كرة
فحص الطفولة المب
سبتمبر /أيللو
ألمر
السيد(ة) الوالد(ة)  /ولي(ة) ا ،
عليمن لأج
س لطفلك تجارب تعليةمي ممتعة وتفا ة
كرة لدينا .سوف يعد فريق التدري
زء من أحد برجام الطفولة المب
تن وطفلك ج
سو ألنك أ
نحن متحم ن
س على تعميق فهم
عضاء هيئة التدري
العاطفي االجتماعية ،يعمل أ
ة
هارا
مو والم ت
لمد الحياة.من خالل فحص الن
الزم للتلمع ى
س ال
اءن األسا
عدتفي ب
مسا ه
حددو
علم الطالب ،ويفكرون وي ن
جم ةأدل حول ت
عضاء هيئة التدريس ب ع
قوم أ
راء ع ةملي التدريس .ي
المجاال إل ث
ت
ف
عب مختل
األطفا ر
ل
علم
مو وت
المشتكر لن
مو األطفال وتعلمهم.
عم ن
وا التةالي لد
الخطت

كر
ما هو فحص الطفولة المب ة؟
عي
مو االجتما
لمزيعن الن
هارا االنفعالية االجتماعية لمعرفة ا د
كل أداة فحص للم ت
مو كل طفل.قد يشمل ذ
خدم البرجامأداة فحص هملف ن
في بداية العام ،تست
كاء أو متقعل بالقبلوفي أي
معد الذ
س اختبار ل ل
ف على طفلك ودعم نموه.وهو لي
س على التعر
عد هذه الفحوصات فرق التدري
عالي لطفلك .ستسا
واالنف
كب في ع ةملي الفحص.
س إلى جان
قي التدري
شار فر
برنامج .سي ك
ل؟
جمي األطفا
ع

هل ميتفحص

المدرس
ة
رحل مالقب
اجا الخاصة لم ة
ذو االحتي ت
أو خدمات التعليم لي
كر ()EI
األطفا الذين يتلقون حالي خدمات التدخل المب
ل
اءن
جمي األطفال باستث
سميتفحص ع
الفرد ).)(IEP
امج للت معلي ي
(لدميه برن ا

ي؟
ما هو المطلوب من
اركفي ع ةمليالفحص اجنبإلى
إن المش ة
اإلضافإلى ذل،كقد
ب ة
كي أي
تن لد
إذا كا
مع خالص

ف
يتعر

جو
أسئلة ،المر

علم
بن مع م
ج

على
المعلمنو عليك و
علم
االتصال بم

طفل أمر
ك

ف
همي ألنك تعر
بالغ األ ة

همي لع ةمليالفحص
كت أمر بغال األ ة
طفلك جيدا ومعرف

التعاونية.

خدمفي المنزل.
سأعن الةلغ المست ة
كل التي تل
عا أخرى،ماب في ذلك ت
كت من خلال استطالت
أسر

طفلك.

رام
قدي واالحت ،
الت ر

شار
وكي مست
ل

كرة
التعليم لشؤون تعليم الطفولة المب
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