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املبــادئ الستـة األسـاسيـــة للتعليم املبكــر:
 .1التنمية المبكرة للطفل تصنع اسس ثابتة لسلوكيات وصحة التعلم
لمدى الحياة.
 .2المشاركة مع العائالت والمجتمع المحيط تقوي ضوابط مرحلة
الطفولة لتلبي احتياجات الطفال الصغار.
 .3احترام التنوع ومبدا المساواة من المتطلبات الساسية لتقديم
حقوق الطفل كاملة ولتنميته بطرائق مثـلى ولتعليمه تعليما صحيحا.
 .4التخطيط المسبق للمناهج يدعم التعليم المبكر.
 .5اللعب وسيلة للتعليم المبكر اذ يرتكز على طبيعة شخصية الطفال
الفضولية ونشاطهم الوافر.
 .6من الضروري توفر معلمين اكـفاء ،على درجة عالية من العلم و
الفاعلية.
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 .1رؤية املؤسس
قامت السيدة فوزية السلطان العيس ى (يرحمها هللا) وبدعم من  14سيدة كويتية بتأسيس مدرسة البيان .كان الهدف هو إنشاء مدرسة تربط بين
التقدم في الغرب والقيم التراثية في الحضارة العربية .وهكذا ولد املنهاج الثنائي اللغة للمدرسة من أجل تحضير الطالب لعالم اليوم وتحديات الغد،
منهاجا يشكل تزاوجا ناجحا بين الحداثة والتراث .ومن خالل هذه الرؤية الواضحة تم تأسيس مدرسة البيان ثنائية اللغة الخاصة في عام  1977كأول
مدرسة من نوعها في الكويت.
رسالة املدرسة
ً
ً
مدرسة البيان ثنائية اللغة هي مجتمع تعلمي باللغتين العربية واإلنجليزية ،ينش ئ طالبا متعاطفين ،مجددين ،روادا للتغيير املستدام والتقدم في دولة
الكويت واملحيط العالمي.
أخالقيات مجتمع مدرسة البيان
َ
يتحمل أعضاء مجتمع البيان مسؤولية أنفسهم ،ويعملون بصدق ،ويعاملون أنفسهم واآلخرين باحترام ،كما يكونون قدوة باتباع السلوكيات
التي يتوقعون من الغير اتباعها.
يؤمن أعضاء مجتمع البيان بما يلي:




أنا مسؤول عن نفس ي
أختار العمل بصدق
أعامل نفس ي واآلخرين باحترام




أكون قدوة باتباع السلوكيات التي أتوقع من اآلخرين اتباعها
كلنا جزء من مجتمع واحد

ً
عمال بما تنص عليه فلسفة البيان ،نتوقع من جميع املعنيين (الطالب ،واملعلمين ،والفريق اإلداري ،وموظفي الدعم ،ومجلس األمناء ،وأولياء
األمور) ،أن يتبعوا سلوكيات واضحة ومحددة تنم عن قيم ومعايير املدرسة بشكل يومي ،وفي شتى املجاالت واألنشطة املتعلقة باملدرسة داخلها
وخارجها .ونحن بدورنا نسعى جاهدين إلى تنمية روح االستقاللية ،واملسؤولية ،والتعاطف ،واالحترام ،والقبول لدى جميع أعضائنا .
ً
هذه هي القيم التي لطاملا كانت قريبة من قلب وقالب البيان .ومع استمرارنا في التطور والنمو ،من واجبنا أيضا أن نجدد ونلزم أنفسنا
للمحافظة على وتطوير هذه القيم األخالقية ،التي تمثل قلب الروح األخالقية ملجتمع البيان.
وكما عهدت إلينا تطوير طفلك في جميع النواحي ،فإننا نطلب إليك أن تثق في جهودنا لتحقيق هذا الهدف.
أهداف املدرسة
تعد مدرسة البيان طالبها وتلهمهم ليكونوا:


متحدثين بطالقة باللغتين العربية واإلنجليزية
ذوي تفكير ناقد ومتعلمين ملدى الحياة



مستقلين ومتعاونين



مجددين ومبتكرين



أصحاب قيم ومتعاطفين



مساهمين في خدمة املجتمع املحلي والعالمي



واعين بيئيا
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 .2قواعد السلوك املنهي فيما يتعلق بمجتمع البيان
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"أعضاء مجتمع البيان" يشمل الطالب وأولياء األمور وأعضاء الهيئة التعليمية واملوظفين والعاملين في املدرسة.
الحق في التربية والتعليم يعني أن للمعلمين حق حرية التعليم وأن للطالب حق حرية التعلم دون أن تعيقهم سلوكيات متهورة وغير
مسؤولة.
يحق ألعضاء مجتمع البيان تطوير كيانهم الشخص ي دون نقد أو ضغط من اآلخرين ،طاملا أنه ال يتعارض مع حقوق اآلخرين.
حق الخصوصية مكفول لجميع أعضاء مجتمع البيان.
يحق ألعضاء مجتمع البيان عدم التعرض للتجنب أو السخرية بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو الثقافة أو اإلعاقة أو األداء الصفي،
وما إلى ذلك.
يحق ألعضاء مجتمع البيان احترام وصون امللكية الشخصية وممتلكات املدرسة.
ً
من املتوقع أن يعامل جميع املعنيين باملدرسة بعضهم بعضا بكرامة واحترام؛ هذا يشمل جميع أعضاء الهيئة التعليمية واملوظفين،
وموظفي الدعم ،واآلذنات ،والحراس ،والطالب ،وأولياء األمورُ .يمنح هذا الحق لجميع أفراد مجتمع البيان.
ً
سيعمل أصحاب املدرسة ،ومجلس األمناء ،وإدارة مختلف املراحل على التأكد من أن القوانين والسياسات واإلجراءات تطبق دائما
بانتظام وبإنصاف ،لجميع األفراد املعنيين باملدرسة.
يجب على جميع أعضاء الهيئة التعليمية واملوظفين تنفيذ واتباع جميع القواعد والسياسات واإلجراءات املدرسية بدقة وإنصاف
ً
واحترام ،ومن املتوقع أن يقدموا نموذجا من هذه القيم في تعاملهم مع أقرانهم ،ومع الطالب ،وأولياء األمور.
من املتوقع أن يتبع الطالب وأولياء األمور قوانين املدرسة ،والسياسات ،واإلجراءات  ،ومن خالل تعزيز هذه األمور ،يقدم أولياء األمور
ً
والطالب نموذجا لهذه القيم .جميع القوانين والسياسات ،واإلجراءات متاحة ألولياء األمور من خالل كتيب اإلجراءات والسياسات
الخاص بكل مرحلة تعليمية ،وعلى املوقع االلكتروني للمدرسة ،ومن خالل املعلومات املفصلة التي تقدم في "أمسية العودة إلى
املدارس" ،ومن خالل وسائل التواصل األخرى املتاحة.
يجب قبول العواقب املترتبة عن عدم اتباع القوانين أو السياسات بطريقة ناضجة ومحترمة من قبل املعلمين والطالب وأولياء األمور.
يجب على الطالب وأولياء األمور اإلعراب عما يثير قلقهم باحترام وفي الوقت ذاته باتباع نظام املدرسة ،كما هو مبين في كتيب كل مرحلة.
يتعهد ويوافق ولي أمر الطالب /الطالبة ومهما كانت دوافعه و /أو أسبابه بعدم تهديد أو التعرض أو اإلساءة أكان بالتلفظ أو
بالفعل ألي عضو من أعضاء مجتمع البيان بسبب أي مسألة تتعلق بشؤون ابنه /ابنته داخل حرم املدرسة أو خارجه.
ً
يحق للمدرسة ونتيجة إلخالل ولي أمر الطالب /الطالبة بما ورد أعاله فصل الطالب /الطالبة من املدرسة فورا دون الحاجة
إلخطار أو إنذار يسبق الفصل واتخاذ كافة اإلجراءات القانونية املناسبة بحق ولي األمر.

