
 
 

 

 

Kinderly Program: Training 

for Parents 
: يبرنامج ك تدريب أولياء لندرلي
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Title:  Understanding autism in young children  شة: ر عنوان الو  فهم التوحد عند األطفال الصغار 

Date: Sunday, August 16, 2020  التاري    خ:  2020، 16غسطس أ ،األحد 

Time: 10:00 AM  -  11:00 AM 10:00  
ً
  11:00 -صباحا

ً
 الوقت:  صباحا

Description:   This session is designed for parents to learn more about 

characteristics of autism, and why it is termed Autism 

Spectrum Disorder (ASD). We will discuss key learning 

challenges children experience, and how children with ASD 

might learn best.  

التوحد   المزيد عن خصائص  الجلسة الولياء االمور لمعرفة  تم تصميم هذه 

سنناقش تحديات التعلم  (ASD) ولماذا يطلق عليه اضطراب طيف التوحد 

وكيفالرئي  ، األطفال  يواجهها  ي 
الت  المصابون   سية  األطفال  يتعلم  أن  يمكن 

 .التوحد بشكل أفضلب

 :   العمل وصف ورشة

Language: English  ية جاإلن ز     اللغة:  لي 

Target Audience: Parents Of Children Of Determination المستهدف الجمهور أولياء أمور أصحاب الهمم:    

Certificate: This session is certified by Continuing Personal/Professional 

Development (CPD) and all participants will receive 

certifications upon success completion. 

ي  التطوير قبل من معتمدة الدورة هذه
/المهتز  (CPD) المستمر الشخصي

ز  وجميع  الورشة بنجاح.  إتمام عند شهادات عىل سيحصلون المشاركي 

 

  :الشهادة

 Session Cost: Free of Charge  الجلسة تكلفة مجانا: 

    

    

    

    

    

    

    



 
 

 

    

    

    

Title:  Understanding the development of children as you are the 

architect of their journey 

 رحلتهم د خططت ل ق فهم نمو األطفال النك 

 

 شة: ر عنوان الو 

Date: Sunday, August 16, 2020  التاري    خ:  2020 ،16أغسطس  ،األحد 

Time: 06:00 PM -  07:00 PM 06:00  الوقت:  مساءً  07:00 -مساًء 

Description:   Successful Parenting Part 1: Understanding the 

development of children as you are the architect of their 

journey. Each child is born with over 100,000,000,000 brain 

cells and each one can make up to 12,000 

connections. Learn how to help your child make the RIGHT 

connections to help them learn and development 

appropriately. 

هم. رحلتل قد خططتنك : فهم تطور األطفال أل 1ناجحة الجزء أمومة ألبوة و 

خلية دماغية ويمكن   100،000،000،000مل أكير من  يولد كل طفل وهو يح

رابط. تعرف   12000ابط حيث يصل إىل  و ر لكل واحد أن يصنع العديد من ال

عىل   لمساعدته  الصحيحة  الروابط  إجراء  عىل  طفلك  مساعدة  عىل كيفية 

 .التعلم والتطور بشكل مناسب

 :   العمل وصف ورشة

Language: English   ية جناإل ز     اللغة:  لي 

Target Audience: Parents  المستهدف الجمهور مور األ أولياء:    

Certificate: This session is certified by Continuing Personal/Professional 

Development (CPD) and all participants will receive 

certifications upon success completion. 

ي  التطوير قبل من معتمدة رةدو ال هذه
/المهتز  (CPD) المستمر الشخصي

ز  وجميع  الورشة بنجاح.  إتمام عند شهادات عىل سيحصلون المشاركي 

 

  :الشهادة

 Session Cost: Free of Charge  الجلسة تكلفة مجانا: 

    

    

    

    



 
 

 

Title:  How Play and Storytelling Can Support Relationships and 

Communication 

 شة: ر عنوان الو  كيف يمكن للعب ورواية القصص دعم العالقات والتواصل 

Date: Monday, August 17, 2020  ز  التاري    خ:  2020 ،17أغسطس  ،االثني 

Time: 5:00 PM  -  6:00 PM 5:00   الوقت:  مساءً  6:00 -مساًء 

Description:   Play is the language of all children. Often in my experience 

children who could not speak about events in their lives due 

to stress or communication barriers found a way to show 

their understanding and emotion through both repetitive 

and spontaneous play. By participating in this play,  parents 

can offer them a chance to broaden their ability to express 

themselves and to understand new situations and share 

ideas and memories. In this webinar we will consider play as 

a foundation of relating, language, and understanding our 

environment, and how it can be integrated into family 

activities through research and examples of different styles 

of play including sensory play, playing with others, 

storytelling, dealing with crisis, and using play as research 

and enjoying family memories in different mediums and 

forms of communication. Children and parents will be 

invited to participate in some introductory storytelling 

activities or to consider how they are already engaging in 

storytelling and how they might build on their current 

interests. 

ي    لعب هو لغة كل األطفال. ال
ي كثي  من األحيان من خالل تجربت 

األطفال    إنفز

ي حياتهم  المواقفالذين لم يتمكنوا من التحدث عن 
بسبب اإلجهاد أو  ذلك فز

التواصل   من  قد  صعوبة  فهمهم  تمكنوا  اللعب    مهتفطاعو إظهار  خالل  من 

والعفوي.   أنحي المتكرر  اللعب،    ث  ي 
فز تمنحهم   ينلوالداكن  تمالمشاركة  و 

قفر  لتوسيع  الجديدة صة  المواقف  وفهم  أنفسهم  عن  التعبي   عىل  درتهم 

عير   الندوة  هذه  ي 
فز والذكريات.  األفكار  ن االنومشاركة  ال،    تي  لعب  سنعتير 

ي األنشطة العائلية  البيئة، وفهم  ، واللغةللتواصل  اساس
، وكيف يمكن دمجها فز

ي ذلك البممن خالل البحث وأمثلة ألساليب اللعب المختلفة 
لعب الحسي ا فز

اآلخرين  و  مع  األزمة  ورسد اللعب  مع  والتعامل  اللعب القصص  واستخدام   ،

للبحث واالستمتاع بذكريات األرسة بوسائل وأشكال التواصل المختلفة. سيتم 

لرواية  التمهيدية  األنشطة  بعض  ي 
فز للمشاركة  األمور  وأولياء  األطفال  دعوة 

ي كيفية مشار 
ي رسد    هم بالفعلتكالقصص أو التفكي  فز

لقصص وكيف يمكنهم  افز

 .االستفادة من اهتماماتهم الحالية

 :   العمل وصف ورشة

Language: English  ية جاإلن ز     اللغة:  لي 

Target Audience: Parents Of Children Of Determination المستهدف الجمهور أولياء أمور أصحاب الهمم:    

Certificate: This session is certified by Continuing Personal/Professional 

Development (CPD) and all participants will receive 

certifications upon success completion. 

