1

مدارس مقاطعة فاييت العامة

دليل
التعليم
لألسر
ملخص لما يجب أن يعرفه األطفال ويكونون قادرين
على عمله وطرق لألسر لزيادة التعليم في البيت.

" أنا نؤمن أن األسر هم شركائنا.
هم المعلمون األولون و األكثر قوة لألطفال.
معا سنعمل على ضمان النجاح لجميع الطالب".
 المشرف أيمانويل كوك,مدارس مقاطعة فاييت العامة
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حول دليل التعليم خاصتنا:
يمثل هذا الدليل بعض من أكثر األمور األساسية التي يجب على طفلك أن يعلمها ويكون قادر على عملها بنهاية السنة الدراسية في
أداب اللغة األنكليزية والرياضيات .أهداف التعليم تساعد األسر و المعلمين على معرفة متى قد يكون الطالب بحاجة الى دعم أضافي
ومتى يكونون بحاجة ليكونوا في تحدي أكثر من ذلك.

ما بأستطاعة األسر فعله ؟
هناك الكثير بأستطاعتك القيام به لدعم تعلم طفلك ومساعدة تهيئتهم لمستقبلهم .فيما يلي بعض األمور التي من شأنها مساعدة الطالب
على النجاح :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

أخبر طفلك مدى أهمية التعليم بالنسبة لك .أخبرهم أن التعليم مهم و هو األساس للنجاح..
أ جعل المدرسة من األولويات عن طريق أيصال طفلك الى المدرسة في الوقت المحدد كل يوم.
حضور أجتماعات األباء والمعلمين و النشاطات المدرسية األخرى كلما أمكن ذلك.
العمل بالتعاون مع المدرسة لبناء األحترام المتبادل.
تشجيع االستقاللية ,أسمح ألطفالك بأرتكاب األخطاء وتقبل مسؤولية أختيارهم.
ناقش مع طفلك حول مايجري في المدرسة.
التواصل بأستمرار مع مدرس طفلك للتأكد من أن طفلك يحرز تقدما على مدار السنة.
لديك الحق في معرفة كيف هو طفلك في المدرسة ,التتردد في االتصال بمعلمته /معملتها أذا كان لديك أسئلة.

تحدث مع معلم طفلك
من المهم التواصل مع معلم طفلك والمدرسة بانتظام حول تقدم طفلك نحو أهداف التعلم .وهنا بعض نماذج األسئلة لتسئل:
■
■
■
■
■
■
■

أين طفلي قوي وأين هو  /هي بحاجة إلى التحسين؟
كيف يتم قياس تقدم طفلي على مدار العام؟
هل بأمكاني رؤية أمثلة من أعمال طفلي؟ هل أعماله تفي أو ال تفي بأهداف التعلم.
هل طفلي على الطريق الصحيح لتحقيق األهداف التعليمية على مستوى الصف؟ إذا لم يكن كذلك ,ما الدعم الذي
ستوفره المدرسة؟ ما الذي يمكنني القيام به في المنزل؟
هل طفلي عند أو فوق توقعات التعلم؟ إذا كان األمر كذلك ,ما الذي ستعرضه المدرسة أكثر؟ ما الذي يمكنني القيام
به في المنزل؟
هل قرأت خطة التعليم الفردية  IEPالتابعة لطفلي؟ ما االمور التكييفية التي عملت لطفلي؟
طفلي هو متعلم اللغة اإلنجليزية .كيف يتم دعم تطور لغة طفلي في المدرسة ؟
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تحدث مع طفلك
هل هذا يبدو مألوفا؟
"كيف كانت المدرسة اليوم؟"
"بخير"
"ماذا فعلت؟"
"ال شيء"
هذا طبيعي ,استمر بطرح األسئلة !
الطالب الذين يتحدث معهم أولياء أمورهم عن المدرسة تكون مستوياتهم أفضل أكاديميا في المدرسة .فيما يلي بعض الطرق التي
يمكن أن تتواصل مع طفلك وتدعم نجاحهم:
■
■
■
■
■

