
 

 

 ج��دة مارتن رود 
 "التمیزنحورؤیة جماعیة "

  

 

 

 ز تح�اتنا من المرك
 اإلعال�ي بالمكتبة! 

 أجمل إحساس العودة إلى المكتبة! من أفضلما 
األشیاء عندي أن أجلس في المنزل مع كلبي أحتسي فنجانًا من القھوة،  

 والنار في المدفأة، وبصحبتي كتاب جید.
في صفوف المكتبة في فبرایر.  Destiny Catalogیتعلم الطالب عن فھرس 

وسیبحثون عن كتب جیدة لقراءتھا، وھي مصنفة حسب العنوان والمؤلف 
المركز، سیبحثون عن الكتب على الكمبیوتر ثم   والموضوع. وكأحد أنشطة

یحصلون علیھا من فوق أرفف الكتب. ھل تعلم أنھ یمكنك أیًضا الوصول إلى  
من أجھزتك اإللكترونیة في المنزل؟ ما علیك سوى الذھاب  Destinyفھرس 

، www.lackawannaschools.orgإلى موقع مدارس الكاوانا على الرابط 
" Our School" (مدرسة مارتن رود)، ثم "Martin Road Schoolواختیار "

 ).Destiny" (فھرس Destiny" المكتبة، ثم "Library(مدرستنا)، ثم "
ذلك    6لدینا   في  (بما  جدیدة  مھاراتھم  Destinyمراكز  لممارسة  لطالبنا   (

تعاو بشكل  معًا  والعمل  وأنشطة  المكتبیة،  أجل STEAMني،  من  والقراءة   ،
 المتعة.

نرجو منك أن تشرف على أطفالك على أجھزة الكمبیوتر المنزلیة الخاصة 
للعثور على  Destinyبك عندما یوضحون لك كیفیة وصولھم إلى فھرس 

 الكتاب الرائع التالي الذي سیقرأونھ.
" (اإلنجازات العظیمة The Wonderful Things You Will Beالكتاب: "

 التي ستحققھا)
 لي وینفیلد مارتنبقلم: إمی

 
، صار أكبر"أعلم أنك ستكون لطیفًا... وذكیًا... وجریئًا. وكلما كان قلبك 

یستوعب أموًرا أكثر. في اللیالي الحالكة واألیام رمادیة، ستكون شجاًعا 
وسیشرق نورك ویمحو أي ظالل. ُكن الشخص الذي ترجو أن تكونھ. وبعدھا  

 أنت". سأنظر إلیك وتنظر إلّي، وسأحبك كما 

 

 نظرة خاطفة لألمام ... 
اير 4  يوم األجنحة الملونة  — ف�ب

 رود تحتفل بأسب�ع اللطف! مارتن 
اير  14 ي ع�د   —ف�ب

   الحب  ارتِد مال�س حمراء أو ورد�ة �ف
اير 15 ستتوفر بطاقات  (إلقاء التح�ة ع� كل شخص باسمه  — ف�ب

 األسماء)! 
اير 16  (ارتد مال�س تظهر أحد اهتماماتك)! يوم القم�ص المفضل  — ف�ب
اير 17  (ارتد مال�س ر�اض�ة)! مارس ر�اضة حل مشا�لك باللطف   — ف�ب
اير 18 ئ وم��ــــح  — ف�ب  (ارتِد ب�جامة)! يوم جمعة دا�ف

اير  25-21من  اير —إجازة من المدرسة  — ف�ب  عطلة ف�ب

 

اير الساعة  3يوم   ف�ب
 مساءً  6:30

ي مكتبة مدرسة مارتن رود
 االبتدائ�ة.   �ف

ستعقد رابطة أول�اء 
ف اجتماعها  األمور والمعلمني

  

ايرطبعة    مدرسة مارتن رود االبتدائ�ة                                                    2022ف�ب
، المديرة   mr.lackawannaschools.org                                          جو�ي أندر�و��ي

