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المدرسة الثانوية

اإلنتقال إلى
المدرسة الثانوية
قائمة التدقيق والنصائح للمساعدة في تحضير طفلك لإلنتقال إلى المدرسة الثانوية
أهم شيء يمكنك القيام به لمساعدة طفلك هو أن نكونوا مستعدين.
وفيما يلي قائمة من األمور التي يمكنك القيام بها إلعداد طفلك.
كن على علم بما يلي
☐ تحدث مع المعلمين في مدرسة طفلك اإلبتدائية لمعرفة كيفية
مساعدة المدرسة لطالب الصف  6من أجل إعدادهم لإلنتقال
إلى المرحلة الثانوية.
☐ إحضر أمسيات األهل والمعلمين وجلسات المعلومات التي تعقد
في مدرسة طفلك (سواء االبتدائية أوالثانوية) .هذه فرص جيدة
لمعرفة ما يحدث ،وطرح األسئلة والتعرف على اآلباء اآلخرين.

☐ تعرف عماإذا كانت مدرسة طفلك تقوم بتقديم الدعم إلى طالبها
لجعل مرحلة اإلنتقال تسير بشكل سلس قدر اإلمكان وتأكد من
أن يأخذ طفلك دورا في ذلك .على سبيل المثال ،يمكن أن تكون
مدرسة طفلك تقوم بأنشطة توجيهية ومخيمات.
☐ إتصل بمدرسة طفلك الثانوية إذا كان طفلك يعاني من حالة
طبية ،أو أي إحتياجات خاصة أو كنت تشعر بالقلق إزاء شيء
ما .تحدث مع الشخص المناسب من العاملين في المدرسة ،على
سبيل المثال منسق المرحلة  ،مدير الخدمات الطالبية أو ممرضة
المدرسة.

☐ زيارة الموقع اإللكتروني لمدرسة طفلك الثانوية ،وإلقاء نظرة
لمعرفة ما يحدث في المدرسة وقراءة بعض النشرات اإلخبارية
األخيرة.

اإلستعداد للسنة الدراسية
☐ تأكد من أن لدى طفلك الزي المدرسي والكتب والقرطاسية وأية
أدوات أخرى قبل بدء العام الدراسي.

☐ ال تنسى أن تقرأ نشرة مدرسة طفلك حيث أن هناك الكثير من
المعلومات وتحديثات بخصوص اإلنتقال إلى المدرسة الثانوية.

☐ تأكد من أنك قد قمت بترتيب المواصالت ،وأن طفلك يعرف
روتين ووقت مغادرة المنزل للذهاب إلى المدرسة .في
حالة استعمال وسائل النقل العام ،القيام بتجربتها حتى يشعر
باإلطمئنان .إذا كنت سوف تقوم بأخذه من المدرسة تأكد من أنه
يعرف المكان الذي ستأخذه منه إلنتظارك فيه.

☐ إعرف موعد يوم التوجيه في المدرسة الثانوية الذي يعقد لتعريف
الطالب الجدد على المدرسة والتأكد من حضور طفلك .إذا لم
يتمكن من الحضور ،إتصل بالمدرسة ورتب جولة لكل منكما
معا.
☐ ينبغي أن يحصل طفلك على كتيب في يوم التوجيه بالمدرسة
الثانوية .تأكد من قراءة الكتيب مع طفلك للتعرف على النهج
والقواعد المتبعة في المدرسة  -مثل مواعيد اليوم الدراسي،
والواجبات المنزلية والزي المدرسي.

