
 روضة األطفال 
بدوام كامل

للحصول على مزيد من املعلومات عن روضة األطفال بدوام كامل،
 يرجى اإلتصال باملنطقة املدرسية احمللية على العنوان اإللكرتوني التالي:
http://www.bced.gov.bc.ca/schools/bcmap.htm
أو سلطة املدارس املستقلة )اخلاصة( على العنوان اإللكرتوني التالي: 

 http://www.bced.gov.bc.ca/apps/imcl/imclWeb/ 
IndSchoolAuthority.do 

للحصول على معلومات عن كيفية إجياد مراكز العناية خارج أوقات 
 املدرسة، يرجى تصفح العنوان اإللكرتوني التالي:

http://childcareinfo.gov.bc.ca/childcaresearch/
search.aspx

للحصول على مزيد من املعلومات حول التعليم املبكر، يرجى زيارة 
العنوان اإللكرتوني التالي: 

http://www.bced.gov.bc.ca/early_learning/full_day_ 
kindergarten.htm

متى يكون طفلي مؤهاَل لدخول روضة األطفال يف بريتش 
كولومبيا؟

ميكنك تسجيل طفلك يف روضة األطفال يف السنة اليت يبلغ فيها 
سن اخلامسة. 

هل طفلي مستعد لدخول روضة األطفال بدوام كامل؟
ينمو كل طفل حسب سرعته ومستواه الشخصي. حتدث مع مدير 
املدرسة أو معلم الروضة حول كيفية تسهيل أمر إنتقال الطفل إىل 

روضة األطفال وتهيئته نفسياَ لذلك. 

Full Day Kindergarten [Arabic]

 بدء الدراسة يف روضة 
 األطفال وقت مثري 
لألطفال وأسرهم.

روضة األطفال بدوام كامل هي فرصة رائعة 
لبناء أساس قوي للتعّلم مدى احلياة.



روضة األطفال بدوام كامل
مع بداية عام 2010، قامت وزارة الرتبية والتعليم، وعلى  	•
مدى فرتة عامني، ببدء االنتقال تدرجيياً إىل تقديم روضة 

األطفال بدوام كامل عرب بريتش كولومبيا. اآلن، تتوفر 
صفوف روضة األطفال بدوام كامل جلميع األطفال يف سن 

اخلامسة املؤهلني يف املقاطعة.
يرتبط التعلم بدوام كامل مع حتسن القراءة والكتابة  	•

واحلساب والسالسة يف اإلنتقال إىل الصف األول وزيادة 
معدالت التخرج من مرحلة ما بعد الدارسة الثانوية. 

الدراسة يف روضة األطفال بدوام كامل متّكن املعلمني من  	•
فوائد الدوام الكامل يف روضة األطفالإعطاء املزيد من اإلهتمام الفردي. 

بالنسبة لطفلك
فرص أكثر للتعلم من خالل اللعب. 	•

التفاعل املوسع مع أطفال آخرين للمساعدة يف تنمية املهارات  	•
العاطفية واإلجتماعية القوية وإبداء الثقة اإلجيابية بالذات.

زيادة التعامل مع املواد التعليمية للمساعدة يف تطوير مهارات قوية يف  	•
القراءة والكتابة.

إعطاء وقت أكثر للمعلمني لتلبية إحتياجات األطفال. 	•
عدد أقل من املراحل اإلنتقالية خالل النهار. 	•
نشاطات أكثر فردية ويف جمموعات صغرية. 	•

لآلباء واألمهات
إرتباط أقوى مع مدرسة الطفل. 	•
الثقة بربنامج طفلك التعليمي. 	•

احلصول على فرصة للقيام بدور أكثر  	•>
نشاطاَ يف تعليم طفلك الرمسي.

فوائد إقتصادية إذا مت ختفيض نفقات رعاية الطفل. 	•
قدر أكرب من التوازن بني العمل واحلياة وإتاحة وقت أكرب  	•>

ألولياء األمور للعمل أو الدراسة. 

أسس للبناء مدى احلياة
تظهر األحباث أن روضة األطفال اليت يستند برناجمها  	•

التعليمي إىل اللعب تساعد األطفال يف النجاح يف املدرسة 
ويف احلياة.

اخلربة والتجربة يف الطفولة املبكرة تقوم بصياغة العادات  	•
التعليمية يف املستقبل.  

من خالل اللعب، يتعلم األطفال عن عاملهم.

األطفال هم متعلمون بالفطرة وميلؤهم 
الفضول واإلعجاب مبا يدور حوهلم. 

يعزز اللعب التنمية الصحية والبدنية 
واإلجتماعية والعاطفية وتنمية اللغة 

واملعرفة. 
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