
نحن نحب األهايل المتطوعني 

األهايل األعزاء:

إن مسـاعدة طفلـك عـى إدراك قيمـة التعليـم أمـر فـي غايـة األهميـة. كما أن وجـودك في المدرسـة هو أحـد الطرق 
إلظهـار حبك وتشـجيعك له.

تتمثـل مهمـة مدرسـتنا فـي خلـق بيئـة تعليميـة ُيمنـح فيهـا الطـاب الفرصـة للوصـول إىل إمكاناتهـم الكاملـة، وتلبية 
احتياجاتهـم األكاديميـة واالجتماعيـة والتنمويـة. نحـن نؤمـن أن كل ذلك عنـد تنمية مهـارات القـراءة والكتابة عى وجه 

الخصـوص، ونحـن نبحـث عـن متطوعـن لمسـاعدتنا في هـذه المهمـة الرائعة.

ندعـوك نحـن واألطفـال للتطـوع بوقتـك ومواهبـك، وسـنقدر لـك كمتطـوع تفانيـك كمسـاعد داعـم ونمـوذج يحتـذى 
بـه. نحـن نعلـم أن وقتـك ثمـن، ولكننـا نأمـل أن تتمكـن مـن تعبئـة االسـتبانة  أدنـاه، وأن تشـجعك هـذه الدعـوة عـى 
المشـاركة والتطـوع. رجـاء ال تـردد فـي االتصال بالمدرسـة فـي أي وقـت للمزيد مـن المعلومات حول هـذا الخصوص.

اكتسـاب  أطفالنـا عـى  التطـوع لمسـاعدة  الرغبـة فـي  لديـك  سـؤال: هـل 
وتطويـر المهـارات القرائيـة باللغـة العربيـة؟ ضـع/ي إشـارة )✔( أمـام الخيـار 

المناسـب

مجال المسـاعدة: ضع/ي إشـارة )✔( أمام الخيار المناسـب ) بإمكانك اختيار 
أكرث مـن إجابة(   

نعم               ال

المساعدة في تنظيم أنشطة  القراءة داخل أو خارج المدرسة.

مشـاركة خـرات معينـة أو التحـدث حـول موضـوع أو حـدث وطـي أو عالمـي أمـام الطاب ضمن نشـاط 
منظـم أو داخـل الغرفـة الصفية.

القراءة  الجهرية لكتاب أو قصة معينة للطاب ضمن نشاط منظم أو داخل الغرفة الصفية.

المساعدة في تنظيم المكتبة/غرفة المصادر.

مسـاعدة المعلـم/ة داخـل حصـص اللغة العربيـة، كتنظيم أنشـطة جماعية أو تسـيري مجموعـات العمل، 
إلخ...



العربيـة؟  اللغـة  أو  الطفـل  تربيـة  تحمـل مؤهـا فـي تخصـص  سـؤال: هـل 
المناسـب  الخيـار  أمـام   )  ✔  ( إشـارة  ضـع/ي 

تحديد اليوم المناسب للمساعدة: ) بإمكانك اختيار أكرث من إجابة(   

الرجاء تحديد طريقة االتصال بكم:

الهوايــــــــــــات: ضع إشـارة  ) ✔ (  أمام الخيار المناسـب ) بإمكانك اختيار 
أكرث مـن إجابة(

القراءة )قراءة القصص بشكل درامي(.

 الكتابة.

التمثيل أو المرسح.

الرسم.

الشعر.

أخرى قد يستفاد منها لدعم تعليم اللغة العربية ) أذكرها/ يها (  ----------------------

نعم               ال

اليوم :           األحد              االثنن              الثاثاء              األربعاء              الخميس

االســــــــم: ------------------------------------   صف الطفل: --------------------------

صلة القرابة بالطفل:-----------------------------   اسم الطفل: --------------------------

عر الهاتف ------------------------

 عر الريد اإلكروني ------------------------

 وسائل أخرى، حددها ودّون العنوان ------------------------


