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دليل امعلم للتواصل مـع ووليـا    هذه ترمة مأذون بها للنسخة اانكليزية من الكتاب امعنون: 
، تأليف: تينا تيلور ديشس وناري جيه كارتر ومـيي  سراتيجيات عملية لتنمية عاقات ناجحةإر: اأمو

وايـة نيوجيسـي   -مالكـة حقـوق النشـر ومقرهـا ر وبـر سـادل ريفـر        بيسون للتعليم آن براتر، الصادر عن 
 بالوايات امتحدة اأمريكية. 07439

ميــع اوقــوق حفوظــة. ا يســم  بتعــادة إنتــا  هــذا الكتــاب وو جــز  منــه وو  ويلــه إى وي      
تصـوير وو التسـجيل وو   ميكانيكيـة، اـا ر ذلـك ال    مكانـ  إليكرونيـة و  وشكل من وشكال الوسائط سـوا   

 طة وي نظام لتخزين وو اسرجاع امعلومات، دون إذن من بيسون للتعليم.سابو
، علمــاب بــأن مكتــب الربيــة العربــي لــدول اخلــيج طة ســاربيــة مــن الكتــاب بورت الطبعــة العنشــ

 .غي مسئولة عن جودة الرمة بيسون للتعليم

www.ABEGS.org



 

 
 

 
- 5 - 

 دليل امعلم للتواصل مع أولياء اأمور                   

 
 

 الصفحة
 3 مكتب الربية العربي لدول اخليج تقديم

 33 مقدمة امرجم
 31 مقدمة امؤلفن

 33 تنمية عاقات راعية ر امدارس :الفصل اأول
 13 تنمية عاقات راعية مع طلبتك
 11 إظهار ااهتمام بكل طالب

 13 تنمية عاقات راعية مع نوعيات سكانية خاصة
 13 عاقات راعية مع عائات طلبتك تنمية

 11 فهم اخلفيات العائلية لطلبتك 
 19 فهم نقاط ميز عائات طلبتك
 41 فهم اهتمامات عائات طلبتك

 47 موجز الفصل
 49 مصادر الفصل

 33 مهارات من وجل التواصل مع العائات :الفصل الثاني
 33 مهارات التواصل

 33 مهارات من وجل التواصل وجًها لوجه
 99 امكتوبمهارات من وجل التواصل 

 71 اعتبارات للتواصل مع عائات ذات وماط متنوعة
 71 اعتبارات للعائات ذات التنوع الثقار / اللغوي

 91 ااقتصادي  –اعتبارات للعائات ذات التنوع ااجتماعي 
 99 ذوي قدرات ختلفة بارات للعائات الي ترعى وطفااباعت

 
 

www.ABEGS.org



 

 
 

 - 6 - 

 دليل امعلم للتواصل مع أولياء اأمور 

 39 موجز الفصل
 300 مصادر الفصل

 303 التواصل مع العائات طوال العام الدراسي :الفصل الثالث
 307 ااتصاات اهاتفية

 307 اأهداف
 307 والقيودامزايا 

 303 إرشادات عامة
 330 ما ينبغي قوله وثنا  امكامات اهاتفية
 331 كيف تتواصل وثنا  امكامات اهاتفية

 331 الورق :ااتصاات امكتوبة
 331 اأهداف

 334 امزايا والقيود
 333 إرشادات عامة 

 339 ما الذي ينبغي ون تتضمنه التواصات امكتوبة
 337 إجاد تواصات مكتوبة على الورق كيف مكن

 339 التواصات امكتوبة إلكرونًيا
 339 اأهداف

 333 امزايا والقيود
 313 إرشادات عامة

 313 ما الذي مكن تضمينه ر ااتصاات امكتوبة إلكرونًيا
 319 كيف مكن إجاد تواصات مكتوبة إلكرونًيا

 310 ونواع التواصات امكتوبة
 310 الوثائق

 319 خطط امناهج الدراسية

www.ABEGS.org



 

 
 

 
- 7 - 

 دليل امعلم للتواصل مع أولياء اأمور                   

 343 الرسائل الدعائية
 347 الواجب امنزلي

 390 «امنزلية -امدرسية »اماحظات 
 370 تقارير النشاط وتقارير مستوى تقدم الطالب ر امدرسة

 394 وثائق قانونية
 393 موجز الفصل

 333 مصادر الفصل
 337 التواصل مع العائات وثنا  اللقا ات :الفصل الرابع

 333 الرمية ااجتماعات
 333 .معها( سراأحداث الفصلية )العودة إى اللقا ات امدرسية الليلية وتواصل اأ

 103    إشراف امعلم ،بن ولي اأمر وامعلم / مؤمراتعقد لقا ات
 114 عقد لقا ات    إشراف الطالب

 111  لقا ات برنامج تفريد التعليم 
 143 «امعلم –ولي اأمر »لقا ات مؤسسة 
 141 اللقا ات غي الرمية

 141 )ر امناسبات امدرسية / وجاذب وطراف اوديث بالفصل( زيارات مدرسية
 143 الزيارات امنزلية

 134 ووليا  اأمور امتطوعون ر الفصول
 133 موجز الفصل

 193 الفصلمصادر 
 193 مواجهة اموضوعات الصعبة عند التعامل مع العائات :الفصل اخامس

 197 قضايا وكادمية
 199 ما الصعوبات اأكادمية؟
 193 الدعم ر امدرسة

www.ABEGS.org



 

 
 

 - 8 - 

 دليل امعلم للتواصل مع أولياء اأمور 

 171 التواصل مع ووليا  اأمور
 174 القضايا ااجتماعية والسلوكية

 174 ما القضايا ااجتماعية والسلوكية؟
 177 الدعم ر امدرسة

 191 التواصل مع ووليا  اأمور
 199 سو  التعامل مع الطفل وإهماله

 199 ما معنى سو  التعامل مع الطفل وإهماله؟
 197  كتابة تقرير عن سو  التعامل مع الطفل وإهماله

 133 الدعم ر امدرسة
 139 التواصل مع ووليا  اأمور

 137 امشاغبة
 137 امشاغبة؟ما معنى 

 109 الدعم ر امدرسة
 139 التواصل مع ووليا  اأمور

 110 اأزمات امدرسية
 113 ما امقصود باأزمات امدرسية؟

 113 ااستجابة لأزمات وخطط التواصل
 114 التواصل مع ووليا  اأمور

 117 موجز الفصل
 113 مصادر الفصل

 113 )اأمثلة امدرجة واأشيا  الي مكن إعادة إنتاجها( -مــاذ  ونســخ  :املحق
 

www.ABEGS.org



 

 
 

 
- 9 - 

 دليل امعلم للتواصل مع أولياء اأمور                   

 
      

 

تنميــة الطلبــة  تــدعمالــي  امهمــةمــن اأمــور  الطلبــةيعــدا التواصــل مــع ووليــا  ومــور  
: امــنهج، ليهــا عمليــة الربيــة والتعلــيم  م ع، وهــي اولقــة الرابعــة الــي تقــو  وزيــادة  صــيلهم 

   .والطالب، وولي اأمروامعلم، 
 

دليل امعلم للتواصل مع ووليـا  اأمـور: إسـراتيجيات عمليـة لتنميـة      "كتاب  ويهتم
 الطلبـة مور بهـدف مسـاعدة   وليا  اأوجسور وروابط بن امعلمن و بتجاد" عاقات ناجحة

قنــوات مــن العاقــات   إجــادوارتقــا  مســتواهم وزيــادة حصــيلتهم امعرفيــة مــن جهــة،    ىعلــ
 ،منهـا ضـمان النجـاح    وىتكفـل اأ و، ىخـر ومـن جهـة    كل من امدرسة وامنـزل  بنالطيبة 

ختلفــة مــن  ـًاـــوماطيســتعرض الكتــاب كمــا . مــانواأ وتكفــل الثانيــة ضــمان ااســتقرار
ــا  اأوو الطلبـــة ــور، وليـ ــل علـــ  ومـ ــية التواصـ ــاول قضـ ــة ىيتنـ ــة   كافـ ــتويات ااجتماعيـ امسـ

ولكن  فحسب، ولي ومرغي عنه، ليس لكل  ا االنفسية، اا جعل الكتاب مرشًدوامدارك 
 .التعليم وقضاياه بأمر ومهتم لكل معلم وتربوي

 

أوليـا  اأمـور وامعلمـن ولكـل امهـتمن بـأمور       نأمـل ون يكـون الكتـاب مرشـًدا ودلـياب      
   ، وون يسد ثغرة ر امكتبة الربوية العربية.التعليم وقضاياه

 

  واه اموفق،،،
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اختاف امناخ الثقـار للبيئـة الـي صـدر فيهـا الكتـاب عـن البيئـة          على الرغم من
تـربط   . إا ون هناك مساحة هائلة من ااتفاق والتشابه والتماثل.الي يرجم ها الكتاب

ــوره وو الكتـــاب هـــدف وجعـــل ،بـــن البيئـــتن  مـــن متســـع عـــري  نطـــاق ذا امســـتهدف مهـ

 ..ااستفادة من اهائل القدر بهذا يسم  الذي النطاق ذلك ،والقرا ة التلقي
 

ــجل إذ وإنــــي ــابي وســ ــديد إعجــ ــ الشــ ــطلعون ْنا ــ ــئولية يضــ ــا  اســ  الكتــــب  انتقــ

 كانــ  ،ميســونات لــثاث وتقــديري شــكري ووجــه ون وود إمــا ترمتهــا.. بغيــة واإصــدارات

 وهدافــه  قيــق لــه تكفــل الــي العربيــة بصــورته الــدليل هــذا إخــرا  ر الفضــل شــديد هــن

 الــنفس علــم باحثــة عفيفــي شــيما  هــو: ،إضــار باســم – ميســون وواهــن تــأتي ..ومراميــه

 تامراجعـــا مـــن اهائــل  الكـــم بــذلك  الكتـــاب مضــامن  ر مناقشـــي وثــرت  الـــي وااجتمــاع 
ــاودة ــادي وامعـ ــارب لتفـ ــطاحي التضـ ــأتي ،ااصـ ــانيتهن وتـ ــون ثـ ــار، باســـم – ميسـ ــو إضـ  :هـ

 – ميســون ثــالثتهن وتــأتي ..متــاز بشــكل ،للكتــاب الفــي الصــف مســئولة ،يوســف فاطمــة
 وقــي مــن كــثي عــن تنازلــ  الــي ،ابــني ،القاضــي زكريــا ميســون :هــو ،اوقيقــي بامهــا

 ثاثـتهن  فـتى  ،مكـن  وجـه  وفضـل  علـى  الكتـاب  هـذا  ترمـة  تـتم  ون وجـل  مـن  ،ها امخصص

 ..و ياتي حبي جزيل
 

 :هـي  ،ثاثـة  التعلـيم  وركـان  ون ر ثابتـة  فرضـية  هـدم  مـن  الكتـاب  ينطلـق  ..وختاًما
 التعلــيم وركــان ون وهــي ،بــيقن مؤكــدة باتــ  وخــرى فرضــيته إى وامــتعلم وامعلــم امــنهج

 .اأمور وووليا  وامتعلم وامعلم امنهج :هي ،وساسية دعامات وربع إى تستند اوق
 ،القصد ورا  من واه
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ــامهم        ــا  قيـ ــدم امعلمـــن وثنـ ــدليل الـــذي هـ ــدم الـ ــاب لنقـ ــذا الكتـ ــا هـ لقـــد كتبنـ
إننـا نعـرف ونـه قـد ا يكـون       .طامـا ونهـم يتواصـلون مـع عـائات طلبـتهم       ،بالتدريس وبعـده 

 ،ا قــد يصــل  لــأدا  والتواصــل مــع العــائات    لــدى امعلــم وقــ  أن ينقــب ر البحــوث عم ــ    
فتننــا  ،لــذا .ســراتيجيات عمليــةإوراــا ا يكــون لــديك الوقــ  لرمــة هــذا البحــث إى   

. لقـد ووجزنـا مـا قالتـه اأعـاث عـن التواصـل        .قمنا بهذا العمل من وجلك ونيابة عنـك 
سـراتيجيات عمليـة متعـددة ر صـيغة مبسـطة      إكما وننا نقدم لك  ،ثمر مع العائاتام

 .سهلة ااستخدام
 

إن  .إن التعــاون مــع العــائات جــز  وساســي ر العمــل البحثــي كضــرورة ووليــة لــه  
وقـانون   ،م1000ف وهـدا  ،جنة البحوث والسياسات امنبثقة عن جنـة التنميـة ااقتصـادية   

وقانون  سن تعليم الطلبـة امبـدعن    ،«ا طفل يرك دون تعليم»نون وقا ،تعليم ومريكا
. كــل هــذه القــوانن والــنظم    .وقــانون  ســن تعلــيم اأفــراد ذوي اإعاقــات     ،واموهــوبن

الركيز على وهميـة تطـوير واسـتدامة العاقـات بـن امدرسـة والعـائات ورفـع         إى تهدف 
ــهام   ــدل إسـ ــور معـ ــا  اأمـ ــراكهم ووليـ ــة وكادميـــ   وإشـ ــو الطلبـ ـــًلتحســـن مـ ا ـًا واجتماعيـ

فـتن   ،ا ر جـاح الطلبـة  ـًومـًرا مهمـ   ووليـا  اأمـور  وبينما يعتر إشراك  .(م1003 ،)كوكس
واأكثـر وهميـة هـو     – ووليـا  اأمـور  الوسائل واأساليب الي تسـتخدمها امـدارس إدرا    

عنصـر متكامـل وحيـوي إى     اأمـور ووليـا   الكيفية النوعية الي تتواصل بهـا امـدارس مـع    
والــذي يرعــى كــل امــدارس  « طفــل يــرك دون تعلــيم ا». إن قــانون .التشــاركية امتبادلــة

اابتدائية والثانوية، يتطلب من اإدارات امدرسـية ون تتواصـل مـع ووليـا  اأمـور بطريقـة       
 .مستوعبة مفهومة، وبلغة يفهمها ووليا  اأمور
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اول  عاقات ووليا  اأمور، بشكل ملف  للنظـر، خـال   لقد زادت البحوث الي تن
. ويتميـز هــذا البحــث بااجـاه ااستقصــائي ر  ليــل مــدلوات    .ا اماضــيةـًالـثاثن عامــ 

حضــور اأحــداث وامناســبات امدرســية(     ،)مثــل: التطــوع ر امدرســة   إشــراك ووليــا  اأمــور  
: ووليــا  اأمــور الــذين يعملــون ر  مثــلامدرســة ) – ووليــا  اأمــوروالعاقــة التكامليــة بــن 

واخــدمات الــي يقــدمها ووليــا  اأمــور ر فــرق برنــامج    ،اإدارة امدرســية اختيــار امنــاهج 
تفريد التعليم(، وتفرض تلـك العاقـة التكامليـة ون ووليـا  اأمـور والعـائات سـيكونون        

ــاهم    ــيم وطفـ ــؤثرين ر تعلـ ــاركن مـ ــاوون ر تلـــ    ،مشـ ــركا  متسـ . .ك العمليـــة وونهـــم شـ
فتنـه ينظـر إى امدرسـة حينئـذ علـى ونهـا مكـان         ،وعندما تتشكل تلك العاقات التكاملية

 ووليـا  اأمـور وامعلمـن    . وهـذا يزيـد مـن منسـوب اوـوار بـن      .يتسع للجميع ويرحب بهم
ا ـًا واجتماعيـ ـً؛ اا يؤدي إى حدوث تغييات إجابيـة ر تقـدم الطلبـة وكادميـ    واإدارين

 .(م1007 ،)اأن
 

وتعرفـ  تـأثي  سـن دور اأسـرة ر      ،لقد قام  عوث عديـدة اراجعـة دراسـات   
دراسـة عـن   ( 90)( م1001)ماب راجع كل من هندرسون و ،تعلم الطالب، فعلى سبيل امثال

 :ر امدارس، واكتشفا ون إشراك ووليا  اأمور
   مــن صــيش اإشــراك   اإشــراك العــائلي لــه تــأثي وكــر علــى تعلــم الطالــب وكثــر

 .اأخرى
    اإشراك العائلي الذي يدعم تعلم الطالب ر امنزل، له صلة باإجاز الـذي يـتم

 . سينه
       العــائات ذات اخلفيــات الثقافيــة واأحــوال ااجتماعيــة ااقتصــادية هــا تــأثي

 .إجابي على تعلم اأطفال
   نقاط ميزه هـي مبـادرات   امبادرات الي تتعرف التنوع العائلي وتواجهه عند بنا

 .مؤثرة ر إشراك العائات امتنوعة
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       ــة ــة بـــن إدارة امدرسـ ــات ا رمـ ــة والعاقـ ــا  الثقـ ــى بنـ ــز علـ امبـــادرات الـــي تركـ
وووليــا  اأمــور ووعضــا  احتمــع ا لــي مــؤثرة ر إدامــة الــدعم اخــاص بــتعلم         

 الطالب.
 

يمــا يتعلــق بالعاقــات   البحــوث اماديــة تــدعم وكثــر اخطــط العاجيــة تــأثًيا ف     
 ووليـــا  اأمـــوركـــل مـــن فيهـــا يتعـــاون والـــي  ،امنـــزل –التعاونيـــة امتكاملـــة بـــن امدرســـة 

ــائي للتبـــادل امعلومـــاتي )كـــوكس   ،واإدارة امدرســـية  .(م1003 ،باســـتخدام الطريـــق الثنـ
ـــ   ــد ويضـ ــا وجــ ــل    اـًكمــ ــة )مثــ ــادي للمعرفــ ــق اأحــ ــومي  ون الطريــ ــر اليــ ــات التقريــ  ،: بطاقــ

لقـد كانـ  هـذه التقنيـات مـؤثرة       .امنزلية( مؤثرة ر هذا الصدد –واماحظات امدرسية 
 ،: جولــة العمــل امدرســي   العمــر بالنســبة لقضــايا الطفــل، مثــل    حســب الصــف الدراســي و  

 .والغياب ،وسلوك امشكلة ،واإجاز اأكادمي
 

رضـها البحـث   في ا بـن العاقـة الـي   ـًوعلى الرغم من ون اآخرين قد وحدثوا تآلف
ا غـي متـاح   ـًفـتن ذلـك غالبـ    ،والعـائات  وووليـا  اأمـور   اأدبي على التواصـل بـن امدرسـة    

؛ لكـي  ذا الكتاب عن صـيغة امعلـم الـودود   كتبنا ه ،ولذلك .بالنسبة للمعلمن امشغولن
. إننــــا نســــتخدم مصــــطل  .نعــــر عليــــه الفجــــوة بــــن البحــــث والتطبيــــق  ،جســــًرا نوجــــد

 ،: معلم حجرة الفصـل ن امعلم ر النظام امدرسي )مثللكي نوض  وي مط م« امعلمن»
ســراتيجيات وااقراحــات  فــتن عديــًدا مــن اإ   ،وعلــى ويــة حــال   .معلــم التعلــيم اخــاص(  

كمـا   .ووليـا  اأمـور  يائم اإدارة امدرسية الي يقع عليها عـب  مسـئوليات ااتصـال مـع     
لعريضــة مــن  لنوضــ  تلــك النوعيــة امتباينــة ا    «ووليــا  اأمــور »وننــا نســتخدم مصــطل    
اوــارس  ،وحــد الوالــدين بــالتبي  ،: وحــد الوالــدين البيولــوجين اأنظمــة الوالديــة )مثــل 

وضــ  امنظـور الطيفــي للظــروف  نل« العــائات»القضـائي(، وكــذلك نســتخدم مصـطل    
 .اوياتية للعائلة

يـة تطـوير عاقـات    ننـاق  وهم  ،ر ووهـا  ،قسم الكتاب إى مسة فصول مسـتقلة 
كـل   تعـر ف وإعطا  اقراحات خاصـة بكيفيـة    ،راعية مع عائات الطلبة الذين تدرس هم
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ــائاتهم  ــك وعـ ــع معـــ  .طلبتـ ــا نراجـ ــن وســـائل     ـً. ور ثانيهـ ــي  س ـ ــية الـ ــارات اأساسـ ا امهـ
 ،ونلقي الضو  على اعتبارات متعلقة باأماط امتنوعـة للعـائات   ،اتصالك مع العائات

 ،  بعد ذلك اأغراض وامزايـا واوـدود امتاحـة اسـتخدام التواصـات امختلفـة      ثم نناق
ــوال ا ــل  طـ ــي )مثـ ــام الدراسـ ــة لعـ ــن امنـــزل     ،: الرســـائل الدعائيـ ــركة بـ ــات امشـ  –اماحظـ
. بينمـا نقـدم ر   .التواصـات اإلكرونيـة مثـل اإنرنـ  والفـيس بـوك والتـوير(        ،امدرسة

. ور الفصــل الرابــع نقـدم معلومــات عــن ومثلــة   .عمليـة عديــدة ثالـث هــذه الفصــول وفكــاًرا  
ور  .للتواصل الفاعل وامؤثر مع العائات ر اللقـا ات الرميـة واللقـا ات غـي الرميـة     

الطــرق الـــي نواجــه بهـــا امنــاهج وامقـــررات الصـــعبة     –ا ـًمعـــ –الفصــل اخـــامس ننــاق    
القضـــايا الســـلوكية وااجتماعيـــة و ،: الصـــعوبات  اأكادميــة مثـــل ،بالنســبة للعـــائات 

ر املحــق ســوف نضــم ن ومثلــة عديــدة للغايــة مــن وجــل تبســيط جهــودك ر        و .وامشــاغبة
 سراتيجيات تواصل مؤثرة مع عائات طلبتك.إاستخدام 

 

اجـاه مـا ر    تووصـبح  ذا  ،سراتيجيات الواردة ر هذا الكتـاب إذا استخدم  اإ
بـوفرة   –أن توِلـد   فتنك ستكون وكثـر قـدرة وقبـواب    ،التشاركية والتعاون مع عائاتك

 ،. ثـق ر قـدرة العـائات الـي تقـوم برعايـة ووادهـم       .تأثيات إجابية على ودا  طلبتـك  –
ون ووادهـم وونهـم يقومـون بعمـل يـدركون كيفيـة القيـام بـه لكـي          وتأكد مـن ونهـم  ب ـ   

ة وخـــرات حياتيـــة غـــي . ثــق ر ون للعـــائات نقـــاط ميـــز فريــد  .يتحقــق جـــاح اأطفـــال 
ســـراتيجيات ر هـــذا الكتـــاب؛ إ. إننـــا نأمــل ونـــك ســـتجد  .عاديــة، تثـــري تعلـــيم وطفـــاهم 

وون  ،ا لتكتســب ثقــة طلبتــك وعــائاتهم  ـًلتســاعدك علــى التواصــل بشــكل وكثــر وضوحــ   
 . ظى باحرامها

 

نـــود ون نشـــكر مراجعـــي الكتــــاب الـــذين كانـــ  هــــم ماحظـــات معينـــة وقيمــــة        
جامعــة  –: ومــبي بــراون وهــم ،كــان مــن شــأنها ون حس ــن  مــن كتابنــا  ،واقراحــات ثاقبــة
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جامعـة الوايـة،    –وديانـا نـابورس    ،جامعـة إيـوا   –وسـتيوارث إهلـي    ،ورلينجتـون  –تكساس 
 .جامعة غرب واية كينتاكي – ونمبسوباير تو ،وبسام هويستون
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 الفصل اأول

علمة دراسـات اجتماعيـة للصـف اأول، للعـام السـابع علـى       ، مالسيدة/ جورجنسن
ــوالي ــاجير  ، ر التـ ــرب سـ ــية ر غـ ــدو   اإدارة امدرسـ ــوق أن تبـ ــى التشـ .. كانـــ  ر منتهـ

ــابيع مـــن اإعـــداد  يومهـــا اأول ال ــد عـــدة وسـ ــدراســـي بعـ ــدادها  .. وبينمـ ا كانـــ  ر دورة إعـ
 ،مدرسن يشتكيان من العـام الدراسـي القـادم.. حسـًنا     –اف  بشكل  –، مع  اجامعية

، وزيـادة ر وحجـام   لدينا فيه نقص ر عوائـد التـأمن   ،حن على وشك بد  عام آخر مثي
طلوبــة للفصــولا وتســا ل    ميزانيــات لدمــدادات ام  –بالفعــل  –اأعــداد، وليســ  هنــاك  

، التعليميــة« لــزإيســ  هي»إدارة  ا أن تعمــل رـً: وا يكــون ذلــك ومــًرا لطيفــ   مســز ميــث 
بتمداد الفصـول باوواسـيب   ا ـً، ولكن ويضليس بوقتهم فحسب ،ووليا  اأمورحيث يترع 

شـراكة  ، وشاشـات عـرض الروجكتـور، وإمـدادات وخـرى ذات مسـتوى متميـز مـن         اجديدة
ــاع   امتســــقة والثابتــــة ووليــــا  اأمــــور ، مــــن فــــوق وكتافنــــا والتلــــوي  بــــاللجو  إى اأوضــ

مــا يلـــزمهم مـــن  بـــة، ووتلــك الـــدرر اموه  ،ا بتعطـــا  ووادهـــمـ لقضــائية إذ ن نقـــم تلقائيــ  ا
   .الرعاية

 

، فقـد تعلمـ  ر برنـامج إعـداد امعلـم      باارتبـاك  رجنسـن / جولقد شـعرت السـيدة  
ا ر التعلـيم النـاج  لطلبتهـا، وونـه ابـد      ـًبعـًدا حرجـ   مثلـون  ووليا  اأمـور الذي تلقته ون 

. لقــد ودركـــ  ون  اجوانــب امتعلقـــة بتعلــيم وطفـــاهم  مــن تشـــجيعهما لدســهام ر كـــل   
 –بصـفة وساسـية    –التعليميـة الغربيـة سـوف يسـم  بالعمـل      « سا  بر »العمل ر إدارة 

نهـــا ، ولكينتمـــون إى عـــائات منخفضـــة الـــدخول، وذوي تنـــوع ثقـــار  الـــذين  الطلبـــةمـــع 
رة للتغلــــب علــــى ويــــة عوائــــق  اعتقــــدت ون بتمكانهــــا ون تســــتخدم مهــــارات تدريســــية مــــؤث 

: هـــل يهـــتم ووليـــا  ومـــور  لـــديها بعـــ  الشـــكوك فيمـــا يتصـــل بـــــ  ، ازالـــ تصـــادفها. واآن
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؟ وكيـف مكنهـا   ـ ا إذا كـانوا ر مدرسـة ثانويـة   طلبتهـا بالفعـل، بتعلـيم ووادهـم اآن عمـ     
لعاملن ر وكثر من عمل ليوفروا الطعام أوادهم؟ وكيف التواصل مع ووليا  اأمور ا

ن اإجليزية؟ وكيف تتعامل مع ووليا  ومـور  يتحدثو ا ووليا  ومورمكنها التواصل مع 
يعاني ووادهم من إعاقات وو مواهب استثنائية؟ وكيف  مكنها تنمية عاقات راعية مـع  

ة ر الدراسـات ااجتماعيـة وغيهـا      اليوميـ ا ر كل حصة من اوصص الس ـًطالب (19)
 من امواد، وكذلك مع عائاتهم؟

 

بالعمـل امطلـوب مـنهم مـع     إن هذه اأسئلة مثل اهتمامات امعلمن فيمـا يتصـل   
اقــات طيبــة مــع العــائات واأطفــال،   . إن التواصــل يقــع ر قلــب عمليــة بنــا  ع  العــائات

. العـائات ، فتن امعلمـن قـد يواجهـون  ـديات ر التواصـل مـع       وكما يقرح هذا امدخل
ــديات       ــذه التحـ ــة هـ ــات عمليـــة مواجهـ ــاب يهـــدف إى إمـــداد امعلمـــن باقراحـ إن هـــذا الكتـ

.. كمـا ون الكتـاب ا يهـدف    وبقيـة وفـراد العائلـة    ووليا  اأمـور مع و سن سبل ااتصال 
، ولكنه باأحرى يهـدف  ـًا للعائاتا خصصـًا للتواصل وو كتابـًا تكميليـًإى ون يكون نص

ن بها وحسن درجة تواصـل  الي  ققو ما يتعلق بالكيفيةاب للمعلمن فيدلي ون يكونإى 
 .مع اأسرة

 

.. إن «إنهــا لطيفــة »وســتكون اإجابــة   ،هاســأل وي طفــل صــغي عــن مدرســة فصــل   
فيمـا   ،اسـي للتعلـيم  يتعرفون علـى العنصـر اأس   –حتى ر هذه السن الصغية  – الطلبة

ــئة وو  »يعــــرف اصــــطاحًيا بـــــ  ــة التنشــ ــوينتربيــ ــود اد« )التكــ ــم  ذلــــك –( م3330، جــ ونهــ
ينخرطــون ر مــط تعليمــي، يركــز علــى إجــاد عاقــات إجابيــة وإثــرا  بيئــات تعليميــة      

.. إن امعلمـــن الـــذين يتولـــون ومـــر هـــذه التنشـــئة يعـــدون   طابهـــم ا تمـــللتحســـن ودا  
، يغــرس التنميــة الذهنيــة وااجتماعيــة والشخصــية     مونها بشــكل عبقــري ـ الــدروس ويعلــ 

. إنهــم الطلبــة ويــدعمها مــن خــال إشــرافهم، مــع اعتبــار احتياجــاتهم امتنوعــة   لــدى كــل
، أن يسـتوعبوا ويسـتجيبوا بـوعي وإدراك احتياجـات     امعلمون( يشعرون بالتزام وخاقي)

ــن خـــال اســـتخدام م كـــل طالـــب  ــة لت ، مـ ــات فاعلـ ــتهم ارسـ ــم طلبـ ، آخـــذين ر قيـــيم تعلـ
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.. إن تقيـيمهم نتـائج   راعتبارهم العوامـل الثقافيـة وااجتماعيـة امتباينـة الـي قـد تـؤثر        
 .(م3334 ،اد)جود  يعلمون طلبتهم بأسلوب عطوف وراٍعهؤا  امعلمن هم الذين 

 

، «لطيفــة»قــد ر وهميــة كــون الشخصــية   ت ،فتننــا نقــدم خلفيــة  ،ور هــذا الفصــل 
.. وأن انية وواعية مع الطلبة وعـائاتهم للقيام بتنمية إجاد ورعاية عاقات ح« ودودة»و

اأمــر صــعب للغايــة أن ننمــي تلــك العاقــات مــع عــائات الطلبــة، فتننــا ســنحلل تلــك      
 امعلم مع من يقوم بالتدريس هم.العاقات والصات الي يكونها 

 

ــن،         ــدي معلمــ ــى ويــ ــيمهم علــ ــون تعلــ ــدما يتلقــ ـــًا، عنــ ــر جاحــ ــة وكثــ ــون  الطلبــ يكــ
يســـتخدمون مارســـات تدريســــية ذات جـــودة متميــــزة، وينمـــون عاقـــات قويــــة مـــع طلبــــتهم       

ــر،  ــك       1003)ووكـ ــك، فتنـ ــع طلبتـ ــميمة مـ ــة وصـ ــات إجابيـ ــي عاقـ ــدما تنمـ ــك عنـ م(؛ إذ إنـ
لدســهام بصــورة إجابيــة، والـــتفكي    هم بعوامــل وقائيــة ضــد الفشــل الدراســي، وداعمــة       مــد  

الناقــد، والقناعــة، واإجــاز والدافعيــة والرابــط ااجتمــاعي، ومنــع التســرب مــن  الدراســة،         
فتنـــه عنـــدما   ،(. وعلـــى اجانـــب اآخـــر311ونقــص معـــدات الســـلوك الفوضـــوي )ووكـــر، ص 

طلبتـك وكثـر   تتصارع هذه العاقات، وو تتقارب فيما بينها وو  ـدث بينهـا تباعـد، فسـيكون     
: ) و ( قاتـك مـع طلبتـك هـا تأثيهـا علـيهم، مثـل       إن عا .إى التعرض لوقوع مشكات مياب

ــذي يتمتعـــون  ــاهم   القـــدر الـ ــة ودائهـــم أعمـ ــه بامدرســـة، )ب( كيفيـ ــرر، و صـــيلهفيـ  ،م امعـ
، و)جــ( مـدى القبـول الـذي يفـوزون بـه لـدى        وكفا تهم ااجتماعية، وسـلوكياتهم التكيفيـة  

، فــتن نوعيــة العاقــة بينــك وبــن  (. لــذلكم 1009 وفــان درلــيج، ،كــومن ،يسجــ)ثيوقـرانهم  
طابــك هــي واحــدة مــن ومــس العاقــات إى التنميــة والرعايــة؛ فهــي مســئوليتك امتعلقــة         

 ؛بيـــةبتجــاد منـــاخ تعلمـــي إجـــابي بتقـــديم الـــدعم العـــاطفي وبتشـــراكهم ر تفـــاعات إجا  
قائمــة الســمات الــي ميــز هــؤا    : 3–3 رقــم الشــكل :.. )انظــربينــك وبيــنهم وبــن عــائاتهم 

 .امعلمن(
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، ومهــم ر جــاح كــل الطلبــةومـر حاســم  إن تطـوير ورعايــة بيئــة فصــلية إجابيــة  
ــه خـــاص بالنســـ   ــم بوجـ ــة ولكنـــه مهـ ــات اخاصـ ــة ذوي ااحتياجـ ــة بة للطلبـ . إن ودا  الطلبـ

، ون عاقـاتهم مـع معلمـيهم إجابيـة    اأكادمي مكن ون يتأثر بشكل كبي عندما ا تكـ 
لوجــود عاقــات ســلبية مــع    علمــن مكــن ون يكونــوا وكثــر قبــواب   وقــد وظهــر البحــث ون ام 

، فيمكن ون ميل امعلمون إى سلوكيات التحدي وعلى سبيل امثالالطلبة الذين يبدون 
قي وو مفرطـي اوركـة مـن خـال تـوجيههم ومذجـة السـلوك        ائالسيطرة على الطلبة ف

.. وعنـدما  ذوي السلوكيات غي امرغـوب فيهـا   امثالي هم، بينما هتلف اأمر مع الطلبة
أن  يكـون الطلبـة وكثـر مـياب     ،كز امعلمون بدرجات عالية على السيطرة على الطلبـة ير

. وهـذا  (م1009، ثيجي وآخرونيتواضع إجازهم اأكادمي وتقل مشكاتهم السلوكية )
مكــن ون يقــود إى اســتمرار وو تواصــل دائــرة صــعوبات الــتعلم، الــي مكــن مواجهتهــا ر        

اضطرار إى إعادة حل أي مشكلة من امشـكلتن )فـائقي   موجه السيطرة وو التحكم، دون 
 اوركة / ذوي السلوكيات امرفوضة(.

