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        McDonald Elementary School  
Students First: Inspire- Educate- Celebrate!الطالب أوال: إلهم،علم، إحتفل                            

 
 

Please continue to attend all  School Events-يرجى االستمرار في حضور نشاطات  المدرسة  

 

 

Read at Home Plan for McDonald  Elementary School Students خطه للقراءة في المنزل لولدكم 

Each student should read the recommended daily 

minutes. Please see table below: 

     Read at Home Plan for McDonald  Elementary School  

Kindergarten students  20-25 Minutes Daily  

First Grade Students   25-30 Minutes Daily  

Second Grade Students  30-35 Minutes Daily 

Third Grade Students  35-40 Minutes Daily 

Fourth Grade Students 40-45 Minutes Daily 

Fifth Grade   45-50 Minutes Daily 

 

 Reading book bags will go home daily 

 Students will read daily  

 Reading Logs– Signed daily by parents 

 Read to / with your child daily 

 Take your child to the public library or purchase books – let your 

child choose the books 

     Online reading websites through the District homepage           

(CLEVER)        http://dearbornschools.org/  

Websites: zearn.org    mobymax.com  edmentum.com 

اليومية الموصى بها. يرجى   الدقائقيجب على كل طالب قراءة 

 االطالع على الجدول أدناه:

  خطه للقراءة في المنزل لولدكم

 

 دقيقة يوميا ٢٥-٢٠طالب رياض األطفال 

 دقيقة يوميا ٣٠-٢٥طالب الصف األول 

 دقيقة يوميا ٣٥-٣٠الصف الثاني  طالب

 دقيقة يوميا ٤٠-٣٥طالب الصف الثالث 

 دقيقة يوميا ٤٥-٤٠طالب الصف الرابع 

 دقيقة يوميا ٥٠-٤٥الصف الخامس 

 

 يجب على ولدكم جلب الكتب من المدرسه الى البيت كل يوم

 يوميا  يقرأ ولدكم  يجب أن

  كل يوم يقرا  يجب على أولياء االمور التاكد من أن ولدكم

  قراءة ولدكم كل يوم الرجاء أن تقرا أو تستمع الى

  دع ولدكم يختار الكتب -الرجاء أخذ ولدكم الى المكتبه العامه أو شراء كتب لولدكم

مواقع القراءة عبر اإلنترنت من خالل الصفحة الرئيسية للمقاطعة )كليفر( 

http://dearbornschools.org/ 

 Zearn.org        mobymax.com    edmentum.comمواقع الويب: 
  Parental Partnership with the School is Crucial Because:  

Educators + Parents + Students = Excellent Students and Successful Community 

 الشراكة بي  أولياء االمور والمدرسة أمر في بالغ األهمية ألن: المعلمي  + أولياء  االمور + الطالب   طالب مميزي  ومجتم  ناج 

 

 

 

 

 

 

 

The Panther News           Full School Day: 8:35- 3:35 Half-day: 8:35- 11:45. Late Starts: 9:35-3:35  

Dr. Moughni, Principal                                         

Principal’s Corner: 

Dear Parents/Guardians: 

 

On behalf of the staff at McDonald Elementary School, I am 

happy to welcome you to the 2019-2020 school year!  We are 

looking forward to a productive partnership with you to 

ensure our children can achieve to their highest potential. We 

recognize that in order to be successful in school, our 

children need support from both the home and school. We 

Morning Drop off  

 All students who are dropped off on Diversey are 

allowed to walk through the building to get to their 

morning line-up area black top.  Kindergarten line up 

area is inside the building.  

 ديفيرسيب في الصباح الرجاء إستعمال مدخل عند جلب الطال

 . للدخول الى المدرسه 

Reading is Essential to success in Every Subject 

 الرجاء توصيه ابنائكم على عدم إستعمال اليدي  والرجلي  واللسان إليذاء اآلخري 

Boys and Girls: Please Keep Hands and Feet to yourself and Watch what you say to others 

PBIS Expectations at McDonald Elementary School- Be Safe- Be Respectful- Be Responsible 

ا - يك  مسؤوالا     السلوك اإليجابي للطالب يعتمد في األساس على أن :  يك  أميناا - يك  محترما
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know a strong partnership with you will make a great 

difference in your child’s education. As partners, we share 

the responsibility for our children’s success and want you to 

know that we will do our very best to carry out our 

responsibilities. As we approach a new school year, we will 

work together with parents to make this school year 

successful for all of our students.                          

