دليل
اآلباء

للعودة إلى المدرسة لعام
2022-2021
للطالب في الصفوف 2–K
يجرب المدرسة ألول مرة .يقدم لك هذا الدليل نبذة
فالعام الدراسي الجديد يعني تجارب جديدة ومعلمين جدد وأهدافًا تعليمية جديدة لطفلك .بالنسبة للبعض ،قد يكون طفلك ِ ّ
سريعة حول ما يمكن أن تتوقع أن يتعلمه طفلك هذا العام ،والكيفية التي يمكنك بها التشارك مع معلم (معلمي) طفلك لضمان وضع طفلك على الطريق الصحيح خالل العام
الدراسي والمصادر المتاحة لدعم التعلم في المنزل.

ما هي المعايير التعليمية؟ لماذا هم مهمون؟

معايير طالب لويزيانا من رياض
األطفال إلى الصف
الثاني

المعايير التعليمية
تضع توقعات تعلم واضحة ومتسقة
	تح ّدِد ما يجب على األطفال معرفته والتمكن من القيام به في كل
سن أو مستوى من مستويات المرحلة
تساعد في وضع أهداف عليا للتعلم و التطوير

تعمل معايير التطوير والتعلم

المبكر من سن الميالد وحتى عمر  5سنوات
في لويزيانا كدليل لبرامج الطفولة المبكرة عالية
الجودة والمالئمة تنمويًا .فهي تتضمن مهارات
في مواضيع مختلفة ،مثل أسس التعلم والتنمية
االجتماعية والعاطفية.

التأكد من أن جميع الطالب ،بغض النظر عن
عنوانهم أو خلفيتهم أو قدرتهم ،لديهم خريطة طريق
واضحة للنجاح في المستقبل .تساعد األهداف المحددة
بوضوح كالً من العائالت والمعلمين على العمل
معًا لضمان نجاح الطالب وإمكانية وصولهم إلى
المزيد من الدعم عند حاجتهم له ويواجهون
التحديات على النحو المالئم.

كيف سيبدو التعلم هذا العام؟
عمليات التقييم /أدوات الفحص
تطوير العالقات اإليجابية مع األقران والبالغين والمحافظة عليها
	إظهار التعاون مع األقران من خالل المشاركة وتبادل األدوار والتفاعل
بشكل تعاوني
	وضع أساس قوي لمعرفة القراءة والكتابة من خالل االنخراط في أنشطة
اللغة ومعرفة القراءة والكتابة
استخدام مفردات لغوية جديدة لألغراض االجتماعية واألكاديمية
	بناء المعارف من خالل القراءة بصوت عا ٍل ومناقشة النصوص الغنية
ذات المغزى
استخدام األدلة لدعم اآلراء شفويًا وخطيًا
طور فه ًما عميقًا ومهارة وطالقة في الرياضيات
	ف ّكر بشكل نقدي في الرياضيات من خالل التحدث والكتابة
وحل المشكالت
	تطبيق المعارف المرتبطة بمحتوى الرياضيات والعلوم والدراسات
االجتماعية على مشكالت ومهام العالم الحقيقية
البحث والتقييم واستخدم المنطق العلمي

تعلم الطفل
لدعم التعلم في الصفوف األولى ،يمكن لألنظمة المدرسية:
	فحص األطفال للتعرف بسرعة على الذي قد يحتاج منهم إلى دعم
إضافي؛
مراقبة التعلم لضمان إحراز األطفال للتقدم الكافي؛
	تشخيص االحتياجات الخاصة لألطفال الذين ال يحرزون أي تقدم
وتقييمها.
	تُعد استراتيجيات التدريس  ®GOLDبمثابة أداة للتقييم المستمر عن
طريق المالحظة بحيث تُستخدم في الفصول الدراسية في لويزيانا في
مرحلة ما قبل رياض األطفال لمراقبة نمو األطفال وتعلمهم.
	يعمل تقييم دخول رياض األطفال على تقييم مدى استعداد األطفال لدخول
رياض األطفال وذلك بغية تحديد المكان الذي قد يحتاج فيه الطفل إلى
دعم تعليمي إضافي.
	تعمل تقييمات فحص معرفة القراءة والكتابة بداية من صفوف رياض
األطفال إلى الصف الثالث على تحديد األطفال الذين قد يكونون معرضين
لخطر مواجهة صعوبات في القراءة وذلك من أجل تقديم الدعم الفعال
وفي الوقت المناسب.
سيقوم المعلمون بتحليل نتائج الطالب وإبالغ اآلباء باستعداد كل طالب.

كيف يمكنني دعم تعلم طفلي في المنزل (ما قبل رياض األطفال إلى الصف الثاني)؟
قادرا على فعله بإجراء
دورا مه ًما في المنزل من خالل وضع توقعات عالية للتعلم ولدعم طفلك .يبدأ بناء هذا الفهم لما يعرفه طفلك وما يجب أن يكون ً
يمكنك أن تلعب ً
محادثات هادفة مع طفلك ومع معلم طفلك .باتخاذ هذه الخطوات الصغيرة ،ستساعد طفلك على النجاح في هذا العام الدراسي.