 

لــديك اهتمــام ون يكــون  ووابإن تأسـيس عاقــات إجابيــة مــع كــل الطلبــة يعــي   
كانـ   وكـل الطلبـة، سـوا      –بطبيعة اوـال   –.. وهذا يتضمن حقيقي بكل واحد منهم

 .خلفيتك وو ن تكن كذلكمع  متماثلة مخلفياتهم متشابهة و
 

لكـل مـن    وهي القيـام بالتواصـل امبـدوي    ؛مة طريقة إظهار ااهتمام بكل طالب
ه ، تلقـى فيــ . إذ ترسـل إلـيهم خطــاب تعـارف شخصــي   .طلبتـك، قبـل بدايــة العـام الدراســي   
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. إذا ر التــدريس هــم ر العــام القــادم  ، ورغبتــكالضــو  علــى مامــ  ووبعــاد شخصــيتك 
، مثـــل تلـــك الـــي تتســـم باإطـــار  خطـــاب قبـــل إرســـال وي تواصـــات وخــرى ورســل  هـــذا ا 

، مؤداهــا ونــك إنســان، قبــل ون تكــون     ، مكنــك عندئــذ ون ترســل رســالة   يامدرســي الرمــ 
، فمــن اممكــن اســتخدام   طلبتــك إتاحيــة اســتخدام اإنرنــ    .. وإذا كانــ  لــدى معلًمــا

الصـــور الفوتوغرافيـــة لـــك   ، علـــى ون تتضـــمن تلـــك الرســـالة بعـــ  ريـــد اإلكرونـــيال
. وباسـتخدام  ا بنفسـك وبفصـلك  ًـ ا تعريفيــً.. وعليك ويًضا ون تضع بها فيلمولعائلتك

اعتبـار امكـان الـذي سـيذهبون     ، بمكـنهم اخضـوع للتوجيـه    الطلبـة تن ، فـ مثل هذه اميـديا 
هذا التواصل يقوم بتعريفك .. إن ليوم اأول من امدرسةحدوثه ر ا، وما هو امتوقع إليه

قـوم  ، وون يبلغوا ذلك إى عائاتهم بأنك تقدر عاقاتك مـع وولئـك الـذين ت   لطلبتك
 ..بالتدريس هم

 

، قبــل بدايــة العــام الدراســي     ،طلبتــك ا اســتقبال قائمــة مــن   عنــدما تكــون مســتعدً  
وإذا ن تكـن قـادًرا علـى إجـرا  اتصـاات      . تركيبة فصلك خال العـام الدراسـي  تدرك  كفتن

ــم ــومهم اأول مـــن امدرســـة   معهـ ــتن اســـتخدام  ، قبـــل يـ ــراتيجيات وخـــرى للتوصـــل إى   إ، فـ سـ
جــدد إى فصــلك،   طلبــة، عنــدما يصــل  هم ســيكون ومــًرا مفضــاب. وعلــى ســبيل امثــال    معــرفت

ــة ا إ.. إن يم ونفســهم لرخــرين ر إجــاز ســريع   وطلــب مــنهم تقــد   لقصــية  ســراتيجية اإجاب
.. ومكنــك ويًضــا القيــام بــذلك ق اســتجابة الطلبــة لأسـئلة الرئيســة وسـيلة ســريعة لتحقيــ 

 ،يتضـمن خطابـك التعريفـي    ،بطباعة هذه الوسـيلة علـى ملصـق بريـدي     ،قبل بداية الدراسة
إذا اســتطاع الطالــب تثبيــ  صــورة مدرســية لــه، مــن عــام دراســي        .الــذي ســبق  اإشــارة إليــه  

ســيكون وســيلة للتــذكي باأمــا  والوجــوه لــدى بقيــة        ،ق الريــديفــتن هــذا املصــ   ،ســابق
.. الــرد علــى الريــد اإلكرونــي     مكنــك ون تطلــب مــن طلبتــك     ،وبشــكل تبــادلي   .زمائهــم
–3)رقـم   مـوذ ر الصفوف اأعلى ر ملحـق الكتـاب، واأ   لطالب( 3–3) رقم موذ انظر: اأ

خدامه مزيــد مـن امعرفــة  مكنــك اسـت  ،آخـر ا ـًموذجــو ، والــذي يعـدا للوصـول إى معرفتـك   (1
 .امفضلة لديهم ودوث ذلك التواصلالطرق  ، حسبعن طلبتك
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فة كل طالـب بشـكل   ا ر معرـً، عليك ون تبذل جهًدا خاصراسيوخال العام الد
، حيـث تتعـاظم   قى صعوبة وكثر ر امدارس العليا، ون هذا اأمر يلشخصي ومن الواض 

لقيام بتبعـة مسـئولية التـدريس هـم.     وا ،عدد وكر بكثي من الطلبةامسئولية ر معرفة 
، و ـديات  ، ونقـاط ميـزه  اسـم كـل طالـب    لتعـر ف ، فـتن اجهـود البسـيطة    وعلى وية حـال 

 فــل  –عــق  –بن هــم ونــك ، وتــالدافعيــة ســوف  س ــن بيئــة الــتعلم وعوامــل  ،مـ التعلــ
 .بأمرهم

 

قــد ، بععرفــوا طلبــتهم بشــكل وفضــل  اســية ون ي ــب بعــ  معلمــي امــدارس اأس  
،   فرة الراحة وو الغدا . وبالتأكيـد مع الطلبة وثنا –ذات عدد صغي –لقا ات ماعية 

تمــع فصــلي   ا مــن تأســيس    ـًكــن واثقــ فإذا ن  ــب بــاحرام وتقــدير طلبتــك..     فتنــه 
بن فقــط ر منحــك وقــ  فــراغهم   ، اــا ا جعــل الطلبــة راغــ  يتســم بــااحرام والــدف  

 .يكونوا معك باعتبارك معلمهم لكي لديهم شوق ودافعيةأن ، ولكن فحسب
 

، مـرة  ، وثنـا  الغـدا   ا ات مـع احموعـة  قد  ـب معلمـو امـدارس الثانويـة عقـد لقـ      
.. إن تقـديم  ، لتنـاول الغـدا  معهـم   يقومـون بـدعوة  موعـة طلبـة منتقـاة     ؛ إذ كل وسـبوع 

ــاعد ر     ــن ون يســ ــوى مكــ ــروبات واولــ ــدا  وامشــ ــاومن   الغــ ــة امقــ ــة الطلبــ ــادة دافعيــ وو  زيــ
تســاعدك  –ا ـًمعــ –؛ فمثــل هــذه اأوقــات غــي الرميــة    الرافضــن للحضــور وو ااهتمــام  

، ويستطيع معظم هـؤا   ـ هم السياق ااجتماعي لطلبتك، وماذا يعانون ر الفصلعلى ف
 امعلمن عمل هذه الزيارة حموعة ا تقل عن مسة وو ستة طاب.

 

، كــل وســبوع مــن  مــدارس اابتدائيــة علــى طالــب واحــد  مــا يركــز معلمــو ا ا ـًغالبــ
طالــب قــد وعطــى بعــ  ااهتمــام اخــاص.. يوقــع    ؛ للتأكــد مــن ون كــل  لدراســيالعــام ا
، كصـورة شخصـية هـم ولعـائاتهم     رمزية، يتضمن مفردات ر ملصق خاص بهم الطلبة

، اضـين امفضـلن لـديهم   مـثلن والري وصور مأخوذة من  ـات تعـر عـن اموسـيقين وام    
. وإذا ومكـن،  إقـامتهم، ووفـراد عـائاتهم   ، ومن كذلك معلومـات عـن مكـان مـيادهم    وتتض
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.. الطلبــة بتعليــق املصــق اخــاص بهــم   فــتن وفــراد العائلــة مكــن ون يتواجــدوا عنــد قيــام      
ــرة       ــق فكـ ــابه إذا ن تلـ ــف مشـ ــين وو تكليـ ــة كـــذلك ودا  تعـ ــن للطلبـ ــواب ومكـ ــق قبـ  املصـ

دقيقـــة وو  الطلبـــة، بتعطـــا  علمـــو امـــدارس الثانويـــة مـــع كـــل فصـــل قـــد يبـــدو ملـــديهم. و
شخصـي  ، وليمكـنهم التشـارك معهـم ر حـديث     دقيقتن للتحدث الشخصي عـن ونفسـهم  

يمـا  .. كمـا ون بعـ  هـؤا  امعلمـن يفضـل ودا  هـذا ف      وو ومر شخصي حـدث هـم مـؤخًرا   
إعطــا  الطلبــة الفــرص  . وأن وقــ  الفصــل خصــص «دقيقــة لأخبــار الطيبــة»يســمى 

ــات   ــاركة ر امعلومـ ــرانهم الازمـــة للمشـ ــع وقـ ــياب  مـ ــل مـ ــون وقـ ــاركة ر  ، فقـــد يكونـ للمشـ
 .مع بعضهم البع  وثنا  وق  الشرح اأخبار

 

قــد مكنــك ون تضــع ر اعتبــارك بطاقــات التهنئــة بأعيــاد امــياد، وإرســاها إى        
طريــق بـــرامج عديــدة علـــى    نالطلبــة ر وعيــاد مـــيادهم.. ومكــن ودا  ذلـــك بســهولة عـــ    

ترســال بطاقــة التهنئــة  ا بـً، حيــث  مــل بتــواريخ مــياد الطلبــة وتقــوم هــي آليــ    الكمبيــوتر
 اإلكرونية.

 

ــة إى ا   ــل الطلبـ ــا  كـ ــا  تـ ــتن     بينمـ ــأمرهم، فـ ــون بـ ــيهم  فلـ ــأن معلمـ ــعور بـ لشـ
يعــانون مــن وجــود إعاقــات، وو وولئــك ذوي امواهــب   ، وو الــذينالطلبــة ذوي التنــوع الثقــار

لمــن ضــرورة تــوفي اهتمــام    ، يتحــتم علــى امع القــدرات امتفــردة، ولــديهم ظــروف خاصــة   و
 .فئات بالتفصيل ر السطور القادمة.. وقد نوقش  كل فئة من هذه الخاص بهم
 

وصـول  تتغي الصورة الدموغرافية )التوزيع حسـب   :طلبة ذوو تنوع ثقار /لغوي
، ر دارس اأمريكيـة بصــورة مطـردة. فعلــى سـبيل امثــال   امرجــم( للطلبـة ر امــ  –السـكان  

( سـنة  3-37ذوي الشـر ة العمريـة مـن )    الطلبـة من  %(73)كان ما يقرب من  ،م3390عام 
. وبشـكل  .فقـط  (%39)، تناقصـ  هـذه النسـبة لتصـب  حـوالي      م1009. ور عام .من البي 

ــي ــن    ،درامـ ــادة مـ ــدث  زيـ ــريكين ذوي   %(10)إى  (%9.3)حـ ــال اأمـ ــدد اأطفـ ــول  ر عـ اأصـ
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ــبة    اإســـبانية ر نفـــس الفـــرة  ــاعف  كـــذلك نسـ ، ور نفـــس امـــدى العمـــري. كمـــا تضـ
، %( )ســنايدر4)إى  %(3.7)، بنســبة زيــادة مــن  اأمــريكين ذوي اأصــول اآســيوية  اأطفــال

 (.م1003، وهوفماندايلو 
 

ســوف   –كمعلــم  –، فتنــك نوعيــة الطالــب  لــتغيات اوادثــة ر بتعطــا  هــذه ا 
تقوم بالتدريس لنوعية طلبـة ذوي تنـوع ثقـار / لغـوي، كـبي النطـاق، واأمـر امـثي، ونـه          

دة نفسـها  ، فتنـه ا يقابـل بالزيـا   اممثل هذا التنوع يزداد كل عامعلى الرغم من ون العدد 
، طبقة اأعلـى مـن امتوسـطة   ن من ال؛ إذ تظل اأغلبية من امعلمر عدد ونوعية امعلمن

م(. 1003 ،، ومـــن البـــي  )ســـنايدر وآخـــرون وي وعمـــار متوســـطة، يتحـــدثون اإجليزيـــة وذ
ايـة معرفيـة كافيـة    ، فقد ا يكون امعلمون معتادين على هذا التنـوع وو لـديهم در  ولذلك

اجتماعيـة ختلفـة، ويتحـدثون     –، الذين ينتمون إى طبقة اقتصادية خلفيات طلبتهم
 ثنية.اووى غي اإجليزية، وو من وقلية عرقية وو لغة 

 

ــة لأطفـــال ذ  ــم   وإن مـــن  العاقـــات الراعيـ ــار واللغـــوي ومـــر حاسـ ي التنـــوع الثقـ
، والـــي  تمـــل ون تقلـــل هـــم لديـــه عوامـــل خطـــر و ازفـــة كـــثية وضـــروري؛ أن معظم

 –اسـة  وتزيد من فرصتهم ر التسـرب الدراسـي )عـدم اسـتكمال الدر     ،فرصتهم ر التخر 
. فعلـى  إى التعلـيم اخـاص وخدماتـه    –فيما بعد –وو زيادة ااحتمال بالتوجه  ،امرجم(

ــال  ــبيل امثـ ــامي    ،سـ ــن عـ ــا بـ ــه فيمـ ــر  م1007 – 3397فتنـ ــاقص معـــدل تسـ ــن ، تنـ ب اأواد مـ
%( 9، كـان حـوالي )  م1007فتنـه ر عـام    ،وعلى وية حال ،%(3)إى  %(31امدرسة تقريًبا من )

البـي    الطلبةن م %(3) من اأصول اإسبانية مقارنة بـ %(13) السود، الطلبةتقريًبا من 
، وفــادوا بــأن وجــود    طلبــة الــذين قــد تســربوا مــن امدرســة     . إن ال(م1003 )ســنايدر وآخــرون، 

يزيـد مـن فرصـهم ر إكمـال      ،ر مدرستهم –على اأقل  –عاقات راعية مع طفل واحد 
ر الطلبة بأن معلميهم  فلون بـأمرهم وونهـم علـى    (. وعندما يشعم1007 دراستهم )عزام،

 .رغبتهم تزيد ر البقا  بامدرسة فتن ،استعداد لتسهيل ومر جاحهم
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 –ا كـان اأمــر  ـًويـ  –؛ لـذا ا تـدع عوائـق اللغـة     مـة طلبـة عديـدون داخـل امدرسـة     
ــة عاقــــات  ــوي   منعــــك مــــن تنميــ ــع الطلبــــة ذوي التنــــوع اللغــ ــارات  مــ . إن اســــتخدام مهــ

، جعلــك حتــى بالنســبة للمعلمــن وو اأقــران ، مــن للغــة اإجليزيــة كلغــة ثانيــة امر
تعــرف الكــثي عــن مواقــف الطالــب امتفــردة وتنميــة وســائل للتــدريس هــم بشــكل وكثــر          

وتـوفي   ووليـا  اأمـور  سراتيجيات العمليـة ر العمـل التعـاوني مـع     كفا ة. واراجعة اإ
م( 1001ورتيلــيس ووورتــز ) :التــدريس الثقــار ااســتجابي، مكنــك مراجعــة امقــاات لــدى 

 .(م1004ردل وينج )وفا ،وهاداواي
 

ر  –ر الغالــب  –إن كــل فصــل مــن فصــول التعلــيم العــام     :الطلبــة ذوو اإعاقــات 
حتمــال الفشــل ن إعاقــة وو ايعــاني مــ –علــى اأقــل  –، بــه طالــب الوايــات امتحــدة اأمريكيــة

مـن   –ا ـًرميـ  –، يعـانون  الطلبـة من إمالي عـدد   %(31الدراسي.. ويبلش عدد امعاقن نسبة )
وهـذا يعـي ون لــدى    ،وجـود إعاقـة منــع تقـدمهم ر امنـاهج العامــة ويسـتلزموا تعليًمـا خاًصــا      

مـن اثـنن    – احتمااب –سيجد بها  ،ـًاطالب(10)إى (10)معلم التعليم العام طبقة تراوح من 
. إن مـــدرس التعلــيم العـــام ســوف يتشـــارك ر امســئولية عـــن    يهم إعاقــات إى وربعــة طلبــة لـــد  

 .كمدرس مساعد وو مدرس معاون ،اصةالتدريس هم مع مستشار تربوي للحاات اخ
 

ر  اإســهاممـن معلـم الفصـل وامستشــار الربـوي لـديهم حـق قـانوني ر         ابإن كـ 
، فتنهـا  وكتقريـر للواقـع   لتعليميـة للطلبـة ذوي اإعاقـات..   التخطيط وتوفي اخـدمات ا 

، حســب برنــامج تفريــد   بــوين ر التعــرف علــى هــذه اوــاات   مســئولية قانونيــة لــدى الر 
. ت الــي ســنورد قائمــة بهــا فيمــا بعــد    ، والــذي يــوفر هــذه اخــدما   (IEPالتعلــيم للطفــل ) 

، فــتن  التعلــيم العــام لتعليميــة ر مــدارس  وبينمــا يتلقــى بعــ  الطلبــة كــل خــدماتهم ا     
وحتـى ر منــازل   ا لـذلك ومستشــفيات ـًاآخـرين تـتم خــدمتهم ر مـدارس معــدة خصيصـ    

ات التعليميـة  .. إن فريق برنامج تفريد التعليم للطفـل  ـدد وي البيئـ   تنفذ هذه الرامج
، يسـم  ويًضـا للطالـب بـأن يــتم     ولديفـا  بأهـداف هــذا الرنـامج    .وكثـر مناسـبة للطالـب   

 .م(1003 ،ا  إى وقصى حد مكن متاح )فريند وبيورسوكب وقران وسويتعليمه جان
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 ـدد ثاثـة عشـر    م 1009( الصادر عـام  IDEAإن قانون تعليم اأفراد ذوي اإعاقات )
ــع       ـًتصنيفـــ ــاص والتمتـ ــيم اخـ ــة إى التعلـ ــق ر اإحالـ ــب اوـ ــول للطالـ ــات الـــي طـ ا لدعاقـ

ا( ـً، شيوعــمتكــررة ودائمــة )وكثــر اإعاقــات رة كمــا ون اإعاقــات الــي  ــدث بصــو   ،خدماتــه
، وويـة مظــاهر للعجـز الصـحي )والــي    العجـز اللغـوي  ، وتضـمن اإعاقـات التعليميـة النوعيــة   ت

، (، والتــأخر العقلــي ADHDتتضــمن وعــراض نقــص اانتبــاه مــع اإفــراط اوركــي الزائــد )   
طًيـا مـن اإعاقـات     يعتـران م وااضطراب العاطفي(. كمـا ون التوحـد والتـأخر ر النمـو ا    

هـذه  الذين يعـانون مـن    الطلبة، فتن هناك وعداًدا متزايدة من شائعة اودوث. وعلى وية حال
 .ائرة اأعراض اأقل شيوعـًا، وهي تدخل ضمن داأعراض

 

 

 .م(1003دايللو هوفمان ) ،امعلومات مأخوذة من سنايدر :امصدر
 

www.ABEGS.org



 

 
 

 
- 29 - 

 دليل امعلم للتواصل مع أولياء اأمور                   

مـن إمـالي عـدد الطلبـة ذوي     %( 4)كما ون اإعاقات الي  دث بنسبة وقل من 
مـن إعاقـة ر   اإعاقات تتضمن اإعاقات امتعددة )وي ون يعـاني الطالـب امعـاق مـن وكثـر      

ــد   ــ  واحـ ــمعية   –وقـ ــات السـ ــم(، واإعاقـ ــات اامرجـ ــوه العظـــام   ، واإعاقـ ــن تشـ ــة عـ ، لنامـ
، والصمم، وكـف البصـر. ويقـدم    والصدمات النامة عن إصابات امخواإعاقات البصرية 

تصــنيف اإعاقــات، حســب    ( صــورة بيانيــة مثــل الكيفيــة الــي يــتم بهــا     1-3) رقــم شــكللا
 .م(1003 ،، والنسبة امئوية للطلبة ر كل إعاقة )سنايدر وآخرونقانون التعليم اخاص

 

 للتعلـيم اخـاص والتمتـع    وباإضافة إى تدريس الطلبـة ذوي اإعاقـات امـؤهلن   
، فتن امعلمن هـدمون كـذلك الطلبـة ذوي اإعاقـات غـي امنتشـرة وو امتميـزة        خدماته
يتمتعون  الطلبة، فتن هؤا  يكفي بتحالتها إى التعليم اخاص. وعلى وية حالبشكل ا 

ــوقهم   ــمان حقـ ــة ر بضـ ــدخاب امواطنـ ــالوا مـ ــ أن ينـ ــة ر    ـًمتساويـ ــن الطلبـ ــم مـ ــع غيهـ ا مـ
( اخـاص بتعـادة التأهيـل لعـام     304اوماية  ـ  قـانون )  التعليم. ومن ثم، فتن متعهم ب

ــل اما م3371 ــل   ، يـــوفر هـــم كـ ــل معلـــم الفصـ ــة مـــن قبـ ــات   مـــات امطلوبـ .. وهـــذه التكييفـ
، قًتا إضافيــًا عنـد ودا  ااختبـارات   و :حددة ر خطة اما مات امدرجة، والي قد تتضمن

نــــات بصـــورة تناســــب إعــــاقتهم  اامتحاإعطــــا  وبيئـــات غــــي مشــــتقة أدا  ااختبـــارات،   و
ت : يتم عقد امتحانات شفهية تعتمد ر ودائها على اواسب من يعـانون مـن إعاقـا   )فمثاب

 .م(1009امورتيه، )الكتابة وو اوديث
 

مــن نقــاط التميــز  هـد مــن وجــل ون يــدركوا كـاب  وينبغـي علــى امعلمــن بــذل اج 
، الركيز فقط على نقاط ضعف الطلبـة .. وبديات لدى هؤا  الطلبة ر فصوهموالتح

؛ ر ضـو  حـااتهم ر اإعاقـة   مع هؤا  الطلبـة   –با وعي كاف  –فمن اممكن التعامل 
.. ومـا  الي ملكونهـا  اأمر الذي جعل امعلم يفقد الفرصة الساحة أن يكتشف امواهب

، وفضــل نــك ون تنمــي معهــم عاقــات ، فيمككــزت علــى نقــاط ميــزهم واهتمامــاتهم  إذا ر
 .م على ودا  وفضل ما ر استطاعتهموتستلهم قدراته
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على الرغم مـن عـدم وجـود تعريـف عـامي،       :لبة ذوو امواهب والقدرات اخاصةالط
ــة، فتنـــه    ــوم   –متفـــق عليـــه، بالنســـبة للموهبـ ــة  إنمكـــن القـــول  –علـــى وجـــه العمـ الطلبـ

والفي وو مهـارة قيـادة   اموهوبن هم ذوو القدرة غي العادية من التميز الذهي واإبداعي 
، لكـي تفـي بتنميـة قـدراتهم.     اجـة إى ونشـطة وخـدمات غـي مطيـة     ، ووولئـك ع اآخرين

لــديهم مواهــب  اأمريكيــة مايــن مــن طلبــة الوايــات امتحــدة ( 1)ومــن امقــدر ون حــوالي  
مــن الطلبــة ر امســتويات؛ بــدً ا مــن     %(7) تتضــمن وغلــبهم بنســبة  ،مســبوقةغــي وميــزات 

 ،هيئـة القوميـة لأطفـال اموهـوبن    مرحلة رياض اأطفال حتى نهاية امدرسة الثانويـة )ا 
 .م(1009

التــدريس هـم ر عـدة مواقــع    إن الطلبـة ذوي امواهـب والقـدرات غــي العاديـة يـتما     
ــ ــدم وماطـــ ةختلفـ ــة، تقـ ــن اخـــدمات  ـًا ختلفـ ــمم    مـ ــدارس صـ ــر ر مـ ــبع   ضـ .. الـ
، والــبع  اآخــر  ضــر ر  ن لتفــي باحتياجــاتهم غــي العاديــة  ا هــؤا  الفــائق ـًخصيصــ

  الثالـث ر مـدارس   ، والـبع ين من خال امدارس احاورة هـم برامج للموهوبن وامتميز
، فـتن  ى ويـة حـال  مات استشارية من متخصـص. وعلـ  ، ويتلقى امعلم فيها خدالتعليم العام

ن ا يتلقــون خـــدمات تعليميـــة  بعــ  الطلبـــة الــذين يـــتم تصـــنيفهم علــى ونهـــم موهوبـــو    
 .ة العادية ر فصول التعليم العام، ويواصلون تلقي اخدمات التعليميميزة

 

بشـكل   ، معـدة ئقـة قـد  تـاجون إى  ـديات ذهنيـة     إن الطلبة ذوي القـدرات الفا 
ين لــديهم . إن الطلبــة الــذ ة اآخــرينمطيــة للطلبــ ، عمــا يقــدم بصــورة   يســتفز قــدراتهم 

مــون مفــاهيم ا مــا يشــعرون باملــل ر امدرســة أنهــم يتعل ـً، غالبــطاقــات تعلميــة اســتثنائية 
إى تطبيق تعلمهم ر سياقات وخرى، ولكـنهم مقيـدون   ، ويتوقون يسهل عليهم استيعابها

 .ار  دائرة ااهتمام، خا يدور ر الشرحـ ، والذي ينتج منه انصرافهم عمباملل
 

فتن الطلبة ذوي امواهب والقدرات قد يكونـون   ،ونظًرا لقدراتهم الذهنية امتميزة
ا قــد يكونــون ـً. وهــم ويضــن لكــي يفــوا باحتياجــاتهم الذهنيــة وكثــر اعتماديــة علــى امعلمــ 

