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، سیستخدم جمیع معلمي 2017ابتداًء من خریف عام  •
تدبیًرا  14لمراقبة التالمیذ في  KIDSریاض األطفال أداة 

عبر أربعة مجاالت تعلم خالل األسابیع القلیلة األولى من 
 المدرسة. وتشمل تلك التدابیر ما یلي:

o مناھج للتعلم والتنظیم الذاتي 
o التطویر االجتماعي والعاطفي 
o تطویر اللغة ومعرفة القراءة والكتابة 
o المعرفة: الریاضیات 

أثناء لعب األطفال وعملھم سیتم تسجیل المالحظات  •
واصطفافھم واألنشطة األخرى من الیوم الدراسي العادي. 

 من المحتمل أّال یالحظ األطفال مالحظة المعلمین لھم.
یستخدم المعلمون المالحظات لوضع قدرات كل طفل على  •

مسار تعلم معین. سیتم إدخال المعلومات إلى نظام آمن على 
 .KIDStechاإلنترنت یدعى 

سیخضع المعلمون ومدیریات التعلیم لھذه العملیة مرة  •
واحدة في السنة على األقل، ولكن یحق لھم اختیار الدخول 

 في مالحظات أكثر من المعتاد أو في مجاالت تطویر أكثر. 

 
 

 لمحة عامة عن أسر ریاض األطفال
 2017/03/15تمت المراجعة في 

 
 استعداد ریاض األطفال ھو األساس 

إنَّ تعلم الطفل الصغیر مجاالت مثل اللغة ومعرفة القراءة والكتابة والریاضیات، 
في وتنمیة المھارات مثل الفضول، واإلبداع، والمثابرة والتعلم االجتماعي، والعاط

یمكن أن یُِعد الطفل إعداًدا أفضل للنجاح في المدرسة. حیث یتیح فھم مواطن قوة 
الطالب الفردیة، والتحدیات، والتصرفات عند وصولھ إلى ریاض األطفال 

س ما للمربین واألسر اتخاذ نھج قائم على أساس نقاط القوة، والبناء على أسا
 Kindergartenیعرفھ األطفال بالفعل وما یمكنھم القیام بھ. وتساعد 

Individual Development Survey  الدراسة االستقصائیة للتطویر)
) المعلمین على تكوین فھم أفضل عن KIDSالفردي في ریاض األطفال) (

أساًسا أطفالھم وھذا یحسن من تدریسھم. وتبني التجربة القویة في ریاض األطفال 
 لتعلم الطفل ونموه في جمیع المراحل المدرسیة.

 
 واألسر  المعلمین واألطفال KIDSتساعد 
المعلمین في فھم القدرات والسلوكیات التي الحظوھا في األطفال  KIDSتساعد 

على المھارات والكفاءات  KIDSالذین التحقوا بریاض األطفال حدیثًا. یركز 
المدى الطویل. یمكن أیًضا أن تساعد المعلومات  المھمة جًدا لنجاح الطفل على

األسر في معرفة المزید حول ما یتعلمھ أطفالھم في ریاض األطفال،  KIDSمن 
 وما یمكن أن یقوموا بھ في المنزل لمواصلة دعم النمو الصحي والتطویر للطفل.

 
، استخدمت المدیریات التعلیمیة في والیة إلینوي مجموعة 2017قبل عام 

املة متنوعة من الطرق لفھم ما الذي یقوم بھ األطفال عند دخولھم ریاض األطفال. ونتیجة لذلك، لم یكن لدى المعلمین وواضعي السیاسات صورة ك
ریاض  عما یقوم بھ كل تالمیذ والیة إلینوي حتى الصف الثالث، مما یجعل من الصعب التأكد من أن كل طفل قد تلقى الدعم المناسب قبل الدخول في

 األطفال.
 

، صورة واحدة، على مستوى الوالیة الستعداد ریاض األطفال بین 2018-2017ابتداء من عام  KIDSللمرة األولى في والیة إلینوي، ستوفر 
ضمان  جمیع التالمیذ، بغض النظر عن الرمز البریدي الخاص بھم. وسیعزز ھذا التعاون في مختلف مستویات الصفوف، مما یساعد المقاطعات في

 سالسة االنتقال لألسر واألطفال من الحضانة ورعایة األطفال إلى ریاض األطفال. 
 

إلى مجلس تعلیم الوالیة حتى یتمكن من إعالم المؤیدین وواضعي السیاسات بأفضل السبل لمواءمة  KIDSسیتم إرسال المعلومات المجمعة من 
 فال.الموارد بأكبر قدر من الكفاءة التي تخدم األسر واألط

 
 لمزید من المعلومات

 . www.isbe.net/KIDSتحدث إلى معلم ریاض األطفال الخاص بطفلك أو راجع المصادر الموجودة على الموقع 


