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 لمدرسةنبذة عن ا .1
 

 ما هي رسالة ورؤية وشعار مذارس جاالت؟ 

 

 الرسالة
ز في توفير برامج مبتكرة، مزدوجة المغة، تعتمد عمى التعمم النشط، وتمبي تسعي مدارس تاالت جاىدة من أجل تحقيق التمي

تقوم مدارس تاالت بتوفير برامج عالية الكفاءة لمتطوير الميني وتعميم األىل بغرض توفير شراكة و احتياجات جميع األطفال. 
 فاعمة بين كل من األىل وفريق العمل والمجتمع.

 

 الرؤية
لنجاح في الحياة وغرس قيم الكفاءة واإلنتاجية والعناية باآلخرين والمسئولية واالبتكار في نفوسيم، تزويد األطفال بأدوات ا

 .لتي يشيدىا العالم كل يوماستطيعون مواكبة التغيرات ينافعين في مجتمعاتيم ليصبحوا مواطنين 
 

 الشعار
 من أجل طفل مبدع.

 

 ما ىي أىداف المنيج التعميمي؟ 
 

، والتي تعد حجر االساس الذي يسيم من مؤشرات التطور الرئيسية 58عمى  الروضةلمرحمة  ىاي سكوبيعتمد محتوى منيج 
عمال العقل في كل مرحمة من مراحل التطور لدى الطفل. ووفًقا لمنيج  ، فإن مؤشرات التطور ىاي سكوبفي التفكير وا 

 جوانب مختمفة من جوانب محتوى المنيج. 8الرئيسية تتوزع بين 
 التعممطرق  .1
 العاطفيو التطور االجتماعي  .2
 صحة وال التربية البدنية .3
 والتواصلالقراءة و المغة،  .4
 الرياضيات .5
 الفنون اإلبداعية .6
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 العموم والتكنولوجيا .7
 الدراسات االجتماعية .8

 

  ؟الوصول إلى مستوى الجودة والمحافظة عميوكيف يمكن 
 

ر جمعية في العالم تعنى باألطفال (، وىي أكبNAEYCتحمل مدارس تاالت عضوية الجمعية الوطنية لتعميم األطفال الصغار )
معايير عالية الجودة يجب تمبيتيا من قبل المعمم وتوفرىا في البرامج.  11الصغار وتوفر إرشادات عامة لممدارس في شكل 

 وتمتزم مدارس تاالت بيذه المعايير في جميع قراراتيا التي تتعمق باألشخاص والبرامج والخدمات التي تقدميا. وىذه المعايير
 ىي:

 العبلقات .1
 المنيج .2
 التعميم .3
 تقييم تقدم األطفال .4
 الصحة .5
 المعمم .6
 اأُلسر .7
 العبلقات المجتمعية .8
 البيئة الطبيعية .9

 القيادة واإلدارة .11
 

(، AAECE)ة الطفل العربي نظمم( من خبلل NAEYCويتم الحصول عمى اعتماد الجمعية الوطنية لتعميم األطفال الصغار )
( NAEYCوالتي تقوم باعتماد برامج سنوات الطفولة المبكرة، وتعدليا وفًقا لمعايير الجمعية الوطنية لتعميم األطفال الصغار )

الخاص بمؤسسة الطفل  "جودة"نجوم عبر برنامج االعتماد  4عمى تصنيف  مدارس تاالتحصمت و لتناسب ثقافتنا المحمية. 
(. يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لمؤسسة الطفل العربي لمزيد من CDAد من قبل جمعية تنمية الطفل )العربي والمعتم

 التفاصيل:
http://arabianchild.org/index.php/en/quality/accredited-centres 

 المناىج والتقييم .2
 تي تكون:تحرص مدارس تاالت دائًما عمى تبني مناىج وبرامج سنوات الطفولة المبكرة ال

 
 : حيث يكون لؤلطفال حرية التعمم واالستكشاف واالكتشاف بشكل مستقل.مرتكزة عمى الطفل *
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 : حيث يتم تكييف برامج التعمم لتبلءم عمر الطفل وتجاربو وقدراتو واىتماماتو.مناسبة من حيث المستوى التطوري لمطفل *
 يارات من خبلل المعب واألنشطة المخططة سمًفا.: حيث يكتسب األطفال المعارف والممصممة لمتعمم العممي *
: حيث يتم الربط بين الميارات والمعارف والقيم من مختمف المناىج إلعطاء معنى ومغزى مدمجة في البرنامج اليومي *

 لعممية التعمم.
 

 .talatschool.edu.saو org.highscopeلمزيد من المعمومات، يرجى زيارة الموقعين 
 

 المناىج .أ 

 الحضانةمرحمة 
 

 البرنامج اليومي
 معنا يومًيا. يرجى مبلحظة أنوالطفل فيو ، والذي يشارك High Scopeاليومي لمحضانة في منيج البرنامج كونات فيما يمي م

ال توجد أطر زمنية معينة لكل مكون من مكونات البرنامج اليومي، حيث إن الفترات الزمنية تعتمد عمى اىتمامات واحتياجات 
 وبالتالي تبقى ىذه الفترات مرنة بشكل كبير. ،لالطف

 
 وقت الوصول

. ىو الوقت االنتقالي األكثر صعوبة عمى الطفل خالل اليوملصف الدراسي ايعد وقت انتقال الطفل من بيئة المنزل إلى 
وتوديع أمو.  الصف الدراسيوخبلل وقت الوصول يجب أن تتعاون المعممة مع األم لمساعدة الطفل عمى التكيف عمى بيئة 

ومن اليام لمغاية بالنسبة لؤلم أو الدادا وضع برنامج صباحي متسق لمطفل حتى يكون عمى دراية باألمور المتوقعة عند وصولو 
 لجعل عممية االنتقال تتم بشكل أكثر سبلسة.

قبل أن تودعو  دقائق 5-2مثال: كل يوم بعد أن تصل األم تجمس عمى السجادة مع طفميا وتطالع كتاًبا معو لمدة  ●
 .الصف الدراسيوتغادر 

 
 وقت المجموعات

تقوم المعممات بتخطيط األنشطة الجماعية التي يزاوليا األطفال خبلل اليوم. وتمنح ىذه األنشطة األطفال فرصة استكشاف 
 الحضانة ما يمي:مرحمة األشياء والحركة والمغة. ومن األمثمة عمى أنشطة أوقات المجموعات في 

 شياء المختمفة في حاوية أو صندوقإسقاط األ ●
 الزحف في األنفاق ●
 إنشاد أغنية ●

 
 وقت العمل )وقت االختيار(
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ىو ذلك الوقت من البرنامج اليومي الذي يقوم فيو الطفل بممارسة أنشطة تتسم باالستقبللية واالعتماد عمى الذات ويتفاعل مع 
واتخاذ قرارات بشأن  الصف الدراسيالطفل التحرك بحرية في أنحاء المواد الموجودة في البيئة المحيطة دون مقاطعة. ويستطيع 

المكان الذي يود المعب فيو واألشياء التي يود المعب بيا خبلل ىذا الوقت. وبمرور الوقت يبادر الطفل إلى المشاركة في المعب 
 مع األطفال اآلخرين.

 
 وقت التنظيف

 يم، في تنظيف بيئة التعمم.عند انتياء وقت العمل، يساعد األطفال، حسب قدرات
 

 وقت الممعب الخارجي
يقوم األطفال بممارسة ألعاب صاخبة تعتمد عمى األنشطة البدنية في مكان قضاء األنشطة الخارجية. وخبلل ذلك، يشارك 

 .أثناء المعبالكبار في لعب األطفال ويقدمون الدعم ليم 
 

 وقت الغفوة
. فإذا كان الطفل ليست لديو رغبة في النوم الصف الدراسيكمجموعة واحدة في يخصص وقت يومي لبلستراحة لجميع األطفال 

ذا أراد طفل االستراحة خارج وقت الراحة فيتم أخذه  فيمكنو المشاركة في أنشطة القراءة أو المعب اليادئ خبلل ىذا الوقت. وا 
 إلى حجرة الغفوة ألخذ قسط من النوم.

