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.
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ماذا ميكن لطفلك ان يعرف او يستطيع ان يعمل يف فن اللغة.
اللغة
 qأعد بعض من املعلومات او مفاتيح االفكار التي قراءة من قصة بصوت عايل ثم ناقشها.
qعرف املعنى الصحيح لكلمة لها معاين كثرية حسب النص التي تقع فيه .مثل استخدم الجملة كاملتا ليك تعرف كلمة (سوا) هي اداة او
مايض كلمة راى .
 qفرس الكلمة الجديدة من ناحية اظافة حرفني او اكرث تغري معنى الكلمة.مثل سعيد – غري سعيد  /قال – أعد القول.

اللغة واالدب
 qاعمل بعض من التبوأت لكتاب خيال علمي مستدا عىل بعض من املعلومات التي يعرفها الطالب ومستدا عىل رؤس االقالم واالزمنة
املوجودة ومفاتيح الكالم.
 qأعد قراءة القصة لطفك حتى وان كانت متكررة.
 qقارن ما بني القصص ووضح الفروق الفردية.

الكتابة
 qاكتب رأي مستندا عىل القصة لطفلك الذي قراها واستخدم التفاصيل املهمة من القصة.
qاكتب ارشادات واضحة بحيث تصف الفعاليات التي تفعلها مث كيف ميكن ان ترتب الجلسة ملامرسة الكتابة او لعب العاب مفضلة مثل
لعبة الورق.
 qاكتب قصص واضحة بحيث توضح املقدمة واالحداث الوسطية والخامتة.
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طرق لتشجيع الطالب ملتعلمي اللغة االنكليزية يف املنزل
qأوجد بعض من الكلامت لها اكرث من معنى.وتحدث عن منطق الكالم وكيف ميكنك التعرف عىل الكلامت التي توجد لديها اكرث من معنى
من خالل منطق الكالم ,وشجع طفلك ان يجد كلامت لديها اكرث من معنى واحد ووضعها يف جملة تدل عىل عدة معاين.
qاقراء وتكلم عىل الكتب معا .وبعد القراءة الكتب الخيالية تكلم مع طفلك عليها وتعرف عىل االشياء التي تعلمها طفلك .بعد قراءة القصة
الخيالة شجع طفلك ان يتكلم عن االحداث االولية والوسطية والخامتة.
qساعد طفلك ان يكتب الئحة االحتياجات لعمل طبق مفضل لدى طفلك مع الخطوات اول بأول  .مثل كيفية عمل سلطة الفواكه او
ساندوج زبدة الفستق.
qاطلب من مدير املكتبة ان ينصح لك بعض من الكتب او القصص التي تكون من مختلف االنواع او الكتب املفضلة لديك مثل قصص
االمريات  .اقراء القصص بصوت عايل ليك تعرف وحهات التشابه والختالف ما بني قصة واخرى.
املالحظات:

رجاءا ابق عىل اتصال مع مدرسة طفلك واسأل عىل مصادر التعليم االخرى التي تتضمن سند التعليم املدريس خاصتا للقراءة والكتابة.
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ماذا يجب ان يعرف طفلك وماذا ميكن ان يفعل مبادة الرياضيات:
 qفهم املسائل املنطقية وحلها بصورة صحيحة يستندا عىل جدول االرقام خاصتا يف مسائل الطرح.
 -qفهم ومتيز الفرق مابني الجمع والطرح .مثال ,يوجد هناك  30تفاحة  16 .واحدة عىل املائدة والباقي يف 16زائدا عدد ليك  :الحقيبة.كم
عدد التفاح املوجود يف الحقيبة؟ أنا استطيع ان اظيف عدد اىل ان يصبح العدد 16:30يصبح املجموع  . 30الحل هو  14تفاحة يف الحقيبة!
 qبشكل سهل وبسيط يجب ان يعرف الطالب املسائل البسيطة للجمع والطرح.
qيجب ان يعرف بعض من الكسور البسيطة مثل 4/1, 3/1, 2/1مساوي لعدد كامل ,او نصف املثلث او مساوي لعدد نصف  12كعكة هو
 6كعكات.
 qوصف وتوسيع وابتكار تطابق باستخدام االشكال الهندسية,االلوان,واالرقام.
 qوصف الخصائص االشكال الهندسية ثنائية االبعاد او ثالثية االبعاد.
 qقارن وصف االشكال حسب الطول.
 qتقديم أحصائية تكون منطقية مثل كم عدد من الطالب لديهم جيب اليوم.
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تعليم الرياضيات يف البيت
qالبحث عن االشياء التي تأيت يف مجاميع ,مثل ارجل اثنني لدى شخص او اربع عجالت يف هذه العربة.ثم أسالطفلك ان يعد عدد االرجل لدى
مثان اشخاص او كم من العجالت توجد لدى خمس عربات.
qاستخدم مع طفلك الوقت يف ايام السبت واالحد ملدة الساعة او نصف ساعة مثال يف الساعة  03:21سوف ناكلثم يف الساعة  00:1سوف
نذهب اىل املنتزه,اعمل هذا مع التأشري عىل الساعة ليك يعرف الطفل الوقت.
	qمن الجموع الكيل .مثال اقطع هذه  - /2, 1/3 , 1/استخدم امثلة يف تصنيف االحجام من االحداث اليومية مثل 1الساندوج اىل نصفني او
أطوي الجريدة اىل اربع طيات.
qأسال طفلك ان يستطيع ان يقسم العدد بالنصف من مجموعة كبرية .مثل اذا كان لدى طفلك  42ورق لعب لكرةالقدم يجب ان يقسمه
بالنصف مع صديقة فكم من عدد ورق العب لكل ولحد سوف يكون ؟
qاستخدم املسطرة ليك تقيس طول االشياء مع طفلك او اي يش ثاين ميكن القياس فيه موجود يف املنزل .واعطيفرصة لطفلك مقارنة طول
االشياء مابني واحدة او اخرى.
املالحظات:

رجاءا ابق عىل اتصال مع مدرسة طفلك واسأل عن وسائل التعليم االخرى التي ميكن توفريها يف املنزل وخاصتا اذا كان التعليم مرتبطا مبادة
الرياضيات.
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