
دليل اآلباء
 للعودة إلى المدرسة

 لعام 2020-2021 
للطالب في الصفوف 3-12

تُركز اإلدارة على ضمان استعداد األنظمة المدرسية لبداية قوية للعام الدراسي 2021-2020. فالعام الدراسي الجديد يعني تجارب جديدة ومعلمين 
جدد وأهداًفا تعليمية جديدة لطفلك. يقدم لك هذا الدليل نبذة سريعة حول ما يمكنك توقع مشاهدته في هذا العام، والكيفية التي يمكنك بها 
التشارك مع معلم )معلمي( طفلك لضمان وضع طفلك على الطريق الصحيح خالل العام الدراسي والمصادر المتاحة لدعم التعلم في المنزل.

ما هي المعايير التعليمية؟ لماذا تعتبر مهمة؟
ضع توقعات تعلم واضحة ومتسقة للطالب والمعلمين  

تحديد ما يجب على الطالب معرفته والتمكن من القيام به بحلول نهاية   
العام في مادة معينة في كل مستوى من مستويات المرحلة

المساعدة في وضع أهداف عليا لجميع الطالب  

كيف سيبدو التعلم هذا العام؟

عمليات التقييم/ أدوات الفحص

بداية العام

لمعالجة التعلم غير المكتمل من العام الدراسي السابق، ستقوم األنظمة 
المدرسية بما يلي:

إدارة أداة فحص مناسبة أو تقييم تشخيصي مناسب؛  
وتحليل نتائج الطالب وإبالغ اآلباء باستعداد كل طالب؛  

ومعالجة فجوات التعلم غير المكتملة في العمل على مستوى الصف   
باستخدام إرشادات خاصة بالمنهج.

خالل العام

تستمر األنظمة المدرسية في مراقبة التعلم على مدار العام للتأكد من أن 
الطالب يحرزون تقدًما مناسًبا.

نهاية السنة

 ELA لكل من LEAP 2025 سيتلقى طالب الصفوف 3 إلى 8 اختبارات
والرياضيات والعلوم والدراسات االجتماعية؛ كما سيتلقى الطالب المسجلين 

في دورات اللغة اإلنجليزية I واللغة اإلنجليزية II والجبر I والهندسة واألحياء 
.LEAP 2025 وتاريخ الواليات المتحدة اختبارات

يمكن لألنظمة المدرسية اختيار اخضاع الطالب في الصفوف 3 و4 الختبارات 
LEAP 2025 عبر اإلنترنت أو باستخدام االختبارات الورقية في حين سيتلقى 

الطالب في الصفوف 8-5 والمدرسة الثانوية االختبارات عبر اإلنترنت.

  تعلم الطالب

ابحث وقّيم وفكّر بشكل علمي  
اربط فيما بين التفكير واألفكار العلمية عبر مختلف المجاالت  

افحص المصادر لتعلم المحتوى وعمل روابط فيما بين األشخاص   
واألحداث واألفكار عبر الوقت والمكان.

مطالب واضحة مدعومة بالدليل من مصادرها والمعارف الخارجية  
طور فهًما عميًقا ومهارة وطالقة في الرياضيات  

فكّر بشكل نقدي في الرياضيات من خالل التحدث والكتابة وحل   
المشكالت

طّبق المعارف المرتبطة بمحتوى الرياضيات والعلوم على مشكالت   
ومهام العالم الحقيقية

احرص على بناء المعارف والتناقش والكتابة عن الموضوعات واألفكار   
في نصوص مركبة

ادعم األفكار واآلراء التي تدور حول النصوص المركبة باستخدام األدلة  

 تكفل
 معايير طالب لويزيانا

 أن يحظى جميع الطالب، بغض
 النظر عن عناوينهم أو خلفيتهم أو

 قدرتهم، بخارطة طريق واضحة إلى تحقيق
 النجاح الجامعي أو المهني. تساعد األهداف
 المحددة بوضوح كالً من العائالت والمعلمين

 على العمل مًعا لضمان نجاح الطالب
 وإمكانية وصولهم إلى المزيد من الدعم عند

 حاجتهم له ويواجهون التحديات على
.النحو المالئم



كيف يمكنني دعم تعلم الطفل في المنزل )الصفوف 8-3(؟
يمكنك أن تلعب دورًا مهًما في المنزل من خالل وضع توقعات عالية للتعلم ولدعم طفلك. يبدأ بناء هذا الفهم لما يعرفه طفلك وما يجب أن 

يكون قادرًا على فعله بإجراء محادثات هادفة مع طفلك ومع معلم )ُمعلمي( طفلك. ستساعد طفلك على النجاح من خالل اتخاذ هذه الخطوات 
الصغيرة.

محادثات المعلممحادثات الطالب

 خصص وقًتا كل أسبوع للتحدث مع طفلك حول
ما يتعلمه.

