
 

 

 2016آب  –شرة األولى لمربّيات روضات وبساتين األطفال الن

  المربية العزيزة،
 

 كّل عام وأنت بخير!
 

ها نحن نبدأ معك سنة جديدة في مكتبة الفانوس، آملين أن تكون سنّة غنيّة وممتعة لك وألطفال روضتك وبستانك 
 وأهاليهم.

  

من المهّم أن توليها اهتماًما لنكون مستعّدين مًعا لالنطالق في  نلفت عنايتك إلى جوانب لوجستية للمشروع،

 السنة الجديدة:

 حتلنه تفاصيل الروضة أو البستان:     

إّن تحديث عدد األطفال، .  الرّابطبضع دقائق لحتلنة تفاصيل الرّوضة والبستان في هذا  اليومنرجو منك أن تخصّصي  
  وأعمارهم، والعناوين، وأرقام الهواتف على درجة كبيرة من األهميّة لضمان وصول الكتب إليك.

 

الذي نتواصل عبره معك، وأّن  عنوانك االلكتروني في نموذج حتلنة التفاصيل هواسم المستخدم نرجو االنتباه إلى أّن 
 .رمز الروضة/ البستان هي كلمة السر

 
 من الهاّم التأكد من صّحة المعلومات التالية:

 .عدد األطفال المسجلين في روضتك أو بستانك 
  

 .االسم الكامل ورقم الهاتف الخاص بك واإليميل الخاص بك 
 

  او البستان ) مهم جداً تحديد موقع الروضة او البستان والمقصود بأن تكتبي اذا كان قرب احد عنوان الروضة
  االماكن المعروفة بالبلدة على سبيل المثال قرب المدرسة األبتدائية (.

  

 ك نأعمار األطفال في روضتك/بستانك. لن تتوفّر إمكانية تغيير الفئات العمرية المذكورة في النموذج، ولكن يمك
 تسجيل مالحظة في المكان المعّد لذلك.

 

إذا كانت التفاصيل خاطئة أو غير . "مصادقة وحفظ المعطيات"  ضغط علىإذا كانت كل التفاصيل صحيحة، نرجو ال
  ".مصادقة وحفظ المعطيات" نرجو تصحيحها وحفظ التغييرات بالضغط علىدقيقة، 

فبإمكانك إعالمنا بكل تغيير عن طريق االتصال بنا هاتفيًا صيل في حال صعب عليك الدخول الى نموذج حتلنه التفا
)الرجاء ترك رسالة صوتيّة في حالة عدم الرد حيث تشمل االسم واضح ورمز الصف(. يمكن أيًضا  036478555على الرقم: 

 .fanoos@hgf.org.ilاالتصال معنا عبر بريدنا اإللكتروني 
  

 هذه الحتلنات ضرورية لسير عمل المشروع.

 

 التّواصل الهاتفي:   

في األسبوع األول من شهر أيلول، ستقوم مندوبات عن المشروع باالتّصال الهاتفي معك من أجل التأكد من صّحة 
 التّفاصيل أعاله. نرجو منك التعاون وتوفير المعطيات الدقيقة، ولك جزيل الشكر!

  

 

 التّواصل مع مكتبة الفانوس:  

 هناك عدة إمكانيات تواصل معنا:

  في حال عدم الرد . )الساعة التاسعة صباحاً والرابعة بعد الظهربين  036478555االتصال على الرقم
واضحة تشمل االسم الكامل ورمز الصف ورقم الهاتف(. ال يمكننا معرفة رقم المتّصل إذا لم  الرجاء ترك رسالة صوتية

 يترك رسالًة.
  

http://operator.wee.co.il/Account/LogOnTeacher?lang=ar-SA
http://operator.wee.co.il/Account/LogOnTeacher?lang=ar-SA
mailto:fanoos@hgf.org.il


  نرجو كتابة رسالة واضحة تشمل االسم الشخصي ورمز الصف ورقم ) اإليميل الخاص بالمشروعالمراسلة عبر
 .fanoos@hgf.org.ilالهاتف. 

  

  التابعة لمشروع مكتبة الفانوس  صفحة الفيسبوكالتواصل معنا من خالل
www.facebook.com/maktabat.alfanoos. 

 للروضات والبساتين في الرّابطين التّاليين: 17-2016تجدين قائمتي الكتب لسنة  

 الروضات -2017-2016قائمة الكتب للسنة الدراسية 

 

 البساتين -2017-2016قائمة الكتب للسنة الدراسية 

 

 متى تصل رزمة الكتب األولى؟   

  

هذه السنة سيبدأ توزيع الرّزمة األولى بعد عطلة عيد األضحى. تستغرق عمليّة التوزيع ما يقارب الّشهر، وعليه، إذا لم 
 خير من ههر تشرين األوّل، نرجو منك االتّصال بنا سريًعا.األسبوع األ تستلمي رزمة الكتب األولى حتّى

 

 في سبيل االستعداد لبدأ المشروع في روضتك / بستانك، نقترح عليك ما يلي:  
  

 راحات المرفقة لكل قصّة.التعرف على قائمة الكتب الخاصة بالفئة العمرية ألطفالك، واالطالع على االقت 
  

  تحديد يوم لدعوة األهل لروضتك/ بستانك من أجل تعريفهم بالمشروع، وتوزيع األوراق المرفقة في الملّف الذي
وتوجيههم إلى الموقع اإللكتروني لمكتبة رسالة إلى األهل، أهل يشجعون القراءة. أرسل إليك مع الرزمة األولى: 

    الفانوس.

  

  حتى نستطيع نموذج موافقة األهل على نشر الصور نرجو االنتباه إلى أهميّة وضرورة أن يوقّع األهل على
هذا نشر صور الفعاليات مع أطفالك على موقع المشروع وعلى صفحة الفاسبوك الخاصّة به. يمكنك إنزال النموذج من 

   .الرابط
 

 م. تتناول األفالم المواضيع التالية: قمنا بإعداد ثالثة أفالم قصيرة لتشجيع األهل على القراءة ألطفالهم ومعه 

 أهميّة قراءة الكتاب للطفل في عمر مبكر   .1

 القراءة المشاركة والمتكررة. .2

  .القراءة بالفصحى وبالعاّمية .3

   

كّل فيلم قصير مرفق بفيلم إرشادّي مفصّل يتناول جوانب مختلفة من كّل موضوع، ويمكنك االستعانة به في اللقاءات مع 
في الصفحة ، كذلك أفالم قصيرة لتشجيع القراءة لألطفال ومعهم تجدين األفالم في الرابط التالي:  األهل.

 .الرئيسية في موقع مكتبة الفانوس

 ننتظر أن تزوّدينا بصور لها!تحضير زاوية في صفك تعرض كتب وأنشطة مكتبة الفانوس. نترك ذلك إلبداعك، و 

 

 نتمنّى لك، وألطفال روضتك وبستانك،
 وألهاليهم سنة غنيّة وممتعة مع كتب الفانوس!

  

 اتّصلوا بنا       |         عنّا      |      الموقع الرّسمي

 

 514480888شركة لمصلحة الجمهور  -صندوق غرنسبون إسرائيل محدود الضّمان  -مكتبة الفانوس  
 إضغطوا هنابهم. هل تريدون أن تعرفوا كيفية ذلك؟ أضيفوا مكتبة الفانوس إلى قائمة الُمرِسلين الموثوق 

 . هناكنتم غير معنيين باستالم رسائلنا نرجو الضغط أًرسلت هذه الرّسالة إلى من لهم صلة بالمشروع. إذا 
 عدم الحذف يعني الموافقة على استالم الرسائل.
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