البرنامج المدرسي
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كيدزانيا دبي
ي يؤ ّمن لألطفال ما بين 2
ي تفاعل ّ
هي مركز تعليم ترفيه ّ
و 16سنة بيئة تعليميّة واقعيّة جداً ،آمنة وفريدة تسمح
بالتصرف على سجيّتهم؛ لعب األدوار.
لألطفال
ّ
ي ،تق ّدم كيدزانيا
ي ،إلى طبيب األسنان والصحاف ّ
من الشرط ّ
أكثر من  80مهنة وحرفة ضمن أكثر من  50مؤسسة ،ما
يسمح لألطفال بفهم عالم الراشدين بشكل أفضل من خالل
التصرف كالراشدين.
ّ
اهتمام كيدزانيا باالحترافيّة والتدريب سمح لها باكتساب
أعلى مستوى من الثقة بين األهالي واألساتذة وقادة
المجتمع كمنشأة يستطيع فيها األطفال االستمتاع والتعبير
عن استقالليّتهم في أمان تام.
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كيدزانيا  -المدينة
سد مدينة مصغّرة حقيقيّة ،وهي تض ّم المباني ،الشوارع المعبّدة ،المركبات،
ي يج ّ
ي الداخل ّ
مركز التعليم الترفيه ّ
اقتصادا ً فاعالً ،ومؤسسات معروفة تحظى برعاية ماركات دولية ومحلية رائدة وتحمل اسمها أيضاً ،بما في ذلك
مستشفى ،مركز إطفاء ،صالون تجميل ،مصرف ،محطة راديو ،سوبرماركت ،محطة تلفزيون ،مطعم بيتزا،
مسرح والكثير غير ذلك.

ي ،وبالتالي ت ّم تصميم كافة المنشآت
المدينة التي تمت ّد على  80ألف قدم مربّع يبلغ ارتفاعها ثلثَي االرتفاع الطبيع ّ
لتتالءم مع األطفال.
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المنهج الدراسي

يش ّكل محتوى الدرس مقدّمة إلى زيارتك لكيدزانيا باإلضافة إلى تلبية األهداف الرئيسيّة لمنهاج الرياضيات،
ي .P.H.S.E.
ي ،االقتصاد ّ
ي ،االجتماع ّ
ي ،الصح ّ
اللغة اإلنكليزيّة ،والتعليم الشخص ّ
تقوم هذه الموارد باختبار معرفة األطفال في مختلف النواحي التعليميّة ،وتش ّجعهم على استخدام مختلف
مهارات ح ّل المسائل وتأكيد استيعابهم للمبادئ الرئيسيّة تماشيا ً مع معايير المنهاج.

تشتمل هذه النشاطات على مجموعة من المسائل الرياضيّة ،باللغة اإلنكليزيّة المكتوبة ،ضمن مستويات مختلفة
من الصعوبة لكي تتم ّكن من التمييز بين القدرات في قاعة الصف.
هي مص ّممة لمساعدة أطفالكم على تقدير التعلّم ،وجني المال ،واالستمتاع بتجربة كيدزانيا.
ث ّمة درسان ومدّة ك ّل واحد منهما ساعة واحدة .عالوة على ذلك ،ث ّمة ثالثة نشاطات أخرى لتأمين ساعة
إضافيّة من الدروس.
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الخطوة األولى للتعلم المسلي
التعلم األولي المالئم للحضانة  -الصف  1و2
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برنامج "بيبوب"
مصنع تعبئة القناني  -الحوسبة والع ّد
بوتيك األزياء  -الفنون
استديو التلفزيون  -التواصل
أكاديمية التمثيل  -النشاطات الجسديّة

برنامج "فيتا"
خزنة المصرف  -الع ّد
الفنون والحرف اليدوية  -الفنون
محطة الراديو  -التواصل
ساعة المدينة  -النشاطات الجسديّة

برنامج "أوربانو"
السوبرماركت  -الع ّد
مدرسة الرسم  -الفنون
مركز الشرطة – التواصل
مركز اإلطفاء  -النشاطات الجسديّة

برنامج "شيكا"
السوبرماركت  -الع ّد
أكاديمية التمثيل  -الفنون
الفندق  -التواصل
شارع القيادة  -النشاطات الجسديّة

الخطوة األولى للتعلم المسلي
التعلم األولي المالئم للحضانة  -الصف  1و2
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الفنون والتصميم
بوتيك األزياء
مدرسة الرسم
الفنون والحرف اليدوية

التسلية مع الرياضيات
خزنة البنك
مصنع تعبئة القناني
السوبرماركت

التعلم الجسدي
مركز اإلطفاء
أكاديمية التمثيل
مركز الشرطة

االستمتاع باإلنكليزية
الفندق
مركز معلومات الوظائف
محطة الراديو
استديو التلفزيون
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الخطوة األولى للتعلم المسلي
التعلم األولي المالئم للحضانة  -الصف  1و2

