
  المدرسة الشاملة في مدينة سالوتسو

"   الطالب المنتظرين" بروتوكول استقبال

  وروضات سالوتسوفي حضانات 

 

  ماذا يقول القانون المدرسي   ; 

 

 2022/2023الذي ينظم االلتحاق بالمدارس للعام الدراسي  30/11/2021بتاريخ  29452ينص القرار رقم 

، يمكن تسجيل  2019ديسمبر  31لثالثة من العمر بحلول سن يبلغون  على أنه باإلضافة إلى األطفال الذين

. في مدارس الروضة والحضانات   2020 أبريل 30بحلول يكملون الثالثة من عمرهم الذين  األطفال  

عام  89من المرسوم الجمهوري  2الفقرة  2، عمالً بالمادة  :ب  مشروط للذهاب للروضة قبول األطفال المبكر

2009 

 

قوائم االنتظارذ واستنفاأتوافر األماكن   • . 

 

ال دون سن توافر الغرف والمعدات المناسبة لالستخدام والوظائف ، مثل تلبية االحتياجات المختلفة لألطف  •

 .الثالثة

 

 .التقويم التربوي والتعليمي من قبل أعضاء هيئة التدريس ألوقات وطرق االستقبال   •

 

يمها للعائالت فرصة إضافية يمكن تقد اليس إلزاًما على المدارس ، ولكنه المبكرين لاألوائاالطفال إن استقبال  

.وخاصة في ظل ظروف معينة  

 

 بروتوكول استقبال لتالميذ المستقبل 

 

في الحضانات  المتقدمين بروتوكول االستقبال هو وثيقة تقوم بإعداد وتنظيم اإلدراج المدرسي للتالميذ األوائل

..أيلول هدنا الشامل بدًءا من شهر سبتمبرالتمهيدية في مع  

 

: فيما يتعلق بقبول الطالب المذكورين أعاله  

 

ن هدفها النهائي اعتبار أن التسجيل في السنة األولى من رياض األطفال يشكل بداية الدورة التدريبية التي يكو

دائم بين ة لبدء حوار إيجابي ويمثل فرص,الدراسة االجبارية اكتساب المهارات األساسية المطلوبة في نهاية 

. المؤسسات التعليمية والعائالت  

 

ار المرونة ، يتطلب تعديل الهيكل التنظيمي لرياض األطفال بناًء على معيالمبكرين اعتبار أن إدخال األطفال 

هتمام ، من اال لتكييفه مع االحتياجات التربوية والنفسية ألطفال هذه الفئة العمرية الذين يحتاجون إلى مزيد

لحظات من االسترخاء والدعم العاطفي ؛ ووإيقاعات مختلفة ، وأوقات أطول ،  

 

، اعتبار نقص الكوادر المتخصصة للمساعدة  

 

التالية التي والمعايير  للشروط يخضع (  2022أبريل 30المولودين بحلول )ألطفال دون سن الثالثة اقبول فإن 

: اعضاء هيئة التدريس حددها مجلس  

 

 

 

 

 



 

،  (فتحة الشرج ) المشي ، والتحكم في العضلة العاصرة)تحقيق االستقاللية الكاملة في السلوكيات األساسية   .1

في الجدول المرفق الذي يتعين على  15وتحقيق الحد األدنى من الدرجة ( والتغذية ، واستخدام المراحيض

. (تشرين االول ,وبراكتشهر حوالي منتصف)المعلمين إكماله في نهاية فترة االستقبال   

 

. فقط في األقسام حيث توجد أماكن متاحة االطفال  راجإد. 2  

 

و  4فال في سن وليس في األقسام التي ال يوجد فيها سوى األط)فقط في أقسام بها أطفال في سن الثالثة إدراج . 3

. ر سنًانظًرا ألن األوقات والمساحات واألنشطة التعليمية مصممة لألطفال األصغ( سنوات 5 . 

