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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 كوك,
مدارس مقاطعة فاييت العامة

رياض األطفال -كندرجارتن

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 :
 .1أخبر طفلك مدى أهمية التعليم بالنسبة لك .أخبرهم أن التعليم مهم و هو األساس للنجاح..
 .2أجعل المدرسة من األولويات عن طريق أيصال طفلك الى المدرسة في الوقت المحدد كل يوم.
 .3العمل بالتعاون مع المدرسة وأظهر أحترام للمعلمين و الكادر .
 .4تشجيع االستقاللية ,أسمح ألطفالك بأرتكاب األخطاء لكي يتعلموا من خاللها وتقبل مسؤولية أختيارهم.
 .5ناقش مع طفلك حول مايجري في المدرسة.
 .6التواصل بأستمرار مع مدرس طفلك للتأكد من طفلك يحرز تقدما على مدار السنة.
 .7حضور أجتماعات األباء والمعلمين و النشاطات المدرسية األخرى كلما أمكن ذلك.
 .8لديك الحق في معرفة كيف هو طفلك في المدرسة ,التتردد في االتصال بمعلمته /معملتها أذا كان لديك أسئلة.

التحدث مع معلم طفلك
من المهم التواصل مع معلم طفلك والمدرسة بانتظام حول تقدم طفلك نحو أهداف التعلم .وهنا بعض نماذج األسئلة أو المواضيع
لتسئلها:
■ 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 ؟

رياض األطفال
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التحدث مع طفلك
هل هذا يبدو مألوفا؟
"كيف كانت المدرسة اليوم؟"
"بخير"
"ما فعلت؟"
" الشيء"
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 االقتراحات للتعلم في المنزل.

مدارس مقاطعة فاييت العامة

ما يجب على طالبك أن يعرفه ويكون قادرا على القيام به في
أداب اللغة األنكليزية
التحدث واألصغاء
□
□
□
□
□

اخذ األدوار في األحاديث التي تنطوي على التبادل المتعدد مع طفل آخر أو شخص بالغ حول الموضوعات والكتب التي
تدرس في المدارس.
استخدام كلمات ومفاهيم جديدة خارج القصة أو الدرس الذي تم تعلمه.
أعد رواية الحدث الذي وقع مؤخرا أو قصة مألوفة ومناقشة ما حدث.
التكلم بوضوح للتعبير عن األفكار والمشاعر واألراء ,بما في ذلك وصف أشخاص مألوفين ,أماكن ,وأشياء وأحداث.
فهم واستخدام كلمات السؤال (على سبيل المثال ,من ,ماذا ,متى ,لماذا ,كيف) في المناقشات.

القراءة و األدب
□
□
□
□

قراءة الكلمات المألوفة في المنزل أو في الحي ,أو في أي مكان آخر في بيئة طفلك .على سبيل المثال :عالمات شائعة مثل
عالمة مخرج  ,EXITوالكلمات المستخدمة بشكل متكرر ,مثل” ال التعريف ." the
معرفة كلمات جديدة باستخدام أصوات الحروف في كل كلمة.
قراءة كتاب مصمم للقراء المبتدئين وتحديد العنوان ,الكاتب ,والمصور ,مثل "الدب البني ,الدب البني ,ماذا ترى؟ " كتبت
من قبل بيل مارتن جونيور واريك كارل ,أو "السيدة وشي ووشي " ,التي كتبها جوي كولي.
تحديد المشكلة الرئيسية ,والشخصيات ,واألحداث في الكتاب الذي قرأه طفلك بشكل مستقل أو الكتاب الذي قرأ لهم .

