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مدارس بورتالند العامة

دليل التعليم لعوائل الطالب

هذا مخترص عن ماذا سوف يدرسون االطفال ويتعلمون طرق اخرى
لدعم العائلة ورفع مستوى

“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

مرحلة التمهيدي
sloohcS cilbuP dnaltroP

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:
n

مراجعة هذه الدالئل مع مدرسة طفلك ومعرفة نقاط القوة ونقاط الضعف لديه.

n

وبالظافة اىل اهداف املدرسة التي تضعها للطالب ميكنك اظافة اهداف اخرى تحب ان يصل اليها طفلك.

n

دامئا اسأل عىل واجبات طفلك يف املدرسة ليك تعرف بأن طفلك وصل اىل الهدف او ال .

n

أسال 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؟
n

أسال 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:
n

اصنع وقت ليك تتكلم مع طفلك بشأن املدرسة كل يوم.

n

اطلب من طفلك ان يعطيك مثال واحد عن يش تعلمه كل يوم .واسأل طفلك ما هو اليشء كان مثري بالنسبة له؟ وماذا كان صعب علية؟

n

راجع االوراق واالعامل التي يجلبها لك طفلك من املدرسة .واسأله عن املعلومات املوجودة يف الورقة.

n

شجع 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:
n

اقراء لطفلك ,واقراء مع طفلك ,واعمل جو درايس ووقت خاص للقراءة – يف اللغة التي تكون مرتاح بها .

n

حرض مكان خاص هادئ الطفالك ليك يعملون الواجبات املنزلية او اي فعاليات منزلية اخرى.

n

وحاول ان تثبت الوقت نفسه يف كل يوم ليك يكملون االطفال وظائفهم اليومية.

n

استخدم هذا الدليل ليك يساعدك ان تضع بعض االهداف.
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ماذا طفلك ميكن ان يفعل وماذا يجب ان يتعلم بفن اللغة:
السمع والكالم
	qياخذون الطالب مكانا يف بعض الحوارات التي تتطلب عدة اسئلة وعدة اجوبة خاصتا مع اطفال اخرى او مع الكادر التدرييس حول
مواضيع درست يف املدرسة.
 qيستخدمون الكلامت الجديدة من الكتب او القصص خارج نطاق الكتب.
 qاعادة الكالم عىل بعض االحداث او اشياء عائلية حصلت.
القراءة واالدب
 	qاقراء بعض من الكلامت التي تعرفها يف البيت او يف املناطق القربية التي يلعب بها طفلك او االماكن االخرى مثل لوحات االشارة مثل
الخروج ,او الكلامت التي دامئا تستخدم .
 qاستخدم كلامت جديدة باستخدام االصوات الصحيحة لكل حرف بالكلمة.
 qاقراء الكتب املخصصة ملبتداين يف اللغة مثل كتاب الدب البني.
 qشخص العناوين املهمة يف القصة ,واالحداث املهمة ليك يستطيع الطالب قرائتها لوحده معتمدا عىل نفسه..

الكتابة
 qاستخدم عدة طرق معا مثل الكالم والرسم والكتابة ليك يوصل الطالب فكره لالخرين.
 qاكتب الحروف التي يسمعها الطالب بالكلامت .
 qبشكل معتمدا عىل الذات اجعل الطالب ان يكتب جملة كاملة يرشح فيها افكاره.
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أستخدام طرق لتشجيع الطالب للتعلم يف املنزل
qمثل بعض من القصص مع طفلك .كل شخص يأخذ شخصية معينة من القصة ويقول ما موجود يف القصة.وشجع الطفل ان يستخدم خياله
ليك يوسع االحداث املوجودة يف القصة.
qضع ورقة وقلم متوفرين يف البيت بحيث يستطيعون االطفال الوصول لها بسهولة ويستطيعون ان يرسموا عىل االوراق او ترك رسائل او
كتابة قصص .اسأل طفلك عن الصورة التي يرسمها الطفل او يقراء ما كتبه.
qضع زجاجة يف مكان معني واكتب عليها زجاجة الكلامت الجديدة ,ثم اكتب الكلامت الجديدة عىل قصاصة من الورق ثم ضعها يف الزجاجة
واجعل االطفال يقرون هذه الكلامت يف البيت ويف املدرسة ,ومن وقت لوقت فرغ الزجاجة واقراء هذه الكلامت مع اطفالك.
املالحظات:

رجاءا كن عىل اتصال مع مدرسة طفلك ليك تسال عىل املصادر االخرى التي ميكنك ان تستفاد منها النها تدعم القراءة والكتابة.
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ماذا طفلك يجب ان يعرف وماذا ميكن ان يعمل بالرياضيات:
 qعد االشياء اىل رقم 20
 20-1 qالتعريف عن االرقام وكتابتها
 qبداء عد االرقام بالعرشات
 qمقارنة االرقام من ناحية االكرب واالصغر او مساوي .مثل أنا اعرف بأن رقم  4اصغر من رقم 7
	qمسائل منطقية والحل يكون بسيط ايضا ملسائل الجمع والطرح .أستخدم مكعبات او اصابع رسم الخطوط للعد او استخدام الكلامت ليك
يكون منطقي للطفل.
 qعرف وفرس ووسع التفكري واجعله بسيط جدا .مثل أحمر ,أزرق  ,أحمر ,أزرق.
 qعرف وفرس اثنني من االشكال الهندسية مستندا عىل دراسة املدرسة.مثل لدى املربع اربع اركان.
 qعرف وفرس االشكال الهندسية ثالثية االبعاد مثل املكعب.
 qقارن ما بني االشكال الهندسية الكبرية والصغرية مثل ضع مثلث ثم مكعب وقارن.
 qاستخدم اشياء اخرى لقياس طول يش مثل طول هذا القلم خمس مكعبات.
 qقارن من االشياء ما بني قياس الطول والوزن باستخدام الكلامت مث هذا اليش اطول من هذا او هذا اثقل او اخف.
 qاستخدم الصبورة الصغرية او اي نوع من االشياء ميكن ان تضع عليها اي معلومات.
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تعليم الرياضيات يف البيت
	qأخذ دور مع طفلك لعمل حركات معينة بلغة الجسد .مثل صفق صفق ثم املس كتفك وعدها مرة اخرى .وبعد هذا اسأل طفلك ان
يعدها بدون فعل الحركات معه اجعل طفلك يعملها .ثم اجعله يعمل حركات اخرى انت تعملها.
	qابحث عن اشياء اخرى ميكنك العد بها .مثل العد بصوت عايل او وضع اشياء ميكن العد بها واطلب من طفلك يعد اىل حد عدد معني ثم
اعطي بعض املسائل البسيطة بحيث طفلك يستطيع حلها.
	qاسأل طفلك بعض من االسئلة التي تتضمن اظافة اىل .مثل أسأل طفلك ان يعد مجموعة من االزرار,ثم اسأله ماذا لو اعطيتك زر اخر ؟
كم سوف يكون عندك؟ ثم ظف الزر اىل املجموعة ليك يعيد عدها طفلك وتأكد من الجواب الصحيح.وايضا أسأل ماذا لو اخذت زر واحد
منك؟
املالحظات:

ولتصل ايضا عىل مدرسة طفلك ليك تعرف ما هي املصادر التي ميكن ان تسخدمها ليك تساعد طفلك يف املنزل.
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