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شراكة من أجل مستقبل طفلكم
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املدارس العظيمة تبدأ
بتوقعاتكبيرة
تبني معايير التعلم أساس ما ينبغي للتالميذ أن يعرفوه وأن يكونوا قادرين على عمله
في كل صف .تكفل هذه املعايير أن يكون جميع األطفال جاهزين للتحرك إلى األمام
إلى الصف التالي—والحقا ً للنجاح في الكلية ،وكسب املال ،وأن يصبحوا أفرادا ً منتجني
في مجتمعاتهم .فاألطفال بحاجة إلى تطوير حب التعلم الذي سيفيدهم جيدا ً في
عالم تتغير فيه املعلومات املهمة وتتطور بسرعة.
وإليجاد عمل في اقتصاد عاملي تنافسي والتحرك في عالم سريع التغير ،سوف يحتاج
أطفالنا إلى املعرفة أكثر مما سبق .وهذا ينطبق على اخلريجني الذين يخططون للقيد
في الكليات التي تستغرق الدراسة فيها أربع سنوات؛ كما ينطبق على التالميذ الذين
يريدون بدء مهنة مباشرة بعد املدرسة الثانوية.
إن معايير والية نيويورك التي نستخدمها مصممة لتزويد تالميذنا مبناهج صارمة
تضمن أن يط ّوروا قدراتهم اإلبداعية ،ومهارات التفكير النقدي والقدرة على حل
املشكالت واملسائل التي سوف يحتاجونها ملواجهة حتديات العالم احلديث .لكن املعايير
هي نقطة االنطالق ،وليست الغاية .بتوفير أساس متني من املعرفة وتطويره ،سوف
يستفيد تالميذنا على نحو أفضل من تعليمهم.
سوف جتدون في هذا ال ّدليل أمثلة على ما ينبغي لتالميذ الصف الثامن معرفته وأن
يكونوا قادرين على إجنازه مع نهاية العام الدراسي في مهارات اللغة ،والرياضيات،
والعلوم االجتماعية والعلوم .كما سوف جتدون طرقاً ميكنكم من خاللها دعم
التعلم كعائلة ،مبا في ذلك أموراً ميكنكم عملها في البيت ،وفي حيّكم وفي عموم
مدينتنا الكبرى.
يقدم هذا الدليل مثاال ً صغيرا ً فقط على معايير الصف الثامن .ماذا عن املعايير
األخرى؟ ما الذي يجب أن يكون طفلكم قد تعلمه قبل بداية الصف الثامن؟ وماذا
سيتعلمه في الصف التاسع وما بعده؟ ميكنكم احلصول على أجوبة على
جميع هذه األسئلة من معلم طفلكم أو من موقعنا اإللكتروني:
www.nyc.gov/schools/languages/arabic/academics

العادات الدراسية اجليدة
ملساعدة أطفالكم على تطوير عادات
دراسية جيدة:
❏ جهزوا مكانا ً مريحا ً في البيت لعمل
الواجبات املنزلية مع توفير أدوات
بسيطة كاألقالم وأقالم الرصاص
والورق واملقص والشريط الالصق
وجعلها في متناول اليد.
❏ اجعلوهم يكتبون الواجبات التي
كلفوا بها وأن ينظموها كل يوم.
ينبغي أن يتعلموا إدارة وقتهم
وعملهم استعدادًا ألهداف أطول
مدى في املستقبل.
❏ شجعوهم على إجناز أصعب
الواجبات أوال ً وليس آخراً.
❏ تفقدوا إجناز األطفال للواجبات
كاملة وفي الوقت احملدد لها .وأولوا
اهتماما ً أكبر للطرق التي اتبعوها
خالل عملية إجناز العمل بدل
االهتمام فقط مبعرفتهم لإلجابة
الصحيحة.
لإلطالع على أفكار أخرى ،زوروا
املوقع اإللكتروني:
www.nyc.gov/schools/languages/
arabic/academics

