
تخدم إدارة التعليم ملدينة نيويورك أكثر من 1,1 مليون طالب وعائالتهم في 
أكثر من 1,700 مدرسة. إننا ملتزمون بتقدمي معلومات مفيدة لآلباء والعائالت، 

وتزويدهم بفرص متعددة للمشاركة في مبادرات وبرامج املدارس العامة مبدينتنا. 
إن الغرض من هذه اللمحة العامة هو شرح وتوضيح معايير التعلم األساسية 

املشتركة وعالقتها بتعليم طفلكم.

ما هي معايير التعلم األساسية املشتركة؟
تبني معايير التعلم ما ينبغي للتالميذ أن يعرفوه وأن يكونوا قادرين على عمله في كل 

صف. على مدار األعوام القليلة القادمة، ستنتقل نيويورك وأكثر من 40 والية أخرى 

في ربوع البالد، إلى مجموعة جديدة من معايير التعلم تسمى “املعايير األساسية 

املشتركة”.  تقدم هذه املعايير اجلديدة صورة واضحة عما يحتاج التالميذ تعلمه في 

كل عام، لكي يتخرجوا من املدرسة الثانوية جاهزين للنجاح في الكلية واملسارات 

املهنية.

مت وضع املعايير األساسية املشتركة من قبل تربويني وخبراء آخرين بناء على أبحاث 

َّ تعلمها من دول لديها أعلى مستويات األداء.  وتصف هذه املعايير املهارات  ودروس مت

واملعرفة التي يحتاجها تالميذنا للنجاح في عالم سريع التغير، مبا في ذلك القدرة 

َّق، وحل املشكالت في الواقع العملي، وخوض مناقشات فاعلة،  على التفكير اخلال

واالنخراط في املناظرات.

تتضمن املعايير األساسية املشتركة في والية نيويورك، معايير للتالميذ في 
الصفوف من صف ما قبل الروضة وحتى الصف الثاني عشر في مادتي اللغة 
اإلنكليزية والرياضيات.  وتشمل معايير اللغة اإلنكليزية التركيز على  معرفة 

ل املعلمني  القراءة والكتابة في مواد التاريخ والعلوم والتقنية - مع التركيز على حتمِّ
في جميع املواد الدراسية ملسؤولية تدريس القراءة والكتابة. سيطلب من التالميذ، 

عندما تطبق املدارس هذه املعايير، القيام باملزيد من الكتابة وقراءة نصوص أكثر 
تعقيداً، مع التركيز على النصوص غير الروائية.  وفي الرياضيات، سيقضي التالميذ 

وقتاً أكثر في استيعاب املفاهيم بعمق، والربط بني املوضوعات، وإجادة التمكن من 
دة عبر التعلم العملي. األفكار املعقَّ

ملعرفة املزيد حول املعايير األساسية املشتركة للتعلم على املستوى القومي، نرجو 
.http://corestandards.org  :زيارة الرابط التالي

ماذا تعني معايير التعلم األساسية املشتركة بالنسبة 
لتالميذ مدينة نيويورك؟

تزودنا معايير التعلم األساسية املشتركة بفرصة جيدة لتنمية التفكير النقدي 

لدى التالميذ.  وبينما تواصل مدارسنا، في العام احلالي، العمل على ضمان حتقيق 

جميع التالميذ ملستويات عالية من االجناز، فإن التالميذ ينخرطون أكثر وأكثر في تلك 

املعايير اجلديدة األعلى.  لقد أكمل كافة تالميذ مدينة نيويورك في العام املاضي، 

تكليفاً واحداً على األقل في القراءة والكتابة وآخر في الرياضيات، يتوافقان مع املعايير 

األساسية املشتركة، ويعتبر كل منهما جزء من وحدة تعليمية أكبر من املنهج 

الدراسي.  وسيتعلم كافة تالميذ مدينة نيويورك في العام الدراسي 2012-2013 

من عدة وحدات من املنهج في مواد دراسية مختلفة تتماشى مع املعايير املشتركة.

في تعلم القراءة والكتابة، سيطلب من التالميذ قراءة وحتليل قطعة من النص 

املكتوب غير الروائي، واستخدام براهني من النص ذاته لكتابة آراء ومناقشات للرد 

على ذلك النص.  في الرياضيات، سيقوم التالميذ بحل معضالت رياضية تتسم 

بالتحدي ومستقاة من مواقف عملية، مستكشفني بذلك املنطق وراء املناقشات.  

سيتم تقدمي التكليفات املتوافقة مع املعايير األساسية املشتركة للتعلم من خالل 

تشكيلة متنوعة من الصيغ حتى تكون متاحة جلميع املتعلمني، مبا في ذلك التالميذ 

ذوي اإلعاقات ومتعلمي اللغة اإلنكليزية.  وفي العام القادم، ستعمل املدارس على 

موائمة املنهج في مادتي مهارات الكتابة والقراءة والرياضيات مع املعايير األساسية 

املشتركة بشكل كامل. 

