 #كل طفل هو مستقبلنا

المستفيدون:

وقت البدء:

تقييم الجاهزية لرياض األطفال المنقح لوالية أوهايو

يبدأ التقييم عند دخول ابنك إلى رياض األطفال .لدى
معلمي رياض األطفال في أوهايو أسبوعين قبل أول يوم
في المدرسة حتى  1نوفمبر إلكمال تقييم الجهازية لرياض
األطفال المنقح.

مخصص لجميع األطفال الملتحقين بمدارس المجتمع أو
المدارس العامة .كذلك يتوفر في بعض المدارس المستقلة
غير العامة المشاركة فيه.

الخدمات المقدمة:

سبب التقييم:

يقيس التقييم معرفة ابنك وقدراته في أربع مجاالت:
المهارات االجتماعية ،واللغة والكتابة والقراءة،
والرياضيات ،والسالمة البدنية ،والنمو الحركي.

يتوفر للمعلمين معلومات لمشاركتها مع األسر بعد اكتمال
التقييم .سوف تساعد المعلومات األسر والمعلمين على
العمل كشركاء ومن ثم يتسنى لألطفال النجاح في
المدرسة.

يعتمد التقييم على الخبرات األولى البنك ويوفر معلومات
ا
فضال عن توفيرها لمعلم الطفل ،وسوف
ألسرتك
تُستخدم هذه المعلومات لمساعدة ابنك على التعلم والنمو.

طريقة التقييم:
توجد ثالث طرق يُظهر بها ابنك ما يعلم وما
يستطيع فعله .الطرق الثالث هي:
 .1اختيار إجابة لسؤال.

 .2إنجاز أمر مطلوب منه.
 .3مالحظة المعلم له خالل المدرسة وخالل فترة
الراحة.

لمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة:
WWW.EDUCATION.OHIO.GOV/KRA
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نصائح لألسر

الطرق التي تستطيع األسر بها دعم تعليم األطفال في رياض األطفال

المهارات االجتماعية

السالمة البدنية والنمو الحركي

• تحدث مع الطفل حول ما يشعر به  -وعرف
تلك المشاعر وأيدها .زود الطفل بكلمات
يستطيع بها التعبير عن مشاعره ،مثل
الحزن أو السعادة أو الغضب.

• شج ّع ابنك على ارتداء مالبسه بنفسه .ساعد ابنك
على رفع سحَّاب المعطف أو تدبيسه أو ربط
زره وربط رباط الحذاء.

•

هدئ من روع طفلك عند انفعاله أو خوفه.
ساعد طفلك في تمييز متى يعبر اآلخرون

عن مشاعرهم وكيفية تهدئتهم.

• وجه ابنك بتوجيهات "بسيطة" .ابدأ بأمر يستطيع
ابنك فعله في خطوة أو خطوتين ثم أضف مزيداا من
الخطوات مع تعلم ابنك التباع التعليمات.

•

كثيرا ،بأفضل لغة تجيدها.
أقرأ مع طفلك
ا

•

مارس نظم الكلمات مع ابنك -
ويدخل في ذلك نظم الكلمات التي
ال معنى لها!

•

ساعد ابنك على التعرف على اسمه
تكون كلمات
مكتوباا وأن الحروف ّ
معان.
والكلمات تحمل
ٍ

• ساعد ابنك على تعلم مهام الرعاية ،مثل غسل األيدي
قبل األكل وبعد قضاء الحاجة.

• ثبّت روتيناا مع ابنك مثل وقت اللعب ووقت
التنظيف ووقت النوم ووقت الحكايات.

اللغة والقراءة والكتابة

• وفر وقتاا يومياا للعب االبن  -الجري أو
القفز أو تجاوز الحواجز أو ركوب
الدراجة أو الدراجة الثالثية أو اللعب
بالكرة.

•

• تحدث مع ابنك حول أمور السالمة ،مثل عبور

الرياضيات
• ساعد ابنك في التعرف على األشكال ،مثل
الدوائر والمربعات والمثلثات .ابحث عن
األشكال في البيئة وأشر إليها.
• تحدث مع ابنك حول معاني الكلمات في
الرياضيات ،مثل األرقام أو الجمع أو الطرح أو
يساوي أو أكبر من وأصغر من.

تحدث إلى ابنك ومعه .ساعد ابنك في
التعبير عن أفكاره وآرائه مع التركيز
على موضوع معين.

الشارع.
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