توقﹼع النجاح
دليل للعائالت إلعداد التالميذ للكليات واملسارات املهنية

للصفوف
من صف ما قبل
الروضة إلى الصف
الثامن

10/11/2012 5:02:53 PM

18440_Expect Success_Pre-K_Arabic.indd 1

احملتويات
1

رسالة من املستشار والكوت

2

رفع مستوى التوقعات

4

النجاح في الفصل
• معايير التعلّم األساسية املشتركة
• السلوكيات األكادميية والشخصية

7

التعلم في البيت

13

أبق على إطالع

14

املشاركة والبقاء على إطالع
• أدوات ألجلك

15

االستعداد للكلية واملسارات املهنية
• تخطيط الدورات الدراسية
•التخطيط للمستقبل

17

املسار املشترك للنجاح

18

البدء اآلن

19

تعرفوا على حقوقكم

20

التقومي املدرسي
طلب احلصول على بطاقة مكتبية

10/11/2012 5:02:53 PM

18440_Expect Success_Pre-K_Arabic.indd 2

مرحبا ً بكم

أعزائي اآلباء،
نيابة عن اآلالف من املعلمني واملهنيني بإدارة التعليم ،الذين يتفانون في خدمة أطفال املدارس مبدينة نيويورك ،يسعدني
أن أعرب عن تفاؤلي بالعام الدراسي  .2013-2012إن إعداد طفلكم للمستقبل املشرق هو أهم أولوياتنا ،وسوف
نتقدم أسرع إذا عملنا سويا ً في شراكة .هذا الدليل يلقي الضوء على فرص تتوفر لكم للمشاركة في تعليم
طفلكم من الطفولة املبكرة وحتى املرحلة الثانوية.
إن التوقعات العالية والدعم ميثالن أهمية بالغة في جناح التالميذ .لكي يكونوا مستعدين للدورات الدراسية املتحدية
بالكليات ،واملسارات املهنية التي تتطلب العمل الدؤوب ،يتعني على جميع تالميذنا اكتساب مهارات قوية في الكتابة،
والتفكير النقدي ،وحل املشكالت ،واإلبداع .إن عملنا مع املعايير األساسية املشتركة للتعلم سوف ميكن تالميذنا من
بلوغ توقعاتهم العالية.
إننا نعلم جيدا ً أن مشاركة اآلباء والعائالت تؤدي إلى جناح أكثر في املدارس ونتائج أفضل لتالميذنا .إنني اشجعكم
على استخدام هذا الدليل لكي تصبحوا على علم مبا يحدث في مدارسنا ولديكم أنشطة أكثر في تعليم طفلكم.
هناك العديد من الطرق التي ميكنكم بها املشاركة :ميكنكم االجتماع مبعلم طفلكم ،والتطوع في مدرسة طفلكم،
والتسجيل الستعمال موقع وصلة اآلباء �( ،)ARIS Parent Linkوزيارة موقعنا اإللكتروني على العنوان:
.schools.nyc.gov
إنكم متثلون العامل األكثر تأثيرا ً في حياة طفلكم ،وأنتم أقوى مناصريه .دعونا نعمل سويا ً لضمان أن جميع تالميذنا
يكتسبون املهارات الضرورية للتخرج من املدارس العامة مبدينة نيويورك جاهزين للتعامل مع متطلبات الكليات
واملسارات املهنية.

Dennis M. Walcott
مستشار التعليم
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رفع مستوى التوقعات
على مدى السنوات العشر املاضية ،ومن خالل العمل اجلاد لتالميذنا ومعلمينا وقادة مدارسنا وأطقم الدعم
باملدارس واآلباء واجملتمعات ،حققنا تقدما ً ملموسا ً جتاه خلق منظومة من املدارس الرائدة.
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خيارات أكثر للمدارس

مت افتتاح ما يقرب من  600مدرسة جديدة منذ عام ،2002
تزود العائالت بخيارات أكثر لألماكن التي ميكنهم إرسال
أطفالهم إليها للتعلم.

قادة مدارس ومعلمون يتمتعون مبواهب عالية

لقد مت تزويد قادة مدارسنا ومعلمينا بفرص إضافية لتعلم
كيفية حتسن تدريسهم ودعمهم للتالميذ في املستويات
العليا.

توجيه األموال لدعم الفصول الدراسية

لقد مت ضخ مئات املاليني من الدوالرات في ميزانيات املدارس،
إلعطاء أولئك الذين يعملون عن كثب مع التالميذ املزيد من
القوة التخاذ قرارات اإلنفاق التي تؤثر على نتائج التالميذ.
وكنتيجة لذلك ،أصبح تالميذنا ومدارسنا معدين بشكل أكبر
للنجاح .هذه بداية جيدة ولكننا نستطيع حتقيق ما هو أفضل
من ذلك ،وسنفعل .يتعني أن نطلب من تالميذنا القيام باألعمال
الصارمة التي يحتاجونها للنجاح في الكليات ،واملسارات
املهنية ،واحلياة بشكل عام .إن املعايير العالية هي ضرورية إلعداد
املزيد من التالميذ باملهارات التي يحتاجونها للنجاح في مرحلة
ما بعد الدراسة الثانوية.

إن مدارسنا ملتزمة بتحدي التالميذ للقيام باألعمال أكثر
صعوبة ومشاركة ،وبدعم جميع التالميذ ،مبا في ذلك التالميذ
املعوقني ،ومتعلمي اللغة اإلنكليزية ،لتحقيق املعايير العالية.
وكذلك للتأكد من جناح جميع تالميذنا ،إننا ملتزمون بتزويد
مدارسنا بدعم رفيع املستوى .ولكننا ال نستطيع القيام بذلك
بدونكم  -أنتم العائالت متثلون شريك أساسي في إعداد جميع
التالميذ للمستقبل املشرق.

بالعمل سوياً ،بوسعنا توقع جناحا ً أعظم
جلميع تالميذنا البالغ عددهم  1,1مليون
تلميذ.
إن مدارسنا ملتزمة بتحدي التالميذ
للقيام بأعمال أكثر صعوبة ومشاركة،
وبدعم جميع التالميذ ،مبا في ذلك التالميذ
املعوقني ،ومتعلمي اللغة اإلنكليزية،
لتحقيق املعايير العالية.
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النجاح في الفصل
لكي يستعد خريجو املدارس العامة مبدينة نيويورك للنجاح بعد املرحلة الثانوية ،يتعني حتديهم أكادمييا ً بطرق
جديدة ،وتزويدهم بالدعم املتناسق في املنزل وفي الفصول الدراسية الكتساب مهارات وسلوكيات قيمة أخرى.
إن هذا اإلعداد يبدأ من صف ما قبل الروضة ،ويستمر خالل املدرسة املتوسطة واملدرسة الثانوية.

املعايير األساسية املشتركة للتعلم
يحتاج تالميذنا ،لكي ينجحوا في الكليات وأماكن العمل،لتعلم القدرة
على التفكير اخلالق ،وحل املشكالت احلقيقية ،واالستدالل الفعال،
واالنخراط في مناقشات.
تصف املعايير األساسية املشتركة للتعلم ما يحتاج طفلك لتعلمه ومعرفته في
كل صف دراسي  -بداية من صف ما قبل الروضة  -للتخرج من املدرسة الثانوية
وهو معد للكليات واملسارات املهنية.
تعد مدينة نيويورك من ضمن املدن الرائدة على املستوى القومي في تطبيق املعايير
األساسية املشتركة للتعلم .فخالل العام الدراسي :2013-2012
• سيقوم املعلمون وقادة املدارس بتعريض التالميذ للمزيد من اخلبرات التعليمية املتعلقة باملعايير األساسية
املشتركة للتعلم.
• سيخوض التالميذ املزيد من التكليفات املتحدية لتسريع تعلمهم ،وتعميق فهمهم للمفاهيم ،ولتقوية قدراتهم خلوض
مناقشات حتريرية وشفهية أكثر فاعلية.

مهارات اللغة اإلنكليزية

بجانب العمل في دراسة األدب الروائي مثل القصص والقصص
القصيرة ،سيقوم التالميذ بقراءة املزيد من النصوص غير الروائية
مثل املقاالت اإلخبارية ،وتقارير األبحاث ،والوثائق التاريخية.
سيتعني على التالميذ خلق مناقشات دفاعية عن طريق التحليل
الدقيق ملا يقرؤونه .إن هذا النوع من التكليفات التحريرية
سيعدهم للتعبير عن أفكارهم بوضوح وبطريقة مقنعة.

