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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ما الذي يجب أن يعرفه الطالب و يكون قادرا لعمله يف الفنون اللغة األنجليزية
اللغة
qأثناء املناقشة ينبغي له/لها طرح األسئلة و األستامع أىل أفكار األخرين و مساهمة أفكارها أو أفكاره الخاصة عىل حسب خربات شخصية و
عىل الذي هي /هو علمته من القراءة أو مصادر أخرى.
 qمن خالل القراءة و املحادثات و أكتساب و استخدام مفردات غنية من الكلامت املعقدة مثل املعقول و أعجب و غري املتعاونة.

القراءة و األدب
 qتحديد األفكار الرئيسية وتفاصيل مدعمة يف كتاب قصص غري خيالية.
 qتحديد موضوعات أو دروس يف القصة ,خرافات و قصائد هي/هو قرأته.
 qجعل االستدالالت («قراءة بني السطور لتشكيل أراء) عن شخصية يف الكتاب عىل أسس أفكار شخصية و كلامت و األفعال.

الكتابة
 qاكتب تفسري قصرية أو الرأي عن القصة و استخدم تفاصيل من النص لدعم أفكاره/أفكارها.
 qاكتب ملخصات موجزة من كلامت خاصة به/بها من معلومات التي جمعها من خالل البحث.
 qاكتب عن الحدث مستخدما تركيز واضح و تفاصيل مدعمة.
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طرق لتشجيع فنون اللغة األنجليزية يف املنزل
qالحديث عن الكتب الذي يقراءه طفلك .ما الذي هي/هو تعلمه من كتب قصص غري خيالية أو مقاالت؟ بعد قراءة كتاب أو قصة خيالية.
اطلب من طفلك أن يقول كيف تغريت الشخصية الحقيقية أثناء قراءة الكتاب و ملاذا.
qأنشاء «صندوق يضع فيه مفردات» للعائلة و شجع جميع أفراد األرسة الستامع و البحث عن كلامت جديدة ممتعة ألضافتها .عندما
جمعت كلامت داخل الصندوق ,يجب عىل كل واحد من أفراد العائلة ليكون لديه فرصة للمشاركة يف املحادثة اليومية .جعله لعبة و
أعطاء لكل شخص درجة يف أي وقت هي/هو استخدم واحدة من كلامت الجديدة.
qشجع طفلك ليك يكتب عىل أسس يوميا .و كتب أو أرسال رسائل بالربيد األلكرتوين أىل العائلة و األصدقاء لوصف األنجازات الخاصة أو
األحداث املمتعة .أيضا ميكن لطفلك سجل الخربات و املغامرات و االحتفاظ بهم.
املالحظات:

أيضا يرجى االتواصل يف االتصال مع معلم طفلك و أسأل عن مصادر التعلم يف املنزل املرتبطة بربامج القراءة و الكتابة الخاصة يف مدرسة
طفلك.
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ما الذي يجب أن يعرفه الطالب ويكون لديه قدرة لعمله يف الرياضيات
 qجعل كلمة مفهومة و حل مشاكل الكلمة باستخدام الجمع و الطرح.
 qاستخدم متعلقات الجمع و حقائق الجمع للمساعدة يف حل املشاكل .عىل سبيل املثال – أذا  14=6 +8ثم. 140=60 +80
 qفهم العالقة بني الرضب و القسمة.
 qرسم منوزجا أو صورة لتمثيل مشكلة الرضب و القسمة.
qمعرفة و استخدام حقائق جدول الرضب لحل مشاكل.
 qمتثيل الكسور مثل  1/4أو  ,1/3كأجزاء من الكل (عىل سبيل املثال  1/4من سندويش) و أجزاء من مجموعة ( عىل سبيل املثال 1/3 ,من 12
الرخام).
 qمقارنة كسور .عىل سبيل املثال – أيهام أكرب  1/4أو ?1/3
 .qجعل و استخدم جداول و خط الرسم البياين ألظهار وفهم كيف يتغري شئ .عىل سبيل املثال – كيف تزيد و تنخفض درجات الحرارة خالل
األسبوع.
 qالتعرف عىل خصائص األشكال لتسمية و تصنيفها أو توضيح .عىل سبيل املثال – ما الذي يجعل مثلث ليكون مثلث؟
 qتحديد الزوايا مثل الزوايا القامئة (  09درجة) ,أقل من الزاوية اليمنى و أكرب من الزاوية اليمنى.
 qتحديد املحيط و مساحة األشكال املختلفة و ترقيم وحدة بقياس صحيحة ,مثل القدمني أو قدم مربع.
 qجمع و متثل و وصف و تفسري البيانات مثل بيانات عن األماكن التي ترغب الطالب لتناول الطعام و زيارة.
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تعلم الرياضيات يف املنزل
qعندما أنت يف السوق ,خيل طفلك يقدر التكلفة األجاملية عن الرشاء .كام أنت دفع ,أيضا ميكنك سوال « ,كم عدد املبلغ البقى من الرشاء
رجعت لك؟»
qاطلب من طفلك أن يستخدم الرضب و القسمة يف حاالت اليومية .عىل سبيل املثال – أذا رأيت خمسة طيور ,كم من األجنحة هناك؟ أذا
كنت شاركت أو قسمت دستة من حلويات كوكيز بالتساوي بني أربعة أشخاص ,كم عدد الكوكيز ليكون لكل شخص أو فرد الحصول عليه؟
qمع طفلك سجل درجة الحرارة يف بورتالند كل يوم ملدة أسبوع .أسأل طفلك لجعل خط رسم بياين ألظهار التغري يف درجة الحرارة..
املالحظات:

أيضا يرجى االتواصل يف االتصال مع معلم طفلك و أسأل عن مصادر التعلم يف املنزل املرتبطة بربامج رياضيات الخاصة يف مدرسة طفلك.
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