
READ Act چیست؟ 
READ Act  قانونی در کلروادو است که در آن

قید شده است تا تضمین شود هر دانش  ییها دستورالعمل
آموز سطح سوم مهارت خواندن در سطح کالسی یا 

این قانون به مدارس در . باالتر از آن را بگذراند
که به پشتیبانی  کند یمشناسایی دانش آموزانی کمک 

آموزشی بیشتری برای خواندن در سطح کالس نیاز 
 .دارند

مهارت خواندن بسیار پایین تر از سطح »

 به چه معناست؟« کالس
این بدین معناست که مهارت خواندن دانش آموز یک یا 

تحقیقات . چند سال پایین تر از سطح کالسی فعلی است
کالسی تا پایان مهارت خواندن در سطح  دهد یمنشان 

آتی دانش آموز مهم  یها تیموفقسال تحصیلی برای 
 .است

READ Plan چیست؟ 
READ Plan  ها مهدکودکطرح مداخله فردی ویژه 

برای دانش آموزان کالس سوم است که مشخص شده 
است در مهارت خواندن ضعیف تر از سطح کالس 

این طرح تا زمانیکه دانش آموز به . کنند یمعمل 
 .ابدی یمخواندن در سطح مناسب برسد ادامه مهارت 

 

READ Plan  برای کمک به فرزند شما جهت

پیشرفت به عنوان یک کتابخوان با اهداف زیر 

 :ایجاد شده است

 اهداف ویژه مهارت خواندن 

 پشتیبانی آموزشی در مدرسه 

 پشتیبانی در خانه 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدارس دولتی آرورا

 بخش عدالت آموزشی

15001 E 1st Ave. 
Aurora, Colorado 80011 

READ Act  : 

 ها خانوادهاطالعات ویژه 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

جهت تضمین موفقیت  ها خانوادههمکاری مدارس و 
 دانش آموزان در مهارت خواندن



 چه اطالعاتی مهم تر است؟
هدف ما در مدارس دولتی آرورا این است که همه کودکان از دبیرستان فارغ التحصیل شده، و برای 

برای این هدف  ها آنبه محض ورود کودکان به مدرسه آماده سازی .  تحصیالت آتی یا بازار کار آماده شوند
 .شود یمآغاز 

در خانه به فرزندم  توانم یمچگونه 
 کمک کنم؟

معلم . ایده داریمدر این بخش چند 
شما نیز ممکن است نظرات خود 

 .را در میان بگذارد

 ارزیابی

( DRA2)معلم فرزند شما از ارزیابی پیشرفت مهارت خواندن 
 .کند یمبرای تعیین سطح مهارت خواندن کودک استفاده 

 
مهارت خواندن فرزند شما  دهد یماین اطالعات ارزیابی نشان 

 .بسیار پایین تر از سطح کالس است
 

اگر فرزند شما یک زبان آموز انگلیسی است، امتیاز ارزیابی 

اطالعاتی را درباره پیشرفت زبان ( ACCESS)دولتی زبان 
سطح مهارت خواندن و . دهد یمآموز در یادگیری انگلیسی بدست 

ن آموزان برای زبا READ Planنیز پیشرفت زبان در 
 .انگلیسی لحاظ شده است

READ Plan  برای پشتیبانی از رشد
مهارت فردی خواندن فرزند شما ایجاد 

 .شده است

 پشتیبانی در مدرسه

معلم فرزند شما و سایر کارکنان مدرسه برای انتخاب راهکارها و 

فرزندتان را برآورده  READ Planمداخالتی که اهداف 
 .کنند یم، با یکدیگر همکاری کند یم
 

 ییها راهگروه همچنین به دنبال . این کار صرفاً برای مداخله نیست
برای ایجاد آموزش کالسی قابل دسترس تر برای همه دانش 

 .آموزان است
 
 
 

 پشتیبانی در خانه

بزرگساالن خانواده همکاران مهمی برای کمک به دانش آوزان هستند 
 .روابط عمومی باال شوندتا کتابخوان و نویسنده ای موفق و افرادی با 

 

با معلم فرزندتان همکاری  READلطفاً برای ایجاد و اجرای طرح 
 .کنید

 کنفرانس ها و گفتگوهای پایان سال درباره یادسپاری

یک کنفرانس پایان سال برای  READ Planهر دانش آموز دارای 
 .ریزی برای سال بعد خواهد داشت بازبینی طرح و همکاری جهت طرح

 
مربوط به نیازهای خاص  یها نهیگزدر طول کنفرانس، معلم فرزندتان 

 .گذارد یمفرزندتان را با شما در میان 
 

بعضی از کودکان ممکن است برای رسیدن به سطح کالس به بیش از 
که یادسپاری طرح تنها  دارد یمقانون مقرر . یک سال نیاز داشته باشند

دیگری نیز در دسترس  یاه تیحمایک گزینه است اما راهکارها و 
تکرار یک کالس در اکثر موارد بهترین  دهد یمتحقیقات نشان . هستند

 .راه حل نیست
 

راهکارهای آموزشی مناسب (: ELLs)ویژه زبان آموزان انگلیسی 
ویژه یادگیری زبان و سوادآموزی با پشتیبانی از سوی معلم متخصص 

ن ایالت کلرادو مراسم قانو. شود یمدر یادگیری زبان انگلیسی تعیین 
یادسپاری را برای دانش آموزانی که در راه یادگیری زبان انگلیسی به 
عنوان زبان دوم یا زبان خارجی پیشرفت دارند و موفق هستند، توصیه 

 .کند ینم

 .برای شما مهم استموفقیت او در مدرسه بگذارید فرزندتان بداند 
 

 .دیآ یمبه مدرسه مطمئن شوید فرزندتان هر روز 

به زبان مادری خود گوش دهید، صحبت کنید، بخوانید 
به زبان مادری به  ها مهارتبهبود این . و بنویسید

 .کند یمخواندن و فکری فرزندتان کمک  یها مهارت
 

 :درباره موارد زیر صحبت کنید. مهم است گفتگو

 روزشان در مدرسه 

 اند خواندهکه  یها کتاب 

  دیا داشتهتجاربی که با یکدیگر 

 آشنا یها داستانسایر / خانوادگی یها داستان 
 

 .بخوانیدروزانه برای فرزندتان و با او مطلب 

 را بخوانید برند یمآشنایی که از آن لذت  یها کتاب. 

  سی دی، / صوتی ضبط شده بر روی نوار یها کتاببه
 .الکترونیکی گوش دهید یها کتابکامپیوتر یا 

  ها آنچه اتفاقی افتاد؟ . صحبت کنید دیا خواندهدرباره آنچه 
 چه یاد گرفتند؟

 
: از اند عبارتبعضی نظرات . بنویسیداغلب با فرزندتان مطلب 

نامه به خانواده یا دوستان، لیست های خرید، داستان یا مطالب 
 .مطبوعاتی

 
از حروف پالستیکی یا  .کلمات را تمرین کنید یها مهارت

ب حروف الفبا، تطبیق حروف آهنربایی برای مرتب سازی، ترتی
 یها نامبزرگ و کوچک، واژه سازی ساده و هجی کردن 

 .خانوادگی استفاده کنید

 