الرياضيات

سيركز التالميذ على فهم املفاهيم الرياضية بطريقة أكثر عمقا ً
وعمل روابط بني املوضوعات بدال ً من التعجل للحصول على
إجابة معينة .حيث سيتعني عليهم توضيح كيفية توصلهم
الستنتاجاتهم والرد على مناقشات تنافسية .سيعمل التالميذ
أيضا ً نحو التمكن من حل مسائل أساسية بطريقة دقيقة
وسريعة  -الرؤية ملا وراء احلسابات األساسية وفهم األفكار
الرياضية األكبر.
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الدراسات االجتماعية والعلوم
في فصول الدراسات االجتماعية ،سيدرس التالميذ التاريخ،
واجلغرافيا ،واالقتصاد ،واحلكومة ،والتربية الوطنية ،وسيتعلمون
كيف أن احلضارات والشعوب واألحداث ساهمت في تشكيل
العالم بطريقة فردية وجماعية .إن هذه الدروس ستساعد
التالميذ في تفهم العالم الذي يعيشون فيه ،وستزودهم
باملعرفة واملهارات التي يحتاجونها لكي يصبحوا نشطاء وعلى
علم على املستويات احمللية والقومية والعاملية.
في فصول العلوم ،سيتفاعل التالميذ مباشرة مع عالم
الطبيعة ،وسيدرسون العالم من حولهم .بالنسبة لتالميذ
املرحلةاإلبتدائية ،ستركز الدروس على األكتشاف من خالل
مدخل تعلم يعتمد على التعليم العملي املبني على االستعالم.
في املدرسة املتوسطة ،سيركز التالميذ على كيفية توضيح
األفكار الكبيرة عن أوضاعنا املادية وبيئتنا املعيشية ،باستخدام
اللغة العلمية املناسبة.

الفنون
ميكن للتالميذ املشاركة في الفنون املرئية ،و /أو املوسيقى ،و /أو
الرقص ،و /أو املسرح .باإلضافة إلى بناء مهاراتهم وتعلم كيفية
التعبير عن أنفسهم عن طريق تقدمي وأداء أعمالهم اخلاصة
بالفنون ،ميكن للتالميذ:
• تعلم املواد ،واملفردات ،واملفاهيم اخلاصة بكل صيغة من
صيغ الفنون؛
• ربط دراساتهم بالتاريخ والثقافة واالقتصاد وغيرهم من
العوامل التي تؤثر على الفنون؛
• التعرف على املهن الفنية؛
• استكشاف املوارد املتنوعة والثرية للفنون مبدينة نيويورك،
عن طريق حضور املعارض والعروض األدائية باملتاحف،
واملسارح ،وغيرها من أماكن العرض في اجملتمع احمللي.

اللياقة البدنية والصحة
يتعني على التالميذ تلقي تربية بدنية كل عام في جميع
الصفوف الدراسية ،واالنخراط في تشكيلة واسعة من الفرص
التي جتعلهم نشطون جسمانياً ،وتعلمهم كيفية اتخاذ قرارات
صحية ،وتنمية أسلوب صحي للحياة ،وجتربة تشكيلة واسعة
من أنشطة اللياقة البدنية .يجب على جميع التالميذ تلقي
املكتسبة/األيدز
�
دروس حول فيروس نقص املناعة
( .)HIV/AIDSتالميذ املدارس املتوسطة يتلقون أيضا ً فصل
دراسي واحد من التربية الصحية التي تتضمن التربية الصحية
اجلنسية .يتعرف التالميذ على صحتهم رفاهيتهم الشخصية،
وكيفية ممارسة عادات صحية ،وكيف ميكنهم جتنب السلوكيات
اخلطرة وضغوط األقران.

كيف تتغير امتحانات طفلكم
في العام الدراسي  ،2013-2012ستبدأ محتويات
امتحان والية نيويورك في مهارات اللغة اإلنكليزية
( )ELAوالرياضيات  -والتي يخوضها تالميذ
الصفوف  8-3في فصل الربيع  -في التغير لكي
تتناسب مع املعايير التعليمية األساسية العامة
للتعلم.
• ستركز امتحانات مهارات اللغة اإلنكليزية
( )ELAبشكل أكبر على قراءة املواد غير
الروائية ،وستتضمن امتحانات الرياضيات املزيد
من االسئلة التي تتطبل من التلميذ إتباع العديد
من اخلطوات حللها.
• سيقوم طفلكم بتعزيز هذه املهارات أكثر عندما
تقوم املدرسة بتطبيق دروس متوافقة مع املعايير
املشتركة األساسية للتعلم.
ورغم تغير محتوى االمتحانات فإن صيغتها ستظل
مشابهه لالمتحانات السابقة .للحصول على
مزيد من املعلومات واملوارد ،نرجو زيارة الرابط التالي:
schools.nyc.gov/Academics/
.CommonCoreLibrary/ForFamilies
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السلوكيات األكادميية والشخصية
إن إعداد التالميذ للنجاح في الكليات واملسارات املهنية ميتد ملا
هو أبعد من الكتب الدراسية .يتعني على طفلكم أيضا ً إجادة
مهارات وسلوكيات أخرى تقود إلى النجاح في الكلية وأماكن
العمل .ميكن غرس هذه السلوكيات في املنزل وفي املدرسة،
وميكن ممارستها وتدعيمها منذ الطفولة املبكرة وحتى أوائل
مرحلة البلوغ .وفيما يلي كيفية حتقيق ذلك:

املثابرة

يتعني على التالميذ التركيز في حتقيق النجاح املستقبلي حتى
ولو واجهتهم بعض االنتكاسات على الطريق .شجعوا طفلكم
على التفكير بطريقة إيجابية وأن يبقى ملتزما ً بتحقيق أهدافه
طويلة املدى ،حتى وإن واجهته عقبات .ميكنكم العمل على دعم
هذه املهارات في املنزل عن طريق دعم طفلكم عندما يواجه

االحترام للجميع

إننا نقوم بدورنا لضمان أن توفر جميع مدارسنا بيئة تعليمية آمنة
وداعمة جلميع التالميذ .ال نسمح في مدارسنا بالسلوك املُتسم
وخاصة إذا كان هذا
بالتنمر ،والتحرّش اللفظي ،والعنف البدني،
ّ
ّ
السلوك نابعا ً من األحكام املُسبقة أو عدم التسامح أو اخلوف من
االختالف .وتسري هذه السياسة في املدرسة خالل ساعات الدوام
الدراسي وقبله وبعده ،وأثناء التواجد في حرم املدرسة.
 ،وأثناء التواجد على منت سيارات ُممولة من إدارة التعليم ،وفي كافة
الفعاليات التي تتم برعاية املدرسة ،وفي غير منشآت املدرسة حينما
ُميكن البرهنة على أن هذا السلوك من شأنه التأثير سلبيا ً على
العملية التعليمية أو اجملتمع املدرسي .يجب على التلميذ الذي يعتقد
بالتنمر أو التخويف ،أن يُبلغ على الفور
أنه وقع ضحية لسلوك يتسم
ّ
أي فرد من طاقم املدرسة باحلادثة شفويا ً أو كتابيا ً .وسيتم التحقيق
للتنمر أو التحرش أو التخويف.
في كل البالغات املقدمة عن أي سلوك
ّ
املُوجهون باملدارس متواجدون لتقدمي خدمات استشارية .للتعرف

على املزيد ،نرجو زيارة الرابط التاليschools.nyc.gov/ :
.RulesPolicies/RespectforAll

صعوبات تتعلق بتكليفات متحدية؛ أدفعوه لكي يستمر في
احملاولة ،ولكي يقدم دائما ً أفضل ما لديه.

املشاركة
التالميذ الذين يشعرون بارتباط باملدرسة ،يشاركون في
األنشطة املدرسية ،ويكونون عالقات سوية مع معلميهم
وأقرانهم .شجعوا طفلكم على املشاركة في األنشطة
اإلضافية خارج املنهج ،وحضور الفعاليات املدرسية.
عادات العمل /املهارات التنظيمية

التالميذ الذين يعملون جيدا ً باستقاللية ،يتمكنون من تنظيم
الوقت بفاعلية ،ومراجعة أعمالهم لتحري الدقة .ميكنكم
مساعدة طفلكم في تنمية هذه املهارات عن طريق تشجيعه
على بدء التكليفات فور تلقيه لها ،وعن طريق مساعدته في
احلفاظ على دقة وترتيب كراساته املدرسية .يتعني أن حتتوي
كراسات طفلكم على أقسام منفصلة لكل مادة ،وأن تكون
مرتبة حسب التاريخ.