صـنيفهم علـى ونهــم   ، مقارنــة بالطلبـة الـذين ا يــتم ت  ثـر تـأثًرا بالعاقــات مـع امعلمـن    وك
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ــ ،  م ــون )كروفـ ــوبن     م(1001وهوبـ ــة اموهـ ــى الطلبـ ــى علـ ــأثي اأعلـ ــن ذوي التـ . إن امعلمـ
ــة        ــى تنميـ ــدرة علـ ــدة، والقـ ــل حـ ــوتر اأقـ ــة والتـ ــتلهمون ويتســـمون بالدافعيـ ــائقن يسـ والفـ

، وتشــجيع النمـو الشخصـي ووعلــى مسـتويات مكنــة    عاقـات شخصـية مــع هـؤا  الطلبـة    
 .م(1003ومقبولة من اإدراك واموهبة )كيسنر،

 

، ة عـن إعاقـة  وبالتعرف على اختافات التعليم لدى طلبتك سوا  وكانـ  نامـ  
ــات ثقافيـــة، وم اختافـــات لغويـــة     ــه مكنـــك ون تبـــدو ر ت   –وم اختافـ يســـي اإجـــاز   فتنـ

. وبتحداث التفريد امطلوب مناهجـك )وي  اأكادمي لكل طالب، وكفا ته ااجتماعية
عليم كل طالب علـى  م وتـ ختافات اوادثة ر وماط تعلون تراعى امناهج ر تكوينها اا

، بكــل الطلبــةة إبــداعات ، وتــوفي اأنشـطة التعليميــة اممتــدة وامسـتنفر  امرجــم( –حـدة  
 .الطلبةر اإيفا  باحتياجات كل  ذلك مكنك البد 

 

سيجعلك ر الغالـب   ،العام الدراسيإن فحص قائمة وما  طلبتك قبل بداية 
فـتن معرفـة ون كـل     ،وعلـى ويـة حـال    .قةكل طالـب باعتبـاره حالـة متفـردة وشـائ     تفكر ر 

الـي غـدت    ،طلبتك قد وتوا من نظام عائلي وسري، قد موا وتطوروا واكتسبوا ماحه
 .تعد ومًرا مساعًدا لك على ون تفهمهم بشكل وفضل ،ما هم عليه اآن

 

عاقــات راعيــة مــع عــائات طلبتــك، فتنــك تبــدو ر بنــا  عاقــات تعاونيــة،   وبتنميــة 
وتفيـد طلبتــك وعـائاتهم. إنــك سـوف تبــدع مسـتوًى مــن      –بشـكل تبــادلي   –سـوف تفيــدك  

ولكـي   (م1003اارتياح مع هذه العائات. إذا تقبلوك كشخص واقعي وومن وصادق )رامسـي، 
ــا  الثقــة       الذاتيــة معهــم، ودع اأمــر الواضــ  ونــك      تنمــي هــذه الثقــة، فتنــك ت شــجع علــى بن

تعــرف ووادهــم، كــن ودوًدا، و ــدث معهــم دون اســتخدام مصــطلحات غــي مفهومــة، وو ذات       
 تقنية فنية، ووظهر هم التعاطف، واحرام وجهات نظر ووليا  اأمور )رامسي(.
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إن امعلمــن الــراعن وذوي الفاعليــة يتعلمــون خصــائص مهمــة عــن عائلــة كــل        
ونقـــاط  ،فتنـــه عليـــك ون تفهـــم خلفيـــات عائلـــة طلبتـــك  ،وإى ودنـــى حـــد مكـــن .طالـــب

فسـوف تكـون    ،. ذلك أنه إذا فهم  امكونات اأساسـية لكـل عائلـة   .واهتماماتهم ،ميزهم
 .أن تنال ثقتهم واحرامهم وكثر قبواب

 

، وساس مهـم ر تكـوين عاقـات    إن فهم اخلفية العائلية لطلبتك الذين تدرس هم
راعية مع طلبتـك وعـائاتهم.. إن تواصـلك سـوف يكـون وكثـر فاعليـة لـو ونـك علـى إدراك           
كاٍف باجمهور اخاص لديك من ووليا  اأمـور، والـذي  ـاول الوصـول إليـه اـا يتضـمن        

ئات الـي  والعـا  الدموغرافية )الركيبة( اأسرية، والعائات ذات التنـوع الثقـار / اللغـوي،   
 موهوبن وفائقن. اابذوي إعاقة، والعائات الي ترعى وطف ترعى وطفااب

 

فــتن ديناميــات اأســرة قــد اختلفــ  بشــكل افــ      ،خــال اخمســن عاًمــا اأخــية 
 :ومن بع  هذه التغييات ما يلي ،للنظر

كمـا وصـبح     ،)اأسـلوب( ا ر البنية والنمط ـًوصبح  اأسر وكثر تنوع
وكثـر  « مـدرس »و تـا  إى فـرات    ،ا وقل مع بعضها الـبع  ـًتقضي وقت

ــيم    ــاريخ التعلــ ــابقة ر تــ ــن وي فــــرات ســ ــراد وو    ،مــ ــة ر اانفــ ــر رغبــ ووكثــ
ــدة كمـــا ون قائمـــة القـــيم اأساســـية قـــد تزحزحـــ  مـــن قاعـــدتها          ،الوحـ

وف )كنالرئيســــة لتصــــب  وقائيــــة )بائيــــة( وكثــــر بالنســــبة أطفاهــــا  
 .(140ص ،م1009 ،سويكو

 

 ،: وحـوال العمـل  مثـل  ،من وجوه عديـدة  ،إن عائات طلبتك ستختلف فيما بينها
ــة  ــة ااجتماعيــ ــادية  ،واوالــ ــة ااقتصــ ــي  ،واوالــ ــتوى التعليمــ ــر ،وامســ ــة ،والعمــ  ،والثقافــ

وبينمـا ا ترغـب ر ون تنسـاق ورا  امعلومـات      .(م1003 ،واإثنية )رامسي ،والعرق ،واجنس
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عليـك ون تبـذل  هـوًدا     فتن ،القائلة بأن اأسر ا ترغب ر امشاركة ر تعليم وطفاهم
والــي تتضــمن   ،أن تســم  هــم بفرصــة أن مــدوك بــبع  تفاصــيل اخلفيــة اأســرية       

)الــي ا تتســم عالــة ثبــات وو    –العائلــة اللحظيــة   :مثــل« عائلــة»تفســًيا معنــى كلمــة  
 .والعائلة غي التقليدية( ،والعائلة اممتدة ،«(امرجم» –استقرار 

 

 –امامــ  الرئيســة لعائلــة الطالــب ومــر مهــم بالنســبة لــك، أن تعــرف    تعــر فإن 
: لـو ون  فمـثاب  .وي وفراد العائلة مسئول بصـفة وساسـية عـن التواصـل مـع امدرسـة       –بداية 

ين مـع عائلـة   عليك عندئذ ون تتعامل بـوعي وإدراك كـاف   فتن ،الطالب يعي  مع جدته
بأوليـا   ؛ فذلك وجدى من ااتصـال  طاطب جدته من خال اتصاات مهمةبأن  ،الطفل
 .ا متواجدين ر امنزلوكونيالذين من ا تمل ون  ،اأمور

 

ــدا  ــة    وبينمــــا يعــ ــوال ااجتماعيــ ــؤال عــــن اأحــ ــًرا   –الســ ــرة ومــ ااقتصــــادية لأســ
والظـروف اأخـرى    ،ووليا  اأمـور إا ون معرفة شي  ما عن مواعيد عمل  ،اـًا حرجـًشخصي

مكـن   ،فعلى سـبيل امثـال   .ر حياتهم سوف تساعدك على ون تدرك احتياجاتهم وتقدرها
مثــل العنايــة   ،وو ووضــاع وســرية قهريــة  ،غــي مألوفــة  ووليــا  اأمــور  مواعيــد عمــل  ون تكــون

ااخــراط ر تعلــيم    علــىقــدرتهم   رمــا يــؤثر   ،الطــاعن ر الســن  ،ووليــا  اأمــور بأحــد 
ولكنهمــا  تاجــان  ،ر ااخــراط ر مــدرس طفلــهما  ووليــا  اأمــوروقــد يرغــب  .طفلــهم

إن الرتيــــب لعمــــل لقــــا ات   .(م1009 ،ســــويك وإى مــــا يســــه ل هــــذا اانــــدما  )كنــــوف  
ــازهم وو التواصـــل مـــع    ،ومـــؤمرات خاصـــة ــارة العـــائات ر منـ ــا  اأمـــو وزيـ ــبما  رووليـ حسـ

 .سوف تدعم تكوين عاقات إجابية و س ن ااندما  مع امدرسة ،يفضلون
 

أب ون الطلبة ذوي التنوع الثقار اللغوي من عائات ا ـيعتقد بع  امدرسن خط
ــاهم وا يهتمـــون اســـتقبلهم   ــد يعتقـــد امعلمـــون ون  .تنخـــرط ر تعلـــيم وطفـ ــا  . وقـ ووليـ

ــور ــ – اأمــ ــا ات     –ا ـًقصديــ ــرون اللقــ ــة وا  ضــ ــاهم امنزليــ ــات وطفــ ــون واجبــ ا يفحصــ
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مراقبــة اأطفــال ذويهــم ر مرحلــة     –ر امدرســة  –و تفظــون بأقــارب وكــر    ،امدرســية
فـتنهم   ،ور مثـل هـذه اوـاات    .يتعرفون ودا ات وطفاهم بعد امدرسة وا ،رياض اأطفال

كمـا ونهـم قـد ا يبــذلون     ،(م1001 ،فيشـر وعــائات )دورفمـان  قـد يقللـون مـن قيمـة هـذه ال     
هم ومـران شـائعان   ـ فـتن سـو  التواصـل وسـو  الفـ      ،ولسـو  اوـب   .جهًدا ر التواصـل معهـم  

فـتن امـدارس ا تتواصـل مـع      ،اـًوغالبـ  .بن امدارس والعائات ذات التنوع الثقار / اللغـوي 
ا  امســـبقة النمطيـــة عـــن هـــذه النوعيـــة مـــن  . وهـــذا يعـــزي وساًســـا إى اآر.هـــذه العـــائات

 ،وكمعلــم .(م1003 ،آرجــوالعــائات باإضــافة إى الفــروض والتعميمــات غــي الدقيقــة )   
 غــــي – العـــائات  هـــذه  ضـــمن  – عديـــدين  ومـــور  ووليــــا  ون مـــن  تتأكـــد  ون مـــن  ابـــد  فتنـــه 

 بأنظمـــة يتســـم الـــذي البلـــد ذلـــك – هـــم بالنســـبة اجديـــد البلـــد مـــع اـًثقافيـــ متواصــلن 

 الوايــات ر امولـودين  غـي  اأمــور ووليـا   إن .كـذلك  ختلفــة وتوقعـات  ختلفـة  مدرسـية 

ــا اـًتعليمــ يتلقــوا ن والــذين ،اأمريكيــة امتحــدة  بالنســبة مــألوفن غــي يكونــون قــد ،ومريكًي

 .امدرســي اأدا  عــن معلومــات  تــاجون إنهــم إذ ؛امــدارس ر اليوميــة اوياتيــة اتللتعــام
 مـع  للتعامـل  تؤخـذ  وا جـب  الرعايـة  فـتن  ،اأمـور  أوليـا   تقـديم ال عند فتنه ،حال وية ىوعل

 امؤهــل التأســيس إى يفتقــدون ،ماســة حاجــة وذوي وضــحايا مشــكات ونهــم علــى العــائات

 .اآخرين مع بامقارنة
 

 ذوي ومــور بأوليــا  يتعلــق فيمــا امدرســي واأدا  امدرســة عــن امعلومــات تقــديم عنــد

 إى واواجــة اأمـور  ووليـا   اهتمامـات  ااعتبـار  ر يؤخــذ ون جـب  فتنـه  لغـوي،  / ثقـار  عتنـو 

 إى  تــاجون قــد ،امدرســي النظــام مــرة أول يتعرفــون الــذي ،اأمــور ووليــا  إن .امعلومــات

 حقـوقهم  عـن  معلومـات  وكـذلك  ،النظـام  هذا بها يعمل الي الكيفية خصوص معلومات

إى معلومــــات عــــن  ووليــــا  اأمــــور  تــــاجون إن معظــــم  .(م1003آرجــــو، ) ومســــئولياتهم
م ر ـ والكيفيــة الــي مكـن بهــا دعــم التعلــ   ،ومتابعــة نظـم امدرســة  ،خطـط تنظــيم امدرســة 

 وعلـــى الـــرغم مـــن ون هــذه امعلومـــة مكـــن تقومهـــا ر بدايـــة العـــام   .(م1007 ،امنــزل )ليـــو 

 ..وهميــة مــن لــه مــا اللغــوي /الثقــار التنــوع ذات عــائاتال مــع الــدائم والتواصــل ،الدراســي
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ــائل ،اخطابــــات :)مثــــل امســــتمر التواصــــل وخــــال ــارات ،الدعائيــــة والرســ ــة والزيــ  ،امنزليــ
 الـــي عـــائاتال تفضـــل حيـــث – العـــائات مـــع اإلكرونـــي( والتواصـــل اهاتفيـــة وامكامـــات

 الطالـب  علـم ت تـدعم  معلومـات  يقـدموا  ون للمعلمـن  مكـن  ثـم  ومن ؛القومية اللغة تتحدث

 .(آرجو)
 

ا للمعلمـن ليفهمـوا ثقافـات    ـًا فرصـ ـًإن التواصل امستمر مع العائات يقدم ويضـ 
ا للوصـول إى معرفـة   ـًوعلـى الـرغم مـن ون مـة تأكيـًدا قـد خصـص حديثـ         .هذه العائات

إا ونه من امهم بالنسبة  ،الطلبة ذوي التنوع الثقار / اللغوي من بن  موعات الطلبة
ولكــي  .لــك )كمعلــم( ون تعــرف ون كــل طالــب مــن طلبتــك لــه ثقافــة عائليــة متفــردة      

فقــد طتــار ون ترســل إى   ،تتوصــل إى معرفــة طابــك وثقافــات عــائاتهم بشــكل وفضــل   
منــزل كــل عائلــة ورقــة معلومــات تســتعرض بهــا امعلومــات اأساســية، الــي ترغــب ر ون        

ر املحـق  « وخرنـا عـن ثقافـة عائلتـك    »وامعنون بــ  ،(1-3) أموذ  رقما :يعرفوها )انظر
 .الكتاب(نهاية الوارد ر 
 

فيمكنـك   ،ولتحديد ما الذي يوضحه ووليـا  اأمـور كعنصـر مهـم ر عـائاتهم     
وو ون تطلـب مـنهم تشـكيل     ،ا بكتابة قصص عن مياثهم الثقـار ـًون تعطي طلبتك تكليف
طريقة الكوا  )طريقة فنية تعتمـد علـى قـص ملصـقات ووشـيا       لوحات فنية من الورق ب

مكـن هـؤا  الطلبـة عملـها مـع عـائاتهم        ،امرجم( –ختلفة وجميعها ر لوحة فنية 
 .(م 1003،جايتان –)ديلجادو 

 

ا عديــدة  ـًفــتن ظروفــ  ،كمــا نــوق  مــن قبــل    :عــائات ترعــى وطفــااب ذوي إعاقــات   
إن عائات اأطفال ذوي اإعاقات  .مـ على التعل الطلبةقدرة  رمكنها ون تؤثر  ،لدعاقات

ووحــوال  ،ومــدى شــدتها ،تعتمــد علــى حالــة اإعاقــة لــدى طفلــهم  ،لــديها خــرات ختلفــة
 ،ذا إعاقــة طفــاب ووليــا  اأمــور الــذين يرعــون  فــتن . فعلــى ســبيل امثــال،  .اأســرة وظروفهــا 

: قد يواجهان قضايا ختلفة )مثـل  ،يعاني من مشكات وو اضطرابات سلوكية وعاطفية
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بأوليـا  اأمـور الـذين     إجاد مساعدة صحية ونفسية لطفل يعـاني مـن اإحبـاط( مقارنـة    
ووليــا   ذوي إعاقــات تعلــم متوســطة كــأن يكــون وكثــر إجهــاًدا عــن وحــد          وطفــااب  يرعــون
 .الذي لديه مصادر مالية معقولة ليواجه احتياجات طفله اأمور

 

ذوي إعاقــات، مثــل  ــديات إضــافية ا    مــن يرعــون وطفــااب  ومــة عــائات كــثية، 
ا مــا ـًتواجــه ر الغالــب مــن قبــل عــائات وخــرى. إن ووليــا  ومــور اأطفــال ذوي اإعاقــات غالبــ      

فهـــــم يــــوفرون الرعايـــــة ومنحونهــــا هـــــم ويعلمـــــونهم    ؛يفرضــــون القيـــــام بــــأدوار متعـــــددة  
ووليــا  .. وكمقــدمي للرعايــة، فــتن   (م1003ويستخلصــون هــم ااستشــارات الازمــة )هيــوارد،   

اخــدمات أطفاهمــا  وان ون يــوفرهمــا  ــاولو ن ســداد ضــرائب ماليــة، و وقــد يتجشــم  اأمــور
: التــدريس اخــاص، والعــا  بالتحــدث، والعــا  الفيزيــائي وااستشــارة. وقــد     مثــل اخاصــة،

ا، ومـدمًرا،  ـًيصيبهما املل بسبب صعوبات التحكم ر سلوك اأطفال، الذي قـد يكـون عدوانيـ   
ين د هـدين عاطفًيـا وو مسـتنف    ـًا قـد يكونـون  وفائق اوركـة، وغـي مبـادر، كمـا ونهـم ويضـ      

ا، كلمـا حـاولوا ون جـدوا معنـى وتفسـًيا والـة إعاقـة طفلـهم، ونتائجهـا وو تأثياتهـا           ـًروحي
 اي،مـاك جيلـو  ووكـيي   ؛م1007على اأسرة، وكما وعـدوا رييـتهم مسـتقبل طفلـهم )داولـنج،      

 (.م1007
 

خـرات   ذوي اإعاقـات قـد مـرا    ترعـى وطفـااب  الـي  لـرغم مـن ون العـائات    وعلـى ا 
اإجهاد، فتن امعلمن ا يستطيعون ون يفرضوا ون كل عـائات اأطفـال ذوي اإعاقـات    
يتعاملون مع خرة رعاية الطفل ذي اإعاقة على ونها ومر سـل.. وقـد وفـاد ووليـا  اأمـور      
ونهــم تكيفــوا مــع وحــوال طفلــهم وون عــائلتهم قــد مــ  ر تعاملــها نتيجــة خراتهــا الــي      

مانـدليكو،   م؛1007داولـنج،   م؛1007بيكـر،   ورعاية طفل ذي إعاقـات )باكـر    اكتسبتها ر
ــال   ــن ومارشـ ــآنيا،  م؛1001دايكـــس،  وووولسـ ــونن  ،ســـيجااتـ  م؛1001ـيلن، وجارفـــكوكـ

 (.م1001بيني ، و وايرز 
 

إن اكتســـاب صـــات مــــع العـــائات وتـــوافر الــــوعي واإدراك للظـــروف العائليــــة      
ا ر ـً. لــو ون طالبــ .ســوف يســاعدك علــى العمــل بتكافــل وتعــاون مصــلحة طفلــهم     ،امتفــردة
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ــود اإعاقـــة   ــة    ،فصـــلك يظهـــر عامـــات وجـ ــاع اخطـــوط اإرشـــادية القانونيـ عليـــك باتبـ
ا طر ووليا  اأمـور ون طفلـهم ذا إعاقـة، إى ون     .)امشروعة( للتواصل مع هذه العائات

ت التعــرف مــن قبــل فريــق التنظــيم امدرســي       يــتم تنفيــذ كــل جوانــب التقيــيم وإجــرا ا     
ــات لعـــام      ــراد ذوي اإعاقـ ــانون تعلـــيم اأفـ ــدد )قـ ــة  .(م1004امتعـ ــة ماثلـ ا جـــب   ،وبطريقـ

امرجم( للمسـاعدة  ـ     –عليك ون توصي بعقد وساطة للطفل )طصيص وسيط له 
وتقــع مثــل هـــذه    ،مثــل حـــاات نقــص اانتبــاه مـــع اإفــراط اوركــي الفـــائق      ،وي ظــرف 

 .حديات ر نطاق امتخصصن الطبينالت
 

ذوي  إن العــائات الــي ترعــى وطفــااب    :موهــوبن وفــائقن  عــائات ترعــى وطفــااب  
؛ لـذلك فمـن امهـم وا    ن ويًضا من خلفيات معرفية ختلفـة يأتو ،مواهب وقدرات متفردة

كـادمي  از اأوو اإجـ  ووليـا  اأمـور   ـدث ارتبـاك ر معاجـة امسـتويات العليـا إشـراك       
اأمـور   فـتن ووليـا    ،ور الوق  نفسه .؛ نتيجة لوجود وطفال موهوبنبدرجة ماثلة وقوى

. .من التعليم الرمي وو حصـلوا علـى إحـدى الفـرص ااقتصـادية      الذين نالوا قدًرا قلياب
وراـا يكـون ذلـك ويًضـا      ،راا ا يكون من امستحب لـديهم ون هضـع وطفـاهم امتحـان    

فـتن امعلمـن  تـاجون     ،. لـذا .ذوي التنوع الثقـار اللغـوي   للطلبةاوالة نفسها بالنسبة 
 الطلبــةمــع إخضــاع  ،إى وعــي كــاف باجهــد التعلمــي امتــاح ومعــدل اإجــاز لكــل طالــب  

 ..لاختبار
، فتنــه إذا ووصـي  بــأن طالًبــا مـا جــب اختبــاره ر امدرســة لقيـاس اإجــاز العــالي    

وضـور اجتمـاع وو مقابلـة مناقشـة نتـائج ااختبـار،        ووليـا  اأمـور  ينبغي عليك ون تـدعو  
 برونكــاا،  ووكثــر مــن كونــه ببســاطة إرســال امعلومــات إى امنــزل ر خطــاب )برونكــاا        

، فتنــك بااشــراك مــع امدرســن العــاملن بامدرســـة،      ووليــا  اأمــور  م(. ومــع وجــود   1003
على مناقشة نتائج ااختبار، وبرامج التسريع امناسبة واممكنة وونشـطة   ستكونون قادرين

ذلـــك ر  يقـــدموامكـــن ون  ووليـــا  اأمــور اإثــرا  الـــي مكـــن ون  ــدث ر الفصـــل، وون   
ن وكثــر اعلــى علـم اوهبــة طفلـهما، فتنهمــا سـيكون    ووليــا  اأمـور البيـ .. وعنــدما يكـون   
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قـد وثبـ  ونـه ذو     إشراك ووليا  اأمـور قابلية أن يند ا ر البيئة اخارجية النشطة. إن 
 –تــأثي وعظــم علــى مــو الطفــل، مقارنــة بــالرامج امعتمــدة علــى امدرســة )وولزويســمي         

 (.م1004لي،  وكيوبليوس 
 

إن التواصـــل مـــع عـــائات اأطفـــال اموهـــوبن ومـــر مهـــم لتحقيـــق النمـــو اأمثـــل   
أنه ليس من غي امعتاد هؤا  اأطفال ون يتصرفوا بشـكل ختلـف ر امواقـف     للطفل؛

قــد ينســحب طالــب متفــوق ر القــرا ة مــن عمليــة قــرا ة اأنشــطة ر         ،فمــثاب .امختلفــة
 .(م1007 ،هم بفاعلية ر برنامج القرا ة مكتبة امدينة )سكادرولكنه يس ،الفصل

 

ئات على عمل التواصل وو ونشـطة خطـة   وكمدرس مشرف، مكنك ون تساعد العا
ــا  الفضــول اإجــابي لــدى الطلبــة. ومكنــك إعــام       باأحــداث والفــرص   ووليــا  اأمــور لبن

ــك ويضـــ        ــة. مكنـ ــام الطلبـ ــثي اهتمـ ــن ون تـ ــي مكـ ــك والـ ــة ر  تمعـ ــرى، امتاحـ ا ون ـًاأخـ
نطاقهـا، والـي مكـن ون    تشاركهم ر قرا ة امواد التعليمية، والي تـدعم امنـاهج وتوسـع مـن     

 ا وو على مستوى العائلة.ـًتقرو فردي
 

لقد وتـى كـل طالـب مـن عائلـة متفـردة ر نقـاط ميزهـا وخراتهـا اوياتيـة. ومـة            
ـــطريق ـــتلــك النقــاط لــدى عــائات طلبتــك، وهــي ون تدعوه     لتعــر فة واحــدة ــــــــــــــ م إى ــــــــــــ

ون  ضـــروا إى الفصـــل لتشـــاركهم خـــراتهم ر   ووليـــا  اأمـــوروقـــد تطلـــب مـــن   فصـــلك.
منطقــة خاصــة، كــأن يكــون ذلــك وثنــا  وحــدة اكتشــاف ااجــاه العملــي الــذي تســي فيــه       

 –ا ر الــربط ـًمكــن ون يســاعدك ويضــ  ووليــا  اأمــورقــدرات وخصــائص وطفــاهم. إن إشــراك  
احتمـع ا ـيط بامدرسـة.. ومثـل هـذه الصـات        فيمـا بـن امصـادر امتاحـة ر     –بشكل وفضـل  

ة ر امنطقــة ــــ ون يتعلمـوا وفضــل عـن الفــرص امتاحـة للحيــاة العملي   علــى قـد تســاعد الطلبـة   
متواجــًدا  –امشــارك مــع امدرســة   –ا إذا كــان ذلــك احتمــع  ـ اورة هــم، وكــذلك عمــ ــــــــاح

 قدمها ذلك احتمع.بالفعل وم ا، وكذلك الدعم امالي، وامن  الي ي
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ا مـــدى ـًكـــن مدركـــ ،وعنـــد دعـــوة ووليـــا  اأمـــور للتشـــارك ر خـــراتهم العمليـــة 
مـن مكثـون ر البيـ  وو مـن ا يشـغلون وي       ،اوساسية الي لـدى بعـ  ووليـا  اأمـور    

مؤكــًدا ون اخــرة الــي لــديهم ليشــاركوا هــي مســألة ذات قيمــة        ،تواصــل معهــم  .عمــل
 .كما اأمر ر اخرة الي لدى ووليا  اأمور الذين يعملون ،وليس ها نظي

 

ا ون تــدعو ووليــا  اأمــور ليشــاركوا اعــارفهم ر وحــدة معينــة مــن    ـً تمــل ويضــ
العوامـل  »لو ونك تدرس وحـدة بعنـوان    ،فعلى سبيل امثال .الوحدات الي تقوم بتدريسها

 ،امشـاركة اياثهـم الثقـار    اأمـور أوليـا   فتنـه مكـن    ،«الثقافية الي تشـكل  تمعنـا  
ا قد تدعو فنانن وموسـيقين  ـًإن العائات ويض .. وهكذا.وامعرفة اأثرية ،وخرات السفر

امســماة  »وجــد ورقــة العمــل   توكمثــال هــذا   .حلــين ليشــاركوا مــواهبهم مــع الفصــل    
النســخة »وكــذلك  ،(1-3) رقــم شــكلالموذ  إشــراك ووليــا  اأمــور ر   أكــ« بــالتوقيع

 .( الوارد ر املحق4-3) مرقموذ  اموجود ر اأ« اخالية
 

ــا  اأمـــور وبتعطـــا   ــدراتهم امتميـــزة   ووليـ ــة للمشـــاركة بقـ فيمكنـــك ون  ،الفرصـ
ون تعــرض  –علــى ويــة حــال    –ا ـًوكــن حريصــ  ،تعــرف طلبتــك وعــائاتهم بشــكل وفضــل   

 .مشــاركة خـال اليــوم الدراســي لل ،بعـ  فــرص امتطـوعن والــي ا تتطلـب ووليــا  ومـور    
ووليـا  ومـور   » :(3-3)رقـم  شـكل  الحسبما هـو مـدون ر    ،ومة فرص عديدة هم للمشاركة

ورقـــة »مـــوذ  وومكـــن ودا   ،ر املحـــق ،«يشـــاركون خـــراتهم مـــن وجـــل جـــاح الطالـــب  
اــا جعلــك قــادًرا علــى تنظــيم     ،وو اجتمــاع التوجــه  ،خــال العــودة إى امدرســة  ،«العمــل

 .استعداد لعملها ووليا  اأموراإسهامات، الي يكون لدى 
 

تعرف ون لـديهم  فتنك س ،ون يشاركوا خراتهم ووليا  اأمورعندما تطلب من 
تتجـاوز   ،. وهـذا يوص ـل رسـالة ختلفـة    .وتنميـتهم  الطلبةا ما لتشارك به من تطوير ـًئـشي

. بل إنك قد ترغـب ر إعـداد ركـن    .ر الفصل« يتطوعوا»ون  اأمورووليا  ون تطلب من 
ــور اخـــرا  »تعليمـــي  ــا  اأمـ ــن   ،بفصـــلك« ووليـ ــور حيـــث مكـ ــا  اأمـ ــا  وقـــ    أوليـ قضـ
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واوصـول علـى تعليمـات نوعيـة لكيفيـة ودا  مهـام، مكـن تكملتهـا          ،للمساعدة ر الفصـل 
ا أوليــا  اأمــور لاحتفــاظ   ـًكانــا مـً. وهــذا مكــن ون يكــون ويضــ   .ر اليــوم الدراســي نفســه  

. ومكـن ون يـتم تـزين هـذا الـركن الصـقات تلقـي الضـو  علـى          .اصطلحاتهم الذاتيـة 
. .بعضـهم الـبع  بشـكل وفضـل     تعر فاا جعل الطلبة قادرين على  ،خرة ووليا  اأمور

الـي  والـذي يوضـ  الكيفيـة    « أوليـا  اأمـور اخـرا    دلـياب  »ـًا كما ونه قد يتضـمن ويضـ  
وضــمان امعلومــات النوعيــة الــي  تــاجون     ،مكــن بهــا للطلبــة ااســتفادة مــن خــراتهم    

 .إليها للمساعدة ر الفصل
 

ر امدرســة  لدســهامعــن اآبــا    فــتن اأمهــات يكــن وكثــر مــياب    ،وبرييــة تارهيــة 
ا  فـتن آبـ   ،فتنـه ر  تمعنـا امـتغي    ،وعلـى ويـة حـال    .وامشاركة بهـا وباأنشـطة الفصـلية   

. إن ووليــا  اأمــور الــذين يعملــون )يــؤدون   .يشــاركون اآن ر التوظيــف امــدرس  كــثيين
ا ر ون يقتطـع مـن وقـ  العمـل     ـًوعماهم خار  امنزل( كثًيا ما جـدون ذلـك ومـًرا صعبـ    

إن إعداد اأنشطة الي تكون ذات قيمة من قبل ووليا  اأمور ر وقـ    .ليساعد ر امدرسة
. .وعلـى سـبيل امثـال    .؛ سيشـجعهم علـى امشـاركة   الذي يتسم بتتاحية هـم و ،ما من اليوم
مكــن ون يســهل اشــراكه ر امدرســة وثنــا  فــرات راحــة الغــدا    ووليــا  اأمــورفــتن بعــ  

: لعـــب وو ووقـــات الربيـــة الرياضـــية )مثـــال  ،لتـــدريس رياضـــة متفـــردة وثنـــا  وقـــ  الراحـــة  
ــ  ــذوي اإعاقـــة        ،الكركيـ ــد لـ ــن علـــى مقعـ ــلة مـ ــة كـــرة السـ ــا  اأمـــور    ،لعبـ ــراك ووليـ إشـ

 .ن للمشاركة(، وو ون يتم التدريس هم عن حياتهم العمليةوالرافض
 

ــوهم       ــدم قبــ ــاد اخــــرة وو عــ ــار وو بافتقــ ــعرون باانغمــ ــور يشــ ــا  اأمــ بعــــ  ووليــ
 ،بشـي  مـا   اإسـهام اطلـب مـنهم    ،ور مثـل هـذه اوـاات    .)رفضهم( للمشاركة خراتهم

وبهـذه   ،: فحص ودا  طفلـهم للواجبـات امنزليـة كـل ليلـة     مثل ،يستطيعون ودايه ر امنزل
 .اـًيـالطريقة مكنك ون تشارك ر تطور وتنمية طفلهم تعليم

 

www.ABEGS.org



 

 
 

 
- 40 - 

 دليل امعلم للتواصل مع أولياء اأمور                   

 

وي معلومـات وخـرات لـديكم    ر ون  مدعو أن تقضي معنا ما يقرب من نصف الساعة لتشارك الطلبـة  
ونرجــوكم ون  يطونــا اــا قــد     .خصــوص هــذا اموضــوع )العوامــل الثقافيــة الــي تشــكل  تمعنــا(      

، وو حاسب آلي / جهاز عـرض فـوقي   :)مثل/ بصرية لتيس ر هذه امناقشة  تاجون إليه من ودوات معية
 .( وو وي احتياجات وخرىDVDجهاز عرض 

   
ــف عناصـــر الثقافـــة )مثـــل    الـــدين / العـــادات /  : اللغـــة / تعريـ

 التعبي الفي / ونظمة التعامل والتبادل(.
 فراير –3
00 :1–10:1 

 مارجري  بليكاب

وصف الكيفية الي مكن بهـا للقصـص واموسـيقى واوكايـات     
الشــــعبية واإبــــداعات الفنيــــة ون طــــدم الثقافــــة كوســـــائل      

 للتعبي عنها.

