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كن المديرة  رُ
ي التأكيد لطلفك عىل أهمية المدرسة 

 
ب منا. خالل موسم العطالت الحافل، تأكد من استمرارك ف  ها هو موسم العطالت الحافل يقبر

ي طفلك اآلن ستستمر معه 
 
ي تغرسها ف

ي الموعد المحدد. فهو يقتدي بك. وتلك العادات التر
 
ي والوصول إليها ف

 
مدى الحياة. نبدأ اليوم الدراسي كل يوم ف

ا نفسًيا عىل لطفلك. 8:35عة السا
ً
ي الصف. وهو ما يمكن أن يشكل ضغط

 
. عندما يتأخر طفلك، فهو يدخل الصف ويحاول وضع أمتعته وتدارك ما فاته ف

ي يمكنك استخدامها للتأكد من أن طفلك يذهب إل المدرسة 
اتيجيات البسيطة التر  أعددت لك القائمة التالية ببعض االسبر

ي الموعد 
 
 المحدد: كل يوم، ف

 اجعل طفلك يستخدم المنبه 

 ي الليلة السابقة
 اجعل طفلك يجهز حقيبة كتبه ف 

 ي الليلة السابقة
 اجعله يختار مالبسه ف 

 اتيجيات عىل أن يكون صباحك أكبر سالسة  يمكن أن تساعدك هذه االسبر

ي خب   
ا ممتًعا مع طفلك وتشاركه ف 

ً
ي وقت

ا هذا الشهر حتر تستطيع أن تقض  ً ي تخطر ببال ال تنشغل كثبر
الكعك أو قراءة الكتب أو كتابة قصة. فاألفكار التر

ك.  ا. األطفال أعظم كب   لدينا!! استمتع بكب  
ً
 األطفال مذهلة حق

 استمتع بموسم العطالت مع أرستك! 

 تحياتنا من المركز اإلعالمي بالمكتبة! 
  

ي                                   
 
ئ مراكز/محطات ف  المكتبة بعدما نحن ننس 

.  عىل تعرفنا                              ي
تيب األبجدي الشهر الماض   البر

الخيالية مرتبة حسب  لقد تعلمنا أن كتبنا                               
ي 
والثالث عىل كتب  االسم األخبر للمؤلف. يركز طالب الصف الثان 

الب الصف القراء المبتدئير  والكتب المصورة بينما يكتشف ط
الرابع والخامس بعض المؤلفير  الجدد والكتب الجديدة. لقد مارسنا 
، إريك   ي

ما تعلمناه مع بعض المؤلفير  المهمير  )د. سوس، ليو ليون 
، إلخ..( قبل االنقسام إل  ي سبينيىلي كارل، كيت ديكاميل لو، جبر

ة إلبراز ما نعرفه.   مجموعات صغبر

ي مراكزهم، وي
 
تعاونون ويتشاركون، يعمل الطالب بشكل جيد ف

ويتعلمون كيفية تبادل األدوار )بعد تنظيف أماكنهم للمجموعة 
، لدينا مركز لأللغاز، ومركز للقراءة  ي الوقت الحالي

 
التالية(. ف

تيب األبجدي. كل مركز  المستقلة/القراءة مع صديق، ومركز للبر
لديه أنشطة تعليمية الستكمال جميع أنماط التعلم المختلفة، 

 محبذ العمل مع زميل. ومن ال

ي مركز القراءة المستقلة/القراءة مع صديق، يراجع الطالب الكتب 
 
ف

شحوا بعضها للطالب اآلخرين عن طريق إشارات مرجعية للكتب  لبر
. تلك طريقة رائعة إللهام من ال يعرفون ما  ي المركز اإلعالمي

 
 ف

ر نش 
ُ
ت

 الكتاب التالي الذي يجب أن يقرؤوه. 

! نتطلع إل أسبوع  ي ديسمب 
 
مجة ف  الب 

اجتماعنا التالي لرابطة سيكون   

ن )ء أوليا  األمور والمعلمي  PTA يوم ) 

ي  مساء   6:30ديسمب  الساعة  2
ف   

 مكتبة مارتن رود. 

عات! من  PTAترقبوا فعاليات رابطة  القادمة وجمع التب 
ي االتصال بممثىلي رابطة 

دد ف  ي المبت   PTAفضلك ال تبر
ف 

 الخاص بك إذا كانت لديك أي أسئلة! 

