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تحياتنا من المركز                       
 !اإلعالمي بالمكتبة

 

 

خالل الفترة المتبقية   Code.orgسنبدأ تعلم البرمجة باستخدام موقع  

من شهر مايو. يستخدم طالب الصف الرابع/الخامس مكتبة 

Blockly .للتنقل عبر متاهات لعبة الطيور الغاضبة 

أما طالب الصف الثاني/الثالث فسوف يبرمجون مع شخصيات  

"راي" و"بي بي إيت" من فيلم حرب النجوم. البرمجة أداة رائعة  

 لتطوير عقلية السعي للتطور. ال تيأس أبدًا! 

سندعو ليسا فيتزجيرالد من فرع الكاوانا التابع لمركز  أخيًرا،

مكتبات مقاطعة إيري لتتحدث إلى الطالب عن أهمية القراءة طوال 

الصيف لمنع "االنزالق الصيفي". االنزالق الصيفي هو فقدان 

 مهاراتك في القراءة ألنك ال تقرأ.

ستشارك ليسا بعض الكتب الجديدة مع الطالب وستحضر نماذج  

دم للحصول على بطاقات المكتبة للطالب حتى يأخذوها معهم  التق

إلى المنزل. نذكركم بأن بطاقات المكتبات مجانية وأن هناك الكثير  

من البرامج المتاحة لألطفال في سن المدرسة في جميع أنحاء 

مقاطعة إيري هذا الصيف. تصفحوا موقع مكتبات بافالو على 

 الرابط: 

https://www.buffalolib.org/ 

 األستاذة أنغر  -نتمنى لكم قراءة سعيدة في الصيف! 

ز ستعقد رابطة أولياء    6:30الساعة  يونيو  2 التالي يوم اجتماعها   (PTA)األمور والمعلمي 
ي مكتبة مدرسة مارتن رود االبتدائية  مساء  

 .فز
ة   ي الفير

 سيقام معرض الكتاب خالل األيام الدراسي فز
ي المساء يوم  10إل  1من 

 يونيو!  8يونيو، وفز
ن حملة أخرى    ستعقد رابطة أولياء األمور والمعلمي 
ع بالعمالت خالل األسبوع الذي يبدأ بتاري    خ   يونيو!  13للتبر

 
ز  ع بعمالت السنت الواحد إل المدرسة!  —يونيو  13االثني   تير
ع بعمالت الخمس سنتات إل المدرسة!  —يونيو  14الثالثاء   تير
ع بعمالت  —يونيو  15األربعاء   العشر سنتات إل المدرسة! تير
ا إل المدرسة!  —يونيو  16الخميس 

ً
ين سنت ع بعمالت الخمس وعشر  تير

ع بعمالت   —يونيو  17الجمعة   المدرسة!  الدوالر إلتير

( إذا كانت لديك أية أسئلة عىل   Jenn Hinderliterيرجر التواصل مع  ز هيندرليير )جي 
 (. 716)  228-3017الرقم 

  ...لألمامنظرة خاطفة 
 معرض الكتاب  —يونيو  10إىل   1من 
 يوم هاواي/لواو   —يونيو  3
ي ) —يونيو  8

( + الحفلة الموسيقية   6عرض مدرسة مارتن رود الفنن مساء 
(6:30  )  مساء 
 خروج مبكر من المدرسة  —يونيو  9
/الجامعي   —يونيو   10 ي

ا يمثل اختيارك المهنن
ً
احتفل بمستقبلك! البس شيئ

 !المستقبلي 
 يوم الرحلة الميدانية  —يونيو   15
ي  —يونيو   17

 سباق المش 
 إجازة من المدرسة  —يونيو   20
ا  —يونيو   21

ً
يوم المالبس المصبوغة والنظارات الشمسية! نتمنن لكم صيف

ا 
ً
 !سعيد
  آخر يوم للطالب؛ خروج مبكر من المدرسة؛ يوم الكتاب السنوي —يونيو    24

 رسومات حنى يوقع الجميع عليه! البس قميًصا بال  —المتحرك 

 ُركن المديرة                   
 لقد جاء شهر يونيو!!!       

