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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

قبل رياض األطفال

حول دليل التعليم خاصتنا:
يمثل هذا الدليل بعض من أكثر األمور األساسية التي يجب على طفلك أن يعلمها ويكون قادر على عملها باالستناد على مقاييس
األستعداد للمدرسة .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
.9

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 بأستمرار 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.
بناء مفردات طفلك  .باتباع اقتراحات هذا الدليل التعليم والقيام بمحادثات هادفة ومتعمدة مع طفلك يوميا ,يمكنك بناء
مفرداتهم .معرفة الكثير من الكلمات ومعانيها هو مؤشر قوي بالنجاح في المدرسة.

التحدث 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 ؟

قبل رياض األطفال
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التحدث 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 الى البيت من المدرسة .أسئل 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 األس ئلة 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 الد ليل 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 وأألصغاء( عملية التواصل)
□
□
□
□
□

القدرة على التحدث مع اآلخرين بما في ذلك التعبير عن المشاعر وطرح األسئلة في محادثة بسيطة.
استخدام الجمل البسيطة للتعبير عن أنفسهم.
القدرة على اتباع التعليمات البسيطة.
القدرة على مشاهدة المتكلم ,واالستماع وفهم ما يقال.
أعادة رواية حدث وقع مؤخرا أو قصة مألوفة ومناقشة ما حدث.

القراءة واألدب
□
□
□
□
□
□

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
يتلو ال .A-B-C's
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 الموضوع الرئيسي ,والشخصيات ,واألحداث في الكتاب الذي يقرأه طفلك أو الكتاب الذي يقرأ لهم.
يمسك الكتاب بطريقة صحيحة (يعرف مقدمة ونهاية الكتاب) ويقلب الصفحات.
معرفته ب ويكون قادرعلى تحديد بعض الحروف األبجدية ,وخاصة تلك الحروف التي في أسمه /اسمها.

الكتابة
□
□
□

أستخدام مزيج من الرسم ,الحديث ,والكتابة لنقل رسائل لآلخرين.
تبدأ كتابة األطفال ب"الشخبطة " ثم تنتقل إلى كتابة الحروف والكلمات كما كان لديهم المزيد والمزيد من ممارسة الكتابة
والذي يؤدي بالنهاية إلى كتابة الحروف واألسماء.
رسم األشكال عندما يعطى لهم نموذجا.

قبل رياض األطفال
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طرق لتشجيع تعلم أداب اللغة األنكليزية
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

أجراء محادثات مع طفلك طوال اليوم .أتأكد من أنك تصغي وترد على تصريحات وأسئلة طفلك .قدم كلمات
جديدة عند الحاجة.
اإلجابة على أسئلة طفلك بصبر حتى لو كنت قد أجبت عليها مرات عديدة من قبل.
أسأل طفلك عن مشاعرهم  .تزويدهم بالكلمات إذا لم يكن لديهم المفردات الالزمة للتعبير عن مشاعرهم .باإلضافة
إلى الكلمات مثل "سعيد "و" حزين" ,أستخدم كلمات مثل "محبط"" ,مرتاح" ,و"غضبان".
أطرح أسئلة على طفلك عن بيئتهم ( "لماذا تعتقد أن ذلك يحدث؟") أو("ما تعتقد سيحدث بعد ذلك؟") .هذه األنواع
من األسئلة توفر فرصة لطفلك إلضافة أفكار جديدة وإطالة المحادثات .أسئلة مثل هذه ال تملك إجابة صحيحة
واحدة فقط حيث يمكن لطفلك أن يستكشف حقا أفكارهم.
تقديم تجارب جديدة لطفلك لمراقبة وتعلم كلمات جديدة ,مثل القيام برحلة إلى المطار أو إلى متحف األطفال.
دع طفلك ليساعد في األعمال المنزلية البسيطة .يمكن لطفلك أن يساعد بوضع ألعابهم في السلة ,وضع أحذيتهم في
الخزانة والمساعدة بوضع المناشف في الكابينة.
بينما انت تقرأ لطفلك ,أطرح األسئلة على طفلك عن القصة ,والصور ,وما يعتقد /تعتقد سيحدث بعد ذلك .تحدث
عن األحداث في القصة  .إذا كان هناك أشخاص ,أماكن أو أحداث في القصة تتعلق بتجاربك اليومية ,تحدث عن
هذه العالقة .على سبيل المثال ,عند قراءة " كاتربيلر (اليرقة) جائع جدا " ,تحدث عن القصة وكذلك تلك األوقات
التي كنت قد شاهدت اليرقات في الخارج أو أنك قد أكلت أطعمة مماثلة.
شجع طفلك على القراءة لك .اطلب من طفلك أن ينظر إلى الصور ويحكي لك القصة.
اقرأ بنفسك  .األطفال يميلون أكثر للقراءة إذا رأوا أفراد أسرهم ومقدمي الرعاية لهم يقرأون الصحف ,المجالت
والكتب..
التحدث مع طفلك عن الحروف األبجدية ولكن أجعلها ممتعة !استخدم الكتب األبجدية ,واأللغاز أو مجرد حروف
اسم طفلك .تحدث عن الحروف التي تراها في بيئتك  -على الالفتات والكتب والمالحظات التي تدونها.
أستمتع بعمل أيقاعي القافية مع طفلك .غني األغاني ذات القافية وقراءة الكتب المقفاة معا.
شجع طفلك على الكتابة  .وفر العديد من األنواع المختلفة من لوازم الكتابة لجعل الكتابة مثيرة لالهتمام ,مثل أنواع
مختلفة من الورق ,أقالم الماركرز ,أقالم الرصاص وأقالم التلوين .ال تقلق إذا كان طفلك ال يكتب جميع الحروف
بالصورة الصحيحة حتى االن .تلك الشخبطة هي ممارسة جيدة لكل الكتابة التي سوف يقوم /تقوم بها في وقت الحق
في المدرسة..
أطلب من طفلك أن يخبرك عن كتاباتهم .في الكثير من األحيان سوف يخبروك األطفال ما يريدون قوله وبعد ذلك
يمكنك كتابة كلماتهم بجانب كتاباتهم.
أعط طفلك شيئا للكتابة عنه .صنع بطاقة عيد ميالد للجدة أو كتابة مالحظة للمعلم هي خبرات ذات مغزى.
شجع وأثني على طفلك لجهود كتاباتهم .تأكد من أنك ستعرض عمله /عملها.
علق على الكتابة والطباعة التي تراها في منزلك على صناديق الحبوب (السيريل) ,الوصفات وعلى الكمبيوتر .أشر
وأقرأ هذه الطباعة لطفلك طوال يومك.
شجع طفلك على كتابة اسمه  /اسمها .مساعدتهم باإلمالء حسب الحاجة ,ويمكنك أنت كتباته كذلك.