 716-821-5610 بروس أ�سلسون، نائب المديرة 

 ركن المديرة
ي  

اير وأصبحنا �ف ! كان يوم ها قد جاء شهر ف�ب اير هو اليوم األول من ال��ــع الدرا�ي الثالث. وهذا وقت رائع من    1منتصف العام الدرا�ي ف�ب
ون و�تعلمون. �عمل األطفال بجد طوال اليوم ونالحظ أن جميع القراء الصغار وعلماء ال��اض�ات  العام ح�ث بدأنا نرى جميع األطفال �ك�ب

ي ا�تسب ف �طبقون معارفهم اليت ي يناير؟ هل  والمستكشفني
ي وضعتها �ف ي تعلمهم المستمر. هل تعمل اآلن ع� تحقيق األهداف اليت

ا �ف وها مؤخر�
 أنت بحاجة إ� التأقلم؟

ي االختبارا
ا من أجل االستمتاع �كون أداؤهم أفضل �ف � نا البحث أن األطفال الذين �قرؤون كث�ي ا لنجاح طفلك!! �خ�ب ت الموحدة  تذكر أن دعمك مهم جد�

ي الشخص�ة أنه إذا أعو�طاقات التق ا، وأنا أعلم من تج��يت ا رائع� ا عائل�� ي وقت�
ي رحلة شت��ة إ� مكتبة ال�اوانا!! ف�ي مجان�ة!! ستق�ف

ي  ار�ر. اذهب �ف ط�ت ابيف
ا ما س�فضل ال�تاب!! اقرأ لطفلك كل يوم!  ف غسل األطباق أو قراءة كتاب/الذهاب إ� المكتبة، فإنه دائم�  الخ�ار بني

دع طفلك يرى مدى أهم�ة القراءة بأن تقرأ أنت بنفسك. اجعل القراءة متعة لأل�ة، وتهادوا بال�تب، واجعل ز�ارات   -ادات والتصورات  نصائح لتغي�ي الع
ي �حتاج إ� تحسينها؟  ا. تأ�د من قراءة بطاقة تق��ر طفلك ومناقشته فيها. ما �ي نقاط قوته؟ ما �ي األش�اء اليت ا منتظم� ه أن  ماذا �مكنالمكتبة �شاط�

 �فعل لتحسينها؟
 أ�شطة شت��ة ترفيه�ة: 

فة األمام�ة.  1 ي ال�ش
ا من ال�ا�او الساخن واجلس خارج الب�ت �ف  . خذ بطان�ة وك���

لج ع� الجل�د.  2 ف  . اذهب لل�ت
ي فصل الشتاء.  3

ي رحلة استكشاف�ة اللتقاط الصور للمناظر الطب�ع�ة �ف
 . انطلق �ف

ي رحلة لمشاهدة الطيور. 4
 . اخ�ج �ف

 " (سمورز)، ف�ي وجبة شت��ة خف�فة ممتعة. s’mores. تناول حلوى " 5
ي التواصل م�ي لط�ح أي أسئلة و/أو استفسارات. 

دد �ف ي ع� الرقم  من فضلك ال ت�ت :  716-821-5610�مكن االتصال ىب �د   4734الرقم الداخ�ي أو بال�ب
ي ع� 

وىف  jandreozzi@lackawannaschools.orgاإلل��ت

http://www.lackawannaschools.org/
http://mr.lackawannaschools.org/
mailto:jandreozzi@lackawannaschools.org
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اير شهر ممتع للتعلم بالنسبة   تح�اتنا لعائالت الصف الثالث! شهر ف�ب
�ة ( ف ي مادة آداب اللغة اإلنجل�ي

، السؤال  )ELAلطالب الصف الثالث. �ف
ي فهم قصة بلدنا؟"؟ 

األسا�ي الذي نطرحه هو "ك�ف �ساعدنا المعالم �ف
" (جبل من األحداث  A Mountain of Historyسنقرأ بعنا�ة كتاب " 

ي 
ء عن جبل رشمور! ستتمثل مهارة الفهم �ف ي

التار�خ�ة)، وهو �ح�ي كل �ش
ي النص. كما  

معرفة ك�ف�ة العثور ع� الفكرة الرئ�س�ة والتفاص�ل �ف
ا مدى أهم�ة ط�ح األسئلة واإلجابة عليها   سيتعلم الطالب أ�ض�
وم لمدة  لمساعدتهم ع� فهم ما �قرؤونه. تأ�د من أن طفلك �قرأ كل ي