الكتابة
□
□
□

استخدام مزيج من الرسم ,الحديث ,والكتابة لنقل رسائل الى اآلخرين.
كتابة الحروف التي يسمعها الطالب في الكلمة على سبيل المثال ": "dgلكلمة كلب  dogأو " "hsلكلمة المنزل
.house
بطريقة مستقلة كتابة فكرة كاملة واحدة على األقل باستخدام األصوات المسموعة في الكلمات .على سبيل المثال" I lik “ :
”to swmbcz it fn

المهارات األساسية
□
□
□

تس مية وكتابة األحرف الكبيرة والصغيرة ,ومطابقة تلك الحروف مع األصوات المطابقة.
تعلم كيفية التمييز ,والتهجئة ,واالستخدام الصحيح للكلمات التي تظهر بشكل متكرر في اللغة (على سبيل المثالa, to, ,
.) the, of, from, I, is, are
قراءة وكتابة أسمائهم.
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طرق لتشجيع تعلم أداب اللغة األنكليزية في المنزل
□
□
□

اقرأ مع طفلك كل يوم .أشر على الكلمات بإصبعك إلظهار ااتجاه القراءة .اطلب من طفلك أن يؤشر على الحروف أو
الكلمات التي يعرفونها  .اطلب من طفلك أن يشرح أجزاء القصة المفضلة لديه أو لديها.
مثل القصص المألوفة مع طفلك  .كل شخص سيصبح شخصية في القصة ومثل الحوار واإلفعال في هذه الحبكة .شجع
األطفال على استخدام مخيلتهم لتوسيع ما يحدث في القصة.
لتكن الورقة وأقالم الرصاص متاحة في جميع أنحاء منزلك التي يمكن أن يستخدمها طفلك بسهولة لرسم الصور وكتابة
الرسائل ,وكتابة القصص .بين كيفية استخدام األصابع لوضع مسافات بين الكلمات .اطلب من طفلك أن يحدثك عن الصور
أو أن يقرأ الكلمات لك.

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
□

عد األشياء ليخبركم كم العدد هناك في المجموعة.

□

تمييز وكتابة األرقام 20 -1

□

العد من األمام ومن الخلف إلى .100

□

مقارنة بين مجموعتين من األشياء لمعرفة أي مجموعة ,إذا كانت سواء لديها أكثر أو أقل .على سبيل المثال :يقول" :أنا
أعرف أن  4أقل من  7ألن"...

□

تمثيل مسائل الجمع والطرح ورسم الصور أو النماذج لتمثيلهم.

□

فهم الجمع والطرح لحد عدد  10عندما يضيف البعض إلى المجموعة أو أخذ البعض من المجموعة.

□

وصف أشكال ثنائية األبعاد على أساس خصائصها (أي:الصفات).على سبيل المثال :مربع يحتوي على أربعة أركان أو
زوايا.

□

أستخدام األصابع ألظهار األرقام لحد عدد . 10

□

تحديد ووصف ,توسيع ,وخلق أنماط بسيطة .على سبيل المثال : ABABABAأو األحمر ,األزرق ,األحمر ,األزرق,
األحمر ,األزرق ,األحمر ,األزرق.

□

تنظيم األشياء إلى فئات وعد كم عددها في كل مجموعة .على سبيل المثال" :كم عدد األمنمس(أقراص الكاكاو) M & M
التي لونها أحمر؟"

رياض األطفال
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طرق لتشجيع تعلم الرياضيات في المنزل
□
□

□
□

تناوب لعب ألعاب الطاولة أو استكمال األلغاز ( مثل  Candylandأو هاي هو شيري او)
تناوب مع طفلك ,لعمل أنماط مع حركات الجسم .على سبيل المثال :بدء النمط مثل التصفيق ,صفق ,المس كتفيك .صفق,
صفق ,المس كتفيك .اطلب من طفلك أن يفعل النمط معك .أطلب منه/منها االستمرار بدونك .ثم اطلب من طفلك أن يبدأ
النمط الذي انت ستستمر فيه.
أبحث عن طرق مختلفة للعد مع طفلك .على سبيل المثال  :العد بصوت عال ,عد مجموعات من األشياء ,اطلب من طفلك
أن يعد مبالغ محددة ,وأعمل مسائل التي بأمكان طفلك أن يحلها عن طريق العد.
أطرح أسئلة على طفلك تنطوي على واحد أكثر أو واحد أقل .على سبيل المثال :اطلب من طفلك أن يعد مجموعة من
األزرار .ثم تسأل" ماذا لو أعطيتك زر واحد أكثر من ذلك؟ كم سيكون العدد لديك؟ "إضف الزر بحيث يمكن لطفلك إعادة
العد والتحقق من الجواب .تسأل أيضا" :ماذا لو أخذت منك زر واحد ؟"

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