التالميذ املعوّقون:
ما لم ُينص على خالف ذلك في برنامج التعليم الفردي ( )IEPللتلميذ ،فسوف يشارك التالميذ
املعوقون في منهج التعليم العام ،والذي ميكن تكييفه ملستويات تدريسية مختلفة وبيئات
مختلفة (مثل فصول فريق التدريس التعاوني أو فصول التعليم املستقلة لذوي االحتياجات
اخلاصة ) .وقد يتضمن التكييف استعمال مسا ِعدات تدريس مثل اآلالت احلاسبة واملسا ِعدات
البصرية ،وتوفير وقت إضافي لتعلم مهارات جديدة ،وتقليل طول التكليفات ملساعدة التالميذ
املعوقني على استيفاء املعايير.

اسألوا معلمي طفلكم

توفر معايير التعلم فرصة رائعة لكم للتحدث مع
املعلمني عما يتعلمه طفلكم في املدرسة وكيف
ميكنكم دعم هذا التعلم في البيت .إليكم بعض
األسئلة التي رمبا تودون طرحها.

✓
❏

ملعرفة املزيد عن أحد املعايير:
❏ هل ميكنكم إطالعي على أمثلة على عمل التلميذ الذي يستوفي هذا املعيار؟
❏ هل لي أن ألقي نظرة على بعض أعمال طفلي املتعلقة بهذا املعيار؟
❏ متى سيعمل طفلي على هذا املعيار لهذا العام الدراسي؟
❏ ما هي األنشطة واملواد التي تستخدمونها في املدرسة ملساعدة طفلي على استيفاء هذا املعيار
والتفوق فيه؟ ما هو العمل الصفي والواجب املنزلي الذي تتوقعون التكليف به؟
❏ ما هي بعض التمارين التي ميكنني عملها مع طفلي ملساعدته في هذا املعيار؟
❏ إلى جانب املعايير التي يغطيها هذا الدليل ،ماذا يُتوقع من طفلي تعلمه هذا العام؟

ملعرفة ما يفعله طفلكم في املدرسة:
الصف؟ هل هناك مجاالت يحتاج فيها إلى
❏ في أية ما ّدة يحقق طفلي إجنازا ً مناسبا ً ملستوى ّ
حتسني؟
❏ هل يقرأ طفلي بشكل يناسب مستوى صفه؟ هل ميكن أن تدلوني على الكتب التي يستطيع
طفلي قراءتها؟
❏ كم من الوقت يقضيه طفلي يوميا ً في دراسة كل مادة ؟
❏ كيف تق ّيمون طفلي في هذه املواد خالل العام؟

ملعرفة كيفية دعم طفلكم:
❏ إلى جانب بطاقات التقرير ،ما هي أفضل الطرق ملتابعة عمل طفلي؟
❏ إذا لم يكن طفلكم في مستوى الصف :ما نوع املساعدة التي ميكن للمدرسة تقدميها لطفلي؟
ما الذي ميكنني فعله في البيت ألساعد طفلي على التحسن في املدرسة؟
❏ إذا كان طفلكم في مستوى الصف أو أعلى :ما هي أشكال اإلثراء والدعم اإلضافية التي
تقترحونها لطفلي؟ كيف ميكنني املساعدة في البيت؟
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مهاراتاللغة

مع نهاية العام الدراسي ،يجب أن يكون
جميع التالميذ قادرين على:
■

طرح األسئلة حول معتقدات الكاتب ،ونواياه ،وافتراضاته
ومدى حتيزه لتحديد إذا ما كانت املعلومات صحيحة ودقيقة.

■

معرفة األنواع اخملتلفة للغة التي يستعملها األصدقاء والزمالء
للتواصل .مثالً ،يجب أن يتع ّرفوا على اللغة االصطالحية
(املصطلحات الفنية ،أو اللغة العامية للمراهقني ،أو أنواع
الكالم األخرى التي تكتسي معنى بالنسبة جملموعة معينة
أو مهنة معينة وليس لآلخرين) واللغة العامية (اللغة غير
الرسمية ،ولغة احلياة اليومية).

■

معرفة آداب النقاش ،ومناقشة اللجان ،وتقليد احملاكمات،
وغيرها من الصيغ املتبعة لتقدمي املعلومات واستعمالها.