 
 أوقات الوجبات

ر أطعمة مغذية ويتبادالن الحوارات الشيقة في جو ىادئ يشبو جو األسرة. ويتم استخدام طاوالت منخفضة يتناول األطفال والكبا
 خبلل أوقات الوجبات لمساعدة األطفال عمى تناول الطعام دون مساعدة الكبار.

 
 وجبتين يومًيا:في مرحمة الحضانة ويتناول األطفال 

  اإلفطار ●
 يجمبيا الطفل من المنزل.تتكون وجبة اإلفطار من أطعمة صحية  ○

  الوجبة الخفيفة ●
 .تتكون الوجبة الخفيفة من فواكو وخضراوات طازجة توفرىا المدرسة ○

 
 أنشطة الرعاية البدنية

 يتم القيام بيا حسب الحاجة خبلل اليوم، وىي:توجد ثبلثة أنشطة لمرعاية البدنية 
 تبديل الحفاضات ●
 غسل األسنان ●
 تبديل المبلبس المتسخة ●
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 المراجعةيط و التخط

. ولكن األطفال الذين لدييم استعداد من الناحية التطورية المراجعةليست لدى جميع األطفال في الحضانة القدرة عمى التخطيط و 
لتشجيعيم عمى التفكير بشأن خططيم األساسية بعض التعميمات ليم ، فتطرح عمييم أسئمة بسيطة أو توجو المراجعةلمتخطيط و 

 أو مشاركة تجاربيم مع اآلخرين في نياية وقت العمل. الخاصة بوقت العمل
 

 :المراجعةأمثمة عمى إستراتيجيات التخطيط و 
 وقت التخطيط: أرني المعبة التي تريد المعب بيا خبلل وقت العمل اليوم.

 : ما كان شعورك عندما وضعت يدك في طاولة الماء؟المراجعةوقت 
 

 األوقات االنتقالية
يصعب عمييم التوقف فجأة عن نشاط معين واالنتقال فإنو بالوقت، ال يكون لدييم شعور ي مرحمة الحضانة نظًرا ألن األطفال ف

إلى نشاط جديد. ولذا تقوم المعممة بإعداد الطفل لؤلوقات االنتقالية بتنبييو )عن طريق رن جرس أو إطفاء األضواء( قبل بدء 
عمى الطفل )بمنح األطفال خيارات بشأن طريقة االنتقال إلى النشاط التالي،  الوقت االنتقالي. وكمما كان الوقت االنتقالي يركز
 وناجح. دت فرص تنفيذ ىذا الوقت بشكل سمسمثبًل بالزحف أو الركض أو الجري مثل األرنب( زا

 
 مثال عمى تسمسل البرنامج الزمني ليوم الحضانة

 وقت الوصول ●
 1وقت االختيار رقم  ●

 وقت التنظيف ■
 )عندما يكون المستوى التطوري مناسًبا( لمراجعةاوقت التخطيط و  ■

 وقت اإلفطار ●
 حضره الطفل من المنزليطعام  ○

 1وقت المجموعات رقم  ●
 2وقت االختيار رقم  ●

 وقت التنظيف ○
 )عندما يكون المستوى التطوري مناسًبا( المراجعةوقت التخطيط و  ○

 وقت الممعب الخارجي ●
 2وقت المجموعات رقم  ●
 الخفيفة وقت الوجبة ●

 توفره المدرسة طعام ○
 وقت الغفوة/االستراحة ●
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 3وقت المجموعات رقم  ●
 3وقت االختيار رقم  ●

 وقت التنظيف ○
 )عندما يكون المستوى التطوري مناسًبا( المراجعةوقت التخطيط و  ○

  وقت االنصراف ●
 

 ؟ما هي األساليب المسحخذمة في اإلدارة الصفية 

ألطفال عمى تنمية القدرة عمى السيطرة عمى الذات والشعور في مدارس تاالت، يتمثل اليدف من االنضباط في مساعدة ا
بالمسئولية عن األفعال الشخصية. فمعرفة السموك المناسب أو المقبول في موقف معين ىي ببل شك ميارة ىامة لمغاية. ونحن 

العمل عمى حل نمتزم بمساعدة األطفال عمى تعمم كيفية التعبير عن مشاعرىم بشكل الئق، ومراعاة مشاعر اآلخرين، و 
 خبلفاتيم.

 
وتطبق مدارس تاالت الطرق من غير العقاب لتحقيق االنضباط، وىي الطرق التي تتعمق بشكل مباشر بسموك الطفل وتشجعو 
عمى المشاركة. فنحن نطمب من الطفل التفكير في السموك الذي سبب المشكمة ومحاولة إيجاد طرق إلصبلح الموقف. كما 

كثب مع األىل من أجل فيم شخصية كل طفل وتحديد الطرق التي تناسب ذلك الطفل أكثر من  تحب المعممات العمل عن
 غيرىا، وبالتالي يعد العمل الجماعي مع األىل أمر ىام لمغاية.

 
ويتم التعامل مع السموك المتمرد من جانب بعض األطفال أواًل عن طريق مبلحظات المعممة. فمن اليام في ىذا الصدد تحديد 

اث واألنشطة والمواقف وغيرىا من العوامل التي قد تسبق أو تؤدي إلى لجوء الطفل إلى السموك المتمرد. وبعد تقييم آلية األحد
 ظيور ىذا السموك من جانب الطفل، يتم تطبيق اإلستراتيجيات اإليجابية والداعمة لمتغمب عمى المشكمة.

 
ذا استمر الطفل في إظيار ىذا السموك المتمرد أو ال يمكن مساعدة الطفل عمى التخمص من ىذه ولم تخريبي أو غير اآلمن، وا 

السموكيات من خبلل إستراتيجيات إدارة السموك المناسبة، تناقش المعممات الموقف مع إحدى المشرفات، أو أحد الوالدين أو 
ل فعال إلى عمى االنضمام بشكو غير ذلك من المتخصصين لوضع خطة عمل مخصصة لذلك الطفل تيدف إلى تشجيع

مجموعة األطفال وتحقيق النجاح في الحياة المدرسية. ويتم في ىذا اإلطار عمل جميع المحاوالت الممكنة لمتعاون مع الطفل 
 وأسرتو لحل ىذه المشكمة الخاصة بالسموك. كما يخبر فريق العمل بالمدرسة األىل أواًل بأول بالتقدم الذي تحقق في ىذا األمر.