 فراير – 9
00 :1–1:10 

 سيل روناجو

بن عناصر احتمع ا لي مع نظياتها ر احتمعات امقارنة 
، : )الصـناعة ، مثلاأخرى من حيث امناطق امختلفة ر العان

 .التخصصات ااقتصادية(

 فراير –33
00 :1–1:10 

 نيكول سيانو 

تشـــكل البيئـــة، مثـــل:    التعـــرف علـــى العاقـــات البينيـــة الـــي     
ــة  ــادر الطبيعيـ ــع، امصـ ــذل )اموقـ ــاخ( وكـ ــى  ، امنـ ــرف علـ ك التعـ

الغذا  / امـأوى / املـبس / الصـناعات /     :التنمية ا لية )مثل
 .(اأسواق / وسائل الروي  / اأعمال الفنية التعبيية

 فراير – 11
00 :1–1:10 

 ليندساي لوبيز

فحص التغيات اوادثة ر احتمعات ا لية الـي مكنهـا ون   
  دث عندما تتاقى ثقافتان وو وكثر.

 مارس – 3
00 :1–1:10 

 ونتوني ثوركيلسون

ــتغيات اوا ــات ا ليـــــ دفحـــــص الـــ ــة ر احتمعـــ ــة ثـــ ة نتيجـــ
، اآات ااخراعات البشرية )مثل:  معات اوديد والصـلب 

 اواسب اآلي(. ،التليفزيون ،القائمة بااحراق الداخلي

 مارس – 9
00 :1–1:10 

ــي   ــدور فادمــــــ فيــــــ
 وفيت 
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مـ  بصـلة إى    ،قد يكون لـدى ووليـا  ومـور طابـك اهتمامـات ومشـاغل متفـردة       
  ومــور عديــدين ر وهــذه ااهتمامــات قــد مكــن التشــارك بشــأنها مــن قبــل ووليــا  .التعلـيم 

ونظـم التغذيـة امدرسـية( وو     ،وحركة امـرور حـول امدرسـة    ،مناهج اللغات :امدرسة )فمثاب
التقــدم اأكــادمي   :وعيــة خاصــة ذات صــلة بأطفــاهم )مثــل    ونهــم يشــركون ر ومــور ن  

(. لقد ووض  البحث ون بع  م1003، وقضايا نفسية وو عاطفية( )داي ،والسلوك امدرسي
دارس وخـــرى أنهـــم ووليـــا  اأمـــور ينقلـــون وطفـــاهم مـــن امـــدارس العامـــة احـــاورة إى مـــ  

إن : طفلــهم، )ب( حقيقــة بــأمر: عــدم وجــود وي إدارة شــئون مدرســية تهــتم   يهتمــون بـــ ) و (
 ،لســلوك غــي امهـذب مــن الطلبــة : اامنـاهج   اختيارهــا، )جــ(: غيــاب امــدخل امناسـب، )د(   

، )و(: التعليمـات امملـة، والـي ا    أوليـا  اأمـور  امدرسـية ر ااسـتجابة    : بـط  اإدارة )هـ(
غـي الكـف ، والعاقـات العامـة      ولـي اأمـر   :)ز( ،الطلبـة تتناسب وو تتكيـف مـع احتياجـات    

 .م(3399 ويليامسون،وسون جونغي امؤثرة )
 

بتطـوير قائمـة مـن     ووليـا  اأمـور  ، قام امعهد القومي لدراسة تعليم م3399ر عام 
ــل الطبقـــات ااجت    ،امشـــاغل التعليميـــة ــا  اأمـــور مـــن كـ ــة الـــي عـــر عنهـــا ووليـ  –ماعيـ

، ائمة مـن ااهتمامـات وامشـاغل   ونهم ووجدوا ق، كما (م1009 ،ااقتصادية )ماك ديرمون 
، وكـذلك قائمـة وخـرى مـن     ا  الطبقة الوسطى والطبقة اأعلـى ذات نوعية خاصة بأولي

 .ن طبقات اجتماعية / اقتصادية وقلم ووليا  اأمورااهتمامات لدى 
 

 

  اأطفال على النجاح ر امدرسة واوياةمساعدة. 
 تأثي الواجب امنزلي على اأطفال والعائات. 
 القرين –امعلم  –الطفل  –ولي اأمر  :قضايا التواصل بن. 
  وامديريننقص العاقات الطيبة مع امعلمن وامشرفن. 
 امشاغبة ر امدارس. 
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 لتقييم تعلم الطالب قضايا ااختبارات والتصنيف والطرق التقليدية. 
 عدم القدرة على التأثي ر اأسلوب الذي تؤدي به امدرسة وتنظم نفسها.  

 

 قضايا التنظيم والسيطرة. 
 قضايا تقدير الذات. 
 قضايا اأمان. 
 مشكات امخدرات والكحوليات. 
 )تنمية الطفل )هل طفلي طبيعي؟. 
 .اأطفال ذوو اإعاقات 
  اانتباه مع النشاط اوركي امفرط.نقص الركيز ر 
 .التحكم ر الغضب 
 .قضايا اجنس النوعي 
 

            تهديـدات خارجيـة للعائلـة مــن وسـائل اإعـام: زيــادة اإتاحيـة لـدى اأطفــال حـو العنـف، والتــأثيات
 السلبية اأخرى ر مقابل ااستخدامات الواعية لدنرن  ووسائل اإعام اأخرى.

  ر احتمع. ووليا  اأموراإدراك امعرر أهمية دور نقص 
 .)عدم كفاية الوق  لأنشطة العائلية )كيفية  ديد وولوياتها 
 .نقص التواصل مع اأطفال 
 .نقص الوق  امخصص للعادات واللقا ات اأسرية 
 .انفصال الوالدين 

  واأطفال. ووليا  اأمورفروق عامة بن 
  الوفاة / توقف العمل وو بدايته / البطالة.تغيات اوياة: الطاق / 
  هل  مل وطفالنا مسئولية اوفاظ على قيمنا؟(.ووليا  اأموروصية( : 
 .)ا افظة على التواصل مع الثقافة )معرفة وتقدير التاريخ الثقار 
 .قضايا وسرية متنوعة 
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  وكثـر ووليـا  اأمـور تعليًمـا غالًبـا       بأوليا  اأمورالرغبة ر التأثر بامناهج امدرسية، وكثر من التأثر(
 ما جدون ونفسهم خار  هذه امقارنة(.

 الي لدى وكثر امدارس تنوًعا اجتماعًيا(. ،نقص التنوع )صورة العان ختلفة عن الصورة 
 

 .القلق خصوص اجداول ا ملة بفرات تدريسية مبالش فيها لأطفال 
 ااختاات الغذائية واضطرابات تناول الطعام لدى اأطفال.  

 

       باحتياجــات اأب، واتــوفر حلــواب   امعتقــدات الســائدة لــدى العــائات بــأن امصــادر ااقتصــادية ا تفــي
 .مشكاته

 وااعراف بااحتيا  ،صعوبة طلب امساعدة. 
 ااختاات وااضطرابات الغذائية لدى ووليا  اأمور. 
 حاات فقدان العمل، سوا  لأب وو لأم. 

 

 
 

       مــن الطلبـــة ر وكثـــر   –ر امدرســـة  –ااعتقــاد القـــوي بــأن وطفـــاهم سيحصــلون علـــى مصـــادر وقــل
 امدارس إتاحية هذه امصادر.

 .تصور بأن امعلمن ا يؤمنون بقدرة طفلهم 
 .عدم كفاية القائمن باإشراف على الطفل بعد امدرسة 
 ا جيدون التواصل مـع امدرسـة وا    –كلغة ثانية  –زية ووليا  اأمور الذين يتحدثون اللغة اإجلي

 يتفهمون وهدافها وتوقعاتها.
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   اهتمامات ومشاغل خصوص فقد اأواد ر اجوار )وي ضياع اأطفال بااخراط فيما يسود اجـوار
حياتهم الطبيعيـة  من وحداث وسلوكيات، قد جعلهم ينخرطون ر ومور، ا يكملون فيها تعليمهم وو 

 امرجم(. –
 

 .خصوص البطالة واإسكان والعنف السائد ر اجوار 
 .خصوص امصادر امالية وامشكات الصحية 
 .عدم وجود سيارة وو وسيلة مر ة لانتقال من وإى: العمل، امدرسة، امنزل، امستشفى 
 نهم وذكى من آبائهم.عدم إطاعة اأطفال للوالدين، أنهم يعتقدون و 
 .ااحتياجات الوالدية اأساسية، والي ا مكن اإيفا  بها 
 .فقد اانتما  للعادات والتاريخ الثقار 

 
 

م. 1009السابقة من: ماك ديرموت،  الثاثةامصدر :   استيفا  معلومات اجداول 

لـك، ويـتم التواصـل    يقوم ووليا  اأمور برفع مستوى ااهتمامات امدرسية بالنسـبة  
ليســ  خولـة لــك الســلطة   امعهـم بوضــوح، مؤكـًدا هــم ونــك تهـتم بهــذه امشـاغل، إا ونهــ     

لكــي  ــدث التغــييات امطلوبــة للمدرســة.. لــذا عليــك ون تعطــي ووليــا  اأمــور معلومــات            
كافيـــة عـــن امســـار القـــانوني )امشـــروع(، الـــذي علـــيهم ون يتبعـــوه مـــن وجـــل إعـــادة حـــل هـــذه   

وو ااهتمامـات )اـا فيهـا مـن قضـايا متنوعـة(.. وهـذه العمليـة عـادة مـا يـتم ودايهـا             امشكات 
للطفــل.. وإذ ن  مكانــ  القضــية مــ  بصــلة للمدرســة و وســوا   ،عــر سلســلة مــن اخطــوات 

يـتم حـل امشـكلة علــى امسـتوى اأصـغر، فتنــه مكـن أوليـا  اأمــور عندئـذ ون يصـع دوا اأمــر          
 إى مستوى وعلى. وتتضمن اخطوات النمطية الي يتبعها ووليا  اأمور ما يلي:

ــا   -3 ــاق  امشــــكلة وو ااهتمــ ــل:امعلم   نــ ــة امعنيــــة )مثــ مستشــــار   /م مــــع إدارة امدرســ
. وعليـك ر كـل   «(برنامج تفريد التعلـيم »ج التخاطب، وفريق التوجيه / معا

، ت الــي تــدعم امشــكلة الــي تعرضــها مســتوى مــن ودا  العمليــة ون تقــدم امســتندا 
 .ون  تفب بنسخ من هذه امستندات على
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لة مـــع مـــدير امدرســـة اإداري )مثــل: امـــدير امشـــرف، مســـاعد امـــدير   نــاق  امشـــك  -1
 .امشرف(

ــدير   ع منـــدوب اإدارة انـــاق  امشـــكلة مـــ  -1 ــية امســـئول عـــن امدرســـة )مثـــل: مـ مدرسـ
 .منسق الطلبة اموهوبن والفائقن، وموجه امناهج(، التعليم اخاص

 .إعادة حل امشكلة« ميةوساطة ر»يتم طرح فكرة تكوين  -4
ر  –.. وهــذه اخطـــوات اخمــس القانونيــة تـــؤدي    طــرح تعريــف بامهمـــة امــؤداة   » -3

اإدارة امدرســية  –ون واجــب ااتبـاع )توســك  ،الوصـول إى قــرار  إى –نهايـة اأمــر  
   .م(1007، التعليمية

 

ــور شـــجع  ــا  اأمـ ــة وو اإدارة ام   ووليـ ــة اإدارة التعليميـ ــية علـــى معرفـــة سياسـ درسـ
فــتن مهــارات التواصــل مهمــة اســتعراض      ،؛ إعــادة حــل امشــكات.. ومــن ثــم    امتخصصــة

.. وعنــدما تكــون وصــفها بالتفصـيل ر الفصــل الثـاني   مشـكات ومشــاغل الطلبـة الــي     
، فــتن هنــاك مــداخل عديــدة    ذه ااهتمامــات الــي تــرتبط بطفلــهم   لــدى ووليــا  اأمــور هــ   

/ امكامـات  وااهتمامـات )مثـل: امدرسـة/ اماحظـات اليوميـة     لاسـتماع إى هـذه امشـكات    
قشــتها ر ادر ســتتم منا/ اللقــا ات الرميــة وغــي الرميــة( ومعظــم هــذه امصــ    اهاتفيــة

 .الفصلن الثالث والرابع
 

www.ABEGS.org



 

 
 

 
- 47 - 

 دليل امعلم للتواصل مع أولياء اأمور                   

. وكمــا نــوق  ر بدايــة هــذا   يتضــمن وكثــر مــن الــتعلم اأكــادمي    التمــدرس
ما يواظبــون علــى  الفصــل، فــتن امعلمــن يغرســون التنميــة ااجتماعيــة والشخصــية عنــد     

، ينمــي معــرفتهم جيــًدالطلبــة واوصــول علــى  . إن إظهــار ااهتمــام باالــتعلم اأكــادمي
. إن وجـود عاقـات إجابيـة مـع كـل الطلبـة       ااجتماعي للطلبة ويـبي العاقـات  التطور  

ولكنــه بصــفة عمليــة وساســي للطلبــة الــذين مكــن ون يضــيف التنــوع إى خــراتهم      ،مهــم
، وكلمـا  املي داخل ثقافات امدرسة والفصل. إنهـم  تـاجون إى دعـم امدرسـن    بشكل تك

، زادت فرصـة إعـداد   وكيفيـة اسـتنفار طاقـاتهم    طلبتـه ة امعلم عن نقاط ميـز  زادت معرف
 .الطلبةامعلمن بشكل وفضل لديفا  باحتياجات 

 

إن كـل   .هم العـائات  س ـن العاقـات   ـ فـ ـِ، فـتن طصـيص الوقـ  ل   وبشكل مشـابه 
 ف حسـب تشـخيص العائلـة   ، كما ون الظروف العائليـة طتلـ  العائات هي حاات متفردة

ا بالنســـبة لعائلـــة مـــا، ـًصحيحـــ .. وا يســـتطيع الفـــرد  ون يفـــرض ون مـــا يعـــدا ودينامياتهــا 
، فــتن امعلمــن كــون مــتطفاب.. ودون ون تعلــى عــائات وخــرى ر ظــروف متشــابهة  يطبق ســ

هم ـ . إن فـ اكتسـاب صـداقتهم مـع عـائات الطلبـة     مكنهم ون يرسـخوا جهـودهم لكـي يـتم     
، يســم   معلمــن بــأن يســتجيبوا بــوعي وإدراك   يســم  لل اخصــائص امتفــردة لكــل عائلــة    

يـتم دعمـه ر كـل     ا للتأكـد مـن ون تعلـم الطالـب    ـًأوليا  اأمور وامعلمن ون يعملوا معـ 
 .   امنزل وامدرسة
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 الفصل الثاني

ــيد  ــاح السـ ــم     /صـ ــه امعلـ ــبعه ر وجـ ــع إصـ ــو يضـ ــًدا، وهـ ــذي  : »ورجلـــي حتـ ــا الـ مـ
ــه؟  ــادسا ر الصـــف ـً. إن ابـــي لـــيس راسبـــ .«تتحـــدث عنـ ــل إنـــك السـ ونـــ  ومدرســـتك   ، بـ

، إرسـال ابـي إى مدرسـة تعلـيم خـاص      ، هـل تعتقـدون ونكـم بصـدد    الضخمة هـم الراسـبون  
بها وولئـك اأطفـال الـذي يعيشـون حيـاة سـيئة ومنخفضـة امسـتوى؟ هـذا لـن  ـدث إا            

خـر مـرة تسـمع فيهــا    آ، ولـن تكـون هــذه   ف ُوص ـع د اأمــر إى وعلـى مسـتوى   فـوق جـثياا سـو   
 «ا يسركا مي ما

 

، وكــذلك ة التدريســية الرئيســة للصــف الســادس  ، امشــرفجــيا/كانــ  الســيدة 
ميــازاكي، امستشــار الربــوي ر مواجهــة موقــف نــاجم عــن الفشــل واخســارة ر      /الســيد

 /كيفية ااستجابة موقف ما.. نظر كل منهما إى اآخر ر صـم ، بينمـا كـان السـيد    
.. لقد ودركا ونهمـا عاجـة إى مسـاعدة فيمـا     درسةي مضي بعاصفته إى خار  امورجل

وقــررا ون  ادثـا امــدير التنفيـذي للمدرســة ر    ،يتصـل بصـدد التواصــل مـع ووليــا  اأمـور    
 .ب امناسبكيفية تلقي التدري

 

، فــتن وســاس التواصــل الفاعــل هــو تطــوير وتنميــة   كمــا تعلمــ  ر الفصــل اأول 
 –دهــا افر –، فــتن عاقــة راعيــة وعــائاتهم. وعلــى ويــة حــال عاقــات راعيــة مــع طلبتــك

 ون متلــك مهــارات نوعيــة ذات  .. ذلــك ونــك عاجــة إى ليســ  كافيــة للتواصــل امــؤثر 
، متبوعـــة ة إماليـــة أســـس التواصـــل اإنســـانيقـــدم رييـــن، ســـوف ذا الفصـــل. ر هـــصـــلة

.. امطلوبـة للتواصـل الكتـابي   هـارات  وكـذلك ام  ،ا لوجـه ـًبامهارات امطلوبة للتواصل وجهـ 
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وصـف  . لقـد  مـع اأمـاط امتنوعـة مـن العـائات     ، سوف ننـاق  اعتبـارات التواصـل    ووخًيا
دل نظـام تبـا  »ا مـا وصـف بأنـه    ـً، ووكثر هذه الطرق شيوعالتواصل اإنساني بطرق عديدة

فهـم  مبكر ل(.. وكان امفهوم التصوري ا133، ص م1003، )شتاينفات« لفهم رموز التواصل
امرسـل بنقـل رسـالة     ، هو ما   وصفه ر عاقة خطيـة، يقـوم فيهـا   هذا التواصل اإنساني

 3 رقـم  شـكل ال :، من خال قناة اتصال مباشـرة وو نظـام تفـاهم مباشـر )انظـر     إى امستقبل
موذ  يصـف التواصـل   لتغذية راجعة. وهذا اأ –قصًدا وو دون قصد  –، ودون تلقيه (1 –

ا مـا يسـتخدم هـذا    ـً. وغالبـ م(1003دة علـى مرسـل الرسـالة )نيكـوتيا،     بشـ ، يعتمد كتجرا 
، والــذي يســتخدم بصــورة   ام  واإخبــار والتوجيــه واإقنــاع  الــنمط مــن التواصــل ر اإعــ   

، امرجــم( –فــرد دون مقاطعــة اآخــر   مطيــة ر اأحاديــث الفرديــة )الــي يتحــدث فيهــا     
 .ث ا رفن وقاعات البحوثووحادي، ما  دث ر ا اضرات اأكادميةمثل

 

، يتضـــمنان التغذيــــة  إن التواصـــل الـــدائري، يقصـــد منـــه اار ـــال ر اجـــاهن      
 :الراجعة من امستقبل ليـدع امرسـل يعـرف ون الرسـالة   اسـتقباها بدقـة وصـحة )انظـر        

. وجــد ونــه بنــى مفهــوم ااتصــال كــتجرا  تفــاعلي مــوذ  يتوهــذا اأ .(1 – 1 رقــم شــكلال
لدى كل من امرسل وامستقبل ودوار وساسـية للتأكـد مـن ون كليهمـا لديـه القـدرة علـى        

ى بصــورة غــي   ، كــان هــذا الــنمط يــر   الفهــم امتبــادل مــا يتحــاوران فيــه. وعلــى ويــة حــال       
وكثــر مــن ااعتمــاد علــى   ،، بســبب ااعتمــاد علــى نقــل امعنــى مــن طــرف إى آخــر  مرضــية
 ، عنـــدما يــدعو امعلـــم ووليــا  اأمـــور إى امدرســـة  فمـــثاب .م(1003 ،عنـــى )نيكــوتيا إجــاد م 

، إا ونهمــا هفقــان ر إشــراك ووليــا  اأمــور ر مناقشــة   مناقشــة اأدا  امتواضــع لطفلــهم
 .ووليا  اأمورد معنى وفهم امشكلة مع ، فعندئذ ا يقوم امعلم بتجاام

 

والاخطـــــي لاتصـــــال يتبنـــــى  امرجــــم(  –مــــوذ  اانتقـــــالي )بـــــن طـــــرفن  إن اأ
. (379، ص م1003، )نيكــوتيا « اانعكاســية للتواصــل الطبيعــة امتواصــلة غــي امتكــررة وغــي    »
 .يةا عديدة ر العملية ااتصالـً، أن هناك وطرافموذ  ااتصال كتفاعليوصف هذا اأو
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  امرســـل  الرسالة  قناة التوصيل  امستقبل 

 

 

 
 

إعــادة الشــفرة مــرة وخــرى، الرســائل، اإشــارات اخاصــة،    ، فــك الشــفرة ،: امتفــاعلن)مثــل
ة ، وبــدايات اإشــارات الســلوكية( وهــي كلــها عناصــر وعوامــل متداخلــ     اإشــارات العامــة 

(. وكـأفراد تتصـل ببعضـها    1-1الشكل رقم  :، انظر)نيكوتيابعضها البع  مع وتتفاعل 
،   ـدث بهـا اتصـااتهم مـع اآخـرين     والكيفيـة الـي   ،، فتنهم يتعلمون كينوناتهمالبع 

، والكيفيــة الــي يفكــرون ويشــعرون بهــا حــو ونفســهم  ر الغــيوالكيفيــة الــي يــؤثرون بهــا 
؛ أنهــــم غـــوب لــــدى امعلمـــن  ط مــــن ااتصـــال مر . إن هــــذا الـــنم م(1003 ،)مـــاك ديرمـــوت  
ز علــى نوايــا ، ويركــا يعتمــد فقــط علــى مرســل الرســالة ، وأنــه مــع اآبــا يتواصــلون بــه 

 .لعملية اارتباطية وصيغة التفاعل، واامتحدث وو امستقبل

www.ABEGS.org



 

 
 

 - 54 - 

 دليل امعلم للتواصل مع أولياء اأمور 

، عنـدما يقـول امعلـم    فمـثاب  .ـًا، ومـر معقـد مامـ   ، ر اوقيقـة إن التواصل البشري
ولكنـه هفـق    ،طفلك يؤدي امتوقع منه بصـورة جيـدة ر اللغـات   إن »ر: وأحد ووليا  اأم

.. علينـا ون  قـد فهـم الرسـالة    ولـي اأمـر   يعـي ون  فتنـه ا « ر  قيق ذلك ر مـادة العلـوم  
فــتن  »التفــاهم امشــرك ر تفاعــل تواصــلي. بدايــة،     نضــع ر اعتبارنــا مــا  ــدث مصــا      

، والتعـرف عليهـا كرسـالة    ، وفحصـها ، و  اسـتقباها ومركبة، ومرسـلة ، الرسالة قصدية
، م1003، فات)شـــــتاين«مفســـــرة مـــــع اســـــتجابة خارجيـــــة ملحوظـــــة  مفتوحـــــة ومفهومـــــة و

 (.113ص

 
 

ــن   عـــر العمليـــة –الـــذهاب  –عندئـــذ  –إن مســـتقبل الرســـالة مكنـــه   نفســـها ليجيـــب عـ
 . وقــد مكــن تلقــي قــد يكــون هنــاك انقطــاع ر التواصــل  ،الرســالة اأصــلية. ور وي نقطــة

ا تســتمع إليــه ر   ؛ بينمــا ونــ  الرســالة وا يــتم فتحهــا )مثــل: قــد يســمعك ولــي اأمــر      
، ولكــن ليســ  تامــة   قــي الرســالة والتعــرف عليهــا كرســالة   (. وقــد مكــن تل حقيقــة اأمــر 
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 ،أنـك قلـ  شـيًئا مـا    : ولي اأمر يدرك بامرجم( )مثل –الصنع )وي ليس  تامة التفسي 
 ... وهكذافهم ما الذي قلته(ولكنك لن ت« . ها.ووه»

 

والنمط الذي مكـن  من مهارات اتصالك فتنه من امهم ون تقيم كاب  ،موكمعل
إن صـورة القـائم    .لية مع وناس كثيين من تتعامل معهم ر امدرسةعاون يكون وكثر ف

ــل    ــا ر التواصـ ــدد بنمطهـ ــا  ـ ــا مـ ــال غالًبـ ــر    .بااتصـ ــواع )انظـ ــرة ونـ ــف عشـ ــد   تعريـ  :وقـ
ــةال ــم  قائمـ ــن الســـلوكيات        (3-1رقـ ــال كـــل مـ ــا خـ ــات   التعـــرف عليهـ . إن هـــذه الصـ

: ون ينبغي بها استقبال الرسـالة )مثـل   والي توض  الكيفية الي ،لفظيةغي الاللفظية و
؛ فهــذه الصــات  و تشــخيص وو ودبيــة مضــمون الرســالة(   يؤخــذ ر ااعتبــار مــدى جديــة و   

ــات اوادثـــ  ـًالبـــغ ــدو ر اامتزاجـ ــا تبـ ــاات ا مـ ــواع ااتصـ ــة ر ونـ ــر  ؛ إذ إن بعًضـ ــا وكثـ ـا منهـ
ال يفضـل طلبـة   لدى الناس عن اأماط اأخرى من ااتصاات؛ فعلى سبيل امث تفضياب

ناضجن وامتسمن بالود وامبادوة واأكثر ساسة ر اتصااتهم عـن  اجامعة اأساتذة ال
 م(.1003،بالصرامة واجمود ر تواصاتهم )مايزروولئك امتسمن 

 

الي تقوله بها وو مطـك  ، والكيفية كمعلم، فتن ما تقوله وو حتوى رسالتك
. ولكــي تتواصـــل   يفهــم بهــا النــاس رســـالتك ونوايــاك    ، يــؤثر ر الكيفيــة الـــي  التواصــلي 

ا لوجـــه ـً، فأنــ   تـــا  إى مهـــارات التواصـــل وجهـــ بفاعليــة مـــع ووليـــا  اأمـــور لطلبتـــك 
 .بيومهارات ااتصال الكتا

 

إن مهــارات التواصــل وجًهــا لوجــه هــي تلــك امهــارات الــي يتواصــل بهــا النــاس وثنــا    
. وهـذه الرسـائل مكـن    لفظيـة خدام الرسـائل اللفظيـة وغـي ال   وجود بعضـهم مـع بعـ ، باسـت    

. ولكــي نغــي لينــاوكلتــا الصــيغتان تــأتي بصــورة طبيعيــة إ  ،ون تكــون إمــا رمزيــة وو غــي رمزيــة 
ن اأمــــر يتطلـــب منــــا جهــــًدا  دم بهــــا صـــيش التواصــــل ووماطــــه، فـــت  ــــــــ الطريقـــة الــــي نستخ 

 .ةــومارس
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 .متكررة التحدث بصوت عاٍل، ومدة طويلة وبصورة السائد

اســـتخدام لغـــة تصـــويرية وودوات تنظيميـــة مثـــل القصـــص واأســـاليب       اوكائي / الدرامي
 التصويرية امبالش فيها.

ا يتفـق مـع اآخــرين، واإصـرار علــى اطـاذ موقــف امعارضـة، والعدائيــة       اجدلي
 والبحث عن امنازعات وامشكات.