☐ يجب أن يكون لديك خطة لليوم األول  -مثل أخذ طفلك للقاء
صديق له ،وتأكد من أنهم يعرفون إلى أين يذهبوا عندما تبدأ
المدرسة.
☐ وضع نسخة من الجدول الدراسي لطفلك في مكان واضح في
المنزل  -مثال على الثالجة.
☐ تأكد من أن لديك خريطة للمدرسة والجدول الدراسي وسهولة
وصول طفلك لهما خالل كل يوم دراسي.
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☐ كن منظما في المنزل  -شجيع طفلك على إستعمال مفكرتة
اليومية ،وأن يتعود على روتين يومي ألداء الواجبات المدرسية
في المنزل ،جدولة الواجبات المدرسية مع األنشطة األخرى ،وأن
يكون هناك مكانا للقيام بإنهاء الواجبات المدرسية.
☐ ضع خطة حول كيفية إدارة التواصل بين المنزل  /المدرسة مثل
إعادة المالحظات إلى المدرسة.
☐ ضع خطة كل أسبوع حتى يعرف طفلك ما هي األدوات والكتب
التي يحتاج أن ياخذها كل يوم إلى المدرسة.
☐ تأكد من أن يذهب طفلك إلى المدرسة في اليوم األول م َُعدا إعدادا
جيدا لهذا اليوم عن طريق:
• خذ قسطا كافيا من الراحة – النوم الجيد مهم جدا
• تناول إفطارا جيدا
• قم بإرتداء الزي المدرسي (لبس المجوهرات مقيدة في كثير
من المدارس)
• تأكد من الوصول إلى المدرسة قبل بداية اليوم الدراسي بوقت
كاف
• إعرف المكان الذي تلتقي فيه مع أصدقائك في فناء المدرسة
• إعرف أين سيتم التجمع في الطابور الصباحي لليوم األول
• خذ معك ملف  ،مقسم إلى أجزاء ،وأوراق للكتابة وعلبة أقالم
• خذ معك أكل صحي إلستراحة الصباح وكذلك لفترة الغداء
• تأكد من أن جميع متعلقاتك تم وضع إسمك عليها
• ترتيب وقت ومكان أخذك من المدرسة إلى المنزل ويكون
لديك خطة إحتياطية في حال حدوث شيء غير متوقع.

اإلنتقال إلى
المدرسة الثانوية
تحدث مع طفلك
قبل أن يبدأ المدرسة الثانوية
☐ طرح أسئلة مثل “ما رأيك في ماذا ستكون عليه المدرسة
الثانوية؟” و “ماهي األمور التي تتطلع إليها؟”
☐ إستمع إلى مايقلق طفلك وساعده في التعامل معها قبل
حدوثها .ما هي اإلجراءات التي تعتقد أنه سيحاول القيام بها
أوال؟ ماذا سيفعل اذا ضل طريقه أو تأخر عن الصف؟
☐ التحدث معه عن مقابلة أشخاص جدد ،وكيفية تكوين
صداقات والتعرف على المعلمين.
☐ التحدث معه عن البلطجة وضغط األقران .تأكد من أن طفلك
يعرف مكان العثور على منسق المرحلة أو موظفي خدمات
الطالب في حالة الحاجة للمساعدة أو إستشارة.
☐ التحدث معه عن روتين المدرسة والجداول الدراسية،
وتعريفه كيفية إستعمال خريطة المدرسة
☐ ساعد طفلك على أن يكون واقعيا حول الحاجة إلى أخذ
الوقت ليستقر في البيئة الجديدة.
☐ كن مستعدا لإلستماع لطفلك عندما يكون بحاجة ألن يسألك
أو يريد التحدث معك عن المدرسة
خالل األسبوع األول في المدرسة الثانوية
☐ إسأله كيف كان يومه في المدرسة وما هو رأيه في المدرسة
الثانوية – الموقع ،المعلمين ،المواد الجديدة واألصدقاء.
☐ تحدث عن المدرسة مع طفلك بطريقة إيجابية والتركيز على
نجاحاته.
☐ عزز اإلستراتيجيات مثل التفكير اإليجابي  ،أخذ نفس عميق،
أخذ قسط واف من النوم بالليل وتناول الطعام بشكل جيد.
☐ أنصت – أعط فرصة لطفلك كي يتكلم.
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