 
 نضباط:ويجب أن يكون اال 

 مخصًصا لكل طفل ويتبع نسًقا ثابًتا؛ (1)
 مناسًبا لمستوى االستيعاب لدى الطفل؛ (2)
 موجًيا نحو تعميم الطفل السموك المناسب والقدرة عمى السيطرة عمى النفس. (3)

 



01 

 

ت، التي تشجع عمى تقدير وتوجيو الذاو ويمكن لمقدم الرعاية االقتصار عمى استخدام الطرق اإليجابية لمتوجيو واالنضباط 
 والسيطرة عمى النفس، وىي الطرق التي تشمل ما يمي:

 
 استخدام طريقة تشجيع السموك الجيد بداًل من التركيز فقط عمى السموك غير المقبول؛ (1)
يجابية؛ (2)  تذكير الطفل بالسموكيات المتوقعة منو يومًيا عن طريق استخدام عبارات واضحة وا 
 تصحيح السموك باستخدام عبارات إيجابية؛ (3)

 

  ؟الخطوات السث لحل الخالفات الحي جنشأ بين األطفالي طريقة هما 

بحل الخبلفات التي تنشأ بينو وبين أقرانو، يتعمم الطفل احترام احتياجات اآلخرين وىو يحاول تمبية احتياجاتو الشخصية. فيو 
اك الكثير من يتعمم أن ىناك أكثر من طرف "محق" في كل خبلف أو نزاع، وأن المشاعر أمر ىام يجب احترامو، وأن ىن

، يساعد الكبار ىاي سكوبالمواقف التي يمكن فييا تحقيق الحمول لجميع أطراف الخبلف. وفي بيئات التعمم التي تتبع منيج 
األطفال عمى تحويل الخبلفات إلى مواقف تعمم إيجابية عن طريق إشراك األطفال في طريقة الخطوات الست لحل الخبلفات 

 التي تنشأ بينيم.
 ب من األطفال بيدوءاالقترا .1
 اإلشارة إلى مشاعر األطفال .2
 جمع المعمومات .3
 تحديد المشكمة بعد سماعيا من األطفال  .4
 طمب األفكار/الحمول من األطفال ومشاركتيم في اختيار أحدىا .5
 المتابعة وتقديم الدعم عند الضرورة .6

 
 .www.highscope.orgولمعرفة المزيد عن ىذه الطريقة، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

 مرحمة الروضة
 

 البرنامج اليومي
الخاص بمرحمة الروضة، وىي  ىاي سكوبتعد أقسام البرنامج اليومي المبنات األساسية في أي بيئة تعميمية تطبق منيج 

 كالتالي:
 

 دقيقة( 23-15)لترحيب اوقت 
جو المدرسة، كما يمنح األطفال والكبار فرصة  الوسيمة التي تساعد الطفل عمى االنتقال من جو المنزل إلى وقت الترحيبيمثل 

 مشاركة المعمومات اليامة المتعمقة بذلك اليوم.
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 دقائق( 13وقت التخطيط )
يشير األطفال في وقت التخطيط إلى ما يرغبون في القيام بو خبلل وقت العمل )بشكل عام، ما سيقومون بو أواًل(. ويحاول 

 ل كما يحاولون في الغالب مساعدتيم في توسيع نطاق خططيم.الكبار في ىذا الوقت فيم خطط األطفا
 

 ساعة واحدة( -دقيقة  45وقت العمل )
يقوم األطفال خبلل ىذا الوقت بتنفيذ خططيم األولية والخطط األخرى التي تعقبيا. ويستطيع األطفال في ىذا الوقت استخدام 

طفال في ىذا الوقت ويبحثون عن الفرص المواتية لبلنضمام إلى أي من المواد في أي من مناطق االىتمام. ويراقب الكبار األ
األنشطة التي يمارسونيا من أجل تشجيع عممية التفكير، وتوسيع نطاق المعب، ومساعدتيم في المواقف التي تتطمب حل 

 مشكبلت أو خبلفات معينة.
 

 دقائق( 13وقت التنظيف )
وات إلى مكان تخزينيا، مع وضع األعمال الشخصية في مكان التخزين أو مكان يقوم األطفال والكبار مًعا بإعادة المواد واألد

 أعمال فنية أو غير ذلك.بإبداع العرض الخاص بيا، وذلك عندما يقوم األطفال 
 

 دقائق( 13وقت المراجعة )
العمل أو يتحدثون  (، حيث يتأمل األطفال ما فعموه خبلل وقتراجع –نفذ  –يمثل وقت المراجعة آخر حمقة في دائرة )خطط 

 عنو أو يعرضونو، أو جميع ذلك.
 

 دقيقة( 23وقت الوجبة )
 يجمس الكبار واألطفال مًعا لتناول األطعمة المغذية وتبادل الحديث الشيق مًعا في جو أسري يبعث عمى اليدوء واالسترخاء.

 
 دقيقة( 15-13وقت المجموعات الكبيرة )

عادة تمثيل القصص، أو إنشاد األغاني، أو عرض مسرحيات األصابع، يقوم األطفال والكبار مًعا بممارسة األ لعاب، أو سرد وا 
أو الرقص، أو عزف اآلالت الموسيقية، أو إعادة تمثيل أحداث خاصة. ويعد ىذا الوقت فرصة لكل طفل لممشاركة في 

 مجموعة كبيرة، مع إطبلع اآلخرين عمى أفكاره واالستفادة من فرص التعمم.
 

 دقيقة( 23-15وعات الصغيرة )وقت المجم
في ىذا الوقت، يجمس كل واحد من الكبار مع نفس المجموعة الصغيرة من األطفال الستخدام المواد التي تم تحديدىا وتقديميا 

 سمح لكل طفل باستخدام ىذه المواد بطريقتو الخاصة.لممجموعة. وبالرغم من أن الكبار يختارون ويقدمون المواد، إال أنو يُ 
 
 دقيقة( 33) ت الممعب الخارجيوق
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، حيث يدعم الكبار األطفال في لعبيم الصف الدراسييمارس األطفال في ىذا الوقت أنشطة المعب البدني الصاخبة خارج 
 .صف الدراسيمويشاركونيم فيو في جو رائع خارج الحدود الضيقة ل

 
 نموذج لمبرنامج اليومي في فصول روضة األطفال:

o 8:11 وقت الترحيب 
o 8:15 وقت المجموعات الكبيرة 
o 8:31 غيرةوقت المجموعات الص 
o 8:51 وقت الوجبة الخفيفة 
o 9:11 وقت الممعب الخارجي 
o 9:45 وقت التخطيط 
o 9:55 وقت العمل 
o 11:55  المراجعةوقت 
o 11:15 وقت التنظيف 
o 11:15 وقت الوجبة الخفيفة 
o 11:35 وقت المجموعات الصغيرة 
o 11:55 وقت القصة 
o 12:11  أو المكتبة أو الرياضةوقت القرآن 
o 12:51 إنياء النشاطات واالستعداد لممغادرة 
o 1:11  وقت االنصراف 

 
  ؟الروضةما ىي الميارات التي يتم صقميا والمفاىيم التي يتم تناوليا في برنامج  

 
من الميارات  تستخدم مدارس تاالت مجموعة متنوعة من المناىج والبرامج مع الطفل. وفي كل منيج أو برنامج توجد مجموعة

 التي يتم إكسابيا لؤلطفال الصغار أو المفاىيم التي يتم تعريفيم بيا. وىذه الميارات والمفاىيم ىي:
 

 المغة وقدرات القراءة والكتابة
 ما يمي: Growing Readersيتعمم األطفال في منيج  ●

o إدراك األصوات 
o مبادئ القراءة 
o فيم النصوص 
o مبدأ األبجدي 
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 الرياضيات
 ، يتعمم األطفال ما يمي:Numbers Plusنيج من خبلل م ●

o اليندسة 
o الجبر 
o مفيوم األعداد 
o تحميل البيانات 

 
 العاطفيو التطور االجتماعي 

 !، يتم بناء الشخصية األخبلقية لمطفل من خبلل تعميمو ما يمي:Character Countsمن خبلل منيج  ●
o الثقة 
o االحترام 
o المسئولية 
o العدالة 
o االىتمام باآلخرين 
o ةالمواطن 

 
 من خبلل منيج حل المشكبلت المكون من ست خطوات، يتعمم الطفل ما يمي: ●

o الميارات االجتماعية 
 التعاطف مع اآلخرين ▪
 مشاركة المشاعر مع اآلخرين ▪
 االستماع ▪

o ميارات حل المشكبلت 
 

  التربية البدنية
 لمحركات البدنية القدرات التالية لدى الطفل: Supermovesيطور منيج  ●

o التوازن 
o والمرونة القوة 
o التواصل 
o الميارات الحركية الدقيقة والجسيمة 

 
  highscope.orgلمزيد من المعممومات الرجاء زيارة 
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 الخطوات الست لحل الخالفات التي تنشأ بين األطفال
 

