
Arabische vertaling uit het Nederlands van: 
‘De kleuterschool: is jouw kleuter er klaar voor?’ 

 
 هل طفلك مستعد لها؟: مدرسة الحضانة

 .إجتماع األبوين حول إعداد طفلك لمدرسة الحضانة
 

 أشهر يمكن لطفلك ولوج مدرسة 6إبتداء من سنتين و
 .الحضانة

 
بأشغال يدوية وبالرسم في محيط ممتع يقوم طفلك 

والقص واللصق، حيث أنه عن طريق اللعب يتعلم 
مفردات جديدة ويتمكن من اللغة، آما يلعب ويتحرك 

وبهذا تساعد مدرسة . مع األطفال األخرين على هواه
الحضانة طفلك على النمو ألن الطفل الذي يلتحق 
بمدرسة الحضانة في الوقت المحدد، يتعلم الحقا 

 .تابة بسهولةالقراءة والك
 

هل تود معرفة آيف يمكن إعداد طفلك للتعليم بمدرسة 
الحضانة؟ تعال إذن إلى إجتماع األبوين لمصلحة 

 .الطفل واألسرة
 

 10 إلى 8(نجلس سوية في مجموعات صغيرة 
 :ونناقش المواضيع التالية) أفراد

 
آيف ينمو طفلك من طفل صغير إلى طفل  -

 بمدرسة الحضانة؟
 لمدرسة الحضانة؟هل طفلك مستعد  -
آيف يمكن جعل اليوم الدراسي األول ممتعا  -

 لطفلك ؟
 

يمكنك التحدث حولها مع األبوين األخرين في جو 
مؤنس وطرح آل األسئلة التي تريدها، بحيث اليبقى 

 .عندك قلق حول اليوم الدراسي األول لطفلك
 

هل عندك أسئلة أخرى؟ إتصل بخط مصلحة الطفل 
 صباحا إلى 8من الساعة آل يوم عمل : واألسرة
 .مساء 20الساعة 
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Arabische vertaling uit het Nederlands van: 
‘De kleuterschool: is jouw kleuter er klaar voor?’ 

 
 هل طفلك مستعد لها؟: مدرسة الحضانة

 .إجتماع األبوين حول إعداد طفلك لمدرسة الحضانة
 

ن لطفلك ولوج مدرسة  أشهر يمك6إبتداء من سنتين و
 .الحضانة

 
في محيط ممتع يقوم طفلك بأشغال يدوية وبالرسم 
والقص واللصق، حيث أنه عن طريق اللعب يتعلم 

مفردات جديدة ويتمكن من اللغة، آما يلعب ويتحرك 
وبهذا تساعد مدرسة . مع األطفال األخرين على هواه

الحضانة طفلك على النمو ألن الطفل الذي يلتحق 
سة الحضانة في الوقت المحدد، يتعلم الحقا بمدر

 .القراءة والكتابة بسهولة
 

هل تود معرفة آيف يمكن إعداد طفلك للتعليم بمدرسة 
الحضانة؟ تعال إذن إلى إجتماع األبوين لمصلحة 

 .الطفل واألسرة
 

 10 إلى 8(نجلس سوية في مجموعات صغيرة 
 :ونناقش المواضيع التالية) أفراد

 
ك من طفل صغير إلى طفل آيف ينمو طفل -

 بمدرسة الحضانة؟
 هل طفلك مستعد لمدرسة الحضانة؟ -
آيف يمكن جعل اليوم الدراسي األول ممتعا  -

 لطفلك ؟
 

يمكنك التحدث حولها مع األبوين األخرين في جو 
مؤنس وطرح آل األسئلة التي تريدها، بحيث اليبقى 

 .عندك قلق حول اليوم الدراسي األول لطفلك
 

سئلة أخرى؟ إتصل بخط مصلحة الطفل هل عندك أ
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 هل طفلك مستعد لها؟: مدرسة الحضانة
 .داد طفلك لمدرسة الحضانةإجتماع األبوين حول إع

 
 أشهر يمكن لطفلك ولوج مدرسة 6إبتداء من سنتين و

 .الحضانة
 

في محيط ممتع يقوم طفلك بأشغال يدوية وبالرسم 
والقص واللصق، حيث أنه عن طريق اللعب يتعلم 

مفردات جديدة ويتمكن من اللغة، آما يلعب ويتحرك 
درسة وبهذا تساعد م. مع األطفال األخرين على هواه

الحضانة طفلك على النمو ألن الطفل الذي يلتحق 
بمدرسة الحضانة في الوقت المحدد، يتعلم الحقا 

 .القراءة والكتابة بسهولة
 

هل تود معرفة آيف يمكن إعداد طفلك للتعليم بمدرسة 
الحضانة؟ تعال إذن إلى إجتماع األبوين لمصلحة 

 .الطفل واألسرة
 

 10 إلى 8(نجلس سوية في مجموعات صغيرة 
 :ونناقش المواضيع التالية) أفراد

 
آيف ينمو طفلك من طفل صغير إلى طفل  -

 بمدرسة الحضانة؟
 هل طفلك مستعد لمدرسة الحضانة؟ -
آيف يمكن جعل اليوم الدراسي األول ممتعا  -

 لطفلك ؟
 

يمكنك التحدث حولها مع األبوين األخرين في جو 
قى مؤنس وطرح آل األسئلة التي تريدها، بحيث اليب

 .عندك قلق حول اليوم الدراسي األول لطفلك
 

هل عندك أسئلة أخرى؟ إتصل بخط مصلحة الطفل 
 صباحا إلى 8آل يوم عمل من الساعة : واألسرة
 .مساء 20الساعة 

januari 2010 