■

حترير مقاالت من ثالث صفحات أو أكثر تقارن عناصر مثل
نصني أدبيني
الشخصيات ،واملكان والزمان ،واملزاج ،والصوت في ّ
أو أكثر (روايات ،مسرحيات وغيرها) ودراسة أوجه االختالف
بينها.

■

■
■

قراءة  25كتابا ً على األقل واستيعابها ،مبا في ذلك  4كتب على
األقل حول موضوع واحد أو من تأليف نفس الكاتب أو من نفس
النوع األدبي.
طرح أسئلة وال ّرد علها لتوضيح تأويل نص أدبي أو أداء معني.
معرفة أساليب اإلقناع في العروض التقدميية .مثالً ،مخاطبة
عواطف املستمع وأخالقياته.

■

إظهار استيعاب ملوضوع معني باستكشافه من خالل أنشطة
أدبية مختلفة ،مثل الكتابة ،والدراما ،والتقدمي الشفهي،
ووسائط األداء اخملتلطة.

■

معرفة مجموعة كبيرة من الكلمات الشائعة االستعمال
والكلمات التي لها عالقة مبحتوى محدد .مثالً ،معرفة
كلمات لها عالقة بالعلوم ،أو االقتصاد ،أو الرياضة ،أو ألعاب
الكمبيوتر.

■

القراءة الصامتة واجلهرية جملموعة مختلفة من األنواع األدبية.

التعلم في البيت
ميكن اتخاذ االستراتيجيات التالية
باللغة األصلية للعائالت وكذلك باللغة
اإلنكليزية.
شجعوا طفلكم على تقدمي قصائد أو
قصص قصيرة أصيلة للنشر في صفحة
 ،WordSmithsوهي عبارة عن مقتطفات
أدبية لكتابات املراهقني في املوقع
اإللكتروني  Teenlinkفي مكتبة نيويورك
العامةteenlink.nypl.org/WordSmiths- :
Current.cfm
شجعوا طفلكم على تهجئة الكلمات
بطريقة صحيحة – على ورق وكذلك في
املراسالت عبر البريد اإللكتروني .اقتنوا
قاموسا ً في البيت أو تأكدوا من التهجئة
عبر املوقع اإللكتروني www.m-w.com
اختاروا قصة محلية حديثة أو موضوعاً
ما واطلبوا من طفلكم أن يقارن طريقة
تناوله في املطبوعات اخملتلفة في نيويورك،
مثل صحيفة (:)New York Times
 ،www.nytimes.comوصحيفة
(New York Daily News):
 ،www.nydailynews.comومجلة
)nymag.com :(New York Magazine
اجعلوا من املناقشات العائلية أولوية.
حتى ولو كنتم دائما ً مشغولني ،خصصوا
وقتاً ،مثالً عشاء يوم األحد ،عندما تكونون
جميعا ً جالسني سويا ً وأجروا محادثات
حقيقية .وشجعوا اجلميع على املساهمة.

الرياضيات
مع نهاية العام الدراسي ،يجب أن يكون
جميع التالميذ قادرين على:
■

■

التعلم في البيت
ساعدوا طفلكم في عمل اختيارات ذكية بخصوص
املال .حتدثوا عن امليزانيات ،والتخطيط لكيفية إنفاق
موارد محدودة ،وكسب املال ،واستراتيجيات لالدخار
ألغراض واحتياجات مستقبلية .حتدثوا عن كلفة
املديونية وكيف أن أدوات مثل احلساب اجلاري وبطاقة
االئتمان قد تكون مفيدة ومكلفة أيضاً.
إن فصول  Mathworldتقدم تعريفاً واضحا ملفاهيم ما
قبل اجلبر ،واجلبر ،والهندسة ،وغيرها من املواد الرياضية
األخرى كما تتيح مشاهدة عروض تطبيقية لهذه
املفاهيم وذلك على شبكة االنترنت في املوقع التالي:
mathworld.wolfram.com/classroom
ذكروا طفلكم بكافة الوظائف التي تتضمن
الرياضيات – مبا فيها املهن األوضح في هذا املقام
كوظيفة احملاسب ومصمم الصواريخ وكذلك اخليارات
األقل وضوحا ً مثل عالم النفس ومدرب اخليول .ساعدوا
طفلكم على إيجاد فرص الستكشاف هذه االهتمامات.
املوقع اإللكتروني للصغار في مكتبة نيويورك العامة،
« »On-Lionلألطفال ،يضم ألعابا ً واستكشافات رائعة
في الرياضيات والعلوم في
 ،kids.nypl.org/science/math.cfmمبا في ذلك مساعدة
في الواجبات املنزلية وأسئلة وأجوبة حول مفاهيم
ومسائل في الرياضيات للمدرسة املتوسطة.