كما يرجى أيضا التواصل مع مدرس طفلك وأسأل عن مصادر التعلم في المنزل المرتبطة ببرامج القراءة والكتابة المحددة في
المدرسة.
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مدارس مقاطعة فاييت العامة

ما يجب على الطالب معرفته ويكون قادرا على القيام به في الرياضيات
□

العد على األقل ل  10و وعلى األكثر لحد .30

□

 .تمييز وكتابة األرقام الى .20

□

تمييز األرقام المطبوعة.

□

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

□

تحديد ووصف أشكال ثنائية األبعاد على أساس صفاتهم .على سبيل المثال :مربع يحتوي على أربعة أركان أو زوايا.

□

تمييز ومطابقة الكميات صغيرة إلى كلمات العدد مثل "واحد"" ,اثنين" ,و" ثالثة".

□

استخدام كلمات الحجم مثل "كثير".

□

أستخدام كلمات مثل "نفس(شبيه) "إلجراء مقارنات.

□

صنف أو نوع األشياء في مجموعات بسيطة (مثال حسب اللون والحجم).

□

فهم ترتيب اليوم والبدء في استخدام بعض كلمات الوقت مثل "الصباح "و "ليل".

قبل رياض األطفال
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طرق لتشجيع تعلم الرياضيات في المنزل
□
□
□
□
□
□
□
□

□

قم بالعد مع طفلك خالل األنشطة اليومية .أحسب عدد المناشف التي ترتب أو عدد الكعك التي تحتاجها
ألصدقائك.
بينما تلعب مع طفلك ,وفر الفرص له  /لها إلجراء مقارنات .على سبيل المثال ,أسال طفلك من الذي لديه معظم
الورق أو من الذي لديه أقل قدر من العصير.
أشر إلى األرقام الموجودة في بيئتك وتحدث عن كيفية استخدامها .هذا يشمل عالمات الحد األقصى لسرعة السيارة,
والساعات ,واألسعار في القائمة أو على الحاجيات في متجر البقالة.
تحدث عن األشكال مع طفلك  .ركز على األشكال التي تراها في منزلك (الباب هو مستطيل والنافذة هي مربع).
الحديث عن شكل الكتب يمكن أيضا أن يكون ممتع!
بينما تتحدث مع طفلك ,استخدم الكلمات لوصف أين تكون األشياء مثل "تحت " ,و "فوق" ,وكذلك الكلمات
التي تتعامل مع مرور الوقت مثل أيام األسبوع ,أمس ,أو غدا.
لعب ألعاب المطابقة مع طفلك .ألعاب مثل لعبة "الذاكرة "تساعد طفلك على بناء مهاراته /مهاراتها في
المطابقة.
شجع طفلك على وصف األشياء وتصنيفها .على سبيل المثال ,فرز القروش والنيكل(  5سنت) إلى أكوام مختلفة أو
فرز السيارات الزرقاء والحمراء في مرائب سيارات اللعب المختلفة.
وفر لطفلك فرصا الستكشاف القياس  -استخدام الكؤوس ذات المقياس والموازين التي يمكن أن تكون ممتعة
وذات تجربة تعليمية .أيضا أسمح لطفلك "اأخذ القياس "ألشياء بطرق ممتعة .على سبيل المثال" ,كم عدد األحذية
على طول سريرك؟ "أو "ما هو عدد القفزات التي تستغرقها للوصول الى المطبخ؟ "عد مع طفلك خالل األنشطة
اليومية .أحسب عدد المناشف التي ستطويها أو كم عدد الكعك التي تحتاجها ألصدقائك.
دع طفلك يساعد في األنشطة في المنزل مثل ترتيب الطاولة .هذا يعزز العد والتجاوب من واحد الى واحد -منديل
واحد لكل صحن.