We ask that you guide and support your child’s learning by 

ensuring that he/she: 

➢ Attends school daily and arrives on time (8:30), 

ready for the day’s learning experience  

➢ Respects self and others 

➢ Completes all homework and classroom 

assignments given by teachers  

➢ Reads daily to develop a love for reading and to 

improve reading skills  

➢ Shares school experiences with you so that you are 

aware of his/her school life  

➢ Informs you if he/she needs additional support in 

any area or subject  

➢ Knows that you expect him/her to succeed in 

school and go on to college \ 
➢ We will continue educating students on healthy 

eating habits. Please make sure to send healthy 

snacks and healthy lunch with your child every 

day, if you are planning on celebrating your 

child’s birthday at school, please do not buy 

cupcakes or sugary juices, rather buy healthy 

snacks such as fruits, vegetables, yogurt, and real 

juices. 
 
 

Reading is Essential to Success in Every 

Subject 

  القراءة ضرورية للنجاح في كل المواد
 

No Weapons on School Property- Real or Toys 

No Reference to weapons through: Discussions- 

Gestures- Sounds- Games- etc.… 

 ممنوع األسلحة في المدرسه- حقيقيه أو ألعاب 

                                                              
Each student should read the recommended daily 
minutes. Please See table below.  

Grade Minutes to Read Daily 

Kindergarten  20-25 

First Grade  25-30 

Second Grade  30-35 

Third Grade  35-40 

Fourth Grade 40-45 

Fifth Grade  45-50 

School children should be in bed no later than 8:30 

p.m. on school nights. Thanks  

 
 
How Much Sleep Should My Child Get?  

  Age   Hours Of Sleep  

0 - 2 months     10.5 - 18  

2 - 12 months     14 - 15  

1 - 3 years     12 - 14 

3 - 5 years     11 - 13 

5 - 12 years     10 - 11  

 
                                            PTA 

Please join the PTA ($10.00 the whole year) 

Thank you PTA for supporting our Students 

 

School Time 

Please do not bring your children to school earlier than 

8:15 if they are eating breakfast and not earlier than 8:30 if 

they are not having breakfast. School Starts at 8:35. 

Thanks  

 

For the safety of your children, please wait for them 

outside at dismissal time. Thank You 
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 ممنوع كل ما يتعلق بالسالح:  التحدث- الحركات-األصوات-األلعاب- 

 

ABCs of Student 

Success 

 

Written by Addie Gaines, 

https://www.educationworld.com/a_admin/newsletter/success/ 

A Is for Attendance  , B Is for Bedtime , C Is for Choices , 

D Is for Determination , E Is for Empathy , F Is for 

Failure , G Is for Grace , H Is for Homework , I Is for 

Independence , J Is for Jobs K Is for the Kitchen , L Is for 

Listening , M Is for Money , N Is for Nothing . O Is for 

Overcoming Obstacles  P Is for Parent Involvement , Q Is 

for Questions , R Is for Respect , S Is for Security, T Is for 

Testing , U Is for Unique , V Is for VIPs W Is for Wisdom 

, X Is for eXplore , Y Is for Yesterday , Z Is for Zoomed 

Reading is Essential to Success in Every 

Subject 

  القراءة ضرورية للنجاح في كل المواد
 

 

 
 

Any Questions please call us at 313-827-6700 

 

 

 
 

    Be Safe 

               Be Responsible 

                               Be Respectful 
 

                                                                 

September 2019 School Events 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

 3 4 

NWEA  

5 

NWEA 

6 

NWEA 

9 

NWEA 

10 

NWEA 

11 

NWEA 

12 

NWEA 

13 

Dismissal 11:45 

16 

NWEA 

 

