
ما ٌُ قاوُن انقزاءة نضمان انتطُر األكادٔمٓ 

(READ)؟ 
( READٌعد قانون القراءة لضمان التطور األكادٌمً )

قانوًنا لوالٌة كولورادو ٌحدد اإلرشادات لضمان إكمال 
كل طالب القراءة بمستوى الصف الثالث عند هذا 

إنه ٌساعد المدارس على المستوى الدراسً أو أعلى. 
تحدٌد الطالب الذٌن ٌحتاجون إلى دعم تعلٌمً للقراءة 

 عند المستوى التعلٌمً

ما انذْ تعىًٕ عبارة "انقزاءة بمعدل أقم بكثٕز 

 مه انمستُِ انتعهٕمٓ"؟
وهذا ٌعنً أن الطالب ٌقرأ أقل من مستواه التعلٌمً بعام 

ى أو أكثر. تظهر األبحاث أن القراءة عند المستو
التعلٌمً بحلول نهاٌة العام الدراسً ٌعد من األهمٌة 

 بمكان للنجاح الدراسً المستقبلً.

ما ٌٓ خطت انقزاءة نضمان انتطُر األكادٔمٓ 

(READ)؟ 
( READتعد خطة القراءة لضمان التطور األكادٌمً )

خطة تدخل فردٌة لطالب الحضانة حتى الصف الثالث 
داء كثًٌرا عن الذٌن تم تحدٌد حالتهم بانخفاض األ

المستوى التعلٌمً فً القراءة. تستمر الخطة حتى ٌصل 
 الطالب إلى مهارة المستوى التعلٌمً فً القراءة.

 

تم تصميم خطت القراءة لضمان التطىر األكاديمي 

(READ لمساعدة الطفل في التطور كقارئ عن )

 طريق:

 أهداف قراءة محددة 

 دعم تعليمي مقدم من المدرسة 

 دعم منزلي 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدارس أورورا العامة
 قسم المساواة فً التعلٌم

 .إي فرست إٌف 10551

 15511أورورا كولورادو 

قانون القراءة لضمان التطور 

 (:  READاألكادٌمً )

 معلومات لألسر

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

تضمن المدارس واألسر المشاركة نجاح الطالب فً 
 القراءة



 انمعهُماث األكثز أٌمٕت؟ما ٌٓ 
ٌتمثل هدفنا فً مدارس أورورا العامة أن ٌتخرج جمٌع األطفال من المرحلة الثانوٌة بحٌث ٌكونون مستعدٌن 

 للتعلٌم المستقبلً أو للعمل.  إن إعداد الطالب لهذا الهدف ٌبدأ حال دخولهم المدرسة.

كيف يمكنني مساعدة طفلي 
 في المنزل?

ٌمكن ها هً بعض األفكار. 
لمعلم طفلك أًٌضا مشاركة أفكاره 

 أًٌضا.

 التقييم

( لتحدٌد مستوى DRA2ٌستخدم معلم الطفل تقٌٌم تطور القراءة )

 قراءة كل طفل.
 

تشٌر معلومات التقٌٌم إلى أن طفلك ٌقرأ بمستوى أقل من مستوى 
 صفه بكثٌر.

 
الخاص إذا كان الطفل ٌتعلم اللغة اإلنجلٌزٌة، فإن نتائج (تقٌٌم اللغة 

 ( ٌوفر معلومات بشأن تطور اللغةACCESSبالوالٌة )
عتبار كل من مستوى القراءة اإلنجلٌزٌة للطفل. ٌؤخذ بعٌن اال

ومستوٌات تطور اللغة لمتعلمً اللغة اإلنجلٌزٌة فً خطة القراءة 

 (.READلضمان التطور األكادٌمً )

تم تصمٕم خطت انقزاءة نضمان انتطُر 

نمو طفلك في  ( لدعمREADاألكادٔمٓ )

 القراءة.

