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 إلى آباء وأمھات األطفال

 إلى المدرسة االبتدائیةفي فصل الصیف الذین سینتقلون 

   
 

 المدرسة االبتدائیةإلى  االنتقال
 
 

 رسالة موجھة إلى األولیاء
 
 

 واألمھات األعزاء اآلباءأیھا 
 

. بأجمعھا لألطفال واألسرة حدث مھم بالنسبةل ذا التحوّ ھإلى المدرسة االبتدائیة. المقبل  /آبأغسطسقد ینتقل في شھر  مطفلكإّن 
 .صعوبةدون ذلك اد لداألطفال في حالة استعمعظم سیكون و
 
 

م طفلكل سة بروضة األطفال بخصوص تحوّ المدرّ تتحدث معكم س أو في اللقاء القادم بین األولیاء والمعلمین سوف یتحدث معكم المدرّ 
منذ فترة سنتین طفل العرف ی ،المدّرس أو المدّرسة بروضة األطفالالشخص، أي وإّن ذلك . إلى المدرسة االبتدائیة لھـّ وكیفیة تنق

 .وعاش معھ حاالت عدیدة مختلفة
 

 الخیارات التالیة:فإنھ یتم اللجوء إلى إحدى  بشكل عادي االبتدائیةطفل على العبور إلى المدرسة الفي مقدرة ھناك شكوك إذا كانت 
 

 االبتدائیة إلى فترة الحقة:یتم تأجیل تحّول الطفل إلى المدرسة  • 
فإذا اتفقتم مع ذلك المدّرس أو تلك المدّرسة على . المدّرس أو المدّرسة بروضة األطفالمع فیھ ش انقھذا الخیار یمكنكم ال

 .بالروضة سنة أخرىروضة األطفال على إبقائھ إدارة فسوف توافق  مناسب للطفل اإلجراءأّن ھذا 
 

 :المدرسة إلى سنتینااللتحاق بتمھید تمدید فترة  • 
جزئي الستعداد الذوي الألطفال بالنسبة لمدة عامین المرحلة االنتقالیة لاللتحاق بالمدرسة االبتدائیة تمدید معنى ذلك أنھ یتم 

 الجتیاز تلك الفترة.إلى مزید من الوقت بحاجة بالتالي الذین ھم و لذلك التحول
یتم اندماجھا في السنة الدراسیة األولى أو في فصل ودرسة االبتدائیة تتمثل في سنتین وتلك الفترة التمھیدیة للتعلیم بالم

الدراسیة المعّدة مواد الھؤالء األطفال  سالحالتین تدریكال یتم في ف. سابق، وذلك حسب نظام الدائرة المسؤولة عن المدرسة
من التعلیم إلى قسم السنة الثانیة األطفال لسنتین ینتقل مرور تلك ا. بعد اثنین عامینفي خالل ابتدائي، ولكن لسنة األولى ل

 .ذلك قد التحق بالمدرسة لمدة سنتینبعد فإّن الطفل یعتبر  ،السنوات الدراسیة ددوبخصوص عاالبتدائي. 
 

روضة  مدّرس أو مدّرسةمع تھا مناقش، الرجاء الحدیث في تلك المواضیع وبعض األشیاءرتباك أو عدم التأكد من إلفي حاالت ا
وجب إذا  وأ إلى المدرسة االبتدائیة  مجراء المناسب بخصوص تحویل طفلكإلحول ا وكشك مبقیت لدیكإذا في حالة ما و. األطفال

تقییم مستوى لكي یتم من طرفھم  رشاد التربويإلدارة اإوبین المدرسة طبیب أو طبیبة الخیار بین  میمكنكفإنھ  رهتطوّ توضیح مستوى 
على ة یالخدمات الطبیة المدرسمكتب أّن كما عملیة التسجیل. األطفال روضة بمدّرسة تشرح لكم المدّرس أو لكم القد یشرح و. الطفل

 .اضافیة تحتاجونھا ویجیبكم على جمیع أسئلتكم معلوماتذمتكم لیوفر لكم بكل سرور أیة 
 
 

 فریق أطباء المدارس
 


