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 األشیاء التي ینبغي عىل طفلك الطالب معرفتھا ویكون قادرا عىل القیام بھا
بفنون اللغة اإلنجلیزیة:
اللغة

 qقم بجمع املعلومات من نقاشات ومقابالت املجموعة الستخدامها يف التقارير .ق رر أي معلومات تعد مهمة ثم استخدمها
لدعم النقاط املدونة يف التقرير.
 qاستخدم املعلومات املج معة من نقاش أو مقابالت املجموعة يف التقارير .عىل سبيل املثال  -كجزء من وحدة حول الهجرة إىل
هذا البلد ،يقوم الطالب بتوليد أسئلة لطرحها عىل الجريان أو أفراد العائلة واستخدام هذه املعلومات يف تقرير.

القراءة واألدب

 qابتكر طرق بحيث تكون الكتابة منظمة والحجج مستخدمة للتعبري عن آراء لصالح قضية ما وضدها.
 qتع رف عىل وحل ل عنارص الزمان واملكان ،الشخصيات ،الحبكة ،واألزمة يف رواية.

الكتابة

 qقم بتنظيم املعلومات حول موضوع ما يف فقرة متامسكة ومنسجمة .ينبغي أن تتضمن الفقرة جملة موضوع ،تفاصيل داعمة
مبا فيه الكفاية ،وجملة ختامية.
 qاستخدم أسلوب فني يف الكتابة ال يتبع ترتيب زمني صارم – استخدم اسرتجاعات أو لَفَتات إىل املايض لوضع مشاهد من املايض
يف القصة.
 qقم بتنقيح الكتابة لتحسني تنظيمها واختيار املفردات.
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تعلم فنون اللغة اإلنجلیزیة يف البیت
طرق لتشجیع ّ
 qأطلب من طفلك قراءة مقطع من كتاب أو مؤلف مفضَّ ل .اطرح أسئلة تشجع عىل التفكري والتعلّم مثل" ،ملاذا تعترب هذا
مؤلفك املفضل؟" "ما الكتب األخرى التي قرأتها لهذا املؤلف؟" "ماذا كانت رسالة املؤلف؟"
 qشارك وناقش رواية لشاب بالغ مع طفلك .اطرح أسئلة مفتوحة مثل "كيف تشعر حول____؟" "ما رأيك بـ ________؟"
اكتشفت ما قد يحصل لـ _________؟"
"متى
َ
 qش ّجع طفلك عىل استخدام القراءة لجمع املعلومات بغرض التخطيط لرحلة عائلية أو نشاط ،أو للتع ّرف عىل املزيد حول
موضوع يهتم به طفلك .تحدث حول ما تعلّمه طفلك وكيف سيكون هذا مفيدا ً.
 qقم بزيارة متحف محيل مثل متحف بورتالند للفنون ( ،)portlandartmuseum.orgمتحف الفنون والثقافة األفريقية
( ،)museumafricanculture.orgأو معرض لويس يف مكتبة بورتالند العامة (.)portlandlibrary.com
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 األشیاء التي ینبغي عىل طفلك الطالب معرفتھا ویكون قادرا عىل القیام بھا يف
مادة الریاضیات:
شيّات ،املعدالت النسبية ،معدالت الوحدة ،والنسب املئوية .عىل سبيل املثال -
 qإجراء مقارنات باستخدام ال ِن َسب ،الكسور ،ال ُع ْ ِ
استكشف كيف أن الوصفات املختلفة التي تستخدم املاء والعصري املركّز تصنع عصريا ً أكرث أو اقل شهيةً.
 qجمع ،طرح ،رضب ،وقسمة العدد الصحيح .عىل سبيل املثال –  5 + (-3) = 25و 5 x (-3) = -15
متغيين ( .)2عىل سبيل املثال – ارتفاع كومة من األوراق يزيد باستمرار
 qفهم العالقات الخطية  -املعدل الثابت للتغيري بني ِّ َ
مع إضافة كل ورقة إضافية إىل الكومة.
 qاكتشاف العالقات الخطية يف مشكلة لفظية ،جدول ،مخطط ،أو معادلة.
حل وكتابة معادالت خطية.
ّ q
 qاستخدام خاصيات أشكال متشابهة تتمتع بالشكل نفسه إال أنها ليست بالحجم نفسه ،وذلك الستكشاف حجم اإلنقاص
واالتساع.
 qتطوير اسرتاتيجيات لقياس مساحة سطح وحجم أشكال ثالثية األبعاد .عىل سبيل املثال  -استكشف املواد الرضورية للف
صندوق واملساحة مللء صندوق.
 qقم بالعثور عىل االحتامالت عن طريق إجراء تجارب وجمع بيانات.
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تعلُّم الرياضيات يف البيت
 qدع طفلك يقيس أطوال (جمع طول) جوانب الغرفة يف بيتك ،ثم استكشف محيط ومساحة الغرفة.
 qابحث عن فرص يف الحياة اليومية الستخدام أعداد كبرية مع طفلك .عىل سبيل املثال  -قم مبقارنة أسعار املوديالت املختلفة
من السيارات املعلن عنها يف اإلعالنات أو مقارنة عدد سكان بورتالند مع عدد سكان مدينة يعيش فيها قريب أو صديق.
 qابحث عن الكسور وال ِن َسب املئوية يف املبيعات يف متاجر محلية .دع طفلك يستكشف كم هو املقدار الذي ميكنك توفريها
عند رشاء شيئ مخفَّض السعر.
 qاجمع واطرح الدوالرات والسنتات الستخدام العرشيات يف الحياة اليومية .دع طفلك يقوم أوالً بتخمني سعر ثالثة أشياء أو
أكرث ،ثم استنتج السعر اإلجاميل.
املالحظات:

يرجى أن تتواصل مع معلم طفلك أيضاً واالستعالم منه عن موارد التعلّم ذات الصلة بربنامج الرياضيات املقرر لدى مدرستك.
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Portland Public Schools
Academics Office
Cumberland Avenue 353
Portland, Maine 04101
207.874.8100
portlandschools.org

.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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