مدارس بورتالند العامة

دليل التعلّم لعائالت الطالب

هذا مخترص عام ينبغي األطفال معرفته ويكونوا قادرين عىل
القيام به والطرق التي متكّن العائالت من زيادة التعلّم يف املنزل.
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حول أدلة التعلّم هذه:
ميثل دليل التعلّم هذا بعضاً من أهم األشياء الرضورية التي ينبغي عىل طفلك معرفتها ويكون قادرا ً عىل القيام بها بحلول نهاية
السنة املدرسية بفنون اللغة اإلنجليزية والرياضيات .وتساعد أهداف التعلّم العائالت واملعلمني يف معرفة متى يحتاج الطالب إىل
دعم إضايف ومتى يحتاجون إىل تح ٍد أكرب حتى.

ماذا ميكن للعائالت القيام به؟
هنا الكثري الذي ميكنك القيام به لدعم طفلك يف التعلّم ومساعدته من أجل مستقبله .فيام ييل بعض األشياء التي من شأنها
مساعدة الطالب يف التعلّم:
 .1دع طفلك يعلم بأن التعليم مهم لك .أخربه بأن التعليم يهم ،وهو أساس النجاح.
 .2اجعل املدرسة أولوية؛ احرص عىل أن يذهب طفلك إىل املدرسة يف الوقت املحدد كل يوم.
 .3تعا َون مع املدرسة واظهر االحرتام تجاه املعلمني وطاقم املدرسة.
 .4ش ّجع عىل االستقاللية؛ اسمح لطفلك بارتكاب أخطاء وقبول املسؤولية تجاه اختياراته.
 .5تحدث إىل طفلك حول ما يحدث يف املدرسة.
 .6تحدث إىل معلم طفلك للتأكد من أن طفلك يُحر ُز تقدماً طوال السنة.
 .7احرض مؤمترات األهايل-املعلمني واملناسبات املدرسية األخرى كلام كان ذلك ممكناً.
 .8أنت تتمتع بحق معرفة أداء طفلك يف املدرسة؛ ال ترتدد باالتصال مبعلمه إذا كان لديك أسئلة.

التحدث إىل معلم طفلك
من املهم التحدث إىل معلم طفلك واملدرسة بانتظام حول التقدّم الذي يحرزه طفلك يف اتجاه أهداف التعلّم .فيام ييل بعض
األسئلة أو املوضوعات التي قد ترغب يف مناقشتها:
 nراجع دليل التعلّم هذا واسأل أين مواطن ضعف طفلك وأين يحتاج إىل تحسني.
 nإضافة إىل أهداف التعلّم يف هذا الدليل ،هل هناك أهداف أخرى يُتوقَّع أن يحققها طفلك؟
 nأطلب االطالع عىل أمثلة من عمل طفلك وكيف يلبّي هذا العمل أو ال يلبّي أهداف التعلّم.
 nاسأل حول كيفية قياس مسار تقدّم طفلك طوال السنة.
 nاسأل ما إذا كان طفلك عىل السكة الصحيحة لتحقيق أهداف التعلّم املقررة ملستوى-صفّه .إذا مل يكن األمر كذلك ،ما الدعم
الذي ميكن للمدرسة أن تقدمه لتصحيح ذلك؟ ما الذي ميكنك أن تقوم به يف البيت؟
 nاسأل ما إذا كان طفلك يف مستوى توقعات التعلّم أو يتجاوزها .إذا كان األمر كذلك ،ما الدعم اإلضايف الذي ميكن للمدرسة أن
تقدمه يف هذا السياق؟ ما الذي ميكنني أن أقوم به يف البيت؟
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التحدث إىل طفلك
«كيف كان يومك يف املدرسة اليوم؟»
«جيد».
“ماذا قمت به اليوم؟”
«ال يشء»
هل هذا الجواب يبدو مألوفاً؟ ال بأس ،واصل األسئلة! األطفال الذين يتحدث أبواهم معهم حول املدرسة يكون أداءهم أفضل يف
املدرسة .فيام ييل بعض الطرق التي ميكنك من خاللها املشاركة يف النقاش مع طفلك ودعم نجاحه:
 nخصص وقتاً للتحدث إىل طفلك حول املدرسة كل يوم.
 nأطلب من طفلك أن يخربك شيئاً واحدا ً تعلّمه اليوم .ما اليشء/املوضوع الذي يعتقد طفلك أنه األكرث إثارة أو طرافة له؟ ما
اليشء الذي يبدو صعباً؟
 nراجع أوراق الفروض املنزلية واملشاريع التي يحرضها طفلك معه إىل البيت من املدرسة؟ أطلب من طفلك إخبارك ما التعلّم
التي ترمز إليه.
 nامدح طفلك عىل العمل الشاق والجهود املبذولة ،وليس فقط عىل «اإلجابات الصحيحة».
عرفت ذلك؟ ماذا تفكر به؟ ماذا تالحظ؟ ملاذا قمت بذلك بتلك الطريقة؟
 nاطرح أسئلة حول ماذا يفكر به طفلك؟ كيف َ
هل هناك طريقة أخرى للعثور عىل تلك اإلجابة؟