ي  التطوير قبل من معتمدة الدورة هذه
/المهتز  (CPD) المستمر الشخصي

ز  وجميع  اح. الورشة بنج  إتمام عند شهادات عىل سيحصلون المشاركي 

 

  :دةالشها

 Session Cost: Free of Charge  الجلسة تكلفة مجانا: 



 
 

 

    

    

    

Title:  ''5 More Minutes'': PART 1 "5  شة: ر عنوان الو  ": الجزء األول إضافية دقائق 

Date: Monday, August 17, 2020  ز  التاري    خ:  2020 ،17أغسطس  ،االثني 

Time: 6:00 PM  -  7:00 PM 6:00   الوقت:  مساءً  7:00 -مساًء 

Description:   5 More Minutes explores the fun, frustration and fantasy 

that can be had in that magical time between awake and 

asleep.  Join Travelled Companions in this 1st Session where 

you will explore bedtime routines and rituals. You will be 

invited to watch and join in with our two performers. You 

and your child will be guided in play using your body, voice 

and imagination. We will guide you through a magical 

underwater adventure where you will learn some basic 

puppetry skills using a simple yet very effective prop. Please 

bring socks, a bedtime sheet or a blanket and some comfy 

cushions. 

ي  5
دقائق أخرى لتستكشف المتعة واإلحباط والخيال الذي يمكن أن يكون فز

هذه  ي 
فز السفر  رفقاء  إىل  انضم  والنوم.  اليقظة  ز  بي  السحري  الوقت  ذلك 

ز  وىل حيث ستستالجلسة األ . ستتم دعوتك وقت النوم  طقوسو كشف روتي 

ي األداء. سيتم إرشادك أنت وطفلك
ز من فنانز ي   للمشاهدة واالنضمام مع اثني 

فز

شدك خالل مغامرة سحرية   اللعب باستخدام جسدك وصوتك وخيالك. سيز

بع  ستتعلم  الماء حيث  أدوات تحت  باستخدام  األساسية  الدىم  مهارات  ض 

الجوارب   إحضار  يرجر  للغاية.  فعالة  لكنها  البطانية بسيطة  أو  النوم  ومالءة 

 .وبعض الوسائد المريحة

 :   العمل وصف ورشة

Language: English  ية جنإل ا ز     اللغة:  لي 

Target Audience: Parents   المستهدف الجمهور مور األ أولياء:    

Certificate: This session is certified by Continuing Personal/Professional 

Development (CPD) and all participants will receive 

certifications upon success completion. 

ي  التطوير قبل من معتمدة ورةالد هذه
/المهتز  (CPD) المستمر الشخصي

ز  وجميع  الورشة بنجاح.  إتمام عند شهادات عىل سيحصلون المشاركي 

 

  :الشهادة

 Session Cost: Free of Charge  الجلسة تكلفة مجانا: 

    



 
 

 

    

    

Title:  STEM in the early years: The importance of STEM learning 

for future development 

STEM    ي
 
والهندسة ف والتكنولوجيا  العلوم  تعلم  أهمية  األول:  السنوات   

 والرياضيات للتطور المستقبلي 

 شة: ر عنوان الو 

Date: Tuesday, August 18, 2020  التاري    خ:  2020 ،18أغسطس  ،الثالثاء 

Time: 10:00 AM  -  11:00 AM 10:00  
ً
  11:00 -صباحا

ً
 : قتالو  صباحا

Description:   This webinar will explore the importance of STEM (Science, 

Technology, Engineering and Mathematics) learning in the 

early years and the key role the home learning environment 

plays. We will examine what STEM involves in our everyday 

lives and introduce how we can easily embed STEM practice 

in play. We will learn the language of STEM and learn simple 

ways to use questioning to enhance learning and evoke 

wonder. 

عير   الندوة  هذه  ي 
فز نتستستكشف  والتكنولوجيا    االني  العلوم  تعلم  أهمية 

وال بيئة رياضيوالهندسة  تلعبه  الذي  الرئيسي  والدور  األوىل  السنوات  ي 
فز ات 

والتكنولو  العلوم  تتضمنه  ما  نتعلم  سوف  لية.  ز الميز والهندسة التعلم  جيا 

اليومية   حياتنا  ي 
فز نقدموالرياضيات  العلوم   يةكيف  وسوف  ممارسة  ز  تضمي 

اللعب  ي 
فز والرياضيات  والهندسة  لغةبسهولة  والتكنولوجيا  نتعلم  سوف   . 

STEM   وإثارة   علمونت التعلم  لتعزيز  األسئلة  الستخدام  بسيطة  ا 
ً
طرق

 .التساؤالت

 :   العمل وصف ورشة

Language: English   ية جناإل ز     اللغة:  لي 

Target Audience: Parents   المستهدف الجمهور مور األ أولياء:    

Certificate: This session is certified by Continuing Personal/Professional 

Development (CPD) and all participants will receive 

certifications upon success completion. 

ي  التطوير قبل من معتمدة الدورة هذه
/المهتز  (CPD) المستمر الشخصي

ز  وجميع  الورشة بنجاح.  إتمام عند شهادات عىل سيحصلون المشاركي 

 

  :الشهادة

 Session Cost: Free of Charge  الجلسة تكلفة مجانا: 

    

    

    

    



 
 

 

    

Title:  Hand-washing games and activities  شة: ر عنوان الو  غسل اليدين أنشطة و العاب 

Date: Tuesday, August 18, 2020  التاري    خ:  2020، 18أغسطس  ،الثالثاء 

Time: 11:00 AM  -  12:00 PM 11:00  
ً
 الوقت:  مساءً  12:00 -صباحا

Description:   We know how important hand washing is as part of a daily 

routine, but during a pandemic this becomes even more 

important.  Come along with your child and learn top tips 

including visual reminders, prompts, games and songs, to 

help washing hands become a more enjoyable experience 

for everyone. There will be an opportunity to ask the 

presenter any questions you may have, as well as handouts 

to help put what you’ve learnt into practice straight away. 

If you want to try some of the activities in real-time with the 

presenter, you may need: 

pencil and paper, glue, glitter, a paper plate, bowl of warm 

water, soap 

اليوىمي ، ولكن  ن  
ز الروتي  اليدين كجزء من    خالل حن نعلم مدى أهمية غسل 

الوباء يصبح هذا أكير أهمية. سندعوك أنت و طفلك لتعلم أهم النصائح بما 

ذلك ي 
ي   فز

واألغانز واأللعاب  التشجيع  و  البرصية  اليدل  الصور  ين يصبح غسل 

 مقدم تجربة ممتعة أكير للجميع. ستكون هناك فرصة لطرح أي أسئلة عىل

لديك موضع  العرض  تعلمته  ما  ي وضع 
فز للمساعدة  ات  النشر إىل  باإلضافة   ،

ي تجربة بعض األنشط
ي الوقت الفعىلي  التنفيذ عىل الفور. إذا كنت ترغب فز

ة فز

 ، فقد تحتاج إىل:  مع مقدم العرض

ئ ماعمسحوق الل   ، وغراء ،قلم رصاص وورقة ي ، ووعاء من الماء الدافز
 ، ولوح ورف 

 والصابون 

 :   العمل شةور  وصف

Language: English  ية جاإلن ز     اللغة:  لي 

Target Audience: Parents Of Children Of Determination المستهدف الجمهور ب الهممأولياء أمور أصحا:    

Certificate: This session is certified by Continuing Personal/Professional 

Development (CPD) and all participants will receive 

certifications upon success completion. 