17 

NWEA 

18 

Late Start  

NWEA 

19 

NWEA 

20 

½ Day  

Dismissal @ 11:45 

https://www.educationworld.com/a_admin/newsletter/success/success001.shtml
https://www.educationworld.com/a_admin/newsletter/success/success002.shtml
https://www.educationworld.com/a_admin/newsletter/success/success003.shtml
https://www.educationworld.com/a_admin/newsletter/success/success004.shtml
https://www.educationworld.com/a_admin/newsletter/success/success005.shtml
https://www.educationworld.com/a_admin/newsletter/success/success006.shtml
https://www.educationworld.com/a_admin/newsletter/success/success006.shtml
https://www.educationworld.com/a_admin/newsletter/success/success007.shtml
https://www.educationworld.com/a_admin/newsletter/success/success008.shtml
https://www.educationworld.com/a_admin/newsletter/success/success009.shtml
https://www.educationworld.com/a_admin/newsletter/success/success009.shtml
https://www.educationworld.com/a_admin/newsletter/success/success010.shtml
https://www.educationworld.com/a_admin/newsletter/success/success011.shtml
https://www.educationworld.com/a_admin/newsletter/success/success012.shtml
https://www.educationworld.com/a_admin/newsletter/success/success012.shtml
https://www.educationworld.com/a_admin/newsletter/success/success013.shtml
https://www.educationworld.com/a_admin/newsletter/success/success014.shtml
https://www.educationworld.com/a_admin/newsletter/success/success015.shtml
https://www.educationworld.com/a_admin/newsletter/success/success015.shtml
https://www.educationworld.com/a_admin/newsletter/success/success016.shtml
https://www.educationworld.com/a_admin/newsletter/success/success017.shtml
https://www.educationworld.com/a_admin/newsletter/success/success017.shtml
https://www.educationworld.com/a_admin/newsletter/success/success018.shtml
https://www.educationworld.com/a_admin/newsletter/success/success019.shtml
https://www.educationworld.com/a_admin/newsletter/success/success020.shtml
https://www.educationworld.com/a_admin/newsletter/success/success020.shtml
https://www.educationworld.com/a_admin/newsletter/success/success021.shtml
https://www.educationworld.com/a_admin/newsletter/success/success022.shtml
https://www.educationworld.com/a_admin/newsletter/success/success023.shtml
https://www.educationworld.com/a_admin/newsletter/success/success024.shtml
https://www.educationworld.com/a_admin/newsletter/success/success025.shtml
https://www.educationworld.com/a_admin/newsletter/success/success026.shtml
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23 

NWEA 

 

24  

NWEA 

25  NWEA  

Late Start 

26 

NWEA 

27 

NWEA 

30 

Parent Meeting 9:00 

    

                                                                

October 2019 School Events 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

 1 2 3 4 

7 

 

8 9 10 11 

Dismissal at 11:45 

14 

 

15 16 

Late Start 

17 18 

21 

 

22 23 24 25 

28 

Parent Meeting 9:00 

29 30 31 1 

 

 

November 2018 School Events 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

4 5 

No School for 

students 

Election Day  

6 7 8 

11 12 13 14 15 

18 19 20 21 22 

 

25 

Parent Meeting 9:00 

26 

 

27 

No School 

28 

No School 

29 

No School  

December 2018 School Events 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

2 

Picture Retakes 

3 4 

 

5 6 

 

9 10 11 12 

 

13 

16 

Parent Meeting  

9:00 

17 18 

Late Start  

19 20  

23 Happy Holidays  

No School 

24 

No School 

25 

No School 

26 

No School 

27 

No School  

30 

No School  

31 

No School 

Jan 1 

No School 

Jan 2 

No School 

Jan 3 

No School  

Jan 5 

School Resume  

    

 
 



September-November, 2019    http:// https://mcdonald.dearbornschools.org/       313-827-6700    Volume I    Issue 1 
 

 مدرسه مكدونالد االبتدائيه

 نشرة أخبار المدرسه

   نائب مدير مدرسه هنري فورد  السيده المبرتي                                                مدرسه هنري فورد د. مغنيه، مدير
 زاوية المدير

