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Information for Parents as Partners in their children’s education 

 في تعليم أطفالهمأولياء األمور آشرآاء : معلومات ألولياء األمور

ادل  على االهتمام باالطفال و تبشراآة القوية بين البيت و المدرسة  و التي تستندم الإن. أن تشارك في تعليم طفلكفي  أمر، لك الحق ولي ونكآ
ن اهتمامكم و مشارآتكم ستبين لطفلك قيمة إ. رهم الشخصيمفيدة، هي أفضل وسيلة لدعم األطفال و الشباب في تعليمهم وتطوالمعلومات ال

 . مع أشخاص لديهم أطفال في نفس العمرتكوين صداقاتن مشارآتكم يمكن أن تكون وسيلة مفيدة لعمل اتصاالت و إو .تعليمهم

  تعليم طفلي؟شارك في أن أآيف يمكن

 . ألعضاء هيئة التدريسالتقدر بثمن في البيت ومعرفتك بطفلك في تعلم طفلك  عظيم بقدر تساهمأنت أصًال

 .اسي و ساعدهم في واجباتهم الدراسية المنزليةفي البيت، تكلم مع طفلك عن يومهم الدر •
 .آانت لديك مخاوف أو قلق، تكلم مع موظفي المدرسةإذا  •
 .تقارير تطورهم في المدرسة التي ترسل للبيت وتعرض تقديم تعليقاتكمرأ المالحظات و إق •
 .داف التعليمية المستقبلية طفلك و وضع خطة لألهقدمتجتماعات المدرسة لمناقشة احضر مناسبات و ا •
 .انضم الى مجلس أولياء األمور وساعد في التأثير على الخطط من أجل طفلك واالطفال اآلخرين •

 و الدورات الدراسية  و مواآبة عمل الواجبات الدراسية المنزليةمنتظمالحضور لل، دعمه  من خالل عالقتك مع طفلكفضل مساعدة تأتيوأ
 .طوال مدة الفصل الدراسي، وتعزيز النوم المنتظم و الغذاء الصحي وآذلك التمارين البدنية

 ؟ لطفليفي الواجب الدراسي المنزلين أساعد آيف يمكن أ

أسال الطفل عن توضيح  ما قد تعلمه، سواء آان ذلك  باستخدام لغتك األم أو  تعلمهم،تعزيز آثيرَا في يساعد يهم تمامك  اهإظهار مجرد إن 
 . تساعد طرح األسئلة والمدح واإلصغاء، جميعها نإ. ا لم تقهم بالكامل آل التفاصيلحتى إذاللغة اإلنكليزية، 

. أشياء عمليةب البيتي في بعض األحيان  معرفة أو فعل يشمل الواج.  و القراءةي المنزليالدراسلواجب  طفلك بإيجاد الوقت والمكان لساعد
ساعد طفلك في إرساء عادات . آجزء من الحياة اليومية لألسرة، مثل الطبخ، القراءة، واللعب  فعل هذه األشياء التعليمية سويًاويمكنك

 حقيقَة  آان الواجب الدراسي المنزليوإذا. وآلما يكبرون، سيساعدهم هذا في أن يصبحوا اشخاصَا مستقلين و متعلمين ناجحيندراسية جيدة 
 .مشكلة، تكلم مع المدرسة بخصوص ذلك

 م طفلي؟لحول تعماذا يجب أن أفعل إذا آان لدي قلق 

وربما يحتاج البعض اآلخر إلى . و التعلميةاجاتهم العاطفية، السلوآية يحتاج بعض األطفال إلى دعم إضافي طوال فترة تعليمهم ترتبط بإحتي
وينبغي على موظفي المدرسة أن . مساعدة في وقت معين ولفترة قصيرة أو لعدد من السنيين، وهذا يشمل الطالب الموهوبين والمتفوقين

ن لهذه الصعوبات وآذلك من وقد يصبح الوالدان مدرآا. تطور التعليمي آما تقييمهم لليكونوا قادرين على تشخيص اإلحتياجات التعلمية
 .أنفسهم عندما يعانون من هذه الصعوباتاألطفال والشباب أن يعرف المرجح 

.  األطفال و المدرسة وتشجيع طفلك أن يفعل ذلك أيضَا طلب المساعدة في روضةوأن الحل للتأآد من أن احتياجات طفلك قد استوفيت، هو
وتستطيع المدرسة تنسيق المساعدة من مجموعة من المتخصصيين الذين . وظفي المدرسة حالما تعتقد أن هناك قضيةوآذلك التحدث مع م

 .دعم أضافييستطيعون تقديم 

 ما الذي يمكن أن يكون مفيدَا تقديمه للمدرسة؟

ويمكن أن . دى رغبتك في المشارآةصف طفلك وموآل هذا يعتمد على عمر و .  الدعمالوقت، المساعدة، األفكار، الحيوية، المهارات،
 المشاريع في الهواء الطلق، الذهاب في  فيالمساعدة في برامج القراءة ، مساعدة األطفال الصغار، والمساعدة كون  المساعدة في الصف، ت

أل عن الخيارات ويمكنك إس. ، جمع التبرعاتالرحالت، مشارآة خبراتك و مهاراتك، المساعدة في فترة االمتحان، االنضمام لمجلس اآلباء
 .زمنك المتاحتحديد ما يناسب اهتماماتك و

 : والمنشورات األخرى ألولياء األمور التابعة لخدمة اللغة اإلنجليزية آلغة إضافية  تشمل
 التقييم، آتابة التقارير، والمؤهالت

 أولياء األمور آمشارآين في تعليم أطفالهم 

 