ي  التطوير قبل من معتمدة الدورة هذه
/المهتز  (CPD) المستمر الشخصي

ز  وجميع  بنجاح. الورشة  إتمام عند شهادات عىل سيحصلون المشاركي 

 

  :الشهادة

 Session Cost: Free of Charge  الجلسة تكلفة مجانا: 

    

    



 
 

 

    

    

Title:  Artists At Home: Detailed Drawings By Using The Basics ل: رسومات تفصيلية باستخدام األساسيات ي المن  
 
 شة: ر عنوان الو  الفنانون ف

Date: Wednesday, August 19, 2020  التاري    خ:  2020 ،19أغسطس  ،األربعاء 

Time: 10:00 AM  -  11:00 AM 10:00  
ً
  11:00 -صباحا

ً
 الوقت:  صباحا

Description:   This Webinar will provide parents with playful art 

experiences without ever leaving the kitchen or garden. 

Building on using simple ingredients, such as vegetables 

found in the kitchen or at the local market, both children 

and parents will be encouraged to draw and boost their 

creative skills. Children’s drawings will be kept safe and used 

at a later stage for the Voices of Children exhibition 

اضية الولياء االمور تجارب فنية مرحة دون مغادرة   ستوفر هذه الورشة االفي 

أو  الخضار    المطبخ  مثل   ، البسيطة  المكونات  استخدام  عىل  بناًء  الحديقة. 

ي السوق المحىلي ، سيتم تشجيع األطفال والوالدين 
ي المطبخ أو فز

الموجودة فز

اإلبداعية وتعزيزها عىل رسم مه بأمان برسومات    االحتفاظو    اراتهم  األطفال 

ي مرحلة الحقة لمعرض أصوات األطفال 
 واستخدامها فز

 :   العمل وصف ورشة

Language: English  ية جاإلن ز     اللغة:  لي 

Target Audience: Parents Of Children Of Determination المستهدف الجمهور أولياء أمور أصحاب الهمم:    

Certificate: This session is certified by Continuing Personal/Professional 

Development (CPD) and all participants will receive 

certifications upon success completion. 

ي  التطوير قبل من معتمدة الدورة هذه
/المهتز  (CPD) المستمر الشخصي

ز  وجميع  . الورشة بنجاح إتمام عند شهادات عىل سيحصلون المشاركي 

 

  :الشهادة

 Session Cost: Free of Charge  الجلسة تكلفة مجانا: 

    

    

    

    

    



 
 

 

    

    

    

Title:  Spotlighting Movement During the Pandemic - The 

Foundations of learning - PART 1 

 األولالجزء  -التعلم اسيات أس –تسليط الضوء عل الحركة أثناء الوباء 

 

 شة: ر عنوان الو 

Date: Wednesday, August 19, 2020  التاري    خ:  2020، 19أغسطس  ،األربعاء 

Time: 11:00 AM  -  12:00 PM 11:00  
ً
 الوقت:  مساءً  12:00 -صباحا

Description:   Movement is at the heart of childhood development and is 

much more important than most people realise. In special 

consideration of these unprecedented times of restricted 

movement and social distancing it has never been more 

important to gain a deeper understanding of this topic to be 

able to best support all children, in particular children of 

determination who are likely to have missed out on this key 

area of growth during this period". 

معظم   يدركه  مما  بكثي   أهم  وهي  الطفولة  تنمية  جوهر  هي  الناس.  الحركة 

األوقات   هذه  إىل  خاص  بشكل  الحركة البالنظر  تقييد  من  المسبوقة  غي  

ي والتباعد االجتماعي ، لم يكن  
أي وقت مصز اكتساب فهم أعمق    من المهم فز

أصحاب    ما األطفال لجميع األطفال ، وال سيأفضل  دعم  تقديم  للهذا الموضوع  

مجال النمو الرئيسي خالل هذه    قد فاتهم  مم الذين من المحتمل أن يكوناله

ة  ." الفي 

 :   العمل وصف ورشة

Language: English  ية جاإلن ز     اللغة:  لي 

Target Audience: Parents Of Children Of Determination المستهدف الجمهور أولياء أمور أصحاب الهمم:    

Certificate: This session is certified by Continuing Personal/Professional 

Development (CPD) and all participants will receive 

certifications upon success completion. 

ي  التطوير قبل من معتمدة الدورة هذه
/المهتز  (CPD) المستمر الشخصي

ز  وجميع  الورشة بنجاح.  مماإت عند اداتهش عىل سيحصلون المشاركي 

 

  :الشهادة

 Session Cost: Free of Charge  الجلسة تكلفة مجانا: 

    

    

    



 
 

 

    

    

    

Title:  Artists At Home: What art making processes are important 

for my child? 

ل: ما هي  ي المن  
 
؟ صنع الفن لالمهمة عمليات الالفنانون ف  شة: ر لو عنوان ا لطفلي

Date: Thursday, August 20, 2020 التاري    خ:  2020 ،20أغسطس  ،الخميس 

Time: 10:00 AM  -  11:00 AM 10:00  
ً
  11:00 -صباحا

ً
 الوقت:  صباحا

Description:   This session will share ideas with parents about the benefits 

of art making with children, regardless of ability or disability. 

It will outline the many ways that playful visual arts 

experiences can support children to meaningfully 

encounter materials for rich and joyful learning 

experiences. 

الورشة   ي هذه 
فز فوائد   سيتم  واألمهات حول  اآلباء  مع  األفكار  عة  صناتبادل 

القدرة أو االعاقة. سيتم تحديد طرق عديدة    الفن مع األطفال، بغض النظر عن

ي التعلم من خالل  ليمكن أن تساعد بها تجارب الفنون المرئية المرحة  
ألطفال فز

 .تجارب تعليمية غنية وممتعة

 :   العمل وصف ورشة

Language: English  ية جاإلن ز     اللغة:  لي 

Target Audience: Parents Of Children Of Determination المستهدف الجمهور أولياء أمور أصحاب الهمم:    

Certificate: This session is certified by Continuing Personal/Professional 

Development (CPD) and all participants will receive 

certifications upon success completion. 

ي  التطوير قبل من دةتمعم الدورة هذه
/المهتز  (CPD) المستمر الشخصي

ز  وجميع  الورشة بنجاح.  إتمام عند شهادات عىل سيحصلون المشاركي 

 

  :الشهادة

 Session Cost: Free of Charge  الجلسة تكلفة مجانا: 

    

    

    

    



 
 

 

    

    

    

Title:  Dr Yum: Encourage Mindfulness شة: ر عنوان الو  ظه ع اليقشجي: ت"يم"لدكتور ا 

Date: Thursday, August 20, 2020 التاري    خ:  2020 ،20أغسطس  ،الخميس 

Time: 5:00 PM  -  6:00 PM 5:00   الوقت:  مساءً  6:00 -مساًء 

Description:   ENCOURAGE MINDFULNESS / Parenting mindfully 

Teaching kids about food starts before they take the first 

bite. Learn how to slow down and introduce new foods in a 

mindful way. 

اليقظه  ت توعية  شجيع  قبل أو  الطعام  عن  األطفال  تعليم  يبدأ  األمور.  أولياء 

تعلم كيفية  اللقمة بب  األوىل.  االطعمة  الجديدة    طءتناول  األطعمة  وتقديم 

 .بطريقة واعية

 :   العمل وصف ورشة

Language: English   ية جناإل ز     اللغة:  لي 

Target Audience: Parents   المستهدف الجمهور مور األ أولياء:    

Certificate: This session is certified by Continuing Personal/Professional 

Development (CPD) and all participants will receive 

certifications upon success completion. 