 
 االعزاء: أولياء امور الطالب 

االبتدائية، يسرني أن أرحب  مكدونالد نيابة عن موظفي مدرسة

ونحن نتطلع إلى شراكة  2019-2018بكم في العام الدراسي 
إمكاناتهم.  من تحقيق أعلى مثمرة معكم لضمان تمكن ابنائكم 

ونحن ندرك أنه لكي ينجح أطفالنا في المدرسة، يحتاجون إلى 
دعم من المنزل والمدرسة. ونحن نعلم أن شراكة قوية معكم 
سوف تحدث فرقا كبيرا في تعليم ولدكم. كشركاء، كونو على 

باننا سوف نبذل قصارى جهدنا لالضطالع بمسؤولياتنا  يقين 
ح. . لنستمر في العمل لمساعدة جميع طالبنا على النجا

لجعل هذه السنة الدراسية مثمرة لجميع  والتعاون معاً  
 الطالب.

 
التأكد  من خالل  نرجوكم أن توجهو وتدعمو تعلم ولدكم 

 من أن ولدكم :

  (،٨:٣٠يحضر المدرسة يوميا ويصل في الوقت المحدد ) ¬

 إحترام النفس واآلخرين - 

  المنزل و داخل الصف. المدرسيه فييكمل جميع الواجبات  ¬

 يقرأ يوميا لتطوير وتحسين مهارات القراءة ¬

تبادل األحاديث مع ولدكم كل يوم حول ما حصل/أو ما تعلم  ¬

على علم بمجريات حياته/حياتها  تبقىون حتى في المدرسه
 .المدرسيه

يعرف أنك تتوقع منه النجاح في المدرسة و بعدها الذهاب  ¬

 لية   إنجازات عاليةتوقعات عا - إلى الجامعه

  

 م  اوالدهم تصن  الفرق\ألهل إلى قراءة ا

 :فللقراءة للطفل فوائد عديدة ومهمة لنمّوه العقلي أبرزها

 :خلق عالقة متينة باألهل -1
خالل نمّو الطفل، يمضي وقته باللعب والركض واكتشاف محيطه. هذا ما يجعل 

تتمثّل بالهدوء والحميمية. فيتمتع بوقٍت فترة القراءة التي تجمعه بوالَديه فترةً مميزة 

دقيقة يومياً، ليصبح األمر عادة و"تقليداً"  30إلى  20عائلي خاص يمتد ما بين 

 .يتطلع إليهما

 :التمك  م  اللغة -2
في القراءة المبّكرة لألطفال، تتشكل لديهم أساسات اللغة التي تخلق تحضيراً غيَر 

الدراسة. لدى اقترابهم من سن الذهاب إلى مباشر لهم قبيل توجههم إلى مرحلة 

المدرسة، يصبحون متقدمين تلقائياً باكتساب اللغة، األمر الذي يقلّص من احتمال 

 .مواجهتهم مشكالٍت في الكتابة وفي فهم األحرف والكلمات

 :اإلنضباط والتركيز -3
كون مشتّتاً قد ال يحبّذ الطفل في البداية مبدأ القراءة والنظر في كتاٍب أمامه، في

خالل قراءة القصة. ولكنه سيسعى مع الوقت إلى تركيز انتباهه إلى مجرياتها. من 

خالل تركيزه يتشكل عنده انضباط ذاتي قوي، يكون ركيزة أساسية عنده تساعده 

 .على االنطالق بسنواته الدراسية

 :التفوق األكاديمي -4
اً للتعلم بشكٍل عام بما أنهم يكتسب األطفال ذوو األهل "القّراء" استعداداً عالي

يقرأون قبل توجههم إلى المدرسة. يجعلهم ذلك يمتلكون تلقائياً قدرة أكبر على 

النجاح في مختلف جوانب التعليم المدرسي. فإذا تعثّر الولد في القراءة والكتابة، 

 كيف يمكنه فهم الرياضيات والعلوم؟

 :مهارات اتصالية أفضل -5

 القراءة ضرورية للنجاح في كل المواد

 لجنة األهل

دوالرات في ألسنة(.نشكر لجنة  10الرجاء اإلنضمام إلى لجنة األهل ) 

