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ي تعليم أطفالهم  -(: اآلباء 3من  3مقدمي الرعاية ) -معلومات ألولياء األمور 
 
كاء ف  مقدمو الرعاية كشر

ل والمدرسة طريقة جيدولي أمر بصفتك  ن ن المنن اكة القوية بي  ي تعليم طفلك. تعد الشر
ة لدعم التعلم. يمكن  ، يحق لك المشاركة فن

 أن يكون أيض
 
 عائالت أخرى. ب لقاءوسيلة ل  ا

؟  ي تعليم طفلي
ي المشاركة ف 

 كيف يمكنن 

ل ن ي المنن
ية • فن ن . يمكنك القيام بذلك بلغتك األم و / أو اإلنجلن   ، تحدث مع طفلك عن تعلمه وعن اليوم المدرسي

 • اقرأ المعلومات والتقارير من المدرسة وقدم تعليقاتك

 ، فتحدث إل طاقم المدرسة • إذا كانت لديك مخاوف

ي المستقبل حداث واالجتماعات المدرسية لمناقشة تقدم طفلك والتخطيط للتعلم • احضن األ 
 فن

ي االنضمام إل مجلس اآلباء أو مجموعات مدرسية أخرى لمشاركة 
 وأفكارك  آرائك• فكر فن

 

ل؟  ي المن  
ي تعلم طفلي ف 

ي المساعدة ف 
 كيف يمكنن 

ية.  ن ح ما تعلموه. يمكن أن يكون هذا بلغتك األم أو باللغة اإلنجلن  ي التعلم هذا يساعدهم اطلب من األطفال شر
حتى لو لم تفهم   فن

 كل التفاصيل. 

لية. ي دى قد يكون ل ن لي عملي بعض األطفال واجبات منن
ن  مكن أن يكون الواجب المنن

 
، الطبخ أو القراءة أو اللعب  عىل سبيل المثال  ا

ي تعلمه. إذا كان  أو مراجع
ة التعلم من المدرسة. سيساعد تطوير عادات الدراسة الجيدة طفلك عىل أن يصبح أكنر استقاللية فن

لي ي 
ن  فتحدث إل المدرسة للحصول عىل المساعدة.  مثل مشكلةالواجب المنن

؟  ماذا أفعل إذا كانت لدي مخاوف بشأن تعلم طفلي

ي المدرس
ي فن
ة. يمكن أن يكون هذا لالحتياجات العاطفية أو السلوكية أو التعليمية. قد يكون  يحتاج بعض األطفال إل دعم إضافن

ة زمنية أقض أو أطول. وهذا يشمل ت  ي لفنى
ن األكنر قدرة، ت وفن  الدعم اإلضافن ي للمتعلمي 

 ذلك مناسب يكون  عندما حٍد إضافن
 
.  ا

. ستحدد المدارس احتياجات التعلم من خالل التقييم والتحدث مع أولياء األم ن  ور / مقدمي الرعاية والمتعلمي 

 إذا كنت 
 
ي الحضقلقا

ي المدرسة. شجع طفلك أيض، فمن المهم أن تطلب المساعدة فن
 انة أو فن

 
عىل طلب المساعدة. تحدث إل   ا

ن الذين يمكنهم دعم تعلم   ن بمجرد أن تحتاج إل ذلك. يمكن للمدارس الحصول عىل المساعدة من المتخصصي  الموظفي 

 طفلك. 

ي تقديمه بشكل مفيد للمدرسة؟
 ما الذي يمكنن 

 واألفكار والطاقة والمهارات والدعم.  مساعدةالوقت وال 

 اعتماد 
 
ي تريدها ر طفلك ومدى مشعىل عم  ا

 ، يمكنك: اركتك التى

ي الفصل • المس
 ، االستماع إل قراءة األطفالعىل سبيل المثال -اعدة فن

ن   • إرشاد المتعلمي 

ي المشاري    ع الخارجية واألنشطة الالصفية 
 • المساعدة فن

ي رحالت  •
 الذهاب فن

تك ومهاراتك   • شارك خنر

ي وقت االمتحان 
 • المساعدة فن

 • االنضمام إل مجلس اآلباء

عات•  ي جمع التنر
 المساعدة فن

 اسأل عما تحتاجه المدرسة وما يمكنك تقديمه. 
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ي اللغة: 
 كتيبات معلومات أخرى لمقدمي الرعاية ثنائ 

ي اسكتلندا
 • التعليم فن

 والمؤهالت  تقارير • التقييم وال

 

 إذا لم تكن لديك.   لمعلوماتيمكنك أن تطلب من المدرسة هذه ا


