املهارات االجتامعية والعاطفية

مرح ًب ا بكم يف
الصف !1
الصف األول هو أحد امل راحل بالغة األهمية يف
حياة طفلك .يتعلم طفلك املزيد حول الق راءة
وفهم كيفية عمل األرقام .يقدم هذا الدليل
نظرة عامة عىل املعايري األكادميية وامل راحل
االجتامعية العاطفية التي يشهدها طفلك
هذا العام ..تعد املعايري األكادميية من األهمية
مبكان نظ ًرا ألنها تساعد عىل ضامن تجهيز
كل الطالب ،برصف النظر عن مكان إقامتهم،
لتحقيق النجاح املرجو .الغرض من هذا الدليل
هو دعمك يف فهم ما يتعلمه الطفل وأساليب
التحدث مع معلم طفلك .استخدم هذا الدليل
ملساعدتك يف التحدث مع معلم طفلك حول
مدى تقدمه ومنوه عىل مدار العام.

م راحل الصف 1

•النجاح بسبب التشجيع؛ قد يكون كل ما يحتاجونه الجتياز
موقف صعب
•االستعداد ملحاولة تحمل املسؤولية الفردية والجامعية

سؤال وإجابة
س :من أتصل به إذا كنت قل ًق ا بشأن أمر ما يخص طفيل؟

س :كيف ميكنني التطوع يف فصل درايس أو الذهاب إىل
رحالت ميدانية؟

ج :عليك أوالً االتصال مبعلم الطالب ومناقشة أوجه قلقك .إذا
مل يتم التعامل مع مخاوفك بشكل تام ،ميكنك االتصال مبسؤول
ال رتابط األرسي باملدرسة أو املدي ر.

ج :يجب عىل جميع أف راد العائلة ال راغبني يف التطوع يف املدرسة
استكامل تحقيق الهوية .ميكن استكامل تلك اإلج راءات يف املدرسة
وهي صالحة ملدة عامني.

•القدرة عىل املنافسة؛ تقديم مستوى أفضل عندما يأخذ
الكبار مستوى املنافسة بعي دًا عن التعلم
•الحامس؛ الحرص عىل القيام بعمل جيد
•ميكن أن يكون ذو "سلوك غري ريايض" أو غري نزيه؛ اخ رتاع
قواعد لتمكنه من الفوز ،مثل أن يكون األول

االستعداد للحصول عىل وظيفة والجامعة

•قدرة كبرية لالستمتاع؛ مثل املفاجآت والتعامالت

األساسيات

•إمكانية أن يكون متسل طًا أو يضايق اآلخرين أو ينتقدهم
حساس ا
•سهولة شعوره بالضيق عند إيذائه؛ ميكن أن يكون
ً
تجاه االنتقاد من اآلخرين

لكل يوم
قيمته

الحضور

الطالب الذين يحافظون عىل نسبة
حضور جيدة طوال العام الدرايس:
•يحققون معيار مستوى الصف
بدرجة أعىل
•يتخرجون من املدرسة الثانوية بدرجة أعىل
•يكتسبون عادات جيدة تساهم يف تحقيق النجاح باملدرسة ويف
مستقبلهم املهني.
مقابل كل يوم يتغيب فيه الطالب عن املدرسة ،فسيحتاج يف املتوسط
إىل ثالثة أيام لتعويض ما فاته.
وكل طالب
مهم لنا

•العناية بكل ما يخص األصدقاء بدرجة كبرية؛ قد يكون
لديه صديق مقرب

السلوكيات

االنخ راط

الغرض من تدخالت السلوكيات اإليجابية املوامئة ثقاف ًي ا ووسائل الدعم
( )CR-PBISهو جعل املدارس بيئات أكرث فعالية وكفاءة وإنصافًا
لكل الطالب .من خالل تعليم توقعات الطالب واإلق رار بالسلوكيات
اإليجابية ،يزيد الكبار من التنبؤ واالتساق واملناخ اإليجايب والسالمة
للجميع داخل املدرسة .تندرج املامرسات التصالحية ( )RPضمن إطار
عمل تدخالت السلوكيات اإليجابية املوامئة ثقاف يً ا ووسائل الدعم
( )CR-PBISإلنشاء املزيد من العالقات ومعالجة الرضر ومنع التصعيد
يف سلوكيات الباحث .ملعرفة املزيد حول تدخالت السلوكيات اإليجابية
املوامئة ثقاف ًي ا ووسائل الدعم ( )CR-PBISواملامرسات التصالحية ()RP
يف مدرستك ،عليك االتصال مبعلم الطالب أو املدي ر.