 دنااألهل لدعمها ألوال

 حركة السير:

و توصيل األوالد من و إلى المدرسة من الحفاظ على سالمة الجميع  

شارعي دفيرسي ونورميل إتجاه واحد في بداية  األوالد، يصبح خاصةً 

  .الدوام ونهاية الدوام

 

الرجاء األنتباه إلى األوالد عند التفافكم حول السيارات المتوقفة. الرجاء  

 اإللتزام بهذه التغيرات

 جلب األوالد م  المدرسة قبل انتهاء اليوم الدراسي م  

 أجل المواعيد الطبية

بعض  3:00ا كنتم بحاجة إلى أخذ أوالدكم من المدرسة قبل الساعة اذ

الظهر، الرجاء ارسال رسالة خطية إلى مكتب المدرسة في الصباح تؤكد 

 .ذلك. أن تعاونكم بخصوص هذه المسالة مشكور

. 

 مدرسة خضراء

الرجاء أن تتذكروا بأننا مدرسة خضراء. نحن نعيد تصنيع الهواتف 

 صوير، والبطاريات. اذا كانت لديكم أي من هذه األشياءالخليوية، االت ألت

 الرجاء ارسالها إلى المدرسة مع ولدكم لكي يعاد تصنيعها.

 

 ارشادات لالهالي 

ال تسمح البنك او ابنتك ان يستسلموا  ويتوقفوا عن المذاكرة اذا 

هذه   -التالميذ الناجحون ال يفعلون ذلك -عبةاصبحت الدروس ص

-بعض النصائح التي تساعدهم على النجاح  

ال تنهي اعمالهم ووظائفهم عنهم مهما تذمروا من الصعوبات -  

ساعدهم على اعداد برنامج لتنظيم اوقاتهم للوظائف اللتي  -

 تحتاج وقتا طويال

م امدح اوالدك عندما يعملون بجدية و يحققون اهدافه -  

   رسخ في ذهنهم ان المواظبة اهم من الكمال في عملهم  -
 

For the safety of your children, please wait for them 

outside at dismissal time. Thank You 

 

للحفاظ على سالمة ابنائكم ، الرجاء االنتظار في الخارج وقت 

  .االنصراف

.لكم جزيل الشكر  
د األوالد م  وإلى المدرسهجلب وأخ                  

 ) ونشاطصحه  يالمش (

 

من أجل سالمة جميع األطفال في مدرسه مكدونالد االبتدائيه، الرجاء التقيد 

 بالتعليمات التاليه

من السياره فور التوقف من أجل تخفيف عجقه  في الصباح: الرجاء إنزل األوالد



September-November, 2019    http:// https://mcdonald.dearbornschools.org/       313-827-6700    Volume I    Issue 1 
 

اً في القراءة مع ولدهم، يمتلك الولد قدرة على التعبير عن عنما يُمضي األهل وقت

نفسه والتواصل مع اآلخرين بطريقٍة صحية. إذ من خالل مالحظته للتفاعالت بين 

الشخصيات في القصة، فضالً عن التحدث إلى والَديه خالل القراءة لمناقشة القصة 

تواصل اإلجتماعي وطرح األسئلة حولها، يكتسب الولد مهارة قيّمة أال وهي ال

 .السليم

 :التفكير بمنطق -6
من خالل القراءة يكتسب الطفل استيعاب المفاهيم المجّردة، وتطبيق منطقها في 

سيناريوهاٍت مختلفة. فعندما يبرز الشخص السيء في قّصٍة ما يرفض الطفل 

أن القارىء تلقائياً تصرفاته ويبتعد عن اإلمتثال به، وذلك يعود لتفكيره منطقياً ب

 .التصرفات السيئة وغير األخالقية غيُر مقبولة

 :اإلستعداد لتجارب جديدة -7
عبر اختالف الكتب والقصص، يتكون لدى الطفل استعداد نفسي ألن يختبر 