إبقاء التراث نابضا ً بالحياة
مشغل المجوهرات
األرشيف الوطني
مشغل الفخار
صيد اللؤلؤ

المدرسة رائعة
أكاديمية التمثيل
أكاديميّة الطيران
معهد الطهي
التدريب على مكافحة النيران في الواقع
ي
االفتراض ّ
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الطعام لذيذ
مصنع الحليب
مصنع العصير
مصنع البسكويت
مصنع الشوكوالتة
الخدمات الخاصة
الفندق
مصنع تعبئة القناني
خدمة البريد
مركز الشرطة

الخطوة األولى للتعلم المسلي
التعلم األولي المالئم للحضانة  -الصف  1و2
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إبقاء التراث نابضا ً بالحياة
مشغل المجوهرات
األرشيف الوطني
مشغل الفخار

الموسيقى والترفيه
أكاديمية التمثيل
بوتيك األزياء
استديو التلفزيون
ساعة المدينة

األماكن التي ترتادها
الفتيات
بوتيك األزياء
مشغل المجوهرات
معهد الطهي
محل العطور

األماكن التي يرتادها الفتيان
مركز تصليح اإلطارات
شوارع القيادة
تسلّق الجدران
مركز الشرطة
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االستمتاع باإلنكليزية
التواصل واالختالط والتمرن على اإلنكليزية بطريقة مسلية
التعلم عبر التفاعل مالئم للصفوف 6-3
المؤسسات ( +كيدزوس)
أكاديمية التمثيل  -ورشة التمثيل
الفندق  -رئيس قسم الخدمة  /نزيل  /موظف االستقبال  /نادل
أكاديميّة الطيران  -طاقم مضيفات الطائرة
األرشيف الوطني  -موظف األرشيف
المصرف  -أمين الصندوق في المصرف
مدرسة الرسم  -رسام
مصنع تعبئة القناني  -مندوب المبيعات
ي
مركز الشرطة  -شرط ّ
خدمة البريد  -ساعي البريد
سق األغاني
محطة الراديو  -من ّ
الجمارك  -موظف الجمارك
استديو التلفزيون  -مراسل  /مقدّم
مكتب التوظيف  -باحث عن وظيفة
متمرن
الخزنة  -حارس خزنة
ّ
المؤسسات ( -كيدزوس)
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صالة األلعاب  -العب أو مسؤول عن الترفيه
متدرب
مدرسة القيادة -
ّ

التسلية مع الرياضيات

نشاطات مسلية تتمحور حول العد
التعلم عبر التفاعل مالئم للصفوف 6-3

المؤسسات ( +كيدزوس)
المصرف  -أمين صندوق
مصنع تعبئة القناني  -مندوب مبيعات
موقع البناء  -عامل بناء الجدران
الجامعة  -طالب
متمرن
الخزنة  -حارس خزنة
ّ
السوبرماركت  -موظف الصندوق والمسؤول
عن عرض وترويج المنتجات
المؤسسات ( -كيدزوس)
متسوق
ي-
ّ
مركز تجار ّ
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التسلية مع الرياضيات

نشاطات مسلية تتمحور حول العد
التعلم عبر التفاعل مالئم للصفوف 6-3

المؤسسات ( +كيدزوس)
أكاديمية التمثيل – مؤدّي
ساعة المدينة  -مؤدّي
مركز اإلطفاء  -رجل إطفاء
خدمة البريد  -ساعي بريد
متمرن
الخزنة  -حارس خزنة
ّ
مصنع تعبئة القناني  -مندوب مبيعات
ي
شركة المياه والكهرباء – كهربائ ّ
المؤسسات ( -كيدزوس)
مبنى التسلّق – متسلّق
صالة األلعاب – العب
شارع القيادة  -سائق
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التعليم المتمحور حول تمكين الطالب
تعلم مختلف النشاطات التعليمية
التعلم عبر التفاعل مالئم للصفوف 6-3
المؤسسات ( +كيدزوس)
أكاديمية التمثيل  -ممثّل
أكاديميّة الطيران  -طيّار  /طاقم مضيفات الطائرة

متدرب
ي–
ّ
التدريب على مكافحة النيران في الواقع االفتراض ّ
عميل سري  -وكيل سري متدرب
المؤسسات ( -كيدزوس)
الجامعة  -طالب
معهد الطهي  -طاهي
مدرسة الرسم – رسام
مصنع البسكويت  -فران
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الخدمات الخاصة
تخصص الخدمات
التعلم عبر التفاعل مالئم للصفوف 6-3
المؤسسات ( +كيدزوس)