اتو الشخصية. فيو بحل الخبلفات التي تنشأ بينو وبين أقرانو، يتعمم الطفل احترام احتياجات اآلخرين وىو يحاول تمبية احتياج
يتعمم أن ىناك أكثر من طرف "محق" في كل خبلف أو نزاع، وأن المشاعر أمر ىام يجب احترامو، وأن ىناك الكثير من 

، يساعد الكبار ىاي سكوبالمواقف التي يمكن فييا تحقيق الحمول لجميع أطراف الخبلف. وفي بيئات التعمم التي تتبع منيج 
فات إلى مواقف تعمم إيجابية عن طريق إشراك األطفال في طريقة الخطوات الست لحل الخبلفات األطفال عمى تحويل الخبل

 التي تنشأ بينيم.
 االقتراب من األطفال بيدوء .1
 اإلشارة إلى مشاعر األطفال .2
 جمع المعمومات .3
 تحديد المشكمة بعد سماعيا من األطفال  .4
 دىاطمب األفكار/الحمول من األطفال ومشاركتيم في اختيار أح .5
 المتابعة وتقديم الدعم عند الضرورة .6

 بعض التعميمات التوجييية الخاصة بالصحة و السالمة .3
 

 اليدين؟ ما ىي إجراءات غسل 
نظًرا ألن عادة غسل اليدين ىي اإلجراء الوقائي األىم لتجنب انتشار األمراض، فنحن نحرص عمى تعميم األطفال بشكل واضح 
كيفية غسل اليدين مع مراقبة مدى التزام األطفال بذلك. وتشمل إجراءات غسل اليدين استخدام الصابون والمياه الجارية، والفرك 

 المنشفة الورقية وغمق الصنبور. ثم استخدام( بجديةألا)مدة أنشودة ثواٍن  11كامل لمدة السريع لميدين بشكل 
 

  ؟تبديل الحفاضاتما ىي اإلجراءات المتبعة في 
، وىي مدربة لتعميم األطفال العادات دورة المياهلمساعدة األطفال عند استخدام ي ف دراسصتخصص مساعِدة )دادا( لكل 

حفاضات األطفال عند الضرورة. وقد تم تدريب لتبديل ف دراسي صيتم تعيين مساِعدة )دادا( لكل  السميمة لمنظافة الشخصية.
 جميع الدادات عمى تبديل الحفاضات باستخدام سمسمة من الخطوات التي تعنى بقواعد الصحة العامة:

 
 زوًجا من القفازات المرنة.ترتدي الدادا  .1
 تخبر الدادا الطفل بأنيا سوف تقوم بتبديل حفاضتو. .2
تضع الدادا الطفل عمى طاولة تبديل الحفاضات وتستخدم منشفة ورقية مبممة لتنظيف األجزاء الخاصة  .3

 لمطفل، ثم تضع مقداًرا من الكريم المضاد لمطفح الجمدي وحفاضة نظيفة عمى الطفل.
واستخدام الماء في  دورة المياهإذا كان جسم الطفل يحتاج إلى مزيد من التنظيف، يتم أخذه إلى  .أ 
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 بداًل من المناشف الورقية. وفي ىذه الحالة، قد يمزم كذلك تغيير مبلبس الطفل.جسمو تنظيف 
 تنزع الدادا القفازين وتغسل يدييا. .4

 

  ؟ستخدام دورة المياهافي ما ىي اإلجراءات المتبعة 
. وقد تم تدريب جميع الدادات دورة المياهلمساعدة األطفال عند استخدام ف دراسي صيتم تعيين مساِعدة )دادا( لكل 

 عمى مساعدة األطفال باستخدام سمسمة من الخطوات التي تعنى بقواعد الصحة العامة:
 . ترتدي الدادا زوجين من القفازات المرنة.1
 ادا من الطفل إنزال البنطال وتساعده في الجموس عمى المرحاض )إن لزم األمر(.. تطمب الد2
. بمجرد أن يذكر الطفل أنو انتيى من قضاء حاجتو، تقوم الدادا برش الخرطوم من الخمف عمى المنطقة 3

 المتسخة وتستخدم يدىا لتنظيفيا.
ثم تقوم بتجفيفيا باستخدام مناشف ورقية  . بعد ذلك تستخدم الدادا مناشف ورقية "مبتمة" لتنظيف المنطقة4

 جافة.
. إذا لم يكن الطفل نظيًفا، ألي سبب من األسباب، عند استخدام المناشف الورقية الجافة، يتم تكرار 5

 .4و 3الخطوتين 
 أصبح نظيًفا، تطمب منو ارتداء البنطال.قد . بعد أن تتأكد الدادا أن الطفل 6
 وغسل يدييا.. تقوم الدادا بنزع القفازين 7
 إذا لزم األمر.في ذلك من الطفل غسل يديو وتساعده الدادا . بعد ذلك تطمب 8

 

 التي تتبعيا المدرسة في حالة تعرض طفمي لممرض؟ ما ىي اإلجراءات 
 

 تقوم المعممات باألمور التالية في حاالت المرض:
 
 المرض )الحمى، التقيؤ، اإلسيال( ●
 

 المعممة بقياس درجة حرارة الطفل في المواقف التالية: تقوم
 إذا الحظت عبلمات الخمول واإلعياء عمى الطفل. .1
 إذا أخبرىا الطفل بأنو ليس في حالتو الصحية المعتادة. .2
 إذا بدأ الطفل في التقيؤ. .3
 إذا أصاب الطفل اإلسيال. .4

 
 في التقيؤ، فإن المعممة:درجة أو أكثر( أو اإلسيال أو بدأ  38إذا أصيب الطفل بالحمى )
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ذا كانت األعراض شديدة، يتم الصف الدراسيتسأل الطفل عما إذا كان يرغب في االستمقاء في منطقة المنزل في  .1 . وا 
 إحالة الطفل إلى مكتب الممرضة.

 تخطر اإلدارة لبلتصال باألم )األب( عمى الفور، وذلك حتى: .2
 لمطفل. تخبرىا بقياس درجة الحرارة و/أو الحالة الصحية .1
 تطمب منيا القدوم إلى المدرسة من أجل اصطحاب الطفل.  .2
تسأل األم عما إذا كانت ترغب في إعطاء طفميا بعض األدوية الخاصة بالحمى )في حالة إصابة الطفل  .3

 بالحمى(.
 تقوم بتوثيق تفاصيل الموقف باستخدام "نموذج إببلغ عن واقعة". .3

 
 :مبلحظة ●

أحد الصطحابو من المدرسة خبلل ساعة، تقوم ممرضة إذا أصيب الطفل بالحمى ولم يأت  ○
 المدرسة باستخدام األدوية الخاصة بالحمى.