الوجهيـة، واإمـا ات وحركـات    استخدام ااتصال البصري، والتعـبيات   تشبيهي
 .اجسد للتعبي عن ا توى امطلوب

 استخدام مط الذكريات الذي يؤثر على القائمن بااتصال. هلف انطباًعا

 اأسلوب اهادئ والتفاهم والتحرر من القلق. اسرخائي

 مباشر وصري  وغي انطوائي وو معد من قبل. مفتوح

 اس بطريقة إجابية.ويتعرف الن ،حنون وراٍع ودي

ــا وجيــد ا ــاورات بشــكل منهجــي     صارم وجيــد إثبــات   ، ــاول ون يكــون دقيقب
 وجهة نظره.

 
 

 م(.1003  استقا  هذه امعلومات، اعتماًدا على ما ورد لدى مايرز ) :امصدر
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 :ما ورا  اللغة اوديث

 .خصائص الصوت  اللغة امكتوبة

 .النظام الصوتي  اأنظمة امعتمدة على الصورة

  .التوظيفية  اللغة اإشارية
 :التوقي  

 اوديث امتزامن. 
  الصم. 
 لغة اجسد. 
 إما ات( ،اتصال بصري ،حركات جسدية )تعبيات وجهية. 
 اللمس. 
 ٍز الطبيعياوي. 
  الشخصيامظهر. 

 

 .(م1003شتاينفات ) ؛م(1003دوا )بام(؛ 1001م(؛ شنج )1003بااستناد إى بيوكيمان وميزيندا ) :امصدر
 

ااتصــال الرمــزي هــو ذلــك الــنمط الــذي يســتخدم اإشــارات وو      :ااتصــال الرمــزي 
هـذه  . إن رمـزي( ومثلـة لاتصـال الرمـزي وغـي ال    ، والـي بهـا   (1-1) قائمة رقمال :الصور )انظر

 ،فات)شــتاينق مســبق ذو مغزىاأمــاط مــن اأنظمــة تتطلــب قــائمن بالتواصــل لــديهم اتفــا   
علـى  « متـأخرين »اأمـور   يعمـد بعـ  امعلمـن إى اعتبـار ووليـا       ،. فعلى سبيل امثـال م(1003

يعتـر بعضـهم اآخـر ووليـا      بينمـا   ،ا لاجتمـاع ـً، إذا وصلوا بعد الوق  ا ـدد سلفـ  مقابلة ما
 .وو حدث ون ااجتماع ن يبدو بعد ، لو ونهم تأخروايستحقون التشجيع اأمور،
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ليـــة مــع ووليـــا   اصــل بفاع إن امعلمــن  تــاجون إى مهـــارات  ــدث نوعيـــة للتو   
. ومــــة وربــــع مهــــارات وساســــية تتضــــمن: اختيــــار الكلمــــة، التأكيــــد، التفــــاوض،  .اأمــــور

الصـيغة امكتوبـة الـي سـتقدم      .. وتستخدم مهارات ااتصال الرمزي روااستماع النشط
 .ـًا ر هذا الفصلاحق

 

، ع ووليــا  اأمــور إن الكلمــات الــي تتخيهــا وثنــا  تواصــلك مــ     اختيــار الكلمــة.. 
ــالة عنـــ   ــال رسـ ــان وكـــذلك كشـــخص تربـــوي حـــرف  تقـــوم بترسـ .. لقـــد   ك كتنسـ

ليـا   ها عنـد تواصـلهم مـع وو    ذير امعلمن ون يكونـوا علـى وعـي باللغـة الـي يسـتخدمون      
. افية عنـــد عـــرض دورك القيـــادي كمعلـــم . وقـــد ترغـــب ر التواصـــل بـــدف  وشـــف اأمـــور

مراجعة التحذيرات العامة امرجو مراعاتها عند اختيـار الكلمـات    1-1 رقم : القائمةانظر)
 .(والعبارات والتعبيات اأخرى عند التفاعل مع اآخرين

 

  تكـون عرضـة مواجهـة ووليـا      فأنـ ، ر طصصـك امهـي   التأكيد وو اللغـة اجازمـة..  
بعـة وو ا  ، يعرون عن عدم اتفـاقهم مـع سياسـات امدرسـة وو الفصـل وو اإجـرا ات امت      ومور

، ـًا لشـكاوى ووليـا  اأمـور   .. وأن امعلمـن مكـن ون يكونـوا هدفـ    يرضون عن تعلـيم طفلـهم  
ــل بهـــا بشـــ    ــذه   كل مهـــي نـــاج  رفتنـــه مـــن امهـــم ون نعـــرف الكيفيـــة الـــي نتواصـ مثـــل هـ

.. ومـــن إحـــدى امهـــارات الازمـــة مثـــل هـــذه امواقـــف هـــي مهـــارة اللغـــة اجازمـــة وو    امواقـــف
  امرجم(. –للتأويل وو الشك  ا ا يدع  اابالتأكيدية )ا

 

إن امعلمــن الــذين ميلــون إى اســتخدام تلــك اللغــة ا  تــاجون بالضــرورة إى ون   
ا، ولكـــنهم يتســـمون بـــاجروة خـــرين لفظيــــًا وو بدنيــــًون اآيكونــوا عـــدائين.. إنهـــم ا يهـــام 

والثقــة ر مــواقعهم وونفســهم، إنهــم يفهمــون امشــكلة الــي يصــادفونها وقــادرون علــى اإدا      
بوجهة نظرهم مباشرة، دون ون يتعرضوا لضـغوط. وعلـى سـبيل امثـال، فـتن ولـي اأمـر  ـدد         

 بنه ر فصل اجر. وخال هذا اللقا .موعًدا للقا  امعلم ليتناق  ر تصنيف ومستوى ا
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ــتخدم هجــــــــــة   ا تســــــــ
ــة وو تتحـــــــــــدث   غريبـــــــــ

 برطانة.

اســـــــــــــــــــــتخدم لغـــــــــــــــــــــة   
ــيطة  ــأ إى بســــــــــــ واجــــــــــــ

ــو   ــة لــــــــــ ــة غريبــــــــــ هجــــــــــ
ــ  واثقـــــــــًا  ــن ون  كنــــــ مــــــ

ــا  اأمـــــــــــــــــــــور   ووليـــــــــــــــــــ
 سيفهمونك.

ــيم   ــق التنظـــــ امتعـــــــدد  فريـــــ
ــد  ر برنـــــــــــــــــــامج تفريـــــــــــــــــ

ــة  التعلـــــــيم ــا  مناقشـــــ ، وثنـــــ
ــارات   ــار اإشـــــ ــائج اختبـــــ نتـــــ

 واأعراف.

ســـــــــــــــــــــــوف نقـــــــــــــــــــــــدم 
ــ ــد ـًبرنا ـــــــــــــ ا لتفريـــــــــــــ

التعلــــــــــيم، ومكننـــــــــــا ون  
ــدث فيـــــــــــه عـــــــــــن    نتحـــــــــ
ــار   ــائج اختبـــــــــــــــــــ نتـــــــــــــــــــ

 ستيفان.
ــراو  ر عــــــــــرض   ا تــــــــ

 امشكلة.
 امســــــــكات صــــــــرح عــــــــن   

 بوضوح.
ــور» ــأخرة « دانجــــــــــــــ متــــــــــــــ

ــياب ر مســـــــــــــــــــتوى   قلـــــــــــــــــ
ــة   ــن بقيـــــــــــ ــرا ة عـــــــــــ القـــــــــــ

 زمائها.

ــرو ر « دانجــــــــــــور» تقــــــــــ
ــتوى الصــــــــــــــــــف   مســــــــــــــــ
ــع    ــا نتوقــــ ــاني، ولكننــــ الثــــ
ــتمكن   ــا ون تــــــــــــــــ منهــــــــــــــــ

ــ ا مـــــــــــن قـــــــــــرا ة   ـًقريبـــــــــ
ــف   ــتوى الصــــــــــــــــ مســــــــــــــــ

 الرابع.
ــتخدم لغـــــــــــــة   ا تســـــــــــ

 عامية.
اســـــــــــــــــــــتخدم لغـــــــــــــــــــــة   
ناضـــــــجة تتضـــــــ  معهـــــــا 

 حرفيتك.

ــا» ــنط  « كاترينـــــــــــــــ تـــــــــــــــ
 الصخرا

ــوم « كاترينــــــــــــــا» تقــــــــــــ
اجهـــــــــــــــود طيـــــــــــــــب ر 

ــات تعيينـــــــــــــات  الدراســـــــــــ
 ااجتماعية.

ا تثــــــــــــــــــر انتقــــــــــــــــــاد 
 .ووليا  اأمور

ــ     ــة توضـــــ ــتخدم لغـــــ اســـــ
ــع   ونـــــــــــك تتعـــــــــــاون مـــــــــ

ــور ر  ووليـــــــــــــــــا  اأمـــــــــــــــ
 تعليم ابنهم.

ونــا واثــق ون امشــكلة تكمـــن    »
ــي ــتطيعان ر شـــــــــ   ا تســـــــــ

ــه ر امنـــزل  .. ســـوف  معاجتـ
 «.نتوى ذلك ر امدرسة

ــا    ــل مًعــــ ــا ون نعمــــ مكننــــ
ــل تلــــــــــــك   لكــــــــــــي حــــــــــ

 ..امشكلة

إذا اتهمـــــــــــــــــ  بســـــــــــــــــو   .تنكر ا تكذب وو
، اطلـــــــــــــــــــــب العمــــــــــــــــــــل 

امســـــــــاعدة مـــــــــن مـــــــــدير 
 امدرسة.

ونـــــــــا ن ورســـــــــل طفلـــــــــك    
 إى خار  الفصل.

ــي وقــــــــــــدر مــــــــــــدى    إنــــــــــ
ضـــــــــــــــــــيقك. دعنـــــــــــــــــــا 

 /نـــــــــــذهب إى الســـــــــــيدة  
ــاك ويــــــــي لننــــــــاق     مــــــ

 اأمر معها.
ــبيل   ا تنـــــادي علـــــى ســـ
 السخرية وو ااستهزا .

اســـــــتخدم اللغـــــــة الــــــــي   
ــة   ــور بدقــــــــــــــــــــــ تصــــــــــــــــــــــ
ــي   ــلوكيات الــــــــــــ الســــــــــــ

 مراقبتها.مكن 

إن كورنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل »
 «. نون

ــام » إن كورنيـــــــــــــل ينـــــــــــ
ــتغرق ر النــــــــوم ر  و يســــــ

 «.الفصل

ــة   ــدث بعفـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ
 واحرام.

اســـــــــــــــــــــتخدم لغـــــــــــــــــــــة   
ــية  مقبولـــــــــــــة ومتماشـــــــــــ
ــراف  حســــــــــــــــــب اأعــــــــــــــــ

 امهنية.

ــور  » ــاتي متهــــــــــــــــــ إن مــــــــــــــــــ
 «.ومندفع

ــعرت » لقـــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــ
ــاح   ــدما وطــــ ــيق عنــــ بالضــــ
ــاتي بامقعـــــــــد حـــــــــو    مـــــــ

 «.دي.
  .م(1003رامسي ) :امصدر
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مســـتوى ابنهـــا بشـــي  مـــن غـــي  هـــددت اأم امعلمـــة باتهامهـــا بقيامهـــا بتصـــنيف  
.. لو ون امعلمـة  اركة ر فريق كرة القدم بامدرسة.. ما ودى إى حرمانه من امشالعدالة

ا علـــى تصـــنيف ـًدامغـــ لكانـــ  وقامـــ  لـــأم دلــياب  حازمــة وو ميالـــة إى اللغـــة التوكيديــة،  
لـن تكـون  ـرة علـى     الطالب، وتواصل  معها بوضوح ودون اعتذار، أنها ر هذه اوالـة  

؛ اســيما إذا هــدد ولــي اأمــر بــاللجو  بامشــكلة إى امســتويات اأعلــى         قبــول ضــغط اأم  
 ( كمدير امدرسة وو  لس إدارتها.امرجم –)تصعيد امشكلة 

 

؛ لــذا يقــرح  ناقشــة امشــكات مــع ووليــا  اأمــور  وانتهــى التأكيــد، فتنــه يلــزم م  
 :معلمن ون يناقشوا ما يلي بوضوح( ون على ام1003رامسي )

 ماذا  دث. 
 ما العواقب الي سوف  دث. 
 ما البدائل امتاحة. 
 ما الذي  تمل ون  دث. 
 ما الذي يفضل حدوثه. 

 

بالتطـــاول اللفظـــي، ولـــع بالشـــجار وو امإذا شـــعرت بالتهديـــد مـــن قبـــل ولـــي ومـــر   
.. حـاول ون  وو موظف اأمـن بامدرسـة   فعليك فوًرا طلب امساعدة من معلم آخر، وو مدير،

 ا لتجمــع وفكــارك.. ســجل رييتــك لســلوك ولــي اأمــر،   ـًا كافيـــًتتفــادى اموقــف وخــذ وقتــ  
.. واطرح ذلـك علـى مـديرك واحـتفب بنسـخة مـا قمـ         الذي جعلك تستشعر التهديد

 .م(1001 وواي ، وبتسجيله )وي ات 
 

إن إضــافة الفهــم إى اللغــة التأكيديــة الــي تتحــدث بهــا ســوف يســاعدك علــى         
( وربعــة نـــواتج  م1004ويقـــرح كيــدلن ولوكـــاس )  .التوصــل إى حلــول إجابيـــة للصــراع   

 صراع.العندما يكون هذا  مطية،
 .وااحتفاظ بالعاقة وو  سينها إعادة حل امشكلة، -3
 .اهجوم الشخصيإعادة حل امشكلة، وتدهور العاقة بسبب   -1
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 .و لل العاقة إعادة حل امشكلة،  -1
ن مكن إعادة حل امشكلة، ولكن   ااحتفاظ بالعاقة، وو وصـبح  وفضـل مـن      -4

  .ذي قبل
 

ا  اأمــور للوصــول ا ون يتفاوضــوا مــع ووليــ ـًجــب علــى امعلمــن وحيانــ  التفــاوض.
هم وجهـة نظـر ووليـا  اأمـور، فـتن      ـ ا ر فـ ـًوكونك متفت  العقل وراغب.. إى قرار مشرك

. لـو  نظمها وسياسات اإدارة التعليميةامعلمن جب ون يظلوا على احرامهم للمدرسة و
حـل مقبـول    ا ونك قد توصل  إىـًومكن إعادة حل امشكلة من خال التفاوض، فكن واثق

مــر مــن ون طفلتــه، الــي تعــاني مــن إعاقــة تعلــم   ، يشــكو ولــي اأفمــثاب .مــن كــل اأطــراف
تكون ر فصل عام نوعية، جب وا يتم تعليمها ر حجرة التعليم اخاص، ولكن جب ون 

؛ فاوض ر هذه القضية مع ولي اأمر.. إن امعلم ليس لديه اوق أن يتمع وقران وسويا 
. إن امعلــم لديــه الطالــبنــامج تفريــد التعلــيم لصــا   أنــه قــرار قــانوني، يصــدره فريــق بر 

؛ إذ مكــن آنــذاك  ااجتمــاع بــه يســتدعي الفريــق وون يطلــب    ر ون –فقــط  –كــل اوــق  
 .سم  بقدر وكر من التعليم للطالبالبحث عن شروط وو بيئة وقل تشدًدا، ت

 

ا مــن ونــك تضـع حــدوًدا للمناقشــة،  ـًعنـد التفــاوض مــع ووليـا  اأمــور، كــن واثقـ   
ل وكثـــر مـــن امشـــكات، و ديـــد اوـــدود الزمنيـــة لبـــد    تتضـــمن الركيـــز علـــى اولـــو 

قــد تصــب  بعــ  اللقــا ات مضــيعة للوقــ  وعدمــة     .(م1003 ااجتمــاع ونهايتــه )رامســي، 
 .ا قبل عقد هذه اللقا اتًـ الفائدة إذا ن تكن القواعد واضحة وحددة قطعي

 

تعلــن إذا ن تســتطع التوصــل إى اتفاقيــة مــع ولــي ومــر، فعليــك بكــل احــرام ون   
امرجـم( الـي      –قبولك لعدم ااتفاق.. وون تركز على امنـاطق )البنـود وو اخطـوات    

ااتفاق عليها، ثم تركز كذلك علـى اجهـود امبذولـة ر ااتفـاق علـى تلـك النقـاط..        
 .ة الي سيتم بها إعادة حل الصراعوِفر أوليا  اأمور امعلومات الي تتعلق بالكيفي
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ولـــي اأمـــر، حـــافب علـــى هـــدوئك وتصـــرف عرفيـــة.. حيـــث   عنـــدما يعارضـــك 
.. ودون دون التهــوين مــن ثقــل امشــكلة    تؤكــد علــى اأبعــاد اإجابيــة للموقــف الصــعب،    

ويوصـي جيسـتويكي    .ماحظاتك ووجهات نظرك مراجعتها مع اإدارة إذا اقتضـى اأمـر  
 اع مع ولي اأمر:( امعلمن بأن يقوموا باخطوات اخمس التالية عند نشوب صرم1003)
 .قم بتحليل مشاعرك امتعلقة باموقف -3
 .طيل نفسك ر موقف وو مكان ووليا  اأمور -1
 .له وجهة نظر ختلفة عن وجهة نظركتشاور مع زميل لك، اسيما إذا كان   -1
 .لي اأمر ر جو ا  وطه التهديدتقابل مع و -4
صــول إى اوض للوقـم بعمــل عصــف ذهـي لبحــث اولــول، دون ون تكـون قاضــًيا، وتفــ     -3

 .حلول مناسبة
 

لو   حل امشكلة، مكنك ون تهنئ نفسك علـى التعـاون مـن وجـل الوصـول إى      
.. ومــا إذا ظلــ  امشــكلة بــا حــل،   ركــز علــى  قيــق وقصــى فائــدة للطالــب  اوــل، الــذي ي

 (.م1003عليك ون تطلب امساعدة من وحد اإدارين )جيستويكي،ف
 

الـــي مكـــن ون تســهل ااتصـــال بشـــكل وكـــر    امنــاطق  وحـــد ااســتماع النشـــط.. 
 العقـد اخـامس   ا للموقـف. وقـد   تطـوير ذلـك علـى يـد كـارل روجـرز ر        ـًا وفهمـًإدراك

ط ر تنميــة عاقــة ؛ ليوضـ  تــأثي الــتغي العاجــي وااسـتماع النشــ  مـن القــرن العشــرين 
ن هــذا اســتخدم بصــفة وعلــى الــرغم مــن و .(م3333بــن امعــاج والعميــل )روجــرز، إجابيــة 

ا ر احـاات اأخـرى، مثـل    ـًوساسية ر امواقف ااستشارية، إا ون استخدامه كان  دي
ا، هنــاك وعمــال  ـً.. وحاليــم(1007 اإدارة )فاســيت، مينيامــا، تسوتســومي، تاكــاو، بنســنج،   

. فقــد وظهــرت  النشــط لــدى امعلمــن  عثيــة قليلــة، تنــاق  اســتخدام مهــارات ااســتماع      
وثنــا  مــا قبــل   –ى الدراســات التــأثيات اإجابيــة للتــدريب علــى اســتخدام امعلمــن    إحــد

/ اسـتماع / التأكيـد  سـراتيجية اخطـوات اأربـع لاسـتماع النشـط )ا     إعلى  –اخدمة 
التواصــل بــاحرام / طــرح اأســئلة وااســتئذان ر تســجيل اماحظــات، والركيــز علــى         
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 –إن ووليــا  اأمــور ذوي امرجعيــة الثقافيــة يفضــلون    . وإجــاد اخطــوة اأوى(  القضــايا،
مهارات ااتصال لدى معلمـي مـا قبـل اخدمـة، بعـد ون يكونـوا قـد تعلمـوا          –بشكل كبي 

 .م(1009 سكارينر،و، ريفزهذه امهارات )ماك ناوتون، هاملن، ماكارثي، هيد
 

رهم، إن هــدف ااســتماع النشــط يكمــن ر ااســتماع لفهــم ريى اآخــرين ومشــاع   
ــع امتحـــدث   ــة مـ ــة تعاونيـ ــى امتحـــدث،   وإظهـــار عاقـ ــه علـ ــتمع انتباهـ ــز امسـ ــًرا  . يركـ مظهـ

؛ اسيما عندما تتفاعل مع ووليا  اأمـور  التعاطف وااحرام. وهذه اإسراتيجية معينة
 الذين ميلون إى التحدي وامقاومة وعدم التعاون.

 

 سـة عناصـر وساسـية،   مـن خـال م   –مطًيا  –ويتم تشخيص ااستماع النشط 
: اانتباه، واستعراض ونك تستمع، وتقديم التغذية الراجعـة مـا اسـتمع  إليـه، وعـدم      هي

( ســـتجد 4-1)رقــم  قائمــة  الور  .إصــدار اأحكــام القطعيــة، وااســتجابة بصـــورة مائمــة     
 .ا هذه العناصرا ومثياب بيانيـًـًوصف

 

تتضـــمن اســـتخدام مــا بعـــد اللغــة، والتوقيـــ ، ولغـــة    و ..ااتصــاات غـــي الرمزيــة  
ســهل ســو  تفســيه، أنــه يفتقــر إى    تااتصــال الــي   الــي تكــو ن عناصــر الاجســد.. وهــي  

 .لتواصل الي تتم عر هذه اأنظمةوجود اتفاق مسبق، يضع ر اعتباره وسائل ا
 

ــة..  ــد اللغـ ــوت،    مـــا بعـ ــة للصـ ــارات غـــي اللفظيـ ــ يشـــي ااصـــطاح إى اإشـ ي والـ
ــائص  ووظيفـــة الصـــوت : خصـــائص الصـــوت، ونظـــام الصـــوت، تتضـــمن .. وتتضـــمن اخصـ

ــع         ــة، وامقطـ ــوت والغنـ ــة الصـ ــات، وعـ ــوح، والوقفـ ــة الوضـ ــة ودرجـ ــوت اللهجـ ــة للصـ الفرديـ
.. كمـا  ـدد نظـام الصـوت بالعناصـر امتفـردة       وشـدة الصـوت   الصوتي واإيقاع واوجـم، 

.. بينمـا  س والثقافـة واوالـة امزاجيـة   اجـن الي ميز الفرد صاحب الصوت، مثل العمـر و 
تتضــمن وظيفيــة الصــوت، حــاات اســتخدام الصــوت )مثــل: الضــحك والبكــا ، واهمــس،    

ــفي، واهمهم  وا،)بادات الـــي تـــبن مـــدى اهتمـــام امســـتمع اـــا يقولـــه امتحـــدث        ـــــ والصـ
 (.م1003
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جهـد واٍع   ا مـا  ـدث دون  ـًإن العناصر امكونة ما بعد اللغة للتواصـل العملـي غالبـ   
ا مــا مكـن تفســي الصــوت امــنخف  علــى ونــه إشــارة   ـً. فعلــى ســبيل امثــال، غالبــوو شـعوري 

ا، بينمــا مكــن اعتبــار الشــخص ذي    ـًا اجتماعيــ ـًتعــي ون الفــرد يهــدد وو ونــه يبــذل  كمــ     
؛ لـذلك، كـن علـى    م(1003 وا،بـاد الصوت العـالي علـى ونـه غـي مهـدد وضـئيل ااعتـداد )       

وعي باستخدامك لنظام ما بعـد الصـوتيات اخـاص بـك، وإنـك تسـتطيع ون تعـر عـن         
 .الشخصية كمعلم انتهى الدقةمشاعرك واجاهاتك وماحك 

 

إن تغــيي وي مــن العناصــر امكونــة مــا بعــد اللغــة مكــن ون يــؤدي إى تغــيي امعنــى   
ة امصحوب غالًبا باسـتخدامات مـا بعـد    ، يؤدي استخدام السخريفمثاب .اخاص بالرسالة

فــامعنى  –« نعــم، هــو يعمــل بشــكل جــاد للغايــة اليــوما   )»اللغــة والــي ميــز الرســالة مثــل   
مثــل: الضــحك/   جــاًدا(.. إن وظيفيــة الصــوت،   ا يــؤدي عمــاب امتحصــل هــو ونــه بالفعــل   
 رســائل مقصــودة وو  –كــذلك  –/ الصــفي مكنهــا ون توصــل  البكــا / الصــراخ/ اهمــس 

 .(م1007هول، ناب و م؛1003جيوريرو،  وغي مقصودة وثنا  اووار )فلويد 
 

ــات، وا   الوقـــ . ــاني البـــدايات والنهايـ ــل اإنسـ ــتقبل،  يتضـــمن التواصـ ــي وامسـ ماضـ
(، والكيفيـة الـي   م1003واأسرع، ومن ضمنها عناصر التوقي  )برونيـو،  واخطوات اأبطأ

 .ه رسائل قوية للغاية إى اآخرينون تنقل فييتحكم بها اأفراد ر التوقي  الذي مكن 
 

إن الفروق الثقافية اوالية تراعي عناصر كثية من التوقيـ ، ووكثرهـا ماحظـة    
. إن هـدف الوقـ  يعتمـد علـى     دام اخاص امميـز لتوقيـ  التواصـل   ر التوقي ، مثل: ااستخ

ــه،    ــز بـ ــ  والركيـ ــد الوقـ ــزة  ديـ ــتخدام وجهـ ــل اسـ ــاعات، وووراق مثـ ــائج  : السـ ــويم والنتـ التقـ
. فعلــى كــل وجهـزة التوقيـ  اليدويــة اأخـرى   اخلويـة، و  واهواتــف( م1003 السـنوية )برونيـو،  

ســبيل امثــال ر معظــم بــاد ومريكــا الشــمالية ودول يــال ووروبــا، ينظــر إى الوقــ  كمكــون    
ر  وبالنسبة أفـراد عديـدين   ر اوفاظ على امواعيد واجداول.مهم للغاية، وينعكس ذلك 

صـر وقـل وهميـة عـن     عن –علـى ويـة حـال     –ومريكا الاتينية ودول الشرق اأوسط، فتن الوقـ   
 .ااخراط الشخصي
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ون ونا مري  و هد من مسألة »
امنزل كل يوم، يأتي لوكاس إى 

ــاب  ــأن كــ ــي بــ ــاد   وهرنــ ــن تشــ مــ
وآنكــوان قــد ضــايقاه مــرة وخــرىا     
ــوق     ــاب فـــ ــعا كاتشـــ ــاليوم وضـــ فـــ
شـطية الزبـد بامكسـرات اخاصــة    

ــذ ــاندويت  بــــه وكــ لك علــــى ســ
اجيلي اخاص بـه، وورغمـاه علـى    

.. إن هــذه امشــاغبة قــد    ون يأكلــه 
فاق  اود، وجب ون تتوقف وإني 

حيال أتوقع منك ون تفعل شيًئا 
 ذلكا

انتباهك  ووليا  اأمور. وعط .اانتباه
شــتتات البيئيـــة  .. التالكامــل. اســتبعد  

 .الي قد تتعرض ها
اســتخدم تواصــلبا غــي لفظــي   . اســتمع

، ، اابتســــام)قبـــل: ااتصــــال البصـــري  
، واميل وثنا  اوديث حو ولي اإما ة

ــة اأمـــر( وكـــذلك امؤشـــرات ال لفظيـ
لكــي «( نعــم»وو « إنــي ورى»: قــل )مثــل

 .تبن ونك تستمع بالفعل
ــة.  ــارات  وِفـــر تغذيـــة راجعـ اســـتخدم عبـ

رة وو عاكســة مشــاعرك لتؤكــد   متكــر
 .الفهم

بـــداب مــــن   .ا تصـــدر وحكاًمـــا قطعيــــة  
، امـع مـا جـب    القفز إى اخاصـات 

ه وودعهمـا  ون يقـوا  ووليـا  اأمـور  علـى  
ــذلك   ــة لـ ــديم ومثلـ ــائق  ، ووإى تقـ حقـ

 .دالة لتدعم رياهم للمواقف
جب ون تكـون   .استجب بصورة مائمة

ــص    ــ  تلخــ ــة، وونــ ــتجابات حرفيــ ااســ
ــات ــد روح الفرامناقشـــــــــ يـــــــــــق  . وكـــــــــ

ــة،    ــطلحات التعاونيـــ ــتخدام امصـــ باســـ
 .«ونا»من  بداب« حن»كأن تقول 

 

 .انظر إى ولي اأمر بثبات وتركيز
بهـا مــع  اسـتمع إى الكلمـات الـي تتواصـل     

اأمــــر، وكــــذلك باســــتخدام لغـــــة    ولــــي  
 .اجسد

نــر مــا إذا كنــ  قــد فهمــ  وجهـــة      دعنــا  »
ن . يبدو ونك كنـ  غاضـًبا أنـي    نظرك

.. هــل ووقــف اأواد عــن مضــايقة لوكــاس 
هذا صحي ؟ أني كن  غائًبـا عـن غرفـة    

 .«الغدا   عندما تناول اأواد غدا هم..
ــ« »مـــا الـــذي ترغـــب ر ون  ـــدث ؟ » ي دعـ

 .«عن هذا وخرك بامزيد
هــل لنــا ون نتفــق علــى ون اخطــوة اأوى   »

لتتأكــــد مــــن ون لوكــــاس ســــيكون لديــــه  
ــاعده علـــى ا  ــا  الغـــدا  يسـ ــا  رفيـــق وثنـ لبقـ

؟ سوف وتأكد بعيًدا عن وولئك امشاغبن
ن ون مشـــرف الغـــدا  ســـياقبهم بنفســي مـــ 

ــه ــر  بنفســ ــزم اأمــ ــوف يتــــدخل إذا لــ . .، وســ
 ،حـدث ذلـك فرقبـا وم ا   مكننا ون نـرى إذا و 
قــد جلســة عصــف ذهــي  وعندئــذ مكننــا ع

. وسوف وكـون سـعيًدا أن   لأفكار اأخرى
ــر  ــدث إى امشـــــ ــة و ـــــ ف اإداري للمدرســـــ

ــم  ــة امعلــ ــل   ومنظمــ ــن عمــ ــر عــ ــي اأمــ / ولــ
ــبة     ــف بالنسـ ــة العنـ ــه مناهضـ ــامج موجـ برنـ

   .مدرستنا
 .م3333،روجرز؛ وم1003رامسي،  :امصدر
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ــد    ــرى للتوقيــــ  )الوقــــ ( قــ ــة   إن العناصــــر اأخــ طتلــــف اعتمــــاًدا علــــى اخلفيــ
وكـذلك العناصـر الـي عـادة مـا تكـون مدركـة أنهـم يهتمـون بالكيفيـة الــي            ،الثقافيـة 

م(. وهـذه العناصـر تتضـمن:    1003)برونيـو،   غـي اللفظيـة   نضع بها اإماعات )التلميحات(
بـن   . إن التوقيـ  مدى التحدث، والرغبة ر التواصل التفاعلي، وامدى الـزمي للمحادثـة  

دثة يعتمد على عوامل عديدة، مثل: نظام التواصـل الشخصـي، ووحـوال    اأفراد وثنا  حا
. إن ا ادثات قد ا تتم بدرجـة انسـيابية كافيـة، ولكنهـا     القيادة والسلطة، ودرجة األفة

مكــن ون تكــون ميــزة بالعامــات الرقيميــة اخاصــة باأحاديــث امتزامنــة، وو با ــاوات  
وسـوف تـتم مناقشـة     ،سكات اآخرين وو إجـاد حالـة الصـم  الازمـة لاسـتماع     امبذولة إ

 .(3-1)رقم كل مكون من هذه امكونات ر القائمة 
 

.. وقد كان مـن امقـرح   تخدم معظم الناس وجسادهم للتواصليسلغة اجسد.. 
يؤخـذ ر  ، ا نطقهـا نوجسامنا وون الكلمـات الـي   ون تفسي رسائلنا يعتمد بشدة على لغة 

ة والتعــبيات الــي ااعتبــار ون تكــون دقيقــة بدرجــة كافيــة أن تصــور مشــاعرنا اوقيقيــ  
، فـتن النـاس عـادة مـا     ا مع ما نرغب ر قوله. وعندما تتعارض لغة جسدننقصدها بالفعل

يـز  ، واوناصـر لغـة اجسـد تتضـمن حركـة اجسـم، واللمـس       . إن عر لغة جسدنايثقون 
 .(9-1رقم  قائمةال :)انظر شخصيالشخصي وكذلك امظهر ال
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 حديث متزامن
 

وكثـــــر مـــــن شـــــخص  
يتحـــــــدثون ر وقـــــــ    

 واحد.