مركز الشرطة – شرطي
خدمة البريد  -ساعي بريد
الجمارك  -موظف الجمارك

متمرن
الخزنة  -حارس خزنة
ّ
مصنع تعبئة القناني  -مندوب مبيعات
المصرف  -أمين صندوق
مكتب التوظيف  -باحث عن وظيفة

ي
مركز تصليح اإلطارات – ميكانيك ّ
ي  /االستقبال  /نادل  /رئيس قسم الخدمة
الفندق  -التدبير الفندق ّ
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إبقاء التراث نابضا ً بالحياة
تعلم التاريخ وحمايته
التعلم عبر التفاعل مالئم للصفوف  6-3و11-7
المؤسسات ( +كيدزوس)
ي بعلم األنساب  /موظف األرشيف
األرشيف الوطني  -اختصاص ّ
المؤسسات ( -كيدزوس)
مشغل الفخار  -صانع الفخار
مشغل المجوهرات  -صائغ
ورشة فن الخط ّ -
خطاط
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طعام ومشروبات مصنوعة بمرح
تعلم كيفية صنع مختلف المنتجات بمرح
التعلم عبر التفاعل مالئم للصفوف 6-3
المؤسسات ( +كيدزوس)
مصنع الشوكوالتة  -خبير تصنيع الشوكوالتة
مصنع تعبئة القناني  -مهندس اإلنتاج
المؤسسات ( -كيدزوس)
مصنع الحليب  -مهندس اإلنتاج
مصنع البسكويت  -طاهي الحلويات
معهد الطهي  -طاهي
المؤسسات ( -درهم إماراتي)
مطعم البيتزا  -طاهي البيتزا
بار مخفوق الحليب  -صانع مخفوق الحليب
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التواصل ،الفنون والتصميم
التواصل ،اإلبداع والتصميم
التعلم عبر التفاعل مالئم للصفوف  6-3و11-7
المؤسسات ( +كيدزوس)
مشغل الفخار  -صانع الفخار
مدرسة الرسم  -رسام
أكاديمية التمثيل  -مؤدّي
بوتيك األزياء  -عارضة
سق األغاني ،مقدّم
محطة الراديو  -من ّ
استديو التلفزيون  -مراسل ،مقدّم
المؤسسات ( -كيدزوس)
ي
الفنون والحرف اليدويّة  -حرف ّ
صالة األلعاب  -مؤدّي
مشغل الحنّة  -عميلة
محل العطور – ّ
عطار
مشغل المجوهرات  -صائغ
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ما قبل وما بعد الزيارة المدرسية
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الخريطة إلى كيدزانيا
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المؤسسات
الخدمات :مركز اإلطفاء ،المستشفى ،مركز الشرطة ،شركة المياه والكهرباء ،مكتب
التوظيف ،الجمارك ،المصرف ،الخزنة ،البريد
التجزئة :صالون التجميل ،متجر المجوهرات ،متجر العطور ،السوبرماركت ،المركز
ي
التجار ّ
المطاعم :متجر البيتزا ،متجر الهامبرغر ،متجر الفشار ،بار مخفوق الحليب
وسائل اإلعالم :استديو التلفزيون ،محطة الراديو
البناء :بناء الجدران
الصناعة :مصنع البسكويت ،مصنع المثلجات ،شركة تعبئة القوارير ،مصنع
الشوكوالتة ،مصنع الحليب ،مصنع العصير
السيارات :مركز تصليح اإلطارات ،مدرسة القيادة ،شارع القيادة
النقل :الطائرة ،حافلة المدينة
الثقافة :الفندق ،مدرسة الرسم ،معهد الطهي ،ورشة الفنون والحرف اليدوية ،بوتيك
ي
األزياء ،صيد اللؤلؤ ،فن الخط ،الفخار ،ورشة الحنّاء ،األرشيف الوطن ّ
الترفيه :المسرح ،صالة األلعاب ،ساعة المدينة
الرياضة :تسلّق الجدران
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رحلة في كيدزانيا
ي والحصول على بطاقة الصعود ،خريطة
تبدأ الرحلة من خالل "تسجيل الدخول" في مطار كيدزانيا الدول ّ
المدينة وشيك بقيمة  50كيدزوس ،العملة الرسميّة لكيدزانيا.

الجامعة

مكتب التوظيف

الحصول على شهادة
يساعدك على أن تجني
المزيد من الكيدزوس

المصرف
اقبض الشيك هنا!