ي إيصال الطفل )األطفال( إل المدرسة
ي الوقت    أود أن أخصص بعض الوقت ألشكر جميع عائالتنا عىل اجتهادها فز

فز
ي مساعدة طفلك  

ا للتعلم كل يوم. فهذا يدعم ويحسن أهدافنا التعليمية لكل طفل ويساعدنا فز
ً
هم جيد ز المحدد وتجهي 

ا من مواصلة القراءة بشكل  
ً
ء فصل الصيف، نرجو منك التأكد أيض ي عىل أن يكون ناجًحا بأكير قدر ممكن. مع مجر

ايد مع طفلك. تقوم مدرستنا عىل أسا ز ي يتألف  متواصل ومير
س المعايي  والتوقعات العالية. ونحن مجتمع تعليمي استثنائ 

ء!  ي
. مًعا، يمكننا أن نحقق أي سر ز ز والطالب واإلداريي   من أولياء األمور والمعلمي 

ي المدرسة اإلعدادية. اجعلونا نفخر بكم!! أتمنز  -إىل عائالت الصف الخامس
ا فز
ً
ا سعيد

ً
سنفتقدكم. أتمنز لكم حظ

ا 
ً
!! لكم صيف ي سبتمير

ا وممتًعا. أتطلع إل رؤية الجميع فز
ً
 آمن

ة أو بركة، وأقرأ  -قائمة األمنيات الصيفية  ي بحي 
، وأسبح فز ي

أن أشاهد األلعاب النارية، وأرقص تحت المطر، وأركب دراجنر
 كتب رائعة!   4

ي مفتوح دائًما.  ي تقديم أي مساعدة، فإن بائر
 كما هو الحال دائًما، إذا كان بإمكائز

: يمكنك  ي
وئز يد اإللكير ي أي وقت عىل الير

 . jandreozzi@lackawannaschools.org التواصل معي فز

 

http://www.buffalolib.org/
http://www.buffalolib.org/
http://www.buffalolib.org/
mailto:jandreozzi@lackawannaschools.org
mailto:jandreozzi@lackawannaschools.org
mailto:jandreozzi@lackawannaschools.org


 2 الصفحة 2022 يونيو —رود مارتن جريدة
 

ي 
ن
 نجوم الصف الثان

 
ي بجد طوال 

أوشك العام الدراسي عىل االنتهاء، وقد عمل طالب الصف الثائز
ز عىل ممارسة القراءة بطالقة وفهم ما ُيقرأ وسيظل   كي 

ز عىل  العام! وكان الير كي 
الير

ي الصف الثالث. ال تتوقف اآلن! فخالل العطلة الصيفية، من المهم أن  
ذلك فز

ي القراءة لمدة 
.  30إل  20تستمر فز ي

 دقيقة يومًيا لتجنب االنزالق الصيفز
ي   3كما أن التدرب عىل مسائل جمع وطرح األعداد المكونة من 

أرقام سُيبفر
ي دفير  األطفال عىل المسار الصحيح! من األفكار األ 

خرى الرائعة أن تكتب فز
 يوميات خالل العطلة. 

ي مادة العلوم عن بذور 
فز لقد تعلمنا مؤخًرا  

واحتياجات النبات. كان  النباتات والتلقيح 
ي الصف  

الفصول الدراسية فز ي بعض 
الطالب فز

ي 
بأنهم نحل ويساعدون فز ي يتظاهرون 

الثائز
الفصل. وكانت حبوب اللقاح   ي 

تلقيح الزهور فز
مسحوق برتقالي من رقائق   ز   عبارة عن جير

التصقت بأصابعهم، أو أرجل   ي 
ز النر الجير

ي 
انتقلت إل الزهرة التالية النر النحل لديهم، ثم 
"الزهور" عبارة عن قوالب  هبطوا عليها. كانت 
صنعنا الكثي  من الذكريات  حلوى بيضاء. لقد  

أن تحتفظ بها هذه المجموعة   ي يمكن  
الرائعة النر

اللطيفة من   الطالب! 

