دليل أولياء االمور لقانون القراءة العام  -رقم  - ٣٠٦واليه ميشيغن
قانون القراءة بحلول الصف الثالث
 .1ما هو قانون القراءة الجديد وما اهدافه ؟




في محاولة لتعزيز إنجاز القراءة ،أصدر المشرعون في ميشيغان القانون العام رقم  306في تشرين األول /أكتوبر .2016
لمساعدة المزيد من الطالب أن يكونوا بارعين في القراءة نهاية الصف الثالث ،فإن القانون يتطلب دعما إضافيا لطالب الروضه الى طالب الثالث
الذين ال يقرؤون بمستوى متطلبات الصف الثالث.
ينص القانون أيضا على أن الطفل قد يحتفظ به في الصف الثالث إذا كان مستوى أو أكثر من الرتب في القراءة في نهاية الصف الثالث.

 . 2ما الذي أحتاج إلى معرفته كولي أمر ؟











سيتم رصد تقدم القراءة ولدك عن كثب ابتداء من صف الروضة .
إذا كان ولدك ال يقرأ حيث يتوقع ،سيتم إنشاء خطة لتحسين القراءة لولدك .
وھذا يعني أن معلم ولدك ومدرسته سيعمالن مع ولدك لدعمه في القراءة من خالل الخطه التاليه:
تعليمات إضافية أو دعم في مجاالت الحاجة كي يتقدم/تتقدم في القراءة
االمتحانات المستمرة لتقييم التقدم في القراءة "
قراءة و كتابة كل يوم في المنزل لمساعده ولدك على النمو والتقدم في القراءة والكتابة خارج اليوم الدراسي.
تشجيع ولدك على المشاركة في برنامج القراءة الصيفية.
الدعم اإلضافي لتحسين قراءة ولدك من خالل مجموعات صغيرة مع المعلمة خالل اليوم الدراسي. ،
ابتداء من  ٢٠٢٠-٢٠١٩العام الدراسي ،لن يرفع الطالب الى الصف الرابع أال إذا كان مستوى القراءة لديه ليس أقل من سنة من سنته الحالية
،حسب معدالت إمتحانات الواليه.
إذا تم ابالغك أن ولدك سوف يعيد صفه ،لديك الحق باالجتماع مع مدير المدرسة ،وتقديم طلب خالل  ٣٠يوم للتشاور .المدير العام لمدارس
ديربورن بيده القرار النهائي إذا كان ولدك سيرفع /أو يبقى في صف الثالث لسنه اضافيه .

. 3ما الذي يمكنني فعله لدعم طفلي؟


قراءة في المنزل يوميا مع ولدك في الكتب التي يتمتعون بها/يحبونها  ،حتى في فصل الصيف،

كيفيه القراءة مع/الى







ولدكم:

اقرأ بصوت عال لولدك
استمع/اصغي لقراءة ولدك
أقرأ جملة وھو/ھي جملة.
ممكن القراءة معا في نفس الوقت.
إعادة قراءة القصص المفضلة لدى ولدكم
تحدث مع ولدك حول القراءة

أثناء القراءة:










اطلب من ولدك مشاركة/إعادة سرد ما يتذكره/تتذكره من الكتاب .
اطرح أسئلة حول ما في الكتاب .
دع ولدك يتحدث عن األجزاء المفضلة لديه ،أو ما تعلمه/يتذكره من الكتاب..
تحدث عن الصور في الكتاب وكيفية ربطها بالكلمات على الصفحة.
أعطي أمثلة من الحياة مشابهة لما في الكتاب ودع ولدك يفعل نفس الشي .
تحدث مع ولدك بإستمرار ،معرفة المزيد من الكلمات تساعد األوالد على فهم الكلمات التي يقرأونها بشكل أفضل.
تشجيع الكتابة  -إجعل األوالد يكتبون صوت الكلمة الذي يسمعونه ،االمالء تساعد على التنمية والتقدم بالعمل .
انخرط في تعليم ولدك ودعم خطة القراءة في التواصل مع المدرسه و معلمة ولدك.
الحرص على حضور اجتماعات المدرسه لكسب المعلومات حول كيفيه مساعده ولدكم.
Parental Partnership with the School is Crucial Because:
Educators + Parents + Students = Excellent Students and Successful Community
الشراكة بين أولياء االمور والمدرسة أمر في بالغ األهمية ألن :المعلمين  +أولياء االمور  +الطالب = طالب مميزين ومجتمع ناجح