دعم التعلّم بعيداً عن املدرسة
ال يجب عىل التعلّم التوقف عندما يغادر الطالب املدرسة .فالطالب يقضون وقتاً أكرث خارج املدرسة مام يقضونها داخل املدرسة.
فيام ييل بعض الطرق التي ميكنك من خاللها دعم التعلّم خارج املدرسة:
 nش ّجع طفلك عىل القراءة ،اقرأ مع طفلك ،وش ّجع العائلة عىل تخصيص وقت للقراءة  -باللغة التي ترتاح لها أكرث.
 nقم بإعداد مكان هادئ ومريح يك يقوم فيه طفلك بفروضه البيتية أو األنشطة التعلّمية األخرى.
 nحاول إنشاء جدول منتظم للقيام بالفروض البيتية أو أنشطة التعلّم األخرى.
 nاستخدم هذا الدليل للرتكيز عىل أهداف تعلّم قليلة ،وج ّرب اقرتاحات التعلّم يف البيت.
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ما األشياء التي ينبغي عىل طفلك الطالب معرفتها ويكون قادراً عىل القيام بها
بفنون اللغة اإلنجليزية:
اللغة

 qتقديم تفسري منظّم ،مثالً كنقد أو مراجعة لكتاب ،فيلم أو مرسحية.
يبي التغيريات يف اإللقاء (مثل اإلمياءات ،املفردات واملرئيات) للوصول عىل النحو األفضل إىل جامهري
 qتقديم عرض كالميّ ،
مختلفة .عىل سبيل املثال  -قم بتغيري عرض مرشوع العلوم املصمم أصالً لألهايل لتقدميه أمام طالب الصف الثالث.

القراءة واألدب

 qتفسري مزاج ونربة كتاب استخدام دليل من الكتاب لدعم التفسري.
 qالتع ّرف عىل دليلٍ ُمستخدَم لدعم رأي يف كتاب ،مقالة ،أو نص آخر.
 qالتع ّرف عىل والتحدث حول ميزات املنطقة والغايات املختلفة ألنواع األدب املختلفة مثل ،الشعر ،العمل الخيايل ،العمل غري
الخيايل ،واألدب الدراماتييك القصري.

الكتابة

 qكتابة تقارير بحثية مقتضبة باستخدام تركيز واضح وتفاصيل داعمة.
 qتنقيح كتابة طفلك لتجعلها أكرث تفصيالً ودقة مثل جمع ال ُجمل أو إعادة ترتيب الكلامت يك تجعلها أكرث وضوحاً وإثارة.
.
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طرق لتشجيع تعلّم فنون اللغة اإلنجليزية يف البيت
 qاقرأ جريدة محلية مع طالبك .قم بالطلب من الطالب التع ّرف عىل العنارص املهمة ،مشاركة اآلراء أو طرح أسئلة حول ما
قمتام بقراءته.
 qقوما بزيارة مكتبة محلية واستكشفا معاً قوائم الكتب أو اسأال أمني املكتبة حول توصياته.
 qيرجى زيارة موقع املكتبة عىل العنوان  portlandlibrary.comالستكشاف األنشطة والحصول عىل أفكار.
 qأنشئ أو انضم إىل نادي الكتاب مع طفلك .تحدث حول الشخصيات ،املكان والزمان ،والحبكة .اطرح أسئلة مثل "كيف
تغيت الشخصية برأيك؟" أو "ماذا يعني املؤلف هنا برأيك؟" قم بإنشاء روابط مع عائلتك وحياتها.
ّ
املالحظات:

