لألعمار من
 3-4سنوات

ببرنامج ( )3-Kو برنامج
صفما قبل الروضة
()Pre-K

تح َّ
دثوا .العبوا .اقرؤوا!
كل يوم ،هناك متعة وطرق سهلة ملساعدة طفلكم عىل تنمية حب للقراءة يدوم عىل مدى الحياة.
تحدَّ ثوا
■تح َّدثوا إىل طفلكم بأكرث لغة ترتاحون بالحديث فيها .فهذا يساعد طفلكم عىل التعلم باملستقبل بأي لغة كانت.
■ قوموا بتأليف القصص سوياً .تبادلوا األدوار متخيلني ما يحدث تالياً! فهذا ميكنه أن يساعد طفلكم عىل تذكر التفاصيل ،وتنمية
خياله ،والتدرب عىل اإلصغاء.
■ صفوا األصوات التي تسمعوها ،مثل السيارات التي تطلق الصفارات ،والحافالت التي تهدر ،والكالب التي تنبح  -وذلك ملساعدة
طفلكم عىل تعلم كلامت جديدة لوصف العامل.
جربوا هذا! تبادلوا األدوار يف رسد القصص حول أشكال الغيوم وذلك ملساعدة طفلكم عىل استخدام خياله والتعبري عن أفكاره بالكلامت.
"أعتقد أن الغيمة تبدو كشكل القط! ماذا ترى؟"

العبوا

■  غ ُّنوا أغان أو العبوا ألعاب الكلامت املسجوعة .إن هذا بإمكانه مساعدة طفلكم عىل سامع وتذكر األصوات التي تؤلف الكلامت،
وهي خطوة هامة نحو القراءة.
■ زوروا ساحة لعب وقوموا بع ِّد كل مرة تذهب األرجوحة وتعود! ميكن لطفلكم التدرب عىل الع ّد واستخدام كلامت األرقام.
■ اذهبوا إىل الحديقة وابحثوا عن أشياء مثرية لالهتامم .قارنوا هذه األشياء من حيث الحجم أو اللون .هذا يساعد األوالد عىل تعلم
االنتباه إىل التفاصيل وتعلم كلامت جديدة.

جربوا هذا! غ ُّنوا سوياً أثناء وقت االستحامم ملساعدة طفلكم عىل تذكر كلامت جديدة والتدريب عىل الكلامت املسجوعة .غ ّنوا أغنية
تعرفونها ،أو ألِّفوا أغنية جديدة بأي لغة كانت.

اقرؤوا
■ اقرؤوا الفتات الطرق ،والبطاقات ،وحتى علب رقائق الحبوب! فهذا يعلِّم طفلكم أن األحرف والكلامت موجودة يف كل مكان،
ويساعدهم عىل التحضري للقراءة وللمدرسة.
■ ساعدوا طفلكم يف اختيار كتبه الخاصة يف مكتبتكم املحلية .سيساعده هذا عىل تنمية الرغبة بالكتب والبدء يف الرغبة بالقراءة.
من السهل الحصول عىل بطاقة مكتبة باملجان!
■ أعيدوا قراءة كتب طفلكم املفضَّ لة بأي لغة تتحدث ُّها عائلتكم .إن إعادة الكتب قد تخلق التعود عىل النظام وتساعد طفلكم يف
تعلم حب الكتب ،والكلامت ،والقصص.
جربوا هذا! ابحثوا عن كلامت تبدأ بالحرف األول من اسم طفلكم .التعرف عىل األحرف والكلامت هو خطوة هامة نحو القراءة.

)T&I 28631 (Arabic

لألعمار من
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ببرنامج ( )3-Kو برنامج
صفما قبل الروضة
()Pre-K

تح َّ
دثوا .العبوا .اقرؤوا!
هناك الكثري من املوارد التي ميكن لعائلتكم استخدامها لالستعداد للقراءة!
استخدموا المكتبة الرقمية ( )myONلقراءة الكتب المجانية على هاتفكم الذكي ،أو الكومبيوتر اللوحي ،أو الكومبيوتر.
تتضمن المكتبة الرقمية ( )myONأكثر من  6000كتاب ،بما فيه العناوين باللغة االسبانية ،وتقوم النشرة اإلخبارية لمكتبة ( )myOnبوضع مقاالت مناسبة
للسن .إن العائالت التي لديها أطفال من كافة األعمار لديها امكانية وصول مجانية حتى تاريخ .18/9/30
( www.myon.comلألعمار من وقت الوالدة حتى سن أربع سنوات ،اسم المستخدم " "nycaوكلمة السر")"myon
جربوا هذه األفكار المسلية من متحف األطفال بمنهاتن ()Children’s Museum of Manhattan
يساعدكم "وقت التحدث مع بعض" على إيجاد أحاديث كل يوم مع طفلكم تقود إلى القراءة فيما بعد .إن األحاديث القصيرة تعادل التعلم الكثير!
cmom.org/all-the-way-to-k-and-beyond-posters/
زوروا فروع المكتبة المحلي
يمكنكم القراءة مع طفلكم ،والتعرف على الكتب في المنزل ،أو حضور وقت سرد القصة أو نشاط تعليمي مبكر آخر .يوجد أيضاً موارد على شبكة اإلنترنت
يمكنكم تنزيلها في المكتبة أو في المنزل.
في منهاتن والبرونكس واستاتن آيالند
ابحثوا عن أقرب مكتبة إلى منزلكم www.nypl.org/locations/map :أو اتصلوا على رقم الهاتف (917) ASK-NYPL
ابحثوا عن الموارد للقراء الصغارwww.nypl.org/education/parents/early-literacy :
في بروكلين
ابحثوا عن أقرب مكتبة إلى منزلكم www.bklynlibrary.org/locations :أو اتصلوا على رقم الهاتف (718) 230-2100
ابحثوا عن الموارد للقراء الصغارwww.bklynlibrary.org/learn/kids :
في كوينز
ابحثوا عن أقرب مكتبة إلى منزلكم www.queenslibrary.org/ql_findabranch :أو اتصلوا على رقم الهاتف (718) 990-0728
ابحثوا عن الموارد للقراء الصغارwww.queenslibrary.org/kids/parents-teachers/early-childhood :
قوموا بتنزيل تطبيق ( )Vroom Appللحصول على أفكار أكثر الختبارها عندما تتنقلون من مكان آلخر
استخدموا التطبيق المجاني ( )Vroomمع طفلكم من أجل تنشيط لحظات تنمية الذكاء.
 app.vroom.org/أو ابحثوا عنه في متجر التطبيقات على هاتفكم الذكي
جربوا األدوات سهلة االستخدام للقراءة من موقع ()Reading Rockets
اطلعوا على النصائح المتعلقة بالقراءة لآلباء في عدة لغات ،بما في ذلك آباء األطفال ذوي االحتياجات الخاصة.
www.readingrockets.org/article/reading-tips-parents-multiple-languages

تحدَّثوا .العبوا .أقرؤوا! نصائح مفيدة لربنامج ( )3-Kو برنامج صفما قبل الروضة ( )Pre-Kوتم اقتباسها من برنامج ( )All the Way to Kبالرشاكة مع متحف األطفال مبنهاتن
) ،(Children’s Museum of Manhattanوادارة خدمات األطفال ،وادارة التعليم.

