توقعات كبيرة

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 للتعلم سيفيدهم جيدا ً في عالم تتغير
فيه املعلومات املهمة وتكبر 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 هنا أمثلة على ما ينبغي لتالميذ الروضة 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
أمورا ً ميكنكم عملها في البيت ،وفي حيّكم وفي عموم مدينتنا الكبرى.

العادات الدراسية اجليدة
ملساعدة طفلكم على تطوير عادات
دراسية جيدة:
❏ جهزوا مكانا ً مريحا ً في البيت لعمل
الواجبات المنزلية.
❏ ساعدوا طفلكم على التنظيم.

❏ حددوا وقتا ً منتظما ً ألداء الواجبات
املنزلية.
❏ تأكدوا من أن يعرف طفلكم سياسات
الواجبات المنزلية الخاصة بالمعلم.

لإلطالع على أفكار أخرى ،زوروا املوقع
اإللكترونيwww.nyc.gov/schools/
languages/arabic/academics

يقدم هذا الدليل مثاال ً صغيرا ً فقط على معايير الروضة .ماذا عن املعايير األخرى؟ ما
الذي سوف يتعلمه طفلكم في الصف األول وما بعده؟ ميكنكم احلصول على أجوبة
على جميع هذه األسئلة من معلم طفلكم أو من موقعنا 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 معلم 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 يمكنكم إطالعي على أمثلة على عمل التلميذ الذي يستوفي هذا المعيار؟
❏ هل لي أن ألقي نظرة على بعض أعمال طفلي المتعلقة بهذا المعيار؟
❏ متى سيعمل طفلي على هذا المعيار خالل هذا العام الدراسي؟
❏ ما هي األنشطة والمواد التي تستخدمونها في المدرسة لمساعدة طفلي على استيفاء هذا
المعيار والتفوق فيه؟ ما هو العمل الصفي والواجب المنزلي الذي تتوقعون التكليف به؟
❏ ما هي بعض التمارين التي يمكنني عملها مع طفلي لمساعدته في هذا المعيار؟
❏ إلى جانب المعايير التي يغطيها هذا الدليل ،ماذا يُتوقع من طفلي تعلمه هذا العام؟

ملعرفة ما يفعله طفلكم في املدرسة:
❏ ما هي المواد التي يعمل عليها طفلي في مستوى الصف؟ هل هناك أية مجاالت بحاجة إلى
تحسين؟
❏ هل يقرأ طفلي بشكل يناسب مستوى صفه؟ هل يمكن أن تدلوني على الكتب التي
يستطيع طفلي قراءتها؟
❏ كم من الوقت يقضيه طفلي يوميا ً في العمل في كل مادة ؟
❏ كيف تق ّيمون طفلي في هذه المواد 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 هو الدعم الذي يمكن للمدرسة تقديمه
لطفلي؟ ما الذي يمكنني فعله في البيت ألساعد طفلي على التحسن في المدرسة؟
❏ إذا كان طفلكم في مستوى الصف أو أعلى :ما هي أشكال اإلثراء والدعم اإلضافية التي
تقترحونها لطفلي؟ كيف يمكنني المساعدة في البيت؟
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مهاراتاللغة

مع نهاية العام الدراسي ،يجب أن يكون
جميع التالميذ قادرين على:
■ االنخراط في نشاطات ما قبل القراءة والقراءة لعمل التوقعات ،وإعادة رواية قصة
بالتسلسل ،والربط بين األحداث في القصة واألحداث في حياتهم.
■ تتبع الكلمات المكتوبة واإلشارة إليها عند قراءتها بأنفسهم أو عند ما يقوم
الغير بالقراءة لهم.
■ تأليف قصة لها بداية ،ووسط ونهاية باستعمال صور وبعض الكلمات.
■ معرفة الفرق بين القصص الحقيقية (النص الواقعي ،مثل كتب السيرة «كل
شيء عن») والقصص الخيالية (النص الخيالي ،مثل الخرافات).
■ تحديد واستعمال كلمات محكية لها قوافي ،التع ّرف على األصوات المتشابهة
في الكلمات المختلفة ،ومعرفة أن للحروف أصوات منفردة.
■ القراءة التلقائية لمجموعة صغيرة من الكلمات التي يكثر استعمالها (مثل ”(“a
” “areو ” “isو ”“myو ”.“the
■ الكتابة ،باستعمال الحروف والرسومات ،للفرز واالتصال ألغراض مختلفة (مثل
رواية قصة ،توصيل المشاعر ،وتقديم المعلومات).
■ استعمال أعراف أساسية للقراءة :من اليسار إلى اليمين؛ من األعلى إلى األسفل؛
معرفة الفرق بين الحروف والكلمات؛ معرفة الفرق بين الكتابة والصور.
■ التحدث ألغراض متنوعة :شرح معلومات جديدة ومناقشتها ،وطرح أسئلة،
والتعبير عن األفكار ،والتأمالت والمشاعر ،واالنخراط في حوار تخيلي وتفاعل
اجتماعي.
■ تعلم كلمات جديدة واستعمالها في سياق معين.