مهارات التواصل/التعاون
يعمل التالميذ سويا ً بطريقة جيدة ،ويعبرون عن أفكارهم
بفاعلية ،ويطلبون املساعدة عندما يحتاجون إليها .لكي
تساعدوا طفلكم في تعزيز هذه املهارات ،يتعني عليكم العمل
سويا ً من أجل تكوين مفكرة للهاتف حتتوي على أرقام هواتف
زمالء طفلكم في الفصل ،لالتصال بهم عندما يكون لديه
سؤال لتعلق بالتكليفات.
االنضباط الذاتي

يخوض التالميذ التحديات بدال ً من جتنبها ،ويتصرفون بالطريقة
املناسبة ،وباستطاعتهم التعبير عن سلوكهم الشخصي.
ميكنك أن تظهر االنضباط الذاتي لطفلك عن طريق جعله
يشاهدك وأن تستمع إلى اآلخرين قبل أن تقول ما تريده ،وأنك
تضع بعني االعتبار جميع جوانب املشكلة قبل إيجاد احلل.

احلضور

التواجد يوميا ً باملدرسة هو أول خطوة على طريق النجاح .إذا تغيب
تلميذ ليومني مدرسيني فقط في الشهر الواحد ،فسوف تفوته دروس
شهر كامل مع نهاية العام الدراسي .تعتبر املداومة باملدرسة أولوية
من صف ما قبل الروضة وحتى املرحلة الثانوية .إن التالميذ الذين
يتغيبون عن املدرسة مييلون للحصول على عالمات متدنية ،مما يحد من
خياراتهم للمدارس املتوسطة والثانوية .إذا كانت االلتزامات العائلية،
أو الظروف الصحية مثل الربو ،أو غيرهما من العوامل ،جتعل من
الصعب على طفلكم املداومة باملدرسة ،حتدثوا مع معلم طفلكم أو
اإلرشادي .للتعرف على املزيد ،نرجو زيارة الرابط:
�
املوجه
.nyc.gov/EveryStudent
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التعلم في البيت
صف الروضة وصف ما قبل الروضة
يواصل التالميذ التعلم حتى بعد مغادرة املدرسة .فيما يلي بعض املقترحات حول كيفية إحضار التعلم
واملعايير االساسية املشتركة إلى البيت .ميكنكم احلصول على مزيد من األنشكة املنزلية على الرابط التالي:
.schools.nyc.gov/Academics/CommonCoreLibrary/ForFamilies

الروضة

ﲤرنوا على القراءة مع طفلكم خالل اليوم ،من
خالل قراءة الالفتات في منطقة اجلوار ،أو اإلشعارات
بقطارات األنفاق أو في املكتبة .إن ذلك ميثل قراءة واقعية
جيدة لطفلكم.

صف
ما قبل
الروضة
عال مع طفلكم.
قوموا بعد األشياء بصوت ٍ
عال.
أملسوا كل شيء تقومون بعده ،وأذكروا الرقم بصوت ﹴ

توقفوا عند ملعب رياضي باملنتزة القريب منكم

ملشاهدة رياضة جماعية .أطرحوا على طفلكم أسئلة تشجعه
على التفكير في األرقام .على سبيل املثال ،حتدثوا عن نتيجة
املباراة .الفريق الذي يحصل على أعلى نقاط يفوز .كم عدد
النقاط التي حصل عليها الفريق ذي التيشيرت األحمر؟ كم عدد
النقاط التي حصل عليها الفريق ذي التيشيرت األزرق؟ من الذي
تعتقد أنه سيفوز؟
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الصف

األول

الصفان األول والثاني

الدراسات االجتماعية في الدراسات االجتماعية بالصف
األول ،يقوم التالميذ باستكشاف مفهوم العائلة ،مبا في ذلك
عائالت التالميذ أنفسهم ،اآلن وفي املاضي .أبدؤوا في عمل
صندوق لتاريخ العائلة .ساعدوا طفلكم في جمع الصور،
وقصاصات اجلرائد ،واخلطابات ،واخلرائط ،وغيرها من األغراض.
ضمنوا ذلك حقائق عن أسرتكم ،مثل أماكن معيشة أفراد
العائلة اآلخرين.
العلوم في منهج العلوم بالصف األول ،يستكشف التالميذ
تنوع احليوانات ،وخصائصها ،والتغير في الطقس والفصول.
ممارسة لعبة هل ستطفو؟ جمع أشياء مقاومة للماء ،مثل
الكرة املطاطية ،وقوالب البناء ،والقلم الرصاص ،والبلي .اطلبوا
من طفلكم أن يجرب كل من هذه االشياء ويتوقع إما أنها
ستطفو أم ستغرق .ميكن اختبار هذه التوقعات في إناء أو حوض
مليء باملاء.

الصف الثاني

تعليم القراءة والكتابة نظموا زيارة ألحد معالم مدينة
نيويورك مثل ميدان التاميز ،أو جسر بروكلني .ساعدوا طفلكم
في جمع معلومات عن هذا املعلم من كتاب أو من موقع
إلكتروني .أطلبوا من طفلكم جمع ثالث حقائق عن هذا املكان.
قوموا بزيارة هذا املعلم سويا ً واطرحوا على طفلكم أسئلة
لربط احلقائق التي قام بجمعها مع ما يراه بالفعل .على سبيل
املثال ،ملاذا يعتبر هذا املكان مهماً؟ هل ترى األشياء التي قرأت
عنها؟ هل هناك أي شيء مختلف عما قرأت؟
الرياضيات أبحث عن أي رقم مكون من ثالثة أعداد في املنزل.
ربنا تسكن في شارع رقم  ،125أو لديك صندوق به  250كيس
للساندوتشات ،أو ضبط درجة حرارة الفرن على  350درجة.
أعرضوا الرقم على الطفل وأطلبوا منه أن يصف هذا الرقم.
كم عدد املئات املوجودة؟ كم عدد العشرات؟ كم عدد اآلحاد؟
إذا استخدمتم  ،526اإلجابة ستكون هناك  5مئات ،و 2من
العشرات ،و 6من اآلحاد .ث ُم أطلبوا من طفلكم أن يكتب كل
رقم على بطاقة أو ورقة منفصلة .أخلطوا األرقام ث ُم أطلبوا من
طفلكم عمل أكبر رقم ممكن من األعداد الثالثة املتوفرة( .اجلواب:
 )652أطلبوا من طفلكم أن يبحث عن رقم آخر يتكون من
ثالثة أعداد وكرروا التجربة.
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الص

الصفان الثالث والرابع

الصف الثالث

الصف

الرابع

الدراسات االجتماعية في الصف الثالث من الدراسات
االجتماعية ،سيدرس التالميذ مفاهيم اجملتمعات حول العالم.
قوموا مع طفلكم بالتعرف على عدد الدول والثقافات املمثلة
في منطقتكم السكنية .على سبيل املثال ،ابحثوا عن
مطاعم يونانية أو مكسيكية؛ أو صحف بلغة كريول هايتي ،أو
اإلسبانية ،أو الروسية ،أو جار من دولة أخرى .حتدثوا حول كيفية
وصول هذه العائالت إلى والية نيويورك.

تعليم القراءة والكتابة أختاروا كتابا ً غير روائي يقرؤه
طفلكم في املدرسة أو خارج املدرسة .أطلبوا من طفلكم
أن يكتب رأيه في هذا الكتاب .أوالً ،يتعني عليه كتابة رأية في
جملة كاملة .تأكدوا من أنه يقوم بتعزيز رأيه باستخدام عدة
أمثلة من الكتاب .اآلن ساعدوا طفلكم في نشر رأيه على موقع
إلكتروني لبيع الكتب .هل ميكنه أن يوضي بهذا الكتاب لﻶخرين؟
ملاذا أو ملا ال؟

العلوم في منهج العلوم بالصف الثالث ،يستكشف التالميذ
املواد ،والطاقة ،واآلالت البسيطة ،وطرق تكييف النباتات
واحليوانات .قوموا بزيارة احلدائق واملالعب مع طفلكم .اختبروا
سطوح مختلفة وناقشوا مع طفلكم أي هذه السطوح لديه
احتكاك أكثر وأيهم لدية احتكاك أقل .كيف يؤثر االحتكاك
على الرياضات اخملتلفة مثل كرة القدم أو البيسبول؟