 
 نظرة خاطفة لألمام ... 

 صباًحا 11:15خروج مبكر وانتهاء الصفوف الساعة  —ديسمب   2
 اجتماعات مسائية ألولياء األمور والمعلمير  

 يوم االحتفال بأجراس بافالو —ديسمب   6

 يوم إعادة التقاط الصور —ديسمب   7
 صباًحا 11:15مبكر وانتهاء الصفوف الساعة خروج  —ديسمب   8

اجتماعات بعد الظهر ألولياء األمور 
 والمعلمير  

 يوم االحتفال بسيوف بافالو  –ديسمب   10
  يوم احتفال ستيلرز  —ديسمب   17
ات القبيحة —ديسمب   20   يوم الُسبر
ارتد مالبس تشبه عصا  —ديسمب   23

 الحلوى
إجازة من المدرسة—الشتاءعطلة  —ديسمب   31إل  24من   
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 الصف الرابع الرائع

 شهر ديسمب  سعيد عليكم يا عائالت طالب الصف الرابع!! 
 

. نفذت العديد من  سنختتم مناقشتنا عن األمريكيير  األصليير 
الفصول الدراسية مشاري    ع طويلة وكلها تبدو رائعة! سيتعرف 

ي تكوين الطالب عىل المستكشفير  
 
األوروبيير  الذين ساعدوا ف

واليتنا، والية نيويورك. كما ستناقش العديد من الصفوف العطالت 
ي تعرف عليها 

حول العالم. تأكد من أن تسأل طالبك عن الدولة التر
ي المدرسة اليوم. 

 
 ف

 
ب وننتقل إل القسمة  ي الرياضيات، سنختتم عمليات الض 

 
ف

تركبر  عىل المسائل الكالمية المطولة. كالعادة، سيكون هناك 
ومساعدة الطالب عىل انتقاء أهم المعلومات، باإلضافة إل 

استخدام الكلمات األساسية لمساعدتهم عىل تحديد العمليات 
ي عليهم إجراؤها. ال يزال من المهم للغاية أن 

ي ينبغ 
الحسابية التر

ب  ل للتدرب عىل قواعد الض  ي المب  
 
ا ف

ً
يخصص الطالب وقت

 هم. الخاصة ب
 

ي صف القراءة لدينا، سنتحدث عن وجهة النظر، والسبب
 
 ف

 .  والنتيجة، ووجهة نظر المؤلفير 
 

ل الطاقة 
ِّ
ي العلوم، سنبدأ مناقشتنا حول الطاقة وكيف تشك

 
ف

 العالم الذي نعيش فيه. 
 

ي الصف الرابع يتمنون للجميع
 
ا  جميع أصدقائك ف

ً
شهر ديسمب  آمن

ا وموسم عطالت رائع!!!! 
ً
 وسعيد

 

 جنود الصف الثالث
 تحية لعائالت الصف الثالث لدينا!                     

 
ية ) ي آداب اللغة اإلنجلبر 

 
( نقرأ  ELAديسمب  شهر حافل للغاية عند الجميع. ف

ي يفضلها وعن سبب تفضيله 
كتًبا خيالية وواقعية. اسأل طفلك عن الكتب التر

ي األعياد. نحن نعمل عىل طرح لها. الكتاب المفضل دائًما ما يعتب  هدية 
 
رائعة ف

األسئلة واإلجابة عليها أثناء القراءة. عىل سبيل المثال، هل تواجه الشخصية 
؟ هل تمكنت الشخصية من حل المشكلة؟ هل تتفق  الرئيسية مشكلة؟ ما هي

نا  . تخب 
ً
ي القراءة مع طفلك ليال

 
مع الحل؟ ِلمر أو ِلمر ال؟ كالمعتاد، استمر ف

ي األبحاث أن 
 
األطفال الذين لديهم من يقرأ لهم يحققون معدالت نجاح أعىل ف

 المدرسة. 
 