ي  التطوير قبل من معتمدة رةالدو  هذه
/المهتز  (CPD) المستمر الشخصي

ز  وجميع  الورشة بنجاح.  إتمام عند شهادات عىل سيحصلون المشاركي 

 

  :الشهادة

 Session Cost: Free of Charge  الجلسة تكلفة مجانا: 

    

    

    

    

    

    

    



 
 

 

    

Title:  Supporting Sibling and Peer Relationships During a 

Pandemic: Let’s Play Together! 

 شة: ر عنوان الو  دعم العالقات بي   األشقاء واألقران أثناء الجائحة: فلنلعب مًعا! 

Date: Sunday, August 23, 2020  التاري    خ:  2020 ،23أغسطس  ،األحد 

Time: 5:00 PM  -  6:00 PM 5:00   الوقت:  مساءً  6:00 -مساًء 

Description:   During this pandemic, many young children are missing 

their friends and subsequently the important skills learned 

through peer relationships. Given that the development of 

positive social relationships and friendships begins with 

sibling relationships, there are things that parents can do to 

support the development of social skills such as turn taking, 

sharing, and providing assistance. Research has shown that 

many children of determination lack critical social skills that 

can negatively impact the development of peer 

relationships. In this session, parents will learn strategies 

that can be implemented to support the healthy 

development of both sibling and peer interactions. 

يفتقرون قد العديد من األطفال أصدقاءهم وبالتاىلي  ت، يف  ه الجائحةخالل هذ

ي تم تعلمها من خالل العالقات مع األقران. بالنظر إىل   الزمةالمهارات ال اىل
الت 

والصداقات   اإليجابية  االجتماعية  العالقات  تطوير  األخوةتأن  بعالقات  ،  بدأ 

تنمية المهارات االجتماعية مثل    فهناك أشياء يمكن للوالدين القيام بها لدعم

األدوا المساعدة.  تبادل  وتقديم  والمشاركة  األبحر  العديأظهرت  أن  د من اث 

ي يمكن أن  
األطفال أصحاب الهمم يفتقرون إىل المهارات االجتماعية الهامة الت 

ي هذه الجلسة ، سيتعلم يتؤثر سلب
  أولياء االمور ا عىل تنمية عالقات األقران. فز

اتيجي  ي يمكناالسي 
ز األشقاء    ات الت  تنفيذها لدعم التطور الصحي للتفاعالت بي 

 واألقران. 

 :   ملالع صف ورشةو 

Language: English  ية جاإلن ز     اللغة:  لي 

Target Audience: Parents Of Children Of Determination  المستهدف الجمهور أولياء أمور أصحاب الهمم:    

Certificate: This session is certified by Continuing Personal/Professional 

Development (CPD) and all participants will receive 

certifications upon success completion. 

ي  التطوير قبل من معتمدة الدورة هذه
/المهتز  (CPD) المستمر الشخصي

ز  وجميع  جاح. الورشة بن إتمام عند شهادات عىل سيحصلون المشاركي 

 

  :الشهادة

 Session Cost: Free of Charge  الجلسة تكلفة مجانا: 

    



 
 

 

    

    

Title:  Boundaries, routines, flexibility and thriving as parents 

when our children are smarter than we are. 

نا أكنر عندما يكون أطفال  كاولياء امور الحدود والروتي   والمرونة واالزدهار  

 منا.  ا ذكاءً 

 شة: ر عنوان الو 

Date: Sunday, August 23, 2020  ي    خ: التار  2020 ،23أغسطس  ،األحد 

Time: 6:00 PM  -  7:00 PM 6:00   الوقت:  مساءً  7:00 -مساًء 

Description:   Successful Parenting Part 2: Boundaries, routines, flexibility 

and thriving as parents when our children are smarter than 

we are...and they are doing this all in a digital age.  We have 

all heard that children thrive with routines. What does that 

mean? And what happens when we can't stick to those 

routines? Our children are exposed to so much more 

information than we ever were as children and we need to 

adjust our parenting to match this new world we are raising 

our children in. 

ز : الحدود ،  2ألبوة واألمومة الناجحة الجزء  ا ، والمرونة ، واالزدهار   والروتي 

امور  ذكاءً   كاولياء  أكير  ... وهم    ا عندما يكون أطفالنا  ي   يعيشونمنا 
فز كل هذا 

. لقد سمعنا جميعً  ي ذلك؟ عرص رقمي
. ماذا يعتز ز ا أن األطفال يزدهرون بالروتي 

ب ام  ز االلي  نستطيع  ال  عندما  يحدث  يتعرض  ذهوماذا  الروتينية؟  اإلجراءات  ه 

ي أي وقت م
 بكثي  مما كنا عليه فز

صز ونحن نحتاج إىل  أطفالنا لمعلومات أكير

ز ادوارنا  ت نقوم العالم الجديد الذي  مع طبيعة  هذا    ليتالئم  كاولياء امور حسي 

ب   . به أطفالنا  يةبي 

 :   العمل وصف ورشة

Language: English  ية جاإلن ز     اللغة:  لي 

Target Audience: Parents   المستهدف الجمهور مور األ أولياء:    

Certificate: This session is certified by Continuing Personal/Professional 

Development (CPD) and all participants will receive 

certifications upon success completion. 

ي الم/ الشخصي  التطوير قبل من معتمدة الدورة هذه
 (CPD) المستمر هتز

ز  وجميع  الورشة بنجاح.  إتمام عند شهادات عىل سيحصلون المشاركي 

 

  :الشهادة

 Session Cost: Free of Charge  الجلسة تكلفة مجانا: 

    

    

    



 
 

 

    

Title:  Story making and story sharing – A Journey to the Sea – 

Get Ready! Part A 

 شة: ر عنوان الو  " أ"استعد! الجزء  –ر رحلة إل البح  – القصةوتبادل صنع 

Date: Monday, August 24, 2020  ز  التاري    خ:  2020 ،24أغسطس  ،االثني 

Time: 5:00 PM  -  6:00 PM 5:00   الوقت:  مساءً  6:00 -مساًء 

Description:   In this first webinar you will be offered examples of how to 

set off on a fictional journey into an imaginary world. It will 

be different from your own world. Map-making, singing, 

planning, making lists, making promises, deciding what to 

take with you, taking your first steps on the journey and lots 

more. When you are with your children after this webinar 

you will be ready to step into that new world with them, to 

explore mountains, valleys, rivers and all sorts of places on 

your journey together. You will map out the route together 

ready to be on your way after the second webinar. 

 

عير   األوىل  الندوة  هذه  ي 
نتفز حول كيفية    االني  لك  أمثلة  تقديم  سيتم   ،

ا عن عالمك الخاص. 
ً
. سيكون مختلف ي رحلة خيالية إىل عالم خياىلي

االنطالق فز

الخرائط القوا،  صنع  ، وعمل  والتخطيط   ، ما الغناء  وتحديد  والوعود،   ، ئم 

تأخذه معك أن  اليجب  ي 
فز األوىل  واتخاذ خطواتك   ، . الكثي  ذلك  رحلة وغي  

عير   الندوة  هذه  بعد  أطفالك  مع  تكون  نتعندما  ا  االني 
ً
مستعد ستكون   ،

العالم الجديد معهم الجبال والوديان واألنهار  للدخول إىل هذا  ، الستكشاف 

ي  
فز األماكن  أنواع  مًعا    ما رحلتكوجميع  الطريق  سمان  سي  لتستعدوا مًعا. 