كتابة ،نسب مئوية أقل من واحد باملائة (مثل ½ في املائة)0.005 ،
وأكثر من  100باملائة (مثل  230باملائة ،أو  )2.30وقراءتها ،وحتديدها .
ّ
حل مسائل تتضمن نسبا ً مئوية .مثالً ،حساب ضريبة املبيعات ،أو
فائدة بسيطة ،أو سعر البيع بخصم ،أو عموالت ،أو بقشيش.

■

حتديد األزواج اخملتلفة للزوايا :مثل ،الزاويتني املتقابلتني بالرأس
(زاويتني متقابلتني مع وجود ّ
خطني متقاطعني) ،والزاويني املتتامتني
(زاويتني مجموعهما  180درجة) والزاويتني املتكاملتني (زاويتني
مجموعهما  90درجة أو زاوية قائمة).

■

حتديد أزواج الزوايا التي تتشكل عندما يتقاطع خط مع خطني
متوازيني.

■

حتديد منحنى خط ما – انحدار خط على رسم بياني ،محدد بنسبة
التغيرات في املسافات العمودية واألفقية بني نقطتني.

■

■

ّ
حل معادالت ونسب لتحويل القياسات املعتادة إلى مثيالتها
بالقياسات املترية .مثالً 2 ،ميل  1.6 xكيلومتر/ميل =  3.2كيلومتر.
حتويل درجات احلرارة من الفهرنهايتية إلى السيليزية والعكس .مثالً،
 32oفهرنهايت=  0oدرجة مئوية و 70oفهرنهايت =  .21oدرجة مئوية

■

تطبيق عمليات اجلمع والطرح على متعددات احلدود (وهي تعابير
تتكون من متغير واحد أو أكثر ،مثل س وص ،وثوابت ،كاألعداد
الصحيحة) واستعمال اجلمع ،والطرح ،والضرب فقط ،واألسس
املوجبة الثابتة لعدد صحيح .مثالً2 ،س3 + 2س  4 +هي من التعابير
متعددة احلدود.

■

حتليل التعابير اجلبرية إلى عواملها .مثال :س3+2س( = 2+س)2+
(س)1+

■

استعمال الرياضيات إلظهار الظواهر الفيزيائية وفهمها (مثل بناء
منوذج مصغر لبيتكم)؛ والظواهر االجتماعية (مثل وضع ميزانية
لعطلة صيفية) ،والظواهر الرياضية (مثل رسم معادالت جبرية
بيانيا ً ومن ثم وصف اخلطوط البيانية ومقارنتها).

العلوم

تستقصي مادة العلوم في الصف الثامن التكاثر،
والوراثة ،والتطور؛ والبشر في بيئاتهم؛ واألرض،
والقمر والنظام الشمسي؛ والقوى واحلركة
على األرض.

مع نهاية العام الدراسي ،يجب أن يكون
جميع التالميذ قادرين على:

التعلم في البيت
حتدثوا بانتظام عن أخبار العلوم في
وسائل اإلعالم .كيف ميكن لالكتشافات أو
االختراعات اجلديدة أن تؤثر على حياتكم؟
ما الذي ميكن لطفلكم عمله لالستفادة
من هذه االكتشافات أو االختراعات أو
التعلم منها؟
شجعوا طفلكم على املشاركة في
احملافظة على معالم ح ّيكم .زوروا املوقع
اإللكتروني لقسم احملافظة على البيئة
في والية نيويوركwww.dec.ny.gov/ :
 ،index.htmlللحصول على دليل شامل
للفعاليات املوجودة في جميع أنحاء
الوالية ،مبا فيها املوارد والبرامج املتاحة
للمعلمني والتالميذ.

