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.
n

استخدم 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:
التكلم واإلصغاء

 qتجاذب أطراف حديث مط ّول مع بالغ حول موضوع واحد.
 qاسأل« ،ماذا يعني ذلك؟» عند سامع كلمة جديدة.

القراءة واألدب

الحي الذي
 qالتع ّرف عىل الكتابة اليدوية والكتابة بأحرف مطبعية يف حياته اليومية .عىل سبيل املثال  -الالفتات املألوفة يف ّ
تسكن فيه أو ملصقات األطعمة املفضلة يف املتجر.
 qإعادة إخبار القصص التي تم قراءتها وإخبارها له عدة مرات.
 qقم باإلشارة إىل األحرف التي هي لها نفس البداية الصوتية ألسامء أصدقاء أو أفراد العائلة .عىل سبيل املثال « -م» لـ مام،
و»د» لـ دادي
 qتظاهر وكأنك تقرأ كتاباً مألوفاً .أقلب الصفحات بالشكل املناسب واستخدم الصور إلخبار القصة.

الكتابة

 qأكتب اسم طفلك األول واألسامء األوائل لألشخاص املهمني له مثل أخوته ،أخواته ،أو األصدقاء باستخدام توليفة من األحرف
الكبرية والصغرية.
 qأرسم صورة واخرب قصة حولها.
 qأنشئ الفتات مكتوب عليها أشياء (مثالً ،يرجى حفظه) ،لوائح (مثل األطعمة املفضلة) ،ورسائل (مثل« ،أحبك») ألغراض معينة.
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طرق لتشجيع تعلّم فنون اللغة اإلنجليزية يف البيت
 qاقرأ مع طفلك كل يوم يف أية لغة تناسبك وترتاح فيها .دع طفلك يختار القصص لقراءتها معه .قم بتضمني هذا الجزء يف
الروتني اليومي ،مثل قبل الذهاب إىل الفراش أو بعد تناول الطعام.
 qبعد قراء القصة معاً ،تحدث مع طفلك حول الجز املفضل له يف القصة .شاركه بأفكارك أيضاً .ش ّجع طفلك عىل التحدث حول
القصة واالستمتاع بها عن طريق إضافة نهاية جديدة لها أو خلق شخصية جديدة فيها.
 qألعب ألعاب مثل " "I Spyقم بالغناء أغاين مثل " ،"The Alphabet Songوأغنيات تتوافق يف القافية مثل "Miss Mary
."Mack
 qكن فضولياً مع طفلك .تع ّرف عىل املزيد حول أي يشء عن طريق النظر إليه بعناية ،وارسم ما تراه ،ثم ابحث عن املزيد حوله
يف الكتب يف البيت أو املكتبة.
 qاجعل مواد القراءة مثل كتب األطفال واملجالت واألشعار متاحة لطفلك يف كل األوقات.
 qبعد قراءة قصة مع طفلك ،أعد إخبارها معه الحقاً يف ذلك اليوم ،مثل عند تناول العشاء أو عندما يذهب إىل الفراش.

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 األشياء التي ينبغي عىل طفلك الطالب معرفتها ويكون قادراً عىل القيام بها يف
مادة الرياضيات:
الحي .اطرح أسئلة حول األرقام واألشكال.
 qأظهر اهتامماً باألرقام واألشكال يف الحياة اليومية  -يف البيت ،املدرسة ،ويف ّ
 qع ّد إىل .10
 qدعه يفهم أن الع ّد يخرب عن عدد األشياء .ع ّد األجسام يف خط ما وقم باإلجابة عن السؤال "كم العدد؟".
 qقم مبقارنة مجموعات من األجسام .عىل سبيل املثال  -ع ّد عنارص الوجبة الرسيعة لتبيان ما إذا كان صديق ما لديه العدد
نفسه ،أو أقل ،أو أكرث.
 qقم بإضافة مجموعات صغرية من األجسام .عىل سبيل املثال  -قل "كان معي ثالثة أحصنة ثم حصلت عىل حصان إضايف ،اآلن
أنا أملك أربعة أحصنة".
 qأرسم أشكال بسيطة مثل دوائر ،مثلثات ،ومستطيالت .استخدم عدة أشكال لخلق صورة جديدة أو إمتام لغز.
 qقارن أجسام لتحديد أي منها أطول أو إذا كانت جميعها بالطول نفسه.
 qك ّرر منط الحركة نفسه ،مثل صفّق ،أملس رأسك ،صفّق ،أملس رأسك .ك ّرر عىل نحو مطابق طقطقة بسيطة باستخدام ألوان
مثل اللون األحمر،األصفر ،األحمر ،األصفر.
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تعلُّم الرياضيات يف البيت
 qجِد فرص كل يوم لتعداد األجسام .عىل سبيل املثال  -ع ّد كم عدد النوافذ يف مبناك ،كم عدد أقالم التلوين يف صندوق ،أو كم
عدد الكرايس يف إسطبلك .ع ّد كل خطوة تقوم بها عند صعود السالمل وع ّد إىل الوراء عند نزول السالمل.
 qإذهب يف رحلة صيد األرقام .قم بالعثور عىل أرقام يف ساعات الحائط أو اإلشارات أو يف لوحة مفاتيح الكمبيوتر .ش ّجع طفلك
عىل كتابة رقم وقول أسامء كل رقم خالل الكتابة.
الحي الذي تسكن فيه .قم ببناء أشكال باستخدام األشياء
 qابحث عن أشكال مثل الدوائر ،املستطيالت ،واملثلثات يف بيتك أو ّ
التي تستطيع أن تجدها يف بيتك من خيط ،قصية أو قشة الرشب ،أو عود تنظيف األسنان.
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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