أخالقيات مجتمع البيان /الترايبز
تفخر مدرسة البيان ثنائية اللغة بكونها من مدارس الترايبز  TRIBES SCHOOLحيث تم تدريب جميع معلميها من مرحلة ما قبل املدرسة إلى
الصف الثاني عشر النتهاج عملية الترايبز ،التي تتبنى أهداف التربية القيمية واألخالقية والتي يشترك من خاللها املعلمون ،واإلداريون،
وموظفو الدعم ،والطالب وأولياء أمورهم في العمل على إنشاء مجتمع تربوي يقدم الدعم لكافة أفراده كل يوم من خالل االلتزام
بمعاهدات الترايبز وهي:
.3
.4

 .1حق املشاركة أو االنسحاب
 .2االنصات

التقدير وعدم التصغير
االحترام املتبادل

تشجع معاهدات الترايبز على التعاون ،والتعلم املستقل ،والتأمل الذاتي والتي تطبق من خالل استراتيجيات وتقنيات البرنامج.
للمزيد من املعلومات حول برنامج الترايبز يرجى زيارة موقعنا االلكتروني واختيار  Parent Resourcesأو مصادر أولياء األمور.
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املقدمة
يطيب لنا أن نرحب بكم في بداية هذا العام الدراس ي ،ويسرنا أن نضع هذا الكتيب بين أيديكم ملساعدتكم على تعرف القوانين والنظم.
إن مرحلة ما قبل املدرسة تعرف بأنها املؤسسة التربوية االجتماعية التي يقض ي الطفل فيها بعضا من اليوم في نشاط متنوع يساعده على
النمو املتكامل في املرحلة العمرية بين  6 - 4سنوات تقريبا ،وهي مرحلة الطفولة.
تعد هذه املرحلة من أهم مراحل النمو للطفل وذلك ألن هذه املرحلة تضع ججر األساس الذي يمكن الطفل من التواصل مع غيره عن
طريق التعبير اللغوي واللفظي والذي بدوره يساعده على التمكن من لغته األم (اللغة العربية) والتحدث بها بإتقان وطالقة ،إضافة إلى
تعلم اللغة اإلنجليزية.
ونحن في البيان نؤمن للطفل البيئة املالئمة التي تثير فضوله وتحفز تفكيره وتساعده على االعتماد على نفسه.
إن من املهم وجود تعاون بين املدرسة واألسرة للعمل معا من أجل مصلحة الطفل ،ليتمكن من تحقيق أقص ى درجات النجاح.
تتضمن مرحلة ما قبل املدرسة 8 :فصول ما قبل الروضة 8 ،فصول روضة أولى  8،فصول روضة ثانية .يعمل في الفصل معلمة ومعلمة
مساعدة سواء في القسم العربي أو اإلنجليزي ،بنسبة معلمة لكل  7أطفال.
نشكركم على اختيار مدرستنا ليبدأ فيها طفلكم مشواره التعليمي .وملساعدة طفلكم على سرعة التأقلم ،نرجو أن تشرحوا له بأنه
ً
ً
سيقض ي بعضا من الوقت بعيدا عنكم تحت رعاية املعلمات في أمان مع أصدقائه.
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ساعات الدوام ملرحلة ما قبل املدرسة (ما قبل الروضة و الروضة األولى والثانية)
ً
ً
يبدأ البرنامج الدراس ي في الساعة السابعة وثالثين دقيقة ( 7:30صباحا) وينتهي في تمام الساعة الثانية عشرة وثالثين دقيقة ( 12:30ظهرا)
ً
 ،يجب عدم تواجد األطفال في ساحة الروضة لوحدهم قبل الساعة  7:00صباحا لعدم توفر اإلشراف قبل هذا الوقت.
ً
يضع األطفال عند حضورهم صباحا حقائب الطعام في الخزائن املوجودة خارج الفصل ثم يذهبون إلى ساحة املدرسة برفقة ذويهم أو
مربياتهم .يجب أن ال يترك أي طفل من دون اشراف قبل قرع جرس الصباح .ال يسمح لألطفال بالبقاء في فصولهم إال في حالة رداءة
الطقس.
ً
عند قرع الجرس الساعة  7:00صباحا يتوجه أطفال ما قبل الروضة برفقة ذويهم/آذناتهم الى فصولهم فيما تبدأ فترة االشراف الصباحي
ً
ملعلمات الروضة األولى و الثانية على أطفال الروضة في امللعب حتى الساعة  7:20صباحا حيث يبدأ طابور الصباح.
ً
ً
يبدأ الطابور الصباحي لصف الروضة األولى و الثانية في الساعة السابعة وعشرون دقيقة ( 7:20صباحا) يوميا مع بداية األسبوع الثالث.
ً
نرجو التزام األهالي بإحضار أطفالهم صباحا في املوعد املحدد إذ أن بداية الفترة الصباحية الهامة من الناحية التعليمية ،ففيها تعطى
اإلرشادات ،ويجاب عن األسئلة أو التدريبات لكل ما يصعب فهمه على األطفال .لن تتمكن املعلمة من إعادة الشرح لألطفال املتأخرين