 

 التي تتبعيا المدرسة في حالة تعرض طفمي لإلصابة؟ ما ىي اإلجراءات 
 

 الحوادث البسيطة: مثل الجروح أو الخبطات أو الخدوش ●
 

 . يتم تقديم اإلسعافات األولية عند الضرورة.1
 ة بالوالدين إلخبارىما بالموقف الصحي لمطفل.. تتصل اإلدار 2
 . يتم توثيق الحالة الصحية في "نموذج إببلغ عن واقعة" ويتم إرسالو مع الطفل.3

 
 الحوادث الخطيرة: مثل جرح الرأس أو الكسور ●

 
 يتم تقديم اإلسعافات األولية عند الضرورة. .1
باصطحاب الطفل / نائب المديرة لة عدم الرد، تقوم المديرة تتصل اإلدارة بالوالدين/أرقام الطوارئ عمى الفور. وفي حا .2

 إلى قسم الطوارئ بمستشفى الممك خالد.
 يتم توثيق تفاصيل الموقف باستخدام "نموذج إببلغ عن واقعة". .3

 

 ؟المتعمقة باألمراض المعدية ما ىي اإلجراءات 
 

 السعال والبرد واألنفمونزا
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 مونزا، ىل أرسمو إلى المدرسة أم أبقيو في البيت؟في حالة إصابة طفمي بنزلة برد أو سعال أو أنف 

 ،ينبغي عدم إرسال الطفل إلى المدرسة عند تعرضو لنزلة سعال شديدة أو برد )مع رشح أنفي( أو أنفمونزا
 .الصف الدراسيالفيروس بسيولة إلى زمبلئو في حيث يمكن أن ينتقل 

 
 و أنفمونزا في المدرسة؟ىل ستتصل بي المدرسة إذا أصاب طفمي نوبة سعال أو برد أ 

إذا شعرت المعممة بأن الصحة البدنية لمطفل تؤثر عمى قدرتو عمى المشاركة في أنشطة اليوم المدرسي، أو 
طمب منو أن الطفل قد ينقل الفيروس إلى األطفال اآلخرين، يتم االتصال بأحد الوالدين عمى الفور ويً 

 اصطحاب الطفل إلى المنزل لمراحة.

 

 ؟قمل الرأسالمتعمقة ب ما ىي اإلجراءات 
 

 ماذا تفعل المدرسة لمنع قمل الرأس؟ ●
 أسابيع من قبل الممرضة. 6-4العمل كل فريق و سيتم فحص شعر كل األطفال  ●

 
 ماذا تفعل المدرسة في حالة ظيور القمل في رأس طفمي؟ ●

 ...إذا تم تشخيص حالة الطفل عمى أنيا قمل رأس من قبل ممرضة المدرسة، يتم اتخاذ ما يمي
 

ء بإخطارك ىاتفًيا بأن طفمك مصاب بقمل الرأس وتطمب منك إبقاءه في المنزل عمى تقوم منسقة شؤون اآلبا ●
 مدار األيام الثبلثة التالية حتى تقومي بعبلج شعره.

قمل الرأس يتم إرسال بريد إلكتروني إلى آباء جميع أطفال المدرسة إلخطارىم بأنو تم اكتشاف حالة  ●
. ومع رسالة البريد اإللكتروني يتم إرفاق تعميمات بشأن قائيو كإجراء أطفاليم وتوجيييم إلى فحص رؤوس 

 كيفية عبلج والوقاية من قمل الرأس.
 

 ما الذي أستطيع فعمو لمنع انتقال عدوى قمل الرأس إلى رأس طفمي من زميل لو؟ ●
ليصبح قصيًرا لمغاية وذلك لمحد من إمكانية تبلمس شعره مع شعر األطفال  قومي بقص شعر طفمك ●

 .الصف الدراسيفي  اآلخرين
مع شعر الطفبلت شعرىا قومي بتسريح شعر طفمتك عمى شكل ذيل حصان أو ضفيرة لتجنب تبلمس  ●

 .الصف الدراسياألخريات في 
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 إجراءات الخروج في حالة الطوارئىي  ام 
 

 ما ىي خطة اإلخالء التي تتبعيا المدرسة؟ ●
سمم الطوارئ الخارجي ومنطقة آمنة. وفي حاالت باب لمخروج في حاالت الطوارئ يؤدي إلى ف دراسي صيوجد في كل 

الطوارئ، يخرج األطفال والمعممات مباشرة من ىذا الباب ويتجمعون في المنطقة اآلمنة. ونحن نحرص عمى تدريب األطفال 
 عمى إجراءات الخروج في حاالت الطوارئ عن طريق تنفيذ تدريبات الحريق الروتينية.

 اإلدارة الصفية. 4
 

 ؟اليب المستخدمة في اإلدارة الصفيةما ىي األس ●
في مدارس تاالت، يتمثل اليدف من االنضباط في مساعدة األطفال عمى تنمية القدرة عمى السيطرة عمى الذات والشعور 
بالمسئولية عن األفعال الشخصية. فمعرفة السموك المناسب أو المقبول في موقف معين ىي ببل شك ميارة ىامة لمغاية. ونحن 

بمساعدة األطفال عمى تعمم كيفية التعبير عن مشاعرىم بشكل الئق، ومراعاة مشاعر اآلخرين، والعمل عمى حل نمتزم 
 خبلفاتيم.

 
وتطبق مدارس تاالت الطرق من غير العقاب لتحقيق االنضباط، وىي الطرق التي تتعمق بشكل مباشر بسموك الطفل وتشجعو 

في السموك الذي سبب المشكمة ومحاولة إيجاد طرق إلصبلح الموقف. كما عمى المشاركة. فنحن نطمب من الطفل التفكير 
تحب المعممات العمل عن كثب مع األىل من أجل فيم شخصية كل طفل وتحديد الطرق التي تناسب ذلك الطفل أكثر من 

 غيرىا، وبالتالي يعد العمل الجماعي مع األىل أمر ىام لمغاية.
 

من جانب بعض األطفال أواًل عن طريق مبلحظات المعممة. فمن اليام في ىذا الصدد تحديد ويتم التعامل مع السموك المتمرد 
األحداث واألنشطة والمواقف وغيرىا من العوامل التي قد تسبق أو تؤدي إلى لجوء الطفل إلى السموك المتمرد. وبعد تقييم آلية 

 ابية والداعمة لمتغمب عمى المشكمة.ظيور ىذا السموك من جانب الطفل، يتم تطبيق اإلستراتيجيات اإليج
 

ذا استمر الطفل في إظيار ىذا السموك المتمرد أو التخريبي أو غير اآلمن،  يمكن مساعدة الطفل عمى التخمص من ىذه ولم وا 
و السموكيات من خبلل إستراتيجيات إدارة السموك المناسبة، تناقش المعممات الموقف مع إحدى المشرفات، أو أحد الوالدين أ

غير ذلك من المتخصصين لوضع خطة عمل مخصصة لذلك الطفل تيدف إلى تشجيع الطفل عمى االنضمام بشكل فعال إلى 
مجموعة األطفال وتحقيق النجاح في الحياة المدرسية. ويتم في ىذا اإلطار عمل جميع المحاوالت الممكنة لمتعاون مع الطفل 

 يخبر فريق العمل بالمدرسة األىل أواًل بأول بالتقدم الذي تحقق في ىذا األمر.وأسرتو لحل ىذه المشكمة الخاصة بالسموك. كما 
 

 ويجب أن يكون االنضباط:
 مخصًصا لكل طفل ويتبع نسًقا ثابًتا؛ (4)
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 مناسًبا لمستوى االستيعاب لدى الطفل؛ (5)
 موجًيا نحو تعميم الطفل السموك المناسب والقدرة عمى السيطرة عمى النفس. (6)

 
ية االقتصار عمى استخدام الطرق اإليجابية لمتوجيو واالنضباط التي تشجع عمى تقدير وتوجيو الذات، ويمكن لمقدم الرعا

 والسيطرة عمى النفس، وىي الطرق التي تشمل ما يمي:
 

 استخدام طريقة تشجيع السموك الجيد بداًل من التركيز فقط عمى السموك غير المقبول؛ (4)
يجابية؛تذكير الطفل بالسموكيات المتوقعة منو ي (5)  ومًيا عن طريق استخدام عبارات واضحة وا 
 تصحيح السموك باستخدام عبارات إيجابية؛ (6)

 . التواصل5

 كيف تتواصل مدارس تاالت مع اآلباء؟ ●
 

 تستخدم مدارس تاالت الطرق الثبلثة التالية لمتواصل مع اآلباء
 

 لخطياالتواصل 
 بالرسائل النصية التواصل ▪
 talat_admin@talatschool.edu.saالبريد اإللكتروني  ▪
 التحديثات األسبوعية الخاصة بسجل مبلحظة األطفال )تقييم الطفل( ▪
 النشرة األسبوعية ▪
 إنستغرام( -سناب تشات  –مواقع التواصل االجتماعي )تويتر  ▪
 .www.talatschool.edu.sa –الموقع اإللكتروني  ▪

 
 عن طريق الياتف التواصل

 
 الرقم المخصص لآلباء

 لمتواصل مع اآلباء. يرجى تدوين ىذا الرقم في سجل الياتف لمرجوع إليو عند الحاجة: تخصص مدارس تاالت رقم ىاتف جوال
  0558809534 تاالتدارس مرقم الياتف الجوال المخصص آلباء أطفال. 