يف املدرسة واملنطقة
•إرسال رسالة بريد إلكرتوين إىل معلم طفلك أو االتصال به
طاملا أن قلق من أمر ما .ال تحتاج إىل االنتظار لعقد مؤمت رات
قيادة الطالب للتحدث مع معلمي طفلك
•تحدث مع مدير املدرسة أو مسؤول ال رتابط األرسي
بشأن الطريق التي ميكنك من خاللها التواصل مع
املدرسة واملشاركة معها
•ابق عىل اطالع باستخدام  FWPS Mobile AppوFWPS
وصفحة املدرسة عىل  Facebookوأخبار  Twitterو Peach Jar
•اشرتك يف  ParentVueوأظهر املعلومات حول
الطالب الخاص بك:

أداء الدورة التدريبية

•الدورات التدريبية

الصفوف  10إىل  12

•املهام

الصف  9

•درجات املهام وإجاميل الدرجات

الصفان  8و 9

ميكنك االش رتاك بالحصول عىل رمز التفعيل من مكتب االستقبال
مبدرسة طفلك وزيارة .www.fwps.org/Page/4085

املعلومات الواردة يف هذا الدليل كانت محدثة يف وقت طباعته .ميكن أن تؤثر
القوانني املحلية وقوانني الوالية والفيدرالية عىل التحديثات التي ت ُجرى عىل سياسات
املنطقة التعليمية وميكن الحصول عىل أحدث إصدار عرب ال رابط .www.fwps.org

الصفوف  6إىل  7



الصف  3

اجتياز دورة تدريبية متقدمة (االلتحاق املتقدم ( ،)APالبكالوريا الدولية ( ،)IBكامربدج ())CAMBRIDGE

اجتياز الدورات التدريبية للصف  9يؤدي إىل اكتساب  8نقاط
اجتياز مادة الجرب 1

مرحبا بكم!

دليل رشاكة
التعلم

1

األهداف
اإلس رتاتيجية
1
لسنوات األوىل:
وضع حجر األساس
2
الطفل املتكامل:
أشخاص ناجحون
وواثقون ومسؤولون
3
املتعلمون النشطون:
مفكرون ناقدون
منخرطون ومتمكنون
4
كفاءة منطقة املحتوى:
إجادة جميع املوادs
5
اإلرصار عىل التخرج:
التخرج من املدرسة
الثانوية من خالل النجاح
يف م راحل النقل

اجتياز الدورات التدريبية للرياضيات ومهارات اللغة اإلنجليزية

الق راءة يف مستوى الصف

صفوف رياض األطفال   )K–2( 2تعلم كيفية الق راءة

صف التخرج 2030

ا لصف
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FWPS.ORG

صف التخرج 2030

كل طالب .صوت .حلم .مستقبل مرشق.
| العام الدرايس 19-2018

لالطالع عىل تقويم املنطقة ،يرجى زيارة www.fwps.org/domain/811
معرض العلوم والتقنية
والهندسة والرياضيات ()STEM
انتهاء الفصل
الدرايس األول
يف  31يناير
بداية العام الدرايس!
 4سبتمرب
العودة إىل الليايل
الدراسية/بيوت
الضيافة

إرسال بطاقات
التقارير إىل
املنزل

إرسال بطاقات
التقارير إىل املنزل
نهاية العام
الدرايس!  14يونيو

اختبار الوالية :الرياضيات

ميكن للطالب إضافة رقمني يف إطار ،100
باستخدام فهم مرتبة العدد.
مثال :استخدم مجموعات مرتبة
العدد إلضافة  45و.23

ومهارات اللغة اإلنجليزية
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الفصل الدرايس الثاين :ف رباير  -يونيو

