
التوقيت
 يبدأ التقييم عندما يلتحق طفلك بروضة األطفال. يتبقى أسبوعان أمام 
معلمي رياض األطفال بأوهايو قبل بدء العام الدراسي في 1 نوفمبر 

إلكمال تقييم الجاهزية لرياض األطفال.

السبب 
عندما يكتمل التقييم، ستتوفر معلومات للمعلمين لمشاركتها مع أسر 

األطفال. ستساعد هذه المعلومات األسر والمعلمين في تكوين شراكة 
تسهم في نجاح الطفل في المدرسة. 

الكيفية
هناك ثالث طرق أمام الطفل للكشف عن معارفه وقدراته، وهي:

1. اختيار اإلجابة على سؤال

2. أداء مهمة مطلوبة.

 3.  مالحظته من ِقبل المعلم أثناء اليوم الدراسي وفي أوقات 
     الراحة.

البرنامج
برنامج تقييم الجاهزية لرياض األطفال الخاص بوالية أوهايو لجميع 

األطفال المسجلين في المدارس األهلية أو الحكومية. والبرنامج 
متاح أيًضا في بعض المدارس غير الحكومية المسجلة المشاركة. 

طبيعة البرنامج
يقيس التقييم معرفة طفلك وقدراته في أربعة جوانب: المهارات 

االجتماعية، واللغة وإجادة القراءة والكتابة والرياضيات، والسالمة 
البدنية، والنمو الحركي.

يستند التقييم إلى تجارب الطفل المبكرة ويقدم المعلومات للعائلة 
ومعلم الطفل، والتي سُتستخدم فيما بعد لمساعدة طفلك في التعلم 

والنمو.
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الرياضيات
 •  ساعد طفلك في التعرف على األشكال، 

    مثل الدوائر والمربعات والمثلثات. ابحث 
    عن األشكال المتاحة في البيئة المحيطة 

   وقم باإلشارة إليها.

 •  تحدث مع طفلك عن مدلول المصطلحات 
    المستخدمة في الرياضيات، مثل األرقام 

    والجمعوالطرح والتساوي والزيادة 
   والنقصان.

اللغة وإجادة القراءة والكتابة
•  اقرأ كثيًرا لطفلك باللغة التي تجيدها.

 •  احرص على الغناء مع طفلك، فالغناء 
   بكلمات بسيطة له أهميته!

 •  ساعد طفلك في التعرف على اسمه 
    المكتوب، وعلمه أن الكلمات تتكون من 

   حروف وأنها تنقل المعنى.

 •  تحدث مع طفلك وإليه. ساعد طفلك في 
    تعلم التعبير عن األفكار عن طريق 

   االستمرار في مناقشة الموضوع نفسه.

السالمة البدنية والنمو الحركي
 •  شجع طفلك على ارتداء مالبسه بنفسه. 

    وساعده في تعلم إغالق سحاب أو أزرار 
   معطفه وربط حذائه.

 •  ساعد طفلك في تعلم مهام العناية 
    الشخصية، مثل غسل اليدين قبل األكل 

   وبعد قضاء الحاجة.

 •  خصص لطفلك وقًتا يومًيا للعب والجري 
    والقفز والوثب وركوب الدراجة ولعب 

   الكرة. 

 •  تحدث مع طفلك عن السالمة، مثل عبور 
   الطريق.

المهارات االجتماعية
 •  تحدث مع طفلك عن مشاعره وإدراكها 

    والتأكد من حقيقتها. علِّمه بعض الكلمات 
    لمساعدته في التعبير عن عواطفه، مثل 

   حزين أو سعيد أو غاضب.

 •  طمأن طفلك عندما يكون مستاًء أو خائًفا. 
    وساعده في التعرف على مشاعر 

    اآلخرين عندما يعبرون عنها وكيفية 
   طمأنتهم.

 •  احرص على تحديد األنشطة الروتينية 
    مع طفلك، مثل وقت اللعب ووقت 
    التنظيف ووقت النوم ووقت سرد 

   الحكايات.

 •  قم بإعطاء طفلك توجيهات "بسيطة". 
    وابدأ بشيء يمكن للطفل القيام به في 
    خطوة أو خطوتين، ثم قم بزيادة عدد 

    الخطوات مع تقدمه في تعلم اتباع 
   التوجيهات.

طرق يمكن لألهل استخدامها في مساعدة أطفالهم في التعلم في رياض األطفالنصائح لألهل
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