ا أن �سأل طفلك عما �قرؤە   20 دق�قة ع� األقل! من المهم جد�
ي   ي ال��اض�ات هذا الشهر، بدأنا دراسة الوحدة اليت

ي الفهم! �ف
للمساعدة �ف

تتناول ال�سور!! ال�سور ممتعة وعمل�ة للغا�ة. �مكنك مساعدة طفلك 
ي المطبخ! فب�مكانه  

ل بأن تجعله �ساعدك �ف ف ي الم�ف
ي درس ال�سور �ف

�ف
ي  ا

! ير�ب االستمرار �ف ف ي معايرة المكونات أثناء الط�ي والخ�ب
لمساعدة �ف

ي تعلمها. فمن األهداف   ب اليت تدر�ب طفلك ع� ممارسة قواعد ال�ف
ا ع� معرفة تلك القواعد عند نها�ة  ا بالنسبة له أن �ص�ي قادر� المهمة جد�

ي الدراسات  
ي العلوم، سندرس القوى والحركة، و�ف

الصف الثالث له. �ف
از�ل!! كما سنقوم بأ�شطة لالحتفال �شهر ا الجتماع�ة، سنتعرف ع� ال�ب

ة السوداء! من فضلك، ألق نظرة ع� حقيبة ظهر   تار�ــــخ ذوي الب�ش
. من فضلك ال   ، وجدول أعماله �شكل يو�ي ي

طفلك، وملفه األرجواىف
ي التواصل معنا إذا كان لد�ك أ�ة أسئلة. نتميف ل�م دراسة 

دد �ف ت�ت
 سع�دة!!! 

 

 جنود الصف الثالث

 الصف الخامس المدھش 
 

 
ي الوحدة 

ي  2من األسب�ع  2إن طالب الصف الخامس �شقون ط��قهم �ف
�ف

جمون التشبيهات Wondersسلسلة كتب  ، و�قرأون و�كتبون و��ت
" (رابط cool as a cucumberواالستعارات. من األمثلة ع� ذلك عبارة "

(الدن�ا م�ح). نحن نتدرب ع� التنبؤ  " the world is a stageالجأش) و"
ي نقرأها. من أهم ال�لمات الرئ�س�ة لدينا   ي القصص الخ�ال�ة اليت

باألحداث �ف
ي اعتقاد حدوث أش�اء معينة  expectationsكلمة " ي تعيف " (التوقعات)، واليت

ي أو توقعها. بعد ذلك، سنتناول دراسة الس�ي الذات�ة ( ي  ن�ع أدىب
) والتحقيق �ف

ي الوال�ات المتحدة 50 علقة بالطب�عة. األسئلة المت
! ستبدأ وال�ة أن�قة �ف

ق�ة. فهناك  ي تتحدث عن المناطق بالمنطقة الشمال�ة ال�ش   11وحدة اليت
ي هذا الركن من البالد. 

ي ذلك ني��ورك، �ف
هل تعلم ما �ي الوال�ة  وال�ة، بما �ف

ع� فأنت إذا كانت إجابتك وال�ة ماين،  المشهورة ��طان البحر لديها؟ 
! علماء الصف الخامس لدينا ع� وشك االنتهاء من التعرف ع� حق

ي وحدة 
ي وسط الفضاء ال���كبات �ف

. وسوف ينتقلون إ�  مكان األرض �ف
�ائ�ة. هناك   ف ات ال��م�ائ�ة والف�ي دراسة المادة والمخال�ط والمحال�ل والتغ�ي

ي المعامل، لذا 
من فضلك  العد�د من األعمال ال�دو�ة المخطط لها أن تكون �ف

ا ول�س  � ! أخ�ي ي يومه الدرا�ي
ا،تحدث مع طفلك عما جرى �ف س�دخل  آخر�

�ة. يتناول الفصل  ال��اض�ات و خصائي نظام  3لدينا إ� عالم ال�سور الع�ش
�ة وكتابتها  �ة. سيتعلم الطالب ك�ف�ة قراءة ال�سور الع�ش الخانات الع�ش

�ة، �شكل ق�ا�ي و�ال�لمات و�الشكل الموسع، وتق��ب ال�س ور الع�ش
ي خانة 

�ة وطرحها �ف �ة وترتيبها، وجمع ال�سور الع�ش ومقارنة ال�سور الع�ش
 اآلالف. 

