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مواعيد دوام البرنامج

مركز البداية القوية للتعليم المبكر

تفتح جميع المراكز أبوابها طوال السنة الدراسية  ،و تغلقها في اإلجازات الرسمية للدولة و أيام دورات
التطوير المدرسية و في اإلجازات المدرسية.
و يعلن عن أيام اإلغالق في المدارس وعلى الموقع اإللكتروني لمديرية التعليم كذلك على التطبيق
اإللكتروني الخاص بالمديرية.
يسجل األطفال في البرنامج في أول زيارة لهم  ،و على األهل إحضار شهادة ميالد الطفل عند التسجيل .
و يمكنهم الحضور في أي وقت يناسبهم وفي أي مركز من مراكز مدينتي ننايمو )(Nanaimoأو ليدي
سميث  ،(Ladysmithأو أي مركز من مراكز والية  .BCكما أن هناك وجبات خفيفة تقدم لألطفال.
Cedar Elementary
8:45 a.m. to 11:45 a.m.
2215 Gould Rd., Nanaimo
250 722-2722
Georgia Avenue Community
9:30 a.m. to 12:30 p.m.
625 Georgia Ave., Nanaimo
250 753-1044

Bayview Elementary
8:45 a.m. to 11:45 a.m.
140 View St., Nanaimo
250 754-3231
Fairview Community
9:00 a.m. to 12:00 p.m.
205 Howard Ave., Nanaimo
250 753-3418

McGirr Elementary
8:45 a.m. to 11:45 a.m.
6199 McGirr Rd., Nanaimo
250 758-8946

Ladysmith Primary
8:45 a.m. to 11:45 a.m.
510 Sixth Ave., Ladysmith
250 245-3912

Frank J. Ney Elementary
9:00 a.m. to 12:00 p.m.
5301 Williamson Rd., Nanaimo
250 729-8045

Quarterway Elementary
12:30 p.m. to 3:30 p.m.
1632 Bowen Rd., Nanaimo
250 754-6845
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شكرا الدعم المالي المقدم من وزارة التعليم .فالمدارس الحكومية في ننايمو و ليدي سميث يدعمون األسر ليندمجوا
في التعليم المبكر و يقدموا لهم الفرص ليقضوا بعض الوقت مع أطفالهم في التعلم عن طريق اللعب.
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ع/ي حدودا وا حة و منطقية و بسيطة
قدم/ي تفسيرات وا حة لتلك الحدود
و ح/ي للطفل ما هو المتوقع من بدال من
طر األس لة
عزز/ي السلوكيات الجيدة بالكلمات
واإليما ات
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إح ل/ي على انتبا طفلك بطريقة فيها
احترام
اقتر /ي من طفلك و المس
كر/ي طفلك بما هو متوقع من .
را /ي م اعر طفلك قبل و ع الحدود
إستخدم/ي سياسة إعاد الوجه أي توجي
انتبا الطفل نحو ن اط اخر أو إعطا لعب
مما لة أو بديل .
كوني تمو جا يحتذ ب في حل الم اكل
قدم/ي لهم بعض الخيارات المال مة

ادا
نرجوا أن ت توا للمركز مستعدين للعب! قد يمتاز
اللعب ببعض الفو ى بسبب االلوان و الغرا
والرمل والما .ويمكن لألهالى و مقدمي الرعاية
(كاالهل الحا نين ،واألجداد،و العمات
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يجب ترك عربات األطفال و الدراجات الهوا ية في
الخار .كما نرجوا ترك ألعا الطفل في المنزل
و لك لتجنب إختالط األلعا و الغيرة بين األطفال.
كذلك يرجى مراعاة الطال في ال فو الدراسية
و لك بالتقليل من الضو ا و من الحديث ب وت
عال في الممرات .و يرجى اإلحتفا بالمحاف

/

• الحضور مع طفلك في كل المرات .
• م اركة األطفال في جميع الن اطات .
• مرافقة أطفالكم من وإلى دورة الميا .
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