بالعمق نفسه والطريقة التي شرحت بها لآلخرين وبالتالي قد يتأثر أداؤهم ومستوى طالقة اللغة لديهم نتيجة تأخرهم .أما بالنسبة لألطفال
املتأخرين (بعد الساعة  )7:45فعليهم التوجه إلى غرفة املمرضة حيث تقوم آذنة العيادة باصطحابهم إلى الفصل.
ً
ً
نرجو من أولياء األمور االلتزام بمواعيد الدوام املدرس ي املحددة عند الحضور صباحا و وقت االنصراف ظهرا ،وعلى الشخص الذي يستلم
ً
الطفل وقت االنصراف التوقيع على ورقة مخصصة لذلك .وال يسلم الطفل ألي شخص آخر إال بإذن من ولي األمر .علما بأنه ال يسمح
للسائقين بدخول املبنى.
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حضور/انصراف األطفال
ً
  نحبذ أن يبقى األطفال حتى نهاية الدوام املدرس ي ( 12:30ظهرا)  ،ولكن إن طرأ ظرف وأردت أخذ طفلك قبل نهاية الدوام وبحد أقص ى
ً
 12:15ظهرا (بعد  12:15على ولي األمر االنتظار في منطقة االستقبال حتى قرع الجرس إال في حاالت الضرورة القصوى) ،فعليك الذهاب
إلى ممرضة املدرسة وإخبارها باسم الطفل وفصله ومن ثم سترسل هي املربية إلحضار طفلك من فصله وتعطيك بطاقة إذن بالخروج
ً
لتعطيها لحارس املدرسة .ال يسمح ألولياء األمور بالذهاب مباشرة إلى الفصل ألخذ األطفال قبل نهاية الدوام وذلك حفاظا على سالمة
أطفالهم وسالمة األطفال اآلخرين.
ً
كما ال يسمح ألولياء األمور باالنتظار في املمرات بين الفصول وذلك تجنبا إلغالق مخارج الطوارئ في حال حدوث أية طارئ ( ال سمح هللا ).
ً
 في وقت الظهيرة ،وقبل جرس االنصراف ،يطلب من أولياء األمور االنتظار بعيدا عن الفصول في األماكن املسموح بها كساحة اللعب أو
غرفة انتظار أولياء األمور .الرجاء عدم االنتظار في املمرات بين الفصول في املدرسة ألن ذلك يؤدي إلى تشتت ذهن األطفال .كما أن رؤية
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األطفال ألهالي أصدقائهم وعدم رؤيتهم ألهلهم قد يسبب لهم التوتر ويجعلهم يعتقدون أنهم لن يأتوا الستالمهم .لذا قد يبكي البعض
وخاصة في بداية العام الدراس ي.
 الرجاء عدم دخول الفصل خالل اليوم للتحدث مع املعلمة عندما تكون مشغولة بتدريس األطفال.
 تزدحم الشوارع حول املدرسة في وقت االنصراف .لذا نرجو تذكير أبنائكم بمسك أيدي مربياتهم ونصحهم بعدم الركض .كما يرجى
تذكير املربيات أن سالمة أبنائكم هي مسؤوليتهن الرئيسة وأنه يجب عليهن عدم السماح لألطفال بالركض بحرية أو املش ي لوحدهم بين
السيارات ،وأن عليهم االلتزام بإرشادات حراس األمن ،وال يسمح للمربيات باستخدام الهواتف النقالة داخل املبنى .كما يجب عليهن
ارتداء البطاقة التعريفية الخاصة بالبيان.
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الروتين اليومي
يتكون اليوم املدرس ي العادي من مزيج من التعليم املباشر ومن إعطاء األطفال الفرص لالختيار من بين األنشطة املختلفة .يعمل األطفال
بشكل فردي ،أو ضمن مجموعة صغيرة أو كبيرة .يتم استخدام أوراق العمل والتدريبات بشكل مدروس.
إن برنامج مرحلة ما قبل املدرسة في البيان يوفر الخبرات التعليمية في اللغتين ،العربية واإلنجليزية .يستخدم كال البرنامجان املحاور،
مهارات ما قبل القراءة وقبل الكتابة ،اللغة الشفهية ،واإلدراك الحس ي .كما إن املنهاج يختلف باختالف مستوى األطفال .من جانب آخر،
يتضمن املنهج تطوير مهارات العضالت الصغيرة ،العلوم ،الرياضيات ،التربية اإلسالمية ،التربية الفنية ،التربية البدنية والتربية املوسيقية.
في مرحلة ما قبل الروضة ستكون األنشطة البدنية و املوسيقية مدمجة خالل الروتين اليومي .سيكون هناك جدول لزيارة املرسم الجديد
(األتيلية) من قبل جميع األطفال .إن منهج ريجيو أميليا املتبع في مرحلة ما قبل املدرسة به جميع املقومات العملية و التعليمية التي تعزز
الخبرات ألطفالنا.

