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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 ب ه 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.
أجعل 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 ب أستمرار مع مدرس طفلك للتأكد من 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؟ 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 المدرس
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 الد ليل للتركيز على عدد قليل من األهداف التعليمية ,حاول تطبيق بعض االقتراحات للتعلم في المنزل.
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ما يجب على طالبك أن يعرفه ويكون قادرا على القيام به في
أداب اللغة األنكليزية
اللغة
□
□
□

أعادة رواية المعلومات أو األفكار الرئيسية من المناقشات أوالقصص التي تقرأ بصوت عال.
تحديد المعنى الصحيح لكلمة متعددة المعاني بناء على السياق الذي أستخدم فيها الكلمة .على سبيل المثال :استخدام ما تبقى
من الجملة أو الفقرة لتقرر ما إذا كانت كلمة ""sawتعني أداة أو صيغة الماضي لفعل يرى.
أكتشف معنى كلمة جديدة عند إضافة بادئة ( أضافة في بداية الكلمة) لكلمة معروفة .على سبيل المثال :سعيد /غير سعيد,
يخبر /أعادة أخبار.

القراءة و األدب
□
□
□
□

ضع توقعات حول مضمون كتاب غير قصصي باستخدام معرفة سابقة وعناصر الكتاب مثل جدول المحتويات والعناوين
والتسميات ,والكلمات الرئيسية.
أعد رواية القصة هو  /هي قد قرؤها عن طريق اإلجابة عن  :من وماذا وأين ومتى ولماذا و األسئلة الكيفية.
قارن وأظهر المتناقضات من إصدارات مختلفة لنفس القصة.
تحديد الدرس أو الحكمة من القصص ,والخرافات ,والحكايات الشعبية.

الكتابة
□
□
□

أكتب رأي حول القصة هو  /هي قد قرأوها ,باستخدام تفاصيل مهمة من الكتاب لدعم هذا الرأي.
كتابة توجيهات واضحة تصف عملية أو إجراء ,مثل كيفية إعداد الطاولة لتناول وجبة أو لعب لعبة البطاقات المفضلة
لديك.
كتابة قصص ذات بداية ووسط ونهاية واستخدام هياكل جمل دقيقة  ,حروف كبيرة ومسافات وعالمات الترقيم أو التنقيط.
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طرق لتشجيع تعليم أداب اللغة األنكليزية في المنزل
□
□

□
□
□

القراءة والتحدث عن الكتب معا .بعد قراءة نص غيرقصصي ,تحدث عن ما تعلمه طفلك وأعلمه بشيء قد تعلمته انت .بعد
قراءة النص القصصي ,شجع طفلك على التحدث عما حدث في بداية ووسط ونهاية القصة.
جد أمثلة من الكلمات التي لها اثنين أو أكثر من المعاني المختلفة (مثل. )blue, saw ,run:تحدث عن كيف أن السياق
يساعدنا في فهم أي معنى تم استخدام كلمة فيه  .شجع طفلك على العثور على أمثلة من الكلمات ذات المعاني المتعددة عندما
يقرأ /تقرأ.
ساعد طفلك على كتابة وصفة تحتوي على مكونات وتعليمات خطوة بخطوة لتقديم الغذاء المفضل .على سبيل المثال :كيفية
تحضير زبدة بالفستق وساندويتش المربى أو سلطة فواكه.
اسأل أمين ال مكتبة المحلية ليقترح عليك الكتب أو القصص التي تحتوي على مجموعة متنوعة من الحكايات الخالية
المفضلة  .أقرأ القصص بصوت عال مع طفلك ومناقشة كيف أنها متشابهة وكيف أنها مختلفة.
دع طفلك يكتب مالحظة شكر أورسالة إلى أفراد العائلة أو األصدقاء.

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:
□

أجعله منطقيا وحل مسائل الجمع والطرح بأستخدام أستراتيجيات وأدوات فعالة.

□

فهم واستخدام العالقة بين الجمع والطرح .على سبيل المثال :هناك  30التفاح .ستة عشر تفاحة على
الطاولة ,والباقي في الكيس  .كم عدد التفاح في الكيس؟ كم بأمكاني أن أضيف حتى أصل الى الحل:
( =30؟. )16+أذن هناك  14تفاحة في الكيس!

□

أستخدام حقائق جمع و الطرح ذات الصلة للمساعدة في حل المسائل.على سبيل المثال :إذا = 6 + 8
 ,14ثم .140 = 60 + 80

□

عقليا أجمع وأطرح عدد  20او أقل من  20بسرعة وكفاءة.

□

قياس وتقدير األطوال في وحدات قياسية (بوصة ,قدم ,ومشابك الورق).

□

تحديد الكسور الشائعة (  ) 1/4 ,1/3 ,1/2باستخدام أدوات الرياضيات وأشياء الحياة الحقيقية.

□

عقليا جمع وطرح  10أو  100للعدد المعطى900- 100

□

تمثيل وجعل البيانات منطقية .على سبيل المثال :تقديم صورة أو مخطط أو رسم بياني يوضح عدد جيوب
التي يرتديها الطالب اليوم؟

□

العمل مع الوقت والمال .على سبيل المثال" ,إنها الساعة  07:30ستنام في خالل  30دقيقة .ما هو وقت
النوم الخاصة بك؟ "لدي . $16.00أنا أعطيك  $4.00لشراء كتاب في معرض الكتاب .كم بقي لدي
من النقود ؟ "
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طرق لتشجيع تعلم الرياضيات في المنزل
□

أبحث عن األشياء التي تأتي في مجموعات ,مثل ساقي شخص أو أربع عجالت للسيارة .اطلب من طفلك معرفة كم
عدد أرجل ثمانية اشخاص أو عدد العجالت لخمس سيارات.

□

أستخدام مواقف الحياة اليومية إليجاد واستخدام الكسور الشائعة ,مثل  1/4 ,1/3 ,1/2من كل الشيء .
على سبيل المثال  :أقطع الشطيرة الى نصفين أو أحزم الصحيفة إلى أرباع.

□

دع اطفال يعدوا ويوفروا المال لدفع تكاليف ادوات في المتجر.

□

اطلب من طفلك معرفة نصف واحد من مجموعة من الحاجيات .على سبيل المثال :إذا كان طفلك لديه  24بطاقات
البيسبول يشاركها بالتساوي مع صديق ,كم عدد البطاقات التي سيحصل كل واحد منهما ؟

□

مع طفلك استخدام مسطرة أو أداة قياس أخرى لقياس طول األشياء المختلفة في منزلك .اطلب من طفلك مقارنة أطوال هذه
االشياء.

كما يرجى أيضا التواصل مع مدرس طفلك وأسأل عن مصادر التعلم في المنزل المرتبطة ببرنامج الرياضيات ا لمحددة في مدرستك.
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