مجريات قصصية عديدة واحتماالت مختلفة في أمور عّدة، فيطبّق ذلك في حياته 

 .العملية ويساعده في مواجهة تغيرات عديدة

 
 

 

جل سالمة جميع األطفال في مدرسه هنري فورد االبتدائيه، الرجاء التقيد من أ

 بالتعليمات التاليه

من السياره فور التوقف على شارع  في الصباح: الرجاء إنزل األوالد

 دريسكول من أجل تخفيف عجقه السير 

وقت االنصراف؛ الرجاء إيقاف السياره في موقف المدرسه والتوجه الى إمام 

لجلب ولدكم المدرسه  . 

إذا كان الطقس جيد ، الرجاء جلب وأخذ ولدكم من وإلى المدرسه سيٍرا الى 

 .األقدام. إن المشي مفيد لصحه الجميع و يساعد على الحد من االزدحام

 .نشكركم على مساعدتكم ولنستمر في العمل معاً للحفاظ على سالمة الجميع

 مع جزيل الشكر وفائق االحترام

 
 

Hover over each Learning Benefit below for a detailed explan 
 

 

 .السير 

من وإلى المدرسه سيٍرا الى األقدام.  إذا كان الطقس جيد ، الرجاء جلب وأخذ ولدكم

 .إن المشي مفيد لصحه الجميع و يساعد على الحد من االزدحام

 .نشكركم على مساعدتكم ولنستمر في العمل معاً للحفاظ على سالمة الجميع

 مع جزيل الشكر وفائق االحترام

 

                
 

 ؟ ولدكم يحتاجها النوم  من ساعه كم
 ساعه كل يوم ١٨-١٠شهري   ،م   ٢-٠

 ساعه كل يوم 15-١٤شهرا  ١٢-٢

 ساعه كل يوم  ١٤-١٢سنوات  ٣-١

 ساعه كل يوم  ١٣-١١سنوات  ٥-٣

 كل يوم١١-١٠سنوات  ١٢-5

 
 

من المدرسة إلى البيت كل يوم  ولدك  عندما يصل 
 :lإستعمل مع ولدك العشره أسئلة التاليه 

 
 ته اليوم ؟. ما هو الشيء المضحك / أو المسلي الذي سمع1
 اليوم؟ حدث معك  . ما هو الشيء المفضل الذي 2
 ماذا حدث؟ حصل شي مهم مع معلمتك اليوم؟  . هل 3
 كان األكثر إثارة لالهتمام في اليوم؟ هو الموضوع الذي  . ما 4
 . هل كان أي طالب متغيب عن المدرسه اليوم؟5
 كان شيئا جديدا تقرأ اليوم؟ . ماذا 6
 ن كنت تتمنى لو لم يحدث؟. ما حدث اليوم أ7
 هل استمتعت بتناول الغذاء اليوم؟ . 8
 . ماذا تعلمت اليوم ؟9

هل فعلت  معك اليوم؟  فعل أي شخص شيئا لطيفا  . هل 10
 شيئا لطيف مع أي شخص اليوم ؟

7 Habits of Happy Kids 

 



September-November, 2019    http:// https://mcdonald.dearbornschools.org/       313-827-6700    Volume I    Issue 1 
 

 ما هي العادات الجيدة التي يجب أن نشجعها في أطفالنا؟
 العادة األولى: ك  خالّقاا  وديناميكياا 

بالمملهل تذكرين كم مرة أشتكى طفلك لك من الملل؟ ال أزال أذكر رد والدتي لي في يوم من األيام، إذ قالت : إن الشخص الممل هو فقط من يشعر   
بأنفسهم، وخلق جو من المرح  إنها كلمات حكيمة وال شك أن الدرس المهم الذي يجب أن نستخلصه منه هو ضرورة قيام األطفال بالترفيه عن أنفسهم

 .حولهم كونها مسؤوليتهم هم وليس أحد غيرهم
السعادة  يتم سرد القصة األولى في الكتاب من خالل قنفٍذ دائم الشعور بالملل. وتحوي القصة عناصر تشير إلى أهمية تحمل المسؤولية في حياتك وعن