استعلم من طفلك:

ما الذي تتعلمه في الصف؟

هل تفهم ما تتعلمه؟

هل ترغب في تعلم المزيد حول مادة تبلي 
فيها بالًء حسًنا أو حول موضوع تمت 

مناقشته في الصف؟

هل هناك أي شيء في هذه المادة أو 
الصف ال تفهمه وتشعر أنك بحاجة إلى 

تلقي المزيد من المساعدة فيه؟

ابدأ العام الدراسي بإجراء محادثة مع معلم )معلمي( 
طفلك حول أداء طفلك في العام الماضي ونوعية 
وسائل الدعم أو التحديات التي يحتاجها هذا العام 

لضمان نجاحه في المهارات الالزمة في كل صف أو 
مادة. استفسر من المعلم:

ما المجال الذي أبلى فيه طفلي بالًء حسًنا 
وما المجال الذي يحتاج فيه إلى تحسين؟

ما الذي يمكن فعله للمساعدة في تحسين 
جانب )جوانب( الضعف لديه؟

ما الذي يمكن القيام به بشكل مالئم فيما 
يتعلق بتحدي طفلي في الجوانب التي 

يتجاوز فيها التوقعات؟

كيف يمكنني المساعدة في دعم تعلم 
طفلي في المنزل؟

األدوات والمصادر الالزمة لدعم األبوين والطالب
فيما يلي مصادر إضافية يمكنك الدخول عليها لمزيد من الدعم لتعلم طفلك في المنزل.

:PBS التعلم األساسية. تعليم 
يُقدِّم أدوات متاحة عبر اإلنترنت من PBS لدعم فنون تعلم اللغة 

 اإلنجليزية والرياضيات والعلوم والموسيقى والفنون.

Great Kids Milestones Free، هي 
مجموعة من مقاطع الفيديو المتاحة عبر اإلنترنت التي تبرز ماهية 

K-12 النجاح في القراءة والكتابة والرياضيات في مراحل

 المكتبة الُمخصصة لبداية قوية لعام 2020:
 توفِّر مصادر وإرشادات مخصصة لضمان إعداد األنظمة المدرسية 

لبداية قوية للعام الدراسي 2020-2021.

 مكتبة لويزيانا ألدوات دعم األسرة:
تُقدِّم معلومات حول المعايير ونتائج االختبارات وغيرها من مصادر 

التقييم

 إرشادات PTA لألسرة:
 تُقدِّم إرشادات لمساعدة طفلك على تحقيق النجاح في مجاالت

من الذي يمكنني التواصل معه بشأن االستفسارات؟
يرجى االتصال بمعلم طفلك أو التواصل معه عبر البريد اإللكتروني بطرح األسئلة التي تدور حول تعلمه. أما األسئلة اإلضافية التي ال يمكن لمعلم 

طفلك معالجتها فيجب توجيهها إلى مدير المدرسة.



كيف يمكنني المساعدة في دعم طالب المدرسة الثانوية في المنزل؟
إن نجاح الطالب يذهب ألكثر من مجرد ما يمكن قياسه في صفوف المقرر ونتائج االختبار. من بين الوسائل العديدة التي تتبعها األسر لدعم 

طالب المدرسة الثانوية إبراز اهتمامهم باحتياجات الطالب االجتماعية/العاطفية كما يفعلون مع نجاحهم األكاديمي.

 محادثات المستشار محادثات الطالب

تحدث مع طفلك حول ما يعتقده ويشعر به 
ويتعلمه.

 ما هي أهدافك على المدى 
البعيد بعد التخرج؟

ما الذي يمكنني فعله لمساعدتك على 
السعي وراء أهدافك؟

كيف يمكننا التعاون مًعا لتمويل تعليمك 
الثانوية؟ المرحلة  بعد  فيما 

كافًيا في  تواجه تحدًيا  بأنك  هل تشعر 
المدرسة؟

هل تحتاج دعًما في أي شيء؟

ما هي أنواع أنشطة الكلية واألنشطة 
المهنية المزمعة للطالب هذا العام؟

ما هي خيارات ما بعد المرحلة الثانوية التي 
تعتقد أنها ستكون األنسب لطفلي بعد 

المدرسة الثانوية؟

ما الذي يمكنني فعله في المنزل 
الستكشاف الكليات أو الجامعات أو برامج 

التدريب؟

ما هي فعاليات الوصول إلى المعونة 
المالية المقررة لهذا العام؟

 متى سنستكمل 
)IGP(؟ الفردية  التخرج  خطة 

الموارد الالزمة لدعم األسر خالل سنوات المدرسة الثانوية
متطلبات التخرج

مكتبة المعونة المالية

مكتب لويزيانا لتقديم المعونة المالية للطالب

STEM مسارات لويزيانا لـ

األسبقية الشاملة

بداية قوية للمكتبة في عام 2020
موارد وإرشادات مخصصة لضمان إعداد األنظمة المدرسية لبداية 

قوية للعام الدراسي 2020-2021.

مكتبة أدوات دعم األسرة في لويزيانا
 معلومات عن المعايير ونتائج االختبارات ومصادر التقييم األخرى

من الذي يمكنني التواصل معه بشأن االستفسارات؟
يرجى االتصال بالمدرسة لترتيب موعد مع معلم الطفل أو مستشاره أو مديره مدرسته. تواصل مع النظام المدرسي حول االستفسارات التي ال 

يمكن لمدرسة طفلك اإلجابة عليها.