 

 

 الصف الرابع الرائع 

 شهر يونيو سعيد عليكم يا عائالت طالب الصف الرابع!   
 

 . ي الجناح األخضز
، ما زلنا نعمل بجد فز اب نهاية عامنا الدراسي  مع اقير

 
ي صف الرياضيات  

فطالب الصف الرابع لدينا عىل وشك إتمام عام قوي فز
ية وتحويل  ء عن الكسور العشر ي

القياسات. كما أننا  من خالل تعلم كل سر
ي  

ي مراجعة العديد من المهارات من العام الماضز
نستفيد من هذا الوقت فز

 لمساعدتهم عىل االستعداد لفصول الصف الخامس. 
 

ية ) ز ي مادة آداب اللغة اإلنجلي 
، يعمل الطالب عىل مراجعة  ( ELAفز

جميع مهاراتهم عند القراءة واإلجابة عن األسئلة. من المهم أن يتذكر 
النا أن يخصصوا بعض الوقت للقراءة خالل الصيف. فالقراءة  أطف

ي تعلموها حنر عندما ال  
اتيجيات النر ستساعدهم عىل تذكر االسير

ي المدرسة. 
 يكونون معنا فز

ي والية نيويورك ) 
ا بتقييم العلوم فز

ً
( الذي كان  NYSسننهي العام أيض

ي  األطفال يراجعون المذاكرة للتحضي  له. يقيس هذا التقييم ال
مهارات فز

ي المرحلة االبتدائية. 
 حياتهم الدراسية بأكملها فز

 نحن ممتنون للغاية ألننا سنذهب لزيارة شاط  إيفانغوال! 

، سيتعرف الطالب عىل حيوانات المستنقعات والعديد   عىل الشاط 
 . ي توفرها بيئة الشاط 

ات النر ز  من المي 

ي الذي 
ا بكل العمل الجاد والتفائز

ً
بذله طالبنا  فريقنا فخور جد

. ال يسعنا االنتظار لرؤية كل اإلنجازات   ي هذا العام الدراسي
وعائالتنا فز

ي العام المقبل وما بعده! 
ي سيحققها أطفالنا فز

 النر

 جنود الصف الثالث 
 

ي  ه 
ي شهر يونيو؟! نحن مستمرون فز

ل يمكنك أن تصدق أننا فز
ي تعلم 

ي الرياضيات، سنستمر فز
ي الصف الثالث. فز

العمل الجاد فز
ي القراءة،  

الهندسة واستكشاف األشكال المختلفة وسماتها. فز
الخاص بنا للقراءة   Wondersسنواصل استخدام برنامج 

كز عىل نوع النصوص التوضيحية. سنغطي المهار  ات  وسيز
اتيجيات المختلفة مثل المقارنة والتباين، وإعادة  واالسير
القراءة، واستخدام أدلة السياق من النص لمساعدتنا عىل  

ي العلوم،  
ل. فز ز ي الميز

الفهم. ونشجع طالبنا عىل القراءة كل ليلة فز
ي التعرف عىل دورات الحياة النباتية والحيوانية وفهم  

سنستمر فز
 تها بمرور الوقت. كيفية تغي  الحيوانات وبيئا

ي شهر يونيو؛ 
ي ستحدث فز

ة النر لدينا العديد من الفعاليات المثي 
ي يومي 

يونيو، عىل   16و 14ستكون نزهة الصف الثالث لدينا فز
ي 
  15حسب معلم طفلك. سنحتفل بيوم الرحلة الميدانية فز

ي 
ي السنوي فز

 يونيو.  17يونيو وسباق المسر
لديك أي أسئلة أو   شكًرا لك عىل دعمك المتواصل، وإذا كانت
جر التواصل مع معلم طفلك.   مخاوف، في 

 
 
 

 
 

 الصف الخامس المدهش      
سيكون شهر يونيو شهًرا مزدحًما للغاية بالنسبة لطالبنا 
الذين سينتقلون قريًبا إل المرحلة اإلعدادية! من المقرر 
 أن يقام حفل يوم االنتقال إل الصف التالي يوم الثالثاء 