           نجوم الصف الثاني 
ي   

ا ع� الجميع! يتميف ف��قنا أن ينعم الجميع بالدفء �ف اير سع�د� شهر ف�ب
 الشتاء.   هذا

اب الفصل الدرا�ي القادم، نحن �شجع  أطفالك ع� دراسة قواعد  مع اق�ت
ال��اض�ات الخاصة بهم، وممارسة ال�لمات المنظورة الخاصة بهم، 
والقراءة كل يوم. األطفال متحمسون للغا�ة �شأن مست��ات القراءة  

ام بها عند اخت�ار ال�تب.  ف ي �جب عليهم االل�ت  الجد�دة اليت

ي   ا بالعمل ع� عمل كتاىب ي مشغولون جد�
وعل�ه، فطالب الصف الثاىف

ي كتابتهم لقصص شخص�ة. 
 جد�دة. يركز األطفال ع� لحظة من الزمن �ف

ي صف القراءة، يتعلم األطفال سمات الشخص�ات و�حددون ك�ف �مكن  
�ف

ي �ساعدنا   أن تتغ�ي الشخص�ات خالل القصة. بعض كتبنا المفضلة اليت
 A Bad" و"The Dot" و"Enemy Pieع� تعلم هذە المهارة �شمل "

Case of the Stripes ." 

ف بط��قة   ي صف ال��اض�ات، �ط�ح الطالب األعداد المكونة من رقمني
�ف

إعادة تجميع األعداد. أتميف لو �ستط�عون رؤ�ة وجه طفل�م عندما �درك  
ا.  بنفسهأنه �ستطيع  ة جد�  ط�ح أرقام كب�ي

ات األرض وك�ف تتشكل  ي مادة العلوم، يتعلم طالبنا عن تغ�ي
ا، �ف � وأخ�ي

ا ب � ف و�ي تنفجر، ومعرفة ك�ف�ة  األرض. نحن �ستمتع كث�ي ا�ني مشاهدة ال�ب
ن األخاد�د، ودراسة أسباب التع��ة.   تكوُّ

ير�ب االتصال بمدرس طفلك إذا كانت لد�ك أ�ة أسئلة أو تعل�قات أو 
 مخاوف. شكرا لك ع� كل ما تفعله! 

 الصف الرابع الرائع
 

 
 

اير سع�د عل�كم �ا عائالت طالب الصف  الرابع!  شهر ف�ب
نتميف أن تصل�م هذە الرسالة وأنتم تنعمون بالدفء  

 وال�ور. 

ي  ي دراسة الوحدة اليت
ي ال��اض�ات، سنستمر �ف

�ف
كة وال�سور  تتناول ال�سور. �درس الطالب العوامل المش�ت

المتكافئة وتبس�ط ال�سور. بعد عطلة منتصف الشتاء،  
.  سوف ننتقل إ� دراسة األعداد المختلطة ونبدأ الهندسة

 استعد بمنقلتك لق�اس الزوا�ا! 

ي مادة 
ي دراسة مجموعة متنوعة  ELA�ف

، سنستمر �ف
ات�ج�ات فهم النصوص المقروءة والتدرب عليها.   من اس�ت

ات�ج�ات الفكرة الرئ�س�ة والتفاص�ل   �شمل هذە االس�ت
والتسلسل ووجهة النظر والتلخ�ص. �ستكشف طالب  

ات�ج�ات ال�تابة من أجل مقارنة  الصف الرابع لدينا اس�ت
األدب والنصوص اإلعالم�ة ومعرفة أوجه الشبه واالختالف 

دق�قة  30بينها. من فضلك تذكر أن تجعل طفلك �قرأ لمدة 
ع� األقل كل يوم.  فهذا التدر�ب �ضمن أال ين� الطالب  