التعلم في البيت
ميكن اتخاذ االستراتيجيات التالية باللغة
األصلية للعائلة وكذلك باللغة اإلنكليزية.
اقرؤوا ألطفالكم كل يوم .كما ميكن
لألطفال سماع كتب وقراءتها عبر
اإلنترنت باللغة اإلنكليزية ،أو الفرنسية أو
اإلسبانية في املوقع اإللكتروني للمكتبة
العامة بنيويورك ”On-Lion“ ،لألطفال.
ادخلوا إلى  kids.nypl.orgوانقروا على زر
”.“TumbleBooks
ليكن لديكم حرف اليوم .اختاروا ،كل
يوم ،حرفا ً مختلفا ً من احلروف األبجدية.
اطلبوا من طفلكم التعرف على جميع
احلي التي تبدأ
األشياء في بيتكم أو في ّ
بذلك احلرف .اطلبوا من طفلكم تتبع
احلرف وأنتم تنطقون الكلمة.
زوروا املوقع اإللكتروني:
www.colorincolorado.org/guides/
 readingtipsالذي يقدم استراتيجيات
للقراءة لآلباء بعشر لغات مختلفة.
خذوا طفلكم إلى املكتبة احمللية .سوف
يتم إصدار بطاقة مكتبة لكل طفل
يستطيع كتابة اسمه.

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

العد بصوت مرتفع باآلحاد من  1إلى .20
ّ

■	استعمال سطر األعداد للعد العكسي من  10إلى .1
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التعلم في البيت
افرزوا قطع العمالت املعدنية مع
طفلكم .اصنعوا أكواما ً من فئة 25
سنتا ً و  10سنتات ،و  5سنتات ،وسنت
عدوا القطع في كل منها.
واحدّ .
،ضعوا جدوالً لألشياء التي يقوم بها
طفلكم كل يوم ،مثل تنظيف األسنان،
أو ترتيب الدمى ،أو قراءة كتاب أو إطعام
حيوان أليف .ب ّينوا إذا كان الوقت نهارا ً أو
ليالً في اخلارج عندما يحني وقت القيام
بكل منها.
اصنعوا خيطاً من الفصوص أو ّ
شكلوا
وحدات إلى أمناط مختلفة حسب احلجم
أو اللون .ابدؤوا بنمط معني ،ومن ثم اتركوا
طفلكم يقرر ماذا يأتي بعده.
وفروا فرصاً للتسلي باأللغاز.
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■

استعمال األعداد الترتيبية لوصف موقع شيء ما في تسلسل
من  1إلى  .10مثل ،األول ،الثاني ،الثالث ،الرابع– حتى العاشر.

■

مقارنة مجموعتين وتحديد أيهما أكثر ،أو أقل أو إذا كانتا
متساويتين.

■

فرز مجموعات من األشياء حسب الحجم – من األصغر إلى
األكبر ومن األكبر إلى األصغر حجماً.

■

التعرف على األشكال األساسية في البيئة مثل الوجه الدائري
للساعة ،والباب المستطيل ،والبالطة المربعة.

■

فهم واستعمال كلمات مثل «فوق» ،و»تحت» ،و»أعلى» ،و»أدنى»،
و»بجانب» ،و»بين».

■

معرفة كلمات متعلقة بالفترة من اليوم ،مثل «الصباح»،
و»الظهر» و»المساء» .معرفة األنشطة التي تحدث غالبا ً خالل
كل فترة ،مثل تناول الفطور في الصباح ،وتناول الغداء في
الظهر ،وهكذا.