■

فهم أن كل السمات اجلينية تورث من جيل إلى آخر لدى
كافة الكائنات احلية.

■

مقارنة التكاثر اجلنسي (التكاثر من أبوين) والتكاثر
الالجنسي (الذين يتطلب والدا ً واحدا ً فقط) ودراسة اختالفهما.

■

فهم عناصر الوراثة ،مبا فيها احلمض الريبي النووي املنزوع
األكسجني ( DNAاملادة املوجودة في اخللية والتي حتمل
التعليمات اجلينية) ،واجلينات (أجزاء من  DNAمع تعليمات
لسمة معينة ،مثل الشعر األحمر) ،والتح ّوالت (التغيرات في
السمات التي حتدث عندما يتضرر  DNAأو يتبدل).

■

فهم املوارد الطبيعية والطاقة ،مبا في ذلك احتياجات الدولة،
أو املنطقة أو العائلة للطاقة؛ واملصادر املتجددة للطاقة ،مثل
الطاقة الشمسية؛ واملصادر غير املتجددة للطاقة ،مثل الفحم
أو النفط.

■

فهم القضايا البيئية ،مثل كيفية التخلص من النفايات
والفضالت األخرى؛ وأفضل الطرق الستعمال األرض في مدننا
النامية ،وتلوث الهواء واملاء؛ واالحترار العاملي.

■

فهم الرابط بني التغذية والصحة ،مبا في ذلك تأثيرات
السموم البيئية ،مثل املواد الكيميائية التي تدخل في تسلسلنا
الغذائي؛ واألمراض الناجمة عن الغذاء ،مثل الساملونيال؛ وحاالت
املرض الناجتة عن فشل أجهزة اجلسم ،مثل أمراض القلب أو
السكري.

■

تصنيف األجرام السماوية ،مثل النجوم ،والكواكب،
واملذنبات ،واألقمار ،والكويكبات.

■

فهم قانوني نيوتن الثاني والثالث :اجلسم املتأثر بقوة ما يتسارع باجتاه هذه القوة ولكل فعل رد فعل يساويه في
املقدار ويعاكسه في االجتاه.

■

حتديد سرعة جسم ما وتسارعه (معدل اكتسابه للسرعة).

■

حتديد العالقة بني السبب والنتيجة.

زوروا ،مع طفلكم ،القبة السماوية
( )Hayden Planetariumفي مركز
)(Rose Center for Earth and Space
لعلوم األرض والفضاء في املتحف
األمريكي للتاريخ الطبيعي ()AMNH
 ،www.amnh.org/roseفي منطقة
 ،Upper West Sideأو ابحثوا عن صور
الفضاء على املوقع اإللكتروني:
 ،www.nasa.govأو ابحثوا عن كتب عن
علم الفضاء في مكتبة نيويورك العامة:
kids.nypl.org

التعلم في البيت
حتدثوا مع طفلكم عن فرص العمل
عما
املتاحة للشبان اليوم .وكيف اختلفت ّ
كانت عليه عندما كنتم مبثل سنه؟ حتدثوا
مع طفلكم عن املهارات الالزمة للحصول
على وظيفة جيدة اليوم.
قوموا سويا باالطالع على املوقع
االلكتروني ملكتبة نيويورك العامة اخلاص
بتاريخ مدينة نيويورك kids.nypl.org/ :
 . newyork/newyorkhistory.cfmوحتدثوا
عن مظاهر التغيير والنمو التي شهدها
كل حي خالل العهد الصناعي.
استكشفوا تطور نظام املترو الشهير
في مدينة نيويورك على املوقع
 . www.nycsubway.orgومتعنوا معا ً في
مدى مساهمة نظام مثل املترو أو غيره من
أنظمة النقل السريع في النمو االقتصادي
ملدينة ما .كذلك استعملوا املوقع
اإللكتروني للتعرف على الفن املوجود في
محطاتنا.
شجعوا طفلكم على التحدث مع
أحد اجلدود الكبار أو غيرهم من األقارب
الذين شاركوا في احلرب العاملية الثانية.
سجلوا احملادثة وقدموها إلى مشروع تاريخ
احملاربني القدامى في مكتبة الكوجنرس
(:)Veterans History Project
www.loc.gov/vets