مكتب الهجرة
يقع بالقرب من نافورة
االستقالل .يت ّم نزع األساور
هنا

تساعدك هذه المؤسسة على
إيجاد الوظيفة التي تالئمك

كُن مستقالً!
اختر إلى أين
تريد الذهاب

مكتب جوازات السفر
يحصل مواطنو كيدزانيا على
الكثير من المنافع على غرار
جني المزيد من الكيدزوس
واالستفادة من الحسومات

المتجر الوطني
احصل على األغراض
التذكاريّة واأللعاب من
كيدزانيا

المطعم  /المقهى

مسرح المدينة
شاهد مختلف
العروض مجانا ً
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المؤسسات
اكتشف مختلف المؤسسات
اختر وظيفة أو مهنة؛ اجني
الكيدزوس وادّخرها
ي ،طبيب،
(رجل إطفاء ،شرط ّ
طيّار ،إلخ).

قم بإعداد أطعمتك
ومشروباتك بنفسك واستمتع
بها.
تناول الحلوى اللذيذة

كيدزو  -عملة كيدزانيا
عملتنا الخاصة" :كيدزو"

 ،z50و ،z20و ،z10و ،z5و z1عمالت كيدزو من فئة
األطفال يقبضون الشيكات من المصرف
يحصل األطفال على شيك بقيمة  50كيدزوس عند المدخل
المحطة األولى :المصرف لقبض الشيك
إنفاق الكيدزوس

في بعض النشاطات ،يقوم الزوار بإنفاق الكيدزوس :لصنع العطور،
تحضير العصير وإعداد البسكويت.
يستطيع األطفال أيضا ً إنفاق مالهم لشراء البضائع من المركز
ي ،بالتالي يكونون قد أغلقوا دورة المال من خالل االستهالك
التجار ّ
جني الكيدزوس

إن نفد المال من األطفال فسيكون عليهم العمل
يقدّم العديد من المؤسسات فرص التوظيف
إدخار الكيدزوس

يقوم األطفال عادة بادّخار المزيد من الكيدزوس أكثر م ّما ينفقونه
ي ويودعون المال
يفتحون حساب إدخار في نظامنا المصرف ّ
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المؤسسات ( +كيدزوس)
أكاديمية التمثيل
المصرف
مصنع الشوكوالتة
موقع البناء
الجمارك
شركة المياه والكهرباء
بوتيك األزياء
الفندق
مدرسة الرسم
شرطة المدينة
خدمة سرية VR
محطه التليفزيون
تدريب علي الحريق VR

مدرسة الطيران
مصنع التعبئة
ساعة المدينة
خدمات البريد السريع
عيادة اسنان
توظيف
محطة الحريق
المحفوظات الوطنية
صيد اللؤلؤة
محطه الراديو
مركز إصالح اإلطارات
قبو البنك

المؤسسات ( -كيدزوس)
حرف يدوية
الخط العربي
مدرسة القيادة
غرفة األلعاب
تصنيع المجوهرات
الجامعة
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مصنع البسكويت
حافلة المدينة السياحية
قيادة
مستشفي
مدرسة الرسم

لوحة المعلومات
تت ّم اإلشارة إلى كافة المعلومات المتعلّقة بالنشاط .يمكن إيجادها خارج ك ّل جناح.

اسم القطاع أو
المؤسسة

مدة النشاط
عدد األوالد الذين
يستطيعون المشاركة في
الوقت نفسه

جني الكيدزو
سن األطفال الذين
يستطيعون المشاركة
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Culture

اكاديمية التمثيل
DURATION

وقت

Registered Establishment

Acting Academy
سعة

17

60

اطفال

دقائق

اقتصاد

السن

20

CAPACITY

AGE SUGGESTED

2+
سنوات

ACTIVITY
ممثل\ مؤدي

المهنة

Actor/Performer
ورشة تمثيل\اداء في الساحة
الرئيسية\برنامج مواهب
Acting Workshop
Street Performance
Talent Show

•
•
•

Only KidZos
Accepted

النشاطات
المتوفّرة

Please make
sure you don’t
have any
allergic
reactions from
our ingredients.

معلومات
أخرى

If applicable.

أسئلة متكررة
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أسئلة مكررة
ما هي كيدزانيا؟