.8

رسالة اإلدارة الخاصة بإعداد قوائم الفصول
يقوم مسئولو املدرسة املتمرسون ببذل الكثير من الوقت والجهد إلعداد قوائم الفصول كونها من أهم التحديات التي نواجهها كل سنة.
فعند إعداد القوائم ،يضع هؤالء املسئولون نصب أعينهم عوامل كثيرة مثل حاجة الطالب إلى فرصة للتعرف على أصدقاء جدد؛ موازنة
أجناس الطالب في الفصول؛ أساليب التعلم واالحتياجات التعليمية للطالب؛ أساليب التعليم والقدرات التعليمية لدى معلمينا؛ توزيع
الطالب ذوي امليول السلوكية الخاصة و /أو القدرات العلمية بالتساوي بين األقسام؛ موازنة أعداد الطالب واألقارب ،فصل األشقاء
واألقارب والطالب الذين ال يتفقون في الطباع ،باإلضافة إلى عوامل أخرى.
كل عام يتقدم اآلباء بطلبات لوضع أبنائهم في فصول معينة ،ويزداد عدد الطلبات املقدمة كل سنة .في الحقيقة ،أصبح اآلن من املستحيل
ً
حقا تحقيق ولو جزء صغير من هذه الطلبات .لذا ،وألن هدف مدرسة البيان ثنائية اللغة هو أن توجد أفضل بيئة تعليمية ممكنة لكل
طالب في كل صف ،فإن إدارة املدرسة لن تقبل أية طلبات لوضع الطالب في فصول معينة ،غير أنها ستواصل عمل كل ما يمكن لتكوين
أفضل قوائم الفصول ،وذلك بأن تكون متوازنة ومالئمة للجميع ،مع املحافظة على مصلحة الطالب األكاديمية والعامة ووضعهما نصب
أعيننا.
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البرنامج التعليمي الخاص بمرحلة ما قبل املدرسة
إن اللعب هو املحرك األساس ي للتعليم بالنسبة للطفل .فباللعب يستطيع الطفل أن يجرب ويكتشف ويتحكم في بيئته وبذلك يطور حس
الخيال واإلبداع لديه .إن الخوض في األلعاب الرمزية يتيح للطفل التعبير عن أفكاره  ،التدرب على أدوار جديدة والتعامل مع املعلومات
والخبرات الجديدة التي يكتسبها.
يشجع برنامح ريجيو إميليا األطفال على اكتساب خبرات في حياتهم اليومية التي يعيشونها ،وتزداد معلوماتهم عن العالم من خالل التعامل
اليومي مع الناس واألشياء من حولهم .إن فصول املدرسة معدة لتشجع األطفال على االستكشاف الفعال مع الكبار و األطفال اآلخرين و
كذلك األشياء من حولهم.
إن غاية منهاج مرحلة ما قبل املدرسة في مدرسة البيان ثنائية اللغة تشجيع األطفال على املشاركة الفاعلة في عملية التعلم وتجربة
نشاطات متعددة مناسبة للمرحلة العمرية .كذلك تطوير مهارات الحياة العملية لديهم إلكسابهم أساس متين يبنى عليه لسنوات قادمة.
ً
برنامجنا املستوحى من ريجيو إميليا يهدف الى توفير فرصا لتعليم األطفال عبر التجارب واالستكشاف وفي ذات الوقت من خالل تواجدهم
في بيئة لغوية غنية.
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بعض أهداف املنهج (يتفاوت وفق املرحلة العمرية) تتضمن
النمو املعرفي :اللغة والقراءة والكتابة
 يتعرف اسمه التعرف إلى أسماء الحروف وأصواتها التعبير عن إبداء رغباتهم واحتياجاتهم بصورة واضحة ،إلثراء مهاراتهم اللغوية ومفرداتهم الشفهية. االستماع مع الفهم واالستجابة للتوجيهات واملحادثات التعرف إلى مفهوم الحروف والتعود على الكتب سرد القصص والخبرات قراءة الكلمات املتداولة قراءة/كتابة الجملالرياضيات
 التصنيف التعرف إلى األنماط (املتسلسالت) ذكر أسماء األشكال الهندسية واأللوان التعرف إلى األرقام /تعداد األشياء والتعرف إلى مفهوم العددالعلوم االجتماعية
 التعرف إلى العاملين في املجتمع والخدمات التي يقومون بها التعاون والعمل بروح الفريق مع بقية األطفال التعرف إلى الصفات املشتركة واملختلفة بين الناس التعرف إلى أسباب وضع القوانينالتربية البدنية
 تقوية مهارات العضالت الكبيرة من خالل التمارين ،الحركة اإلبداعية ،التوازن ،الركض والقفز ،الرمي وااللتقاط.العلوم
 تقدير العلوم من خالل التجارب العملية املالحظة والتوصل إلى االستنتاجات التحري عن الكائنات الحية من حولنا في البيئة استخدام معدات علمية كامليزان والعدسة املكبرة لفحص األشياء استخدام مفردات لغوية تتعلق بحالة الطقس فهم إجراءات األمن والسالمة األساسيةً
 نشر الوعي بما يخص الصحة والتغذية من خالل إتباع العادات الصحية السليمة من مثل تناول الطعام املفيد وغسل اليدين جيداالتربية الفنية /املوسيقى
 اكتشاف اإلبداع وأشكال الفن املتعددة تقوية مهارات العضالت الصغيرة من خالل استخدام املقص ،الصمغ ،األلوان الشمعية والخشبية ،لضم الخرز وتركيب األحاجي. بناء حس تقدير املوسيقيالنمو االجتماعي والعاطفي
ً
 بناء الشعور باملسؤولية والراحة بعيدا عن الوالدين قبول التغيير والعمل على التكيف مع الروتين املختلف التعود على العمل ضمن جماعة والتحلي بروح الفريق -املشاركة في استخدام األغراض وانتظار الدور
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-

ً
بناء عالقات اجتماعية مع تالميذ آخرين ومع من يكبرهم سنا
إظهار روح املبادرة واالستقاللية في العمل
إظهار الحماس والفضول كمتعلمين
تنمية مهارات حل املشاكل
تنمية مهارات االستماع وتعلم إتباع اإلرشادات األساسية