العلوماالجتماعية

في العلوم االجتماعية للصف الثامن،
يستكشف التالميذ تاريخ الواليات املتحدة ووالية
نيويورك من احلقبة الصناعية إلى الوقت الراهن.

مع نهاية العام الدراسي ،يجب أن يكون
جميع التالميذ قادرين على:
■

■

حتليل أسباب املوجات اخملتلفة للهجرة إلى الواليات املتحدة
وتأثيراتها ،والسياسات العامة جتاه الهجرة وإسهامات
املهاجرين.
استعمال مصادر متنوعة ملعرفة وجهات النظر اخملتلفة .مثالً،
هل كان جميع املقيمني في الواليات املتحدة يعتقدون أن عليها
دخول احلربني العامليتني األولى والثانية؟

■

دراسة إيجابيات الثورة الصناعية وسلبياتها ومناقشة ذلك.

■

فهم التغيرات في القوى العاملة األمريكية بعد أن أصبحت
الدولة أكثر تصنيعاً .مثالً ،تفسير التغيرات باألرقام لعمال املزارع
خالل السنوات األولى في القرن العشرين مقارنة بأعداد عمال
املصانع.

■

توضيح أسباب هجرة األمريكيني من أصل أفريقي من اجلنوب
إلى الشمال في الواليات املتحدة في النصف األول من القرن
العشرين.

■

استقصاء العوامل التي ساعدت الواليات املتحدة في أن تصبح
قوة اقتصادية عاملية بني احلربني العامليتني األولى والثانية.

■

مقارنة األجواء االقتصادية اخملتلفة التي كانت موجودة في
الواليات املتحدة خالل العشرينيات والثالثينيات من القرن
العشرين؛ مثالً ،اقتصاد ما بعد نهاية احلرب العاملية األولى ،ومنو
االقتصاد الصناعي واملصانع ،وتطور العلوم والتكنولوجيا.

■

مناقشة كيف أثرت املوارد الشحيحة خالل الكساد العظيم،
واحلرب العاملية الثانية ،وغيرها من الفترات على احلياة في
الواليات املتحدة.

■

االطالع على مساهمة القادة املشاهير حلركة احلقوق املدنية،
مثل  Martin Luther King, Jr.و  Malcolm X.و Rosa Parks
وإظهار التقدير إلجنازاتهم

املزيد من املعرفة واملهارات الالزمة

يتلقى تالميذنا في الصف الثامن تعليم ًا يتجاوز بكثير القراءة ،والكتابة ،واحلساب ،واستيعاب
املفاهيم األساسية في العلوم والعلوم االجتماعية.
■