اتيجيات، واآلن  ب. لقد تعلمنا بعض االسبر ي الرياضيات، نواصل عمليات الض 

 
ف

. أفضل طريقة لفعل بذلك هي 10إل  0حان الوقت لحفظ القواعد بطريقة 
ب لمدة مذاكرة البطاقات التعليمية مع طفلك كل ليلة. دراسة   10قواعد الض 

دقائق فقط يومًيا تزيد من قدرة طفلك العقلية وتساعده عىل حفظ القواعد!  
ب. ستشكل خاصية التوزي    ع تحدًيا، ولكن ببعض  كما سندرس خصائص الض 

ي مارتن رود إتقانها! 
 
 الجهد والعمل الجاد يمكن لطالب الصف الثالث ف

 
، وجدول أعماله : ألق نظرة عىل حقيبة ظهر طفلك، وملفه تذكرة ي

األرجوان 
ي كل مرة يغيب فيها طفلك عن المدرسة. 

 
. يرج  إرسال عذر الغياب ف  بشكل يومي

 

 نيابة عن فريق الصف الثالث، نتمت  لكم عطلة سعيدة! 

 

 الصف الخامس المدهش
ي مادة 

ي كتاب  2، سيبدأ الطالب الوحدة ELAف 
. سيقرأ الطالب مقاالت Wondersف 

ونية Are electronic devices good for us?"لإلقناع بعنوان  " )هل األجهزة اإللكبر
" )مستقبل وسائل المواصالت(. The Future of Transportationمفيدة لنا؟( و"

سنعمل عىل كيفية تحديد وجهة نظر المؤلف. وسيناقش الطالب اآلثار اإليجابية 
نًصا لإلقناع أو  والسلبية للتكنولوجيا الجديدة. وسيكتب طالب الصف الخامس

إقامة الحجة حول موضوع معير  يناقشون فيه إيجابيات وسلبيات قضية معينة. 
ء(. فهي إحدى citeتأكد من أن تسأل طفلك عن تعريف كلمة " ي

" )االستشهاد بس 
ي 
ي هذه الوحدة. االستشهاد يعت 

 أو وسيلة للدعمالكلمات الرئيسية ف 
ً
. أن تذكر دليال

ا 
ً
ي الدراسات االجتماعية، سيستخدم الطالب نًصا إعالمًيا وستتوفر لهم عروض

ف 
والتعرف عليها. سيؤلف طالب  مناطق الواليات المتحدةتقديمية بهدف تحديد 

الصف الخامس "قصيدة" ماسية عن الوالية يتعلمون عن التاري    خ والجغرافيا 
ة ألمتنا العظيمة. سيبدأ الطالب ا عن قسمة األعداد  2لفصل والمعالم الشهبر

ي فصل الرياضيات. سنعمل عىل قسمة المقسوم المكون من 
أرقام  4الصحيحة ف 

(. وبينما نستكشف قسمة األعداد 2عىل المقسوم عليه المكون من رقمير  )
ي القسمة. سيتعلم الطالب أنه يمكنهم 

الصحيحة، سيتعلم الطالب كيفية فهم بافر
ي صورة كش، أو ا

ي ف 
إل  1ستخدام حاصل القسمة فقط، أو إضافة كتابة البافر

ي فقط كإجابة. 
ي العلوم، سيستكشف  حاصل القسمة، أو استخدام البافر

ا، ف  ً أخبر
ي وسط الفضاء  مكان األرضالطالب 

ح الفرق ف  . سنستخدم العروض التقديمية لش 

ي سماء 
بير  الدوران حول المحور والدوران حول جسم آخر وتحديد األبراج ف 

عقد اجتماعات أولياء األمور/المعلمير  يوم األرض. للتذ 
ُ
، ست  8ديسمب  و 2كبر

ي هذه االجتماعات. 
. سوف تتلقر بطاقة تقرير عن طفلك ف   ديسمب 

 