ي طريقك
نتثانية عىل بعد الندوة الم لالنطالق فز  . االني 

 

 :   العمل وصف ورشة

Language: English  ية جاإلن ز     اللغة:  لي 

Target Audience: Parents   المستهدف الجمهور مور األ أولياء:    

Certificate: This session is certified by Continuing Personal/Professional 

Development (CPD) and all participants will receive 

certifications upon success completion. 

ي  التطوير قبل من معتمدة الدورة هذه
/المهتز  (CPD) المستمر الشخصي

ز  وجميع  الورشة بنجاح.  إتمام عند شهادات عىل سيحصلون المشاركي 

 

  :الشهادة

 Session Cost: Free of Charge  الجلسة تكلفة مجانا: 

    

    



 
 

 

    

    

Title:  Paper Bag Hand Puppets ي لل دىم
 
 شة: ر عنوان الو    يد الكيس الورف

Date: Monday, August 24, 2020  ز  التاري    خ:  2020 ،24أغسطس  ،االثني 

Time: 5:00 PM  -  6:00 PM 5:00   الوقت:  مساءً  6:00 -مساًء 

Description:   In this webinar children will learn how to make puppets 

from household materials. We will talk about how a work of 

art can become a vessel for story telling. We will 

‘’manipulate’’ our puppets facial features to help convey 

emotion and personality and will learn how to ‘’Create 

characters ‘’ and how to make a plan for a sculpture by 

developing a sketch. The webinar will also include a 5 

minute muppets video clip. 

الندوة عير   ي هذه 
فز األطفال  نت   سيتعلم  المواد االني  من  الدىم  كيفية صنع 

لية. سنتحدث عن كيف يم ز ي أن يصبح وعاًءا لرواية القصص.  الميز
كن لعمل فتز

بم "نتالعب"  المشاعر   المح سوف  نقل  ي 
فز للمساعدة  لدينا  الدىم  وجوه 

وتة  والشخصية وسنتعلم كيفية "إنشاء الشخصيات" وكيفية وضع خطة لمنح 

. ستتضمن   ا الندوة  هذه  من خالل تطوير رسم تخطيطي
ً
مقطع فيديو    عىل  أيض

 دقائق  5مدته 

 :   العمل وصف ورشة

Language: English  ية جاإلن ز     اللغة:  لي 

Target Audience: Parents Of Children Of Determination المستهدف الجمهور أولياء أمور أصحاب الهمم:    

Certificate: This session is certified by Continuing Personal/Professional 

Development (CPD) and all participants will receive 

certifications upon success completion. 

ي  التطوير قبل من معتمدة رةالدو  هذه
/المهتز  (CPD) المستمر الشخصي

ز  وجميع  رشة بنجاح. الو  إتمام عند شهادات عىل سيحصلون المشاركي 

 

  :الشهادة

 Session Cost: Free of Charge  الجلسة تكلفة مجانا: 

    

    

    

    

    



 
 

 

    

    

    

Title:  The wonder of discovery: Exploring science in the indoor 

environment 

ي البيئة الداخلية  عجائب
 
 شة: ر عنوان الو  االكتشاف: استكشاف العلوم ف

Date: Tuesday, August 25, 2020  التاري    خ:  2020 ،25أغسطس  ،الثالثاء 

Time: 10:00 AM  -  11:00 AM 10:00  
ً
  11:00 -صباحا

ً
 الوقت:  صباحا

Description:   This webinar will explore how we see science in our 

everyday. We will think about how we can use the indoor 

environment for learning about science and explore simple 

activities we can do with children in the home. 

خالل  س من  عير  نستكشف  الندوة  نت  هذه  ان  كيف  االني  ي لنا 
فز العلم  نرى 

ي كيفية استخدام البيئة الدا
خلية للتعلم عن العلوم  حياتنا اليومية. سنفكر فز

ل.  ز ي الميز
ي يمكننا القيام بها مع األطفال فز

 واستكشاف األنشطة البسيطة الت 

 :   العمل وصف ورشة

Language: English  ية جاإلن ز     اللغة:  لي 

Target Audience: Parents   المستهدف الجمهور مور األ أولياء:    

Certificate: This session is certified by Continuing Personal/Professional 

Development (CPD) and all participants will receive 

certifications upon success completion. 

ي  التطوير قبل من معتمدة الدورة هذه
/المهتز  (CPD) المستمر الشخصي

ز  وجميع  الورشة بنجاح.  إتمام عند شهادات عىل سيحصلون المشاركي 

 

  :الشهادة

 Session Cost: Free of Charge  الجلسة تكلفة مجانا: 

    

    

    

    

    

    



 
 

 

    

Title:  Active Number and Word Play  شة: ر عنوان الو  لعبة الكلمات واألرقام 

Date: Tuesday, August 25, 2020  التاري    خ:  2020 ،25أغسطس  ،الثالثاء 

Time: 11:00 AM  -  12:00 PM 11:00  
ً
 الوقت:  مساءً  12:00 -صباحا

Description:   Words and numbers are all around us, but it’s not always 

easy recognising, and making the connection between them 

in their many different forms. This session will show you 

easy ways to help your child develop and improve their 

numerical and literacy skills through active play you can do 

at home. From ‘Spot the Dots’ to ‘Name the Peg’ come 

along with your child to discover the joy of learning with 

words and numbers. There will be an opportunity to ask 

questions to the presenter, as well as useful handouts to 

help put what you’ve learnt into practice straight away.  You 

may need: a small selection of your child’s favourite 

toys which will fit in a bag 

موجودة   واألرقام  مكانحولنا  الكلمات  ي كل 
دائًما فز السهل  من  ليس  ولكن   ،

ي العديد من األشكال المختلفة. ستوضح لك هذه   والربطرف عليها  التع
بينها فز

طرق  الجلسة 
ً
ط   ا لمساعدة  تطوير سهلة  عىل  مهاراته    فلك  ز   الرقمية وتحسي 

ي 
ومهارات القراءة والكتابة من خالل اللعب النشط الذي يمكنك القيام به فز

ل.   ز بالحضور الميز واألرقام.   قم  بالكلمات  التعلم  متعة  الكتشاف  طفلك  مع 

ات افة إىل ستكون هناك فرصة لطرح األسئلة عىل مقدم العرض ، باإلض النشر

ي وضع ما تعلمته موضع التنفيذ عىل الفور. قد تحتاج إىل:  
المفيدة للمساعدة فز

ي الحقيبة
ي يمكن وضعها فز

ة من األلعاب المفضلة لطفلك والت   . مجموعة صغي 

 :   العمل ف ورشةوص

Language: English  ية جاإلن ز     اللغة:  لي 

Target Audience: Parents Of Children Of Determination المستهدف الجمهور أولياء أمور أصحاب الهمم:    

Certificate: This session is certified by Continuing Personal/Professional 

Development (CPD) and all participants will receive 

certifications upon success completion. 

