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جاهز للعمل كفريق:

5 أفكار لسنة دراسية قوية 
 يتفق اآلباء والمعلمون عىل أننا بحاجة إىل العمل الجماعي والثقة. 

دعونا نبني العالقة سوياً. 

اعلم أن صوتك مطلوب.

 كّون فريقاً 
عىل خطة بسيطة. 

 تعامل مع ما يشعر 
به طفلك.  

 اذهب إىل الموقع اإللكتروني BeaLearningHero.org للحصول عىل أدوات مجانية وسهلة 

االستخدام للمساعدة في الرياضيات والقراءة والمهارات الحياتية.

 يريد اآلباء الحقيقة وصورة واضحة عن كيفية تقدم أطفالهم. 

شارك بما الحظته في تعلمهم وال تخشى من طرح األسئلة )حتى 

إذا كان عليك طرح األسئلة عدة مرات(. دع معلم طفلك يعرف 

أفضل طريقة لالتصال بك ووضع خطة لتكونا عىل اتصال دائم 

طوال العام، وليس فقط في االجتماعات.

يخضع التالميذ الختبارات "عالمات االهتداء" في بداية العام 

لمساعدة المعلمين عىل معرفة النواحي التي يحتاجون فيها إىل 

الدعم. اسأل كيف سيتم قياس مهارات مستوى الصف لطفلك، 

وكيف ستوجه التدريس في الفصل وما يمكنك القيام به في 

المنزل. ضع خطة مع المعلم تركز عىل المهارات األساسية وتزيد 

من وقت التعلم في المنزل والمدرسة. 

لديك نقاط قوة ال تصدق كقدوة لطفلك عىل مدار العامين 

 الماضيين. اطلب من اآلباء اآلخرين أفكاراً حول التعلّم في 

المنزل وشارك معهم الطرق التي نجحت مع طفلك. تواصل 

كعائلة من خالل القراءة عن الموضوعات التي تهم طفلك. 

ابحث عن الرياضيات في الحياة اليومية. اعتني بنفسك واحتفل 

بنجاحات عائلتك.

بداية العام هي مزيج من المراجعة والمواد الجديدة. من المهم 

معرفة ما إذا كان طفلك قد تعلم مهارات الرياضيات والقراءة 

األساسية الالزمة للنجاح في صفه الجديد. استخدم "فحص 

الجاهزية" لمعرفة مقاطع الفيديو واألنشطة واستخدامها لدعم هذه 

المهارات في المنزل. 

ستساعد المهارات الحياتية التي تروج لها في المنزل، مثل 

حل المشكالت والعمل الجاد والثقة، طفلك عىل التغلب عىل 

اللحظات الصعبة. اسأل طفلك عن شعوره تجاه نفسه وصداقاته 

والعالم من حوله. ابحث عن المساعدة عبر اإلنترنت وفي 

مجتمعك عند الحاجة.

فحص الجاهزية

T-34487 )Arabic(

 احصل عىل 
فحص دقيق للتقدم.

تذكر، أنت بطل 
التعلّم!
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