مدرسة فيكتوريا االبتدائية
اعداد التقارير عن طفلك

لقد تم اعداد هذا الكتيب بواسطة ممثلين عن مجلس أولياء األمور بمدرسة فكتوريا االبتدائية و
معلمي الفصل إلبالغك بالطرق المختلفة التي نعد بها التقارير عن تطور طفلك و ابقائك على اطالع
بما يحدث في الفصل و المدرسة .اذا كان لديك أي أسئلة أو اقتراحات حول اعداد التقارير ,تواصل
مع المدرسة رجا ًء .نحن نرغب باشراك الوالدين في تعلم اطفالهم بشكل فاعل.

استشارات أولياء األمور
نحن نعقد مشاورات أولياء األمور مرتين سنوياً؛ في شهر اكتوبر و مايو .هنا ,سوف
تتسنى لك الفرصة للحديث مع المعلم عن تطور طفلك و خطواتهم القادمة في التعلم.
إذا كنت تحتاج إلى مترجم لدعم المناقشة ,فيمكنك طلب ذلك من خالل المدرسة .مع ذلك
فانك ال تحتاج انتظار استشارات اولياء االمر للحديث مع معلم طفلك ,يمكنك اخذ موعد
من مكتب المدرسة او بواسطة رسالة نصية او البريد االلكتروني.

الجلسات االعالمية
نحن نعق د الجلسات االعالمية خالل العام حول مجموعة متنوعة من المواضيع المختلفة ,على سبيل
المثال :مقابلة المعلم ,تطوير المنهاج ,أمان االنترنت ,ومخيم الصف السابع الداخلي.

المجالت التعليمية
كبديل للتقرير النهائي السنوي العام ,نحن نستخدم أداة اعداد التقارير عبر االنترنت لتزويد عدد من
التعليقات عن التطور في نواحي مختلفة من المنهاج الدراسي كما هو موضح أدناه.
إعداد تقارير الجدول الزمني – التعليقات – الخطوات القادمة.
الفصل االول

الفصل الثاني

الفصل الثالث

محو االمية و اللغة االنجليزية *2
الحساب و الرياضيات*2
الصحة و العافية*1
مجاالت اخرى في المنهاج *1
رأي /تعليق الطالب

محو االمية و اللغة االنجليزية *2
الحساب و الرياضيات*2
الصحة و العافية*1
مجاالت اخرى في المنهاج *2

رأي/تعليق المدرس
مجاالت اخرى في المنهاج *3
رأي /تعليق الطالب
رأي/تعليق فريق االدارة العليا

تقارير اخصائي التربية الرياضية
الفصل االول

الفصل الثاني

الفصل الثالث

 5أ االبتدائي
5ب االبتدائي

 2/3االبتدائي
 3االبتدائي
 4االبتدائي

 6االبتدائي
 7/6االبتدائي
 7االبتدائي

مجاالت أخرى في المنهاج :سوف يتم اعداد التقارير لجميع مجاالت المنهاج خالل العام ,و يتضمن
ذلك  :العلوم و التكنولوجيا ,اللغات الحديثة ,التربية الدينية و االخالقية ,الفنون التعبيرية و الدراسات
االجتماعية.
يتم تخصيص تقارير المحتوى حسب المجموعة او الفرد ويتم ربطها بنية التعلم و معيار النجاح لهذا
الدرس .نحن نهدف الي تزويد معلومات دقيقة تستند الي الدليل حول تطور المتعلم خالل مجاالت
المنهاج الدراسي .سوف يحصل الطالب على فرص لعرض تقاريرهم و التعليق في الوقت المناسب.
تقوم بعض الفصول بنشر المالحظات في نهاية الفصل الدراسي ,و يقوم االخرون بمشاركتها خالل
الفصل الدراسي .سوف يقوم معلم الصف الخاص بطفلك بإعالمك عن كيفية القيام بهذا في جلسة "
قابل المعلم" في بداية العام الدراسي.

محادثات التعلم
يقوم الطلبة بمناقشة تعلمهم مع معلميهم و احيانا تكون بعض المحادثات مسجلة في مذكرات التعلم
الخاصة بهم .سيكون تركيز النقاش علي مزيج من المهارات ,المعرفة ,و المواقف.

مشاركة اجتماعات التعلم
تقوم الفصول الدراسية باجتماع واحد في العام ,اآلباء و األمهات مدعوون للحضور .يحدد الفصل ماذا و كيف
يرغبون في مشاركة تعلمهم.

المدونة  /تويتر
تقوم بعض الفصول األقدم بمشاركة تعلمهم من خالل المدونة أو على تويتر .سوف يتم مشاركة هذه
المعلومات في جلسة "قابل المعلم"

يمكن ايجاد موقع مدرسة فكتوريا االبتدائية على الرابط اآلتي:
www.victoriaprimary.com