ي تمام الساعة   21
 صباًحا. وسيقام الحفل   9:15يونيو فز

ي صالة ألعاب مارتن رود. سنوافيكم بمزيد من 
فز

اب الموعد. سيشارك طالب الصف  المعلومات مع اقير
ي مسابقة التهجئة السنوية يوم 

يونيو.  14الخامس لدينا فز
سوف تختير مسابقة التهجئة معرفة طالبنا بمفرداتهم 

ا،   Wondersية من سلسلة وكلماتهم اإلمالئ ً لدينا. أخي 
لدينا رحلة ميدانية خاصة خططنا لها من أجل طالبنا يوم 

يونيو. يرجر التأكد من مراجعة المجلد الذي  10الجمعة 
ل )مجلد  ز ه طفلك إل الميز  (  Take Homeيحضز

للحصول عىل نموذج اإلذن والمعلومات المهمة المتعلقة 
بهذه الفعاليات. 
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 النغمات الموسيقية
ي دروس الموسيفر سوف نستكشف 

 فز

 موسيفر ثقافات العالم  

 المختلفة. وسنتعرف عىل  

 اآلالت من مختلف البالد. سوف  

 نتحدث عن كيفية أن بعض األدوات  

ة   ة وبعضها بدون نير  الموسيقية ذات نير

ي يمكننا استخدامها  
 ونقارن ذلك باألشياء النر

ي الفصل. سنشاهد بعض الحركات 
 فز

 ك نربط تجاربنا ل والرقصات الثقافية؛ وبذ

 ونتعلم أهمية التواجد مًعا من خالل  

ات الفنية. سوف نتعلم كلمات بلغات  التعبي 

ي من جميع أنحاء 
ي أغائز

 العالم. جديدة ونغنز

 

 

 من مكتب الممرضة
                      

 
 

ا، ونحن بمنته السعادة. مع تلك الشمس  ً   أخي 
 جاء الطقس الدافز

ي الشمس بشكل 
ي تسطع علينا، من فضلك تذكر استخدام وافر

الدافئة النر

 متكرر. فحروق الشمس ليست مؤلمة فحسب، ولكن حروق الشمس  

 المتكررة قد تسبب مشاكل جلدية، مثل الشطان. 

ي وجود الشمس بنفس 
إن الحفاظ عىل رطوبة الجسم أثناء اللعب فز

ب الكثي  من السوائل، وخاصة ا لماء. وانتبه كذلك إل  األهمية. فاشر

بة الشمس، وهي أسوأ.   عالمات اإلنهاك الحراري أو ضز

أعراض اإلنهاك الحراري: التعرق الغزير، والنبض الضعيف الشي    ع، 

والجلد الرطب، والغثيان، وتقلصات الحرارة أو تقلصات العضالت، 

 والدوار، وضيق التنفس. 

بة الشمس: النبض القوي الشي    ع، وتغي  ا لحالة العقلية، أعراض ضز

ي من أي  
ء. إذا كان شخص ما يعائز ي

، واحمرار الجلد، والفر وفقدان الوعي

بة شمس، فاتصل برقم   عىل الفور.  911أعراض لضز

ي االنتظار  
استمتعوا بالصيف وحافظوا عىل أنفسكم! ال يسعنز

 ! ي سبتمير
 لرؤية كل وجوهكم المبتسمة فز

 

 

  أخبار من غرفة الفن 
          

ي عىل مستوى المدرسة          
 نذكركم بأن معرضنا الفنز

 يرجر االنضمام إلينا لقضاء  يونيو.  8سُيعقد يوم      

ز       ي  أمسية تحتفل فيها العائالت بالفناني 
ز فز  الطالب المذهلي 

 مدرسة مارتن رود. باإلضافة إل ذلك، سيقيم طالب فرقة        

 . رود الرائعة حفل الربيع بأنفسهم مارتن      

ي مارتن رود                    
ن
ي وحفلة الربيع ف

    العرض الفنن
  2022يونيو  8األربعاء،                           
ي  –مساء   6:00                         

 العرض الفنن
 حفلة الربيع  –مساء   6:30                          

سل مع جميع الطالب إ       ل كل  قبل نهاية العام، سيز ز  ل الميز

ي لم يستعيدوها بعد. شجع األطفال عىل       
 األعمال الفنية النر

ي غرفة الفن.       
 مشاركة ما صنعوه وتعلموه فز

 