الرياضيات يعتبر العشاء وقتا ً مثاليا ً للتحدث عن الكسور.
اختاروا وجبة عشاء ميكن تقسيمها إلى أجزاء متساوية ،مثل
البطاطس املهروسة أو طبق القنبيط األخضر .أطلبوا من
طفلكم أن يساعدكم في تقسيم هذه الوجبة حتى يحصل
كل شخص على حصة متساوية .على سبيل املثال ،لدينا كمية
كاملة من البطاطس املهروسة وأربعة أفراد من العائلة .ما هو
كسر الكمية الكاملة الذي سيحصل عليه كل فرد من أفراد
العائلة؟ (اجلواب)4/1 :
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الصفان اخلامس والسادس

الصف اخلامس

الدراسات االجتماعية

في

منهج الصف اخلامس للدراسات االجتماعية ،يستكشف
التالميذ أﱈ نصف الكرة الغربي ،مبا في ذلك الواليات املتحدة،
وكندا ،وأمريكا الالتينية .ساعدوا طفلكم في البحث عن حدث
جار هام في كل أسبوع من املقاالت اإلخبارية أو من التلفزيون.
حتدثوا عما سيقوله الناس عن هذا احلدث بعد عام من اآلن ،أو
 10أعوام من اآلن ،أو  100عام من اآلن.
العلوم في منهج الصف اخلامس للعلوم ،يستكشف
التالميذ طبيعة االستعالم في العلوم ،وعلم األرض ،والطعام
والتغذية ،والنظام البيئي .قوموا مع طفلكم بتقرير التغيرات
التي ميكنها أن تدعم صحة العائلة ،على سبيل املثال ،القيام
بالتمرينات الرياضية بصفة دورية .أطلبوا من طفلكم أن يبحث
عن موارد موثوقة للمعلومات في الكتب ،أو عبر اإلنترنت،
وناقشوا معه ما تسطيع أسرتكم القيام به إلحداث تغيير.

الصف السادس

تعلم القراءة والكتابة

أسألوا طفلكم الذي يدرس
بالصف السادس ما نوع األعمال
التجارية التي يحتاجها حيكم رمبا يكون صيدلية قريبة من
منزلكم؟ محل بقالة ميكنك أن تشتري منه وجبة غداء سريعة؟
دعونا نقول أن طفلكم سيقترح سوق للفالحني لبيع املتجات
الزراعية الطازجة .اطلبوا منه أن يوضح ملاذا يحتاج احلي ملثل
هذا السوق .على سبيل املثال ،كيف سيفيد اجملتمع؟ ث ُم ،اقترحوا
عليه أن يناقﺶ فكرته مع بعض اجليران .هل يؤيدون وجهة نظره؟
ملاذا أو ملا ال؟ إذا حصل طفلكم على دعم لفكرته ،اطلبوا منه أن
يبحثها بطريقة أعمق .ميكنه أن يبحث عن مقاالت على شبكة
اإلنترنت أو يزور السوق بنفسه .ث ُم اطلبوا منه أن يكتب رسالة
إلى إدارة حتسني األعمال التجارية احمللية .يجب عليه أن يستخدم
أدلة من زيارته أو أبحاثه إلظهار ملاذا يتعني وضع هذا العمل
التجاري بعني االعتبار في احلي.

الرياضيات تخيلوا أن طفلكم لديه ثالث ساعات في عطلة
نهاية األسبوع بدون خطط الستغاللها .ساعدوه في تخطيط
وقته باستخدام النسب .اطلبوا منه أن يقترح بعض األنشطة.
اجعلوه يختار تقسيم الوقت الذي يريد قضاءه في االنشغال
بكل نشاط ،وحتديد عدد الدقائق التي تتوفر له لكل نشاط بناء
على النسب التي وضعها.

ﻣثﺎﻝ:
جدول أنشطة طفلكم في عطلة نهاية األسبوع
إجمالي الوقت 3 :ساعات =  180دقيقة العامل املشترك3 :

النشاط

كسور الوقت

الدقائق

القراءة

3/1

 60دقيقة

لعب
الباسبول

3/2

 120دقيقة
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الصفان السابع والثامن

الصف السابع

تعلم القراءة والكتابة شاهدوا نشرة األخبار مع طفلكم
الذي يدرس بالصف السابع .أبحثوا عن قضية حتوز على
اهتمامه .ث ُم ساعدوه في العثور على مقالة توفر معلومات
عن جانبي القضية في الصحف احمللية أو على شبكة اإلنترنت.
بعد قراءة املقال ،أطرحوا أسئلة عن األشياء التي قام الطفل
بقراءتها .على سبيل املثال ،ما هي األدلة التي استخدمها
الكاتب لدعم كل جانب من جوانب القضية؟ ما هي األدلة التي
جتدها أكثر إقناعاً؟ وملاذا؟ أطلبوا من طفلكم أن يعبر عن رأيه
اخلاص في القضية .ث ُم شجعوه على كتابة رسالة إلى محرر
الصحيفة أو املوقع اإللكتروني الذي نشر املقالة .أطلبوا من أن
يشارك رأيه ويعززه بأمثلة من املقالة.
الرياضيات من الذي يستطيع أن ميشي بسرعة أكثر  -أنت
أم طفلك بالصف السابع؟ أوالً ،قٌم بتحديد مسافة .ميكنكم
أن تذهبوا إلى مضمار محلي أو ممر في املنتزه تتوفر فيه
عالمات لقياس األميال ،أو استخدموا مسافات منطقة اجلوار.
استخدموا ساعة ميقاتية لقياس سرعة جريكم أو سيركم
ملسافة معينة .أطلبوا من طفلكم أن يحسب لكم سرعتكم
بامليل /الساعة .على سبيل املثال ،دعونا نقول أنكم اخترمت
ناصية معينة في منطقة اجلوار كمسافة للسباق .في منهاتن،
كل ناصية متثل  1/20من امليل .عندما تقومون بحساب الوقت،
ميكنم قطع هذه املسافة في دقيقة واحدة ،وميكن لطفلكم
قطعها في  30ثانية .أطلبوا منه أن يقيس معدل السرعة
باستخدام امليل /الثانية .هناك العديد من الطرق حلل النسب
واملعدالت.
ﺇﻟﻴكﻢ أﺣﺪﻯ اﻟﻄﺮﻕ:
مسافتك
 20/1ميل
دقيقة واحدة

x

20
20

=

ميل واحد
 20دقيقة

x

 60دقيقة
ساعة
واحدة

=  3 = 60أميال
في الساعة
20

الصف الثامن
الدراسات االجتماعية في منهج الصف الثامن للدراسات
االجتماعية ،يستكشف التالميذ تاريخ الواليات املتحدة وتاريخ
والية نيويورك من العصر الصناعي حتى اآلن .حتدثوا مع طفلكم
عن فرص العمل املتوفرة للشباب اليوم .كيف تختلف هذه
الوظائف عن تلك التي كانت متوفرة وأنتم في عمر طفلكم؟
حتدثوا مع طفلكم عن املهارات املطلوبة للحصول على وظيفة
جيدة اليوم.
العلوم في منهج الصف الثامن للعلوم ،يستكشف التالميذ
التناسل ،والوراثة ،والتطور؛ والبشر في بيئتهم الطبيعية؛
وأنظمة األرض والشمس والقمر؛ والقوة واحلركة على األرض.
حتدثوا بصفة دورية عن أخبار العلوم التي تتم تغطيتها
في وسائل اإلعالم .كيف ميكن الكتشاف جديد أن يؤثر على
حياتكم؟ ماذا ميكن لطفلكم القيام به لالستفادة أو للتعلم من
هذا االكتشاف؟
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تعرفوا على مزيد من املعلومات
حول املعايير األساسية
املشتركة للتعلم ،وكيف
ميكنكم دعم طفلكم في
املنزل.

• قوموا بزيارة مكتبة املعايير األساسية املشتركة للتعلم ،على املوقع اإللكتروني إلدارة التعليم:
schools.nyc.gov/Academics/CommonCoreLibrary/ForFamilies
• قوموا بزيارة صفحات اآلباء والعائالت،على املوقع اإللكتروني إلدارة التعليم:
schools.nyc.gov/ParentsFamilies
• أقرؤوا الكتيب اخلاص بجمعيات اآلباء واملعلمني على املستوى القومي "دليل اآلباء لنجاح التالميذ" ،والذي يركز على
املعايير االساسية املشتركة للتعلم pta.org/4446.htm
• موقع " ،"EngageNYهو موقع قامت باعداده إدارة التعليم ملدينة نيويورك ،وهو يوفر موارد إضافية عن املعايير
األساسية املشتركة للتعلمengageny.org:
• ملشاهدة مقطع فيديو حول كيفية عمل املعايير االساسية املشتركة للتعلم ،زوروا القناة التعليمية على الرابط:
teachingchannel.org/videos
• لإلطالع على خارطة الطريق اخلاصة باآلباء عن مهارات اللغة اإلنكليزية ،والقراءة ،والرياضيات ،قوموا بزيارة موقع
مؤسسة " ،"Council of Great City Schoolsعلى الرابطcgcs.org/page/244 :
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أبق على إطالع
إن البقاء على إطالع على أداء طفلك األكادميي وسلوكه في املدرسة واملنزل ،يعتبر عامال ً أساسيا ً
لضمان أنه يكتسب املهارات التي سيحتاجها للنجاح في الكلية واملسارات املهنية.