تتلقى مدارس مدينة نيويورك الدعم للبدء بالتحول إلى املعايير األساسية املشتركة. 

وينمي املدرسون فهماً أعمق للمعايير اجلديدة، من خالل التدريب ومصادر شبكة 

اإلنترنت، ويقومون بتعديل ممارساتهم داخل الفصول للتأكد من أن جميع التالميذ 

يسلكون املسار الصحيح لاللتحاق بالكليات واملسارات املهنية.

املعايير األساسية املشتركة  للتعلم



كيف ستتغير امتحانات والية نيويورك لتتضمن معايير التعلم 
األساسية املشتركة؟

يخوض تالميذ الصفوف من 3 إلى 8، كل عام، امتحانات والية نيويورك في مادتي 

اللغة اإلنكليزية والرياضيات إلظهار براعتهم في إتقان معايير الوالية.  بداية من العام 

الدراسي 2012-2013، ستقيِّم هذه االمتحانات أداء التالميذ حسب املعايير األساسية 

املشتركة.  وستبدأ امتحانات تالميذ املدارس الثانوية بالتغير في العام الدراسي

 .2014-2013 

بحلول العام الدراسي 2014-2015، ستبدو امتحانات الوالية مختلفة متاماً عن 

االمتحانات التي يخوضها التالميذ اآلن. تعمل والية نيويورك مع مجموعة من 23 والية 

أخرى لوضع امتحانات تتطلب من التالميذ إظهار معرفتهم ومهاراتهم من خالل نوعية 

جديدة من األسئلة، تعرف بـ “تكليفات األداء”. فبدالً من تظليل الدوائر لإلجابة على 

األسئلة ذات االختيارات املتعددة، سيطلب من التالميذ إظهار استيعابهم للمفاهيم 

التي تعلموها وقدرتهم على تطبيقها - غالباً في مواقف واقعية وغير مألوفة.  تتطلب 

تكليفات األداء من التالميذ ممارسة التفكير النقدي بينما ينخرطون في تكليفات تتطلب 

كتابة مطوَّلة وحل مشكالت متعددة اخلطوات.

فيما يلي عينة من تكليفات األداء في اللغة اإلنكليزية:

كيف ميكنني دعم  معايير التعلم األساسية املشتركة في البيت؟
إن تقدم التالميذ يشكل أولوية مشتركة للمعلمني ومدراء املدارس والعائالت. سنقوم 

بالعمل سوياً كمدينة على مدار السنوات املقبلة ملساعدة التالميذ على إتقان املعايير 

األساسية املشتركة للتعلم. إن دعمكم وأرائكم تشكل أهمية بالغة لنجاحنا.

ملعرفة املزيد حول املعايير األساسية املشتركة في مدارس مدينة نيويورك، وكيفية 
دعم طفلكم في املنزل، حتدثوا إلى معلم طفلكم أو زوروا مكتبتنا للمعايير املشتركة 

http://schools.nyc.gov/Academics/ :للتعلم، على الرابط التالي

.CommonCoreLibrary/FamilyResources

تعرفوا على املزيد
• أدخلوا على موقع وصلة اآلباء )ARIS Parent Link( - زوروا الرابط 	

.https://arisparentlink.org/parentlink :التالي

• احصلوا على نسختكم من دليل العائالت ملدينة نيويورك وتعرفوا على 	
�إرشادات مفيدة إلبقاء طفلكم على درب النجاح - زوروا الرابط التالي: 

.http://schools.nyc.gov/ParentsFamilies

• تعلَّموا املزيد عن املعايير األساسية املشتركة في عموم البالد - زوروا 	

http://corestandards.org الرابط

• حتدثوا مع اآلباء اآلخرين عن املعايير اجلديدة للتعليم والتعلم.	

• اطلعوا على دليل اآلباء لنجاح التلميذ، التابع للجمعية القومية لآلباء واملعلمني 	
 .http://www.pta.org/4446.htm :زوروا الرابط التالي -

• َّفوا على املزيد من رؤية اإلدارة للتالميذ واملدارس من خالل قراءة “ رفع مستوى 	 تعر
التوقعات للتالميذ واملدارس: التزامنا بتحقيق الهدف – يرجى زيارة املوقع:  

 http://schools.nyc.gov

تنّص سياسة إدارة التعليم ملدينة نيويورك على عدم التمييز على أساس العرق، أو اللون، أو الدين، أو األصل الوطني، أو حالة املواطنة/ الهجرة، أو السن، أو 
اإلعاقة، أو احلالة االجتماعية، أو اجلنس، أو التوجه اجلنسي، أو الهوية اجلنسانية/ التعبير عن تلك الهوية في برامجها وأنشطتها التعليمية، وعلى احملافظة 

على بيئة خالية من التحرش اجلنسي وفقاً ملا يتطلبه القانون.
http://schools.nyc.gov
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