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نرحب بالجميع هنا!
سجّل لمرحلة الروضة في مجلس مدارس منطقة أوتاوا-كارلتون، حيث نرحب بجميع األطفال - 

بغض النظر عن الدين أو الِعرق أو اللغة أو الجنس أو الخلفية.

هناك مدرسة بالقرب منك. مجلس مدارس منطقة أوتاوا-كارلتون هو األكبر بين مجالس المدارس في شرق 
أونتاريو، حيث يضم 113 مدرسة للمرحلة األساسية في جميع أنحاء أوتاوا.

الروضة في مجلس مدارس منطقة أوتاوا-كارلتون هي بيئة تعليمية يسودها األمان والرعاية والشمولية حيث 
يتعلم األطفال استكشاف العالم وحّل المشاكل وتكوين الصداقات. نقّدم:

برنامج بدوام كامل، لمدة سنتين، ثنائي اللغة بالكامل، حيث يُدرَّس بنسبة %50 باإلنجليزية و  
%50 بالفرنسية؛

التركيز عىل التعلم النشط، القائم عىل اللعب، لمساعدة األطفال عىل التعلم واالكتشاف بطريقة ممتعة؛  

وفريق من المدرسين المهتّمين، حيث يكون لكل صف معلم ومدرسون مختصون بالطفولة المبكرة.  

تتوفر برامج اليوم الممتد قبل وبعد المدرسة، حيث يستطيع طفلك المشاركة في النشاطات المكّملة لما   
يجري أثناء اليوم المدرسي االعتيادي.

رسالة مديرة مجلس المدارس
أهالً وسهالً بكم في الروضة، وأهالً وسهالً بكم في مجلس مدارس منطقة أوتاوا-

كارلتون! ندرك أن هذه هي البداية لرحلة تعليمية رائعة بالنسبة ألطفالكم.

يتطلع معلمو ومدرسو الطفولة المبكرة المرخصون في رياض األطفال التابعة 

للمجلس إىل العمل معكم ومع أطفالكم مع إقبالنا عىل سنتين ممتعتين 

من التعلّم. 

برنامج الروضة الذي نقدمه هو نقطة االنطالق لمجموعة من البرامج التي يقدمها 

مجلس مدارس منطقة أوتاوا-كارلتون. اليوم الدراسي األول في الروضة هو اليوم 

األول في طريق رائع ينتظرك. يتلّهف فريق مجلس مدارس منطقة أوتاوا-كارلتون 

للترحيب بكم وبأطفالكم وأسركم في مجتمعنا التعليمي.
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جلسات المعلومات لألهالي
ستعقد مدرستكم المحلية جلسة معلومات افتراضية لألهالي. حيث ستعرفون المزيد عن برنامج الروضة لدينا وتلتقون 

بمدير المدرسة وطاقم العمل وتحصلون عىل النصائح المفيدة لمساعدة أطفالكم عىل االستعداد للروضة. لمعرفة 

المزيد، يُرجى زيارة ocdsb.ca/kindergarten أو الموقع اإللكتروني الخاص بالمدرسة.

سجّل اآلن!
عملية التسجيل سهلة وتتكون من ثالث خطوات:

الخطوة األوىل - اعثر عىل مدرستك

اعثر عىل مدرسة طفلك باستخدام محّدد موقع المدارس التفاعلي هذا.  

الخطوة الثانية - أكمل نماذج التسجيل

أكمل نموذج التسجيل عىل اإلنترنت.  

الخطوة الثالثة - اجمع الوثائق

بعد تقديم نموذج التسجيل الخاص بك عىل اإلنترنت، ستتلقى رسالة بالبريد اإللكتروني تحتوي عىل مزيد   
من التعليمات.

ستحتاج إىل...  

إثبات العنوان. 	إثبات سن طفلك.  	

 للحصول عىل معلومات تفصيلية حول التسجيل، بما في ذلك سجل اللقاحات،
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االستعداد للروضة
البدء بالذهاب إىل الروضة مغامرة مثيرة لألطفال وأسرهم. ولكن البدء بشيء جديد يمكن أن يسبب أيضاً مشاعر 

جياشة. قد يكون طفلك متحمساً أو متوتراً أو خائفاً أو فضولياً أو حتى خجوالً.

تتضمن بعض االستراتيجيات التي تساعد في تهيئتك أنت وطفلك:

تحّدث إىل طفلك حول مشاعره.  

اعرف مشاعرك حول هذه المرحلة الهامة وشاركها مع األصدقاء والعائلة.  

احضر، افتراضياً أو شخصياً، فعاليات “أهالً بكم في الروضة” في مدرسة طفلك.  

اذهب في زيارة إىل المدرسة وساحة اللعب.  

.OSTA إن كان طفلك يستقل الباص، احضر يوم التوجيه الذي تقدمه هيئة نقل الطالب في أوتاوا  

مشاركة المجتمعات المحلية أساسية...
تحصل الروضة في مجلس مدارس منطقة أوتاوا-كارلتون عىل الدعم من الروابط المجتمعية التالية:

مركز EarlyON للطفل واألسرة للطفولة المبكّرة يقدم برامج تعليمية مجانية قائمة عىل اللعب 
لألهالي ومقدمي الرعاية الذين تتراوح أعمار أطفالهم من 0-6 سنوات. تعرّف المراكز العائالت بالبيئة 

المدرسية وتدعم االنتقال إىل الروضة وتنّمي الروابط المجتمعية.

مركز استقبال العائلة The Family Reception Centre يرحب بالعائالت الجديدة في كندا 
وفي مجلس مدارس منطقة أوتاوا-كارلتون والعائالت العائدة ويقدم لهم الدعم ليبدأوا حياتهم هنا. 

يشمل ذلك طالب/عائالت السكان األصليين.

هيئة نقل الطالب في أوتاوا )OSTA( هي المسؤولة عن جميع التنقالت بين المنزل والمدرسة 
في مجلس مدارس منطقة أوتاوا-كارلتون. والخدمة متاحة للطالب الذين يبعد سكنهم أكثر من 

800 م عن المدرسة.

الكلمات األوىل First Words/Premiers Mots تدعم عائالت األطفال في سن ما قبل المدرسة 
)0-5 سنوات( للوصول إىل مستوى التواصل األمثل.
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