 
 المكالمة اإليجابية

http://www.talatschool.edu.sa/
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عمى مدار السنة الدراسية إلبداء باالتصال بكم  مدارس تاالتمعممات تقوم اآلباء، سوف  وحة معتإلبقاء قنوات االتصال مف
 .المبلحظات المتعمقة بالطفل

 
  سوف تقوم معممة الفصل باالتصال بكم عمى مدار العام، مرة في الفصل الدراسي األول ومرة في الفصل الدراسي

المغة العربية(، خبلل السنة الدراسية إلخباركم معممة جميزية أو مكالمة من المغة اإلنمعممة الثاني )مكالمة من 
 بالمعمومات اليامة عن الطفل.

 
 :التواصل المباشر الشخصي

 االجتماعات المقررة ▪
 
التي ترسميا  في حالة تعطيل خاصية استقبال اإلعبلنات عمى الياتف الشخصي، فمن يمكن استقبال الرسائل النصية القصيرة* 

 المدرسة.
 

 ؟طفمييمكنني التواصل مع معممة ومتى كيف  ●
 

 عن طريق البريد اإللكتروني
 تشجع مدارس تاالت التواصل عن طريق البريد اإللكتروني مع المعممات، وفي العادة يتم الرد بشكل فوري.

 
 شخصًيا أو عبر الياتف

صباًحا. أما خارج ىذه األوقات فيمزم تحديد موعد مع  8:11حتى و  7:31يمكن لؤلىل التحدث إلى معممة الطفل من الساعة 
 المسئول اإلداري في المدرسة.

 
 مالحظة:

إيماًنا منا بمبدأ احترام خصوصية موظفينا، تمتنع إدارة المدرسة عن الكشف عن أرقام اليواتف المحمولة الخاصة بالمعممات 
 ا.لآلباء، حيث يرجع األمر في ذلك لقرار المعممة نفسي

 
 األميات والمعمماتجتماع ا

في كل فصل جتماع ايجمع كل منيما بين األميات والمعممات أثناء السنة الدراسية، حيث يتم عقد جتماعين اتحضر األم 
 األميات والمعممات يرجى تحديد موعد مع معممة الطفل.جتماعات ادراسي. ولمزيد من المعمومات حول 
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 ري لممدرسة؟كيف يمكنني التواصل مع المسؤول اإلدا ●
 

 عبر البريد اإللكتروني
talat_admin@talatschool.edu.sa 

 
 عبر الياتف

صباًحا يومًيا، أو من خبلل تحديد موعد لمحصول عمى  8:11وحتى الساعة  7:11يمكن االتصال باإلدارة من الساعة 
 .0558809534أو بالرقم المخصص لآلباء وىو  3503 454 011 مى الرقماالتصال عالمساعدة من خبلل 

 
 شخصًيا

 ظيًرا. 1:31صباًحا وحتى الساعة  7:11يمكن زيارة المدرسة والتحدث إلى أحد موظفي اإلدارة في أي وقت بين الساعة 
 

 . الحضور / التوصيل / االنصراف6
 

 ماذا أفعل عندما يتغيب طفمي عن المدرسة؟ 
 يرجى إخطار اإلدارة في حالة تغيب الطفل عن المدرسة، وذلك بالوسائل اآلتية:

 (3503 454 011) االتصال عمى الرقم ●
 (0558809534) مدارس تاالتالمخصص آلباء أطفال ( عمى الرقم SMSإرسال رسالة نصية )أو االتصال  ●
 talat_admin@talatschool.edu.saإرسال بريد إلكتروني عمى العنوان  ●

 

 متى أذىب بطفمي إلى المدرسة ومتى آتي الصطحابو إلى المنزل؟ ●
صباًحا. وفي حالة الرغبة في الذىاب بالطفل إلى  8:11وحتى  7:31طفال إلى المدرسة من الساعة يجب أن يصل األ

 صباًحا، يرجى التحدث إلى اإلدارة لعمل الترتيبات البلزمة.  7:31المدرسة قبل الساعة 
 ظيًرا. 1:11يتم صرف األطفال من المدرسة الساعة 

 

 ما سبب أىمية الوصول في الموعد المحدد؟ ●
عر الطفل في الغالب بأنو دخيل عمى المكان عندما يصل بعد بدء الحصص الدراسية وىو الشعور الذي يستمر معو طوال يش

اليوم. ولذا، نحث اآلباء عمى االلتزام بمواعيد الوصول والمغادرة ليغرس قيمة االلتزام بالمواعيد في نفس الطفل، وىو ما 
 سيساعده عمى النجاح في حياتو المستقبمية.

mailto:talat_dmin@talatschool.edu.sa
mailto:talat_dmin@talatschool.edu.sa
mailto:talat_admin@talatschool.edu.sa
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 ما ىي خطوات انصراف األطفال من المدرسة؟ ●
ال يسمح ألي يرجى العمم بأنو ، وفي ىذا السياق لضمان سبلمة طفمك، يتم اصطحابو إلى سيارتو من قبل أحد أفراد فريق العمل

 اًء(.مس 1:15 – 12:45شخص بالدخول إلى مبنى المدرسة خبلل فترة االنصراف من الساعة )
 

 إجراءات اإلنصراف كما يمي: 
 ضع الممصق )بطاقة الخروج( عمى الركن األيمن السفمي من الزجاج األمامي لمسيارة.و  .أ 
 بالمسار األيمن عند االقتراب من المدرسة.االلتزام  .ب 
 طفال.السيارات األخرى أثناء االقتراب من المدرسة حيث قد يؤثر ذلك عمى الترتيب الذي يخرج بو األعدم استباق  .ج 
 قد يطمب منك مواصمة القيادة والدوران والرجوع إذا كان الطفل غير مستعد لمخروج بعد. .د 
اتباع تعميمات األفراد المسؤولين عن اصطفاف السيارات كي تسير عممية انصراف األطفال من المدرسة بشكل  .ه 

 سمس ودون تكدس.
 .في ىذا األمر ولن يكون ىناك أي استثناء بالطفل ةخروج أي طفل بدون إبراز بطاقة الخروج الخاص رفضسيتم  .و 
 

 1:15 - 12:45يجب مراعاة فترة االنصراف ) ،عممية انصراف األطفال من المدرسة عمى نحو سمس دون انقطاعلتتم 
إذا كنِت ترغبين في دخول المدرسة الستبلم  لذا،. خبلل ىذه الفترة دخول المبنىبلن يسمح ألي شخص عمًما بأنو مساًء( 
 .مساءً  1:15مساًء أو بعد الساعة  12:45ذلك قبل الساعة القيام بميِك طفمك ع