كما يرجى أيضا التواصل مع مدرس طفلك وأسأل عن مصادر التعلم في المنزل المرتبطة ببرنامج الرياضياتال محددة في مدرستك.
.
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مدارس مقاطعة فاييت العامة

ما يجب على طالبك أن يعرفه ويكون قادرا على القيام به في الفنون و العلوم األنسانية
□
□

المشاركة وإظهار االهتمام في مجموعة متنوعة من الفن والرقص والموسيقى وتجارب الدراما.
في المنزل ,وفر لطفلك العديد من الفرص الفنية المختلفة التي تشمل الرسم باأللوان المائية أو الزيتية ,طين
الصلصال ,والرسم باألقالم  .قم بتزويد طفلك بمجموعة متنوعة من المواد الفنية ماركرز ,الطالء ,والغراء ,والورق
 ,وما إلى ذلك) وأعطاء مساحة للمشاركة في "الفن الفوضوي"

التقيف الصحي
□
□

شرح الصحة  /العافية النفسية في البيئات االجتماعية الفردية والتعاونية .ومن األمثلة على ذلك القدرة على غسل
اليدين بشكل مستقل وتناول األطعمة الصحية؛ اللعب جنبا إلى جنب مع األطفال اآلخرين.
في المنزل ,ساعد طفلك على غسل اليدين وتفريش األسنان عند الحاجة .تحدث مع طفلك عن أصدقائه وما يعنيه
اللعب معا بشكل تعاوني .العب مع طفلك .شجع طفلك على أن يكون مفيدا ويساعد اآلخرين.

التربية البدنية /مهارات األجمالي( العضالت الكبيرة) والحركة الدقيقة ( العضالت الصغيرة)
□
□
□

توضيح مهارات التنسيق الحركي التي تساعد طفلك ,على الركض والقفز ,والتخطي.
شرح استخدام اليدين واألصابع ألغالق األ زرار ,المسك بقبض اليد ,أغالق السحاب ,أوالكتابة.
في المنزل ,وفر الفرص اليومية لطفلك للعب خارجا (مع مجموعة متنوعة من المواد التي تشمل الكرات ,تريكيس
 /الدراجات ,واأللعاب مثل الحجلة(لعبة القفر) التي تشجع على التخطي والقفز) والمشاركة في أنشطة مثل اللعب
بالطين الصلصال ,ليغوس(تركيب القطع) ,ومقصات وورق.

العلوم
□
□

شرح طرق العلمية للتفكير والعمل الذي يعزز فهم العالم من حولهم ,وشجع على مهارات حل المشاكل ,وأدعم
الفضول لكيفية تعمل األشياء.
في المنزل ,قم بزيارة الحديقة ,محل بقالة ,أو الذهاب بنزهة مع طفلك وتحدث عن هذه التجربة .اسأل طفلك عن
طعم األشياء ورائحها والشعور عند لمسها .أبحث عن اإلجابات ألسئلة طفلك عن كيفية عمل األشياء "ما هو
الرعد؟") من خالل التحقيق في الجواب معا باستخدام القواميس ,واإلنترنت ,أوالكتب.

قبل رياض األطفال
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المهارات األجتماعية
□
□
□
□

الديمقراطيات هي الفهم األساسي للعالم من خالل تحديد األسرة واألصدقاء والغرباء.
أظهار فهم أن الناس يأتون من أماكن مختلفة.
توضيح القدرة على اتباع قواعد بسيطة.
في المنزل ,ضع حدود معقولة لطفلك وساعد طفلك على اتباع هذه الحدود .ساعد طفلك على فهم أن القواعد المختلفة
تنطبق على اإلعدادات(مكان والزمان) المختلفة .على سبيل المثال ,استخدام أصوات هادئة في المكتبة .تحدث مع طفلك
حول عائلتك .أرسم صور لتمثيل أفراد األسرة  .استخدام الفرص اليومية للحديث عن كيفية أن الناس متشابهين ومختلفين.

يرجى أيضا التواصل مع معلم طفلك واسأل عن موارد التعلم المنزلي ألطفال ما قبل المدرسة واألسر التي تتعلق بالمهارات المذكورة
أعاله.
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مدارس مقاطعة فاييت العامة
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Pre- K

Fayette County Public Schools
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المدارس العامة لمقاطعة FAYETTE COUNTY PUBLIC SCHOOLS
فاييت
الموقع1126 Russell Cave Road :
Lexington, KY 40505
رقم الهاتف859-381-4100 :
الموقع األلكترونيwww.fcps.net :
نشر هذا الكتيب من قبل المدارس العامة لمقاطعة فايت ,قد أستند المحتوى على معايير الطفولة
المبكرة وأرشادات الوالدين في والية كنتاكي.
تم أنشاءه خريف 2016