ً
ً
كعادتنا في كل عام ،تخصص "أمسية العودة للمدرسة" إلعطاء نظرة عامة عن املنهاج و أهدافه و كل ما يتعلق به ليتوفر لديكم فهما وافيا عنه فيما
يخص كل مرحلة عمرية.
 .10األنشطة املدرسية
ً
هناك عدد من األنشطة املدرسية التي تقام خالل العام الدراس ي ويدعى لحضورها أولياء األمور ،وهذه األنشطة ليست دائما أكاديمية،
وعلى سبيل املثال ال الحصر :يوم التوجيه واإلرشاد في شهر سبتمبر ،حيث يزور أولياء األمور مع أطفالهم الفصول الدراسية ليقابلوا
املعلمات ويتعرفوا على برنامج املدرسة ،األيام الرياضية للروضة األولى والثانية ،احتفال اليوم الوطني ،الحفالت املوسيقية للروضة األولى،
أمسية ريجيو لصف ما قبل الروضة لالحتفال بإنجازات األطفال بحضورهم برفقة ذويهم .وحفل تخرج أطفال الروضة الثانية.
من املهم حضور أولياء األمور لهذه األنشطة لتشجيع أوالدهم ،فالطفل يسعد عند زيارة والديه للمدرسة واالطالع بإعجاب على أعماله وما
يعرضه لهم.
ً
تقوم املدرسة بتحديث رزنامة األنشطة شهريا ليبقى ولي األمر على اطالع دائم بما يجري من أحداث في املدرسة.
 .11خدمة الحافلة
تؤمن مدرسة البيان خدمة الحافالت لتالميذها في مبنى حولي من خالل متعهد مستقل تتعامل معه املدرسة وفق شروط محددة .إذا
رغبتم باستخدام هذه الخدمة يجب التنسيق مع شركة فوزك التعليمية في حولي .كما تستخدم الحافالت في الرحالت املدرسيةِ .إذا رغب
ً
ولي األمر يوما ما باصطحاب طفله إلى البيت بنفسه وليس عن طريق الحافلة ،نرجو إبالغ إدارة املرحلة قبل ذلك بوقت كاف.
ً
على األطفال أن يتصرفوا بالتزام في الحافلة .و أن يطيعوا املشرفة املرافقة لهم تجنبا ألية مشاكل .فإن كان طفلك سيشترك بخدمة
ً
الحافلة ،الرجاء التحدث إليه وتشجيعه على السلوك الحسن حفاظا على سالمته و سالمة األخرين معه في الحافلة .و في حال حدوث
تصرف خاطئ من الطفل سيبلغ ولي أمره بذلك..
 .12الخدمات الصحية املقدمة في مرحلة ما قبل املدرسة:
تقدم املمرضة املسئولة عن العيادة الصحية خدمات اإلسعافات األولية لألطفال من خالل وجودهم في املدرسة  ،كما تفحص نظر
األطفال من حين آلخر ،باإلضافة إلى التنسيق مع وزارة الصحة في تطبيق برنامج التطعيمات الصحية الالزمة  ،وتعد املمرضة ملف الطفل
الصحي بالتعاون مع أولياء األمور الذين يزودونها باملعلومات الالزمة ـ وتخضع هذه امللفات لنظام سري خاص ال يطلع عليه أحد غير
املمرضة والجهات ذات العالقة بصحة الطفل  .وإن كان طفلك بحاجة إلى تناول أي من األدوية أثناء الدوام املدرس ي ،يرجى تسليم ذلك
ً
الدواء مع وصفة طبية موقعة من الطبيب املعالج باسم الدواء والجرعة واملواعيد إلى املمرضة لتحتفظ به سليما وتعطيه لطفلكم في
املوعد املحدد وفق التعليمات الالزمة.
في حال شكوى ولدكم من أي مرض مثل :ارتفاع درجة الحرارة ،أو اإلسهال ،أو التقيؤ ،أو أحد األمراض املعدية ،مثل :الحصبة ،الجدري
ً
املائي ،أو الحصبة األملانية ،القمل ،أو النكاف ..الخ ،يرجى إبقاؤه في البيت إلى أن يتعافى تماما من أعراض املرض ،كما يرجى احضار تقرير
طبي وتسليمه للممرضة ليحفظ في ملفه .لن تستلم املمرضة دواء خافض للحرارة ليتم إعطاؤه للطفل بل ستطلب إعادة الطفل إلى البيت
وذلك من أجل سالمته وسالمة اآلخرين.
لذا نوص ي باالتصال باألرقام املباشرة للعيادة :السيدة /مها الجمال على هاتف رقم ، 22275008 :أو السيدة سيتا على هاتف رقم
 22275035إلبالغهما عن أية مشكالت صحية يعاني منها أطفالكم ،وتزويدها باملعلومات الكاملة حول احتياجاتهم الطبية.
 حاجة الطفل إلى الراحة والنوم
األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  5 - 2سنوات بحاجة إلى ساعات نوم مكثفة أكثر من الكبار والتي تختلف من طفل آلخر ،ولتحديد
الساعات التي يحتاجها الطفل للنوم دعيه ينام ( في غير أيام املدرسة ) ويستيقظ على راحته في اليوم التالي ،واحسبي كم ساعة نامها
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ً
طفلك والتي ستتراوح غالبا بين  12 - 9ساعة ،فإذا أخذ طفلك حاجته من النوم ستالحظين الفرق في مدى سرعة استيقاظه ونشاطه
وابتسامته مما سينعكس على مدى تأقلمه وسعادته في املدرسة.
 الغذاء الصحي السليم
نحن في مدرسة البيان ندعم الغذاء الصحي وندعو ولي األمر إلى أن يهتم بذلك وأن يتنبه ملا يضعه في حقيبة طعام طفله ،وننوه إلى أنه ال
يسمح باملكسرات في مرحلة ما قبل املدرسة.
أطعمة ممنوعة 

أطعمة مسموح بها 
فواكه مجففة بسكويت مالح/هش وجبنة ،فواكه
وخضراوات طازجة ،زبيب ،جبنة طرية ،زبادي ،عصير،
حليب ،شطائر ،رقائق ذرة ،بيض مسلوق.