■

التعرف على أمناط األلوان ،واألحجام واألشكال ،ووصفها
وإنشائها .مثالً ،ما الذي يلي هذا النمط؟

■

عمل توقعات وتقديرات مدروسة.

العلوم

العلوم في الروضة تستكشف اخلواص
الفيزيائية للمواد والتغيرات التي حتدث على
النباتات واحليوانات خالل فصول السنة.

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

استعمال حواسهم ،كالبصر واللمس ،ملالحظة األجسام اخملتلفة.
ووصفها ،مثالً ،أن يتمكنوا من قول أن كرة السلة دائرية الشكل ،وأن
سطحها مغطى بنقاط مطاطية صغيرة وملمسها خشن ،وأنها
تصدر صوتا ً عندما ترتد عن األرض.

■

مالحظة عدد من األشياء وحتديد ما إذا كانت متشابهة أو مختلفة.

■

استعمال األدوات لوصف اخلواص الفيزيائية لألجسام ومقارنتها.
مثالً ،استعمال ميزان ذي كفتني ملعرفة أي اجلسمني أثقل وزناً ،أو
استعمال مقياس احلرارة ملعرفة أي كأس من كؤوس املاء أكثر دفئاً.

■

مالحظة خواص املواد ووصفها والتعرف عليها مثل اخلشب ،أو
البالستيك أو املعدن  .مثالً ،التعرف على سطح اخلشب اخلشن أو
السطح الالمع للمعادن املصقولة.

■

فرز األشياء وفقا ً خلواصها الفيزيائية ،مثل اللون ،أو الشكل أو
امللمس.

■

مالحظة كيف تتغير النباتات من فصل إلى فصل.

■

مالحظة كيف تنمو النباتات واحليوانات وتغير.

■

حتديد ما حتتاجه النباتات واحليوانات من أجل االستمرار في احلياة،
مثل الهواء ،واملاء ،والضوء.

■

مالحظة األجزاء التي تتكون منها النباتات ومقارنتها-مثل اجلذور،
واألوراق ،واجلذوع واألزهار-التي ّ
متكن النباتات اخملتلفة من احلياة.

■

معرفة أن الكائنات احلية تتناسل وأن األبناء يشبهون اآلباء إلى حد
كبير.

التعلم في البيت

تفحصوا الطقس معاً عندما يستيقظ
طفلكم كل يوم .حتدثوا عن املالبس التي
سيرتديها إلى املدرسة حسب التنبؤات
بحالة الطقس في ذلك اليوم.
اطلبوا من طفلكم التقاط صور أو
رسم رسومات لشجرة أو نبتة بالقرب
من البيت وهي تتغير من فصل إلى
فصل .استعرضوا الصور معا ً وحتدثوا عن
التغيرات.
ساعدوا طفلكم على غرس نبتة سهلة
النمو ،مثل البيغونيا أو القوليوس ،في
وعاء في بيتكم .تعرفوا معا ً على ما
حتتاجه النبتة لتنمو سليمة.
اشرعوا في نشاط عائلي القتناء
تشكيلة من أوراق الشجر وحتدثوا عن
مظاهر التشابه واالختالف بينها .يقدم
املتحف األمريكي للتاريخ الطبيعي
( )AMNHدليالً إلكترونيا ً ألوراق الشجر،
إضافة إلى نصائح للمساعدين من الكبار.
زوروا املوقع اإللكتروني www.amnh.org/
nationalcenter/online_field_journal/.
وانقروا على وصلة ”“Field Journals
واختاروا ”.“Leaves

التعلم في البيت
حتدثوا عن األمور التي حتدث في مدرسة
احلي .ما ذا الحظ طفلكم على
طفلكم أو ّ
أنه جديد ومختلف؟
خذوا طفلكم إلى املكتبة احمللية
واستكشفوا الكتب التي تتحدث عن
تاريخ مجتمعكم.
اقرؤوا لطفلكم قصصاً فولكلورية
تعكس تراث عائلتكم .حتتوي املكتبات
العامة في مدينة نيويورك على كتب عن
القصص الفولكلورية من عدد من البلدان.
اصنعوا شجرة عائلة أو ألبوم صور
لعائلتكم وحتدثوا إلى طفلكم عن
اختالف العائالت .

العلوماالجتماعية

في مادة العلوم االجتماعية لصف الروضة،
يستكشف التالميذ مفاهيم الذات والغير ،مبا
في ذلك العائلة واجملتمع.