ي  التطوير قبل من معتمدة الدورة هذه
/المهتز  (CPD) المستمر الشخصي

ز  وجميع  الورشة بنجاح.  إتمام عند شهادات عىل سيحصلون المشاركي 

 

  :الشهادة

 Session Cost: Free of Charge  الجلسة تكلفة مجانا: 

    

    



 
 

 

    

    

    

Title:  Artists At Home: Vegetable Prints Found in the 

Refrigerator 

المن    ي 
 
ف واتاستخدام  ل:  الفنانون  ي    الخض 

 
ف لعمل   الثالجةالموجودة 

 المطبوعات

 شة: ر عنوان الو 

Date: Wednesday, August 26, 2020  التاري    خ:  2020، 26أغسطس  ،األربعاء 

Time: 10:00 AM  -  11:00 AM 10:00  
ً
  11:00 - صباحا

ً
 الوقت:  صباحا

Description:   This Webinar will help and encourage parents to work with 

their children to undertake simple printing techniques. 

Continuing with the ‘vegetable & fruit’ theme parents help 

their children produce fantastic creative printed responses 

using simple everyday resources. 

تشجيع   عىل  الندوة  هذه  االمور ستساعد  مع  ب  اولياء  عىل  العمل  أطفالهم 

سيساهم 'الخضار والفاكهة' موضوع تقنيات الطباعة البسيطة. االستمرار مع 

ي  
االمور    تشجيعفز أطفالهملاولياء  رائعة  ب   مساعدة  فعل  ردود  حول إنتاج 

 ية بسيطة. بداعية باستخدام موارد يوماإل  اتالمطبوع 

 :   العمل وصف ورشة

Language: English  ية جاإلن ز     اللغة:  لي 

Target Audience: Parents   المستهدف الجمهور مور األ أولياء:    

Certificate: This session is certified by Continuing Personal/Professional 

Development (CPD) and all participants will receive 

certifications upon success completion. 

ي  رالتطوي  قبل من معتمدة الدورة هذه
/المهتز  (CPD) المستمر الشخصي

ز  وجميع  الورشة بنجاح.  إتمام عند شهادات عىل سيحصلون المشاركي 

 

  :الشهادة

 Session Cost: Free of Charge  الجلسة تكلفة مجانا: 

    

    

    

    

    



 
 

 

    

    

Title:  Spotlighting Movement During the Pandemic - The 

Foundations of learning - Part 2 

ي الجزء  -التعلم  أساسيات -تسليط الضوء عل الحركة أثناء الوباء 
 الثان 

 

 شة: ر عنوان الو 

Date: Wednesday, August 26, 2020  التاري    خ:  2020 ،26أغسطس  ،األربعاء 

Time: 11:00 AM  -  12:00 PM 11:00  
ً
 الوقت:  مساءً  12:00 -صباحا

Description:   Movement is at the heart of childhood development and is 

much more important than most people realise. In special 

consideration of these unprecedented times of restricted 

movement and social distancing it has never been more 

important to gain a deeper understanding of this topic to be 

able to best support all children, in particular children of 

determination who are likely to have missed out on this key 

area of growth during this period". 

معظم   يدركه  مما  بكثي   أهم  وهي  الطفولة  تنمية  جوهر  هي  الناس.  الحركة 

األوقات   هذه  إىل  خاص  بشكل  الحركة البالنظر  تقييد  من  المسبوقة  غي  

ي والتباعد االجتماعي ، لم يكن  
أي وقت مصز اكتساب فهم أعمق    من المهم فز

أصحاب    ما األطفال لجميع األطفال ، وال سيأفضل  دعم  تقديم  للهذا الموضوع  

مجال النمو الرئيسي خالل هذه    قد فاتهم  مم الذين من المحتمل أن يكوناله

ة  " الفي 

 :   العمل وصف ورشة

Language: English  ية جاإلن ز     اللغة:  لي 

Target Audience: Parents Of Children Of Determination دفالمسته الجمهور أولياء أمور أصحاب الهمم:    

Certificate: This session is certified by Continuing Personal/Professional 

Development (CPD) and all participants will receive 

certifications upon success completion. 

ي  التطوير قبل من معتمدة الدورة هذه
/المهتز  (CPD) المستمر الشخصي

ز  وجميع  الورشة بنجاح.  إتمام عند شهادات عىل ونسيحصل المشاركي 

 

  :الشهادة

 Session Cost: Free of Charge  ةالجلس  تكلفة مجانا: 

    

    

    

    



 
 

 

    

    

Title:  How to adapt any visual arts learning experience to suit my 

child’s age, stage and ability? 

عمر طفلي  مع  ناسب  تفنون البضية لتلا  تجربة تعلممع    تكييفاليتم    كيف

 وقدرته؟ ته ومرحل

 شة: ر عنوان الو 

Date: Thursday, August 27, 2020 التاري    خ:  2020 ،27أغسطس  ،خميسال 

Time: 10:00 AM  -  11:00 AM 10:00  
ً
  11:00 -صباحا

ً
 الوقت:  صباحا

Description:   This session will demonstrate how to identify and adapt the 

rich components of arts-based play to support sensory and 

mark-making experiences for all children, regardless of age, 

stage or ability. Instead of offering adult-made stencils that 

disempower the child, this strength-based approach will 

empower parents to celebrate their child’s own voice and 

capabilities through arts encounters and play. 

المكونات الغنية للعب القائم عىل  سوف توضح هذه الجلسة كيفية تحديد  

الفنون لدعم التجارب الحسية وصنع العالمات لجميع األطفال، بغض النظر  

 من تقديم  عن العمر أو المرحلة أو  
ً
من صنع الكبار   ز قالب جاهالقدرة. وبدال

العمل، فإن هذا ا القدرة عىل  ن لنهج  يؤدي إىل تجريد الطفل من 
ّ
سوف يمك

االمور  تشجيع      اولياء  بأطفالهم  من  اللقاءات لالحتفال  خالل  من  قدراتهم 

 الفنية واللعب. 

 :   العمل وصف ورشة

Language: English  ية جاإلن ز     اللغة:  لي 

Target Audience: Parents Of Children Of Determination دفالمسته الجمهور أولياء أمور أصحاب الهمم:    

Certificate: This session is certified by Continuing Personal/Professional 

Development (CPD) and all participants will receive 

certifications upon success completion. 

ي  التطوير قبل من معتمدة الدورة هذه
/المهتز  (CPD) المستمر الشخصي

ز  وجميع  الورشة بنجاح.  إتمام عند شهادات عىل ونسيحصل المشاركي 

 

  :الشهادة

 Session Cost: Free of Charge  الجلسة تكلفة مجانا: 

    

    

    

    



 
 

 

    

    

    

    

Title:  Dr Yum: Try, Try Again  شة: ر عنوان الو  مرة أخرى  حاول ثم: حاول  "يم"الدكتور 

Date: Thursday, August 27, 2020 التاري    خ:  2020 ،27 أغسطس ،الخميس 

Time: 5:00 PM  -  6:00 PM 5:00   الوقت:  مساءً  6:00 -مساًء 

Description:   TRY, TRY AGAIN: Parenting consistently 

Parents of picky eaters can feel helpless and often don’t 

know what to do. Learn how to talk about food with your 

children and turn your picky eater into an adventurous 

eater. 