حديث متزامن مكن ون يعتـر  
تصرفـــًا غــي مهــذب وو عــدواني   
ر بع  الثقافات. ور ثقافات 

اوــديث امتــزامن  وخــرى، يــبي  
 عاقات اجتماعية.

ــرين    ــف ون اآخــ احــــب كيــ
يتواصـــــــــلون ويستعرضـــــــــون 
ــس    ــلك لعكــــ ومــــــاط تواصــــ
ــي   اإدراك والـــــوعي الشخصـــ

 والثقار. 
فرات زمنيـة صـامتة،    فرات صم 

مثـــــل الوقفـــــات بــــــن   
اأحـــــداث، ووظــــــات  
الـــــــــــــردد، وو عـــــــــــــدم   
ــاه وو فـــــــــرات   اانتبـــــــ
الشــرود وثنــا  ســريان    

 ا ادثات.

الفــــرات تعكــــس فـــــرات   هــــذه  
قطــــع طبيعيـــــة ر ا ادثـــــات.  
ــذه     ــا  هــ ــراد وثنــ ــتطيع اأفــ يســ
ــا   ــوا علــــى مــ الفــــرات ون يعكســ
ــذلك ون    ــنهم كـــ ــالوه ومكـــ قـــ
 يعيدوا تركيزهم واهتمامهم.

 أوليـا  اأمـور  يسم  الوقـ   
ــا مـــــــــ    ــا مـــــــ بـــــــــأن يوظفـــــــ
مناقشـــــــــته. ا تفـــــــــرض ون  
الصـــــم  غالًبـــــا مـــــا مكــــــن    

 جنبه وثنا  ا ادثات.

جهد مبذول ليقيد وو  السكوت التام
 ــــــــــــدد ااتصــــــــــــال   

 ونطاقه.

يستخدم ذلـك مطًيـا وفـب    
عنـــدما يصـــم   :النظــام )مثـــل 

امعلم لفرة طويلة، فتنـه منـع   
كـــــــــــذلك اأطفـــــــــــال مـــــــــــن  
ــون    ــن ون يكـــ ــدث(.. ومكـــ التحـــ
ذلــك امفهــوم عائقـــًا للتواصــل  
ـــًا    ــدات بـــــأن طرفـــ خـــــال تهديـــ
يرغـــــــــب ر الســـــــــيطرة علـــــــــى  
 ريــــــــــــــــات التحــــــــــــــــدث دون 

 .اآخرين

ــا     عنـــــد ــل مـــــع ووليـــ التفاعـــ
ــن ونـــــك    ــد مـــ ــور، تأكـــ اأمـــ
ــة    ــالفرص الازمــــ ــم  بــــ تســــ

قم بتقيـيم   .لسماع وصواتهم
وضـــــــــبط الكيفيــــــــــة الــــــــــي  
ــا؛ اـــا جعلـــك    تتواصـــل بهـ

علــــى   –دون قصــــد   –قــــادًرا  
 إسكات اآخرين. 
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نفســه  إن اهـدف الــذي  ققــه التواصــل امكتــوب بالنســبة للمعلمــن، هــو اهــدف  
بــالفهم مـــن قبــل كــل طــرف حـــو      ااثنــان  ؛ إذ يــرتبط الــذي  ققــه التواصــل الشـــفهي   

 صل على اسـتجاباتهم بشـكل    ، وونون توص ل الرسالة إى مستهدفيها.. فتذا وردت اآخر
يقـــدم لـــك بتجـــاز امفـــاهيم، الـــي تســـاعدك علـــى   –مـــن الفصـــل  –، فـــتن اجـــز  مائـــم

ول الثاثــة اأخــرى تفصــيات   .. بينمــا تقــدم لــك الفصــ   تابــة بشــكل وكثــر وضوحـــًا   الك
ــددة، وو اســـتخدام     ، عديـــدة ــابي أغـــراض حـ ــل الكتـ ــا اســـتخدام التواصـ ــع ر اعتبارهـ تضـ

النشـرات   –: الرسـائل التعريفيـة   دة / نوعية للتواصل بفاعلية )مثلوسائل إعامية حد
 .قع اإنرن (موا –الريد اإليكروني  –الدعائية 
 

الًبــا مــا ، غلتواصــل مــع ووليــا  اأمــور هــا هــدف  كــل ونــواع ا. الكتابــة ذات اهــدف
، عليك ون  دد غرضك مـن  يكون اإعام بأمر وو طلب مساعدة، وقبل تأليف وثيقة ما

؟ هـل  وضور امسرحية الـي يعرضـها فصـلك    ووليا  اأمور.. هل تريد ون تدعو كتابتها
 –امكــان  –: الوقــ  متطــوعن للقيــام بتعيينــات مــا )مثــل  عاجــة إى  –كــذلك  –ونــ  

، ااعتبـار إى اواجـة إى متطـوعن   اميـة مفتوحـة تنظـر بعـن     امسئوليات(. إن ملـة خت 
 .ووليا  اأمور على ااستجابة هاا  فز عدًدا كبًيا من 

 

عنــدما . امرجــم( –ن يكــون هنــاك هــدف حــدد   الكتابــة إى مهــورك )وي دون و
، كـــن واثقبـــا مـــن ونـــك قـــد وضـــع  مهـــورك )مشـــاهدين وو         تقـــوم بكتابـــة تواصـــل مـــا    

ــرا   مســـتمعن وو ــارك  –قـ ــم( ر اعتبـ ــا    .امرجـ ــاك ووليـ ــن هنـ ــتذا ن يكـ ــور كـــثيون   فـ ومـ
، فعليـك ون تضـمن وصـول مـا تكتبـه إلـيهم، بلغـتهم القوميـة.. وإذا         يتحدثون اإجليزية

، فعليـك ون تــوفر هـم البــديل   ر القــرا ة والكتابـة  كانـ  لـدى بعضــهم مهـارات حـدودة    
، مكـــن نســـبة هـــم، فعلـــى ســـبيل امثـــال ه مـــن معلومـــات بالالـــذي يضـــمن إتاحـــة مـــا تريـــد 

 .اهاتف( بداب من التواصل امكتوباستخدام التواصل الشفهي )شخصًيا وو على 
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 –حركة اجسد 
ــذراعن   ــدين والــ ــة اليــ حركــ
واجســـــــــــــــم، وكـــــــــــــــذلك   
التعبيات الوجهية وااتصال 

 البصري وحركة الروس.

اابتســـام، النظـــر  ،التلـــوي 
ر وكثر من جهة، اإما ة 
باموافقـــــة، وضـــــع اإصـــــبع 

 فوق الشفاه، وهز  القدم.

ــاطفي   ــل العـــــــــــ التواصـــــــــــ
ولاشــــــــراك ر تواصــــــــل   
تفــــاعلي وو للتخفــــف مــــن 

 إحساس بالتوتر.

تقييم ما إذا كان  حركات 
ــوة إى   ــل دعـــــ جســـــــدك مثـــــ
ــوح، وتظهـــــــر    ــل مفتـــــ تواصـــــ
كذلك ااحرام وااهتمـام  

 باآخرين.
 –اللمس 

ــل   إن مامســـــة اآخـــــرين ترســـ
رســــــــائل، تعكــــــــس اأحـــــــــوال   
ــة   ــدينا. إن مامســ ــة لــ الداخليــ
اآخــرين مكنهــا ون تزيــد مـــن    
ــا    ــم كمــ ــارب معهــ ــة التقــ درجــ
ــاس    ــل اإحســـ ــا ون تنقـــ مكنهـــ
بــــاخوف وو الغضـــــب، عنـــــدما  
  مل اللمسة معنى التهديد..

ــع   حــــك  ــروس، رفــ ــة الــ جهــ
اأيــــــدي، التقبيــــــل، ضــــــم    
كـــف اليـــد مـــع اأصــــابع،    
والــتامس باأيــدي واأذرع 

 وو اأكتاف.

ــن التواصــــــل    ــبي عــــ للتعــــ
ــاات   ــاطفي، وو اوـــــــ العـــــــ

 الشعورية الداخلية..

كــــــن مقــــــدًرا لاختافــــــات 
الثقافيـة ومنظـور كـل منهــا    
ــذه   ر اللمــــس، وحرًمــــا هــ
ااختافـات. واحـتفب دائًمـا    

افيــــــــة عنـــــــــد  عــــــــدود احر 
 مامسة اآخرين.

 –اويز الشخصي 
هو امسـافة الـي بينـك وبـن     
 اآخرين، وتشعرك باارتياح. 

ــاط ااحرافيـــــة   ،ر اأوســـ
وقـدام،   9-4يصل اويـز إى  

ــك،     ــن ذلـ ــد عـ ــدما يزيـ وعنـ
يكـون التواصــل مـع مهــور   

 عام.

ليوضـ  ااحـرام والشـعور    
 .بالراحة عند التواصل

كــــن مــــدركبا احتياجـــــات   
ــز  ــة هـــذا اويـ . .وفـــراد العائلـ

وإذا ووضــــــح  لغــــــة جســـــــد   
ــدم الشـــعور     ــور عـ ــا  اأمـ ووليـ
بالراحـــــة، حــــــاول ون طلــــــق  
ــعارهم   مســــــافة وكــــــر إشــــ
 باأمان عند التواصل معهم.

 –امظهر الشخصي 
ــا    ــدو بهــــ ــي يبــــ ــة الــــ الكيفيــــ
الشــخص مــن حيــث اهنــدام    

 وامام .

ــال     ــال وعمـ ــة رجـ ــدا  حلـ ارتـ
 ااجتماع، وو ارتداد مابـس 
كاجوال وضور يوم رحلة 

 مدرسة.

ــة   يـــــبن لرخـــــرين الكيفيـــ
الــي يتلقــى بهــا اآخــرون،  
ــي   ــة الــ ــذلك الكيفيــ وكــ

  .يتلقونه بها

ــة   ارتـــــد مابســـــك بالطريقـــ
الي تكـون مناسـبة للتواصـل    

ــي ــون مائمــــة أي   ،امهــ وتكــ
 .ظرف وو مناسبة

 كاتشــور ؛م1009،  جيـوريرو  و وفلويــد ؛ م3333، وإيكمـان  ؛(م1003، بيوكيلمــان ؛م1003، إندرسـن  :امصـدر 
 .م1003، وووتينهامر ؛م1007، هوك ناب و ؛م1003
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مثــل امعلمــن، فــتن ووليــا  اأمــور مشــغولون للغايــة.. فهــم لــديهم     الكتــاب بوضــوح.. 
وق  فائ  حدود للغاية.. ولذلك، عليك ون  كم صياغة ما تكتب؛ وي ون تتفـادى ذكـر   

 (.4-1وو التعليقات اإضافية )انظر: الشكل رقم  ،قليديةالتوضيحات وو الشروح غي الت
علـى الــرغم مـن ون بعـ  امعلمـن قــد يتجنـب اسـتخدام وســائل       الكتابـة ااتفاقيـة..   

فتنه ا ينبغي ون تكون جربة مثبطـة للهمـة. إذا تعاملـ      ،كتابية للتواصل مع ووليا  اأمور
مــع الوثيقــة امكتوبــة كأنهــا صــيغة بديلــة عــن التحــدث، فمــن امفضــل ون تراجــع كتابتهــا          
بنفسك. ومطيــًا، فـتن اتصـااتك امكتوبـة لـن تتطلـب مطــًا عـالي التقنيـة مـن الكتابـة؛ إذ            

ــكل الـــ       ــن الشـ ــثًيا مـ ــرب كـ ــكل يقـ ــب بشـ ــك ون تكتـ ــه   مكنـ ــتتحدث بـ ــ  سـ وي ون  –ذي كنـ
ــة،         ــعرون بالراحـ ــور يشـ ــا  اأمـ ــل ووليـ ــوف جعـ ــذا سـ ــة، وهـ ــة ر الكتابـ ــتخدم مـــط ا ادثـ تسـ

 ويساعد على التواصل مع رسالتك بشكل وكثر تفهمـًا ووضوحـًا.
 

إذا كان  لـديك وثـائق مهمـة، ترغـب ر كتابتهـا )مثـل: رسـالة توضـ  ون الطالـب          
ابـد مـن ون تكــون وكثـر تقـدًما مــن الناحيـة التقنيــة،       قـد رسـب ر صــف مـا(، فـتن كتابتــك    

وكذلك ابد ون تكـون نغمـة كتابتـك متواصـلة، لتشـرح       .كما ونها ابد ون تكون مفهومة
 ..ر إجاد حلول للمشكات اوالية تعر عن إرادتك ورغبتك ،اهتمامك بصورة مناسبة

 عزيزتي السيدة/ولزانو
ــاعدتنا ر برنـــــامج     ــك مســـ ــكًرا لتطوعـــ شـــ

الذي تقوم به امدرسة، ويسـعدني  « القرا ة»
ون وقابلك يـوم اأربعـا  ر السـاعة الثالثـة     

لنناق   (13م )وعشر دقائق )ر اوجرة رق
 الرنامج. 

ــوم  مـــــن فضـــــلك وخـــــريي إذا   ــان اليـــ كـــ
 .واموعد مناسبن لك وم ا

 امخلص                                            
 السيد / باتيمان                                      

 عزيزتي السيدة /ولزانو
، الــــذي تقــــوم بــــه «القــــرا ة»شـــكًرا لتطوعــــك مســــاعدتنا ر برنــــامج  

ر الفصـل، يعـانون مـن     الطلبـة امدرسة. وكما تعـرفن، فـتن عـدًدا مـن     
، يعــانون مــن  طلبــة( 4صــعوبات ر القــرا ة.. ور اوقيقــة، فــتن لــدينا)  

الفصـل..   طلبـة تأخر مستواهم القرائي بشكل افـ  للنظـر، عـن بقيـة     
وسوف وركز ر الفرة القادمة غالًبا على العمل معهم بصورة مركزة 

( لننـاق  برنـامج   13ة )بداية، ثم وود ون وقابلكم يوم اأربعا  ر اوجر
القرا ة.. إني مشغول خال الفرة الصباحية.. ور يوم اأربعا ، لدي 
مسئولية وتوبيس امدرسية.. ومن الغالب، وني سأمكن من لقائك ر 
السـاعة الثالثــة وعشــر دقــائق. مــن فضــلك، وخــريي إذا كــان اموعــد    

 يناسبك وم ا.
 امخلص                                                                

 السيد / باتيمان                                                           
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سـريعة  .. وهـذه وسـيلة   رونية للتواصل مع ووليـا  اأمـور  قد تستخدم وسائل إليك
، اإلكرونـي ى الـرغم مـن ون الريـد    ، فتنـه علـ  ومؤثرة إرسال رسائل فورية. وعلى وية حـال 

، احرافيــة ون تســتخدمه بطريقــةمــن ، فتنــك ابـد  إعاميــة وو إخباريــةر الغالـب صــيغة  
 .م(1003 ،الوجه الضاحك( )رامسي :قونات )مثلجنب استخدام العامات وو اأي

 

ــد يـــؤثر         ــي قـ ــل اإلكرونـ ــة ر مقابـــل التواصـ ــة امكتوبـ ــي للغـ ــال اآنـ  رإن اانتقـ
مولــة شخصــًيا تصــب  وكثــر    وأن الوســائل اإعاميــة ا  وطــراف ااتصــال وتوقعــاتهم.   

( سـاعة ر اليـوم، وسـبعة ويـام ر اأســبوع.     14إذ إننـا نتصـل ببعضـنا الـبع  مــدة )     ،شـيوًعا 
ـًا ، متوقعـــك ولـــي ومـــر رســـالة عاجلـــة ر الصـــباح ، فتنـــه إذا ورســـل إليـــ وعلـــى ســـبيل امثـــال

مضـي ر التواصـل    ك ر امدرسـة ، فتنه غي مدرك ون معظم وقتاستجابة سريعة وفورية
إلكرونـي مقدمـة   .. وهناك معلومات وكثر عـن التواصـل ا  بداب من اواسوب الطلبةمع 

 .ر الفصل القادم
 

( ون امعلمــن مكــنهم اتبــاع  اخطــوط اإرشــادية العامــة       م1003يقــرح رامســي ) 
 :عند كتابة وماط ختلفة من الوثائق امكتوبة

 .امكاتبةن  ديد غرضك م -3
 .إعداد خطط ما ستقوم بكتابته -1
 .كتابة مسو دة وولية -1
يـة تعـديات   ، للقيـام بأ كه فرة ليستعيد فيها ذهنـك نشـاطه  ، وترإعداد ما ستكتب -4

 .وو تكملة تراها
 .للتوضي  والتصحي  اللغوي النهائيقرا ة بروفات الكتابة  -3
 ، وطبعها.من وية ماحظات تنقية الكتابة -9

هـارات امتعلقـة بالتواصـل    التواصل وجًها لوجه مهمة ماًمـا مثـل ام  إن امهارات ر 
ا ، عنـدم يـف امسـتويات الثابتـة مـن التواصـل     ، فقـد  تـا  إى تكي  الكتابي. وعلى ويـة حـال  

 .تتواصل مع وماط عائلية متنوعة
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فتن فهم عائات طابك سوف يساعدك علـى بنـا     ،كما ذكر ر الفصل اأول

ولكـي تـتفهم امواقـف     .وييسر لك التنمية ااجتماعية واأكادميـة  ،الثقة وامودة معهم
ون تكـــون علـــى وعـــي   ، فـــتن عليـــك ووابامختلفـــة للعـــائات ونقـــاط ميزهـــا واحتياجاتهـــا 

اسيما عندما تـأتي   ؛ا وو وضوحهاباجاهاتك ووفكارك وامفاهيم الي  تمل عدم فهمه
. إن التقيـيم الـذاتي اأمـن سـوف يسـاعدك      .ا لـديك ـ العائات اياث ثقار هتلـف عمـ  

ا إى ون ـً. كمـا ونـه مكـن ون يقـودك ويضـ     .ز وو مشاعر التعصـب على  ليل مواطن التحي 
إن فهــم منظــورك ووجهــة نظــرك وإدراك ون  تمعنــا      .تعــر بوضــوح عــن وجهــة نظــرك    

اأفــراد والعــائات الــذين لــديهم عــادات ختلفــة وقــيم متباينــة ووعــراف     امتنــوع يتضــمن 
 ،ختلفــة وســلوكيات متباينــة هــو اخطــوة اأساســية حــو تنميــة فهــم وتعــاطف وكــر       

 .(م1007 ،ام. م؛1007 ،وتقليل امشكات النمطية )آلن
 

والتعـاطف قـد ا    ،الذاتي ومعرفة الثقافات اأخـرى  –فتن الوعي  ،وعلى وية حال
؛ إذا كنـ  تفتقـد   ت مدرسـية هادفـة مـع ووليـا  اأمـور     تكون كافية لاخراط ر حادثا

ــاك مصـــادر متعـــددة      ــا ة الثقافيـــة الازمـــة.. وهنـ ــا مســـاعدتك ر فهـــم    ،إى الكفـ مكنهـ
طابك ذوي اخلفيـات امتنوعـة وكـذلك عـائاتهم، حيـث يتضـ  مـدى تعقـد التفاعـل          

ــة  ــة وااثنيـ ــؤثر      ،بـــن الثقافـ ــل التثقيـــف الـــي تـ ــة وعوامـ ــة ااجتماعيـ ــرق والطبقـ  روالعـ
ــارات   –علـــى ويـــة حـــال   –ور هـــذا اجـــز   .الطلبـــة وعـــائاتهم ســـيتم الركيـــز علـــى مهـ

. وتتضـ  معهـا   .هم بن اإدارة امدرسـية والعـائات  ـ سراتيجياته الي تيسر الفإااتصال و
يعــود إى جــذور   ،عــائات ذات تنــوعكيفيــة معاجــة ااعتبــارات النوعيــة عنــد العمــل مــع    

 .وقدرة الطالب ،اقتصادية –ثقافية واجتماعية 
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إن اخلفيــة الثقافيــة تــؤثر ر الطــرق الــي تتعامــل بهــا العــائات مــع اآخــرين،        
ــهم، وتنخـــرط ر الـــنظم ا       ــن ونفسـ ــا عـ ــعوبات، وتعـــر بهـ ــع الصـ ــا مـ ــة وتتكيـــف بهـ حتمعيـ

م(. وعندما طتلف اخلفيـة الثقافيـة لـدى طابـك     1007امختلفة ومنها امدرسة )ام.،
عن جربتك وخراتك، فتنه من امفيد ون تعتر اخرات الثقافية كفروق، وكثر مـن  

خـال خـرة اويـاة الفرديـة، هـل هـذا سـلوك        »كونها احرافات وو  ديات. سل نفسك 
(. وعلـى ويـة حـال، فقـد ا تكـون قـادًرا       م1007)امـ.، « مرضـي؟  طبيعي، ومتكيف وم سلوك

على ون جري هذا التحديد، إذا ن تفهم ثقافة الطالب الفرعيـة وو ثقافـة عائلتـه. وعلـى     
اآسـيوية  اأصـول  سبيل امثال، لتأكيد ذلـك، فـتن ووليـا  ومـور الطلبـة اأمـريكين ذوي       

ا، ـًوهذا تعميم ا ينطبق على كـل هـؤا  ميعـ   ا بتعليم وطفاهم، ـًا بالغـًيهتمون اهتمام
ا يهــتم بتعلــيم وطفــاهم إى هــذه الدرجــة. وا يتوقــف اأمــر فحســب علــى         ْنفمــنهم م ــ 

ثنيــة واحــدة، ولكــن كــذلك هنــاك وســر     اوجــود ثقافــات فرعيــة عديــدة خــال  موعــة     
، فـتن هـذا   وعرافها وو عاداتها الثقافية اأصيلة. ولذلك –حق التقدير  –عديدة ا تقدر 

الفصـــل يركـــز علـــى تقـــديم ااعتبـــارات الثقافيـــة اأصـــيلة بشـــكل عـــام، وون العبـــارات وو    
القوائم الواردة ر هذا الفصل هي، ر حقيقة اأمر، احتمـاات مكـن قبوهـا وو إعطايهـا     

 أي وسرة.
 

ومع ون مة كتًبا كثية قيمـة، استكشـف  التضـمينات والتطبيقـات التعليميـة      
ار، فــتن امناقشــة، علــى ويــة حــال، تتمركــز ر ووجــه ااتفــاق وااخــتاف ر       للتنــوع الثقــ 

 الطلبـة لـى  . إننـا نركـز ع  اأمريكيـة  ونواع التواصـل اموجـودة ر مـدارس الوايـات امتحـدة     
ــة   ــات اثنيـ ــدة  ر وكـــر  موعـ ــات امتحـ ــدارس الوايـ ــة ر مـ ــة / عرقيـ ــيما  ، ااأمريكيـ سـ

ريقية، والطلبـة اأمـريكين ذوي اأصـول اأوروبيـة،     الطلبة اأمريكين ذوي اأصول اإف
والطلبة اأمريكين ذوي اأصول اآسيوية، والطلبة اأمريكين ذوي اأصول اإسـبانية،  
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والطلبة اأمريكين القومين، والطلبة اأمريكين من سكان جـزر ا ـيط الباسـيفيكي.    
ا يشـي  « ن وو الاتينيـون بااهيسـ »لأمثلة(. احب ون مصطل   7-1رقم قائمة ال :)انظر

 إى السالة فحسب، وإما يشي كذلك إى اللغة الي يتحدثون بها.
 

ا وو ـًسـوا  ثقافيـ   –إن ووليا  اأمور الذين يشـعرون بـأنهم ختلفـون بشـكل افـ       
عن ووليا  اأمور اآخرين ر امدرسة، راـا ا ميلـون إى امشـاركة ر اأنشـطة      –ا ـًلغوي

ون يشعروا بارتياح وكر ر مدرستك  علىامرتبطة بامدرسة. ومكنك ون تساعد هؤا  
ا لتوقعــاتهم التعليميــة، وكــذلك    ـًســراتيجيات بســيطة، مثــل كونــك مدركــ     إباتبــاع 

ــزة   ــات امتميـ ــةالتوقعـ ــ لطلبـ ــا.. وعليـــك ر    ينتمـ ــديرها واحرامهـ ــتم تقـ ــائات يـ ون إى عـ
البداية، ون تظهر ونك مهتم بكل من طلبتك وعائاتهم وخلفيـاتهم الثقافيـة، وون تبـدو    
ر تنمية عاقة إجابية معهم. واصل معرفتك بـآرا  العائلـة وقيمهـا وعاداتهـا. تفهـم ون      

ــدم  ا عـــن رييتـــك لـــه ـًرييـــة العائلـــة للعـــان قـــد طتلـــف تركيبيـــ   ، وون ذلـــك يقـــود إى عـ
 اارتيـاح الثقـار؛ أن وعضــا  العائلـة  ـاولون ون يشــاركوا ر تعلـيم وطفـاهم )جارســيا،      

ـــك ون تــــدرك ونــــك تســــتطيع ون تصــــل إى توافــــق مــــاعي متب  ـــــــ(.. عليم1001 ادل ر ــــــ
ك ومثلـة  إدراك ون هنـا  9-1القائمة رقـم  الطلبة )انظر: الي تتعلق بتعليم  ور امهمةـــاأم

 وكثر(.
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 ،إفريقيا
منطقة 
 ،الكاري.
ومريكا 
 ،اجنوبية
ومريكا 
 .الوسطى

دول ووروبا 
 .الغربية

 شرق
 ،آسيا

جنوب 
شرق 
 ،آسيا

 آسيا. جنوب

متحدثو 
 اإسبانية
 والاتينية
ومنطقة 
 .الكاري.

( 930) من
 قبيلة إى

قبيلة ( 700)
قومية ر 
الوايات 

 .امتحدة

 ،ميانيزيا
 ،ميكرونيزيا
 .بولينيزيا

 .م(1009ماك كيبن ) –روزبيي  :امصدر
 

مــن ونظمــة ااتصــال الرمــزي والارمــزي قــد       ، فــتن كــاب ذكــر مــن قبــل   وكمــا
اخـتاف   . وعلى الرغم من ون معظـم عر الثقافات امختلفة –بدرجة ملحوظة –طتلف 

 .  ااعتبارات اللغوية وغي الرمزية، فتننا سنناق  كا من التواصات السابقة لغوية
 

اأمـور ذوي  وليـا   إن وماط تواصات امعلم قد طتلف مـع و ااعتبارات اللغوية.. 
العـائات مهـاجرة وم قوميـة اأصـل. فعلـى       ، اعتماًدا على ما إذا كان  هذهالتنوع الثقار

، ر مـن الصـينين امهـاجرين ر كنــدا   ( ون ووليـا  اأمـو  م1003، وجـد دايسـون )  سـبيل امثـال  
عوبة ر فهـم اوـوارات   يتواصلون بشكل وقل بدرجـة ملحوظـة، ومـرون خـرات وكثـر صـ      

كمـا لـو كـانوا غـي      ، وا يتمتعون عالة رضا عند تواصلهم مع إدارة امدرسة،وامناقشات
بالتواصــل والســؤال عــن  –اسـيما   – هــذا الــنمط مـن ووليــا  اأمــور يهــتم  .. إن مهـاجرين 

. ا مهــتمن بنوعيــة وو جــودة التــدريس   كمــا كــانوا ويضـًـ   ،التقــدم اأكــادمي أطفــاهم  
ر  ا بسـبب نقـص معـرفتهم   ـً، وساسـ مـع امدرسـة   –بشكل حدود للغايـة   –إنهم يتواصلون 

عــدم وجــود ، وهــم وفـادوا بــأن لــديهم وقتـا ضــئياب  ، كمــا ونمهـارات التحــدث بلغــة إجليزيـة  
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يــة الــي يتواصــلون بهــا مــع    ، وكــونهم يفتقــدون إى الكيف شــي  نــوعي حــدد للمناقشــة  
 .امدرسة

 
  الطلبةوظهر ااهتمام بكل. 
  ثنية تتعامل مع بعضها بألفةا ينتمون إى وقلية إ الطلبةتذكر ون كل. 
        شــــــركا  » عليـــــك ون تـــــدرك ون كـــــل ووليـــــا  اأمـــــور يتوقعـــــون ون يصـــــبحوا

 .ر تعليم طفلهم« نمتساوي
      اخاصــة  ــدث عــر كــل احموعـــات     عليــك ون تــدرك ون اإعاقــات والقــدرات

 .وكلما كان ذلك مناسًبا ،ااثنية/ الثقافية
  بآرا  العائلة ومعتقداتها وقيمهاعر عن ااهتمام. 
 للمياث الثقار واللغوي للعائلةا ـًكن واعًيا ومدرك. 
 كن مدركبا لتوقعات العائات التعليمية. 
 ر  ـــاات يقـــدرها  ،للطلبـــةلتوصـــيل التوقعـــات العاليـــة  كـــن حساًســـا وواعًيـــا

 .ووليا  اأمور
 افة ر امناهجمتعددة الثقيا  اأمور باأنشطة التعليمية وخر وول. 
  العائات الي تتحدث اللغة نفسهاقم بتسهيل ااتصال اإلكروني بن. 
    ــواد امســــاعدة الــــي تســــتخد ــر امــ ــة تــــرجم وو فس ــ ــائل اإعاميــ ، مها )مثــــل: الرســ

 .اخل اللغات الي يتحدث بها طابكامدرسية( د –واماحظات امنزلية 
 للغات امختلفة استخدم مرمن مؤهلن للرمة. 