 تساعد المدرست

معلم طفلك وموظفً المدرسة اآلخرٌن فً اختٌار اإلستراتٌجٌات 
والتدخالت التً تفً بأهداف خطة القراءة لضمان التطور األكادٌمً 

(READ.لطفلك ) 
 

ال ٌتعلق األمر فقط بالتدخل. فالفرٌق ٌبحث فً الطرق لجعل العملٌة 
 أكثر سهولة لجمٌع الطالب. التعلٌمٌة بالفصل الدراسً

 
 
 

 الدعم المنزلي

ا فً دعم نجاح األطفال كقراء  ًٌ ٌلعب البالغون فً المنزل دوًرا أساس
 وكتاب ومتصلٌن.

 
ٌرجى التواصل مع معلم الطفل إلنشاء خطة القراءة لضمان التطور 

 ( وتنفٌذها.READاألكادٌمً )

 مؤتمراث ومحادثاث نهايت العام حىل االستبقاء

( READسٌكون لكل طالب ذي خطة قراءة لضمان التطور األكادٌمً )
 مؤتمًرا بنهاٌة العام لمراجعة الخطة والعمل على التخطٌط للعام التالً.

 
خالل المؤتمر، سوف ٌشارك معلم طفلك الخٌارات المتعلقة باحتٌاجات 

 طفلك الخاصة.
 

نص قد ٌحتاج بعض األطفال أكثر من عام للحاق بمستوى صفهم. ٌ
القانون على أن االستبقاء قد ٌكون خٌاًرا، لكن هناك الكثٌر من التدخالت 

وعملٌات الدعم المتاحة. أظهرت األبحاث أن تكرار الصف الدراسً قد ال 
 ٌكون الحل األمثل فً أغلب الحاالت.

 

(: ٌتم تحدٌد اإلستراتٌجٌات ELLبالنسبة لمتعلمً اللغة اإلنجلٌزٌة )
تعلم اللغة وتعلم القراءة والكتابة بدعم من معلم التعلٌمٌة المناسبة ل

متخصص فً تعلم اللغة اإلنجلٌزٌة. ال ٌوصً قانون والٌة كولورادو 
باستبقاء الطالب الذٌن ٌتقدمون على المسار الصحٌح فً تعلم اللغة 

 اإلنجلٌزٌة كلغة ثانٌة أو لغة أخرى.

 بالنسبة لكم. النجاح بالمدرسة أمر مهمأعلم طفلك أن 
 

 كل ٌوم. حضور الطفل إلى المدرسةتأكد من 

َكتابتٍا.  ءتٍااستمع إنّ نغت َطىك َتحدثٍا َقم بقزا

سُف ٔدعم تطُٔز ٌذي انمٍاراث بهغت َطىك قزاءة 

 طفهك َتفكٕزي.

 
 تعد المحادثات أمًرا فً غاٌة األهمٌة. تحدث بشأن:

 ًٌومه الدراس 

 الكتب التً قرأها 

 الخبرات التً تشاركتماها 

  األسرٌة/غٌر ذلك من القصص المشهورةالقصص 
 

ا. ًٌ  اقرأ لطفلك، واقرأ معه ٌوم

 .اقرأ الكتب الشهٌرة التً ٌستمتع بها 

  دع طفلك ٌستمع إلى الكتب المسجلة، على
 الشرائط/األقراص المدمجة أو الكتب اإللكترونٌة.

 تحدث معه بشأن ما قرأه. ماذا حدث؟ ما الذي تعلمه؟ 
 

مل بعض األفكار: خطابات إلى العائلة أو اكتب مع طفلك كثًٌرا. تش
 األصدقاء أو قوائم التسوق أو القصص أو القٌود الٌومٌة.

 
ستعمل األحرف البالستٌكٌة ا ممارسة المهارات المتعلقة بالكلمات.

أو المغناطٌسٌة من أجل الترتٌب الهجائً، وطابق األحرف الكبٌرة 
 ء أفراد العائلة.والصغٌرة مًعا، ورّكب كلمات بسٌطة وتهجى أسما

 


