دعم تعلم القراءة والكتابة في المنزل

دليل ألولياء األمور والعوائل

األطفال الذين يقرأون ويكتبون بكفاءة في الصف الثالث يكونون أربع مرات أكثر ترجي ًحا للتخرج .لهذا السبب يكون الهدف الثاني في خطة دنفر - 2020
أساس النجاح في المدرسة  -مهم للغاية .تركز مدارس دنفر العامة على تعلم القراءة والكتابة المبكر كأساس للتجربة األكاديمية للتالميذ برمتها .تعلم القراءة
والكتابة المبكر  -والذي تعرفه مدارس  DPSعلى أنه القراءة والكتابة واالستماع والمحادثة ،يعتبر أساسيًا لبناء أساس قوي للنجاح في المدرسة والحياة.
هناك العديد من النشاطات التي يمكن ألولياء األمور والعوائل المشاركة بها مع أطفالهم التالميذ في المنزل لدعم تعلم القراءة والكتابة المبكر.
تفحص الكتب والكتب الصوتية والكتب اإللكترونية.
كجزء مهم من خلق متعة القراءة في الطفل هو مشاركة الكنز الغني من
القصص والمعلومات من خالل الكلمات المكتوبة .أذهب إلى
 dpsk12.lib.overdrive.comباستخدام أي جهاز يحتوي على إمكانية
الوصول إلى اإلنترنت لتسجيل الدخول باستخدام رقم هوية التلميذ وتاريخ
الميالد ..أذهب إلى الموقع اإللكتروني  lion.dpsk12.orgالذي على
مجموعة منوعة وكبيرة من الموارد الرقمية ،التي تتضمن الكتب اإللكترونية
القابلة للتصفح ،والذي يعتبر مورد عظيم آخر للكتب اإللكترونية .كل طفل في
مدارس دنفر العامة لديه إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من الكتب
اإللكترونية والمتوفرة بأي وفي أي مكان.

نصائح للقراءة مع طفلك
 .1دع طفلك يختار أي الكتب يريد أن يقرأ معك.
 .2تبادل األدوار في القراءة وشجّع طفلك على المشاركة في القراءة
ت عال معك.
بصو ٍ
 .3عندما تقرأ ،أسأل طفلك أسئلة مثل "ما الذي تعتقد سيحدث بعد
ذلك؟" أو "لماذا تعتقد أن ذلك حدث؟"
 .4أقرأ مع طفلك بلغته األم.

سجّل في برنامج القراءة والتعلم الصيفي التابع لمكتبات دنفر العامة.
من الطرق األخرى التي تساعد أطفالك التالميذ على استكشاف حب القراءة ،هذا البرنامج المجاني الذي يتضمن أحداث ممتعة وإمكانية ربح الجوائز من
أجل القراءة  -حتى إمكانية الحصول على بطاقات دخول إلى متنزه حدائق إليتش للتسلية ( !)the Elitch Gardens amusement parkتعرف عن المزيد
على SummerOfReading.org.
استكشف فرص التقوية الصيفية.
العديد من مدارسنا تقدم فرص مجانية خالل فترة الصيف للتالميذ للعمل على مهاراتهم في القراءة والكتابة .أسأل مدرس طفلك لتتعرف عن المزيد حول ما
متوفرا ليساعد طفلك على تحقيق أهدافهم األكاديمية.
الدعم الذي قد يكون
ً

مرارا
"طفلي يريد أن يقرأ نفس الكتب
ً
وتكرارا".
ً

"يقرأ طفلي فقط نفس السلسلة".

في حين أنه من الرائع أن تساعد طفلك على توسيع آفاقه من خالل تجربة كتب جديدة
واستكشاف تفضيالت جديدة ،تشير األبحاث إلى عدد مفاجئ من المنافع لتكرار إعادة القراءة
أيضًا باإلضافة إلى المشاركة المستمرة في الكتب التي تكون على شكل سلسلة .إذا كان طفلك
محفز للغاية للقراءة شيئًا ما خارج المدرسة ،ويكون مرتا ًحا للمحتوى ،فكن مطمئنًا من أنه يقرأ
وينمو حتى لو كان النص و/أو السلسلة مألوفتان .وبالمثل ،إذا كان لدى طفلك اهتمام قوي في
موضوع معين ،أظهرت الدراسات أن قراءة نصوص متعددة عن موضوع تعد واحدة من
أسرع الطرق لبناء المعرفة ومفردات اللغة .يمكنك مساعدة طفلك على إيجاد الكتب ،بما في
ذلك الكتب الصوتية ،التي سيستمتع بها من خالل مجموعة الكتب اإللكترونية لمدارس دنفر
العامة المتوفرة في أي وقت ومن أي مكان.
مجموعة كتب http://lion.dpsk12.org :Lion
مجموعة كتب http://dpsk12.lib.overdrive.com :OverDrive

