مرح ًب ا بكم يف
رياض األطفال!
رياض األطفال هي إحدى امل راحل بالغة
األهمية يف حياة طفلك .يتعلم الطفل كيف
تجري األمور يف املدرسة ،فض الً عن تكوين
صداقات جديدة والقيام بالكثري من أنشطة
التعلم .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 رياض األطفال
•مثل املساعدة والتعاون واتباع القواعد والحصول عىل
موافقة الكبار
•االستفادة من الروتني والتوقعات البسيطة واملتسقة والنتائج
•االحتياج إىل إذن شفوي من الكبار قبل القيام بأي يشء

ARABIC

املهارات االجتامعية والعاطفية

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

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

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

•مشاعر عدم الثقة والحذر مع اتخاذ اإلج راءات
•الشكوى ،والقيود وسلطة االختبار ،ورمبا نوبات الغضب
•التذك ريات املتكررة وإعادة التوجيه هام أكرث فائدة من
التأديب القايس

االستعداد للحصول عىل وظيفة والجامعة

•إمكانية الترصف جي دًا يف املدرسة وبشكل أسوأ يف
املنزل ،أو العكس

األساسيات

•املعارضة؛ ليس متأك دًا إذا كان يريد أن يكون جي دًا أم شق ًي ا

لكل يوم
قيمته

الحضور

•إمكانية التبديل بني اإلجابات من "نعم" إىل "ال" والعكس

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

•إمكانية العمل بهدوء وإج راء أنشطة الجلوس ملدة ت رتاوح من
خمسة عرش إىل عرشين دقيقة يف املرة
•التعبري عن اآلراء من خالل العمل والتعلم ومامرسة املهارات
اللغوية من خالل لعب دور مبارش ومرسحية درامية

االنخ راط

يف املدرسة واملنطقة

السلوكيات

•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

الغرض من تدخالت السلوكيات اإليجابية املوامئة ثقاف يً 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 يً ا ووسائل الدعم ( )CR-PBISواملامرسات التصالحية ()RP
يف مدرستك ،عليك االتصال مبعلم الطالب أو املدي ر.

•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:
•الدورات التدريبية
•املهام
•درجات املهام وإجاميل الدرجات

أداء الدورة التدريبية

ميكنك االش رتاك بالحصول عىل رمز التفعيل من مكتب االستقبال
مبدرسة طفلك

الصفوف  10إىل  12
الصف  9
الصفان  8و 9

تأكيد عدم ألتمييز و تكافؤ فرص ألعمل
أملدارس ألحكومية ألفيدرالية ال متيز يف أي برامج أو أنشطة عىل أساس ألعرق أو أللون أو أألصل ألقومي
أو ألعرق أو ألدين أو ألعقيدة أو ألجنس أو أمليل ألجنيس أو ألتعبري عن ألجنس أو ألهوية أو العمر أو
عسكري أو الحالة العائلية ٬محارب قديم أو الحالة العسكرية ٬العجز أو استخدام مرشد كلب مدرب
أو خدمة الحيوان .توفر املنطقة التعليمية إمكانية الوصول املتساوي إىل فتيان الكشافة األمريكية
ومجموعات الشباب املعينة األخرى .للمزيد من املعلومات www.fwps.org :
املعلومات الواردة يف هذا الدليل كانت محدثة يف وقت طباعته .ميكن أن تؤثر القوانني املحلية
وقوانني الوالية والفيدرالية عىل التحديثات التي تُجرى عىل سياسات املنطقة التعليمية وميكن
الحصول عىل أحدث إصدار عرب ال رابط .www.fwps.org

صف التخرج 2032

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

دليل رشاكة
التعلم

K

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

| العام الدرايس 20-2019

مرحبا بكم!

يف صف رياض األطفال!

FWPS.ORG

صف التخرج 2032

كل طالب .صوت .حلم .مستقبل مرشق.
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لالطالع عىل تقويم املنطقة ،يرجى زيارة www.fwps.org/domain/811
معرض العلوم والتقنية
والهندسة والرياضيات ()STEM
انتهاء الفصل
الدرايس األول
يف  30يناير
لقاءات التوصل
األرسي يف 5 - 3
سبتمرب أول أيام
الدراسة يف

مؤمت رات قيادة
الطالب يف
 19و 20مارس

مؤمت رات قيادة
الطالب يف
 7و 8نوفمرب

مثال :متتلك زهرة  8تفاحات .بعضها أخرض وبعضها أحم ر .ما هي
مجموعات التفاح التي ميكن أن تحملها زهرة؟

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

مثال :يُ عطى الطالب حقيبة غامضة
بها مجموعة من األشياء يبلغ عددها
من  0إىل  10بداخلها .يبدأون يف عد
الرقم الذي ميثل األشياء بداخل
الحقيبة وكتابته.

