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 .وهذهبعض 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 عىل القيام به يف فنون اللغة األنجليزية
اللغة
 qاستخدم مقابالت مع أشخاص لجمع معلومات عن مرشوع بحثي ,مثل معرفة عن خلفية العائلة.
 qفهم اللغة التصويرية ( لغة وصفية باستخدام كلامت خارج معناها األصلية) .عىل سبيل املثال « الشمس اثارت مثل املاس عىل سطح املاء
 qفهم الفروق الدقيقة للمعنى يف الكلامت ذات صلة مثل بارد /باردة /جليدي /متجمدة.

القراءة و األدب
 qتحديد و تحليل األفكار الرئيسية ,ميزات النص و تفاصيل مدعمة يف كتب قصص غري خيالية أو املقاالت.
 qتحديد و تحليل عن كيفية استخدم املؤلف الحوار و وصف يف كتب أو قصة خيالية.
 qتحديد و تحليل كيف استخدم املؤلف عنارص األعداد و توصيف و مؤامرة يف كتب و قصص خيالية.

الكتابة
 qتحليل األدب و املقاالت و كتابة قطع الذي يتضمن تفاصيل عن النصلدعم أفكارها /أفكاره .عىل سبيل املثال – كتابة رسالة أىل املؤلف أو
الرشكة.
 qكتابة تقارير عن البحث بكلامت منها /منه و تركيز واضح و دعم مزيد من التفاصيل.
 qكتابة قصص أصلية تحتوي عىل العنارص األساسية من الخيال و شخصيات و املؤامرة.
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طرق لتشجيع تعلم اللغة األنجليزية يف املنزل
qناقش خلفية عائلتك مع طفلك .شجع طفلك لتفكري يف األسئلة ,مقابلة أفراد العائلة و طرح أسئلة و تجمع القصص و وضعهم يف ألبوم مع
صور األقارب و األجداد.
qقراءة صفحة كتاب بصوت عال مع طفلك كل يوم .مناقشة املؤامرة و شخصيات و أسأل أسئلة .عىل سبيل ,ما هو الرصاع يف القصة؟» كيف
يتغري الشخصية الرئيسية و ملاذا؟» جعل أرتباطات لحياتك و غريها من كتب أنت و طفلك قرأت معا.
 . qزيارة مواقع تاريخية محلية مع طفلك مثل Freedom Trail“ ,أو  ”Portland Observatoryاختار السرية الذاتية يف املكتبة العامة عن
سكان بورتالند الشهرية .تحدث مع طفلك عن كيف جعلت املواقع التاريخية ,تكون القصص حيوية و كيف جعلت القصص ,تبدو املباين
أكرث أهمية و ممتعة..
املالحظات:

أيضا الرجاء التواصل يف االتصال مع معلم طفلك و أسأل عن مصادر التعلم يف املنزل مرتبطة بربامج القراءة و الكتابة الخاصة يف مدرسة طفلك.
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ما الذي يجب أن يعرفه الطالب و يكون قادرا القيام به يف الرياضيات
 qحل مشاكل يف عملية الجمع و الطرح و الرضب و القسمة و عمل بأعداد كبرية و مبشاكل خطوات متعددة.
 qفهم العالقة بني الكسور و الكسور العرشية و النسب املئوية.
 qحل و متثيل مشاكل بالكسور و الكسور العرشية.
qمتثيل و تفسري العالقات بني أثنني متغريات ,مثل الوقت و االرتفاع .عىل سبيل املثال – جعل خط الرسم البياين عن كيف منت الشخص بني
األعامر  2و  01سنوات و تحليل متى حدثت النمو مبعدل أرسع أو ببطء.
 qتحديد و وصف و مقارنة أنواع املثلثات ( متساوي الساقني و متساوي االضالع و اليمنى).
 qفهم أن بعض األشكال الرباعية ميكن تصنيفهم يف أكرث من طريقة واحدة.
 qتحديد و وصف و مقارنة ثالثية األبعاد ,مثل املناشري املستطيلة و األهرامات.
 qتحديد و مقارنة املحيط و مساحة املستطيالت .
 qالعثور عىل حجم و مساحة سطح مناشري املستطيل.
 qجمع و متثيل و تحليل مجموعات من البيانات.
 qاستخدام الوسط واملتوسط للمساعدة يف رسم اختتامات عن البيانات..
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تعلم الرياضيات يف املنزل
qخيل طفلك يقوم بقياس أطوال جوانب الغرفة داخل منزلك و ثم معرفة املستطيل و مساحة الغرفة .كذلك ميكن لطفلك قياس غرفة
مختلفة و مقارنة محيطات و مساحات للغرفتني.
qأجد فرص يف حياة اليومية الستخدام أرقام كبرية مع طفلك .عىل سبيل املثال – مقارنة تكاليف موديالت أو أشكال مختلفة من سيارات التي
متت األعالن يف الصحف أو الجريدة أو مقارنة سكان مدينة بورتالند مع سكان مدينة يسكن فيها قريبكم أو صديق.
qابحث عن الكسور و النسب املئوية عىل املبيعات يف األسواق أو املتاجر املحلية .خيل طفلك ملعرفة كم مبلغ حفظت من رشاء السلعة
املعروضة للبيع بأنخفاظ.
qضيف و اطرح دوالرات ورقية و و نقود الستخدام الكسور العرشية يف حياة اليومية .أوال خيل طفلك يقوم بتقدير التكلفة عن ثالثة أو أكرث
من السلعة و منه العثور عىل املجموع الكيل.
املالحظات:

أيضا الرجاء التواصل يف االتصال مع معلم طفلك و أسأل عن مصادر التعلم يف املنزل مرتبطة بربنامج الرياضيات الخاصة يف مدرسة طفلك.

مرحلة 5

7

مدارس بورتالند العامة
مكتب األكادمييني
العنوان 353 :شارع كمربالند
بورتالند ,مني رقم الربيدي 04101
تلفون207.874.8100:
الربيد األلكرتوين Portlandschools.org :

متت نرش هذا الكتيب مبدارس بورتالند العامة و املحتويات املستخدمة و تعديل مبدارس بوسطن العامة و محتوي
أضايف عىل أساس عمل الدكتور :أنتوين ل .مور.
Created spring 2014

Arabic