 
 

ــدر ــون :امصــ ــيا ؛م1003،دايســ ــاداواي ور ؛م1001، وجارســ ــل فاروهــ ــونج، وديــ ــ.، م1004يــ ؛ م1007؛ وامــ
 .م1009ماك بن، -وروزبيي
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الــذين يتعلمــون اللغــة اإجليزيــة  تــاجون إى مســتويات ختلفــة       الطلبــةإن 
. وعلــى ويــة حيــث  س ــن هــذا مــن الــدعم امقــدم   ؛مــن الــدعم التعليمــي واإشــراك امنزلــي 

.. ويشــعر ووليــا  اأمــور الــذين ا   الفاعــلفــتن الفــروق اللغويــة قــد تعــوق التواصــل      ،حــال
اأمـر الـذي    ،وعـدم القـدرة علـى امشـاركة     باإجبـار  ،يرتاحون للحديث باللغة اإجليزيـة 

، قد يفسر من قبل اإدارة امدرسية على ونه نقص اهتمام بتقدم تعلـيم وطفـاهم )دايسـون   
 .م(1003

 

.. وقـم بتعـداد الوسـائل    جات اللغة لطابك وووليـا  ومـورهم  كن مدركبا احتيا
 ومثلـة  :اأمـور )انظـر  التعليمية الازمة للفصل اا جعلها سهلة الفهم لدى كل ووليا  

 ،(. كذلكر الفصل الرابع الرسائل التعريفية واماحظات امتبادلة بن امنزل وامدرسة
بـل غالًبـا مـا يوكلـون هـذه امهمـة        ،فتن هناك ووليا  ومور ا يتحدثون اإجليزية بارتيـاح 

إرســـال .. وكـــن حـــذًرا مـــن عـــدم  امدرســـة( إى وحـــد اأقـــارب اأكـــر )التواصـــل مـــع إدارة 
 عليك القيـام برمـة هـذه    ،من ذلك، وبداب معلومات واعية وو قانونية عن طريق قريب

 .الوثائق وإرساها إى ولي اأمر
 

توجــد الفــروق الثقافيــة كــذلك ر اســتخدام اللغــة    ااعتبــارات غــي الرمزيــة..  
ر  . وقــد ولقــى عليهــا الضــو    ، ولغــة اجســد مثــل مــا بعــد اللغــة والتوقيــ      ،غــي الرمزيــة 

 ( حيث وردت بها التفضيات الثقافية غي الرمزية العامة.1-3)رقمقائمة ال
 

وعــائاتهم ر اســتخداماتهم للتعــبيات الوجهيــة     الطلبــةومكنــك ون تاحــب  
؛ فعلى سـبيل امثـال   .والي قد تكون غي مألوفة بالنسبة لك ،امائمة لنزعاتهم الثقافية

آسـيوي اابتســام وثنــا  حادثـة غــي مر ــة وو    قـد يواصــل بعــ  وفـراد عــائات ذات وصــل  
حفــب »ويقـود رغبــتهم ر ذلـك إى حـاولتهم     ،بينمـا يســتبد بهـم الغضـب    ،حـوار مـزعج  

؛ لذا فتنـه علـى الـرغم مـن ون     ل من فقدان مظهرهم اخارجي القويواخج«.. ما  الوجه
فتنـك   ،امرجـم(  – ولي اأمر قد يبدو عليه ونه موافق )نظًرا والـة اابتسـام امازمـة لـه    
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سـو    علـى الـرغم مـن   تشعر بعدم فهمك التزامها الـذاتي باوفـاظ علـى امظهـر القـوي،      
 .(م1009 ،ماك بن –روزبيي  م؛1007 ،اموقف )ام.

 

اأمر الذي مكـن تفسـيه    ،قد يؤمي بع  ووليا  اأمور باموافقة وثنا  حديثك
ا دالـة   ،.. فـتن اإمـا ة توضـ  الفهـم    الثقافات، فتنه ر بع  وعلى وية حال كاتفاقية.

عنــد مناقشــة  مـثاب، إن فهــم هـذه اإشــارات ومــر ضـروري للغايــة    . علـى الســكوت وو ااتفـاق  
 .م(1001، مثل احتمال ون تكون لدى الطالب إعاقة )جارسيا ،القضايا اوساسة

 

ااتصـال البصــري  غالًبـا مـا ياحــب امعلمـون ونــه عنـدما يســتخدم ووليـا  اأمــور      
مثلمـا لـو ون ولـي اأمـر حـو ل بصـره        ،بأساليب طتلف عـن تلـك اأسـاليب الـي تعودوهـا     

حســـب العــرف الثقـــار   –فقــد يفســـر ذلــك    ،عنــك وثنــا  حـــديثك إليــه بشـــكل مباشــر    
فـــتن النظـــر  ،اتـ. ور بعـــ  الثقافـــلـــى ونـــه نـــوع مـــن ااحـــرام والتقـــدير ع –اخـــاص بـــه 

، مــاك بــن  –ة علــى عــدم ااحــرام والتقــدير )روزبــيي   مــعا مباشــرة ر عــيي امعلــم هــو  
 .م(1009

 

ز إن الطريقـــة الـــي يقـــف بهـــا البشـــر ويســـتخدمون اإمـــا ات واللمـــس واوي ـــ         
ــي طتلــــف   وثبتــــ  بعــــ  البحــــوث ون الــــذكور مــــن       ،عــــر الثقافــــات. فمــــثاب   الشخصــ

 يون بعضهم الـبع  بطريقـة تبـدو لـدى اآخـرين       ،اأمريكين ذوي اأصول اإفريقية
ائف مهمـة عـر   فتن هذه التحية تؤدي وظـ  ،.. وعلى وية حالـًا وو جسًداعدوانية سوا  لفظ

ولــيس مــدى اإيــذا  وو   ،؛ خاصــة عنــد التــدليل علــى مــدى اارتبــاط   دوائرهــا ااجتماعيــة 
امعــــارك » . إن هــــذه اأمــــاط مــــنالظــــاهري لــــذلككمــــا يبــــدو مــــن التفســــي  ،الضـــرر 

ن تكــن ملحوظــة مــن قبــل لــدى اجماعــات العرقيــة اأخــرى، إى امــدى الــذي    « الســاخرة
قــد تقــود امعلمــن إى    ،يــتم بــه التعامــل بــن الــذكور مــن اإمــا ات والوقفــات واللمــس      

 .اأمور يستعرضون سلوكيات عدوانيةااعتقاد بأن بع  ووليا  
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امعلمــن اعلومــات   اوــديث قــد مــدا إن اســتخدام الصــم  وتبــادل اأدوار وثنــا   
مــع العــائات ذات التنــوع   مهمــة عــن الكيفيــة، الــي يتواصــلون بهــا بشــكل وكثــر كفــا ة     

؛ لـذا فـتن   قيمـة عليـا    تـل الوقـ    ،. ور الثقافات اأمريكية ذات اأصـل اأوروبـي  الثقار
ا اارتبـاك  ـً.. كما ونها قد توضـ  ويضـ  ة من الصم  قد توض  الوق  امهدروظات طويل

لصـامتة بأسـئلة وو   . وقـد يشـعر امعلمـون باواجـة إى مـل  تلـك الفراغـات ا       وسو  الفهم
ثقافة من وصـول آسـيوية وو   الذوي من . وعلى وية حال، فتن اأمريكين ماحظات إضافية

اأمريكين القومين يقدرون الصـم  ويبحثـون عـن اوصـول علـى وقـ  هـادئ وكثـر ر         
و جعلـــهم لـــهم قــادرين علـــى التعــبي عـــن امعــاني، الـــي يقصــدونها و    اــا جع  ،ا ادثــات 

ذوي مــن فـتن بعــ  الطلبـة اأمــريكين    ،. وبصـورة مغــايرة مسـتمعن وفضــل عـن التحــدث  
 ؛م1007 ،للمقاطعـــة )امـــ. وعـــائاتهم راـــا يصـــبحون وكثـــر مـــياب  اأصـــول اإفريقيـــة 

 .م(1009، ماك بن –روزبيي 
 

ــاس  ــن إن النـ ــة غالبـــ  ذوي مـ ــات امختلفـ ــن    ـًالثقافـ ــروا عـ ــنهم ون يعـ ــع مـ ــا يتوقـ ا مـ
؛ فاأمــاط اأوروبيــة اأمريكيــة مــن التعــبي عــن      ـًا أعــرافهم ااجتماعيــة ونفســهم طبقــ 
كمــا ون مســتخدمي هــذه اأمــاط     ،ا مــا تكــون مباشــرة وواضــحة ولفظيــة    ـًالــنفس غالبــ 

امواقــف الشــائكة بصــورة   ميلــون إى التحــدث بصــورة عقانيــة والتعامــل مــع الصــراع وو      
.. وهــذا هتلــف عــن التصــرفات الــي   ن االتفــاف وامــداورة حــول اموقــف مباشــرة وكثــر مــ 

والــذين  ،اأصــول اآســيوية واإســبانية واأصــول القوميــة  مــن ذوييــأتي بهــا اأمريكيــون 
كمحاولــة لاحتفــاظ بالثبــات    ،يعتمــدون وكثــر علــى الطــرق غــي امباشــرة ر التواصــل    

. بينمــا ميــل ومــاط التعــبي عــن الــنفس   اانســجام ر عاقــاتهم ااجتماعيــة و وااتســاق
وســكان جــزر ا ــيط البارســيفيكي إى ون    ذوي اأصــول اإفريقيــة مــن كين لــدى اأمــري 

 ؛م1004 ،يـونج  وديـل  فارو ،تكون وكثر ذاتية ووكثر اعتماًدا على السرد الشـفهي )هـاداواي  
 .م(1009، بنوماك  –وروزبيي  م؛1007 ،وام.
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ذوي 

اإسبانية وو  اأوروبية اآسيوية اإفريقية اأصول:
 الاتينية

اأمريكية 
 القومية

سكان جزر 
 الباسيفكي

التواصل 
 البصري

 دي وجروة 
وعدم 
 احرام.

 دي 
 وجروة.

 عدم احرام.  دي وجروة  دي وجروة استماع

التعبيات 
 الوجهية

سلوك 
 .عاطفي

اابتسام 
)يتضمن 
امشاعر 

اإجابية 
 .والسلبية(

 /ااستماع
 التعاطف

 /التعاطف
 اانسجام

 ،الرقة
جنب التعبي 
عن العواطف 
القوية بصورة 

 علنية

التواصل هو 
 مضمون الرسالة.

الوقوف 
 واإما ات

 /وضوح
 استعراضية

 احرام /
ورقة وتوض  
ااستماع ر 

 الغالب

 /وضوح
 تأكيد

وضوح 
 ،ختلف

بااعتماد 
على الوطن 

 .وو اأصل

 احرام
 رقة

مناسب للتعبي 
، عن ااحرام

وتدعمها حركة 
وهداب العن ر 
 إظهار اموافقة وو

 ااحرام.
قبول /  اللمس

 موافقة
مشروط 

ومن 
الوقاحة مس 

 الروس

قيم  بن وفراد  شجع حذر
 .العائلة فقط

وقاحة مس الروس 
وله قيمة بن وفراد 

 .العائلة فقط

توظيف 
 اويز

 تا  إى  قريب
حيز 

شخصي 
 وكر

يقف تقريًبا 
على بعد 

 قدمن

يقف وقرب 
من امسافة 

ا ددة 
لأصول 
 .اأوروبية

قريب ر 
 .العائات

 .قريب ر العائات

استخدام 
 الصم 

بتوقع 
 اوديث

له قيمة 
)اأطفال 
 هم طيبون(

راا 
يهدرون 
الوق  

ويسيئون 
 .الفهم

لكي يرى 
اأطفال ا، 
 .أن يسمعوا

 ،قيم
ويتعلمون 
بااستماع 
واماحظة 

 والتفكي قبل
 ااستجابة.

يمة ليس  له ق
، ويتوقع منه عالية

إظهار ااحرام وو 
 الشعور باخجل.
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قبول  امقاطعة
 التفسيات

من الوقاحة 
تتم  ون

 .امقاطعة

من الوقاحة 
ون تتم 
 .امقاطعة

من الوقاحة 
ون تتم 
 .امقاطعة

اانتظار قبل 
 .التحدث

ا يعد تعبًيا عن 
 .الوقاحة

تعبي 
 شخصي

مؤثر 
وشخصي 
وله قيمة، 

تربط بينهم 
ويقدر سرد 

 .القصص

تقدير / 
 .احرام

صري  / 
واض  
 .لفظي

واض  غي 
 لفظي

ااستماع له 
قيمة تفوق 

 .التحدثقيمة 

اللغة الشفهية 
وحكي القصص له 

 قيمة.

يقول ما  مباشر غي مباشرة مباشرة امباشرة 
يرغب 

امستمع ر 
ماعه، ور 

مع  ،إعطائه
تقديم 
إجابات 
 .غامضة

يقول ما يرغب  مباشر
امستمع ر ون 

 .مع إليهتيس

التفاعل مع 
 الصراع

تأكيد  مواجهة جنب مواجهة
التواصات 

 .اإجابية

تأكيد 
 .اانسجام

 .تأكيد التعاون
 

الصبغة 
 الرمية

 رمي رمي رمي غي رمي رمي غي رمي

التفاعل بن 
الطفل 
 والبالش

طاعة 
الوالدين 

 .والكبار

 رم 
اأطفال 

 .الكبار

التشجيع 
على امساواة 
وامشاركة 

وطرح 
اأسئلة، 
و دي 
 .السلطة

 رم 
اأطفال 

البالغن وا 
يعرون عن 
 .تفضياتهم

 رمون 
وينالون  ،الكبار

حق التعبي 
 .عن آرائهم

غار مع يتكيف الص
البالغن ر مواقف 

 .فردية

 إفريقية اللغة
 ومريكية
 إجليزية

من اممكن 
ون تكون 

هناك لغات 
 آسيوية

التيار 
اأساسي 
هجات 
ومريكية 
وهجات 
 إجليزية.

اإسبانية 
 هجات

وكثر من 
مائي لغة 
 ومريكية.

 3100 وكثر من
 لغة.

   

 م.1009، ماك بن –روزبيي  و ؛م1007ام.،  :امصدر
 

ا إذا ارتبطــــ  ، اســــيمإن الصــــيغة الرميــــة للتواصــــات طتلــــف عــــر الثقافــــة 
اأمريكي من  –بي وفتن النمط اأور ،. فعلى سبيل امثال.بالتفاعات بن البالش والطفل
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 ،ذلك ون امعلمن علـى وجـه اخصـوص    –وبالتساوي التواصل غالًبا ما يكون غي رمي 
قــد يفضــلون ون ينــادي طلبــتهم    ،مثــل معلمــي مــا قبــل امدرســة ومعلمــي ريــاض اأطفــال    

 ،«ليجـو  اأسـتاذة »ا بلفـب دال علـى الوظيفـة مثـل     ـًا مسبوقـ ـًووحيانـ  ،عليهم بااسم اأول
د الـتفكي اإبـداعي   ؛ من وجل إجابة على طرح اأسئلة و دي امعلموقد يشجعون الطل

فــتن الثقافــات اأخــرى قــد تعكــس مــداخل       ،وعلــى ويــة حــال   .والتواصــل إى ريى متعــددة 
وتشــجع ااحــرام مــن خــال اســتخدام العنــاوين       ،رميــة وكثــر حــو الســلطة والقيــادة    

إن اأطفـــال الـــذين ينتمـــون إى ثقافـــات ذات صـــبغة رميـــة   .والطاعـــة ،واللغـــة الســـليمة
وكثـر مـا يتواصـلون مـع آبـائهم       ،بشكل وكر مع وقرانهم ووقـاربهم وكثر قد يتواصلون 

رائهــم وو ون يتســاووا مــع هــؤا  البــالغن     آالــذين هــم اوــق ر التعــبي عــن      ،وو البــالغن
 .(م1009، ماك بن –وروزبيي  م؛1007وام.  م؛1004 ،)هاداواي وآخرون

 

وهـم   ،بالنسـبة للمعلمـن  إن هذه الفروق اللغوية مكـن ون تكـون موضـع  ـديات     
ومواجهــة هـــذه   .يتواصــلون بصـــورة مــؤثرة مـــع العــائات الـــي تتنــوع لـــديها هــذه الفـــروق      

ة( لعــائات هــذه امواقــف غــي امألوفــة )امتفــرد  تعــر فينصــ  امعلمــون بضــرورة  ،التحــديات
كيفية الي  دث ؛ ليتواصلوا معهم بصورة دائمة؛ من وجل  قيق فهم وعمق للطابهم

. وإذا .وينطقونها بصـورة صـحيحة   ،؛ فيتعلمون وما هم بصورة سليمةا هذا التواصلبه
ــة اإجليزيـــة        ــل باللغـ ــاح ر التعامـ ــعر باارتيـ ــائات ا تشـ ــم( عـ ــديك )كمعلـ ــ  لـ  ،كانـ

اـا جعلـك قـادًرا علـى      ،فعليك بالركيز علـى العبـارات اأساسـية ر لغـاتهم القوميـة     
 .الفهمتتسم بالصدق و ،تكوين عاقات معهم

 

 ،قـد تـرك بـا فرصـة تعلـيم مناسـبة       ،من امقدر تقريًبا ون ثلث عدد وطفال ومريكـا 
وونهــم كــذلك يعــانون مــن ســو  توزيــع الــدخول وو عــائات منخفضــة الــدخل وو عــائات    

بطبيعـــة  –كلـــهم  –خرجـــون . وهـــم ا يت.مهـــاجرة حـــديًثا و / وو وقليـــات إثنيـــة/ عرقيـــة 
وو يكتسبون امهارات الـي   ،وو يندرجون ر تعليم ما بعد الثانوي ،اوال من مدرسة ثانوية
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 ،ديســكينز ،بوفــارد ،ليتــل ، تاجونهــا لكــي ينجحــوا ر معــرك اويــاة ااقتصــادي )ويــس 
يضع ر اعتباره اآن مدى اخسـارة النامـة    ،إن الشاغل القومي لذلك .(م1003 ،مالوني

اأمر الـذي يـثي مناقشـات متعـددة تنظـر بعـن ااعتبـار إى         ،عن فقد جهود هؤا  البشر
الكيفيــة الــي مكــن بهــا تقليــل العيــوب ر التواصــل مــع اأطفــال وعــائاتهم مــن إحــدى      

مــؤثر. واأقـــوى  ااجتمـــاعي لأســرة؛ أنــه يعــد ا    –منــاطق امشــاغل، الوضــع ااقتصــادي     
عـادة   ،ااجتماعيـة  –إن اوالة ااقتصادية  . ديًدا للنجاح ر امدرسة والعمل واحتمع

 وراتـبهم والتعلـيم وعاقـاتهم    ،ووليـا  اأمـور  : عمـل  تم  ديدها بعوامل متباينة مثـل ما ي
ذي الـ  ،ااجتماعيـة تشـي بشـكل إجـابي إى التعلـيم      –إن اوالة ااقتصادية  .احتمعية

 الطلبــةفــتن الــدعوة إى تقــديم نوعيــة تعليميــة لكــل      ،ولــذلك ؛يشــي بــدوره إى الــدخل  
ا ـًحقيقيـ  إذ مكـن للتعلـيم ون يكـون معـاداب     ؛هي دعوة تتسم بالطي  والتهـور  نكياأمري

ــدة  ــات امتحـ ــة ر  تمـــع الوايـ ــالعرق وو     ،اأمركيـ ــرى كـ ــل اأخـ ــل العوامـ ــاوز مثـ ويتجـ
فتنــه يقــرح ون العائلــة اأمريكيــة ذوي اأصــول اإفريقيــة      ،الالســالة. وعلــى ســبيل امثــ  

ســـتكون وكثــر ماثلــة لعائلــة ومريكيــة ذات وصـــول      ،والــي تنتمــي إى الطبقــة الوســطى    
 .(م1007 ،عنها بالنسبة لعائلة ومريكية فقية )ام. ،ووروبية

 

ــواب   ــياب وقبــ ــر مــ ــة     إن امعلمــــن وكثــ ــون إى الطبقــ ــة ينتمــ ــع طلبــ ــوا مــ أن يعلمــ
؛ اجتماعيــة متميــزة –وضــاع اقتصــادية الــذين ينتمــون إى و الطلبــةوكــذلك  ،الوســطى

 ،يـؤدي ر الغالـب إى مواجهـة صـعوبات     ،أن العمل مع عـائات ا تتسـم بهـاتن السـمتن    
 .ويكون ختلفبا للغاية عن العمل مع هذه اأسر امتميزة

 

الــذين  ،مــن عــدد اأطفــال %( 37)إن معــدات الفقــر اواليــة تــؤثر تقريًبــا بنســبة   
 ر الوايــات امتحــدة  ،تبلــش وعمــارهم بــدً ا مــن اخامســة مــن العمــر حتــى الســابعة عشــر       

نـــواٍح عديـــدة ر  رااجتماعيـــة امنخفضـــة تـــؤثر   –إن اأوضـــاع ااقتصـــادية  .اأمريكيـــة
. وتـؤثر هـذه   .والتشـرد  ،والقـيم  ،ومـط النظـام   ،تتضمن الصـحة الذهنيـة   ،ةياوياة العائل
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يفتقــدون  –مثــل هــذه العــائات  ر  – ووليــا  اأمــور وأن  .التعلــيم راأوضــاع كــذلك  
فتن وطفـاهم ر الغالـب ا يكونـون     ،: الدعم امادي والتعليمي واحتمعي وااجتماعيإى

ا  اآبــا  ا يعرفــون اخيــارات امتاحــة لــديهم؛   إن هــؤ .مهيــئن لصــرامة امدرســة وشــدتها  
أنهم غالًبا ما ينشأون ر ظروف اجتماعية ماثلة )امعمل اإقليمي التعليمـي الشـمالي   

درجــة  رااجتماعيــة تــؤثر كــذلك   –إن هــذه اأوضــاع ااقتصــادية   .(م1004 ،امركــزي
علمـن بنـوع مـن الشـك والريبـة      للتواصل بن اآبا  وإدارة امدرسة، أنهم يتعاملون مع ام

ر  الطلبـــة ودا   ر لســـلبية  اوبينمـــا تـــؤثر هـــذه اأوضـــاع      ،(م1007 ،وعـــدم الثقـــة )امـــ.   
 ..فتنه تنشأ كذلك  ديات كثية لأطفال الذين ينشأون ر بيئات فقية ،امدرسة

 

 رولكنه ويًضا يـؤثر   ،القدرة الي منحهم إياها اأسرة رإن الفقر ا يؤثر فقط 
ون خــرات  مــو اأطفــال؛ ذلــك ون اأطفــال الــذين ينشــأون ر بيئــات فقــية، راــا مــر         

ــاط   ــة واإحبـ ــات امنخفضـ ــدم ،التعصـــب والتوقعـ ــاتهم   وعـ ــا  باحتياجـ ــدرة علـــى اإيفـ ؛ القـ
ــوائين       ــالن إى العنـــف وحـــبطن وو انطـ ــبحون عـــدوانين وميـ ــد يصـ ــتنهم قـ ولـــذلك فـ

مقارنـة   –وقل قـدرة كـذلك    ،ع ااقتصادي السي ذوي الوض الطلبةإن  .(م1007 ،)ام.
مال الفـرص التعليميـة   علـى ااسـتفادة مـن وو اسـتك     –بذوي الوضع ااقتصـادي اأفضـل   

 .(م1004 ،مالونيوديسكنز   ،بوفارد ،ليتل ،)ويس و؛ ما يضعهم ر وضع وسوامتاحة هم
 

ع العــائات عنــد تواصــلك مــ  ،علينــا ون ننظــر بعــن ااعتبــار إى هــذه امقرحــات  
 :ااجتماعي اأقل مستوى –قتصادي ذات الوضع اا

    تعـــرف علــــى ون عــــائات عديــــدة ذات عيــــوب الوضــــع ااقتصــــادي، قــــد تســــتخدم
؛ مثــل: عمــل تضــحيات شخصــية لتــدعم وطفــاهم،« ســراتيجيات غــي منظــورةإ»

جعل وطفاهم  ضرون إى امدرسة، و ديـد اأعمـال الـي يقـوم بهـا وطفـاهم       
وضــيق نطــاق، ليجعلــوهم يقومــون بــأدا  واجبــاتهم امنزليــة، وإعــداد توقعــات         ر 

 ا، علـى الــرغم مـن وجــود عوائـق عديــدة )ويوربــاك،   ـًعاليـة لنجــاح وطفـاهم تعليميــ  
 (.م1007
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    عليــك القيــام بزيــارات منزليــة، إذا ن يســتطع اآبــا     الطلبــةعنــدما يهتــز ودا ،
 حضور اللقا ات وو ااجتماعات امدرسية.

          لو توافرت رعايـة للطفـل ر امناسـبات امدرسـية امختلفـة، عليـك ون تتأكـد مـن
 ا بأن امدرسة تقدم مثل هذه اأنواع من الدعم.وقد وخطر ووليا  اأمورون 

          أوليـــا  كــن مســتجيًبا مـــا  تاجــه ووليــا  اأمـــور مــن معلومــات. فـــتذا ن يــت
ة اأخــرى، حــاول ااســتفادة  اســتخدام الكمبيــوتر وو الوســائل التكنولوجيــ  اأمــور

 من وسائل بديلة إمدادهم بامعلومات امطلوبة.