ي 
 نجوم الصف الثانن

كبر  
ء بالمرح! نحن نركز عىل القراءة بطالقة والبر ديسمب  شهر مىلي

عىل فهم النصوص عند القراءة. يرج  التأكد من أن كل طفل لك 

ل كل ليلة لمدة  ي المب  
 
دقيقة عىل األقل. أحد النصائح  30يقرأ ف

للقراءة عندما يتعبر الطالب هي قراءة نفس الكتاب كل ليلة لمدة 

الب من قراءة الكتاب بطالقة. فهذا يسمح أسبوع حتر يتمكن الط

ي السياق واالستفادة منها عند قراءته 
 
للطالب برؤية نفس الكلمات ف

ما الشخصيات الموجودة  –لكتب أخرى. يمكنك طرح أسئلة مثل 

ي 
 
ي القصة؟ أين ومتر وقعت أحداث القصة؟ هل هناك مشكلة ف

 
ف

رة الرئيسية القصة؟ إذا كانت هناك مشكلة، فما حلها؟ ما هي الفك

ي القصة؟ هذه 
 
للكتاب؟ هل يمكنك توقع ما سيحدث بعد ذلك ف

ي الفصل 
ي الرياضيات، نحن ف 

األسئلة رائعة للمساعدة عىل الفهم! ف 

لنتعلم كيفية جمع أعداد مكونة من  4وسننتقل إل الفصل  3

أرقام! كٌل من الطالقة والرياضيات مهم، ويمكن  3( و2رقمير  )

ي أ
ي ذلك عند ركوب السيارة للذهاب التدريب عليهما ف 

ي مكان، بما ف 

 ! ئ  إل المتجر! نتمت  لكم موسم عطالت داف 

 

2 
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بية البدنية  : أخبار من قسم البر
نتمت  أن يكون الجميع بصحة جيدة ونشاط مع حلول األيام الباردة! إن 

ي 
ي نزهة مع أحد أفراد األرسة طريقة رائعة الستنشاق بعض الهواء النقر

 
الذهاب ف

ي والتحدث عن اليوم  لذا،وممارسة الرياضة. 
ارتد مالبس ثقيلة واستمتع بالمس 
ي الخارج. ستنتقل الصفوف إل

 
ي  أو استمع بمجرد كونك ف

 
األلعاب التعاونية ف

. سيعمل الطالب عىل التواصل، وسيحاولون بذل قصارى  شهر ديسمب 
جهدهم، ويتحدون مهاراتهم الشخصية، ويتعلمون تقدير قيمة النشاط 

لطالب األستاذة ستيكستور.  Pacerالبسيط. فيما يىلي أفضل نتائج امتحان 
ي العمل الرائع من جميع الطالب لتحسير  نتائجهم ال شخصية وبذل نحتر

 قصارى جهدهم!!! 

 
 

BOYS 

5th Grade 

174 Izeaja Monett 

170 Yakoob Abdulla 

149 Gabriel Garcia 

4th Grade 

228 Hussein Mohsen 

221 Brennan Keane 

191 Mohammed Saleh 

3rd Grade 

155 Christian Ludlow 

130 Jihad Jackson 

122 Bradley Barrett 

2nd Grade 

151 Shaquille Brooks 

117 Hunter Hughes 

115 Yaseen Afif 

GIRLS 

153 Sehab Musa 

129 Rahaf Saleh 

108 Anyes Etando 

 
106 Mariama Sow 

103 Severiana Alvira 

81 Reem Rashaad 

 
130 Cylah Smith 

128 Ella Uhrinek 

122 Claire Barker 

 
124 Mya Saleh 

117 Sophia Novia 

116 Brielle Enis 

 

 النغمات الموسيقية

ا من  ً  جزًءا كببر
 تشكل الموسيقر

، نحن ي
 
.  تكويننا الثقاف  البش 

 نحن نتحرك ذهاًبا وإياًبا فيما 
ي والحاض  

 يتعلق بالتاري    خ الماض 
ي  حيث

 نتعرف عىل األفكار التقليدية التر
ي إنشاء الرقص وتكوين الثقافة  

 
 ساعدت ف
ي عند 

. ونحن نربط واألغان   األمريكيير  األصليير 
الدراسات االجتماعية والتاري    خ ونكشف كيف 

نا عن   يرتبط عالمنا الطبيغي بكيفية تعببر
 أنفسنا من خالل الموسيقر ويؤثر عليها. 

ا من 
ً
تتضمن األنشطة القادمة والمرتقبة مزيد

ي واإليقاعات. 
 الحركات واألغان 

 من مكتب الممرضة         
ي الصباح!!                         