ي المدرسة. 
ي يتعلمونها �ف  مهارات القراءة اليت

تذكر أن تتصل بمدرس طفلك بخصوص أ�ة أسئلة  
 اوف. استمتعوا بما تب�ت من فصل الشتاء!! أو مخ
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 الممرضة من مكتب

هناك العد�د من الطرق للحفاظ ع� ل�اقتك وصحتك،  
ي شهور الشتاء الباردة. �مكننا فعل ذلك إذا بقينا  

حيت �ف
ات حول ك�ف�ة  ف وراقبنا ما نأ�له. إل�ك بعض التذك�ي �شطني

 الحفاظ ع� صحة أجسامنا قدر اإلمكان! 
 

 
. تناول مجموعة متنوعة من األطعمة وجرب أش�اء جد�دة. بدً� من تناول  1

ي تقدمها لنا الطب�ع�ة. كل يوم، اجعل   ي الحلوى اليت
الحلوى، جرب الفا�هة! �ف

ف (  3هدفك أن تتناول ما ال �قل عن  وات وثمرتني ) من  2ثمرات من الخ�ف
 الفا�هة! 

ب 2 % من الماء. والحفاظ ع�  60ال�ث�ي من الماء! تتكون أجسامنا من . ا�ش
ة. حاول أن   رط��ة جسمك �ساعد أعضائك، مثل الدماغ والقلب، وحيت الب�ش

و�ات السك��ة، مثل الصودا.   تتجنب الم�ش

. قلل من وقت المكوث أمام الشاشات. ضع أجهزة التابلت وألعاب الف�ديو  3
ا. أغلق التل�ف��ون! ان ا ال �حافظ  جانب� هض وتمدد أو اخ�ج وتجول! كونك �ش�ط�

 ع� قوة عضالتك فحسب، بل �حافظ ع� نقاء ذهنك وصحته. 

  9. احصل ع� ال�ث�ي من الراحة. ل�ي تنمو أجسامكم، يو� بالنوم من 4
ا.  12إ�  5ساعة كل ل�لة لألطفال من سن  12ساعات إ�   عام�

ي ال
 حفاظ ع� صحتنا و�شاطنا. هذە النصائح األر�عة �مكن أن �ساعد �ف

ي الم��د؟ 
 هل �مكنك التفك�ي �ف

 أخبار من غرفة الفن

سیركز الطالب على صنع أعمال فنیة حول موضوع الشتاء.  
ت ثلج، وقفازات شتویة، ورجال ثلج، ومناظر  سنصنع رقاقا

 طبیعیة للثلوج، وطیور ثلجیة، والمزید!

ي غرفة الفن، نعقد ال�ث�ي من الروابط مع مهارات القراءة وال�تابة. إن مصدر   
�ف

ي كتب األطفال.  
اإللهام للعد�د من مشار�عنا الشت��ة هو الرسوم التوض�ح�ة �ف

ا بقراءة بعض قصص الشتاء الرائعة و�لقاء نظرة ع� بعض   إذا كنت مهتم�
ي مكتبتك العامة: الرسوم التوض�ح�ة الشت��ة الجم�لة، فراجع ال�تب  

 التال�ة �ف
 " (القفاز) بقلم جان ب��ت The Mittenكتاب " •
اب�ث  Buffalo Snowكتاب " • ف ي بافالو) بقلم إل�ي

" (الثلج �ف
ت  ل�در و��ف تول�ب

ي  Snowmen at Nightكتاب " •
" (رجال الثلج �ف

ف بوه�ف   المساء) بقلم كارالني
 ل��س إ�لرت  م" (كرات الثلج) بقل Snowballsكتاب " •

ا مبهجة فحسب، ول�ن الرسوم التوض�ح�ة بها جم�لة   إنها ل�ست قصص�
ا.   أ�ض�

ي اإلبداع �ا طالب مارتن رود! 
ا �ف  نتمىف ل�م قراءة ممتعة واستمرار�

 

��ة البدن�ة  أخبار من قسم ال�ت

اير فرصة ثمينة لدعم فت�ات  س�قدم لنا شهر ف�ب
سيتوفر المستقبل ال��اض�ات من خالل ال��اضة. 