تعيين وقت من اليوم كل يوم للحديث مع طفلك عن المدرسة.
اطلب من طفلك أن يحدثك عن شيئا واحدا تعلمه اليوم  .ما الشيء الذي يعتقده طفلك األكثر إثارة لالهتمام؟ ما
الشيئ الذي يبدو صعب؟
راجع األوراق والمشاريع التي يجلبها طفلك إلى البيت من المدرسة .اسئل طفلك  :كيف يمكنك أن تعرف ذلك؟ ما
رأيك؟ ماذا تالحظ؟ لماذا عملتها بتلك الطريقة؟ هل هناك طريقة أخرى لتجد ذلك الجواب؟
امدح طفلك على العمل الشاق والجهد ,وليس فقط عند "اإلجابات الصحيحة".
أطرح األسئلة حول ما يفكر به طفلك  :كيف يمكنك أن تعرف ذلك؟ ما رأيك؟ ماذا تالحظ؟ لماذا عملتها بتلك
الطريقة؟ هل هناك طريقة أخرى لتجد ذلك الجواب؟

دعم التعليم بعيدا عن المدرسة
ال يتوقف التعلم عند مغادرة الطالب المدارس  .فيما يلي بعض الطرق التي بواسطتها يمكنك أن تدعم التعلم خارج الفصول الدراسية:
■
■
■
■
■
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اقرأ لطفلك ,أقرأ مع طفلك ,وشجع وقت قراءة العائلة  -في اللغة التي هي األكثر راحة لك.
أعداد مكان هادئ ومريح وأسس جدول منتظم لطالبك للقيام بالواجبات البيتية أو األنشطة التعليمية األخرى.
تأكد من أنك وطفلك لديكم بطاقة المكتبة والمشاركة في أنشطة القراءة لجميع أفراد األسرة.
حاول تأسيس جدول منتظم ألداء الواجبات البيتية أو األنشطة التعليمية األخرى.
أستخدم هذا الدليل للتركيز على عدد قليل من األهداف التعليمية ,حاول بعض من هذه االقتراحات للتعلم في المنزل.
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ما يجب عى طالبك أن يعرفه ويكون قادرا على القيام به
في أداب اللغة األنكليزية:
المهارات األساسية /اللغة
□
□
□

اتبع قواعد للمناقشات ,مثل االستماع إلى اآلخرين ,متحدثا واحد في وقت  ,وطرح األسئلة لفهم ما قاله شخص
آخر.
رتب الكلمات حسب الفئات ,مثل األضداد (سعيد /حزين) والكائنات الحية (الكلب ,القط ,شجرة).
تحديد المعنى الصحيح لكلمة متعددة المعاني ,استنادا إلى الجملة أو الفقرة التي أستخدم فيها كلمة (على سبيل المثال ,تحديد
ما إذا كانت كلمة خفاش تعني الطيور الثديية أو النادي المستخدم في لعبة البيسبول).

القراءة واألدب
□
□
□
□
□

استخدام الطريقة الصوتية ,وغيرها من المهارات لمعرفة كلمات غير مألوفة عند القراءة ,مثل الصور والكلمات المعروفة
حول الكلمة ,وغيرها من قرائن السياق.
حدد الفكرة الرئيسية والتفاصيل المهمة في الكتب غير القصصية مثل "آالت بسيطة " ل آلن فاولر أو الدرس المستفاد من
قصة في كتب الخيال مثل "الضفدع والعلجوم صديقان " ألرنولد لوبيل.
حدد عناصر القصة المختلفة :الشخصيات ,اإلعداد(المكان والزمان) ,الحبكة ,المشكلة /الحل وتسلسل أحداث القصة.
التنبؤ بما سيحدث الحقا في القصة ومعرفة ما إذا كانت التنبؤات صحيحة أم لم تكن صحيحة.
أقرا الكتب التي بمستوى الصف بصوت عال بشكل صحيح (بدون أخطاء) ,بسرعة ,وسالسة.
.

الكتابة
□
□
□

كتابة وتبين القصص التي لها بداية ووسط ونهاية واستخدم هياكل الجملة الدقيقة  ,حروف كبيرة ,وضع مسافات وعالمات
التنقيط..
محاولة كتابة الكلمات هو  /هي ال يعرف باستخدام معرفة أصوات الحروف.
الكتابة عن الموضوع ,وتوفير بعض الحقائق ,وتقديم بعض االيحاء إلغالق الموضوع.
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طرق لتشجيع تعليم أداب اللغة األنكليزية في المنزل
□
□
□
□
□
□
□