 حاول مرة أخرى: تربية األبناء باستمرار  ثمحاول  

صعب إرضاؤهم بالعجز وال  لديهم اطفال يالذين  اولياء االمور يمكن أن يشعر 

 غالبيعرفون  
ً
مع   ا الطعام  عن  التحدث  تعلم كيفية  فعله.  عليهم  يجب  ما 

 . المغامر االكول إىل هالذي يصعب إرضاء طفلكأطفالك وتحويل 

 :   العمل وصف ورشة

Language: English  ية جاإلن ز     اللغة:  لي 

Target Audience: Parents   المستهدف الجمهور مور األ أولياء:    

Certificate: This session is certified by Continuing Personal/Professional 

Development (CPD) and all participants will receive 

certifications upon success completion. 

ي  التطوير قبل من معتمدة الدورة هذه
/المهتز  (CPD) المستمر الشخصي

ز ا وجميع  ة بنجاح. الورش إتمام عند شهادات عىل سيحصلون لمشاركي 

 

  :الشهادة

 Session Cost: Free of Charge  الجلسة تكلفة مجانا: 

    

    

    

    

    



 
 

 

    

    

Title:  Helping Children Deal with All Their Emotions: It’s So Much 

More Than Learning “happy, sad, and mad” 

مع   التعامل  عل  األطفال  إنهمساعدة  من    عواطفهم:  بكثن    
تعلم أكنر

 " السعادة و الحزن و الغضب"

 شة: ر عنوان الو 

Date: Sunday, August 30, 2020  التاري    خ:  2020 ،30أغسطس  ،د األح 

Time: 5:00 PM  -  6:00 PM 5:00   الوقت:  مساءً  6:00 -مساًء 

Description:   During this pandemic, supporting children’s emotional and 

mental health is a critical role for parents and 

caregivers. Emotional literacy refers to the ability to identify 

and express emotions in healthy ways; to feel, understand 

and tell the difference between complex emotions; and to 

express and self-regulate emotions in social situations. It is 

a skill that begins to develop during early childhood and 

continues throughout adulthood. It is an important skill for 

all children, especially children of determination who may 

have difficulty understanding, identifying and expressing 

their emotions. An essential building block of emotional 

literacy is learning the names for feelings; lots of names for 

lots of feelings. 

In this session parents will learn several ways to facilitate 

the development of emotional literacy and ways to support 

children’s mental health. 

لأل  والعقلية  العاطفية  الصحة  دعم  يعد   ، الوباء  هذا  دور خالل   طفال 
ً
 مهم  ا

ً
 ا

االمور  يشي     الولياء  الرعاية.  ي   االلمامومقدىمي 
تحديد   العاطفز القدرة عىل  إىل 

عنها بطرق صحية  المشاعر  ويخوالتعبي   ويفهموا  ليشعروا  ز ت ؛  بي  الفرق  وا   ير

المعقدة ذاتيالمشاعر  وتنظيمها  المشاعر  عن  والتعبي    ؛ 
ً
المواقف    ا ي 

فز

إنها مهارة تبدأ   المبكرة وتستمر طوال  االجتماعية.  التطور خالل الطفولة  ي 
فز

ة البلوغ. إنها مهارة مهمة لجميع األطفال ، وخاصة األطفال الهمم   أصحاب  في 

ي فهم وتحديد والتعبي  عن مشا
اللبنة  الذين قد يجدون صعوبة فز عرهم. إن 

ي   لماملالاألساسية  
؛ الكثي  من األسماء لكثي  هي تعلم أسماء المشاعر   العاطفز

 من المشاعر. 

ي هذه الجلسة
عدة طرق لتسهيل تنمية معرفة القراءة  اولياء االمور ، سيتعلم  فز

 عم الصحة العقلية لألطفال. والكتابة العاطفية وطرق د

 :   العمل وصف ورشة

Language: English  ية جاإلن ز     اللغة:  لي 

Target Audience: Parents Of Children Of Determination المستهدف الجمهور ب الهممأولياء أمور أصحا:    

Certificate: This session is certified by Continuing Personal/Professional 

Development (CPD) and all participants will receive 

certifications upon success completion. 

ي  التطوير قبل من معتمدة الدورة هذه
/المهتز  (CPD) المستمر الشخصي

ز  وجميع  الورشة بنجاح.  إتمام عند شهادات عىل سيحصلون المشاركي 

 

  :الشهادة

 Session Cost: Free of Charge  الجلسة تكلفة مجانا: 



 
 

 

    

    

Title:  Raising Healthy Children in the Digital Age: Guidance for 

Parents and Families as Media Mentors 

األصح  األطفال  إرشادات  تربية   : الرقمي العض  ي 
 
ف االمور اء  واألرس   الولياء 

 كموجهي   إعالميي   

 شة: ر عنوان الو 

Date: Sunday, August 30, 2020  التاري    خ:  2020 ،30أغسطس  ،األحد 

Time: 6:00 PM  -  7:00 PM 6:00   الوقت:  مساءً  7:00  -مساًء 

Description:   Reflect on how digital tools, so ubiquitous in the lives of 

caregivers, parents and families, have quickly become 

integrated into the lives of young children. This session will 

help you to: 

• Learn about what we know about young children, 

technology and digital media in homes, 

• Understand what you need to know and be able to do 

to be a media mentor who guides your child to safely 

navigate the digital age, 

• Reimagine screens as beneficial tools that can 

empower parents and engage families, 

• Establish a healthy media diet for young children and 

adults and create a positive media ecology in the home 

that supports digital age “wellness” for children, 

parents, and families 

الرقمية  ي كيفية دمج األدوات 
ي حياة مقدىمي الم  التفكي  فز

ي كل مكان فز
ة فز نتشر

ي حياة األطفال الصغار.   وايضا   األرس و   واولياء االمور الرعاية  
هذه   ستساعدك فز

 الجلسة عىل: 

تعرف عىل ما نعرفه عن األطفال الصغار والتكنولوجيا ووسائل اإلعالم ال •

ي المنازل،
  الرقمية فز

 كون  تعىل القيام به ل  فهم ما تحتاج إىل معرفته وتكون قادر  •
ً
طفلك  ل   مرشدا

ي العرص 
،للتنقل بأمان فز    الرقمي

مفي • الشاشات كأدوات  تصور  اك  إعادة  وإرسر الوالدين  ز  تمكي  يمكنها  دة 

 العائالت،

ي وسائل اإلعالم لألطفال الصغار   •
ي صحي فز

وخلق   والكبار إنشاء نظام غذانئ

" تدعم  ل  ز الميز ي 
فز إيجابية  إعالمية  العرص الرفاهيةبيئة  ي 

فز الرقمي  "   

 واألرس  واولياء االمور لألطفال  

 :   العمل ورشةوصف 

Language: English  ية جاإلن ز     اللغة:  لي 

Target Audience: Parents   المستهدف الجمهور مور األ أولياء:    

Certificate: This session is certified by Continuing Personal/Professional 

Development (CPD) and all participants will receive 

certifications upon success completion. 

