* Michael’s Energy Factory of
Greater Bergen Community Action

* Paterson Family Center
* PCCC Child Dev. Center
* St. Joseph’s Child Care
*YMCA

1 East 02nd St.

School No. 1

6 Timothy St.

School No. 0

08 Oak St.

School No. 15

ماذا تفعل اذا لم يكن أى شاغر في الروضة التي تختارها؟
اتصل بقسم التعليم في مرخلة الطفولة المبكرة  )973) 321-0674اليجاد روضة فيها أماكن شاغرة.
على الرقم
هل تتوفر مواصالت نقل لألطغال؟
ال تتوفر مواصالت نقل لألطفال.
للحصول على معلومات عن كيفية التسجيل في المدارس التالية9 :و16و1و15و16و21و24و25و, 27
,28 , EWK, Del Ave , Early Learning Center
يرجى االتصال بالرقم التالي اذا كان لديك سوال عن كيفية التسجيل (973) 321-0674

11-22nd Ave.

School No. 16

مشروع أيجاد الطفل

022 19th Ave.

School No. 21

يولد بعض األطفال أو يصابون بحاالت مرضية جسدية أو عقلية تؤدي الى تأخر نموهم بشكل
طبيعي .ا ذا كنت من سكان باترسون ولديك طفل في هذه الحالة أو تعرف طفل يسكن في باترسون
بين  5-3سنوات ويبدي معانات شديدة في حاسة النظر أو الرؤية ,السمع ,الكالم والنطق ,المشي ,أو
يعاني من حاالت مرضية شديدة فالرجاء االتصال بقسم التعليم في مرحلة الطفولة 90 ,شارع ديالوير
أو االتصال بالرقم  )973) 321-0431للحصول على المزيد من المعلومات.
تحفظ كافة المعلومات بسرية تامة

59 10th Ave.

School No. 24

280 Trenton Ave.

School No. 25

259 Richmond Ave.

School No. 20

299 Presidential Blvd.

School No. 28

21 Dale Ave.

Dale Avenue School

669-14th Ave.

Early Learning Center

205-015 Ellison St.
* المراكز المعترف بها من قبل الجمعية الوطنية لتعليم الطفل في المرحلة المبكرة

EWK