شطائر الشوكوالتة ،حلوى ،قطع شوكوالتة ،رقائق البطاطس،
علكة و مشروبات غازية ،املكسرات بكافة أنواعها

 .13األطفال املتغيبون
على ولي األمر إبالغ املعلمة/املمرضة عن تغيب ولده .إن لم يتم اإلبالغ عن غياب ولدك ستتصل املمرضة بكم عند ثالث يوم غياب
للطفل لالطمئنان عليه.
 .14الزي املدرس ي
 على جميع األطفال الحضور إلى املدرسة بالزي املدرس ي الذي يحمل شعار املدرسة.
 الرجاء كتابة اسم الطفل على كل قطعة من مالبسه لسهولة التعرف عليها.
 يباع الزي املدرس ي في مكان مخصص في املدرسة وفق مواعيد محددة.
 يفضل ارتداء حذاء رياض ي خفيف دون رباط.
 يمنع ارتداء (الكروكس) أو الصندل املفتوح من األمام وذلك لسالمة الطفل.
ً
 ال يسمح بارتداء املصوغات أو الحلي ،خوفا من فقدانها أثناء اللعب ،واملدرسة ال تتحمل مسئولية فقدانها.
 في بعض األيام سيسمح لألطفال الحضور بلباس حر( .عادة ما يكون يوم اللباس الحر هو آخر يوم خميس من كل شهر).
املالبس اإلضافية :
ً
نرجو إرسال مالبس إضافية لكل طفل لالستعمال عند حدوث طارئ ما .يجب أن يدون اسم الطفل كامال على كل قطعة من مالبسه.
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في الفصل

 .15سياسة االنضباط
ً
نسعى جاهدين إلى تطوير الشعور الذاتي باالنضباط لدى الطفل ،ومن خالل هذا الشعور سيصبح الطفل مسئوال عن :تصرفاته ،وأقواله،
ً
وأفعاله .ويجب تعليم األطفال الشعور باملسئولية منذ نعومة أظفارهم ليصبح هذا الشعور طبيعيا لديهم حين يكبرون .لقد وضعت
القوانين من أجل حماية الطفل ومصلحته ومن أجل توفير بيئة دراسية مناسبة وآمنة .لكل مرحلة وضعت مجموعة من القوانين تحكم
تصرفات األطفال داخل الفصل ،في الحمام ،املمرات ،وفي امللعب موضحة فيما يلي:
استمع للمعلمة عندما تتكلم وال تقاطع.
ً
استخدم عبارات أدب الحديث واملجاملة :من فضلك  ،آسف  ،شكرا.
املش ي داخل الفصل و عدم الركض.
كف اليد من أذى اآلخرين بأي طريقة سواء بالضرب  ،العض أو البصق ،و عدم التدافع في الطابور.
تكلم بأدب.
استأذن قبل املغادرة.
استخدم الصوت املسموح به في الفصل.
ال تقذف باأللعاب أو األشياء وال تلق بها على األرض.
رتب الفصل.
أعد الكرس ي إلى مكانه تحت الطاولة بعد االنتهاء من استعماله.
قف في الطابور بسرعة.
ال تقف على الطاوالت أو الكراس ي وال تجلس تحتها.
ال تلون على الطاولة أو الحائط.
أحسن استخدام ركن القصة :ال تمزق صفحات القصة .أعد القصة إلى مكانها بعد االنتهاء منها.
الجلوس معتدال على األرض أثناء سرد القصة أو مشاهدة الفيديو.
ً
ً
ً
استخدم ألعاب الساحة استخداما سليما وآمنا.
ال تغادر البوابة الرئيسة من دون صحبة شخص راشد.
عدم مد اليد على اآلخرين بأي طريقة سواء بالضرب ،العض أو البصق ،و عدم التدافع في الطابور.
ال تضع ألعاب امللعب الصغيرة كاملكعبات وغيرها داخل أجهزة اللعب الكبيرة.
ً
اغسل يديك جيدا :بعد الفرصة .بعد استعمال الحمام .بعد األكل.
استخدم الحمام بمساعدة شخص راشد وال تلعب باملاء.
قف في الطابور وانتظر دورك لدخول الحمام عند وجود تجمعات كبيرة.
كن صبورا وخذ دورك في الطابور.
يجب إبقاء باب الحمـام مغلقا عند االستخدام
املش ي وعدم القفز على السلم.
امسك بسور الدرج والزم الجهة الصحيحة عند الصعود وعند النزول.
ال تمسك بيد زميلك في أثناء استخدام السلم.
كف يدك عن اآلخرين.
ضع حقيبة الطعام في مكانها في الخزانة.
ضع املعطف والقفازات وغيرها في أماكنها املخصصة في الخزانة.
امش ي وال تركض في املمر.
احترام ممتلكات الغير وعدم العبث بها.
في امللعب