ميكن للطالب الكتابة لرشح املوضوعات.
•كتب كيفية الكتابة
•كتابة كتب قصص حول موضوع ما
•كتابة تجارب علميةs
ميكن للطالب كتابة نصوص قصصية.
•كتابة العديد من الكتب باستخدام نفس الشخصيات

طرق التحدث مع
معلم طفلك

ما هي األشياء املوجودة يف السامء وكيف يبدو منط تحركها؟
•أمناط حركة الشمس والقمر والنجوم

•ما هو مستوى ق راءة طفيل؟ هل هذا املستوى أقل من
مستوى الصف الدرايس الحايل أو مسا ٍو له أم أعىل منه؟
•ما هو هدف الق راءة املستقلة األسمى لطفيل؟ الهدف
األسمى هو إس رتاتيجية أو مهارة محددة يعمل عليها
طفلك لالرتقاء إىل مستوى الق راءة التايل.
•كيف يسري تقدم طفيل يف الق راءة والكتابة والتحدث
واالستامع؟ ما هي نقاط القوة به؟ ما هي املجاالت التي
يتعني تحسينها؟

طرق تقديم الدعم
للطالب يف املنزل

صف التخرج 2030

املهارات التقنية

•اطلب من الطالب مشاركة ما يعمل عليه يف الفصل
الدرايس .اطرح عليه أسئلة مثل "ما هي الكتب التي
انتهيت من ق راءتها و/أو تحدث بشأنها يف الفصل اليوم؟"
"ما الذي أعجبك فيام قرأته؟" "أخربين حول ما كتبته بشأن
اليوم يف الفصل الدرايس".

ا لصحة
وا لليا قة

•تخصيص بعض الوقت ( 20-30دقيقة) لطفلك للق راءة
كل يوم .اجعلهم يقرأون أمامك .تحدث إليهم بشأن ما
يحدث يف كتبهم.

•اطلب أن ترى جز ًءا من عمل طفلك .هل هذا
العمل مناسب ملستواه؟ ما الذي ميكنه تحسينه؟

أميل الوحيد لطفيل هذا العام هو

طرق تقديم الدعم
للطالب يف املنزل

•الحساب العقيل مهم للغاية! اطلب من
طفلك جمع أرقام أو طرحها يف عقله يف
إطار ( 20أو  .)100اطلب منه توضيح
اإلس رتاتيجية التي يستخدمها.

حلمي الوحيد لطفيل يف املستقبل هو

ماذا يحدث عند اهتزاز املواد؟ ماذا يحدث عندما ال يتوفر الضوء؟
•العالقة بني الصوت واملواد املهتزة ،وبني توفر الضوء والقدرة عىل رؤية األشياء
ما هي الوسائل التي تستخدمها النباتات والحيوانات يف تلبية احتياجاتها للبقاء عىل قيد الحياة والنمو؟
•كيف ميكن للنباتات والحيوانات استخدام أط رافهم الخارجية للبقاء عىل قيد الحياة والنمو وتلبية احتياجاتهم وكيف ميكن لسلوكيات اآلباء
واألطفال أن تساعد يف بقاء األطفال عىل قيد الحياة

ا ملو سيقى

مهارات اللغة اإلنجليزية

ميكن للطالب فهم ما يقرؤونه.
•شخصيات
•تعلم درس مستفادة من الحياة من خالل الكتب
•مقارنة الكتب ونقضها   

•هل يعرف طفيل كيفية تكوين أرقام وتقسيمها؟
ما الذي الحظته؟

اسم الوالد/الويص

رقم ي رتاوح من  0إىل 100
•أخرب طفلك ً
واطلب منه أن يخربك أو يكتب رقمني أو
ثالثة أرقام بعد هذا الرقم.