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

استيعاب مفاهيم العائالت ،والمدارس ،واألحياء والمجتمعات.

■

معرفة أن للعائلة احتياجات ورغبات وأن الناس يساعدون
بعضهم بعضاً.

■

تحديد أنفسهم كأعضاء في المجتمع ،والمدينة ،والوالية
والبلد.

■

التعرف على رموز المواطنة ،مثل علم الواليات المتحدة.
معرفة أن على المواطنين مسؤوليات تجاه بلدهم
ومجتمعهم.

■

إظهار االحترام للغير والتصرف الجيد مع اآلخرين .

■

معرفة أن الناس يضعون القواعد ويغيرونها.

■

إظهار أنهم مدركون لألحداث الجارية ،مثل انتخابات الرئاسة .

■

االطالع على كتب واقعية وخيالية مختلفة عن األطفال ،أو
األسر ،أو المدارس ،أو األحياء وقراءتها.

■

معرفة األصول الثقافية لعائالتهم (مثل إيطالي ،أمريكي من
أصل إفريقي ،أو بورتوريكي).

■

االستماع إلى القصص الفولكلورية وغيرها للتعرف على
القيم والتقاليد للثقافات المختلفة.

املزيد من املعرفة واملهارات الالزمة

يتلقى تالميذنا في صف الروضة تعليم ًا يتجاوزبكثير القراءة ،والكتابة ،واحلساب ،واستيعاب
املفاهيم األساسية في العلوم والعلوم االجتماعية.

■

■

■

■

الفنون :أمام التالميذ فرص يومية للتعلم اإلبداعي والعملي في الفنون املرئية ،واملوسيقى ،والرقص
واملسرح .وهم يستخدمون أجسامهم وعقولهم للتعلم ،والنمو والتعبير عن األفكار ،في إطار تقوية
ملكاتهم اخليالية .للمزيد من التفاصيل.www.nyc.gov/schools/languages/arabic/academics :
اللياقة البدنية والصحة :يستفيد التالميذ من مجموعة كبيرة من الفرص املتنوعة ليكونوا نشيطني
جسدياً ،ويتعلمون كيفية اتخاذ قرارات صائبة ،وتطوير أسلوب حياة سليمة ،وجتربة مجموعة
متنوعة من أنشطة اللياقة البدنية التقليدية وغير التقليدية .للمزيد من التفاصيل:
www.nyc.gov/schools/languages/arabic/academics.
املكتبة والبحث :يصبح التالميذ مطلعني على املكتبات وأدوات البحث ،مبا فيها كيفية استعمال
الترتيب األبجدي للكتب للعثور على الكتب املصورة التي تهمهم ،والفرق بني احلقيقة واخليال،
وكيفية العثور على حقائق بسيطة وإجابات ألسئلتهم للمزيد من التفاصيل:
www.nyc.gov/schools/languages/arabic/academics
التكنولوجيا :يبدأ تالميذ الروضة استعمال الكمبيوتر ،واآلالت احلاسبة ،واإلنترنت وغيرها من أدوات
التكنولوجيا للوصول إلى املصادر املالئمة التي يحددها معلمهم .ويقدم املعلمون مناذج لالستعمال
اآلمن لإلنترنت كمقدمة لألمن والسالمة على اإلنترنت .يبدأ التالميذ بالتعرف على املصادر اخملتلفة (مثل
البرامج التعليمية) لدعم تعلمهم في الفصل والتعبير اإلبداعي .للمزيد من التفاصيل:
www.nyc.gov/schools/languages/arabic/academics.

املزيد من التعلم
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 فصل
طفلكم .زوروا املوقع اإللكتروني لقسم التعليم والتعلمwww.nyc.gov/schools/languages/arabic/ :
 academicsوكذلك املوقع االلكتروني ملكتب (www.nyc.gov/schools/languages/arabic/OFEA :)OFEAميكنكم
أيضا ً االتصال مبنسق شؤون اآلباء مبدرسة طفلكم أو مبكتب ( )OFEAعلى الرقم:
 (212) 374-2323أو من خالل البريد اإللكتروني  .ofea@schools.nyc.govإضافة إلى
ذلك ،ميكنكم االتصال على الرقم  311للتعرف على مؤسسات ثقافية وتاريخية أخرى
في املدينة لزيارتها مع أطفالكم.
)T&I-7924 K (Arabic

