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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 كوكمدارس 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 أستطاعة 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.
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 طفلك يحرز تقدما على مدار السنة.
حضور أجتماعات األباء والمعلمين و النشاطات المدرسية األخرى كلما أمكن ذلك.
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 بأمكاني رؤية أمثلة من أعمال طفلي؟ هل أعماله تفي أو ال تفي بأهداف التعلم.
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 أن يخبرك ما تعلمه عن طريق
أستعراضه.
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  .يقضي الطالب أغلب الوقت خارج المدرسة أكثر من داخل المدرسة .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 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 منتظك ألداء الواجبات البيتية أو األنشطة التعليمية األخرى.
أستخدم هذا الدليل للتركيز على عدد قليل من األهداف التعليمية ,حاول تطبيق بعض األقتراحات للتعلم في المنزل.
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مايجب على طالبك أن يعرفه ويكون قادرا على القيام به في
أداب اللغة األنكليزية
اللغة
□

من خالل القراءة والمحادثات ,أكتسب وأستخدم مفردات غنية من الكلمات المعقدة والمتطورة مثل معقول ,متأثر ,وغير
متعاون.

□

خالل المناقشات ,يجب عليه /عليها طرح األسئلة ,االستماع إلى أفكار اآلخرين ,ويساهم /تساهم باألفكار الخاصة استنادا
إلى التجارب الشخصية وعلى ما تعلمه /تعلمته من القراءة أو من المصادر أخرى..

القراءة و األدب
□

حدد األفكار الرئيسية وتفاصيل دعم في كتاب الغير قصصي.

□

حدد الموضوعات (على سبيل المثال :الصداقة والحزن /الفقدان ,رجل ضد الطبيعة ,والحكمة) أو الدروس في القصص
واالساطير ,والقصائد الذي يقرأها /التي تقرأها.

□

أعمل استدالالت ("أقرا بين السطور" لتشكل اآلراء) حول شخصية في كتاب أستنادا على أفكار الشخصية وكلماتها
وأفعالها.

□

أستعن بالقواميس لتوضيح معاني الكلمات .

الكتابة
□

كتابة شرحا موجزا أو رأي عن القصة واستخدام تفاصيل من النص لدعم أفكاره /أفكارها.

□

كتابة ملخصات موجزة بكلماته /بكلماتها الخاصة للمعلومات التي تم جمعها من خالل البحث.

□

الكتابة عن حدث مستخدما تركيز واضح وتفاصيل دعم.

□

الكتابة مع اإلمالء الصحيح.
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طرق لتشجيع تعليم طالب متعلم اللغة األنكليزية في المنزل
□

جعل القراءة جزءا من روتينك اليومي.

□

تحدث عن الكتب التي يقرأها طفلك  .ما الذي تعلمه /تعلمته من الكتب الغير قصصي أو المقاالت؟ بعد قراءة القصة
أو كتاب القصصي ,اسئل طفلك أن يخبرك كيف تغيرت الشخصية الرئيسية خالل الكتاب والسبب في ذلك.

□

إنشئ أسرة "صندوق المفردات " شجع جميع أفراد األسرة لالستماع والبحث عن كلمات جديدة ,مثيرة لالهتمام
ألضافتها  .منذ أن تم أضافتها في الصندوق ,يجب على جميع أفراد األسرة أن يبحثوا عن فرصة الستخدامها في
المحادثة اليومية  .أجعل منها لعبة وإعطي كل شخص نقطة في كل مرة هو يستخدم  /هي تستخدم واحدة من الكلمات
الجديدة.

□

شجع طفلك على الكتابة على أساس يومي .أجعل طفلك أو طفلتك يرسلون بريد إلكتروني أو يرسلون رسائل إلى العائلة
واألصدقاء لوصف اإلنجازات الخاصة أو األحداث المثيرة .بأمكان طفلك أيضا االحتفاظ بيوميات يدون فيها الخبرات
والمغامرات.

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 المسائل باستخدام الجمع,الطرح  ,الضرب والقسمة.

□

فهم العالقة بين الضرب والقسمة.

□

رسم نموذج أو صورة لتمثيل مسئلة الضرب أو القسمة.

□

معرفة واستخدام حقائق الضرب (خالل  )10 × 10في حل المسائل.

□

استخدام مجموعة متنوعة من االستراتيجيات لجمع وطرح لحد .1000

□

تحديد وتمثيل الكسور األعتيادية ,مثل  1/8 ,1/6 ,1/4 ,1/3 ,1/2كأجزاء متساوية من الكل ( 1/2المستطيل) وأجزاء
متساوية من مجموعة (  1/3من  12كعكة هى  4كعكات).

□

قارن الكسور .على سبيل المثال :من الذي أكبر : 1/4أو  1/3؟

□

ميز خصائص األشكال لتسميتها وتصنيفها .على سبيل المثال :ما الذي يجعل المثلث مثلث؟

□

حدد المحيط (المسافة حول شكل ثنائي األبعاد في وحدات قياس العادية) و المساحة (حجم الحيز لشكل ثنائي األبعاد في
وحدات قياس مربع) لمختلف األشكال وتسميتهم بوحدة القياس الصحيحة ,مثل القدم أو القدم مربع.

□

اجمع ,مثل ,أوصف ,وفسر البيانات ,مثل بيانات عن األماكن التي يرغب الطالب تناول الطعام فيها أو زيارتها .وضع
البيانات في الرسم البياني.

□

قس وقدر الوقت ,األوزان وأحجام السائل ,وحل المسائل التي تنطوي هذه الكميات.

□

أبحث عن مساحات األشكال وربط المساحة بالضرب وبالجمع.
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طرق لتشجيع تعلم الرياضيات في المنزل
□

عندما تكون في المحل ,دع طفلك يقدر التكلفة اإلجمالية للمشتريات .بينما انت تدفع ,يمكنك أيضا أن تسأله" ,كم من النقود
سيرجعها المحاسب لنا؟"

□

أطلب من طفلك أن يستخدم الضرب والقسمة في مواقف الحياة اليومية .على سبيل المثال" :إذا رأيت خمسة طيور ,كم عدد
األجنحة هناك؟ إذا كنت تشارك درزينة كعك بالتساوي بين أربعة أشخاص ,كم عدد الكعك الذي سيحصل عليه كل
شخص؟"

□

مع طفلك ,سجل درجة حرارة ليكسينتن كل يوم لمدة أسبوع  .اطلب من طفلك أن يعمل خط الرسم البياني إلظهار التغيرات
في درجات الحرارة.

□

تمرن يوميا على تخطي العد (عد إلى األمام أو إلى الخلف متخطيا عدد أال لن يكون تخطيا لعدد واحد ) لمساعدة الطالب
على تعلم حقائق الضرب .على سبيل المثال ,تخطي  ,16 ,12 ,8 ,4 = 4الخ.

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