كيدزانيا هي مدينة تفاعلية بحجم األطفال تجمع بين المرح والتعلم من خالل أنشطة و أدوارا ً مثيرة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  16-2عا ًما.
تم تقديم كيدزانيا ألول مرة في مدينه ‘سانتا في’ بالمكسيك في عام  ، 1999وتم إنشائه وتطويرها من قبل رجل األعمال المكسيكي كزافييه لوبيز أنكونا
 ،المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كيدزانيا .يوجد حاليا ً  24منشأة كيدزانيا في  19مدينة حول العالم  ،بما في ذلك كيدزانيا دبي وقريبا كيدزانيا
أبوظبي.
كيف تعمل مدينة بحجم األطفال؟
كيدزانيا دبي هي مدينة بحجم األطفال حيث يمكن لألطفال استكشاف أكثر من  80نشاط أدوار في المؤسسات الموجودة في مدينة حقيقية  -مثل محطة
اإلطفاء  ،المستشفى  ،المسرح  ،التسوق  ،قرية التراث  ،المصانع  ،استوديو التلفزيون وحتى المطار ! إنها بيئة غير نهائيا لعب األدوار حيث يمكن
لألطفال اكتشاف طريقة عمل المدينة بأمان وتجربة مختلف المهن .تقدم كل مؤسسة تجربة فريدة من نوعها حيث معرفت األداره المالية كما أنهم سوف
يكسبون الكيدزوز  ،أنها العملة كيدزانيا الخاصة  ،والتي يمكن أن حفظها في حساب مصرفي أو أستخدمها لشراء السلع أو الخدمات.
ماذا تقصد من خالل لعب األدوار؟
لعبة األدوار تأتي بشكل طبيعي لألطفال .إنها نوع من اللعب استمر عبر األجيال .لعب األدوار يطور مهارات حل ومهارات الحياة وكذلك يساعد على
دورا في لعب األدوار إلى المستوى التالي من خالل بناء مدينة مخصصة لألطفال  -حيث توفر بيئة واقعية وتفاعلية
غرس القيم .تأخذ كيدزانيا دبي ً
أدوارا متعددة من اختيارهم .تقدم كيدزانيا دبي حاليا ً  ،من ضابط الشرطة إلى فناني األداء إلى صائدي اللؤلؤ  ،أكثر من  80نشاطا ً
لألطفال يلعبون
ً
للعب األدوار مع مجموعة من الصعوبات لتلبية قدرات ومصالح كل طفل .الطيارين بقياده بالطائرات  ،يقرأ المذيعون التلفزيونيون األخبار  ،ويقوم
أفراد الشرطة بأداء أعمال تحريرية ويقوم الطهاة بإعداد الطعام اللذيذ! عندما يعمل األطفال  ،يكسبون كيدزوز  ،عملة كيدزانيا الخاصة  ،حتى يتمكنوا
من دفع ثمن السلع والخدمات في مدينة كيدزانيا .إن بدء العمل بسيط :فاألطفال يختارون مهنة  ،ويتعلمون عن عملهم  ،ويرتدون الزي الرسمي
للموؤسسه  ،ويبدأون في كسب الكيدز  ،وقضاء أوقات فراغهم  ،واالستمتاع!
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أسئلة متكررة
ما هي األنشطة التي يتم تقديمها في كيدزانيا دبي؟
دورا في قصة هذا النشاط .إنه رجل اإلطفاء النبيل الذي يجب أن يهرع إلى حالة
في كل مرة يشارك طفل في نشاط ما  ،يلعب أو تلعب
ً
ضا  -أو نموذ ًجا رائعًا يعلو على منصة عرض األزياء.
الطوارئ .إنها الجراحه المع التي تعالج مر ً
من خالل تجربة لعب األدوار في المؤسسات المختلفة  ،يتعلم األطفال معلومات قيمة عن المنشأة  -عرضها وأدوارها ومنتجاتها وخدماتها
صا لتعليم األطفال لتطوير وممارسة مهارات حياتية مهمة.
وعملياتها وحتى نصائحها التجارية .تقدم األنشطة في المؤسسات فر ً
تم تصميم أنشطة لعب األدوار في كيدزانيا دبي لتعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين  ،مكملة رؤية برنامج  K-12لألطفال.
ماذا ستستفيد كيدزانيا دبي من طالبي؟

سيكمل محتوى أنشطة كيدزانيا دبي المنهج في نظامنا المدرسي الدولي  ،مما يمكن المعلمين من دمج الزيارات مع دروسهم بشكل هادف.
إن بيئة لعب األدوار في كيدزانيا دبي ستساعد األطفال على التعرف على كيفية تنظيم المدينة وتنظيمها  ،فضالً عن استكشاف المهن التي قد
ضا على تعلم مهارات الحياة القيّمة مثل األداره المالية والتفاعل االجتماعي والمسؤولية عن
تتابعها في الحياة .سوف تساعدهم هذه البيئة أي ً
البيئة.
تم إنشاء كيدزانيا لألطفال من أجل الحصول على استقاللية اآلمنة  ،والقدرة على اتخاذ القرارات  ،وحل المشكالت  ،والتعلم في إطار
السياقات والظروف.
28
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أسئلة متكررة
أين يقع كيدزانيا دبي؟ هل موقع داخلي؟
يقع كيدزانيا داخل أكبر مركز تجاري في العالم  ،دبي مول  ،في منطقة وسط مدينة دبي الراقية.