عور بالتعاسة والمللوالترفيه وعدم إلقاء اللوم على أي إنسان لما ينتابك من ش . 
 العادة الثانية: إبدأ بالعمل والهدف في صلب تفكيرك

هجية سواء ضع خطة متكاملة لما تنوي القيام به، فكر بها جيداً وقم بكتابتها إن كان ذلك ضرورياً، ومن ثم إعمل على تطبيقها خطوة خطوة بطريقة من

إنشاء مشروع جديدأكانت الخطة هي وضع اللمسات األخيرة على مشروع ما أو  . 
ناً، وعودة إلى الكتاب، فإن القصة الثانية تتحدث عن شخصيتين متناقضتين. تمتلك الشخصية األولى خطة محددة يجني الشخص من خاللها دخالً معي

معيناً وينفقه وال يتبقى منه شيئاً. ويستطيع شراء ما يحتاجه ويعمل على توفير الباقي. أما الشخصية الثانية فال تمتلك هدفاً معيناً، يحقق الشخص ربحاً 

اركةإن أهم ما يمكن أن نستخلصه من هذه القصة هو كون التخطيط المسبق لكل مشاريعنا يحقق لنا الفائدة في النهاية ويمنحنا القدرة على المش . 
 .”إن الهدف غير المكتوب ما هو إال مجرد أمنية“

 العادة الثالثة: األهم ثم المهم
انتهوا من واجباتكم المدرسية أوالً ثم “أوالد في سن الدراسة دائماً ما تعلّم أوالدها أهم الدروس في الحياة من خالل تذكيرهم يومياً قائلة: إن أي أّم لها 

 .”أعملوا ما ترغبون
باه لدى األطفال ويلهيهم عن المماطلة شيء سيء، ولكن كثيراً ما يلجأ إليها األطفال ويمارسونها باحتراف. إذ أن هناك الكثير مما يصرف االنت

 .الدراسة. ولألسف، تنشأ حالة من االضطراب لديهم عند تراكم الواجبات المؤجلة
الذي لم يستعد بما فيه الكفاية الختباره المدرسي وال داعي إلبالغكم بما حدث بعد ذلك’ بوكي‘لقد تعلمنا ذلك من خالل القنفذ  . 

طفال على القيام بما يتوجب عليهم القيام بهتكمن العبرة في هذه القصة في تشجيع األ : 
 ال تتذمر
 ال تماطل
 إنجز فقط

البداية إال  وبكل بساطة، سيتعلم الطفل باكراً بأن تأجيل إنجاز الواجبات المدرسية حتى اللحظة األخيرة بالرغم من أن ذلك قد يمنحه بعض السعادة في

 .أنه يسبب كثيراً من الضيق في عطلة نهاية األسبوع
 العادة الرابعة: التفكير بمنطق الرب 

تاة بعدها تأتي القصة الرابعة لتحكي عن فتاة ترغب في زراعة الحديقة إال أن والدتها تحاول ثنيها عن ذلك بحجة أن ذلك العمل مرهق لها. تقرر الف

بعد وتبدأ الفتاة بالعمل، وفي النهاية نرى كيفية استفادة  كتابة ما تنوي فعله كي تزرع الحديقة وكيف أن والدتها ستستفيد من ذلك. توافق الوالدة فيما

 .الجميع من ذلك
البعيد في أن يعلمنا هذا الدرس أشياء كثيرة لعل أهمها فن التفاوض، وبالرغم من عدم رغبتنا في تطبيق هذا مع أطفالنا إال أن ذلك سيساهم على المدى 

 .يكونوا أقوياء مستقبالً 
 العادة الخامسة: اإلصغاء قبل التكلّم

في اللعب وفكره مشغول في إيجاد شخص ما يلعب معه إلى درجة أنه لم يعد يصغي إلى ما يقوله أقرب أصدقائه له. وفي ’ جمبر‘يرغب األرنب 