ي اإلبداع!           
 استمتعوا جميًعا بصيف رائع واستمروا فز

                             

بية البدنية  أخبار من قسم البى
 

بية البدنية عىل إتمام   ي فصول الير
سيعمل الطالب فز

نامج تقييم   Pacerاختبار   ا لير
ً
لفصل الخريف. وفق

Fitnessgram فإن اختبار ،FitnessGram PACER 
هو اختبار قدرة رياضية متعدد المراحل تزداد صعوبته 

 تدريجًيا مع استمراره. 

وُيستخدم االختبار لقياس القدرة الرياضية للطالب  
. يركض  FitnessGramباعتبارها جزًءا من تقييم 

الطالب ذهاًبا وإياًبا عدة مرات قدر المستطاع، وُيشار إل  
. تزداد شعة االختبارب ي كل لفة بصوت صفي  شكل تدريجر

 مع الوقت حنر يصل الطالب إل أعىل عدد من اللفات. 
نشجع الطالب عىل التفوق عىل درجاتهم لتحقيق أفضل  

 النتائج الشخصية. 
 

 األستاذ ويسكاب واآلنسة ستيكستور  

بية البدنية بمدرسة مارتن رود االبتدائية  الير

 



 4 الصفحة 2022 يونيو —رود مارتن جريدة

ي  
العالج الطبيعي والمهنن  

ىلي برائحة البطيخ والليمون     
ن ن المبن تقال وجوز    احتفل بالصيف باللعب بالعجي   والبر

 للغاية لألطفال الصغار ويصنع   الهند! إن اللعب الحشي الذي يناسب الموسم ممتع     
ا.      

ً
 ذكريات سعيدة جد

 أنواع عجينة اللعب، ستحتاج إىل المكونات التالية: لكل نوع من     
 من الدقيق 1كوب 
 ( كوب من الملح2/ 1نصف ) 
ي   1ملعقة  

ة من الزيت النبانى  كبب 
ة من زبدة الطرطب    1ملعقة    كبب 
 من الماء  1كوب 

ي مقالة غب             
ن
ي الزيت والماء. اسكب المزي    ج ف

ن
 اخلط جميع المكونات الجافة ثم قلبها ف

ي البداية عل         
ن
 الصقة وسخنه عل نار متوسطة الحرارة مع التقليب باستمرار. ستبدو ف

 سيتكاثف ليعطي قوام عجينة اللعب.  هيئة سائل سميك ولكن رسعان ما        
ي          

ن
وب رائحة البطيخ: ف  بطعم   Kool-Aid  هذه الوصفة، أضف عبوة واحدة من مش 

ا ورائحة   Kool-Aidب و مش   البطيخ إىل الخليط قبل طهي عجينة اللعب. يعطي          
ً
 لون

ي غاية السهولة!          
ن
، لذا لن تحتاج إىل أي ملونات طعام. ف ن  للعجي 

تقال وجوز الهند: يمكنك          تقال   العثور عل مستخلصاترائحة الليمون والبر  الليمون والبر
ي متجر البقالة لديك. اصنع عجينة اللعب باتباع          

ن
ن ف ي ممر الخبر

ن
 وجوز الهند )المقلدة( ف

د. ثم عجنها بعدة قطرات من ألوان الطعام ونصف             الوصفة أعاله. دع العجينة تبر
ة من2/ 1)          تاره. من األفضل أن تعجن بكمية  المستخلص الذي تخ ( ملعقة صغب 
.  إضافية من          ي

 المستخلص إذا كانت الرائحة ليست قوية بما يكفن

 