 

. كحد أقصى لكل قسم فقط أطفال 3يتم قبول  .4  

 

ألطفال ، يتم النظر في خطورة الحالة قبل تقديم اذو إعاقة معترف بها بشهادات في األقسام ذات التلميذ . 5

. المبكرين  

 

ن بعض عانون موالسيما لالطفال الذين ي.يتم تحديد خصائص قسم االستقبال قبل بداية التسجيل بالروضة . 6

. او اثناء تحديد هذة المشاكل والتصديق عليها/ المشاكل   

 

معايير السابقة في االقسام التي ال يتم فيها الوصول الي الحد األدني لعدد االطفال المتقدمين فإنه ال يؤخذ بال. 7

6-5-4-3 رقم   

 

أي خالل ,لول ر سبتمبر أيوخالل شه,يجب ان يتم اإلدراج والتسجيل في االقسام بطريقة تدريجية وشخصية . 8

ة ألن هذا من ال يتم قبول اإلدخاالت خالل العام الدراسي أو في سن الثالث و.الفترة المخصصة فقط لالستقبال 

. شأنه أن يكسر التوازن الذي تم الوصول إليه بالفعل في األقسام  

 

تدريجيًا ( تقبالأي لفترة االس)سيكون الحضور المتوقع لألطفال من شهر سبتمبر إلى حوالي منتصف أكتوبر . 9

ة وحضور اليوم خالل هذه الفترة ، يُسمح بالمشاركة في الوجب. الصباحية فقط بدون وجباتالفترة ويقتصر على 

. ر المدرسةالدراسي بأكمله فقط في حاالت استثنائية ، باالتفاق مع المعلمين وبناًء على طلب موثق إلى مدي  

 

، سيتمكن األطفال  1ل والوصول إلى الحد األدنى من الدرجات الموصوفة في النقطة بمجرد انتهاء فترة االستقبا

باالتفاق  أو حضور اليوم الدراسي بأكمله تدريجيًا وبالطريقة التي حددها المعلمون/ من المشاركة في الوجبة و 

. مع األسرة  

 

فس المدرسة ا بإخوة أو أخوات في نيُدرج األطفال األوائل في تصنيف منفصل ويحصل أولئك الذين التحقو .10

. على درجة إضافية ؛ في حالة الدرجات المتساوية ، يكون لألطفال األقدم األسبقية  

 

ستقاللية في الرحالت المدرسية من قبل المعلمين على أساس االالمتقدمين سيتم تقييم مشاركة األطفال . 11 

. او الطفلة والنضج الذي وصل إليه الطفل  

 

عمل وبالتالي  أداة بمثابة للتالميذ األوائل في روضة األطفال في المعهد الشامل" روتوكول االستقبالب"يعتبر 

. يمكن دمجها وتنقيحها بناًء على احتياجات المدرسة  

قة عليه من قبل تمت الموافقة عليه من قبل المجلس األكاديمي للطفولة لما يتعلق بالجانب التعليمي وتمت المواف

. الشامل في مدينة سالوتسو المعهد إدارة مجلس  

 

 saluzzo 

 



 

 

 

 

 

    المرفق  أ
 

. أم الطفلة ال / الطفلعلى جدول التقييم الذي يسمح للمعلمين بتحديد ما إذا كان يمكن قبول  أالمرفق يحتوي   

 

إلى الحد  1، حيث يشير الرقم  5إلى  1أهداف كحد أدنى سيتم تقييمها بدرجة تتراوح من  5يتكون الجدول من 

. الحد األقصى 5األدنى من النقاط و   

ة حضوره روض ة من ناحية قبولإيجابي تكون النتيجةعلى األقل ، فسدرجة  15إلى الطفلة / الطفل إذا وصل 

. األطفال ؛ خالف ذلك ، يجب تأجيل الحضور إلى العام الدراسي التالي  

 

 

ً يظهر الطفل انفصاالً سلمي   5    4    3    2    1   . عن األسرةوصحيا  ا  

 

. وقت المدرسة بشكل إيجابيمع الطفل يتعايش    5    4    3    2    1    

 

باته الطفل قادر على التعبير عن احتياجاته ومتطل   5    4    3    2    1  

.بطريقة مفهومة للكبار  

ج فتحة الشر)يتحكم الطفل في العضلة العاصرة   5    4    3    2    1  

ه احتياجويكون قادًرا على التعرف على  (الخراج ل

. لهذا  

يسمح لذي االنتباه والتركيز ايتمتع الطفل بحد أدنى من    5    4    3    2    1  

. صيرة وصغيرةق ةنشطبالقيام باله   

 

 

 

 ______________________   المجموع

 


