مدارس بورتالند العامة

دليل التعليم لعوائل الطالب

هذا مخترص عن ماذا سوف يدرسون االطفال ويتعلمون طرق اخرى لدعم العائلة ورفع
مستوى تعليمهم يف البيت.

“نحن نأمن بأن العوائل هم رشكائنا النه انتم اول
واقوى مدرسني يف حياة الطفل .نحن مع بعض
نستطيع ان نؤمن النجاح”
الطفاللنا .
مدير تربية مدارس بورتالند العامة أميانويل كالك
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معلومات عىل دالئل التعليم:
هذه دالئل التعليم وبعض االسس االساسية التي سوف يتعلمها طفلك خالل السنة الدراسية ويتقنها بنهاية السنة وتكون للمواد
الدراسية فن اللغة االنكليزية والرياضيات .عند وضع االهداف التعليمية يساعد العوائل واملدرسني ملعرفة احتياجات الطفل
واعطائهم املساعدات االظافية وخاصتا اذا الطالب احتاج اىل تحدي اكرث بالدراسة.

ماذا يستطيعون ان يفعلوا االهايل؟
هناك الكثري تستيطع ان تفعل لتدعم تعليم طفلك وتهيئيه اىل املستقبل,وهذه بعض النصائح ميكن ان تساعدك:
 .1اجعل طفلك يعرف ان التعليم مهم بالنسبة لك وهذا يعترب اساس النجاح.
 .2أعمل مع املدرسة ملصلحة طفلك واجعل اسس التعامل االحرتام.
 .3شجع طفلك للعمل معتمدا عىل الذات ,واسمح لطفلك عمل االخطاء وقبول تحمل املسؤلية الختياراتهم.
 .4اجعل املدرسة من االولويات وتاكد من ان طفلك يصل اىل املدرسة يوميا يف الوقت املناسب.
 .5تكلم مع طفلك واعرف ماذا يحصل يف املدرسة يوميا.
 .6تكلم مع مدرسة طفلك وتاكد بان طفلك يصعد مبستواه التدرييس خالل السنة.
 .7أحرض اجتامع اولياء االمور واالجتامعات االخر ان استطعت.
 .8لديك كل الحق مبعرفة مستوا طفلك باملدرسة ,ال ترتدد باالستفسار من مدرسة طفلك اذا لديك اي اسئلة.

التكلم مع مدرسة طفلك:
من املهم جدا ان تتحدث اىل مدرسة طفلك بشكل مستمر ليك تعرف تطور طفلك يف املدرسة ووصوله اىل الهدف .لديك
بعض من االسئلة ميكن ان تناقش عليها:
 nمراجعة هذه الدالئل مع مدرسة طفلك ومعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف لديه.
 nوبالظافة اىل اهداف املدرسة التي تضعها للطالب ميكنك اظافة اهداف اخرى تحب ان يصل اليها طفلك.
 nدامئا اسأل عىل واجبات طفلك يف املدرسة ليك تعرف بأن طفلك وصل اىل الهدف او ال .
 nأسال كيف يتم تقيم طفلك خالل السنة الدراسية.
	nأسال عن مستوى طفلك هل وصل اىل مستوى الصف املقرر ام ال ,واذا مل يصل اىل املستوى املقرر ماذا ميكن ان
تفعل,ميكن ان تسال هل توجد برامج اظافية تدعم طفلك يف املدرسة؟ وماذا ميكنك ان تفعل يف البيت؟
 nأسال هل طفلك واصل اىل او اعىل من املستوى املقرر ,واذا كان الجواب نعم ماذا ميكن املدرسة العمل باكرث.
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التكلم مع طفلك
كيف كانت املدرسة اليوم؟
جيدة.
ماذا فعلت باملدرسة؟
ال يشء.
هل هذه الجمل انت معتاد عليها من طفلك؟ال باس ,لكن رجاءا استمر يف السؤال! الن االهايل الذين يتكلمون مع اطفالهم عىل
املدرسة يكون مستواهم افضل .هذه بعض الطرق ميكن ان تندمج مع طفلك لتحسن مستواه االكدامي:
 nاصنع وقت ليك تتكلم مع طفلك بشأن املدرسة كل يوم.
 nاطلب من طفلك ان يعطيك مثال واحد عن يش تعلمه كل يوم .واسأل طفلك ما هو اليشء كان مثري بالنسبة له؟ وماذا كان صعب علية؟
 nراجع االوراق واالعامل التي يجلبها لك طفلك من املدرسة .واسأله عن املعلومات املوجودة يف الورقة.
 nشجع طفلك عىل عمله الجدي وجهوده املبذولة.
	nأسال بعض االسئلة عىل طريقة تفكري طفلك .كيف تعرف هذا؟ وما هو رأيك؟ وماذا تالحظ؟ وملاذا فعلت هذا بهذه الطريقة؟ وهل هناك
طريقة اخرى ملعرفة الجواب؟