، والجو بارد ف  ي تغبر
 كما تعلم، الطقس ف 

 يرج  التأكد من أن يذهب أطفالك إل المدرسة                        
ات/معاطف وربما قفازات                           بمالبس دافئة وسبر
د علينا، يحل علينا                          كذلك وقبعات. فعندما يحل الب 

ا بالماء  ً موسم اإلنفلونزا. شجع طفلك عىل غسل يديه كثبر
ثانية عىل األقل... وهو الوقت الذي يستغرقه  20والصابون لمدة 

ي منديل، 
. اسعل أو اعطس ف  غناء أغنية "عيد ميالد سعيد" مرتير 

ي يديك. تخلص من المناديل المستعملة. تجنب لمس 
وليس ف 

 .تش  بتلك الطريقةعينيك وأنفك وفمك. فالجراثيم تن
 

ي 
 حافظ عىل دفئك!! ال تنس أنه ال يزال بإمكانك اللعب بالخارج ف 
 الجو البارد. ما عليك إال أن ترتدي مالبس دافئة. 

 

 تذكيرات سريعة:                          

  100إذا كان طفلك ال يشعر بأنه على ما يرام بنسبة% ، 

 المنزل! في إبقاؤهفيُرجى 

 

  رقم هاتفك، فيرجى االتصال بالمدرسة لمشاركة إذا غيرت
 معلومات االتصال الجديدة!

 
  

 

 أخبار من غرفة الفن                                

ن محسن  –من األوالد  –البطل األول                                                                                                                             228-حسي 

 153 -سيهاب موىس  –من البنات  –البطلة األول                                                                                               
ي مارتن رود؟  عناض للفن 7هل تعلم أن هناك          

 نتعلم عنها ف 
ي حددها جامعة           

  the Art of Educationالعناض السبعة التر
: الخط والشكل واللون والقيمة والملمس والمساحة والتكوين.             هي
 يستكشف كل صف من الصفوف هذه المفاهيم المختلفة عند           
 عند تصميم األعمال الفنية الخاصة به.  النظر إل األعمال الفنية وكذلك         

 
ي هذه العناض عىل أنها أحجار أساس لتحليل األعمال          

ي مارتن رود، نفكر ف 
 ف 
 لنحلل األشياء المعقدة إل  لالفنية أو تصميمها. نستخدم الخطوط واألشكا         
ء يمكن للمخ أن          ي
 يفهمه ويعيد تكوينه.  س 

 
 حاول أن تعزز هذا المفهوم لدى طفلك بأن تطلب منه أن يصف الفرق بير            
لك،            ي مب  

 شكل هندسي وشكل عضوي. انظر إل األعمال الفنية المعلقة ف 
ي تراها حولك واجعل فنانك يشبر إل األنواع أو الالفتات والملصقات           

 التر
ي يراها.          

 المختلفة للخطوط واألشكال التر
 

ي ذلك استخدام           
ي ديسمب  استكشاف العديد من عناض الفن بما ف 

 سنواصل ف 
 الخط والشكل إلنشاء عالقات مكانية أثناء تصميم المناظر الطبيعية           
 ساحات الداخلية. والم          

 
ي اإلبداع يا طالب مارتن رود!          

 استمروا ف 
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 مالحظات من مستشار المدرسة         

 
 

ي 
ي الشهر الماض 

 لقد تعلمت الكثبر من طالبنا ف 
 تحدثت معهم حول كيفية تحديد مشكلة عندما 

ي إرشادهم إل حل 
ي يمكن أن تساعد ف 

اتيجيات التر واالسبر
ي مراجعة مواقف 

مشاكلهم. لقد أمضينا الكثبر من الوقت ف 
مختلفة والتدرب عليها وتعلمنا أن العديد من المشكالت 
ا لعدم السماح لمشاعرنا 

ً
ة. وناقشنا طرق ي نواجهها صغبر

التر
ي 
بالتفاقم، مما يجعل ردود أفعالنا أكب  من المشكلة التر

ام الهدوء حتر  نواجهها. وتعلمنا أنه من المهم أن نحاول البر 
ي نواجهها بطريقة آمنة 

يمكننا التغلب عىل المشكالت التر
ي الوقت المناسب

 .وف 
 

ي كثبر من األحيان، ما يؤدي بنا إل الضاعات هو ما           
ف 

، سنتعلم الغرض من  ي ديسمب 
نقوله وكيف نقوله. ف 

" ونناقش طرق تطبيقه عند التعامل مع  ح االجتماعي
ِّ
"المرش

يتدرب الطالب عىل استخدام مرشح  اآلخرين. سوف
اتيجية  اجتماعي عند مواجهة مواقف مختلفة وتطبيق إسبر