إن أسهل طريقة للبقاء على إطالع بتعليم طفلك هي أن تشارك في مدرسته :اتصل دوريا ً مبعلمي طفلك ،و/أو أحضر اجتماعات
الوالد واملعلم ،و /أو تطوع في فعاليات املدرسة ،و /أو أنضم إلى جمعية اآلباء .فيما يلي بعض األسئلة التي قد ترغب في طرحها
على معلم طفلك خالل اجتماعات الوالد واملعلم ،وعلى مدار العام الدراسي.

أسألوا عما يتعلمه طفلكم في املدرسة واستعلموا عن الطرق التي ميكنكم بها دعم تعلمه في البيت.
 .1ما املتوقع من طفلي تعلّمه ومعرفته وعمله في مستوى الصف احلالي؟ كيف سيتم تقييم ذلك؟
 .2كيف يتم استخدام املعايير األساسية املشتركة للتعلم في فصل طفلي؟ هل ميكنك أن تشرح لي كيف تعد أعمال الفصل
طفلي للنجاح في الكلية واملسارات املهنية؟
 .3ما هي األعمال التي يتعني على طفلي القيام بها في املنزل لدعم ما يحدث في الفصل؟
 .4ما هي األشياء التي يقوم بها طفلي على أكمل وجه؟ ما هي األشياء التي يتعثر فيها طفلك؟
 .5ما الذي بوسعي القيام به إلعداد طفلي للعام الدراسي القادم؟

أسألوا عن سلوك طفلكم إن التفكير اإليجابي واإلميان بالذات يعتبران عوامل أساسية للبقاء على درب النجاح.
 .1هل يظهر طفلي إلتزاما ً باملدرسة؟ هل يداوم على احلضور بانتظام؟
 .2هل طفلي معد لتحقيق األهداف املناسبة ويعمل من أجلها؟
 .3هل ينجز طفلي التكليفات حتى ولو واجهته إنتكاسات؟
 .4هل يعرف طفلي مواطن القوة لديه؟
 .5هل يعرف طفلي الدعم املتوفر له؟
 .6هل يتمكن طفلي من مناصرة مصاحلة الذاتية؟

إذا كان لديك سؤال حول أي موضوع آخر غير أكادميي ،ينبغي عليك االتصال مبدرسة طفلك وطلب التحدث إلى منسق شؤون اآلباء.
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املشاركة والبقاء على إطالع
إن اآلباء والعائالت ميثلون شركاء أساسيني في إعداد تالميذنا للمستقبل املشرق ،إنكم تتركون أكبر األثر
على طفلكم وأنتم أقوى مناصريه.

إننا نتوقع أن يتخرج كل
تلميذ من مدارسنا وهو جاهز
للتعامل مع حتديات الدورات
الدراسية بالكليات والوظائف
التي تتطلب الكثير من العمل.
ولكن ذلك ميكن أن يتحقق
فقط عندما نعمل كلنا سويا ً.
إن مشاركة العائالت هي مكون
أساسي لنجاح التلميذ في
املدرسة وبعد التخرج.

أدوات ألجلك
لقد قمنا بتوفير العديد من األدوات عبر اإلنترنت لتزويدكم
بالقوة في متابعة طفلكم تقدم طفلكم األكادميي وللتعرف
على ما يحدث في املدرسة .أدخلوا على شبكة اإلنترنت
واستكشفوا ما يتعني عليكم معرفته للبقاء على إطالع.

موقع وصلة اآلباء ()ARIS Parent Link

وصلة اآلباء ( )ARIS Parent Linkللحصول على معلومات
مشخصنة ومحدثة حول تقدم طفلكم األكادميي  -مبا في ذلك
املواظبة على احلضور ودرجات االمتحانات  -نرجو الدخول على
الرابط التالي .ARISParentLink.org :سوف حتتاجون
إلى رقم هوية طفلكم ( )OSIS IDوكلمة املرور .نرجو االتصال
مبنسق شؤون اآلباء مبدرسة طفلكم للحصول على كلمة مرور
مؤقتة قبل تسجيل الدخول للمرة األولى.

املوقع اإللكتروني إلدارة التعليم

املوقع اإللكتروني إلدارة التعليم زوروا املوقع اإللكتروني إلدارة
التعليم على الرابط schools.nyc.gov :للحصول على
آخر األخبار واإلشعارات حول مدارس املدينة.

اإلشعارات عن طريق البريد اإللكتروني

ميكنك أيضا ً تلقّ ي إشعارات دورية بالبريد اإللكتروني خاصة
باألخبار ،وعمليات القيد ،والتغييرات في اجلدول املدرسي بسبب
حالة الطقس ،واملزيد من املواضيع ،من خالل التسجيل على
املوقع اإللكتروني.schools.nyc.gov/Subscribe:
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البحث عن مدرسة
قوموا بزيارة املوقع اإللكتروني إلدارة التعليم
على العنوان .schools.nyc.gov :للحصول على
معلومات عن مدرسة طفلكم ،أكتبوا اسم املدرسة في مربع
"."School Search
هاتف االستعالمات 311

إذا كانت لديك أسئلة إضافية تتعلق باملدرسة ،اتصل برقم
هاتف االستعالمات  311حيث يستطيع عامل هاتف ُمدرّب
مساعدتك.

الرسائل النصية

أبعثوا بعبارة " "nycschoolsإلى رقم الهاتف 877-877
للحصول على التحديثات.
زوروا الرابطschools.nyc.gov/:
.ParentsFamilies
تابعونا على موقع فيسبوك Facebook.
 com/NYCSchoolsو تابعونا على موقع تويتر @
.NYCSchools

االستعداد للكلية �
واملسارات املهنية
تخطيط الدورات الدراسية
بعد التحاقهم باملدرسة الثانوية ،سيحتاج التالميذ لدراسة
دورات دراسية متقدمة ،وأن يحسنوا األداء في امتحانات
الريجنت إلظهار استعدادهم للكليات واملسارات املهنية.
لالستعداد للعمل املتقدم في املدرسة الثانوية ،يتعني على
طفلكم أن يستخدم سنوات املدرسة املتوسطة للبحث عن
طرق لتعجيل التعلم في الفصل ومن خالل فرص التعلم
اإلضافية خارج املنهج الدراسي .قد يتضمن ذلك املشاركة
في نواد وبرامج أكادميية ،خالل وبعد الدوام الدراسي ،وكذلك
االلتحاق بدورات متقدمة ،إذا مت توفيرها في مدرسة الطفل و/
أو خالل البرامج الصيفية.
إضافة إلى ذلك ،أعملوا مع طفلكم من أجل وضع أهداف
عالية .يتعني على طفلكم أن يبدأ في العمل من أجل
احلصول على الدرجات واملتطلبات التي يتعني على طالب
املدارس الثانوية حتقيقها ،لاللتحاق بالكليات واالستعداد
للوظائف بداية من املدرسة االبتدائية واملدرسة املتوسطة.

التخطيط للمستقبل

إن التخطيط للنجاح في الكليات واملسارات املهنية ال يتعلق
فقط باحلصول على درجات جيدة .إنه يتضمن أيضا ً الوضع
بعني االعتبار اهتمامات طفلكم وأهدافه ،وفهم املسالك

كل صف له أهميته.

إن طفلكم بحاجة إلى املهارات التي يتعلمها هذا
العام للنجاح في العام القادم .استثمر بعض
الوقت في فهم نقاط القوة لدى طفلك ،وأعمل
مع مدرسته عن كثب لضمان أنه على املسار
الصحيح لتحقيق النجاح في العام القادم.

استخدام شبكة اإلنترنت

يتضمن هذا الدليل العديد من املواقع اإللكترونية للبحث
على معلومات حول تعليم طفلكم .إذا لم يتوفر لديكم
إنترنت باملنزل ،ميكنكم استخدام شبكة اإلنترنت مجانا ً
باملكتبات العامة .وتسمح العديد من املدارس لآلباء
باستخدام أجهزة الكمبيوتر اخلاصة بها للبحث عن
معلومات مدرسية .اتصل مبنسق شؤون اآلباء لالطالع على
املزيد من املعلومات .وتذكروا أنه دائما ً بإمكانكم االتصال
برقم هاتف االستعالمات .311

اخملتلفة التي ميكن لطفلكم إتباعها ،ومساعدة طفلكم في
االلتحاق بالبرامج واملدارس التي تلبي تطلعاته.