"  Western New York Girls in Sportsبرنامج "
  9(فت�ات غرب ني��ورك ال��اض�ات) لطالباتنا من سن 

اير،  11إ�  سنة. لمدة يوم واحد خالل شهر ف�ب
ساعة من   1.5ستستمتع الفت�ات بف�ديو مدته 

ي تعرض مختلف ال��اضات. و�شمل  "المحطات" اليت
واليوجا وال�ونغ  تلك ال��اضات: التنس وال�رة الطائرة

ل ومعهن "حقيبة غن�مة"  ف فو. ستعود الفت�ات إ� الم�ف
مليئة بالمعدات، كما سيتوفر لهن وجبة خف�فة وماء.  

ا!   ترقبوا الم��د من المعلومات ق��ب�

 األستاذ و�سكاب واآل�سة ست�كستور 
 

��ة البدن�ة بمدرسة مارتن رود االبتدائ�ة   ال�ت

 

 

ي كل مكان!  
 األنغام من حولنا �ف

 اندمج مع تلك النغمة. اندمج 
 مع ذلك اإل�قاع. انهض ع�  

 قدم�ك وارقص! فالحركة �شغل 
 الدماغ. 

�حتاج األطفال إ� تح��ك عضالتهم 
لمساعدة عقولهم ع� أن تب�ت �شطة. ير�ب 

  تخص�ص بعض الوقت للعثور ع� اإل�قاع 
والحركة المناسبة له. انطلق واندمج مع 

! استخدم قدم�ك و�د�ك  الموس��ت
ي  

وعص�ك وغ�ي ذلك من األصوات الىت
�ستطيع عملها لتخلق ط��قتك ونمطك 

ي 
. استمتع  االندماجالخاص �ف مع الموس��ت

ا  بوقتك  وكن مبدع�

 الموس�ق�ةالنغمات  
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ي مادة    12سيبدأ طالب المرحلة من الروضة حيت الصف 
  ENL�ف

ي التحض�ي  
�ة كلغة جد�دة) �ف ف (الطالب الذين يتعلمون اللغة اإلنجل�ي

. ُ�عَقد هذا االختبار خالل شهري أب��ل ومايو.  NYSESLATالمتحان 
وهو �ق�م قدرات الطالب ع� االستماع والتحدث والقراءة وال�تابة  

ا. إذا كانت لد�ك  �ة. ستتوفر الم��د من المعلومات ق��ب� ف باللغة اإلنجل�ي
 . ENLأسئلة، ير�ب االتصال بمدرس طفلك لمادة 

 )، ومل�كة نا�ش (جميع الصفوف)5)، دولة محسن (الصف 4(الصف 

ي 
استكشاف  لقد أمضينا شهر يناير �ف

ي �مكن أن تتطور بها عقولنا �شكل أقوى  الطرق اليت
بهدف تك��ن عقل�ة �سمو إ� التطور والمحافظة 

 تحد�ات ومهام صعبة.  ع� التفاؤل عندما تواجهنا 
إن تك��ن صداقات صح�ة من إحدى  

ا ونتوق إ� تحق�قها.   ي نقف أمامها جم�ع� المهام اليت
ا ألننا جم�  ء نتمناە جم�ع� ي

ا نتوق إ� فالصداقة �ش ع�
 الشعور باالنتماء واألمان. 

اير، سأجري أنا والطالب مجموعة  ي ف�ب
�ف

متنوعة من المناقشات حول ك�ف�ة تك��ن عالقات  
إ�جاب�ة وداعمة من خالل استكشاف الخصائص  
ي تصدهم.   ي تجذب األقران واليت والسلوك�ات اليت
ف معرفتنا   وسنجري مناقشات حول طرق تحسني

ل الصداقة غ�ي الصح�ة  بالصداقة الصح�ة مقاب
باستخدام كلماتنا وأفعالنا ل��ادة التفاعالت 

 اإل�جاب�ة مع بعضنا البعض. 
إن تك��ن الصداقات والحفاظ عليها عمل�ة 

تعلم مستمر نحتاج فيها إ� التوج�ه والمشورة.  
ي تك��ن صداقات، من المهم أن  

لمساعدة طفلك �ف
  توضح لهم ك�ف�ة الو�ي بمشاعر اآلخ��ن ووجهات

نظرهم، وك�ف�ة البحث عن الثقة، وأن تعلمهم 
التعاطف، وأن تظهر لهم ك�ف�ة مساعدة صد�قهم أو 

 دعمهم عند الحاجة. 