T.H.I.N.K. إن T.H.I.N.K  ي
اتيجية تأمل ذانر عبارة عن اسبر
يستخدمها الطفل قبل االستجابة للمواقف. سوف يتدرب 

 "True" الطفل عىل أن يسأل نفسه: هل تلك االستجابة
 )مفيدة(؟ وهل هي  "Helpful" )حقيقية(؟ وهل هي 

"Inspiring"  ُملِهمة(؟ وهل هي( "Necessary" 
ورية(؟ وهل هي  ي هذه  "Kind" )ض 

)لطيفة(؟ التفكبر ف 
األسئلة سيساعد طفلك عىل تحديد ما إذا كان يجب تطبيق 
" وتحديد ما إذا كان يجب أن يحتفظ  ح االجتماعي

ِّ
"المرش

ي كان عىل وشك مشاركتها أو يق
ولها بصوت لنفسه بأفكاره التر

ي يمكن 
ر أطفالنا بهذه المهارات التر

ِّ
عاٍل. من المفيد أن نذك

اتيجيات طفلك  ي أي مكان. ستساعد هذه االسبر
تطبيقها ف 

عىل اكتساب الوعي االجتماعي من خالل اكتساب مهارات 
 .مناسبة لعمره للتعامل مع األشخاص وحل المشكالت

ي 
 العالج الطبيعي والمهنن

ما يوفر لنا بعض المصادر الرائعة لقد حان وقت الثلج، م
لالستمتاع باألنشطة الحركية! حان وقت ارتداء المالبس 
الثقيلة وبناء رجل الثلج، وصنع مالئكة الثلج، وتجريف 

ا! تخيل أن 
ً
ي الداخل أيض

 
الرصيف. هناك الكثبر من المرح ف

ة تدريب...  لك هو القطب الشمالي وأنك غزال الرنة يمر بفبر مب  
ي مكانك لمدة دقيقة واحدة. التوازن  هرولة غزال

 
الرنة: هرول ف

ي الغرفة متظاهًرا بأنك 
 
فوق السطح: حرك يديك و "حوافرك" ف

ل. االحتكاك بالشجر: اركض بير  الشجر وخروًجا  فوق سطح مب  
وات(. الفقز فوق  من بينه )استخدم علب الحساء أو الخض 
ان فوق السحب، وذلك بأن تقف ز السحاب: تدرب عىل الطبر

ة. سحب الزالجات: اسحب سلة الغسيل إل  فوق لعبة صغبر
ة  الغسالة أو المجفف، وتذكر أنك إذا قمت بسحبها بشعة كببر
ي المدخنة: قف 

 
أو بقوة شديدة، فقد تنقلب الزالجة. الرمي ف

ة )أو اجمع بعض  ( وارِم كرات صغبر حول "مدخنة" )صحن كببر
ل داخل المدخنة. األوراق مًعا لعمل كرة ورقية( من األسفل إ

 نتمت  لكم شهر ديسمب  رائًعا وعطلة شتوية ممتعة! 
 

وا )دكتوراه عال  ي ببر
(، كيتر ي ديل )دكتوراه عالج طبيغي

(، إييي كيتر ج طبيغي
(، الورا بوتسوتو )طبيبة ي  ريباك )مساعدة طبيب عالج طبيغي

عالج مهت 
ي معتمدة(، تارا هانلون 

مساعدة )معتمدة(، إييي وودلي )طبيبة عالج مهت 
ي معتمدة(، كلبر ماليكي )مساعدة طبيب عالج م

ي طبيب عالج مهت 
هت 

 معتمدة(

 
 مالحظات من قسم لغة التخاطب

كلمات األسبوع لشهر ديسمب  : 
 

اتيجية الشهر:                 اسبر

 استماع الجسم بأكمله
 عندما نستمع بجسمنا

 بأكمله، تكون لدينا: 
 قشعريرة
 مدخنة   

 آذان صاغية 
ة رياح   هبَّ

 أعير  مبضة 
ي    ثلج 

 أفواه ساكنة 
 جليد

 قلوب مهتمة 
 عاصف 

 أيٍد ثابتة 

 أقدام هادئة  التدريب عىل الكلمات: 
 ألِق نظرة إل الخارج. كيف

ئ الجو يمكنك أن تصف الطقس؟ استخدم ل!هتر  
ي المب 

 جرب هذا ف 

 لالستماع الجيد عن طريق "تهدئة" كلمات هذا الشهر للحديث عن 
وعقلك قبل بدء أي مهمةجسدك   

ي الخارج! 
 أو حتر قبل الجلوس للدردشة شعورك بالجو وما تراه ف 

 عىل مائدة العشاء.  