دعم التعليم بعيدا عن املدرسة
التعليم ال يتوقف عندما يرحلون االطفال من املدرسة .الن الطالب يرصفون وقت خارج املدرسة اكرث من املدرسة .وهذه
بعض الطرق ميكن ان تستخدمها لدعم التعليم لدى طفلك:
 nاقراء لطفلك ,واقراء مع طفلك ,واعمل جو درايس ووقت خاص للقراءة – يف اللغة التي تكون مرتاح بها .
 nحرض مكان خاص هادئ الطفالك ليك يعملون الواجبات املنزلية او اي فعاليات منزلية اخرى.
 nوحاول ان تثبت الوقت نفسه يف كل يوم ليك يكملون االطفال وظائفهم اليومية.
 nاستخدم هذا الدليل ليك يساعدك ان تضع بعض االهداف.

11edarG
مرحلة

3

ما الذي يجب أن يعرفه الطالب و يكون قادرا عىل القيام به يف فنون اللغة األنجليزية:
اللغة
 qاتبع قواعد للمناقشات ,مثل االستامع لألخرين و تحدث مرة يف وقت بدون قطع األخرين و طرح أسئلة لفهم عن الذي قاله الشخص األخر.
 qترتيب الكلامت حسب الفئات ,مثل األضداد أو العكس ( سعيد /حزين) و الكائنات الحية ( كلب ,قط ,شجرة).

القراءة و األدب
 qاستخدام الطريقة الصوتية ( مطابقة الحروف و األصوات) ملعرفة كلامت غري مألوفة عند القراءة.
 qاستخدام املهارات األخرى ,ملعرفة كلامت غري مألوفة عند القراءة ,مثل الصور و سياق القرائن األخرى.
qالتعرف عىل الفكرة الرئيسية و تفاصيل مهمة يف كتب قصص غري خيالية مثل هذا الكتابAllan Fowler :بالكاتب :أالن فاولر “Simple
”Machines
 qتوقع ما الذي سيحدث بعد ذلك يف القصة و قول أذا كان أو مل يكن التوقعات صحيحة.
 qقراءة الكتب عىل مستوى الصف بصوت عال و برسعة و بدقة.

كتابة
 qكتابة و توضيح قصص لها بداية و وسط و نهاية.
 qحاول ليك تكتب كلامت هي /هو ال يعرفهم باستخدام فكرة أصوات الحروف.
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طرق لتشجيع تعلم فنون اللغة األنجليزية يف املنزل
 qأنشاء أو تصميم بطاقات بكلامت تعلمهم طفلك يف مدرسة .استخدم البطاقات للعب .استبدال البطاقات
 qبكلامت جديدة كام يتعلم طفلك الكلامت القدمية.
 qأقراءة لطفلك بصوت عال كل يوم.
 qعندما تقراءة قصص ,وقف و اطلب من طفلك أن يقول ما الذي سيحدث بعد ذلك.
 qبعد قراءة كتب غري خيالية أو املقاالت ,التحدث عن الذي أنت تعلمته.
qشجع طفلك لجلب كتب من مدرسة أىل البيت و قراءتها بصوت عال .ساعده /ساعدها ملعرف عىل الكلامت الصعبة و اقرتاح أعادة القراءة
الكتساب النطق بالطالقة (قراءة برسعة و صحيحة و بدقة).
 qاطلب من طفلك ليك يكتب عن خربة خاصة مثل احتفال يوم عيد امليالد.
qشجعها /شجعه ليك يكتب كلامت جديدة و يقولهم بصوت عال ببطء و كتابة الحروف حسب الصوت هي/هو يسمعه.
املالحظات:

كذلك يرجي أن تكون يف أرتباط مبعلم طفلك و أسأل عن مصادر التعلم يف املنزل التي لديهم صلة بربامج قراءة و الكتابة املحددة يف مدرسة
طفلك.
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ما الذي يجب أن يعرفه الطالب و يكون قادرا عىل القيام به يف الرياضيات:
qاستخدام عد أو حسب كاسرتاتيجية لتجمع كميات .عىل سبيل املثال :عند أضافة  3+8عىل  9و  10و  , 11لذلك .11=3+8
qحل صعوبات الرياضيات مبنطق حول أرقام .عىل سبيل املثال 10=5+5 :لذلك .11=5+6
 qخلق و وصف و وسع و تنبؤ تسلسل رقم أو عدد .عىل سبيل املثال 1 ,و  2و  2و  1و 2و  2و  1و _ و _ و.
 qوصف و مقارنة األشكال.
 qتحطيم األشكال ألنشاء أشكال جديدة .عىل سبيل املثال – عند استخدام أشكال الحظ أن ستة مثلثات ميكن
أن تجعل شكل مسدس.
 qتحديد أجزاء أو فرتات اليوم ( الصباح و بعد الظهر و املساء) ,أيام األسبوع و األشهر يف السنة.
 qاستخدم التقويم أو النتيجة لتحديد التواريخ.
 qقياس طول كائن غري حية (جامد) بدقة – تبدأ يف بداية و ال ترك فجوة أو تداخل و تتبع الوحدات.
 qجمع و مثل و وصف البيانات .عىل سبيل املثال – جعل صورة و مخطط أو رسم بياين الذي يوضح فيه أعامر جميع الطالب يف الصف.
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تعلم الرياضيات يف املنزل
qعد و قارن مجموعات من كائنات غري حية (جامد) مع طفلك ,عىل سبيل – عد عمالت نقدية أو مجموعات من حيوانات أو سيارات أو
صور يف الكتب .اسأل ما هي مجموعات من كائنات غري حية لديها أكرث و التي لديها أقل.
qضع التقويم أو النتيجة يف مكان ميكن لطفلك أن يرى و استخدامه بسهولة .ضع عالمة حول تواريخ املهمة لعائلتك ,مثل أعياد امليالد أو
رحالت العائلية .مناقشة مع طفلك ما الذي سيحدث يف تاريخ اليوم و اسأل « ,ما هو تاريخ يوم األمس» أو « كم أيام بقى لنذهب أىل دكان
أو التسوق يف يوم السبت؟»
qقياس املسافات و أحجام األشياء داخل منزلك باستخدام كائنات غري حية أو جامدات مثل مشابك الورق أو عىص املصاصة .قبل قياس
اطلب من طفلك أن يقدر « ,كم عدد من مشابك الورق طويلة هل تعتقد أن هامش أو حد الطاولة يكون؟»
qمعاء أنظر حول منزلك لتحديد أشكال مختلفة .اطلب من طفلك وصف أشكال عن صفاتهم .عىل سبيل املثال – طرح أسئلة مثل « ,كم
عدد جوانب هذا الشكل أو الصورة املستطيلة؟
املالحظات:

أيضا الرجاء أن تكون يف االتصال مع معلم طفلك و أسأل عن مصادرات التعلم التي تكون مرتبطة بربنامج رياضيات طفلك املحددة يف املدرسة.
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