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تعرف على المديرة و مساعدة المديرة

Mrs. Robinson                            Mrs. Owens

http://drive.google.com/file/d/1lisGRs3JQfSlq4nM38YSzPmfMflnfav_/view
http://drive.google.com/file/d/144mymkygSxYhdILtvBo1BhE0BAzNNMuV/view


تعرف عىل طاقم رياض األطفال

Mrs. Meagher           Ms. Hoisington                 Ms. Rickart

http://drive.google.com/file/d/1-5AwbU8tqf3P-P4uexu19psh6xmCOvS1/view
http://drive.google.com/file/d/14E1nZVwG1YzwMFBlNjCFBumccxDMiDcW/view


تعرف عىل طاقم رياض األطفال

Mr. Hernandez                                        Mrs. Gaines

http://drive.google.com/file/d/1CkkYnxxXDiBgNUBWEJcXVGolyShctB71/view
http://drive.google.com/file/d/1x7IwN21uCMbS4bvG-H-wHtGQkPuPGdjw/view


تعرف على طاقم رياض األطفال

Mrs. Buchheit                                  Ms. Hawley

http://www.youtube.com/watch?v=Rpamm30JHaI
http://drive.google.com/file/d/1_U82F7rRZJVT2oRqURlN24x13dMrZp6z/view


قيم رياض األطفال

School Values

● نحن نهتم

● نحن متعاونون
● نحن نقدر الصدق

● م بعضنا نحن نحتر
● نحن مسؤولون

● نحن نقضي وقتا ممتعا في رياض 

األطفال

نحن رياض األطفال



!لى رياض األطفالإفي طريقنا 

نفسكمساعدة

● الشتاءمعطفخلعولبس

● حذائكلبس

● باستقالليةالمرحاضالىالذهاب

● اليدينغسل

● الخاصةاحتياجاتكعنالتعبير

اإلجتماعيةالمهارات

● المشاركة

● األغراضاستخدامبعدالترتيب

● اللعبفيالمشاركةومعاالعمل

خطواتعدةتتضمنارشاداتاتباع

○ “ لبسهوحذائكاحضارالرجاء ”

األكاديميةالمهارات

● للقصةاإلستماعوالجلوس

● المقصاستخدام

● بالقلماإلمساك

● أكثرأو10للرقمالعد

● األولاإلسمكتابة

● العائلةاسمواألولالإلسممعرفة

● األحرفأصواتواألسمفياألحرفمعرفة



جعل طفلك مستعدا

…قبل اليوم األول من المدرسة
تدرب على المشي الى المدرسة أو محطة الحافلة لتبدو كأنها روتين يومي●

قم بمراجعة عرض الشرائح هذا و فكر بما يحتاجه ابنك●

تدرب على انتقاء مالبس أوالدك لليوم األول في المدرسة●

تعود على وضع روتين للنوم أسبوع أو اسبوعين قبل بداية المدرسة●

رياض األطفال يومه طويل و متعب و ال يوجد قيلولة○

قم بوضع اسم ابنك و اسم المدرسة على أغراضه●

تأكد من أن طفلك يستطيع قول اسمه األول و اسم العائلة●

تواصل مع المدرسة حول كيفية ذهاب ابنك الى المنزل●

(الكتب)شارك حماسك مع ابنك لبدء رياض األطفال●



The First Day of Kindergarten!

…في اليوم األول
3اصطحب طفلك إلى الباب •

اجعل وداعك سريعًا وخفيفًا •

ومطمئنًا

ذكرهم أنك أو مقدم الرعاية •

اء هناك بعد انتهسيكون المعتاد ، 

المدرسة

تأكد من أنهم يعرفون كيف •

يصلون إلى المنزل



COVID-19رشادات إ

اعمل مع طفلك على إجراءات الحمام•

تأكد من أنهم يعرفون متى يذهبون إلى الحمام•

!حبشكل صحي" عيد ميالد سعيد"علمهم الطرق المناسبة لغسل أيديهم بغناء أغنية •

دعهم يعرفون أنهم قد يرون البالغين و•

الطالب في األقنعة•



الكتابة في رياض األطفال

المطلوب منهم 

!في آخر السنة



في رياض األطفالالقراءة 

المطلوب منهم 

!في آخر السنة



بداية السنةاختبار 

. وهذا يمنحنا الفرصة لمقابلة طفلك وفهم المهارات التي لديهم بالفعل. أغسطس18و 17سيقوم المعلمون بجدولة تقييمات بداية السنة في 

.دقيقة فقط ، ولكنه سيساعد طفلك على الشعور بالراحة مع معلمه وفصوله الدراسية30سيستغرق االجتماع 

ة مستلزمات المدرسيسيكون هذا أيًضا وقتًا لك لتعبئة معلومات مهمة لمعلم الفصل الدراسي ، واالشتراك في المنصات عبر اإلنترنت ، وإحضار ال

.مهمة، وإعالم معلم طفلك كيف سيعود طفلك إلى المنزل ، وكذلك أي معلومات أخرى 

سيساعدك معلم طفلك أيًضا في االشتراك في منصته عبر اإلنترنت** 

(classtag،(class dojo سوف يساعدك على البقاء على اتصال معهذا

!معلم الطفل وتلقي التحديثات الهامة



الحضور

!كل يومأن يذهب طفلك إلى المدرسة المهم جًدا من ●

!يرجى أن يكون في الوقت المحدد•

o7:45إذا كان طفلك يخطط لتناول اإلفطار

o 8:00الساعة ال تتأخر عن!

!كل يوم سنتعلم أشياء جديدة ضرورية لنجاح طفلك●



النقل

لومات سيتصل بك مسؤول مدارس تشيري كريك خالل فصل الصيف مع رقم الحافلة ومع●

محطة الحافالت

o بريدك اإللكتروني/تأكد من تحديث عنوانك!

:     هاتف إدارة النقل
720-554-4664
transinfo@cherrycreekschools.org

mailto:transinfo@cherrycreekschools.org


وجبة الغداءمعلومات 

...قم بزيارة الموقع أدناه ل ●

oعرض قائمة طعام الغداء

oإضافة أموال إلى حساب غداء طفلك

oالتقدم بطلب للحصول على غداء مجاني ومخفض

http://ccsdcafe.org

http://ccsdcafe.org


!نتشوق لمالقاتكم

!يرجى التواصل مع المدرسة إذا كان لديك أي أسئلة
720-747-2000