 .النهاية، يتعلم كيف يصغي بكامل حواسه
عن طريق الممارسة بصورة منتظمة ألن التواصل يحتوي إن اإلصغاء مهارة مهمة وهي تحتاج أكثر من أذنينا. إنها مهارة نحتاج جميعاً إلى صقلها 

% من الكلمات التي نستخدمها أما البقية فتكمن في مراقبة وجه المتكلم ولغة جسده10على أقل من  . 
 .الدرس الذي يجب استخالصه: أسعى لفهم اآلخرين قبل أن تسعى لكي يفهمك اآلخرون

 العادة السادسة: التشارك والعمل سوياا 
طفال ال يجيدون العمل الجماعي، فهم يفضلون العمل منفردين وهذا أمر مقبول. ولكن عند العمل ضمن مجموعة، فعلينا التفكير بالجميع، إذ هنالك أ

 .يجب تحديد نقاط القوة والضعف باآلخرين والتصرف كجزء من كل
إذا عملوا معاً بيد ’ البادجرز األشرار‘وأصدقاؤه من هزيمة ’ كيبو‘يعتبر التشارك أمراً في غاية األهمية ضمن الفريق، ومن خالله يتمكن القنفذ 

 واحدة. ويتعلم األصدقاء كيفية العمل معاً ألجل هزيمة األعداء عند لعب كرة القدم بدالً من التنافس من أجل اإلمساك بالكرة
 العادة السابعة: التوازن هو األفضل

وهذا ما يجعلها تنام في المدرسة في اليوم التالي. فتتحدث إليها والدتها حول هذا الموضوع كونها  حتى ساعة متأخرة من الليل’ صوفي‘كثيراً ما تقرأ 

اً غير متوازنة في حياتها، وال تعير اهتماماً لصحتها وجسدها ككل. ومن خالل مراقبتها ألصدقائها، تتعلم صوفي ضرورة أن تكون متوازنة جسد

 .وروحاً 
ما بين التمارين الرياضية والقراءة واالسترخاء والموسيقىوالمطلوب أن نوازن في حياتنا   

عدة مؤلفات أخرى مهمة تساعد البالغين في حياتهم في تطوير عادات جيدة كما وتنير طريق اآلباء واألمهات  شين كوفي صاحب هذا الكتاب ولديه

 لمساعدة أبنائهم من المراهقين واألطفال
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Language Translation Assistance please call: 313-827-5003 

Dearborn Public Schools accept a parent’s assertion that he or she needs language assistance without requiring additional corroboration. For free help 

with understanding the content of this document, please call the Student Services office 827-3005 for translation/interpretation assistance.  

 Arabic    Albanian: Gjuha Ndihma Përkthim ju lutem telefononi: 827-5003  Spanish: Asistencia إذا كنت بحاجه الى ترجمه الرجاء االتصال على؛٣١٣-٨٢٧-٥٠٠٣

Traducción Idioma por favor llame al: 827-5003 

5003-827: کريں معاونت کال ميں سلسلے کے ترجمہ زبان  Urdu  French: Aide à la traduction de la langue s'il vous plaît appelez: 827-5003   Italian: Lingua 

Assistenza Traduzione si prega di chiamare: 827-5003  Romanian:  Limba Asistență traducere vă rugăm să sunați: 827-5003  

 

 الرجاء توصيه ابنائكم على عدم إستعمال اليدي  والرجلي  واللسان إليذاء اآلخري 

Boys and Girls: Please Keep Hands and Feet to yourself and Watch what you say to others 
PBIS Expectations at McDonald Elementary School- Be Safe- Be Respectful- Be Responsible 

ا - يك  مسؤوالا     السلوك اإليجابي للطالب يعتمد في األساس على أن :  يك  أميناا - يك  محترما
 

Parental Partnership with the School is Crucial Because: 

Educators + Parents + Students = Excellent Students and Successful Community 

 الشراكة بي  أولياء االمور والمدرسة أمر في بالغ األهمية ألن: المعلمي  + أولياء  االمور + الطالب   طالب مميزي  ومجتم  ناج 

 


