
NSW دائرة التربية والتعليم في

Understanding and using 
your body and mind

Family resources

فهم تكوين الجسم والعقل 

وحسن استخدامهما

معلومات للعائالت

»إطار التعّلم في السنوات المبكرة« )Early Years Learning Framework( هو 

اإلطار الوطني للتعّلم المستخدم في رياض األطفال وجميع خدمات الطفولة المبكرة. 

ُيرشد هذا اإلطار عمليتّي التعليم والتعّلم بواسطة خمس محّصالت تعّلمية تساعد 

على تزويد األطفال باإلمكانية والقدرة على التعّلم. 

تتعّلق المحّصلة الثالثة بتناول األطفال للمأكوالت المغذية وممارسة النشاط والشعور 

بالرضا عن أنفسهم. ينمو عند األطفال شعور قوي بالصحة والعافية عند تكوين 

عالقات متينة وتعّلم التحّكم بمشاعرهم. ويتعّلم األطفال كيفية اختيار المأكوالت 

الصحية وتنمو لديهم المهارات الحركية التي تساعدهم على المشاركة بالنشاطات 

البدنية، فيكبرون وهم ينعمون بالصحة والعافية. 

 نع تامولعالم نم ديمزلل Early Years Learning Framework:دّقفت   

https://www.dese.gov.au/collections/translations-belonging-
being-and-becoming-early-years-learning-framework-australia

خدمة الترجمة الهاتفية

إذا احتجت إلى المزيد من 

المعلومات يرجى االتصال بروضة 

األطفال أو خدمة الطفولة المبكرة 

التي يذهب إليها طفلك. وإذا احتجت 

إلى مترجم لمساعدتك باستفسارك، 

يرجى االتصال بخدمة الترجمة 

الهاتفية على الرقم 450 131 وطلب 

مترجم يتكلم لغتك ليقوم عامل الرّد 

على المكالمات بمخابرة الرقم الذي 

تعطيه وتأمين مترجم لك على الخط 

ليساعدك باستفسارك. وهذه الخدمة 

مجانية. 
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ينطوي الشعور 

القوي بالصحة 

والعافية على: 

التعّلم في 

المرحلة 

المبكرة 

إدراك األطفال أنه 

يمكنهم التحّكم 

بمشاعرهم والتعاون 

مع اآلخرين والشعور 

بالسعادة

إدراك األطفال أن 

الخيارات الغذائية 

الصحية تساعد على 

نمو أجسامهم وتحافظ 

على سالمتها

ن األطفال من اللعب  تمكُّ

مع اآلخرين والتعّلم 

معهم والشعور بالرضا 

عن أنفسهم

تمّكن األطفال من 

التعبير عن أنفسهم 

من خالل الرياضة 

والموسيقى والفنون 

البصرية والحركة 

والرقص

التعّلم في المدرسة 
شعور التالميذ باالرتباط، 

وتكوينهم لعالقات إيجابية 

وتمتعهم بالقدرة على 

النمو والنجاح )جميع 

المواضيع الدراسية(

تحقيق التالميذ لرفاههم 

االجتماعي والنفساني 

والبدني بواسطة الفنون 

)المادة الدراسية: الفنون 

اإلبداعية(

ن التالميذ من اتخاذ  تمكُّ

خيارات صحية للعناية 

بأجسامهم )المادة 

الدراسية: التربية البدنية( 

تمّكن التالميذ من 

إيالء العناية باآلخرين 

واحترامهم )المادة 

الدراسية: التربية البدنية(
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