              ،) (، إيمي ريباك )مساعدة طبيب عالج طبيعي وا )دكتوراه عالج طبيعي ي بب 
 كينى
ي            

ي معتمدة(، إيمي وودىلي )طبيبة عالج مهنن
  الورا بوتسوتو )طبيبة عالج مهنن

ي معتمدة(، بريانا إيرمان    معتمدة(،            
 تارا هانلون )مساعدة طبيب عالج مهنن

ي معتمدة( )          
 مساعدة طبيب عالج مهنن

 

 

 

 

 مالحظات من قسم لغة التخاطب 
 
 
 
 
 
 
 
 

ية كلغة جديدة ) ن  (: ENLأخبار قسم اإلنجلب 

ا بكل العمل الجاد من طالب 
ً
العام. لقد عملوا بجد  لدينا هذا  ENLنحن فخورون جد
ية كلغة جديدة. نحن نشجع NYSESLATللتحضي  الختبار  ز  ، وهو اختبارنا للغة اإلنجلي 

 جميع الطالب عىل القراءة بقدر ما يستطيعون خالل الصيف حنر يكونوا مستعدين 
 للعام المقبل. 

 Esperamos que tengas un buenلدينا قضاء صيف رائع! ¡ ENLنتمنز لجميع عائالت  

verano!   !ا
ً
ا جيد

ً
 Nous vous souhaitons un bon نتمنز لكم صيف

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

 (، ومليكة ناشر )جميع الصفوف(5(، دولة محسن )الصف 4)الصف 

 يونيوكلمات شهر 

 صيف  
 عطلة 
 شمس
 حديقة 
 شواء 
 متعة 

 
 التدريب عىل الكلمات 

 نحتفل هذا الشهر بالصيف  
 والعطلة الصيفية القادمة. اكتب  
 قائمة بكلماتك الخاصة عن  

ي  
 "الصيف". حاول استخدامها فز
 جمل واذكر عدة تفاصيل إذا  

استطعت!! 

اتيجية الشهر  اسبى

 اتالمفرد 
ي  
م فز

َ
ستخد

ُ
المفردات المستقبلة ت
 فهم الكلمات والصور. 
 

ي  
ية تستخدم فز المفردات التعبي 

 تسمية أو وصف األشياء أو الصور. 
 

من المهم أن تفهم المفردات  
يساعدك عىل  وتعطيها اسًما. فهذا 

ي الواجبات المكتوبة.  
فهم الكلمات فز

كما أنه يساعد كتابتك بإضافة  
 تفاصيل أوضح. 

ل!  ن ي المبن
ن
ابحث عن   جربوا هذا ف

ل أو الفناء.   ز صور أو أشياء حول الميز
ا يمكنك تسميته.  

ً
وانظر كم شيئ

واعرض تلك األشياء عىل اآلخرين  
فون اسمها!! واسألهم إن كانوا يعر 

 مالحظات من            
 مستشار المدرسة         
 

ا 
ً
مرىح! ها هو عام آخر يجلب مزيد
ي صنعناها. 

  من الذكريات الرائعة النى
لقد استمتعت بالعمل مع جميع 

ي 
ن

هذا العام  مارتن رود  الطالب ف
أن يحطن الجميع  وأتمنن الدراسي 

تذكر أن تعمل  بصيف رائع وممتع. 
شخصيتك خالل  عل تطوير سمات 

ي الخريف القادم 
ن

الصيف حنى تعود ف
ا لعام جديد ناجح! 