ليو
يو

ميكن للطالب كتابة قصة عن أنفسهم (رواية شخصية).
•الرسم ووضع امللصقات والكتابة والتعبري عن أفكارهمs

هذه املسألة ._____ = 6–9

الدراسات
ا الجتام عية

ميكن للطالب التعلم ومامرسة اإلس رتاتيجيات للتعرف
عىل الكلامت غري املعروفة عند الق راءة.
•استخدام دالالت الصور والتقسيم ومجموعات الكلامت
•متابعة تعلم  120كلمة قوية
•

ميكن للطالب كتابة آرائهم.
•تضمني أسباب لدعم رأيهم
•كتابة م راجعات حول الكتب وأي يشء آخر

ارشح ما إذا كانت عىل صواب أم ال باستخدام

ا لعلو م

دليل نجاح الطالب
 1الفصل الدرايس األول :سبتمرب  -يناير

رقم،
ميكن للطالب الجمع والطرح يف إطار ً 20
باستخدام إس رتاتيجيات مثل اإلحصاء وتكوين
عرشة وتقسيم رقم يؤدي إىل رقم عرشي.

يتفهم الطالب أن الرقمني املكونني من عددين ميثالن خانتي
األرقام األحادية والعرشية.
مثال :أظهر هذا الرقم باستخدام األحاد والع رشات.
73
رقم آخر يف خانة الع رشات؟
أضفت
إذا
الرقم
يتغري
كيف
ً

مثال :تقول جنيفر أنه ميكنك استخدام اإلضافة
لحل مسائل الطرح .هل هي عىل صواب؟
مؤمت رات قيادة
الطالب يف
 21و 22مارس

مؤمت رات قيادة
الطالب يف
 8و 9نوفمرب

ا لر ياضيات

اإلطار الزمني للعام الدرايس 19-2018

1

الفصل الدرايس األول :سبتمرب  -يناير

الفصل الدرايس الثاين :ف رباير  -يونيو

•طرق التحدث مع
معلم طفلك

اسم الطالب

الرتكيز :العائلة
•هناك أنواع مختلفة من العائالت حول العامل
•تنتقل العائالت أو تهاجر ألسباب مختلفة سع يً ا وراء تلبية احتياجاتها األساسية

•الغناء باستخدام اإليقاع والعزف املناسبني يف نطاق  5نوتات موسيقية
•عزف إيقاعات ثابتة عىل اآلالت
•أمناط العزف
•االستجابة مع املوسيقى باستخدام الكلامت أو الحركة أو الفن
•تحسني املهارات الحركية وتطوير املهارات اليدوية عرب مجموعة متنوعة من األنشطة
•ربط املشاركة يف النشاط البدين مع التغي ريات يف الجسم
•التوعية بشأن مدى أهمية النشاط البدين والتغذية الجيدة
•تنظيم األشياء واألفكار باستخدام أدوات الرسم الرقمية
•استخدم اليد اليرسى واليمنى مع لوحة املفاتيح بينام تستكشف االستخدام اآلمن لإلنرتنت والوصول
إىل القصص والصور ومقاطع الفيديو الرقمية للتعلم
•استخدام املاوس ولوحة اللمس عىل نحو مالئم :النقر مرة واحدة أو النقر املزدوج أو السحب واإلسقاط

| العام الدرايس 19-2018

يتعلم طفيل بشكل أكرب عندما

التزامنا تجاه الطالب والعائالت
يتعلم جميع الطالب بشكل أفضل
عندما يشعرون بالسالمة الجسدية
والعاطفية داخل فصولهم الدراسية
واملدارس .ينبغي أن يتوقع الطالب
اإلج راءات التالية من الكبار:
•توفري بيئة ودودة لدعم بناء الثقة
وتشجيع العالقات مع كل األرس
•إعطاء أولوية لصوت الطالب
واملشاركة يف تشكيل ثقافة الفصل
الدرايس والتعلم
•التعليم لفهم تأكيد امتالك الطالب
ألعىل التوقعات والدعم األكادميي
للنمو فكريً ا
•الرتكيز عىل تعاون الطالب لتشجيع
الطالب عىل التعلم من اآلخرين
ومساعدتهم
•تنفيذ تدخالت السلوكيات اإليجابية
املوامئة ثقاف ًي ا ووسائل الدعم عىل
نطاق املدرسة ،بحيث يعيش كل
الطالب والكبار املعتقدات املشرتكة
واإلج راءات التي تجعل املدارس مكانًا
آم ًن ا وممت ًع ا للتعلم

موضوع واحد أرغب يف معرفة املزيد عنه وهو

مشاعر طفيل هي

يرجى الرجوع إىل مرشد طفلك

الصف  | 1العام الدرايس 19-2018