 

ية كلغة جديدة ن  :  (ENL) أخبار قسم اإلنجلب 

ل. تلقر جميع  ي المب  
ي ممارسة القراءة مع طفلك يومًيا ف 

يرج  االستمرار ف 
ل  ENLطالب  سل تلك التقارير إل المب   هذا العام تقارير مرحلية. سب 

ي حقيبة كتبه! إذا كانت 
قريًبا مع طفلك. تأكد من التحقق من وجودها ف 

 لديك أسئلة، يرج  االتصال بالمدرسة. 

 
(، ليديا بولكا )الصف 3(، أماندا ميغان )الصف 2ألينا تايلور )الصف 

)جميع الصفوف( (، ومليكة نارس  5(، دولة محسن )الصف 4  
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ي االجتماعي ر  
ربط ولي األمر والطفل والمدرسة—كن األخصانئ  

 زيادة احتمالية احترام الطفل لالختالفات

مكان من حوله. هناك قدر متزايد من تعتبر العطالت وقًتا رائًعا لتعليم طفلك االختالفات التي يراها في كل 
التنوع داخل أنظمة المدارس هذه األيام. طوال فترة الصغر، سيتعرض األطفال ألنواع مختلفة من الناس 

حتى هنا في مارتن رود! ستعتمد ردود أفعالهم تجاه هؤالء األفراد المختلفين في المقام األول —والثقافات
ففي السن المبكرة، ال يعتبر العديد من األطفال لون البشرة اختالًفا على كيفية تصرفك في مواقف مماثلة؛ 

بين الناس. لكن تأثير الوالدين أقوى مما تعتقد. عندما تتحكم في ردود أفعالك عند التعامل مع الثقافات 
 األخرى، يمكنك تعليم طفلك الخطوات الالزمة الحترام االختالفات بين اآلخرين وتقدير تلك االختالفات.

فهذا  رح ِّب بالنقاش من خالل فتح قناة اتصال والتحدث عن كيفية احترام اآلخرين بطريقة صحية.
يشجع طفلك على احترام االختالفات وتقديرها ويسمح له بطرح األسئلة ومعرفة المزيد عن الثقافات األخرى 

الطريقة التي يقلدك ستندهش من —وأنماط الحياة األخرى. فكر في كيفية تصرفك مع األشخاص المختلفين
 بها األطفال في التعامالت االجتماعية. كن واعيًا وأظهر السلوكيات والمواقف التي تود أن تراها في أطفالك.

إذا سألك طفل  .من المهم أيًضا التعرف على االختالفات بين األشخاص بطريقة بسيطة وواضحة
لباسه بطريقة معينة، فكن صريًحا عن لون بشرة شخص ما أو عن سبب جلوسه على كرسي متحرك أو 

وبسيطًا قدر اإلمكان. عندما يسأل الطفل سؤاالً عن شخص ما، فإنه يتوقع إجابة فورية ومفهومة. امتنع عن 
تأديبه بسبب طرحه لألسئلة أو إشارته إلى االختالفات عندما يظهر فضوالً طبيعيًا. من المهم أن تعلمه ما يميز 

 ن األهم هو تذكيره بأن كل الناس بشر ويستحقون االحترام.الناس عن بعضهم البعض، ولك

 كيف يمكنك المساعدة في المنزل:

  بنفس الشيءفي النهاية، ستؤثر الطريقة التي تتعامل بها مع مختلف األشخاص على كيفية قيام طفلك 

 كان اختالفهم  شجع طفلك على إخبار المدرسين عن حاالت التنمر التي يتعرض لها األطفال المختلفين، سواء
 ذلك بسبب العرق أو اللغة أو القدرة

  ذكّر طفلك أنه على الرغم من اختالف الناس جسديًا، فكلنا بشر ويمكننا دائًما أن نجد أشياء مشتركة بيننا
 واآلخرين

 
 