استكشاف الكليات واملسارات املهنية

استكشفوا مبكرا ً .حتدثوا مع طفلكم حول اعتماماته
ومختلف أنواع املسارات املهنية .ساعدوا طفلكم في
التحدث مع شخص بالغ في العائلة واجملتمع ،يكون لديه
مهن مختلفة .أبحثوا سويا ً في املؤهالت العلمية املطلوبة
ملمارسة هذه املهن .زوروا الكليات في األحياء اخلمسة وخارج
مدينة نيويورك .تعرفوا على اخليارات اخملتلفة للمدارس
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املتوسطة والثانوية املتوفرة لطفلكم .كل مدرسة لديها نقاط
القوة اخلاصة بها ،والكثير من املدارس لديها موضوعات دراسية
مختلفة .أبحثوا عن البرامج واملدارس التي تلبي اهتمامات
طفلكم.

اإللتحاق بالكليات

يتمتع طفلكم بخيارات عديدة عندما يتعلق األمر باختيار
مدرسة متوسطة ومدرسة ثانوية .ساعدوا طفلكم في
التفكير حول مدى مالئمة اهتماماته وتطلعاته مع نقاط القوة
التي توفرها اخليارات اخملتلفة للمدارس .أعملوا مع مدرسة
طفلكم ملساعدة أسرتكم في تعبئة الطلبات الضرورية وغيرها
من املهام املطلوبة للقبول.

األمور املالية

ال تقل أبدأ أن الوقت مازال مبكرا ً للبدء في اإلدخار للكلية واحلياة
فيما بعد املرحلة الثانوية .بينما ال يتعني على األمور املالية أن
حتد من اخليارات املتاحة ملستقبل طفلكم ،فمن املهم أن تعرفوا
كم ستتكلف الدراسة في الكلية وكيف ستدفعون هذه
التكاليف.
فبفضل املساعدة املالية من الوالية واحلكومة الفيدرالية،
يستطيع معظم الطلبة أن يلتحقوا بالكلية .لكي تتأهلوا
للحصول على املساعدة ،ستحتاجون القيام بعدة خطوات
تتضمن تقدمي إقراراتكم الضريبية سنويا ً.
توفر والية نيويورك خطة اإلدخار  ،529والتي تسمى خطة
اإلدخار املباشر ( ،)Direct Planوالتي ميكنها أن تساعد
العائالت في اإلدخار للكليات .وهي عبارة عن حساب استثماري
ميكنكم من وضع بعض النقود جانبا ً لدفع تكاليف التعليم
العالي املؤهلة لذلك ،مثل مصاريف الكليات ،وبعض مصاريف
السكن اجلامعي ،والكتب ،والرسوم .إن خطة  529التابعة
للوالية توفر منافع ضريبية ال توفرها حسابات اإلدخار األخرى.
للحصول على مزيد من املعلومات ،نرجو زيارة املوقع اإللكتروني
خلطة  529التابعة لوالية نيويورك.nysaves.com :

يتمتع طفلكم بخيارات عديدة عندما
يتعلق األمر باختيار مدرسة متوسطة
ومدرسة ثانوية .أبحثوا عن البرامج واملدارس
التي تلبي اهتمامات طفلكم.

وبينما قد يكون من املستحيل إدخار نقود كافية لتغطية
تكلفة الدراسية في الكلية بالكامل ،فإن كل دوالر ادخرته
لطفلك سيكون دوالرا ً أقل من القروض التي يتعني على طفلك
اقتراضها.

�
الصيفية
حتقيق أكبر استفادة من العطلة
تعد أشهر الصيف فرصة لطفلكم للبحث عن فرص تعليمية
خارج املدرسة .توفر مدينة نيويورك العديد من الفرص الثمينة
التي ميكنها مساعدة طفلكم في أكتشاف اهتمامات �
جديدة .قوموا بزيارة املوقع اإللكتروني:
�
ومسارات مهنية
 ، nyc.gov/html/dycdللبحث عن معسكرات تعليم
الكمبيوتر ،أو برامج العلوم ،أو برامج الفنون األدائية ،أو فرص
أخرى تتناسب مع اهتمامات طفلكم .هناك العديد من البرامج
اجملانية والبعض اآلخر قد يعرض تقدمي تدريبات ميدانية داخلية.

تساعد املنح املالية الفيدرالية ومنح الوالية في تغطية تكاليف
الكلية ،ولكن هناك العديد من التكاليف الهامة السابقة
لاللتحاق بالكلية تتحمل العائالت مسؤوليتها .يتعني على
العائالت التخطيط لتكاليف طلب التقدمي ،ورسوم االمتحانات
املوحدة ،وتكاليف الرحالت للكليات ،والدورات الدراسية اإلضافية
لإلعداد لالمتحانات.
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املسار املشترك للنجاح
يتعني أن يتمتع جميع التالميذ بإمكانية الوصول لتعليم عالي اجلودة ،وتدريس متح ٍد ،يعدهم لبلوغ
كامل إمكاناتهم الكامنة ،مبا في ذلك االلتحاق بالكليات واملسارات املهنية واملعيشة املستقلة.

إن وعدنا باملساواة يعني ضمان أن جميع التالميذ  -مبا في ذلك
أولئك الذين يتعلمون اللغة اإلنكليزية ،والذين يتطلبون خدمات
التعليم لذوي االحتياجات اخلاصة  -تتوفر لهم نفس الفرص
لإلستعداد للنجاح .بحلول العام الدراسي  ،2013-2012فإننا
نبدأ مبادرة "الطريق املشترك للنجاح" (A Shared Path
 ،)to Successوهي مبادرة متعددة املراحل حملاسبة التالميذ
املعوقني على أساس املعايير العالية ،حتى يتخرجوا من املدرسة
الثانوية وهم معدون بالكامل للكليات واملسارات املهنية
واملعيشة املستقلة.
بداية من خريف عام  ،2012سيتمكن التالميذ املعوقون
الداخلني إلى صف الروضة ،أو الصف السادس ،أو الصف التاسع،
من املداومة في نفس املدارس التي ميكنهم املداومة بها لو لم
يكن لديهم برنامج للتعليم الفردي ( ،)IEPسواء كان ذلك
باملدرسة التابعة للتوزيع اجلغرافي أو باملدرسة محل اختيارهم.
يتم تزويد جميع التالميذ الذين لديهم برنامج للتعليم الفردي
( ،)IEPبأكبر فرصة ممكنة لدراسة منهج التعليم العام ،ويتم
تعليمهم في بيئة أقل تقيدا ً مبا هو مناسب .إن ذلك يعني أنه
عندما يكون مناسبا ً أكادميياً ،وكلما أمكن ذلك ،سيتم تعليم
التالميذ املعوقني في نفس الفصول الدراسية مع التالميذ غير
املعوقني.

تظهر األبحاث أنه كلما زاد الوقت الذي يقضيه التالميذ في
التعلم سوياً ،كلما زادت فرصة تخرج التالميذ املعوقني وهم
مستعدون لاللتحاق بالكلية واملسارات املهنية .كما أن تالميذ
التعليم العام يستفيدون من ذلك أيضا ً .تؤكد الدراسات
القومية أن جميع التالميذ يستفيدون اجتماعيا ً وأكادمييا ً من
التعليم جنبا ً إلى جنب مع أقرانهم من ذوي اإلعاقات املتنوعة.
للحصول على مزيد من املعلومات حول التعليم لذوي
االحتياجات اخلاصة في مدرستنا ،حتدث مع مدير مدرسة طفلك،
أو منسق شؤون اآلباء ،أو قٌم بزيارة الرابط التاليschools.:
.nyc.gov/Academics/SpecialEducation

إننا ملتزمون بتزويد جميع تالميذنا ،مبا في ذلك التالميذ متعلمي اللغة اإلنكليزية،
بإمكانية الوصول لتعليم ممتاز وعالي اجلودة .هناك عدد من مدارسنا توفر برامج
مزدوجة اللغة ،حيث تشجع متعلمي اللغة اإلنكليزية على استخدام لغتهم
األصلية في الفصول الدراسية بينما يتعلمون اللغة اإلنكليزية .تظهر األبحاث أن
هذا املدخل ميكنه أن يساعد التالميذ في تعلم احملتوى األكادميي واللغة اإلنكليزية
بطريقة أسرع .ميكنكم مساعدة طفلكم في املنزل عن طريق التحدث إلية
بلغتكم األصلية والقراءة له بها .حتدثوا مع مدارس أطفالكم عن خيارات البرامج
التعليمية مزدوجة اللغة ،ومدى توفرها.
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البدء اآلن
ال تقل أبدأ أن الوقت مازال مبكرا ً للبدء في إعداد طفلكم للنجاح في املرحلة الثانوية .إن املهارات
والعادات اإليجابية التي يتعلمها طفلكم اآلن سوف تساعده في مواجهة التحديات التي سيواجهها
في الكلية وأماكن العمل.