في الحمام

في املمرات/الساللم
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 .16اجتماعات أولياء األمور مع املعلمات
من أجل مساعدة ولدكم  ،فال بد من وجود تواصل مباشر ومستمر بين البيت واملدرسة .يمكنكم أخذ موعد للمقابلة مع املعلمة من خالل
االتصال بموظفة االستقبال في مرحلة ما قبل املدرسة ،فزيارة قصيرة ملتابعة مدى تقدم ولدكم ستكون مفيدة للغاية ،فإن الحظت أي
ً
مشكالت دراسية أو سلوكية لدى ولدك ،نتمنى عدم االنتظار كي ال تزداد األمور سوءا ،فال تتردد في االتصال بمعلمة طفلك ملناقشة األمر
معها .فإن استمرت املشكلة وما زلت تشعر بعدم الرضا االرتياح من اجتماعك باملعلمة فيمكنك مقابلة املديرة املساعدة أو املديرة.
تقام اجتماعات أولياء األمور مرتين في السنة الدراسية .و يتم ججز املواعيد لحضور هذه االجتماعات عن طريق برنامج سكولي حيث
يمكنكم اختيار املوعد املناسب لكم .يستغرق وقت االجتماع مدة  10دقائق فقط .في حال شعرتم بأنكم بحاجة لوقت أطول و مقابلة
املعلمة في مرة أخرى الرجاء التواصل مع موظفة االستقبال لتحديد موعد أخر.
 .17التوجيه االجتماعي
تضم مرحلة الروضة اختصاصية اجتماعية مهمتها مساعدة األطفال للتكيف مع البيئة املحيطة  ،كما تحول الحاالت التي تحتاج إلى رعاية
ً
خاصة إلى جهات االختصاص  ،وتعمل االختصاصية االجتماعية جنبا إلى جنب مع اإلدارة واملعلمات من أجل مصلحة الطفل.
ً
فإن كنت ترغب في مقابلة االختصاصية االجتماعية ملناقشة أي أمر ،فما عليك إال أن تحدد موعدا معها مباشرة .كما يوجد في مرحلة ما
قبل املدرسة مسؤولة دمج ملساعدة األطفال و دعم املعلمات ،و يمكنها أن تقدم لكم الدعم في حال رغبتم بذلك.
 .18تسلسل اإلجراءات ملشاركة أولياء األمور نقاط االهتمام
ً
تقع في بعض األحيان مشكالت أو أحداث محل اهتمام بالنسبة لكم وتظهرون رغبة في مشاركتنا إياها .نحثكم على إحاطتنا علما إذا كان
ً
هناك أية مشكلة لنعمل معا على حل األمور واملحافظة على قنوات التواصل مفتوحة بيننا.
فيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها لحل مشكلة ما:
الخطوات الواجب تجنبها
الخطوات الواجب اتباعها
تواصل مع معلمة ولدك من خالل البريد اإللكتروني أو الهاتف أو ال يجوز ألولياء األمور املبادرة بالتحدث مع أي من األطفال الذين
ترك رسالة لتتصل بك املعلمة .إن املعلمة هي أكثر األشخاص قد تورطوا بمشاجرة أو سوء تفاهم مع أبنائهم.
ً
ً
ً
قربا ألبنائكم في املدرسة واكثرهم تأثيرا في حل املشكلة مباشرة
ً
ال تتجنب التواصل مع معلمة ابنك/ابنتك ظنا منك أن األمر قد يثير
باألخص إذا كانت املشكلة بين أطفال الفصل.
استياءها أو غضبها أو أنها قد تظهر ردة فعل انتقامية .أما إذا كنت
ً
فعال تستشعر من املعلمة ردة فعل كهذه فيرجى إبالغ اإلدارة باألمر
إذا استمرت املشكلة بعد مناقشتها مع املعلمة ،الرجاء االتصال
ً
فورا.
باإلدارة :أ .فاتنة خلف (مدير مساعد مرحلة ما قبل املدرسة)
ً
إذا أخبرك ولدك عن مشكلة فيرجى التذكر دائما أن األمور ينظر
يجب إبالغ مديرة مرحلة ما قبل املدرسة أ .آنا هاتيشسون ،إذا إليها من جوانب عدة وأن هناك أكثر من جانب واحد لكل أمر.
كانت املشكلة في غاية الجدية أو في حال استمرار املشكلة دون حل.
الرجاء عدم تخطي املعلمين وإدارة مرحلة ما قبل املدرسة ملناقشة
املشكلة مع مدير املدرسة .إن مدير املدرسة هو أقل األشخاص
ً
تعامال مع ولدك وسيضطر التباع كل القنوات السابقة الذكر.
باإلضافة إلى ذلك ،فإن مديرة مرحلة ما قبل املدرسة ،أ .آنا هاتيشسون تتبع سياسة "الباب املفتوح" ،في حال كان لديكم أية أسئلة أو
استفسارات؛ الرجاء عدم التردد في التوجه إليها.
 .19مدربو التعلم و اختصاصية الدمج التكنولوجي في مدرسة البيان ثنائية اللغة
توفر مدرسة البيان مدربو تعلم و اختصاصية الدمج التكنولوجي ملساعدة ومساندة املعلمين لتطوير طرائق تعليم الطالب وكيف يتعلمون.
يجب علينا إعداد بيئة في الفصول الدراسية تسمح لطالبنا أن يصبحوا "شركاء في التعلم" .يجب أن نتأكد أننا نعلم طالبنا بطريقة ال
تعدهم فقط ملا نعلمهم بل تزودهم باملهارات الالزمة ملواجهة ما ال يعرفونه .يحذرنا الخبراء باستمرار من أن الوظائف التي سيشغلها طالب
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ُ
املرحلة االبتدائية في املستقبل لم تعرف بعد ،لذلك من املهم أن يستطيع طالبنا التفكير بشكل ناقد ليقدروا على حل مشاكل "العالم
الحقيقي" و ليكونوا مسئولين مع معلميهم عن عملية التعلم (بمستويات مناسبة ألعمارهم)
نريد إيجاد مدرسة "للمعلمين املتميزين" الذين يعملون كشركاء مع طالبنا .يعتبر مدربو التعلم و اختصاصية الدمج التكنولوجي الجسر
الرابط في هذه العملية .في البداية ،سيكون لدينا مدرب تعلم لكل مرحلة .مهمة كل مدرب هي العمل مع املعلمين ملساعدتهم على أن يكونوا
ً
نموذجا في استخدام أفضل املمارسات التعليمية بينما نتقدم ونرقى بهم في هذا املجال .ونحن كمدرسة سنستثمر في ميزانية التطوير
الوظيفي الخاصة بتهيئة مدربي التعلم و اختصاصية الدمج التكنولوجي ملواجهة هذا التحدي كما سنحرص على تواجد فرص ال متناهية
للحرص على استمرارية تطورهم و صقل مهاراتهم بينما هم يعملون على مساندة املعلمين لتطوير مهاراتهم.
ً
تنعم مدرسة البيان ثنائية اللغة بفريق تربوي ملتزم باالرتقاء لألفضل ،ومع العمل يدا بيد مع مدربي التعلم سيستطيع املعلمون إثراء