ثاتلطفل
محاد ا

خصص وقتًا كل أسبوع للتحدث مع طفلك حول ما يتعلمه.
استعلم من طفلك:

تلمعلم
محادثا ا
ابدأ العام الدراسي بإجراء محادثة مع معلم طفلك حول
وسائل الدعم أو التحديات التي قد يحتاجها طفلك هذا العام
لضمان نجاحه.
استفسر من المعلم:

ما الذي تتعلمه؟
كيف تعلمت ذلك؟

كيف يمكنني المساعدة في دعم تطوير وتعلم طفلي
في المنزل؟

هل ترغب في تعلم المزيد عن شيء ما تتعلمه؟

ما الذي يمكن فعله لمساعدة طفلي على التحسّن؟

هل هناك أي عمل مدرسي ال تفهمه وتحتاج إلى مزيد
من المساعدة بشأنه؟

ما الذي يمكن القيام به بشكل مالئم فيما يتعلق بتحدي
طفلي في الجوانب التي يتجاوز فيها التوقعات؟

األدوات

والمصادر الالزمة لدعم األبوين واألطفال

فيما يلي مصادر إضافية يمكنك الدخول عليها لمزيد من الدعم لتعلم طفلك في المنزل.
صدق لتحقق:
ت ُعد األولويات التعليمية بمثابة
خارطة طريق لإلدارة لتحسين النتائج لجميع أطفال لويزيانا
مكتبة لويزيانا ألدوات دعم األسرة:
توفر معلومات حول المعايير ،وموارد مشاركة األسرة ،وموارد التقييم األخرى
تعليم :PBS
أدوات متاحة عبر اإلنترنت من  PBSلدعم  ELAوالرياضيات والعلوم
والموسيقى والفنون

من الذي يمكنني التواصل معه بشأن االستفسارات؟

المعالم التنموية لـ :CDC

أدلة مرجعية لألعمار من سن الوالدة إلى الخامسة.

إرشادات  PTAلألسرة:
إرشادات لمساعدة طفلك على تحقيق النجاح في مجاالت التعلم األساسية
مركز التعلم والمعرفة في مرحلة الطفولة المبكرة ،التحوالت
النصائح والتقاويم ومقاطع الفيديو لدعم التحوالت في مرحلة الطفولة المبكرة
مكتبة القراءة والكتابة

يرجى االتصال بمعلم طفلك أو التواصل معه عبر البريد اإللكتروني بطرح األسئلة التي تدور حول تعلمه .أما األسئلة اإلضافية التي ال يمكن للمعلم معالجتها فيجب
توجيهها إلى مدير المدرسة.

كيف يمكنني دعم طفلي في بداية عامه الدراسي األول؟
يمكن أن يؤدي االنتقال السلس إلى بيئة المدرسة إلى إحداث فرق كبير في تجارب التعليم المبكر لدى األطفال .تتطلب االنتقاالت الناجحة أكثر من مجرد ضمان حصول
األطفال على المهارات األكاديمية واالجتماعية الالزمة .حيث تعتمد على الروابط التي تتم بين األطفال والمعلمين واألسر من خالل التواصل والتشارك والتعاون المستمر.

خطوات لمساعدة طفلك على بدء الذهاب إلى المدرسة بنجاح
.1

قم بزيارة المدرسة مع طفلك ،إن أمكن.

ساعد طفلك على التعرف على المدرسة قبل أن يبدأ المدرسة بالفعل .إذا كان بالمدرسة جلسة ترحيب ،فاحضر مع طفلك .يمكنك مقابلة المدير والمعلمين واألسر األخرى.

.2

تحدث إلى المعلم

يق ّدِم الطفل أفضل ما لديه عندما يعمل اآلباء والمعلمون معًا كفريق .رتب لقا ًء بحيث تتمكنا من مشاركة المعلومات ذات الصلة لدعم نجاح طفلك في المدرسة.

.3

اعمل على المهارات اليومية.

اعمل على اتباع التوجيهات ومهارات العناية الذاتية .على سبيل المثال ،إن القدرة على استخدام الحمام بشكل مستقل ،وربط أربطة الحذاء ،وغلق سوستة السترة ،يزيد من
احترام طفلك لذاته واستقالليته.

.4

تقديم أصدقاء جدد.

رتب مواعيد فعلية للعب واجعلها بصورة شخصية مع األطفال الذين في عمر طفلك .حاول أن تتفرع عن األطفال الذين يعرفهم بالفعل.

.5

تحدث عن المشاعر.

تحدث مع طفلك عن أية أسئلة أو مخاوف لديه بشأن بدء الذهاب للمدرسة .اسأل عن شعوره حيال بدء الذهاب للمدرسة؟ هل هناك أي شيء يجعلك عصبيًا؟ ما هو أكثر شيء
أنت متحمس له؟

.6

تحكم في مشاعرك.

قد تكون لديك مخاوف ،ولكن حاول أال تدع مشاعرك الخاصة المتعلقة ببدء مدرسة طفلك تؤثر على مشاعره أو توقعاته الشخصية في يومه األول.

.7

االستعداد لليوم األول.

دع طفلك يعرف ما يمكن توقعه.

.8

اسأل عن يوم طفلك.

تحدث إلى طفلك عن يومه ،ولكن قاوم الرغبة في أن تنهال عليه باألسئلة .إذا قال إنه ال يحب المدرسة ،فطمئنه أنها ستصبح مألوفة أكثر عن قريب.

.9

توقع أن يكون طفلك متعبًا.

ساعد طفلك على تجديد نشاطه من خالل وجبة خفيفة صحية وبعض أوقات الراحة في المنزل .ضع في اعتبارك الكيفية التي يمكن لروتين منزلك أن يدعم بها طفلك في
المدرسة.

 .10كن على علم بما يجري.
يُعد بدء الذهاب للمدرسة خطوة كبيرة ،وسيق ّدِر طفلك دعمك له.