�ة كلغة جد�دة ( ف  ): ENLأخبار قسم اإلنجل�ي
 

 )، ل�د�ا بول�ا3)، أماندا م�غان (الصف 2ألينا تا�لور (الصف 

 

مالحظات من مستشار  
 المدرسة

 

والتقدير   الحب  عن  والتعب�ي  الحب  بع�د  لالحتفال  الوقت  وحان  اير!  ف�ب جاء شهر  لقد 
و�ظهار  عائلتنا  لمساعدة  طرق  ي 

�ف نفكر  بنا  ه�ا  ومجتمعنا!  لعائلتنا  نحمله  حبنا    الذي 
ا هذا الشهر من خالل ممارسة ال��اضة. مع وجود   ي بقل��نا أ�ض� وتقديرنا لها. ودعونا نعتيف

 " لعبة  ول�ن  ل،  ف الم�ف خارج  اللعب  الصعب  من  �كون  قد  والثلج،  د  "  Simon Saysال�ب
ل!  ف  (ماذا قال سا�مون؟) �مكن أن تكون لعبة ممتعة داخل الم�ف

 مالحظات من قسم لغة التخاطب
اير   كلمات شهر ف�ب

ات�ج�ة الشهر  ع�د الحب   اس�ت
 التنبؤ 

  حلو
جرذ األرض يتنبأ هذا الشهر  ح�ث إن  

بالطقس، فنحن نتحدث عما �عن�ه 
 التنبؤ. 

 كي���د

 إعجاب 

أن  �مكن ف�ما عندما نتنبأ، فإننا نفكر   حلوى
 التدر�ب ع� ال�لمات  �حدث.  قد �حدث أو ما  

نحتفل هذا الشهر بع�د الحب! اجعل  
ممارستك لل�لمات أح� بأن تكتبها ع�  

ا�تب تع��فك  قلب! ثم ارسم صورة أو 
 الخاص ع� ظهر كل قلب. 
 تدرب ع� ذلك كل يوم! 

من المهم أن تتنبأ! فالتنبؤ يتيح لك 
ي تعرفها بالفعل   ي المعلومات اليت

التفك�ي �ف
" مدروس حول ما   ف ثم عمل "تخمني

 س�حدث. 

ل!  ف ي الم�ف
إن األلعاب من ج��وا هذا �ف

؟" (خمن  Guess Whoأمثلة "
ي I Spyالشخص) أو " ألمح) �ي  " (إنيف

 ط��قة رائعة للتنبؤات. 
استخدم القرائن المعطاة ل�ل حيت  

ا!  تجعل  تخمينك مدروس�
 

 العالج الطب�� والمهىف 
 

)، الورا بو�سوتو (طبيبة   )، إ��ي ر�باك (مساعدة طب�ب عالج طب��ي وا (دكتوراە عالج طب��ي ي ب�ي
كيىت

ي معتمدة
ي معتمدة)،   وود�ي  )، إ��ي عالج مهىف

ي  (طبيبة عالج مهىف
تارا هانلون (مساعدة طب�ب عالج مهىف

ي معتمدة)  )، ب��نا معتمدة 
 إيرمان (مساعدة طب�ب عالج مهىف
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ي االجتما�ي 
 ر�ط و�ي األمر والطفل والمدرسة —ركن األخصاىئ

 یدھم  متناول في التي المھام على فعال بشكل  التركیز األطفال تعلیم  كیفیة

ا بأفكار عن األصدقاء واللعب واأل�شطة لدرجة تجعل   ا ما تكون أذهان األطفال شاردة. فهم منشغلون جد� ي غالب�
ف �ف ك�ي ال�ت

