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آغاز خدمات پیش دبستانی برای کودکانی که
زبان انگلیسی را بعنوان زبان دوم خود فرا
می گیرند.
آغازی مثبت در پیش دبستان بسیار مهم است.
بازدید والدین و کودکان از پیش دبستان قبل از آغاز آن ارزشمند
است .در صورت امکان ،دوره پیش دبستانی را با جلسات کوتاه
شروع کنید و بتدریج زمان آن را افزایش دهید تا به فرزندان خود
کمک کنید خود را به محیط وفق دهند و احساس راحتی کنند.
والدین می توانند انتظار داشته باشند که معلمین خونگرم و پذیرا بوده
و کودکان را به استفاده از زبانهایی جز انگلیسی تشویق کنند .اکثر
پیش دبستانها می توانند برای والدینی که خود انگلیسی را بعنوان زبان
دوم فرا می گیرند ،خدمات مترجم تلفنی فراهم کنند تا به آنها در درک
اطالعات کمک کنند .عالوه بر آن ،ممکن است برای کوتاه مدت،
امکانات حمایت به دو زبان برای کمک به کودکانی که به زبانی غیر
از انگلیسی صحبت می کنند موجود باشد تا در پیش دبستان جا بیافتند.
معلمین از مشارکت والدین در جنبه های گوناگون برنامه استقبال می کنند .این به
کودکان کمک می کند احساس کنند از آنها استقبال شده است و هم با خانه و هم با
محیط پیش دبستان ارتباط دارند .همچنین به والدین کمک می کند بدانند وقتی
فرزندشان بدون آنها در پیش دبستان است ،آنجا چه برنامه هایی دارند.

والدین چگونه می توانند برای جا افتادن فرزندانشان
در پیش دبستان از آنها حمایت کنند.

اطالعات برای خانواده ها :برگه 2

 گذراندن وقت خود در کنار فرزندشان در پیش دبستان – شرح دادن برنامه
های منظم پیش دبستان برای فرزند خود ،بازی با آنها ،خواندن کتاب و
ترانه ها ،صحبت با فرزندان.
 صحبت کردن با فرزندشان در مورد تجربیات و احساساتشان :به آنها اطمینان
بدهید و آنها را تشویق کنید.
معلمین تمایل دارند فرهنگ و آداب و رسوم خانواده را درک کنند و به آنها احترام
بگذارند و اطالعاتی در مورد تجربیات گذشته داشته باشند .در میان گذاشتن
اطالعات خانوادگی با معلمین به آنها کمک می کند درک بهتری از کودکان،
خانواده ها ،زبان ،روش های زندگی و تجربیات کودکان داشته باشند .نمونه هایی
از اطالعاتی که والدین در اختیار خدمات پیش دبستانی قرار می دهند ،عبارتند از:
 اطالعات در مورد سالمت و واکسیناسیون کودکان ،نیازهای پزشکی،
بیماری ها و آلرژی های آنها.
 چگونگی تعویض پوشک فرزندان.
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ﭼﮕﻭﻧﮕﯽ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﻭﺍﻟﺕ )ﺗﻭﺍﻟﺕ ﻫﺎی ﭘﻳﺵ ﺩﺑﺳﺗﺎﻥ ﻫﺎ ﻓﺎﻗﺩ ﺩﺭﺏ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧﺩ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻣﻳﻥ ﺑﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺣﺕ ﻧﻅﺭ ﺩﺍﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧﺩ ﻭ ﺩﺭ
ﺻﻭﺭﺕ ﻧﻳﺎﺯ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧﻧﺩ(.
ﻏﺫﺍﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﻣﯽ ﺧﻭﺭﻧﺩ ،ﺁﺩﺍﺏ  /ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻏﺫﺍ ﺧﻭﺭﺩﻥ.
ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻓﺭﺯﻧﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺣﻭﻩ ﻏﺫﺍ ﺩﺍﺩﻥ ﺷﻣﺎ ﻳﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﺁﻳﺎ ﻓﺭﺯﻧﺩ ﺷﻣﺎ ﺧﻭﺩﺵ ﻣﯽ
ﺗﻭﺍﻧﺩ ﺑﺩﻭﻥ ﮐﻣﮏ ﻏﺫﺍ ﺑﺧﻭﺭﺩ.
ﻧﻳﺎﺯﻫﺎی ﺍﺳﺗﺭﺍﺣﺗﯽ/ﺧﻭﺍﺏ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ :ﺑﺭﺍی ﻣﺛﺎﻝ ،ﺗﺭﺍﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻭﺍﻟﺩﻳﻥ ﻣﯽ
ﺧﻭﺍﻧﻧﺩ ،ﮐﺗﺎﺏ ﻣﻭﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺁﻧﻬﺎ ،ﺍﺳﺑﺎﺏ ﺑﺎﺯی ﻳﺎ ﭘﺗﻭی ﻣﺧﺻﻭﺹ ﻭ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ
ﮐﻪ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﻣﻌﻣﻭﻻً ﻁﯽ ﺭﻭﺯ ﺍﺳﺗﺭﺍﺣﺕ ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ/ﻣﯽ ﺧﻭﺍﺑﻧﺩ.
ﻭﺍﻟﺩﻳﻥ ﭼﮕﻭﻧﻪ ﻓﺭﺯﻧﺩ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺗﺳﻠﯽ ﻣﯽ ﺩﻫﻧﺩ.
ﻭﺍﻟﺩﻳﻥ ﭼﮕﻭﻧﻪ ﺍﺯ ﺭﻓﺗﺎﺭ ﻓﺭﺯﻧﺩﺍﻥ ﺧﻭﺩ ﺣﻣﺎﻳﺕ ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩ ،ﺑﺭﺍی ﻣﺛﺎﻝ ﻧﺣﻭﻩ
ﺗﺭﺑﻳﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﻧﺯﻝ.
ﻓﺭﺯﻧﺩﺍﻥ ﺷﻣﺎ ﺍﺯ ﺑﺎﺯی ﺑﺎ ﭼﻪ ﻭﺳﺎﻳﻠﯽ ﻟﺫﺕ ﻣﯽ ﺑﺭﻧﺩ.
ﺁﺩﺍﺏ ﻭ ﺭﺳﻭﻡ ﻭ ﺟﺷﻥ ﻫﺎی ﻓﺭﻫﻧﮕﯽ ﻭ ﺧﺎﻧﻭﺍﺩﮔﯽ.

ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻓﺭﻫﻧﮓ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺎﺩﺭی ﻳﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺻﺣﺑﺕ ﺷﺩﻩ ﺩﺭ
ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺣﻳﻁ ﭘﻳﺵ ﺩﺑﺳﺗﺎﻥ:
ﺩﺍﻧﺵ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺧﻭﺍﻧﺩﻥ ﻭ ﻧﻭﺷﺗﻥ ﻭ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺗﻭﺳﻁ ﻣﻌﻠﻣﻳﻥ ﺑﺎ ﮔﻔﺗﮕﻭ ،ﺗﺷﻭﻳﻕ
ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﻭﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎی ﺗﻔﮑﺭ ﺍﺯ ﻁﺭﻳﻕ ﺑﺎﺯی ﻫﺎی ﻧﻣﺎﻳﺷﯽ ،ﺑﻪ ﺍﺷﺗﺭﺍک
ﮔﺫﺍﺷﺗﻥ ﮐﺗﺎﺏ ﻫﺎ ﻭ ﺧﻭﺍﻧﺩﻥ ﺩﺍﺳﺗﺎﻥ ﻫﺎ ،ﺁﻭﺍﺯ ﺧﻭﺍﻧﺩﻥ ﻭ ﺑﺎﺯی ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺭ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺣﻣﺎﻳﺕ
ﻣﯽ ﺷﻭﻧﺩ .ﺍﻳﻥ ﺗﺟﺭﺑﻳﺎﺕ ﻫﻣﭼﻧﻳﻥ ﺑﻪ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧﺩ ﺍﻧﮕﻠﻳﺳﯽ ﺭﺍ ﻓﺭﺍ ﮔﻳﺭﻧﺩ.
ﻭﺍﻟﺩﻳﻥ ﺗﺷﻭﻳﻕ ﻣﯽ ﺷﻭﻧﺩ:
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ﺑﺭﺍی ﻓﺭﺯﻧﺩ ﺧﻭﺩ ﻭ ﺩﻳﮕﺭ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﭘﻳﺵ ﺩﺑﺳﺗﺎﻥ ﮐﺗﺎﺏ ﻫﺎی ﺗﺻﻭﻳﺭی ﺯﺑﺎﻥ
ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﺧﻭﺍﻧﻧﺩ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺧﻭﺩ ﺑﺭﺍﻳﺷﺎﻥ ﻗﺻﻪ ﺑﮕﻭﻳﻧﺩ.
ﺍﻭﻗﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﺻﺭﻑ ﺻﺣﺑﺕ ﺑﺎ ﻓﺭﺯﻧﺩ ﺧﻭﺩ ﻭ ﺩﻳﮕﺭ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﻫﻣﺯﺑﺎﻥ ﮐﻧﻧﺩ.
ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻣﻳﻥ ﺁﻭﺍﺯﻫﺎ ،ﺗﺭﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﺧﻭﺩ ﺭﺍ ﻳﺎﺩ ﺩﻫﻧﺩ ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻣﻳﻥ
ﺑﺗﻭﺍﻧﻧﺩ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺭﺍی ﻫﻣﻪ ﮐﻭﺩﮐﺎﻥ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﮐﻧﻧﺩ.
ﺁﻫﻧﮓ ﻫﺎﻳﯽ ﺍﺯ ﻓﺭﻫﻧﮓ ﺧﻭﺩ – ﺑﺻﻭﺭﺕ ﻣﻭﺳﻳﻘﯽ ﺿﺑﻁ ﺷﺩﻩ ﻳﺎ ﺳﺎﺯ – ﺑﻪ
ﭘﻳﺵ ﺩﺑﺳﺗﺎﻥ ﺑﻳﺂﻭﺭﻧﺩ.
ﺍﻗﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﺹ ﻓﺭﻫﻧﮓ ﺷﺎﻥ ﺍﺳﺕ ،ﻧﻅﻳﺭ ﺗﺻﺎﻭﻳﺭ ﻳﺎ ﺍﺷﻳﺎء ﺧﺎﺹ ،ﺭﺍ ﺑﻪ
ﭘﻳﺵ ﺩﺑﺳﺗﺎﻥ ﺑﻳﺂﻭﺭﻧﺩ.
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