إرسال بطاقات
التقارير إىل املنزل
نهاية العام
الدرايس!  12يونيو

اختبار الوالية :الرياضيات
ومهارات اللغة اإلنجليزية

؟

ماذا يحدث إذا دفعت شي ئً ا ما أو سحبته بقوة؟
أين تعيش الحيوانات وسبب عيشها هناك؟

سبت
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مهارات اللغة اإلنجليزية

ميكن للطالب طرح األسئلة حول نص ما واإلجابة عليها.
•ق راءة الكتب و/أو االستامع إليها
•طرح أسئلة حول الكتاب يف املجموعة بأكملها أو املجموعات
الصغرية أو مع الرشكاء
•اإلجابة عىل أسئلة حول الكتاب يف املجموعة بأكملها أو
املجموعات الصغرية أو مع الرشكاء

•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

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

صف التخرج 2032
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املهارات
ا لتقنية

ميكن للطالب أن يفهموا ويتحدثوا عن الكتب.
•االستامع إىل الكتب
•إعادة رسد الكتب مع الفصل والرشكاء

ليو
يو

ميكن للطالب كتابة قصة عن أنفسهم (رواية شخصية).
•الرسم و/أو وضع امللصقات و/أو الكتابة و/أو التعبري عن أفكارهم

ميكن للطالب الكتابة لرشح املوضوعات وإبداء رأيهم.
•الرسم و/أو وضع امللصقات و/أو الكتابة و/أو التعبري عن أفكارهم
•كتب كيفية الكتابة
•كتب كيفية الكتابة حول موضوع معني
•كتابة الحروف ألشخاص آخرين

•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.

ا ملو سيقى

يشعر الطالب مثل الق راء والك تّاب.
•الق راءة والكتابة يوم يً ا
•تعلم  26حرفًا
•بدء تعلم أصوات الحروف

ميكن للطالب الق راءة باستخدام دالالت الصور والكلامت القوية
(الكلامت البرصية).
•تعلم  85كلمة قوية
•استخدام دالالت الصور الكتشاف الكلامت غري املعروفة
•فهم ما يقرؤونه   

•ما هو مستوى ق راءة طفيل؟ هل هذا املستوى أقل من
مستوى الصف الدرايس الحايل أو مسا ٍو له أم أعىل منه؟

الصحة واللياقة

الفصل الدرايس األول :سبتمرب  -يناير

الفصل الدرايس الثاين :ف رباير  -يونيو

طرق التحدث مع
معلم طفلك

اسم الوالد/الويص
أميل الوحيد لطفيل هذا العام هو

طرق تقديم الدعم
للطالب يف املنزل

•اطلب من طفلك أن يُ عد أشياء من واقع الحياة.
عىل سبيل املثال" ،كم عدد الشوكات هنا؟"
رقم ي رتاوح من  0إىل  100واطلب
•أخرب طفلك ً
منه أن يخربك بالرقم الذي يليه.

حلمي الوحيد لطفيل يف املستقبل هو

ما هو الطقس اليوم وكيف يختلف عن األمس؟
الدراسات
ا الجتام عية

دليل نجاح الطالب
رياض
األطفال

ميكن للطالب ق راءة األرقام من  0إىل  10وكتابتها .عىل
أساس األرقام من  0إىل  ،10قم بعد العديد من األشياء.

ميكن للطالب تكوين أرقام وتقسيمها من  0إىل  10بطرق متعددة

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

ا لعلو م

أول أيام الدراسة
يف رياض األطفال
 6سبتمرب

إرسال بطاقات
التقارير إىل
املنزل

رياض
األطفال

الفصل الدرايس األول :سبتمرب  -يناير

الفصل الدرايس الثاين :ف رباير  -يونيو

ا لر ياضيات

اإلطار الزمني للعام الدرايس 20-2019

•طرق التحدث مع
معلم طفلك

اسم الطالب

املواطنة يف املدرسة
•اإلنصاف والقواعد :ملاذا نطلق القواعد؟ ما الذي يعنيه اتباع القواعد؟
•تعلم كيف تكون صدي ًق ا جي دًا
•الغناء مبفردك ومع اآلخرين
•عرض االختالفات املوسيقية
•تحديد كفاءة إيقاع ثابت أثناء االستامع أو الغناء
•تعلم أملهارات ألحركية و مهارات ألتحكم يف أألشياء لتطبيقها يف مجموعة متنوعة من أألنشطة
•معرفة الطعام املهم للحفاظ عىل صحة الجسم
•تعلم كيفية التحرك بأمان ،والتعاون مع اآلخرين واح رتامهم واتباع قواعد األنشطة

•استكشاف املهارات ومامرستها باستخدام املصادر التفاعلية التي حددها املعلم
•فهم االستخدام اآلمن لإلنرتنت والكمبيوتر مثل الوصول إىل القصص الرقمية والصور ومقاطع الفيديو للتعلم
•استخدام املاوس ولوحة اللمس عىل نحو مالئم :النقر مرة واحدة أو النقر املزدوج أو السحب واإلسقاط

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

فصل رياض األطفال
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