أقرأ بصوت عال لطفلك كل يوم.
إنشأ بطاقات الفالش( الذاكرة) مستخدم الكلمات التي يتعلمها طفلك في المدرسة .استخدام البطاقات للعب مثل العاب أذهب
واصطد السمك أو لعبة الذاكرة  .استبدل كلمات البطاقات بكلمات جديدة عندما يتعلم طفلك الكلمات القديمة.
عند قراءة القصص ,توقف واسأل طفلك ماالذي سيحدث بعد ذلك.
مثل القصص مع طفلك مع الدمى أو الحيوانات المحشوة مستخدما أصوات مختلفة لشخصيات مختلفة.
بعد قراءة الكتب الغير قصصي أو المقاالت ,تحدث عما تعلمته.
شجع طفلك على جلب الكتب من المدرسة إلى البيت وقراءتها بصوت عال  .ساعده /ساعدها بتوضيح الكلمات الصعبة
واقترح إعادة القراءة الكتساب الطالقة (القراءة بسرعة ,بشكل صحيح ,وسالسة).
اطلب من طفلك الكتابة عن تجربة خاصة ,مثل حفل عيد ميالد.

كما يرجى أيضا التواصل مع مدرس طفلك وأسأل عن مصادر التعلم في المنزل المرتبطة ببرامج القراءة والكتابة المحددة في
المدرسة.
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ما يجب على الطالب معرفته ويكون قادرا على القيام به في الرياضيات
□

حل مسائل الجمع والطرح في حاالت إضافة إلى أو أخذ منه.

□

حل المسائل عن طريق التفكير حول نقطة الوصل بين األرقام .على سبيل المثال ,: 5 + 5 = 10أذن . 6 + 5 = 11

□

أستخدم األشياء والرسومات والكتابات الظهار االستراتيجيات والحلول.

□

عقليا إضف أو أطرح لحد عدد 10على سبيل المثال" :إذا كان لدي خمسة وأريد  8كم ساحتاج؟"

□

وصف ومقارنة األشكال.

□

فصل شكل لخلق أشكال جديدة .على سبيل المثال :عند استخدام نمط القطع(المكعبات) ,الحظ أن ستة مثلثات يمكن أن
تجعل شكل سداسي.

□

خالل ال  , 120أبدأ بالعد إلى األمام والى الخلف من خالل االحاد والعشرات ابتداء من أي رقم.

□

أخبار وكتابة الوقت باستخدام ساعة رقمية وتناظرية إلى ساعة ونصف الساعة.

□

قياس طول الشيئ باستخدام شيئ أقصر كوحدة للطول (الدبابيس الورقية ,قروش معدنية ).

□

جمع وعرض ووصف البيانات .على سبيل المثال :قم بعمل صورة أو مخطط أو رسم بياني يوضح كم عدد الحيوانات في
الكوب من بسكويت الحيوانات.

□

استخدام التقويم لتحديد المواعيد والشهور وأيام األسبوع.
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طرق لتشجيع تعلم الرياضيات في المنزل
□
□

□
□
□

قم بالعد ومقارنة مجموعات من األشياء مع طفلك .على سبيل المثال :عد النقود المعدنية ,مجموعات من الحيوانات أو
السيارات ,أو صور في الكتب .اسأل أي المجموعات من األشياء أكثر ,وايها أقل.
علق تقويم حيث يمكن أن يراه طفلك واستخدامه بسهولة .ضع عالمة حول المواعيد الهامة لعائلتك ,مثل أعياد الميالد أو
الرحالت العائلية .ناقش مع طفلك ماذا يحدث في تاريخ اليوم وأسأل" :ما كان تاريخ يوم أمس؟ "أو "كم عدد األيام حتى
نذهب إلى المتجر يوم السبت؟"
لعب االلعاب لتعزيز الطالقة في الجمع والطرح .على سبيل المثال  :مرحبا هو الكرز أو ,أونو ,الدومينو ,المزالق وساللم,
التقطه ,لعية التركيز /الذاكرة ,اذهب واصطد السمك ,البطاقات.
قياس مسافات وأحجام األشياء في منزلك باستخدام أشياء أخرى مثل قصاصات الورق أو عصي المصاصة  .قبل القياس,
اطلب من طفلك أن يقدر" ,كم عدد قصاصات الورق بأعتقادك لو وضعناهم على طول حافة الطاولة ؟"
معا ,أنظروا حول منزلك لتحديد األشكال المختلفة .اطلب من طفلك أن يصف األشكال بخصائصها .على سبيل المثال :
أطرح أسئلة مثل" :كم عدد األضلع الذي يحتويه أطار هذه الصورة المستطيلة ؟"

كما يرجى أيضا التواصل مع مدرس طفلك وأسأل عن مصادر التعلم في المنزل المرتبطة ببرنامج الرياضياتال المحددة في مدرستك.
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