داخل دبي مول  ،تقع كيدزانيا في الطابق الثاني (مقابل ريل سينما).
أقرب موقف :موقف السينما
ما هي ساعات التشغيل الخاص بك؟
كيدزانيا دبي مفتوح  7أيام في األسبوع.
االحد  -االربعاء
 10:00صبا ًحا  10:00 -مسا ًء
يغلق شباك تذاكر الساعه  9 :مساء
الخميس  -السبت
 10:00صبا ًحا  11:00 -مسا ًء
يغلق شباك تذاكر الساعه  10 :مساء
هل هناك سن محدد؟
كيدزانيا دبي أنشطة لعب أدوار مفتوحة لألطفال من عمر  4إلى  16عا ًما .وقد صممت األنشطة لتكون مناسبة من الناحية التنموية لتلك
الفئة العمرية.

سيُسمح لألطفال الذين يبلغ طولهم  120سم على األقل باستكشاف المدينة المسرحية بدون إشراف الوالدين أو الوصي  ،ولكن ال بد من
مطابقة سوار األمان الخاص بالطفل مع سوار األمان الخاص بالبالغين عند الدخول.
أطفال تحت عمر أربعة ( )4سنوات لديهم مؤسسة مخصصة للعب األطفال الصغار وفي منزل '  RightZKeepersروضة أطفال  .يمكن
الوالدين االنضمام إلى لعب مع األطفال الصغار.
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أسئلة متكررة
هل يسمح للمدرسين بمرافقة طالبهم داخل كيدزانيا دبي؟
يجب أن يرافق المعلمون أو أولياء األمور الطالب أثناء الرحالت الميدانية إلى كيدزانيا دبي .يمكنهم مراقبة الطالب أثناء مشاركتهم في
مختلف أنشطة لعب األدوار .سيكون هناك عدد محدد من المعلمين لكل مجموعة من الطالب.
هل يمكن للمعلمين المشاركة في األنشطة؟
تعمل كيدزانيا دبي على تمكين األطفال على استقاللية اآلمنة و االستكشاف بشكل مستقل والتعلم بشكل تجريبي حتى تكون أنشطة تمثيل
األدوار خاصة باألطفال فقط .ومع ذلك  ،يمكن للمدرس مساعدة أي طالب قد يواجه تحديًا جسديًا عندما يشارك الطفل في النشاط المختار.
ضا المشاركة في اللعب المجاني مع األطفال بعمر  3سنوات أو أقل في منزل  RightZKeepersورياض األطفال.
يمكن للمدرسين أي ً
لرحلة ميدانية  ،هل المعلمون معفون من دفع رسوم الدخول؟
نعم  ،سيكون هناك تخصيص مناسب لرسوم الدخول المتسامح للمدرسين أو أولياء األمور للمدرسة لكل مجموعة مدرسية تزور كيدزانيا
دبي .لالستفسار عن الرحالت الميدانية  ،أرسل لنا بريدًا إلكترونيًا schools@emaar.ae
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أسئلة متكررة
إلى متى يمكننا البقاء في كيدزانيا دبي؟
كل تذكرة تمنح الزوار كل يوم الوصول إلى مدينة اللعب .معظم األنشطة داخل كيدزانيا دبي تستغرق من  15إلى  25دقيقة.

هل يمكنني مغادرة كيدزانيا قبل مغادرة المجموعة لوقت معين؟
نعم  ،طالما يوجد معلم أو وصي آخر يكون مسؤوالً عن الطالب .يتطلب أمن كيدزانيا من المدرس أو الوصي المسؤول في المدرسة البقاء
مع المجموعة طوال مدة الزيارة لسالمة الطالب وراحتهم.
نحن نخذنا كيدزانيا دبي بعين االعتبار في رحلتنا المدرسية .هل يمكننا ترتيب زيارة عينية مجانية للتحقق من كيدزانيا دبي؟
نعم بالطبع! يمكنك االتصال بوزارة السياحة لدينا وترتيب جدول زمني لك و  /أو منظمي الرحالت الخاصة بك .يرجى االتصال بنا على
 0097144485257 / 00971505572830أو عبر البريد اإللكتروني schools@emaar.ae

لرحلة ميدانية  ،هل المعلمون معفون من دفع رسوم الدخول؟
نعم  ،سيكون هناك تخصيص رسوم مالئمه لدخول المدرسين أو أولياء األمور للمدرسة لكل مجموعه مدرسية تزور كيدزانيا دبي.
لالستفسار عن الرحالت الميدانية  ،أرسل لنا بريدًا إلكترونيًا schools@emaar.ae
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تقييم المخاطر
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تقييم المخاطر
 عملية داخلية




نشاط يومي الظروف الجوية ال تؤثر على العمليات أو الحضور
يقع داخل مركز التسوق
سهولة الوصول من منطقة وقوف السيارات