ً
 مستعد

 
لقد  –طالب الصف الخامس إىل 

  رأيناكم وأنتم تفعلون المستحيل
حنى نهاية   مطريقك ونوتشق
االبتدائية. عل الرغم من  رحلةالم

ا جديدة
ً
،  أنكم ستسلكون طريق

كون تس اعلموا أن مدرسة مارتن رود 
 . ح م دائًما معك

ً
  ا ظ

ً
لطالب   ا موفق

 الصف الخامس!! 
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ي االجتماعي  
ربط ولي األمر والطفل والمدرسة —ركن األخصائ   

 

اهة  ن ي اللعب ببن
ن
 مسؤولية األطفال ف

ي 
، تحدثنا عن كيفية التفاوض وتكوين الصداقات لدى األطفال. ومع دخولنا فز ي

ة اإلخبارية للشهر الماضز ي النشر
فز

ي منطقتهم، من المهم بالنسبة لهم أن يتعلموا الصيف 
ي اللعب مع األطفال اآلخرين فز

واستمتاع األطفال بحرية أكير فز
اهة مع اآلخرين مهمة يصعب عىل األطفال تعلمها. فمفهوم المشاركة ال بد  ز اهة. ربما يكون تعلم اللعب بيز ز اللعب بيز

ي مرحلة ما قبل المدرسة
ي وقت مبكر فز

ا  أن يتعلمه الطفل فز
ً
أو الروضة. ولكن بصفتك ولي األمر، يمكنك أيض

ي تعليم طفلك أهمية المشاركة والتعامل بلطف مع أقرانه وأفراد أشتك. 
 المساعدة فز

لك ن إذا كان لطفلك أشقاء، فستصبح العديد من األلعاب سبًبا  . من المهم كذلك أن تعزز قيمة المشاركة داخل مبن
عًجا. إذا استمر هذا  للتنافس عليها. وسوف يلعب الفائز با ز ك الطفل اآلخر ميز ي النهاية، وعىل األرجح أنه سيير

للعبة فز
ه بكل بساطة أنه حان دور الطفل اآلخر للعب  ي التدخل وخذ اللعبة من الطفل المسيطر وأخير

السيناريو وتكرر، فابدأ فز
. سيكون باللعبة. وب  هذه الطريقة، سيتعلم أطفالك كيفية المشاركة دون أن تضطر أنت لمناق شة الموضوع بشكل مباشر

ي رؤيتك وأنت تمثل لهم السلوك المطلوب منهم. 
ا أكير من الكلمات وسيبدأ أطفالك فز ً ا أن  لألفعال تأثي 

ً
من المهم أيض

ي المدرسة
ن
ي  . تشجع طفلك عل المشاركة مع األطفال اآلخرين ف

إذا كان لدى طفلك نشاط أو لعبة مفضلة فز
اهة، فتناقش معه حول أسباب ذلك.  المدرسة، فتحدث معه حنر تفه ز اهة. وإذا لم يكن يلعب بيز ز م ما إذا كان يلعب بيز

ي بعض األحيان، قد تؤدي مطالبة الطفل بالمشاركة إل نتائج عكسية إذا كانت تلك المطالبة دون أن تفهم منه سبب  
فز

اهة  ز صداقات جديدة، وجعل اآلخرين مثل بناء  —اختياره عدم المشاركة. إن التحدث مع طفلك حول فوائد اللعب بيز
ام والتقدير، والمرور بتجارب جديدة  ا   —يشعرون باالحير

ً
، وقد يبدأ أيض اهة بشكل أكير ز

كل ذلك يشجع عىل اللعب بيز
ل  ز ي الميز

ي مساعدتهم عىل تشجيع هذا السلوك لدى اآلخرين. تحدث مع معلم طفلك عن عادات المشاركة لديه فز
فز

 مخاوف. والمدرسة إذا كانت لديك أية 

 تذكر: 
ل مع أشقائه، اتخذ إجراًء عىل الفور • ز ي الميز

اهة فز ز  .عندما ال يلعب طفلك بيز
اهة يمكن أن يؤدي إل تكوين صداقات وعالقات أقوى مع أقرانه • ز  .ساعد طفلك عىل أن يفهم أن اللعب بيز
لإن المشاركة مع طفلك تشكل نموذًجا للسلوك المرغوب ومن المرجح أن تشجعه عىل  • ز  .المشاركة خارج الميز

 من مجرد مطالبته بتصحيح السلوك.  •
ً
اهة، فناقش معه السبب بدًل ز  إذا كان طفلك ال يلعب بيز

 
 