تعزيز مهارات االستذكار

• علموا طفلكم كيفية استخدام التقومي أو املفكرة لكتابة
التكليفات وتخطيط موعد إجنازها.
شجعوا طفلكم على بدء املهام فور تكليفه بها.
• ّ
• أكدوا على ضرورة بذله لقصارى جهوده في كل مرة.
• خصصوا مكانا ً لطفلكم ألداء الواجب املنزلي في الليل،
وخصصوا له وقت يومي لالستذكار.
• تأكدوا من أن طفلكم يؤدي األعمال املطلوبة جلميع املواد.
• تأكدوا من أن طفلكم يتناول أطعمة مغذية ،ويشارك في
أنشطة بدنية ملدة  60دقيقة على األقل ،وأنه ينال قسط
وافر من النوم كل ليلة.
• شجعوا املواظبة على احلضور يوميا ً إلى املدرسة إال إذا كان
طفلكم مريض بالفعل .أحصلوا على األعمال التعويضة
عندما يكون الطفل مريضا ً باملنزل.

املُتابعة

تفحصوا كشف درجات طفلكم في كل فترة من فترات
• ّ
تقدير الدرجات .تأكّدوا من أن السجل املدرسي الدائم
لطفلكم يعكس بدقة درجاته ،والبيانات الصحيحة عن
احلضور.
• أستخدموا وصلة اآلباء ( )ARIS Parent Linkلتتبع
تقدم طفلكم.
• بداية من املدرسة املتوسطة ،سيكون هناك مسار أكادميي
يتعني على طفلكم إتباعه لضمان االستعداد للكلية
واملسارات املهنية .تعرفوا على املواد والدورات الدراسية
املتوفرة في مدرسة طفلكم ،وتأكدوا أنه يدرس في الفصول
املتحدية التي ستساعد في إعداده للمدرسة الثانوية وما
بعدها.

استكشفوا اجلبهة التالية اآلن
• أبدؤوا في احلديث مع طفلكم عن األهداف طويلة املدى .إن
إدراك طفلكم لألهداف التي يسعى إليها سيسهل طريقه
لتحقيقها.
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تعرفوا على حقوقكم
إنك تتمتع بحقوق معينة كوالد(ة) أو كولي(ة) أمر طبقا ً
للقوانني الفيدرالية وقوانني الوالية .هذه احلقوق تتضمن احلق
في اإلطالع على سجالت طفلك املدرسية ،وسجالت الفصل،
والسجالت األكادميية ،وسجالت املواظبة على احلضور ،واملواد
التعليمية ،طاملا أن طريقة اإلطالع على هذه السجالت ال يشوش
على أعمال اليوم املدرسي .كما تتمتع أيضا ً باحلق في الوصول
إلى معلومات تتعلق بحضور اجتماعات عامة ،وكذلك جلسات
االستماع اخلاصة مبستشار التعليم ومجلس املدينة واملدراء
املراقبني اجملتمعيني ومجالس التعليم اجملتمعية ،وجلسات
االستماع املدرسية.

إذا كنت معترضا ً على قرار مدرسي ،ميكنك أن تتخذ إجراء قانوني
الستئناف القرارات أو ميكنك التقدم بشكاوى لدة إدارة التعليم
حول أمور تؤثر على تعليم طفلك .أخيراً ،ميكنك الوصول إلى
معلومات حول البرامج التي تسمح لطفلك بالتقدم للقبول،
إينما كان ذلك مناسباً ،مبدارس خارج منطقة التوزيع اجلغرافي
التي يداوم بها طفلك .لقراءة الئحة حقوق اآلباء كاملة أو
للتعرف على كيفية تقديك شكوى ،نرجو زيارة املوقع اإللكتروني:
 schools.nyc.gov/Offices/FACEأو االتصال برقم
هاتف االستعالمات .311

إشعار باحلقوق الفيدرالية حلماية اخلصوصية
قانون احلقوق التعليمية للعائلة وحماية اخلصوصية (" )"FERPAيعطي لآلباء والتالميذ في سن  18سنة أو أكثر حقوقا ً
معينة فيما يتعلق بالسجالت التعليمية للتلميذ .إن ميثاق حقوق اآلباء وتعليمات املستشار رقم  A-820تقدم معلومات
إضافية ميكن اإلطالع عليها على املوقع اإللكتروني .schools.nyc.gov/RulesPolicies

لديك احلق في:
 .1طلب وفحص ومراجعة سجالت طفلك التعليمية خالل  45يوما ً
من تسلم طلبك بذلك .يتعني عليك تقدمي طلب مكتوب يحدد
السجل (السجالت) التي تود فحصها .ستقوم مدرسة طفلك
بإشعارك بالوقت واملكان الذي ميكنك القيام فيهما بفحص
السجالت.

هناك استثناء أخر يسمح بالكشف عن املعلومات دون احلصول على
إذنك ،وهو الكشف عن املعلومات ،عند الطلب ،ملسؤولي منطقلة
تعليمية مدرسية أخرى يسعى طفلك أو يخطط للقيد بها ،أو
يكون قد تقيد بها فعالً ،إذا مت هذا الكشف عن املعلومات ألغراض
قيد طفلك أو حتويله.

 .2طلب إجراء تغيير في سجالت طفلك التعليمية عندما تعتقد
بأن هذه السجالت غير دقيقة ،أو مضللة ،أو أنها تخالف قانون
( )FERPAحلماية اخلصوصية .يتعني عليك التقدم بطلبات كتابية
لتعديل السجالت ،وعليك حتديد احملتوى الذي ترغب في تغييره وسبب
طلب هذا التغيير .إذا قررت إدارة التعليم ملدينة نيويورك عدم تعديل
السجالت كما طلبت ،سيتم إخطارك بحقك في طلب جلسة
استماع وكذلك باإلجراءات احملددة اخلاصة بجلسات االستماع.

 .4قٌم برفع شكوى إلى وزارة التعليم اإلمريكية إذا كنت تعتقد أن
إدارة التعليم ملدينة نيويورك قد أخفقت في حتقيق متطلبات قانون
( .)FERPAميكن التقدم بالشكاوى لدى املكتب اخملتص بإدارة شؤون
قانون (:)FERPA

 .3تقدمي موافقة كتابية قبل الكشف عن السجالت التعليمية
لطفلك والتي تتضمن معلومات محددة للهوية الشخصية ،فيما
عدا بعض احلاالت التي يسمح فيها قانون ( )FERPAبالكشف عن
السجالت التعليمية دون احلصول على موافقة .هناك استثناء واحد
يسمح بالكشف عن املعلومات دون احلصول على إذنك ،وهو الكشف
عن املعلومات ملسؤولي املدرسة الذين يحتاجون ملراجعة السجالت
التعليمية وفقا ً ملتطلبات مسؤولياتهم الوظيفية .أمثلة مسؤولي
املدرسة تتضمن موظفي إدارة التعليم ملدينة نيويورك (مثل اإلداريني،
واملشرفني ،واملعلمني ،واملربني اآلخرين أو أفراد طاقم الدعم) ،واألفراد
الذين عينتهم إدارة التعليم ملدينة نيويورك ألداء خدمات أو وظائف
ميكنها بخالف ذلك أن تستخدم موظفيها ألدائها (مثل الوكاالت
واملقاولني واملستشارين) ،والذين يخضعون للرقابة املباشرة إلدارة
التعليم فيما يتعلق باستخدام وحفظ املعلومات الدالة على
الشخصية من السجالت التعليمية.

Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202-8520
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التقومي املدرسي للصفوف من صف ما قبل الروضة إلى الصف
الثامن للعام الدراسي 2013-2012
 6سبتمبر /أيلول

بداية الدراسة جلميع التالميذ
• انصراف مبكر لتالميذ صف الروضة باملدارس غير التابعة للمنطقة
التعليمية رقم  75فقط
• دوام مدرسي جزئي لتالميذ صف ما قبل الروضة في املدارس العامة

 7سبتمبر /أيلول

أول يوم دراسي كامل جلميع تالميذ الروضة باملدارس غير التابعة
للمنطقة التعليمية رقم .75
• دوام مدرسي جزئي لتالميذ صف ما قبل الروضة في املدارس العامة.