 مرافق







غرفة الغسيل
غرف الصالة
المصاعد
هاتف
مطاعم
استراحة

 الخدمة المكثفة





المشرفين  -جميع الصناعات
قادة فرق العمل  ،المنسقين
المدير المناوب
أمن المشيرون

 نظام األمن





جميع الزوار يرتدون سوار تحديد الهوية التي يتم ربطها إلكترونيا
كاميرا مراقبة تغطي المدينة بأكملها
األمن المشيرون في كل نقطة الدخول والخروج
معدات الصحة و السالمة

 الصحة و السالمة




ممثل الصحة والسالمة المقيم
يتم تقليص جميع المؤسسات إلى حجم األطفال
المهنيين المدربين تدريبا جيدا في حالة الطوارئ
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قبل وبعد الزيارة  -المواد المدرسية
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الصورة التذكارية للزيارة المدرسية
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التاريخ ______________:

االسم________________:

يرجى مطابقة المهن التالية.
طبيب
طاهي
رسام
عارضة أزياء
مغني
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االسم________________:

التاريخ ______________:

يرجى وضع دائرة حول الكلمة الصحيحة إلكمال الجملة.
 .1أنا _________ جداً للمشاركة في الكثير من النشاطات في كيدزانيا.
ج .متفاجئ
ب .خائف
أ .متشوّق

 .2بعد العمل كطبيب ،سأحصل على _______.
ج .وجبتي
ب .أتعابي
أ .هديتي
 .3وظيفتي في مجال الطهي هي _______.
ج .طاهي
ب .عميل
أ .موظف صندوق
 .4سوف _______ التذكارات من المركز التجار ّ
ي.
ج .أبيع
ب .أشتري
أ .أتمنّى
ل المال الذي أجنيه ،سيت ّ
 .5ك ّ
م _______ في المصرف.
ج .إيداعه
ب .ادّخاره
أ .حفظه
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التاريخ ______________:

االسم________________:

 .1ما عدد أنواع الخبر الموجود في واجهة العرض؟
أ) مافن:
ب) دونات:
ج) كرواسان:
د) رغيف:
 .2ما ثمن  3تفاحات إن كان ثمن التفاحة الواحدة  2كيدزوس؟
 3قطع ×  2كيدزوس
= ______ كيدزوس

كيدزوس=2

 .3إن كان ث ّ
مة  5قوارير من الحليب في واجهة العرض واشتريت  3قوارير منها ،كم يتب ّقى من
القوارير على الرف؟
38

التاريخ ______________:

االسم________________:

ما الذي يحتاج إليه الرسام؟
ّ
يرجى ملء الفراغ بحروف العلة.

4.

 .1فرش _لرسم
1.

 .2أل__ن _لرسم
 .3ل_حة األل__ن
 .4ح_مل ل_ح الرسم
 .5قم_ش _لرسم
3.

2.

39

االسم________________:

التاريخ ______________:

يرجى وضع عالمة ( )على الطعام الصحي وعالمة ( )Xعلى الطعام غير الصحي.

40

االسم________________:

41

التاريخ ______________:

االسم________________:
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التاريخ ______________:

االسم________________:
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التاريخ ______________:

االسم________________:
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التاريخ ______________:

االسم________________:
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التاريخ ______________:

التاريخ ______________:

االسم________________:
 .1الشخص الذي يشتري البقالة هو ________.

ي لصندوق الدفع ويتعامل مع النقود.
 ________ .2يمرّر البقالة عبر جهاز المسح اإللكترون ّ
 .3الشخص الذي يقوم بتنسيق المنتجات ويراقبها هو ________.
موظف الصندوق
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المتسوّق

المسؤول عن عرض وترويج

التاريخ ______________:

االسم________________:

كم حرف علّة يوجد في المؤسسات التالية؟

47

خدمة البريد________:

أكاديمية التمثيل________ :

معهد الطهي________:

بوتيك األزياء_________ :

صيد اللؤلؤ________:

السوبرماركت________ :

مصنع البسكويت________:

األرشيف الوطني_________ :

عيادة طب األسنان________:

مركز الشرطة_________ :

مصنع تعبئة القناني________:

مركز معلومات الوظائف________ :

االسم________________:

التاريخ ______________:

يرجى المطابقة ما بين المؤسسة والمهنة
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 .1الجامعة

أ) صائغ

 .2مركز اإلطفاء

ب) طيار

 .3بوتيك األزياء

ج) بروفسور

 .4أكاديمية الطيران

د) مهندس اإلنتاج

 .5معهد الطهي

هـ) صانع الفخار

 .6مدرسة الرسم

و) مراسل

 .7مشغل الفخار

ز) عارضة األزياء

 .8مشغل المجوهرات

ح) طاهي

 .9مصنع العصير

ط) رجل إطفاء

 .10استديو التلفزيون

ي) رسام

االسم________________:

التاريخ ______________:

 .1ما الوظيفة أو المهنة التي تريد القيام بها عندما تكبر؟
 .2ما المؤسسة التي زرتها في كيدزانيا؟
 .3ما كانت وظيفتك أو مهنتك المفضلة في كيدزانيا؟
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التاريخ ______________:

االسم________________:

 .1ما عدد األلوان الموجودة على لوحة األلوان؟ ضع عليها لونا ً.
 .2إن كان عليك دفع  15كيدزوس لرسم لوحة على حامل لوح الرسم ،ودفعت
 20كيدزوس .ما هي المعادلة الصحيحة؟
أ)

-

-

ب)
ج)

=

-

=
=

تجف.
 .3تحتاج اللوحة إلى  10دقائق لكي
ّ
ي ساعة ستأتي ألخذها؟
تركت اللوحة عند الساعة  11:30صباحا ً ...في أ ّ
___ ___ :
50

11:30

االسم________________:

التاريخ ______________:

يرجى احتساب ما يلي:
ي الذي معك هو  50كيدزوس.
المبلغ األساس ّ
ذهبت إلى السوبرماركت وجنيت  15كيدزوس .بعد أن أعددت العصير بنفسك في مصنع العصير ،تبقّى
لك  45كيدزوس .في المحطة التالية ،أصبحت مندوب مبيعات في مصنع تعبئة القناني وجنيت 8

كيدزوس .وأخيراً ،أعددت المثلجات بنفسك في حانة المثلجات ودفعت  20كيدزوس .ما عدد الكيدزوس
الذي بقي معك؟
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االسم________________:

التاريخ ______________:

مساعدة "باتشي" على الوصول إلى البيتزا
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االسم________________:

التاريخ ______________:

مساعدة "أوربانو" على توصيل الطرود
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______________: التاريخ

Find the
RightZKeepers

1. Bache

باتشي

2. Chika

تشيكا

3. Vita

فيتا

4. Urbano

أوربانو

5. Beebop

بيبوب

U
R
E
J
K
C
T
F
S

R
T
P
K
J
H
R
I
B

B
Y
W
Y
V
I
T
A
T

________________:االسم

A
F
F
Q
L
K
B
D
X

N
D
B
W
U
A
N
E
O

O
P
A
P
F
N
O
R
B

R
T
C
A
F
F
Q
L
O

B
Y
H
N
D
H
W
T
O

A
B
E
E
B
O
P
R
S
54

االسم________________:

نشاط
مثال:
مركز اإلطفاء
مصنع العصير
ساعة المدينة
مركز تصليح اإلطارات

مدرسة الرسم
خدمة البريد
مركز التدريب الخاص
بالواقع االفتراضي
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جني الكيدزو

10+

التاريخ ______________:

كيدزو إضافي

دفع الكيدزو

10

المجموع

التاريخ ______________:

االسم________________:

ث ّم اكتب مقطعا ً حول ما تعلّمته عن نفسك في كيدزانيا.
دون  3أشياء تريد القيام
ّ
بها في المستقبل.

ما المؤهالت التي تحتاج
إليها لتحقيق أهدافك في
مسيرتك المهنيّة؟

كيف تُلهمك كيدزانيا
لتحقيق أهدافك؟

56

كل شيء
يتمحور
حولي

ما أكثر شيء أحببته في
كيدزانيا؟

ما الذي تعلّمته عن نفسك
في كيدزانيا؟

االسم________________:

التاريخ ______________:

معلومات االتصال الخاصة بك:
ي
االسم ،العنوان ،الهاتف ،الهاتف الخلو ّ
ي ،البريد اإللكترون ّ
المعلومات الشخصيّة االختياريّة:
تاريخ الوالدة ،مكان الوالدة ،الجنسيّة ،وضع تأشيرة الدخول ،الجنس

تاريخ التوظيف:
تاريخ العمل
التعليم:
التدريب والشهادات

مهارات الكمبيوتر:
الجوائز في المدرسة:
عضويات النوادي:
االهتمامات:
المراجع:
صديق أو قائد أو أستاذ يعرفك منذ سنوات
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االسم________________:

حدّد مكان وجود المؤسسة التالية:

التاريخ ______________:

G

F

E

D

C

B

A

مصنع الشوكوالتة_____ :
ّ
محطة التلفزيون _____

1

عيادة طب األسنان_____ :

2

مركز تصليح اإلطارات_____ :
المصرف_____ :
خدمة البريد_____ :
مركز الشرطة_____ :
مصنع تعبئة القناني_____ :
ي_____ :
المتجر الوطن ّ
تسلّق الجدران_____ :

3
4
5

6
7
8
9

10
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