 
 :مبلحظة ىامة
ذا خبار اإلدارة بذلك. إعمى األىل  يجبإذا كان طفمك سيذىب إلى المنزل مع زميل لو  (1  ،لم يتم تبميغ اإلدارةوا 

 ذىاب الطفل مع زميمو.بفسيتم االتصال باألىل لمتأكد من السماح 
 

 .0558809534السيارة، يمكن إرسال رسالة نصية قصيرة عمى الرقم  بطاقة في حالة نسيان (2
 

 ماذا أفعل لو أردت عمل ترتيبات خاصة الصطحاب طفمي؟ ●
مساًء يرجى إخبار اإلدارة وتحديد الشخص الذي سيقوم باصطحاب  1إذا أردت اصطحاب طفمك قبل وقت االنصرف الساعة 

براز  الطفل. ويجب عمى ىذا الشخص تسجيل الوقت الذي اصطحب فيو الطفل من المدرسة في "نموذج االنصراف المبكر" وا 
بطاقة االنصراف الخاصة بالطفل في مكتب اإلدارة. وفي حالة قيام األب باصطحاب الطفل، يتم إحضار "نموذج االنصراف 

 بطاقة رقم الطفل.المبكر" إليو لمتوقيع عميو، وعند ذلك يمكنو إبراز بطاقة االنصراف والتي تتم مقارنتيا ب
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 ما ىو يوم االنصراف المبكر؟ ●
في فترة زمنية أقصر نسبًيا،  High Scopeبإكمال عناصر البرنامج اليومي لمنيج في أيام االنصراف المبكر، يقوم األطفال 

 مساًء. 1ويتم صرفيم من المدرسة قبل الساعة 

 مبادئ أوقات الوجبة: .7
 

 في المدرسة؟ متى يتناول طفمي الوجبة خالل تواجده ●
ىناك وقتان لتناول الوجبات الخفيفة خبلل اليوم الدراسي، عمًما بأنو يجب إحضار الطعام مع الطفل من المنزل لتناولو في وقت 

 الوجبة الصباحية.
 

 الوجبة الصباحية ●
 9:31والساعة  8:31من المنزل بين الساعة  ل الوجبة الصحية التي أحضرىايتناول الطف ▪

 صباًحا.
ألطفال مرحمة الحضانة، يرجى العمم بأنو غير مسموح إرسال زجاجة إرضاع مع الطفل،  بالنسبة ▪

 خبلل أوقات الوجبة. (sippy cupحيث يجب أن يشرب الطفل من كوب الرشف )
 

 وجبة فترة الظييرة ●
 12:31والساعة  11:31تقدم مدارس تاالت الخضروات أو الفواكو الطازجة لمطفل بين الساعة  ▪

 ظيًرا.
 (.sippy cupبة ألطفال مرحمة الحضانة، يتم كذلك توفير حميب في أكواب رشف )بالنس ▪

 

 ؟ممدرسةلما أنواع الوجبات المالئمة  ●
 

 فيما يمي قائمة باألطعمة "الصحية" المقترحة لموجبة الخفيفة الصباحية...
 

 األطعمة المقرمشة:
 ة الحضانة(مرحمطفال )فواكو مقطعة ألفواكو كاممة طازجة مثل التفاح  ●
 خضروات مثل الجزر والكرفس والخيار والفمفل، ويمكن تناول كل صنف وحده أو مع "صمصة الغموس" ●
 كعك األرز ●
 رقائق الذرة  ●
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 كعك الحبوب الكاممة )يصنع من كافة مكونات الحبوب( ●
 حبوب خالية من السكر ●
 زبدة الفول السوداني )منزوعة الييدروجين( ●
 المكسرات ●

 
 األطعمة المحالة:

)فواكو مقطعة ألطفال مرحمة  واكو كاممة طازجة مثل الدراق والتفاح والمانجو والكيوي والفراولة والعنب والبرقوقف ●
 الحضانة(

 تمر أو حبوب مجففة أو زبيب ●
 عصائر فواكو طازجة ●
 سندوتشات مربى  ●

 
 األطعمة المالحة:

 زيتون ●
 مخمل ●
 تبولة، حمص ●
 بيض مسموق ●
 مكعبات جبن ●
 سندوتشات جبن ●
 توناسندوتشات  ●
 مثل الدجاج والديك الرومي سندوتشات لحم قميل الدىن ●
 

 القشديات:
 زبادي ●
 أفوكادو ●
 بودنج األرز ●
 الصمصات الغموس والمقببلت ●

 
 المشروبات:

 المياه ●
 حميب منزوع الدسم ●
 لبن خاٍل من الدسم ●
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 أو طبيعية عصائر فواكو طازجة ●
 

 فل:* يرجى عدم إرسال أي من األطعمة التالية إلى المدرسة مع الط
 

 أي مواد تحتوي عمى الشوكوالة أو الكراميل ●
 أمثمة:

 زبدة الشوكوالة )النوتيبل( ▪
 قطع الشوكوالة ▪
 الكرواسون بالشوكوالة ▪
 لبن الشوكوالة ▪
 ويفر الكراميل ▪

 
 المشروبات الغازية ●
 العمكة ●
 األطعمة التي تحتوي عمى شراب ذرة بو نسبة عالية من السكر ●
 رقائق البطاطس )شيبسي( ●
 الحمويات ●
 وناتالد ●
 قوالب الكعك )الكب كيك( أو الفطائر ●
 البسكويت المخبوز ●
 الكعك ●

 
يعاني من حساسية تجاه ىذه  الصف الدراسي* مبلحظة: يمكن اإلخطار بعدم إرسال أطعمة معينة عند وجود طفل في  

 األطعمة.
 

 مراعاة لمسبلمة في مرحمة الحضانة، يرجى عدم إرسال األطعمة التالية:
  ًأو عمى شكل شرائح( اليوت دوغ )كامبل 
 العنب غير المقطع 
 المكسرات 
 رقائق الذرة 
 البسكويت الصمب 
 القطع الكبيرة من الخضروات أو المحوم 
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 مًعا يمكننا تشجيع الطفل عمى االلتزام بعادات التغذية الصحية!

 ماذا لو لم يتناول طفمي وجبتو؟ ●
 

o حتى تعرف األم ما أكمو الطفل وما لم يأكمو أثناء  يتم إعادة الطعام الذي لم يتناولو الطفل إلى المنزل يومًيا
 اليوم المدرسي.

 مصاريف التسجيل والدراسة .8

 كيف أسجل طفمي في السنة الدراسية التالية؟ ●
 لضمان الحصول عمى مكان لمطفل في السنة الدراسية التالية، يجب عمى الوالدين القيام بما يمي:

 صال بيم في حاالت الطوارئ وكذلك المعمومات المتعمقة بالتطعيم. تحديث المعمومات المتعمقة بمن يتم االت .1
والموعد النيائي لدفع مقدم  .% من إجمالي مصاريف الدراسة11دفع مقدم لحجز مقعد غير قابل لبلسترداد بقيمة  .2

 الحجز ىو أسبوعين قبل آخر يوم مدرسي.
، ولن يتم إسقاط اسمو تمقائًيافي حال لم يحضر الطفل سو عام الدراسي. حجز المقعد صالح لمدة أسبوعين من بداية ال .3

 .يتم استرداد المبمغ
 

 عند دخول األسبوع الرابع من الفصل الدراسي، يفقد الوالد أحقيتو في استرداد أي مبالغ مدفوعة.
 

جميع اآلباء واألميات الذين لم يسددوا الرسوم الدراسية من الفصل الدراسي، سيتم توجيو مكالمة ىاتفية للرابع افي األسبوع 
 المستحقة إلعبلميم بأن طفميم لن يكون باستطاعتو الحضور لممدرسة حتى يتم دفع الرسوم الدراسية.

