Early Year’s Foundation Stage
Curriculum
المبكرة
األساسية
السنوات
مرحلة
منهاج
Ensures children have access to a rich learning environment.
Relevant
Motivating
Flexible
Interesting

التأ ّكد من أنّ األطفال يحصلون على بيئة تعلّم غن ّية
ذات صلة
مشوقة
ّ
مرنة
مثيرة لالهتمام

The children have opportunities which allow them to
grow in all aspects of their development.
. لدى األطفال فرص تسمح لهم بالنمو في جميع مجاالت تطورهم
The curriculum respects each student as an individual.
 المنهج يحترم جميع أفراد الطلبة
Values students efforts and interests which is important
to succeed with their learning.
 تقدير جهود الطلبة واهتماماتهم والذي هو مهم للنجاح مع تعلمهم

What is the Early Years Foundation Stage
(E Y F S) ?
ماهي مرحلة السنوات األساسية المبكرة ؟

The Early years Foundation Stage (EYFS) is the stage of
education for children from the birth until the end of

KG2.

مرحلة السنوات األساسية المبكرة هي مرحلة تعليم األوالد منذ والدتهم وحتى نهاية الـ
.KG2
It is based on the recognition that children learn best through

play and active learning.
التعرف والتي يتعلم األطفال فيها من خالل اللعب والتعلم
إنها مرحلة قائمة على
ّ
النشط

Within the ECE, the curriculum covers seven areas of
learning. All these areas are connected to one another
and are equally important

 فإنّ المنهج يغطي سبعة مجاالت من،في مرحلة السنوات المبكرة
 جميع هذه المجاالت مرتبطة ببعضها البعض وباألهم ّية ذاتها،التعلّم
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Personal Social Emotional Development النمو الوجداني االجتماعي الشخصي
Physical development
النمو الحركي
Communication and language
اللغة والتواصل
Literacy
القراءة والكتابة
Math
الرياضيات
Understanding the World
فهم العالم
Expressive Arts and Design.
الفنّ والتصميم التعبيري

Daily Routine
الروتين اليومي
•The school day starts at 7am.
صباحا.
• يبدأ اليوم الدراسي الساعة 7
ً

•Gates open at 6.45am.

صباحا.
• ُت ْف َت ُح البوابات الساعة 6:45
ً
•Registration starts at 7am-7.15am
صباحا.
• حصر الحضور والغياب يبدأ من  7وحتى 7:15
ً
•Daily learning sessions start at 7.10am
صباحا.
• تبدأ دروس التعلّم اليوم ّية الساعة 7:10
ً
•2 Snack/break times
• وقتين لالستراحة /وتناول الطعام.
•End of day is 1pm.
ظهرا.
• نهاية اليوم الدراسي يكون الساعة 1
ً
•Early release days are usually every other Thursday end
of day is 12pm.
ظهرا.
• أيام االنصراف المبكر تكون عادة كل ّ يومي خميس مرة وتكون نهاية الدّ وام فيه الساعة 12
ً

Themes
الموضوعات
A different theme is covered each month.

موضوع مختلف يتم تغطيته كل ّ شهر
•This term the theme this month is: :  سيكون موضوع هذا الشهر،هذا الفصل
‘Where I live’ أين أسكن
•Homes
المنازل
•Neighbourhood
الجوار
•Places to go
أماكن للزيارة
•Landmarks.
المعالم الرئيسة
•Please take time to look through the information leaflets.
Also we ask that you check the weekly newsletter for an update
on what the children are learning.
.• الرجاء تخصيص وقت لالطالع على نشرة المعلومات
.ضا تف ّقد الرسالة األسبوعية التي تطلعك على ما يستجدّ حول ما يتعلمه األوالد
ً ونطلب منك أي

Thank you for listening
شك ًرا الستماعكم
• End of the day, please
• Look around your
come to meet your
child’s classroom at the
child's teacher
end of the day.
 نرجو منك،صف طفلك في نهاية هذا • نهاية هذا اليوم
تجول
•
ّ
ّ
.المجيء لمقابلة معلمة طفلك
.اليوم
(We will not be able to discuss your child at
this time however a separate meeting
can be arranged.)

 لن يكون،(لط ًفا
باستطاعتنا مناقشة
أمور طفلك في هذا
، وعلى أيّ حال،الوقت
فإن أيّ لقاء منفصل
)يمكن ترتيبه

