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 دليل العائلات إلى التقييمات الموثوقة للأطفال الصغار

 ما هي التقييمات الموثوقة؟
 

 التقييمات الموثوقة هي أدوات تستخدمها فرق التعليم كل يوم لفهم
 ما يعلمه األطفال . 

 كيفية تطور األطفال . 

  الذي يمكن أن تفعله هذه الفرق لدعم نمو األطفالما . 

 كيف تعمل التقييمات الموثوقة؟
 

 إلى منطقة عند ذهابكو.  وتتأكد من أن طفلك بحالة جيدة كافية ألن يحضر المدرسة.  إنك في منزلك تقيّم األشياء واألمور كل يوم

مكنك لك وكيف يوتساعد هذه المالحظات في فهمك لطف.  بهااللعب تالحظ كيف ينسجم طفلك مع أصدقائه وما األشياء التي يهتم 

 . ويستخدم معلمو طفلك التقييمات الموثوقة بنفس الطريقة تقريبًا.   مساعدته لالستمرار في النمو
 

وم أثناء الي ألطفالتجمع فرق التعليم عينات من عمل األطفال وتلتقط صوًرا فوتوغرافية لتعلم ولعب األطفال وتالحظ ما يفعله ا

 وتستخدم(.  من أمور خالل الوقت الرئيسي أو األنشطة الخارجية أو المجموعات الصغيرة، وما إلى ذلك: على سبيل المثال)الدراسي 

 . ومات لفهم أداء كل طفل ولتخطيط أنشطة تدعم نموهفرق التعليم هذه المعل

 كيف ُتستخدم المعلومات الناتجة عن التقييمات الموثوقة؟
 

 . رق مختلفةبرامج بطوهي مفيدة للعائالت والمعلمين وال.  تُستخدم التقييمات الموثوقة في فهم تفكير األطفال وتطورهم وتعلمهم
 : اتجة عن التقييمات الموثوقة لطفلك فيأن تستخدم البيانات الن يمكن للعائالت 

 فهم أفضل السبل لدعم نمو طفلك وتطوره . 

 فهم أفضل الطرق التي يتعلم بها طفلك في الفصل . 
 : أن تستخدم البيانات الناتجة عن التقييمات الموثوقة فييمكن لفرق التعليم  

 لنموفهم قدرات طفلك واتخاذ القرارات حول كيفية مساعدته لالستمرار في ا . 

 تخطيط أنشطة يومية وفق مهارات ورغبات طفلك، مثل : 
o اختيار الكتب للفصل الدراسي لمساعدة طفلك في أن يتعلم أكثر حول مهارة أو مفهوم معين . 
o ريقة يدة بطاختيار األلعاب خالل وقت األنشطة الخارجية لتشجيع طفلك على العمل مع اآلخرين وتعلم مهارات جد

 . ممتعة
o  رهمهم مشاعتساعد في تنمية مهارات طفلك االجتماعية والعاطفية مثل كيفية اللعب مع اآلخرين وفقيادة أنشطة . 

 أو التقارير / المؤتمرات باستخدام عينات العمل و / التواصل مع العائالت خالل االجتماعات . 
 : أن تستخدم البيانات الناتجة عن التقييمات الموثوقة فييمكن للبرامج  

 حتياجات التعليمية لألطفالطلب مواد لدعم اال . 

 تحديد موارد لمساعدة فرق التعليم في تلبية االحتياجات التعليمية لكل األطفال . 
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 ما مجالات التطور التي يجري تقييمها؟
 

 : لتقييمها" مجاالت"عادةً ما يُقسم تطور األطفال الصغار إلى خمسة نطاقات أو 

  نحو  بها األطفال وهذا مهم إذ أن الطريقة التي يتوجه.  في تجارب التعلمكيف يشارك األطفال  - التوجهات نحو التعلم

 . التعلم تؤثر على تطورهم في جميع المجاالت

   مدى  توهذه مهارا   . كيف يكّون األطفال العالقات فضالً عن تمييز المشاعر وإدارتها -التنمية االجتماعية والعاطفية

 . الحياة وهي ضرورية للتطور والتعلم

   ة ءة والكتابارات القراكيف يستمع األطفال إلى اللغة ويفهمونها ويستخدمونها مع مه  -اللغة والقراءة والكتابة والتواصل

 . الناشئة لديهم وقدرات التطور األخرى للتواصل

  الحساب كا في ذلالمهارات والمفاهيم التي يستخدمها األطفال لفهم وتنظيم العالم من حولهم، بم -اإلدراك المعرفي / 
 . الرياضيات والفنون والعلوم والدراسات االجتماعية

   يئتهمنين في بالمهارات والقدرات التي ينميها األطفال للتعامل بدنيًّا والبقاء آم -التنمية البدنية والصحة . 
 

لدعم ك وتقديم ام لطفلأفضل فهومن المهم لفرق التعليم تقييم كل هذه المجاالت من خالل المالحظة وتحليل عينات العمل للتوصل إلى 

 . كمج الخاص بها البرناويُرجى مالحظة أن المجاالت المذكورة عاليه يمكن أن تختلف قليالً بحسب األداة التي يستخدم.   الكامل له

 كيف يمكنك المساعدة في التقييمات الموثوقة؟
 

الدعم  معًا أن يساعد في ضمان حصول طفلك علىويمكن للعمل . تحدث مع معلمي طفلك كثيًرا!  أنت أفضل من يعرف طفلك

 . المطلوب ألكثر التعلم والنمو

 

 يمكنك مشاركة معلومات حول اهتمامات ومهارات طفلك مع معلميه .

 و طفلكوهذا يساعدك ويساعد معلمي طفلك في العمل سويًا لدعم نم.  يمكنك التحدث حول تنمية وتطوير طفلك مع معلميه .

 توصياتهم( ي)عن التقييمات الموثوقة وتقبلمعلمي طفلك ( ي)اسأل .

 

 

   )The Division of Early Childhood Education(المبكرة الطفولة تعليم شعبة / تقدمها لكم

 earlychildhood@schools.nyc.gov: البريد اإللكتروني

ما قبل "وصف ( K for All-3" )سنوات إلى الروضة للجميع 3األطفال بعمر "يمكنكم العثور على المعلومات بشأن صف 

 . على موقعنا اإللكتروني( Pre-K for All" )الروضة للجميع

 "ما قبل الروضة للجميع"سجل طفلك في صف 

 "للجميع الروضة إلى سنوات 3 بعمر األطفال "صف في طفلك سجل

https://schools.nyc.gov/school-life/learning/grade-by-grade/early-childhood-learning
mailto:earlychildhood@schools.nyc.gov
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/pre-k
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/pre-k
https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enroll-grade-by-grade/3k