ي  ويرالتط قبل من معتمدة الدورة هذه
/المهتز  (CPD) المستمر الشخصي

ز  وجميع  الورشة بنجاح.  إتمام عند شهادات عىل سيحصلون المشاركي 

 

  :الشهادة

 Session Cost: Free of Charge  الجلسة تكلفة مجانا: 



 
 

 

    

    

Title:  ''5 More Minutes'': PART 1 "5  شة: ر عنوان الو  ": الجزء األول اضافية دقائق 

Date: Monday, August 31, 2020  ز  التاري    خ:  2020 ،أغسطس 31 ،االثني 

Time: 1:00 PM  -  2:00 PM 1:00   الوقت:  مساءً  2:00 -مساًء 

Description:   5 More Minutes explores the fun, frustration and fantasy 

that can be had in that magical time between awake and 

asleep. Join Travelled Companions in this 1st Session where 

you will explore bedtime routines and rituals. You will be 

invited to watch and join in with our two performers. You 

and your child will be guided in play using your body, voice 

and imagination. We will guide you through a magical 

underwater adventure where you will learn some basic 

puppetry skills using a simple yet very effective prop. Please 

bring socks, a bedtime sheet or a blanket and some comfy 

cushions. 

ي  5
دقائق أخرى لتستكشف المتعة واإلحباط والخيال الذي يمكن أن يكون فز

هذه  ي 
فز السفر  رفقاء  إىل  انضم  والنوم.  اليقظة  ز  بي  السحري  الوقت  ذلك 

ز  وىل حيث ستستالجلسة األ . ستتم دعوتك وقت النوم  طقوسو كشف روتي 

ي األداء. سيتم إرشادك أنت وطفلك
ز من فنانز ي   للمشاهدة واالنضمام مع اثني 

فز

شدك خالل مغامرة سحرية   اللعب باستخدام جسدك وصوتك وخيالك. سيز

بع  ستتعلم  الماء حيث  أدوات تحت  باستخدام  األساسية  الدىم  مهارات  ض 

الجوارب   إحضار  يرجر  للغاية.  فعالة  لكنها  البطانية بسيطة  أو  النوم  ومالءة 

 .وبعض الوسائد المريحة

 :   العمل ورشةوصف 

Language: English  ية جاإلن ز     اللغة:  لي 

Target Audience: Parents Of Children Of Determination المستهدف الجمهور أولياء أمور أصحاب الهمم:    

Certificate: This session is certified by Continuing Personal/Professional 

Development (CPD) and all participants will receive 

certifications upon success completion. 

ي  تطويرال قبل من معتمدة الدورة هذه
/المهتز  (CPD) المستمر الشخصي

ز  وجميع  الورشة بنجاح.  إتمام عند شهادات عىل سيحصلون المشاركي 

 

  :الشهادة

 Session Cost: Free of Charge  الجلسة تكلفة مجانا: 

    

    



 
 

 

    

    

Title:  Story making and story sharing – A Journey to the Sea – On 

The Way ....Part B 

 شة: ر عنوان الو  " ب "عل الطريق .... الجزء  –رحلة إل البحر   –صنع وتبادل القصة 

Date: Monday, August 31, 2020  ز  التاري    خ:  2020 ،أغسطس 31 ،االثني 

Time: 4:00 PM  -  5:00 PM 4:00   الوقت:  مساءً  5:00 -مساًء 

Description:   There’s lots to do before we get to the sea in this imaginary 

world of ours and lots of places to explore. Your maps will 

hold many clues. And there might be a sleeping bear in the 

forest ..... A smelly swamp to get through .... An ice field to 

slide along .... A lake to cross ... you name it. Using drama 

and playmaking we’ll examine ways of encouraging children 

to invent, describe and play their way through adventures 

that you create together. And just as the last adventure 

finishes you will see the sea in the distance. You will see just 

enough to be able to create a picture of the sea together 

and to make a soundscape of the waves, the seabirds and 

the fishing fleet setting out on their voyage. 

ي هذا العالم الخياىلي  هناك  
والكثي  من الكثي  للقيام به قبل أن نصل إىل البحر فز

اىل  ها. سوف  األماكن الستكشاف الخاصة بك  تحتاج  . وقد لمقارنتها الخرائط 

..... مستنقع رائح الغابة  ي 
....   يمكن عبورهة كري  هة  تيكون هناك دب نائم فز

ة ل  جليديحقل   باستخدام الدراما وصناعة   عبور ... سمها ما شئت. ل.... بحي 

ا لتشجيع األطفال عىل
ً
  االبتكار والوصف واللعب مناأللعاب ، سندرس طرق

ي  
ى البحر صنعها معنخالل المغامرات الت  ة ، سي  ا. ومثلما تنتهي المغامرة األخي 

ي فقط لتكون قادر بعيد
ى ما يكفز ا عىل إنشاء صورة للبحر وإنشاء مشهد  ا. سي 

ي لألمواج والط
ي رحلتهم. صون 

 يور البحرية وأسطول الصيد فز

 :   العمل وصف ورشة

Language: English  ية جاإلن ز     اللغة:  لي 

Target Audience: Parents   المستهدف الجمهور مور األ أولياء:    

Certificate: This session is certified by Continuing Personal/Professional 

Development (CPD) and all participants will receive 

certifications upon success completion. 

ي  التطوير لقب من معتمدة الدورة هذه
/المهتز  (CPD) المستمر الشخصي

ز  وجميع  الورشة بنجاح.  إتمام عند شهادات عىل سيحصلون المشاركي 

 

  :الشهادة

 Session Cost: Free of Charge  الجلسة تكلفة مجانا: 

    

    

    



 
 

 

    

    

    

Title:  ''5 More Minutes'': PART 2  '''5  شة: ر عنوان الو  2إضافية'': الجزء دقائق 

Date: Monday, August 31, 2020  ز  التاري    خ:  2020 ،أغسطس 31 ،االثني 

Time: 6:00 PM  -  7:00 PM 6:00   الوقت:  مساءً  7:00 -مساًء 

Description:   In Session 2 we will be continuing our exploration of the 

bedtime routine. This time we will be building our very own 

sock monster puppet to play with using objects that we can 

find around the house. We will find games in tidying up and 

perhaps witness what happens when we don’t want to/or 

refuse to go to bed. We will calm things down with some 

beautiful breathing and relaxation techniques using a sheet 

or a blanket. 

ي الجلسة  
ز وقت النوم. هذه المرة سنقوم   الثانيةفز سنواصل استكشافنا لروتي 

ي الخاصة بنا للعب بها باستخدام ا  جواربمن الوحش  الببناء دمية  
ألشياء الت 

تيب وربما نشهد  ي الي 
ل. سنجد ألعاًبا فز ز ي جميع أنحاء الميز

يمكننا العثور عليها فز

الفراش.      نرغبا يحدث عندما ال  م الذهاب إىل  سنستخدم بعض  أو نرفض 

خاء الجميلة باستخدام مالءة أو بطانية  .تقنيات التنفس واالسي 

 

 :   العمل ف ورشةوص

Language: English  ية جاإلن ز     اللغة:  لي 

Target Audience: Parents   المستهدف الجمهور مور األ أولياء:    

Certificate: This session is certified by Continuing Personal/Professional 

Development (CPD) and all participants will receive 

certifications upon success completion. 

ي  التطوير قبل من معتمدة دورةال هذه
/المهتز  (CPD) المستمر الشخصي

ز  وجميع  الورشة بنجاح.  إتمام عند شهادات عىل سيحصلون المشاركي 

 

  :الشهادة

 Session Cost: Free of Charge  الجلسة تكلفة مجانا: 

 

 

 

 