ذخيرتهم من استراتيجيات التعليم بينما يتواجد معهم زميل ملساندتهم وإعطائهم مالحظات قيمة وضرورية لضمان نجاحهم.
 .20التقارير املدرسية
تسلم التقارير املدرسية ألولياء أمور أطفال ما قبل الروضة والروضة األولى و الثانية ثالث مرات كل عام .األولى في شهر ديسمبر وتشمل
ً
تقريرا عن أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر ،والثانية في شهر مارس (نهاية الفترة الثانية) ،والتقرير الثالث واألخير في شهر يونيو ويشمل تقرير
ً
ً
نهاية العام الدراس ي .ويقيم األطفال تقييما مستمرا من بداية العام حتى نهايته.
 .21الخطة الدراسية األسبوعية (الجداول االسبوعية)
ً
ستجدون كل أسبوع الخطة الدراسية ويطلق عليها أحيانا بالجداول األسبوعية على موقع سكولي  Skooleeمذكور فيها املواضيع التي
ستدرس خالل األسبوع باإلضافة الى األحداث و األنشطة الهامة فيه .وتعد هذه الخطة وسيلة للتعاون بين املدرسة والبيت .الرجاء قراءتها
واستخدامها للمراجعة مع طفلكم .وللتعرف على أخبار املدرسة يمكنكم زيارة موقع املدرسة www.bbs.edu.kw
ننصح أولياء األمور بتحميل تطبيق سكولي على هواتفهم النقالة .للدخول ستضع نفس اسم املستخدم يليه  @bbsمثال :
F0201
F0201@bbs
 .22الرحالت املدرسية
ً ً
تعد الرحالت جزءا مهما من املنهج الدراس ي ملرحلة ما قبل املدرسة ،حيث إنها تقدم لألطفال مشاهدات ومعلومات وخبرات ال يتسنى تقديم
مثلها في الفصول الدراسية .وتكون تلك الرحالت مشتركة بين قسمي اللغة العربية واللغة اإلنجليزية لتحقيق التكامل في كل ش يء.
ترسل رسالة املوافقة إلى األهالي قبل وقت كاف لتوقيعها وإعادتها إلى مرشدة الفصل.
إن كان طفلك يعاني من مرض ما يوم الرحلة فال يمكنه الذهاب الى الرحلة املدرسية ،و الرجاء إبقاءه في البيت ،إذ سيكون من الصعب
على املعلمة توفير الرعاية الالزمة له.
سياسة مرافقة ولي األمر لألطفال في الرحالت
 على ولي األمر إبالغ معلمة الفصل عن رغبته في مرافقة األطفال فور إعالمه بموعد الرحلة.
 على ولي األمر اتباع النظم والقوانين املدرسية املطلوبة في الرحالت املدرسية.
 على ولي األمر مساعدة املعلمات املرافقات لألطفال ،وتحمل مسئولية مجموعة من األطفال خالل الرحلة.
 إذا رغب ولي األمر في تقديم أية مقترحات لتحقيق أهداف الرحلة ملزيد من املعرفة واملتعة لألطفال ،عليه تقديمها قبل الرحلة أو بعد
الرحلة ملديرة األنشطة لألخذ بها.
 على ولي األمر املحافظة على السرية التامة ألحداث الرحلة وال سيما ما يتعلق بسلوكيات األطفال التي رآها في أثناء الرحلة.
 .23االحتفال بأعياد امليالد
 بهدف زيادة الوقت الذي يقضيه األطفال في التعلم ولاللتزام بسياسة املدرسة الجديدة ،فإنه ال يسمح باالحتفال بأعياد امليالد خالل
اليوم املدرس ي.
ً
 نحن نحترم رغبة أولياء األمور باالحتفال بأعياد ميالد أوالدهم بوسائل مختلفة وجعلها أياما متميزة ،ولكن علينا أن نقدر الوقت الذي
نستخدمه في التعليم .لذلك نرجو منكم عدم إرسال أية بالونات ،هدايا ،أو أية أغراض أخرى بهدف االحتفال فذلك سيتسبب بإرباك
لليوم الدراس ي.
 ال يسمح لولي األمر بتنسيق حفالت خالل اليوم الدراس ي حتى لو كانت خالل فترة األكل من مثل :إحضار البيتزا أو كيكة عيد ميالد،
أنشطة وألعاب وغيرها.
 الرجاء ممن يرغب بتوزيع دعوات لالحتفال بعيد ميالد ابنه/ابنته خارج املدرسة إرسال الدعوات إلى االختصاصية االجتماعية (يجب أن
يكون هناك دعوة لكل طفل في الفصل أو (جميع األوالد/جميع البنات).
 الرجاء عدم التردد في االتصال على املعلمة أو مكتب اإلدارة في حال كان لديكم أي استفسار يتعلق بهذا األمر.
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 .24الطرائق التي تساعد أولياء األمور في متابعة أبنائهم إلى جانب الدور الذي تقوم به املدرسة
احتياجات األطفال عديدة ،وهناك العديد من األشياء التي بإمكانكم أن تقدموها ألطفالكم لتهيئوا لهم الجو املمتع في املدرسة .فيما يلي بعض تلك
األشياء:
ً
 اقرأ لطفلك كل يوم ووفر له كتبا عديدة ليطلع عليها.
 امتدح طفلك عندما ينجز عمله بنجاح.
ً ً
 خصص من وقتك يوميا وقتا لتجلس فيه مع طفلك وتستمع إلى ما لديه .فهكذا تعود طفلك على االستماع ومشاركة اآلراء.
 ناقشه في أنشطة املدرسة ،تكلم عن أصدقائه في املدرسة ،والخبرات الجديدة التي يتعلمها ،فبهذه الطريقة تشجع عملية التعلم.
 قم بتحديد روتين لوقت النوم ولوقت االستيقاظ.
 اجعل طفلك يشارك في أعمال املنزل ،فهذا ينمي لديه حس املسؤولية (جمع األلعاب وترتيب املالبس).
 شجع طفلك بأن يقوم بأعماله بنفسه (ارتداء املالبس ،حمل حقيبته ،إطعام نفسه)...
ً
 من املهم جدا أن تعود طفلك على الذهاب إلى الحمام وتنظيف نفسه بنفسه واستغنائه عن مساعدة املربيات.
ً
 أظهر اهتمامك باملدرسة ،كن جزءا من عملية تعليم طفلك .قم بتحديد مواعيد مع معلماته ملناقشة مستواه.
 اقرأ جميع الرسائل اإلخبارية واألوراق املرسلة من املدرسة.
 انتبه ملا ترسله في حقيبة طعام طفلك وشجعه على تناول الطعام الصحي.
 .25الخاتمة
الغرض من هذا الدليل تقديم املساعدة لكم ونتمنى االحتفاظ به والرجوع إليه دوما في حال رغبتم في تعرف أي موضوع يهمكم .إذا كان
ً
لديكم أي استفسار الرجاء عدم التردد في السؤال فأبوابنا دائما مفتوحة.
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