االنتقال هو ما نسميه عندما ينتقل الطفل من حالة إلى
أخرى.
هناك الكثير من االنتقاالت الصغيرة خالل النهار  -ارتداء
المالبس ،وإيقاف تشغيل التلفزيون ،ووضع السترات للخروج،
جميع اآلباء يعرفون أن بعض التحوالت أسهل من غيرها!
وهناك مراحل انتقالية مه ّمة ،على سبيل المثال ،بدء
حضانة أو مدرسة جديدة .يحتاج جميع األطفال إلى
المساعدة إلعدادهم لالنتقاالت.

ما أهمية االنتقال؟
االنتقال إلى P1
معلومات ألولياء األمور  /مقدمي
الرعاية

في ادنبره ،تعمل جميع إعدادات السنوات المبكرة والمدارس االبتدائية معًا في مشروع واحد كبير
باستخدام أسلوب مايكل روزن" نحن في طريقنا إلى صيد الدب" .وهذا يعني أنه بغض النظر عن
الحضانة التي يلتحقون بها ،أو المدرسة االبتدائية التي ينتقلون إليها ،فإن جميع األطفال سيكونون على
دراية بنفس القصة وسيتبادلون الخبرات .تظهر األبحاث أن التجارب المشتركة هي إحدى الطرق التي
يمكننا من خاللها دعم األطفال خالل فترات االنتقال.
كان من المفترض أن طفلك يبدأ انتقاله إلى المدرسة االبتدائية في هذا الفصل .بسبب القيود الحالية،
تغيرت األنشطة التي كان طفلك سيشارك فيها.
إذا كان طفلك مسجالً في حضانة تابعة للسلطة المحلية ،فسيكون لديه بالفعل روابط مع المدارس
مزودة التضامن أو جليسة رعاية طفل ،فقد ال
االبتدائية المستقبلة .إذا كان طفلك مسجالً في حضانة ّ
يكون في وضع يسمح له بدعم االنتقال.
للتأكد من عدم تفويت أي طفل ،قمنا بإنشاء موقع على شبكة اإلنترنت،
 www.bearhuntedinburgh.wordpress.comحيث سنشارك األفكار
األسبوعية التي يمكنك استخدامها لمساعدة طفلك على الشعور باإليجابية بشأن االنتقال
اعتبارا من .2020/05/18
إلى المدرسة .هذا الموقع مفتوح
ً
سنعمل على نشر الخبر ومحاولة الحصول على مشاركة العديد من الناس من بين
مختلف الطوائف قدر اإلمكان ،الجدات والجيران واألعمام والمزيد!
الشيء المهم حقًا الذي يجب تذكره لجميع اآلباء هو أن ما تفعله بالفعل مع أطفالك في المنزل هو دعم تعلمهم.
تظهر لنا األبحاث أن األطفال في السنوات األولى يتعلمون بشكل أفضل من خالل تجارب الحياة الواقعية ،مثل المساعدة في
فرز الغسيل وإعداد وجبات الطعام والتحدث .ال يقصد بأي من األنشطة المقترحة إلشراك األطفال في القصة أن تكون مرهقة
أو مستهلكة للوقت .نأمل أن تكون تلك األشياء متناسبة بالفعل مع روتينك اليومي.

www.bearhuntedinburgh.wordpress.com

يبدأ التعلم  P1مع !p l a y
نحن نعمل أيضًا مع جميع المدارس االبتدائية في إدنبره للتأكد من أن كل األطفال ،بغض النظر عن المدرسة التي يذهبون إليها،
سيكون لديهم أفضل بداية لالبتدائي  .1قد يبدو الفصل الدراسي لطفلك  P1مختلفًا بعض الشيء ،مع الكثير من الفرص للعب
والمرح .أهم شيء في البداية هو التأكد من أن الجميع يشعرون بالترحيب والعثور على شيء يستمتعون به في المدرسة.
يدرك المدرسون والموظفون في المدارس تمام اإلدراك مدى صعوبة هذا الوقت بالنسبة للعائالت .سيتم دعم طفلك وتشجيعه على
العودة إلى الحياة المجتمعية ،مع الكثير من الفرص لبناء العالقات وتكوين الصداقات واللعب للتعلم.
نتطلع إلى العمل معك ،ويرجى مراجعة موقع مدرسة طفلك للحصول على مزيد من المعلومات.

تحقيق الطموح [دليل الممارسة الوطنية ]2020
 8.8المالمح الرئيسية لممارسة التحوالت اإليجابية من  ELCإلى المدرسة
 الممارسون  /المعلمون الذين يدركون أن تجربة االنتقال فريدة بالنسبة لكل طفل ،و يوفرون بيئات جاهزة لألطفال،تلبي احتياجاتهم واحتياجات أسرهم
 التعاون بين الممارسين والمعلمين والذي يركز على التخطيط لتجربة منهجية مستمرة "في المرحلة المبكرة" اللعب البيداغوجي في المراحل المبكرة من المدرسة االبتدائية ،التي بنيت على أساس منطقي واضح ومشترك والقيادةالموزعة
 فهم مشترك بين الممارسين والمعلمين لفوائد المشاركة النشطة لألطفال في التخطيط لتعلمهم البرامج التعريفية التي تقدر معرفة الوالدين بطفلهم واألطفال المتعلمين الذين يحضرون معهم إلى المدرسة أنشطة التحضير التي تعزز المشاركة النشطة للوالدين أثناء عملية االنتقال بد ًال من النظر إليهم كمتلقين سلبيينللمعلومات والقواعد الواجب اتباعها
 -ترتيبات انتقالية مخصصة ومعززة لألطفال الذين يحتاجون إلى دعم إضافي

