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 يجب اطفالك ان يعرفوا ويعملوا بدرس اللغة االنكليزية
اللغة
	qيجب ان تكون لديهم القابلية العطاء رأيهم يف القصة او الكتاب او مقالة معينة ويجب ان يكونوا مستندين عىل تفاصيل دقيقة.
	qتعريف وفهم االقاويل املشهورة التي ليست لها معنى يف الحدث لكنها تعني الحدث مثل ( نقطة ماء يف البحر او قطعة من الكيك).
	qنحاول توصيل الفكرة للطفل كيف ميكن ان يفرس الكلامت التي ال ترتادف مع الكالم وامنا تكون زيادة االحرف قبل –وبعد الكلمة .

القراءة واالدب
 qمتييز االسباب التي تؤثر عىل القصة الخيالية اة مقالة.
 qتحديد املواضيع او الدروس يف القصص والخرافات.
 qتحديد القافية وااليقاع وتكرار التشابه واالستعارات والصور الحسية يف القصائد.

الكتابة
 qكتابة رأي القصة بأستخدام املعلومات من النص لدعم االفكار.
 qجمع املعلومات من مصادر عديدة وكتابة ماخص للبحث عن استخدام الكلامت الخاصة بالطفل وبتنظيم كامل.
 qكتابة قصة تحتوي عىل الحوار ووصف للشخصيات واالحداث..
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طرق تعليم ملتعلمي اللغة االنكليزية يف املنزل
 qجمع التعابري مع طفلك مثال التعول فراخك قبل ما يفقس ,فهي متطر كالب وقطط  .هذه االقاويل تعني شيئا اخرا لذا عليك تفسريها
لطفلك.
 qأقراء قصص خيالية وحكايات شعبية والخرافات وقصائد مع طفلك.
	qمناقشة املواضيع او الدروس عند قراءة الرويات الخيالية ,والحديث معرفة االقاويل عند قراءة القصص ,عندما تقراء الشعر ناقش كيف
استخدم الشعراء الكلامت النشاء صور.
 qناقش ماذا يتعلم طفلك يف مادة العلوم .وحدد ما يحب طفلك او مهتم مبعرفته مثل الحيونات التي تستخدم الوان الرتقيط التمويه ( اي
تغري لون البرشة حسب لون املكان الحيوان يوجد فيه) ثم ابحث عن املعلومات حول هذا املوضوع معا يف شبكة االنرتنيت او يف املكتبة.
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 يعرف تلميذك او يستطيع ان يعمل مبادة الرياضيات
	qيعطي معنا او حل املسألة الرياضية من الرضب او القسمة بأستخدام أدواة مختلفة مثل الصفائف ( االرقام او الكائنات املوجودة يف
الصفوف واالعمدة) ومهارات التفكري وحقائق االرقام االساسية.
	qاالستمرار يف بناء املعرفة بنظام العدد اىل  00001وما بعدها .أستخدام هذه املعرفة عند اضافة ,طرح ,ومقارنة االرقام الكبرية.
	qفهم ان الكسور الشائعة ميكن ان تكون أجراء من كل وأجزاء من املجموعة . .و  - ¾ 57فهم ما يعادل الكسور والكسور العرشية مثل
	qأنشاء واستخدام الجداول والرسوم البيانية لتمثيل حاالت مع تغيري مستمر .عىل سبيل املثال حساب االدخار التي ينمو بها  00.2دوالر كل
اسبوع.
	qالتعريف ووصف امليزات لالشكال ثنائية االبعاد وعىل سبيل املثال -العدد من الجانبني,والجانبني موازية او حجم من زوايا املستطيل.
	qالتعريف ووصف امليزات لالشكال ثالثية االبعاد عىل سبيل املثال – وجوه وزوايا املكعب 3 .بزاوية  09درجة - / .تحديد حجم الزواية
املتعلقة بزاوية  09درجة عىل سبيل املثال – هو بزاية  03درجة 1
 qتحديد املساحة واملحيط لألشكال ثنائية األبعاد.
 qجمع ،متثيل وتحليل وتفسري البيانات.
 qاملقارنة بني مجموعتني من البيانات.
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تعليم الرياضيات يف املنزل
	qحل مشكلة رضب معا .اسأل طفلك كيفية حلها .مقارنة مع كيفية حلها .اسأل إذا كان هناك طريقة أخرى لحل هذه املشكلة .حاول طرق
مختلفة لحل املشاكل األخرى.
	qنظرة عىل األشكال املوجودة يف املجالت والصحف ،وأشياء من الحياة اليومية .مناقشة ما إذا كان الشكل يحتوي الزوايا التي  09درجة
(زاوية قامئة) ،أقل من  09درجة ،أو أكرب من  09درجة.
	qأجعل طفلك يعرث عىل منطقة منضدية أو سطح املكتب ،أو البساط يف منزلك .قبل القياس ،ميكنك كل أوال التنبؤ كيف العديد من وحدات
مربعة قد تكون ومقارنة التنبؤات مع اإلجابات.
	qعند الطبخ أو الخبز ،اجعل طفلك يقيس املكونات ومعرفة تقسيم املواد .اسأل كم كنت بحاجة لكل مكون إذا كنت يف حاجة إىل مضاعفة
الوصفة.
	qأجعل الرسم البياين يوضح وقت رشوق وغروب الشمس يف بورتالند باستخدام االحصائية من الجريدة او االخبار الجوية.
املالحظات:

رجاءا ابق عىل اتصال مع مدرسة طفلك واسأل عىل مصادر التعليم االخرى التي تتضمن سند التعليم املدريس خاصتا ملادة الرياضيات.
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