ي 
م وجبة اإلفطار �ف ي يوم طفلك. ُتقدَّ

ا. إن وجبة الفطور الصح�ة والمغذ�ة خطوة مهمة نحو بدا�ة رائعة �ف المدرسة صعب�
هم طوال اليوم، ول�نه  ف ي الحفاظ ع� ترك�ي

ا كل صباح لجميع الطالب. لن �ساعدهم ذلك فقط �ف
�
مدرسة رود مارتن مجان

ا الطاقة الالزمة ل ل، فشجعه ع� سيوفر لهم أ�ض� ف ي الم�ف
ف �ف ك�ي ي ال�ت

ي إنجاز المهام. إذا كان لدى طفلك مشكلة �ف
لنجاح �ف

ف معه.   ا�تساب عادات ج�دة بالتواصل والدعم الصادقني
ا طوال ح�اته.  ي ستف�دە ج�د� ف لد�ه، واليت ك�ي  و�ذا ظل يواجه مشكلة، فف�ما ��ي بعض الطرق المف�دة لتط��ر مهارات ال�ت

ا بنقص الجهدال يتعلق نقص  ف دائم� ك�ي ف ع� المهام، فقد  . ال�ت ك�ي ي ال�ت
ة �ف ي من مشا�ل كب�ي

إذا الحظت أن طفلك �عاىف
ا ف�ه، ل�ن اصطحاب طفلك إ� الطب�ب   تكون هناك مشكلة أساس�ة وأنت لست ع� علم بها. قد يبدو األمر مبالغ�

ي بعض األح�ان، يتب
ي السنة فكرة رائعة. �ف

ي �سبب الظروف الخارج�ة، وعمل فحوصات له عدة مرات �ف
اطأ النمو المعر�ف

ا لم تكن تعلم بوجودە. �كتشف بعض األطفال أنهم �عانون  ، فإنك قد تكون تتجاهل شيئ� ف ك�ي وعندما تج�ب طفلك ع� ال�ت
) عندما �كونون ADHD) أو قصور االنتباە وفرط الحركة (ADD) أو اضطراب قصور اإلنتباە (OCDمن الوسواس القهري (

ا  ا من خالل هذا الن�ع من ال�قظة. بالتعاون مع طبيبك، �مكن وضع خطة لمساعدة طفلك ع� أن �صل إ� صغار� جد�
ە ونجاحه.  ف ل�ة،  شجع طفلك ع� األداء والتفاعل عن ط��ق المكافآت.  قمة ترك�ي ف عندما �قوم الطفل باألعمال الم�ف

ن السماح له بالخروج للعب بعد إنهاء واجباته المدرس�ة  فإنه سوف �كملها ببطء أ��ب إذا لم يتمكن من رؤ�ة فائدتها له. إ
ي المهام. إذا قام بعمل ��ــــع أو غ�ي ج�د لمجرد الحصول  

ا لمساعدته ع� االستمرار �ف ا رائع� أو تنظ�ف غرفته �عت�ب حافز�
ي البدا�ة، قد �حتاج طف

ح له بص�ب أن المكافأة تعتمد ع� أداء أفضل عمل لد�ه. �ف ي  ع� المكافأة، فا�ش
لك إ� دعم إضا�ف

ي إنجاز المهام �شكل مستقل. 
ل�ة، ول�ن بمرور الوقت سيبدأ �ف ف ي إتمام مثل هذە األعمال الم�ف

 منك �ف

 الدروس المستفادة: 
ف بدً� من  • ك�ي ي ال�ت

ف األطفال ع� االستمرار �ف ي تحف�ي
ي �ف

قد �ساعد المكافآت مثل وقت اللعب اإلضا�ف
ي التشتت أثناء أداء المهام. ستنعكس هذە الم

ي وقت الحق ع� الح�اة، �ف
ي النها�ة ع� المدرسة، و�ف

هارات �ف
 مكان العمل. 

ا ما �شأن سلوك طفلك، فتحدث مع طبيبك للم��د من التقي�م والدعم.  •  إذا الحظت شيئ�
ا  • ا لتط��رها بال�امل. —كن صبور�  فاالهتمام بمهارات إنجاز المهام قد �ستغرق وقت�
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