 اإلجراءات والسياسات العامة .9

 ما صفة الزي المدرسي الذي يجب عمى طفمي ارتداؤه؟ ●
ن كنا نقترح المبلبس المريحة واألحذية الرياضية ألنشطة المعب. ويعد الزي ليس ىناك زي معين تفرضو مدارس تاالت،  وا 
 )يرجى الرجوع إلى الخريطة المبينة أدناه(متجر الزي المحترف المدرسي التقميدي اختيارًيا ويمكن شراؤه من 

 
 موقع متجر الزي المحترف

 .مدارس تاالتص بفيما يمي خريطة لموقع متجر الزي المحترف حيث يتم بيع الزي الخا
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 مالحظة ىامة: المالبس اإلضافية
 

من المبلبس في حقيبة مكتوب عمييا اسم الطفل في اليوم األول من الدراسة، بحيث يكون أحد الطقمين يارين غيرجى إحضار 
طفل عمى يرجى كذلك كتابة اسم ال مبلبس خفيفة تناسب جو الصيف والطقم اآلخر مبلبس ثقيمة الرتدائو في فصل الشتاء.

 المبلبس.
 

 طقم الصيف ●
o تي شيرت 
o مبلبس داخمية 
o جوارب 
o  / قصير بنطالشورت 

 طقم الشتاء ●
o قميص بكم طويل 
o مبلبس داخمية 
o كوردوراي / جينز / رياضي بنطال 
o جوارب 
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 إذا تم إرسال المالبس إلى المنزل، يرجى إرسال طقم جديد في اليوم التالي. ▪
 

 ؟ىل يستطيع طفمي استعارة كتب من المكتبة ●
 نعم، يزور الطفل المكتبة كل أسبوع لبلستماع إلى قصة، وتصفح الكتب، واختيار بعضيا ألخذه إلى المنزل.

 
 سياسة استعارة الكتب ▪

 يمكن استعارة كتابين كل أسبوع، أحدىما بالمغة اإلنجميزية والثاني بالمغة العربية. ●
الطفل إلى المدرسة كل أسبوع في يوم يتم إرسال الكتب إلى المنزل في "حقيبة المكتبة" التي يحضرىا  ●

 المكتبة.
 عمى األطفال إعادة الكتب كل أسبوع حتى يتم السماح ليم باستعارة كتب جديدة. يجب ●
في حالة ضياع أو تمف واحد أو أكثر من كتب المكتبة، يكون والد الطفل مسئواًل عن دفع تكمفة استبدال  ●

كتب حتى يتم دفع تكمفة استبدال الكتب التي ضاعت أو  الكتاب )الكتب(. ولن يستطيع الطفل استعارة أي
 تمفت.

 كيف أعمم عندما يتم إلغاء اليوم الدراسي لسبب سوء األحوال الجوية؟ ●
سوف نقوم بإخبارك في أيام إغبلق المدرسة عن طريق الرسائل النصية القصيرة. وتحدد الرسالة ما إذا كانت  .1

 ة رممية أو عاصفة أمطار.المدرسة ستبقى مفتوحة أو مغمقة خبلل عاصف
 .بدخوليابعد اإلعبلن عن إغبلق المدرسة، ال يسمح لؤلطفال  .2

 

 ىل ىناك صندوق لممفقودات؟ ●
يوجد صندوق لؤلشياء المفقودة لدى اإلدارة يتم فيو االحتفاظ باألشياء التي فقدت من األطفال. يرجى االستعبلم في اإلدارة في 

 حالة فقدان الطفل ألي من متعمقاتو.
 

 ما ىي فعاليات المدرسة؟ ●
 يرجى مراجعة روزنامة الموقع اإللكتروني لممدرسة لمتعرف عمى الفعاليات اليامة.

 

 ؟يالديتم االحتفال بيوم المكيف  ●
اء في مميز والغنميبلد كل طفل وفرد من أفراد فريق العمل في المدرسة بارتداء صاحب يوم الميبلد لشريط  بيومتحتفل المدرسة 
. وترجو المدرسة من اآلباء عدم إرسال كعكة عيد ميبلد أو أي ىدايا من المنزل في مثل ىذه المناسبات. وفي وقت الترحيب

 حالة عدم رغبة الوالد في احتفال المدرسة بعيد ميبلد طفمو يرجى إخبار اإلدارة بذلك.
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 ىل ُيسمح لطفي بتوزيع اليدايا عمى أصدقائو؟ ●
 ، حيث يتم إعادة أي ىدايا أخرى إلى البيت مع الطفل.ي ىدايا داخل المدرسة باستثناء الكتبغير مسموح بتوزيع أ

 

 ما األشياء التي يجب أن أرسميا إلى الحضانة مع طفمي؟ ●
 ...، وىذه األشياء ىيوضعيا في الحضانة بشكل دائم ليستخدميا األطفالىناك مجموعة من األشياء التي يجب عمى اآلباء 

 حفاضات ●
 محارم ●
 كريم مقاوم لمطفح الجمدي ●
 صابون سائل ●
 منشفة بحجم الجسم ●
 بطانية ومفرش سرير ووسادة ●
 مبلبس إضافية ●

 أعبله.الخاص بصفة الزي المدرسي يرجى االطبلع عمى القائمة في القسم  ○

 ؟استكمال عممية التسجيليتم ف كي ●
 

 االت، اتبع الخطوات التالية:مدارس تفي من أجل استكمال تسجيل طفمك 
 

 الخطوة األولى: دفع العربون
 لحجز مقعد طفمك: من قيمة المصروف الدراسي 11 عربون بقيمةدفع التأكد من  ●
 تمام الدفع بأي من الطريقتين:إيمكن  ●

 تسميم شيك إلدارة المدرسة أثناء ساعات العمل ○
 لبنكي:تحويل المبمغ مباشرة عمى حسابنا ا ○

■ Bank: Riyadh Bank 
■ Account Name: Talat School  
■ IBAN #: SA 2420000002710003639940 

 
رسال الوثائق  عبر البريد اإللكتروني الخطوة الثانية: تصوير وا 

رسال الوثائق التالية إلى    enrollment@talatschool.edu.satalat.التأكد من تصوير وا 

mailto:talat.enrollment@talatschool.edu.sa
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 في البريد اإللكتروني لتسييل عممية التسجيل. حقل العنوانسم الطفل في اكتابة يرجى  ●
 

 الئحة المستندات المطموبة
 شيادة الميبلد ●
 صورة من سجل األسرة أو اإلقامة ●
 شيادة التطعيم ●
 األب )لغير السعوديين(/ رب عمل ل خطاب تعريف من كفي ●
 صورة الطفل ●
 الدفع يصالإصورة من  ●

 أو ا،لكترونيً إإذا كان الدفع شاشة الكمبيوتر صورة من  ○
  التحويل البنكييصال إصورة من  ○

 ؟فعاليات العودة إلى المدرسةىي ما  ●
 المقاء التوجييي .1
 المقاء الترحيبي .2

 
ىذا ويعد  مدارس تاالت.ل المقاء الترحيبي السنويتم دعوة األميات واألطفال لبلنضمام إلينا في يقبل اليوم المدرسي األول، 

من وااللتقاء بالمعممات  الصف الدراسيالمقاء الترحيبي فرصة لؤلطفال لمقابمة معمماتيم والمعب مع زمبلئيم. وال شك أن زيارة 
الطفل عمى االنتقال من جو المنزل إلى جو المدرسة، لذا فإننا نشجع األميات عمى االنضمام إلينا في ىذا األمور التي تساعد 

 يوم.ال
 

 المقاء الفردي .3

 