يرجى أن تتواصل مع معلم طفلك أيضاً واالستعالم منه عن موارد التعلّم ذات الصلة بربامج القراءة والكتابة املقررة لدى مدرستك.
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ما الذي يجب أن يعرفه الطالب و يكون قادرا القيام به يف الرياضيات
شيّات والنسب املئوية باستخدام أدوات كالكُسور ،رشائط الكسور،
 qدراسة ،فهم ،وأن يكون قادرا ً عىل مقارنة الكُسور ،ال ُع ْ ِ
خطوط األعداد ،والشبكات.
 qتطوير طرق للجمع ،طرح ،رضب ،وقسمة الكسور ،العرشيات ،والنسب املئوية.
 qاستخدام كلامت ،جدول بيانات ،ومخطط لتمثيل البيانات املتغرية أو العالقات .قارن الطرق الثالث مع بعضها البعض.
 qاستخدام رموز لتلخيص العالقة بني ُمتغ ِّ ََيين ( .)2عىل سبيل املثال x=2y :طريقة أرسع للقول أن  xأكرب مرتني من .y
 qاكتشاف وتحليل خاصيات املضلعات
(أشكال ثنائية األبعاد بثالثة جوانب أو أكرث).
 qاستكشاف كيف ت ُقاس الزاوية وكيف تحدد أطوال حوايف املضلع شكله واستخداماته.
 qقياس مساحة ومحيط أشكال هندسية مختلفة.
 qجمع ،تنظيم ،عرض ،تحليل ،وتفسري بيانات.
 qإنشاء مخططات خطية ،مخططات بيانية ،مخططات إحداثية ،ومخططات جذعية وورقية .تفسري األمناط الظاهرة يف هذه
العروض.
 qالتعلّم حول االحتاملية باستخدام النقود املعدنية ،املكعبات الرقمية (زه ُر الطاولة) ،وال َغ َّزال الرقمي.
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تعلُّم الرياضيات يف البيت
 qابحث مع طفلك عن أمثلة عن الكُسور ،العرشيات ،والنسب املئوية يف الجرائد ،املجالت ،كتاب ،اإلذاعة ،ويف التلفزة.
الحي الذي تعيش فيه ،اسأل طفلك ما إذا كان مضلعاً أو أي
 qعندما تكتشف شكالً مثريا ً لالهتامم ،ومتيش أو تقود سيارتك عرب ّ
يشء آخر ميكنه أن يخربك به حوله.
 qشجع طفلك عىل استخدام معرفته حول املساحة واملحيط يف األوضاع اليومية .عىل سبيل املثال  -أطلب من طفلك قياس
محيط غرفة الجلوس أو مساحة مطبخك.
 qابحث مع طفلك عن أمثلة عن كيفية استخدام البيانات يف املجالت ،الجرائد ،أو التلفزة.
املالحظات:

يرجى أن تتواصل مع معلم طفلك أيضاً واالستعالم منه عن موارد التعلّم ذات الصلة بربنامج الرياضيات املقرر لدى مدرستك.
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.LL Bean :ذا الدليل التعلم للعائالت تم طبعه بفضل منحة مالية قدمت من
 تم استخدام وتعديل املضمون بإذن من.Portland Public Schools تم نرش هذا الكتيب من قبل
 مور. املضمون اإلضايف مستند إىل عمل الدكتور أنطوين ل.Boston Public Schools
.)Dr. Anthony L. Moore(
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