
 

 

 أسر ریاض األطفال األعزاء،

 

إنَّ ریاض األطفال سنة شیقة ملیئة بالنمو والتطویر لألطفال. ویسرني أن یكون طفلكم في صفي ھذا العام، وأتطلع إلى الشراكة معكم من 
 خالل التعلیم في ریاض األطفال. ھدفي ھو معرفتكم الدائمة بما نعمل علیھ في الفصول الدراسیة.

، نجاح الطالب في الوصول إلى الكلیة والحیاة المھنیة یبدأ عند الوالدة ویستمر خالل مراحل اإلنجاز الرئیسیة، بما في ذلك ریاض األطفال
والصف الثالث، والصف الخامس، وما بعده. ویُعد االستعداد لریاض األطفال مجاًال رئیسیًا للتركیز على تطویر التعلیم عالي الجودة. 

 Kindergarten Individualتدبیًرا من تدابیر االستعداد الخاصة بـ  14المدیریات التعلیمیة في والیة إلینوي في اإلبالغ عن وستبدأ 
Development Survey ) (الدراسة االستقصائیة للتطویر الفردي في ریاض األطفال)KIDS في كل بدایة مرحلة ریاض أطفال في (

 .2017خریف عام 

KIDS  ًا. إنھا أداة یستخدمھا المعلمون لمالحظة التالمیذ، وتدوین المالحظات، والتقاط الصور، وجمع عینات العمل. ھدفي ھو لیس اختبار
أن یعرف المعلمون أكثر عن تالمیذھم عن طریق مشاھدتھم أثناء قیامھم بالعمل المدرسي، واللعب معًا أو منفردین، وبعد أعمالھم 

 راسي.الروتینیة الیومیة في الفصل الد

 في: KIDSستساعدني 

 معرفة ما یجیده التلمیذ وما یحبھ وأفضل طریقة لتعلیمھ. •
 تطویر أھداف التعلم الفردیة وفي الفصل الدراسي. •
 استخدام المعلومات لتحسین تدریسي. •

 
ھو مساعدة طفلك على أحب أن أتعرف على كل تلمیذ من تالمیذي، وال أطیق االنتظار حتى أعرف المزید عن طفلكم. أحد أھدافي كمعلم 

أن أفھم ما یعرف طفلكم وما یمكنھ القیام بھ في بدایة السنة حتى  إليّ إیجاد حب التعلم. وألكون قادًرا على فعل ذلك، من المھم بالنسبة 
 والعاطفیة.بما في ذلك القراءة، والكتابة، والریاضیات، والتنمیة االجتماعیة،  —أتمكن من دعمھ أو دعمھا في جمیع مجاالت التطویر 

 KIDSسأتمكن من مشاركة المعلومات التي أجمعھا معكم حتى نستطیع معًا دعم نمو وتعلم طفلكم.  یمكنكم معرفة المزید عن طریق زیارة 
Families Toolkit  على الموقعwww.isbe.net/KIDS . 

 دیكم أي أسئلة. أفضل وسیلة للوصول إلّي ھي [[]].وأنا موجود ھنا دائًما، إذا كان ل

 

 وتقبلوا بقبول فائق االحترام،

[[]] 

 معلم ریاض األطفال الخاص بطفلكم
 

http://www.isbe.net/KIDS