■

■

■

الفنون :يكمل تالميذ الصف الثامن فصالً دراسيا ً واحدا ً في نوعني من أنواع الفنون ،مثل الفنون املرئية،
والرقص ،واملوسيقى ،واملسرح .وهم يبنون مهارات وأساليب في الشكل الفني؛ ويقدمون أعماال ً أصيلة؛
ويتقنون املفردات واألدبيات ذات الصلة؛ ويبحثون في التاريخ؛ ويستعملون مؤسسات الفنون كموارد للتعلم،
واملهن احملتملة ،والتعلم املتقدم في هذه امليادين .ملزيد من املعلومات  ،زوروا املوقع اإللكتروني:
www.nyc.gov/schools/languages/arabic/academics
اللياقة البدنية والصحة :يواصل التالميذ حتسني صحتهم الشخصية ورفاهيتهم الشخصية ،وصحة
عائالتهم وأصدقائهم ،وصحة مدارسهم ومجتمعاتهم .فمثالً ،يتعلم التالميذ في جميع املواد كيفية
حتليل تأثير العائلة ،واألقران ،ووسائل اإلعالم على السلوكيات الصحية وكيفية ممارسة السلوكيات
الصحية وجتنب السلوكيات اخلطرة ،مثل التدخني واخملدرات .ملزيد من املعلومات  ،زوروا املوقع اإللكتروني:
www.nyc.gov/schools/languages/arabic/academics
املكتبة والبحث :مع نهاية العام ،ميكن لتالميذ الصف الثامن أن ينقحوا سؤاال ً للوصول إلى موضوع معني
ميكن البحث فيه؛ وأن يقوموا بعمل بحوث متقدمة باستعمال مجموعة متنوعة من محركات البحث؛
والبحث عن معلومات من مصادر مختلفة للحصول على وجهة نظر متزنة؛ واخلروج باستنتاجات مدعومة
بالدليل؛ واستعمال املعلومات إلجناز أعمال أصيلة؛ وقراءة مجموعة متنوعة من األنواع األدبية
بصورة مستقلة واملشاركة بالردود؛ وإظهار فهم للحرية الفكرية وحقوق امللكية الفكرية؛
واستعمال اإلنترنت بصورة أخالقية ومالئمة .ملزيد من املعلومات  ،زوروا املوقع اإللكتروني:
www.nyc.gov/schools/languages/arabic/academics
التكنولوجيا :يواصل التالميذ في الصف الثامن التمرين ،واملناقشة ،واملشاركة باستعماالت آمنة
ومسؤولة للتكنولوجيا واملعلومات .يتعلم التالميذ كيفية استعمال مجموعة متنوعة من األشكال
والوسائط لتصميم إنتاجهم وتطويره ،ونشره ،وتقدميه (مثل ،العروض التقدميية ،والنشرات اإلخبارية،
والصفحات اإللكترونية) التي توصل املعلومات واألفكار عن املنهج إلى جمهور متنوع وذلك بشكل فعال.
يتفحص التالميذ قضايا متعلقة بأدبيات الكمبيوتر ويناقشون وسائل للتشجيع على املزيد من االستعمال
الفعال للتكنولوجيا لدعم االتصال الفعال ،والتعاون ،واإلنتاج الشخصي والتعلم مدى احلياة .ملزيد من
املعلومات  ،زوروا املوقع اإللكترونيwww.nyc.gov/schools/languages/arabic/academics :

ملعرفة املزيد
يقدم هذا الدليل إطاللة عامة فقط على العديد من املعايير التي سيتعلمها طفلكم هذا العام .ميكنكم االطالع
على هذه األدلة للصفوف من صف الروضة إلى الصف الثامن ،وتنزيل نسخ منها ،وكذلك املعايير الكاملة لكافة
املواد وكافة الصفوف من موقعنا اإللكترونيwww.nyc.gov/schools/languages/arabic/academics:
يقدم قسم التعليم والتعلم ومكتب املشاركة والتأييد العائلي (Office of Family Engagement and Advocacy:
) OFEAمعلومات إضافية حول تعليم طفلكم وأفكارا ً حول كيف ميكنكم دعمه سواء في البيت أوفي الفصل.
قوموا بزيارة املوقع اإللكتروني لقسم التعليم والتعلمwww.nyc.gov/schools/languages/arabic/academics :
وكذلك املوقع االلكتروني ملكتب (. www.nyc.gov/schools/offices/OFEA :)OFEAوميكنكم أيضا ً االتصال مبنسق
شؤون اآلباء مبدرسة طفلكم أو مبكتب ) (OFEAعلى الرقم(212) 374-2323 :
أو من خالل البريد اإللكتروني . ofea@schools.nyc.gov :ميكنكم ،إضافة إلى
ذلك ،االتصال على الرقم  311للتعرف على مؤسسات ثقافية وتاريخية أخرى في
املدينة لزيارتها مع أطفالكم.
)T&I-7924 8th (Arabic

