التقييم الموثوق :قياس نمو وتطور طفلي
لقد غيرت جائحة ( )COVID-19كثيرا في الطريقة التي نقوم بها برعاية األطفال الصغار وتعليمهم .مع تقدمنا في هذا العام الدراسي،
من المحتمل أن تساعدوا طفلكم في تلبية احتياجاته االجتماعية واالنفعالية والتعليمية .يمكنكم الشراكة مع فريق التدريس الخاص بطفلكم
الستخدام أداة تسمى "التقييم الموثوق" لمعرفة المزيد عن تطور طفلكم.

ما هو التقييم الموثوق؟
التقييم الموثوق هو أداة يستخدمها فريق التعليم كل يوم لفهم:
● ما يعرفه األطفال وما يمكنهم القيام به.
● مدى نمو األطفال.
● ما يمكنهم القيام به لدعم نمو األطفال.

كيف يعمل التقييم الموثوق؟
أنتم تقومون بتقييم األمور كل يوم في البيت .حيث تتأكدون من أن طفلكم
في حالة جيدة عندما يستيقظ .وتراقبون كيف يتأقلم طفلكم مع األصدقاء
وتسألون عن المشاعر التي يشعر بها .وتالحظون أنواع األشياء التي يهتم
بها .تساعدكم هذه المالحظات على فهم طفلكم وكيف يمكنكم مساعدته
على النمو .يستخدم معلمو طفلكم أداة التقييم الموثوق بشك ٍل مشابه جدا لذلك .حيث تقوم فرق التعليم بدعم استكشاف األطفال ومراقبتهم
وطرح األسئلة والتقاط الصور لهم من أجل فهم طريقة تعلمهم على مدار اليوم.

كيف يتم استخدام المعلومات من التقييم الموثوق؟
يُستخدم التقييم الموثوق لفهم طريقة تفكير األطفال ونموهم وتعلّمهم .ويساعد العائالت والمعلمين والبرامج بطرق مختلفة.

يمكنكم استخدام التقييم الموثوق للقيام بما يلي:

● فهم كيفية تعلّم طفلكم على أكمل وجه.
● معرفة كيفية دعم تعلّم طفلكم بأفضل الطرق.
● مشاركة المعلومات حول طفلكم مع فريق التدريس الخاص به.

يمكن لفرق التدريس استخدام التقييم الموثوق للقيام بما يلي:
● فهم قدرات طفلكم واتخاذ القرارات المتعلقة بكيفية مساعدته على مواصلة النمو.
● التخطيط لألنشطة اليومية واقتراحها بناء على مهارات طفلكم واهتماماته.
● التواصل مع العائالت ومقدمي الرعاية بانتظام على مدار العام.

يمكن للبرامج استخدام التقييم الموثوق للقيام بما يلي:

● طلب مواد لدعم احتياجات التعلّم لألطفال.
● تحديد الموارد للمساعدة في تلبية االحتياجات التعليمية لكافة األطفال.
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ما هي النواحي التي سيتم تقييم طفلي فيها؟
تقيّم أدوات التقييم الموثوق خمسة مجاالت للتعلم المبكر:
أساليب التع ّلم  -كيف ينخرط األطفال في الخبرات التعليمية .إن
هذا المجال هام ألن الطريقة التي يتعلم بها األطفال تؤ ِّث ّر على نموهم في
جميع المجاالت.
النمو االجتماعي واالنفعالي  -كيف ين ِّ ّمي األطفال عالقاتهم وكيف
يعرفون ويديرون أيضا مشاعرهم .هذا مهارات ضرورة على مدى
الحياة للتطور والتعلم.
اللغة والقراءة والكتابة والتواصل  -كيف يستمع األطفال ويفهمون ويستخدمون اللغة للتواصل باستخدام مهاراتهم الناشئة
وامكانياتهم النامية.
المهارات المعرفية  -المهارات والمفاهيم التي يستخدمها األطفال لفهم وتنظيم العالم من حولهم ،بما يشمل الرياضيات والفنون
والعلوم والدراسات االجتماعية.
النمو البدني والصحي  -المهارات والمقدرات التي ين ِّ ّميها األطفال للتعامل مع بيئتهم والمحافظة على سالمتهم فيها.
من المهم لفرق التدريس ومقدمي الرعاية مراقبة كل هذه المجاالت لتوفير الدعم الفردي لنمو كل طفل .المجاالت الموصوفة أعاله قد
تكون مختلفة قليال بناء على عمر طفلكم واألداة التي يستخدمها برنامجكم.

كيف يمكنكم المشاركة مع فرق التدريس الخاصة بطفلكم في إجراء التقييم الموثوق؟
أنتم أفضل من يعرف طفلكم! تحدثوا مع فريق التدريس الخاص بطفلكم باستمرار .إن العمل سويا يساعد على التأكد من أن طفلكم
يحصل على الدعم الذي يحتاجه للكثير من مجاالت التعلم والنمو.
●
●
●
●
●

قوموا بمشاركة المعلومات حول اهتمامات ومهارات طفلكم مع فريق التدريس الخاص بطفلكم.
إذا كنتم ت رغبون في ذلك ،يمكنكم مشاركة بيانات مكتوبة قصيرة عن وقتك في المنزل ،أو صور لطفلكم أثناء اللعب ،أو صور
عمل قام طفلكم بإنشائه.
تحدثوا عن نمو طفلكم مع معلميه.
اسألوا معلمي أطفالكم عن التقييم الموثوق وكونوا منفتحين على أفكارهم.
ضعوا في اعتباركم أسئلة التفكير التالية:
• كيف يمكنني مالحظة تعلّم طفلي في المجاالت اليومية؟
• كيف أشارك المعلومات مع فريق التدريس الخاص بطفلي لدعم تعلمه؟

نتطلع إلى الشراكة معكم للمساعدة في نمو طفلكم طوال العام الدراسي!

هذا المستند مقدم لكم من قِّبل شعبة التعليم في الطفولة المبكرة
البريد اإللكترونيearlychildhood@schools.nyc.gov :
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