 10سبتمبر /أيلول

 24ديسمبر /كانون أول 1 -يناير /كانون ثان

عطلة الشتاء (تتضمن عيد امليالد ويوم رأس السنة) (املدارس ُمغلقة).
سوف يعود التالميذ إلى املدرسة يوم األربعاء 2 ،يناير /كانون ثان،
.2013

 21يناير /كانون ثان

يوم د /مارتن لوثر كينج (املدارس ُمغلقة)

 6فبراير /شباط

عطلة ألطفال صف ما قبل الروضة

 22-18فبراير /شباط

أول يوم دراسي كامل لتالميذ صف ما قبل الروضة باملدارس العامة.

عطلة منتصف الشتاء (مبا في ذلك عيد ميالد الرئيس واشنطن ويوم
االحتفال بعيد ميالد الرئيس لنكولن) (املدارس ُمغلقة)

رأس السنة العبرية (املدارس ُمغلقة)

اجتماعات الوالد واملعلم للمدارس املتوسطة والثانوية املتوسطة

 17و 18سبتمبر /أيلول

 28-27فبراير /شباط

 26سبتمبر /أيلول

 12و 13مارس /آذار

عيد الغفران (املدارس ُمغلقة)

اجتماعات الوالد واملعلم للمدارس االبتدائية

 8أكتوبر /تشرين أول

 18و 19مارس /آذار

االحتفال بيوم كولومبس (املدارس ُمغلقة)

اجتماعات الوالد واملعلم للبرامج املدرسية للمنطقة التعليمية رقم
75

عطلة ألطفال صف ما قبل الروضة

 25مارس /آذار  2 -أبريل /نيسان

 17أكتوبر /تشرين أول

عطلة الربيع (مبا في ذلك اجلمعة احلزينة ،وعيد الفصح ،وعيد الفصح
اليهودي) (املدارس ُمغلقة) .سوف يعود التالميذ إلى املدرسة صباح
يوم االربعاء 3 ،أبريل /نيسان

 6نوفمبر /تشرين ثان

يوم االنتخابات (املدارس ُمغلقة)

 7و 8نوفمبر /تشرين ثان

اجتماعات الوالد واملعلم للبرامج املدرسية للمنطقة التعليمية رقم
75

 12نوفمبر /تشرين ثان

االحتفال بيوم احملاربني القدماء (املدارس ُمغلقة)

 13و 14نوفمبر /تشرين ثان

اجتماعات الوالد واملعلم للمدارس االبتدائية

 19و 20نوفمبر /تشرين ثان

اجتماعات الوالد واملعلم للمدارس املتوسطة والثانوية املتوسطة

 22و 23نوفمبر /تشرين ثان

عطلة عيد الشكر (املدارس ُمغلقة)

 5ديسمبر /كانون أول

عطلة ألطفال صف ما قبل الروضة

 10أبريل /نيسان

عطلة ألطفال صف ما قبل الروضة

 27مايو /أيار

االحتفال بيوم الذكرى (املدارس ُمغلقة)

 4يونيو /حزيران

أول نصف يوم إداري في شهر يونيو /حزيران (إنصراف مبكر لتالميذ
املدارس االبتدائية)

 6يونيو /حزيران

يوم مؤمتر مستشار التعليم للتنمية املهنية للموظفني (املدارس
ُمغلقة)

 13يونيو /حزيران

ثاني نصف يوم إداري في شهر يونيو /حزيران (إنصراف مبكر لتالميذ
املدارس االبتدائية)

 26يونيو /حزيران

اليوم األخير في الدراسة جلميع التالميذ (إنصراف مبكر)

تنص 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 وفقا ً للقانون.
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طلب احلصول على بطاقة مكتبية
هناك أكثر من  200مكتبة عامة في أنحاء مدينة نيويورك .البطاقات املكتبية اجملانية تتيح لكم استعارة الكتب وأسطوانات الفيديو
( ،)DVDواألقراص املضغوطة ( ،)CDوغيرها من املوارد الثقافية .كما تقيم الفروع احمللية للمكتبات فعاليات تتراوح من جلسات قراءة الكتب
املصورة لألطفال إلى عرض سلسلة من األفالم ،وقراءة الشعر ،وفصول تعليم الكمبيوتر للكبار.

إرشادات:
للحصول على بطاقة مكتبية ،نرجو تعبئة هذا الطلب وتقدميه مع بطاقة هوية مقبولة إلى مكتبتكم احمللية .ميكن للبالغني أن يظهروا
رخصة القيادة لوالية نيويورك ،أو تصريح تعلم القيادة ،أو بطاقة هوية أخرى حتمل صورة صاحبها .ميكن للشباب الصغار (في سنة )17-13
أن يبرزوا أوراق عملهم احلالية أو بطاقة الهوية املدرسية .األطفال (في سن  12سنة أو أقل) يتعن عليهم احلصول على توقيع الوالد(ة) أو
ولي(ة) األمر على طلب التقدمي؛ وسيكون اآلباء مسؤولني عن املواد التي متت استعارتها باستخدام بطاقة طفلهم .نرجو زيارة املوقع اإللكتروني
للمكتبة الواقعة بحيك ،للحصول على قائمة كاملة مبستندات الهوية املقبولة ومكان املكتبة القريبة من محل إقامتك .لسكان البرونكس،
ومنهاتن ،وستاتن آيالند ،نرجو زيارة الرابط التاليnypl.org :؛ لسكان بوكلني ،نرجو زيارة الرابط التاليbrooklynpubliclibrary.org :؛
لسكان كوينز ،نرجو زيارة الرابط التالي .queenslibrary.org :ميكن للبالغني والشباب أن يتقدموا بطلب للحصول على بطاقة مكتبية
عبر شبكة اإلنترنت.

 .1علم على واحدة فقط:
❏ طفل ( 12سنة أو أقل)

❏ شاب (من  13إلى  17سنة)

❏ بالغ ( 18سنة أو أكثر)

 .2معلومات التلميذ(ة) /حامل البطاقة املكتبية:
االسم األخير

االسم األوسط

االسم األول

النوع

تاريخ امليالد (سنة/يوم/شهر)
عنوان املنزل

❏ ذكر

❏ أنثى

رقم الشقة

احلي أواملدينة

الوالية

رقم هاتف املنزل

الرمز البريدي

عنوان البريد اإللكتروني

إن استخدام املعلومات احملمية بحقوق املليكة تخضع لسياسة اخلصوصية التابعة للمكتبات الثالثة �(متوفرة على الرابط،nypl.org :
و ،queenslibrary.orgو)brooklynpubliclibrary.org

 .3الوالد(ة) /ولي(ة) األمر (يتعني تعبئة هذا اجلزء للتالميذ في سنة  12سنة أو أقل):
االسم األخير

االسم األول

عنوان البريد اإللكتروني

االسم األوسط
الكود

رقم الهاتف

(علم على أ أو ب):

❏

أ .ميكن لطفلي استعارة كتب للكبار وكذلك كتب لألطفال ❏ .ب .ميكن لطفلي أن يستعير مواد تصلح لألطفال فقط.

الوالد(ة) /ولي(ة) األمر مسؤول عن املواد التي تتم استعارتها باستخدام البطاقة املكتبية للطفل.
التاريخ

توقيع الوالد(ة) أو ولي(ة) األمر

هذا اجلزء الستخدام موظف املكتبة فقط ()This Section is for Staff Use Only
Address Verification Proof Log
PTYPE
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تعرفوا على املزيد
اإللكتروني:
�
ميكنكم الطالع على نسخ من هذه األدلة وتنزيلها للصفوف من صف ما قبل الروضة إللى الصف الثامن ،من موقعنا
.schools.nyc.gov/ParentsFamilies
مدرسته .ملزيد من املعلومات ،زُر املوقع اإللكتروني:
�
تُقدم إدارة التعليم معلومات إضافية حول تعليم طفلك وأفكارا ً حول كيفية دعمه سواء في البيت أو في
 .schools.nyc.govميكنك أيضا ً االتصال مبنسق شؤون اآلباء مبدرستك أو برقم هاتف االستعالمات .311

تنص 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
اجلنسانية/التعبير عن تلك الهوية في برامجها وأنشطتها
�
التوجه اجلنسي أو الهوية
التعليمية ،وعلى احملافظة على بيئة خالية من التحرش اجلنسي وفقا ً للقانون.
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