   امـل مـع الـدعم امدرسـي     ا، يتكًـ ًما تكميليـ ـ ضع ر اعتبارك ون مدرستك تقـدم تعلـ
ا من امياد إى اجامعة. قـدم شـبكة مـن    ـًسلس لكي تتضمن انتقااب ؛والامدرسي

عائلــة، وبـرامج الطفولـة امبكــرة،   الـدعم، والـي تـوفر كــذلك الفـرص إشـراك ال     
ــة     ــة، واأنشــــطة اأكادميــ واأنشــــطة اأكادميــــة الــــي مــــارس خــــار  امدرســ

 (.م1003 للمنهج اإضار، واخدمات ااجتماعية والصحية )ويس وآخرون،

اقتصـادية وعلـى سـتكون لـديهم      –إن اأطفال الذين يأتون من ووضاع اجتماعيـة  
 –يـــأتون مـــن ووضـــاع اجتماعيـــة   ْنـ مقارنـــة اـــ ،جيـــدين طلبـــةأن يكونـــوا  ،وفضـــل فرصـــة

كمـا   ،وفضـل للمصـادر   معرفـة ومـدخاب   –ـًا مطيـ  –وهؤا  اآبـا  لـديهم    .اقتصادية وقل
ومكنهــا ون مــدهم بالــدعم   ،تعليميــة إجابيــة ر امنــزل درة علــى إجــاد بيئــة  لــديهم قــون 

ــمثـــل ،الـــازم ،التعليمـــي ــرى    ،ب واللعـــب: الكتـ ــائل والفـــرص التعليميـــة اأخـ ضـــمن الوسـ
 .(م1004 ،)امعمل اأمريكي اإقليمي التعليمي الشمالي امركزي

 

ر  اإســهامإن ووليــا  ومــور اأطفــال مــن الطبقــات الوســطى والعليــا ميلــون إى     
امـدارس بشــكل وكثـر مــن العـائات، الــي تتسـم بالطبقــة اأقـل مــن امسـتوى ااقتصــادي        

ر  كأعضـا  وو قــادة . ومكــنهم كـذلك ون هـدموا   .(م1003 ،هوفمـان و ،ديـاللو  ،)سـنايدر 
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وون يرتقـــي كـــذلك للتطـــوع بســـاعات عمـــل مباشـــرة مـــع   ،«ولـــي ومـــر –معلـــم »منظمـــة 
يــا  اأمــور راــا ميلــون إى اإشــراك الزائــد عــن    فــتن بعــ  وول ،وعلــى ويــة حــال  .الطلبــة

. وعليـك ون تضـع هـذه    .ر حاولة للتأثي علـى اأسـلوب الـذي تـنظم بـه فصـلك       ،اود
ــًدا  ــارك جيـ ــات ر اعتبـ ــور مـــ    ،امقرحـ ــا  ومـ ــع ووليـ ــل مـ ــة  وونـــ  تتعامـ ــة اجتماعيـ  –ن طبقـ

 :  اقتصادية وعلى
      والصــرامة، لكــي تنــاق  معهــم   ــدث بلغــة مؤكــدة وحازمــة ومهــارات ازمــة للدقــة

ســـــراتيجيات ثــــم اتبــــع آنــــذاك تطبيــــق اإ     ودوارهــــم ومســــئولياتهم كمتطــــوعن،   
ا ـرك   يعـدا وااتفاقيات الي تتوصل إلـيهم خصوصـها )دون إلغـا  دورك كمعلـم،     

 امرجم(. –اأول ر تعليم اأطفال 
 ااقتصـادية   –ااجتماعيـة  ا وا تفرض ون ووليـا  اأمـور، ذوي الطبقـة    ـًكن حريص

اأعلى، لديهم وطفال ذوي معدات إجاز عالية، وون ووليا  اأمـور مـن ذوي الطبقـة    
ااقتصــادية اأقــل، لــديهم وطفــال ذوي معــدات إجــاز منخفضــة..        –ااجتماعيــة 

فثمــة مــدى عــري  مــن هــذه اإجــازات مكــن ون  ــدث ر قــدرات اأطفــال، بغــ      
 ااجتماعية. –صوهم ااقتصادية النظر عن طبقاتهم وو و

 

ــك         ــا تلـ ــن بينهـ ــدارس مـ ــن امـ ــة مـ ــة متنوعـ ــة  موعـ ــدارس اأمريكيـ تتضـــمن امـ
امــدارس الــي تتكفــل بتعلــيم ذوي اإعاقــات، وكــذلك امــدارس الــي تقــوم بتعلــيم ذوي         

قــد يســتلزم  الطلبــةإن التــدريس هــؤا   .وامتميــزين القــدرات ااســتثنائية مــن اموهــوبن 
الـــذي  ،مثـــل: التواصـــل مـــع ووليـــا  ومـــورهم  ،ســـراتيجيات حـــددةإمهـــارات متخصصـــة و

 . تا  إى اعتبارات خاصة
 

عنــدما تقــوم بالتواصــل مــع  التواصــل مــع عــائات تتكفــل بأطفــال ذوي إعاقــات..   
فتنــه ينبغــي اتبــاع اخطــوات القانونيــة اإرشــادية الازمــة لضــمان عمليــة     ،هــذه العــائات
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والتواصــــل مــــع إظهــــار   ،والــــي تضــــع ر اعتبارهــــا خــــدمات التعلــــيم اخــــاص  ،التواصــــل
 .التعاطف والفهم واستخدام اللغة امناسبة والائقة

ميـة  إن اإشـراك اأبـوي ر العمليـة التعلي   اتبع اخطوات واإرشادات القانونية.. 
التصــديق علــى  عنــدما    ،م3373لــه مشــروعيته القانونيــة منــذ عــام   ،ذوي إعاقــات لطلبــة

الــذين لــديهم اوــق القــانوني أن    ووليــا  اأمــورإن  .قــانون  ســن تعلــيم ذوي اإعاقــات 
الـي تتضـمن عمليـة اإحالـة إى      ،يشركا ر اجوانب امتعـددة امتعلقـة بتعلـيم طفلـهم    

والتقيـــيم و ديـــد درجـــة ااســـتعداد والتأهـــل، وتطـــوير برنـــامج تفريـــد     ،نوعيـــة التعلـــيم
 ،وضمان وتقديم اخدمات ر ودنـى حـدودها وتـوفي بيئـة تعليميـة تناسـب ذلـك        ،التعليم

 .(م1007 ،دايكسمراجعة السنوية مدى التقدم )جب، ووا
 

ــوع مـــن التعلـــيم     ــة وو التحويـــل إى ذلـــك النـ جـــب  ،قبـــل ون تبـــدو عمليـــة اإحالـ
مــع اعتبــار مــدى تطــور وو   ،بأوليــا  اأمــورعليــك ون تكــون قــد بــدوت ر ااتصــال امنــتظم   

والكيفيــة الــي تقــدم بهــا الــدليل علــى هــذا التقــدم امخطــط جيــًدا     ،تقــدم تعلــيم طفلــهم 
إذا ن تكن مة استجابة مـن الطفـل إى مثـل هـذه      .وامعتمد على خطط عاجية حددة

جعــل اخطــط العاجيــة وكثــر كثافــة   ووليــا  اأمــورفعليــك ون تتواصــل مــع  ،اجهــود
تــوفي خــدمات  ضــرورة إى فتنــه مكنــك كــذلك اإشــارة   ،. وإذا احتــا  اأمــر.وتركيــًزا

نظـًرا لطبيعـة    ،ووليا  اأمور؛ اأمر الذي ا ينبغي ون يثي دهشة التعليم اخاص للطفل
 .اتصااتك امبكرة بهم منذ بد  عملية اإحالة

ون تكــون  مــن لــذا فابـد  ،لعمليــة هـي عمليــة قانونيـة ر غايــة اأهميـة   وأن هـذه ا 
وباللغة الي يستطيع اآبـا  فهمهـا )كلمـا     ،وموثقة ،كتابةب ووليا  اأمورااتصاات مع 

وعليـك ون تسـتخدم صـيغة     .امرجـم(  –كـان ذلـك وفضـل     ،كان  اللغـة القوميـة همـا   
. إذا ن تكن قـد قمـ    .اإحاطة الي م  اموافقة عليها من قبل امكتب التعليمي للواية

فمــن اممكــن لقائــد فريــق التعلــيم اخــاص لــديك وو       ،بعمــل اســتمارة التقيــيم مــن قبــل   
 ..اإداري امسئول عن ذلك ون يساعدك ر استكمال بيانات هذه ااستمارة

 

www.ABEGS.org



 

 
 

 - 88 - 

 دليل امعلم للتواصل مع أولياء اأمور 

مــن ونــه قــد تكــون لــديك تســايات عــن مســتوى التقــدم اأكــادمي           وعلــى الــرغم 
للطالب، وونك تقوم اتابعة اإجرا ات الازمة وصول اآبا  علـى اموافقـة علـى التحويـل،     

علــى تقيـيم طفلــهما للتأهيــل إواقـه بــالتعليم اخــاص.     يوافقــون قـد ا  ووليــا  اأمــورفـتن  
سـراتيجيات تعليميـة   إمع الطفل، مسـتخدًما  ور مثل هذه اوالة، فتنك ستواصل عملك 

كـــذلك ااتصـــال بانتظـــام مـــع ووليـــا    وونـــك ستواصـــل تعتمـــد علـــى البحـــث ر فصـــلك، 
ا. وعلــى ويــة حــال، فأنــ  لســ     ـًا وعلميـــًا ر اعتبــارك تقــدم الطالــب اجتماعيــ   ـًاأمــور، واضعــ 

وعلــى اجانــب  ــًرا بصــفة قانونيــة أدا  ذلــك، حســب تشــريعات قــانون التعلــيم اخــاص.   
موافقة كتابيـة علـى القيـام بتقيـيم طفلـهم، وإعـداده        ووليا  اأموراآخر.. فتنه إذا منحك 

فــل  لنيــل خــدمات التعلــيم اخــاص.. فعندئــذ ســتحكم قــوانن التعلــيم اخــاص تعلــيم الط         
من العملية، كعضـوين مـن فريـق التنظـيم، الـذي يعيـد        جزً ا متكاماب ووليا  اأمورويصب  

ا بـأن يقـرر   ـًتقيـيم ودا  برنـامج تفريـد التعلـيم.. ويكـون هـذا الفريـق مطالبـ         –سـنة   ر كل –
مدى تقدم الطفل حو اإيفا  بأهداف تفريد التعليم، علـى وقـل حـدود مكنـه، ومقارنـة اـا       

 (.م1007 دايكس،و ،الذي ا يعانون من وية إعاقات )جب الطلبةيناظره من تقدم ر مستوى 
 

بالرهيب وو اإكراه ر اجتماعات فريق تفريد الرنامج  اأمورووليا  قد يشعر 
: عــدم امــتاك معلومــات كافيــة عــن  العوائــق امتعــددة الــي يصــادفونهاالتعليمـي نتيجــة  
والتـدريب   ،وااعتقـاد بـأن فريـق التفريـد ا مكـن ون يـتغي       ،امرجم( –العملية )اإحالة 

وعلـى   .(م3333 ،)سكيز  عون ووليا  اأموررح وط ،وإعطايهم منظمات متقدمة ،غي الكار
. إن .فقــد تقــوم بتــوفي خطــط مــا ســوف  ــدث ر اجتمــاع فريــق التفريــد    ،ســبيل امثــال

 ،(3-1 رقــم مــوذ  امثــالي موجــود ر )امثــال واأ ،(1-3امــذكرة التفصــيلية واردة ر شــكل )
ر كما ون مذكرة لقا  وو اجتماع فريق برنامج تفريد التعلـيم واردة ر املحـق اخـاص    

 .نهاية الكتاب
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 .ووض  ودوارهم ر تعليم الطفل ،مقم بتقديم كل وفراد فريق برنامج تفريد التعلي -3

 .برنامج تفريد التعليموض  اهدف من اجتماع فريق  -1

ات اآمنـة الـي يفـرض    ، واخطـو ووليـا  اأمـور  الوثيقـة امتعلقـة عقـوق     أوليا  اأمـور وض   -1
 .القيــام بها

، مــن خــال  ف الســنوية الــي   ااتفــاق عليهــا  ، مقارنــة باأهــدا قــم اراجعــة تقــدم الطالــب   -4
 .سابق لفريق برنامج تفريد التعليممسودة ااجتماع ال

جعـة امسـتويات اواليـة مـن اإجـاز اأكـادمي )امعـرر( امتعلـق بالطالـب والتقيـيم           قم ارا -3
تكــون  ، عنـدما ]ذلــك الـذي يعتمـد علــى ااختبـارات، والبيانـات الفصــلية     اأدائـي )التـوظيفي(  

نـزل خصـوص حالـة الطالـب     ، وكـذلك امعلومـات الـواردة مـن ام    متاحة بشكل سليم ومقبول
 .وتعليمه[

أهداف واموضوعات، الي م  بصلة إى مراجعـة مسـتويات اإجـاز اأكـادمي     حدد قائمة ا -9
؛ لكــي تســاعد مكــن إرســاها إى امنــزل ،ســابقةوالتقيــيم اأدائــي )التــوظيفي( )ورقــة العمــل ال 

 .وليا  اأمور على  قيق اأهداف(و

فـادة  مكـن بهـا إ   ، والكيفيـة الـي  بها قياس هذه اأهـداف واموضـوعات  حدد الكيفية الي مكن  -7
 .ووليا  اأمور بهذه الكيفية

 قم اراجة و ديد: -9

، العـــا  كـــن توافرهـــا لتحقيـــق اأهــداف )مثـــل: التعلـــيم اخـــاص  اخــدمات الـــي م و (   
 .العا  الطبيعي( ،بالتحدث

 .اخدمات لتحقيق اأهداف امطلوبة، حيث تقدم فيها وقل بيئة تعليمية مقيدةب(     
 .مساعدة امتعلقة بالتعليم العام، والتعليم اخاصالتكميلية وااخدمات جـ(    
، وااحتياجـات التكنولوجيـة   : اللغة اإجليزية كلغة ثانيـة )مثلااعتبارات اخاصةد (    

 امساعدة(.
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هم الطفـل مـع   لعـام وونشـطتها ) ـدد عنـدما ا يسـ     ر فصول التعلـيم ا  اإسهامعدم هـ(   
 .توضي  السبب(

 .ييم اإدارة التعليمية / الوايةر تق اإسهام و (   

 . ( وما بعدها39ر السن ) الطلبةخطة اانتقاات الي تراعي وعمار  -3

 .طلحات وامناقشة وثنا  ااجتماعالتعرف على القائم اتابعة امص -30

 .منهتعلقة بتقرير التطور واإفادة  ديد تواريخ ااجتماعات وما يلحقها من لقا ات م -33

، وقـم  م باإمضـا  ر اخانـة امخصصـة لـه    ، يقـو ضو ر فريـق برنـامج تفريـد التعلـيم    كل عدع  -31
 .ابتوفي نسخ من وثيقة التوقيع وحضر الرنامج لكل طرف  تا  إليه

 

علــى الــرغم مــن ون العمليــات القانونيــة  كــم ااتصــاات      التواصــل بعمــق وفهــم..   
ذوي اإعاقــات، فتنــه ليســ  لــديهم ضــمانة ر ون   الطلبــةاوادثــة بــن امعلمــن وووليــا  ومــور  

امعلمــن ســوف يفعلــون ذلــك بتقــدير وفهــم وعمــق؛ أن عديــًدا مــن ووليــا  اأمــور يأســفون         
عنـدما يعلمــون ون طفلــهم يعـاني مــن إعاقــة، فمثـل هــذا التقــدير يغلـف باأســف، وهــو تعــبي      

 إنساني طبيعي  دث تلقائيـًا عندما يتعرض اإنسان خسارة.
 

إن مســاعدة اأســر علــى التقــدم خــال هــذه العمليــة ومــر حيــوي للغايــة؛ أنــه مهــد     
لنشــأة عاقــة قويــة بــن ووليــا  اأمــور وامعلمــن. وهنــاك مــس مراحــل مــن اأســف مكــن            
وصـــفها لتوضـــ  طبيعـــة عمليـــة امشـــاعر، وهـــي: اإنكـــار، والغضـــب وامســـاومة، وو امماطلــــة          

ــا  –م(. كمـــا ون امراحـــل اأخـــرى 3393، روس –واإحبـــاط ثـــم القبـــول )كيـــوبلر      –ويًضـ
(؛ إن عمليــة مراحــل  م3374وصــفها، اــا فيهــا مــن: الصــدمة واإحســاس بالــذنب )كافــانو ،     

اأســف هـــذه قــد مكـــن تطبيقهــا بالنســـبة أوليـــا  اأمــور الـــذي يشــعرون باأســـف خســـارة       
. (114، صم1009ارر، )بنـزو، وهـ  « السعيد والناج  ر وحامهـم »، والطفل «النمطي»الطفل 

بــا  قــد هرونهــا ر ترتيــب متفــرد، وقــد  اعنــى ون اآ ،إن هــذه امراحــل متداخلــة فيمــا بينهــا 
وو امراحـل اإضـافية ر وقــ    ، ر وكثـر مــن مرحلـة مـن امراحـل اخمــس     هرونهـا كـذلك  

ــة مــا وو يبقــون ر مرحلــة مــا  ديــدً     واحــد. كــذلك  .. انظــر ا، فــتنهم قــد يعــودون إى مرحل
 .صف كل مرحلة وتقديم كل مثال عنها( الو30-1) رقمالقائمة
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 الصدمة
 

لــذين يعلمــون ون لــديهم طفــاب ذا   ووليــا  اأمــور ا 
ــة ــة   ، اإعاقــ ــ  إعاقــ ــيما إذا كانــ ــةســ قــــد  ،خاصــ

، حيــث يشــعرون  يــذهبون خــال مرحلــة الصــدمة   
 ، مع اأخباركما لو ون حياتهم، ترتج من وساسها

. وهــذا قــد  الــي تعطــى هــم عــن طفلــهم وإعاقتــه   
ــدث  ــل وكــــر ر العمــــر    ــ ، إى ون يصــــي الطفــ

 . الصدمات الي تصيب امخ مثلما  دث ر إعاقة

حن لسنا واثقـن مـا ينبغـي علينـا     »
فامعلومات الـواردة   «عمله حيال ذلك

.. حول طفلنا تقول إن لديـه إعاقـة مـا   
جــة إى وقــ  نفكــر فيــه بهــذا   إننــا عا

 .اخصوص

ــا ون ابننــا يعــاني مــن   » قد ينكر ووليا  اأمور وجود اإعاقة. إنكار إنــه لــيس مكًن
اد يقـــــول الطبيـــــب ون اأو   .التوحـــــد 

ــا بعـــــد   ــون ون يتحـــــدثوا فيمـــ ، يتعلمـــ
ن مـــا  مـــن البنـــات وونـــه ســـرعا    وكثـــر 

 .«سيتحدث
بالغضـب مـن اآخـرين وو     ووليـا  اأمـور  قد يشـعر   غضب

ونفسهم. وهذه امرحلة غالًبا ما تأتي عندما يدرك 
بــأن اأســلوب اجديــد للحيــاة مــع      ووليــا  اأمــور 

 . هي مسألة حتومة ،فل لديه إعاقةط

مـــاذا  ـــدث هــــذا لنـــا؟ لقـــد مررنــــا     »
 .«عمل طبيعي للغاية

/ مســاومة 
 ماطلة

عقد صفقة اسـرجاع وو   ووليا  اأمورقد  اول 
إعادة الظروف إى وضعها الطبيعي مع اخـدمات  

 .م بأنفسهم وو باستخدام قوة وعلىامقدمة ه

ــوفي  » ــا تــ ــو ومكننــ ــن   (40)لــ ــاعة مــ ســ
. وعندئــذ .العــا  امكثــف كــل وســبوع 

 «سيتوانا اه برعايته مرة وخرى؟
اإحساس 

 بالذنب
اإحساس بالذنب إى داخل مكن ون يوجه ذلك 

نفســـــهم وو حـــــو  الـــــذات وو خارجهـــــا )وي حـــــو و  
 .امرجم( –اآخرين 

 تسبب  ر إنها وراثة عن زوجي الي»
.. فهــي لــديها جعـل ابننــا بهــذا الشــكل 

كــل ونــواع ومتاعــب الصــحة الذهنيــة   
 .«لتهامن ناحية عائ
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ر بالعزلــــة والفــــرا  واليــــأس يشـــعر ووليــــا  اأمــــو  اإحباط
ــاعدة الشـــديد ــن مسـ ــاولون البحـــث عـ ــد ا  ـ  ، وقـ

 .أنفسهم وو لطفلهم ر ذلك الوق 

إنــه ومــر عــديم القيمــة ر ون حــاول     »
مســــــــــاعدته.. ا يبــــــــــدو ون اأمـــــــــــر   

 «.سيتغياا
ــور   القبول ــا  اأمـــ ــأتي ووليـــ ــر   –يـــ ــة اأمـــ إى  –ر نهايـــ

دث ، وإن وعــاقتهم قــد  ــ ســليم بوجــود اإعاقــةالت
 .تكييفات موجبة ر مط حياتهم

ــر طيبـــ » ــيكون اأمـ ــدينا سـ ــنحن لـ ـًا. فـ
ــون رائعــــون   ــاندة، ومدرســ ــة مســ ، عائلــ

دقا  علـــــــــــى اســـــــــــتعداد أن  ووصـــــــــــ
 .«يساعدوننا

 .م1009، ررها ووبنزو م؛ 3393روس،  –وكيوبلر ؛ م3374 ،نو افاك :امصدر
 

، عـر  ية للحزن واأسف على مواقـف عديـدة  وبينما مكن تطبيق امراحل اأساس
قافـات ن مكــن استقصـايه بشــكل تــام.   ، فــتن التطبيـق عــر الث وربعــن عاًمـا علـى  مـا يزيــد  

ر  الكيفيــة لدعاقــة  تعــر ف، فــتن الفهــم اجيــد لثقافــة العائلــة ســوف يســاعد ر      لــذلك
، فـتن العائلـة عندئـذ سـتكون وكثـر قـدرة علـى التعامـل         وصفها الصحي  ومكانها السـليم 

تنوعـة( بشـكل تكيفـي وكـر )مـاك كيـوبن       مع عملية اوزن واأسى لديها )اراحلـها ام 
 .م(3339،ثومبسون، فيوترل، ثومبسون–

ــم ــل بـــدعمك أ   ،وكمعلـ ــتطيع ون تتواصـ ــال ذوي   فتنـــك تسـ ــور اأطفـ ــا  ومـ وليـ
  وون منحـــوك ثقــتهم ر هـــذا  ، مــن خـــال تشــجيعهم علـــى ون يصــبحوا وصــدقا    اإعاقــة 

الـي   اعـات دعـم العـائات،   ا ون تقدم امعلومات هـم فيمـا يتعلـق جم   ـً. مكنك ويضالدعم
.. ومكنــك تقــديم امعلومــات امتاحــة عــن امصــادر احتمعيــة     ترعــى وطفــااب ذوي إعاقــات  

 .ااستشارةالي مكن للعائلة ون تتلقى فيها الدعم الط. سوا  العا  وو 
 

عندما تتعامل مـع وسـر، تتـوى رعايـة وطفـال ذوي      استخدام لغة ائقة ومناسبة.. 
، ذوي كطلبـة إعاقة، كن واثقـًا من ونك ستوصل إليهم قناعتك بقيمة وقـدر وطفـاهم   

مواهب وقدرات متميزة، وونهم يعانون من وجـل إثباتهـا.. إن رييـة الطالـب أول وهلـة، دون      
علــى رييــة جوانــب     روووليــا  اأمــو  إخضــاع هــذه الرييــة مفهــوم اإعاقــة، ستســاعدك ونــ        
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متعــددة ويـــاة الطفـــل. ومـــن إحـــدى الوســـائل الــي تظهـــر بهـــا تقـــديرك لقيمـــة الطفـــل     
« طفــل مصــاب اتازمــة داون  »، هــي ون تســتخدم نفــس لغتــه اأوى )مثــال:     «كتنســان»

إن اخطــوط اإرشــادية العامــة للتواصــل بهــذه الطريقــة   «(. طفــل داون»بــداب مــن القــول  
ارة إى الشخص بلغة ائقة. وكذلك إذا كان  اإعاقة غـي  تتضمن وصفبا ودود اإش

مناسبة للحوار )التحدث بشأنها( فأن  لس  عاجة إى ذكرها. كما ون عليك جنـب  
اســــتخدام مصـــــطلحات حســـــية مثـــــل: امعــــاني/ امتـــــأزم/ امصـــــاب/ الضـــــحية؛ أن هـــــذه    

كـــون امصــطلحات تســتخدم إثــارة الشـــفقة وكثــر مــن التعـــاطف. كــذلك عليــك ون ت       
ــة    ــتخدام كلمــ ــدركبا اســ ــي»مــ ــي طبيعــــين وو    أنهــــا تفــــرض ون « طبيعــ ــرين غــ اآخــ

ااسـتخدام. )انظر:القائمــة رقــم  « منبــوذة»ولــذلك ابـد مــن ون تكــون الكلمـة   منحـرفن،  
 .(لأمثلة الواردة بها ر اجمل الشائعة 33-1

 

بالنســبة  غــي معهــودةوعلـى الــرغم مــن ون التعلــيم اخــاص لديــه لغـة تبــدو غريبــة وو    
، فيجب عليك وا جعل امشكلة تتفـاقم باسـتخدام مفـردات مركبـة )مكـن      أناس كثيين

هــذه اجملــة مكــن ون تســبب   ؛ فمــثابووليــا  اأمــورامرجــم( مــع  –تأويلــها بــأكثر مــن وجــه  
إى تعلــيم خــاص؛ أن    ــويابلقــد وعطــى طفلــك  »ارتباكبــا ر فهمهــا بالنســبة لــولي ومــر:   

]وتعـــي فريــق برنـــامج تفريــد التعلـــيم[ يقــول إنـــه مؤهــل لتلقـــي هــذا النـــوع مـــن       ( IEPفريــق ) 
/ ولـي اأمـر( فاسـتخدام هـذه     )مؤسسـة امعلـم   PTO، وو وسس تقييم التعلم( :LEA) ؛اخدمات

؛ . ولــذلك، خــذ مــا يكفيــك مــن وقــ   حالــة مــن اارتبــاك وعــدم التفــاهم  يوجــدامصــطلحات 
، وإذا ودركــ  ون مــة مفــاهيم غــي   اــا يكفــي صــلك باســتخدام لغــة واضــحة   لكــي تقــوم بتوا 

 .تقوم بشرحها فوًرا وتفسي معناها، فعليك ون بالنسبة أوليا  اأمورواضحة 
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 .لقد حضرت فصاب عن تعلم اأطفال امعوقن 
     ــوق ن ــانون التــــأخر الــــذهي لــــديهم حقــ مــــن يعــ

 ينالوها من قبل.
       ــات تقـــــوم ــوًدا كمنحـــــة مؤسســـ ــد قـــــدم  نقـــ لقـــ

 .اساعدة امعاقن
   الــذين يعــانون مــن     الطلبــة فــتن   ،ر غرفــة الغــدا

ــيهم، والطلبـــة       ــع معلمـ ــادة جلســـون مـ ــات حـ إعاقـ
 .العاديون جلسون حيث يشا ون

         بعـد معانـاة إصـابة ر اوبـل العصـ.، وصـب  غـي
قادر على اوركة افرده؛ لذا ينتقـل ر كرسـي   

 خصص للمقعدين وو امشلولن.
    الطالــب الــذي يعــاني مــن الصــرع، يتلقــى جلســي

 تأهيل كل وسبوع.
 م بتعليم وطفال مصادر القرا ة اخاصة بهم.وقو 
 .هي تتلقى تعليًما خاًصا 

  لقد حضرت فصاب عن اأطفال الذين يعانون من
 إعاقات التعلم.

    ــوق ــراد ذوي التــــأخر الــــذهي، لــــديهم حقــ إن اأفــ
 وكثر اليوم عما قبل.

      لقد قدم  نقوًدا كمنحـة مسـاعدة النـاس الـذين
 .يعانون من إعاقات

  ــة ــدا ر غرفــ ــة ذوو اإعاقــــات    ،الغــ جلــــس الطلبــ
ــة   ،الشــــديدة مــــع معلمــــيهم بينمــــا جلــــس الطلبــ

 اآخرون حيث يشا ون.
  .هـو يتحـرك    ،بعد معاناة إصابة ر اوبل العصـ

ــدين عـــــن      ــي خصـــــص للمقعـــ ــى كرســـ اآن علـــ
 .اوركة

    الطالــب الــذي يعــاني مــن الصــرع، يتلقــى جلســي
 مرين كل وسبوع.

  امصـادر القرائيـة   وعلم اأطفال كيف يقروون من
 اخاصة بهم.

 .هي تتلقى خدمات تعليم خاص 
 

    والــذي، وامتميــزين الفــائقن بالطلبــة امتعلــقافتس يــ. ك وبجــاك قــانون يــنص
 التشـريع  هـذا  وَفـر  وقـد ، وامتميـزين  اموهـوبن  الطلبة بتعليم التكفل على م3399 عام ر هـ نـ س

 التعليميـــة وامـــواد والوســـائل اخـــدمات إعـــداد الازمـــة امـــداخل لتعمـــيم مؤكـــدة ضـــمانات
 .استثنائية تعلمية بقدرات يتمتعون الذين الطلبة هؤا  لصا  امطلوب والتدريب الازمة،
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 فيمـا  الطفـل  لـدى  تكـون  قـد  الـي  امؤشـرات  عـن  تبحـث  ون عليـك  فتنه ،وكمعلم
 مهــارات: تتضــمن الطلبــة هــؤا ) اخاصــة الســمات إن .الــتعلم ر العــالي جهــده يتصــل
 اسـتطاع  حـب ) عـال  وفضول ،قوية وذاكرة ،الكلمات من ضخمة  موعة ،مبكرة قرائية

 امبـادوة  علـى  وقـدرة  ،مستقل وعمل ،وسئلة طرح على عادية غي وقدرة ،(امرجم – ومعرفة
 عــن  كافيــة ومعرفــة  ،بســيطة غــي  معقــدة ووفكــار ،ااهتمــام  مــن طويــل  ومــدى ،وامبــادرة

 علـى  والقـدرة  ،امعقـدة  للعاقـات  واضـ   وفهـم  ،جيـدة  منطقية ووحكام ،متعددة موضوعات
 وجهـد  وطاقـة  ،والدقـة  بالعـدل  امسـتوى  رفيـع  وإدراك ،واجـدة  باأصـالة  تتميز وفكار إنتا 

 مــــن منطقــــة وي ر ااســــتثنائية اأدا  مظــــاهر كــــل تاحــــب ون ومكنــــك إذا. .عــــالين
 امتابعــــة منــــك يســــتحق الطالــــب هــــذا ون تؤكــــد ون مكنــــك فتنــــه ،الســــابقة امنــــاطق

 .والتقييم
 

 اماحظـــة عمليـــة ر وإشـــراكهم ووليـــا  اأمـــور تضـــمن يـــتم ون امهـــم منـلـــ إنـــه
 وتوضـــ  .ورعايتهـــا امتميــزة  القـــدرات وذوي اموهــوبن  للطلبـــة اخاصــة  القـــدرات وتعــر ف 
 الـــذي التواصـــل حـــو بالرضـــا يشـــعرون ا اأمـــور، ووليـــا  مـــن عديـــًدا ون البحـــوث بعـــ 

، برونكـا ) فرديـة  تكـون  وا إى ميل أنها ذاتها؛ بالعملية يتصل فيما ،امدارس من يتلقونه
 .(م1003 ،برونكا و

 

 تكــون بــأن يقصــد مــاذا معرفــة إى  تــاجون اأمــور ووليــا  فــتن ،مبدئيــة وبصـورة 
 يتميــزون الــذين الطلبــة عــن هتلــف ذلــك ون وكيــف ،متميــزة وقــدرات مواهــب لــديك

 للغايـة؛  مهـم  ومـر  للطفـل  برنـامج  تطوير ر اإسهام إى ووليا  اأمور دعوة إن .اـًوكادمي
 وهــي  ،عــادي  فصــل  ر موجــودة تكــون  ون مكــن  ،مســتوًى التعليميــة  اخــدمات  وكثــر أن

 للحصــول امتاحــة ااختيــارات مناقشــة بالضــرورة وتتطلــب ،مطلوبــة تكــون ون إى  تــا 
 حــدد  إذا ،امثــال ســبيل  وعلــى .امدرســة  ر توفيهــا مكــن  ا الــي امتاحــة  اخــدمات علــى

ــا ون الربويــون  فــتن  وجامعــة، ثانويــة  مدرســة ضــمن  إدراجــه مــن يســتفيد  ســوف مــا  طالًب
 .حلية كلية إى انتقاله ترتيب إى سيحتاجون ووليا  اأمور
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 الــذي العــادي للشــرح تغــييات  ــدث وامتميــزين اموهــوبن للطلبــة التــدريس إن
ــوم ــه تقـ ــوفي وو بـ ــرامج تـ ــة الـ ــوفي .امتخصصـ ــات ولتـ ــة البيئـ ــة التعليميـ  ،الثريـــة / الغنيـ

ــدريس اســـتخدام فبتمكانـــك ــدرة تفريـــدي، تـ ــار علـــى وقـ ــات عـــرض إظهـ ــود ،احموعـ  وعقـ
 تتضـمن  منفصـلة  وخـرى  وبـرامج  ،اإنرنـ   شـبكة  مـن  الـواردة  التعليميـة  وامصـادر  ،التعلم

، برونكـا ) امتاحـة  الـتعلم  اعـدات  التسـارع  ودرجـات  امنزلـي  والتـدريس  ،الذكيـة  الفصـول 
 .(م1001 ،وميوتي ؛م1003 ،برونكاو

 

 الــي للكيفيــة، امناســب امــدخل معهــم وحــدد ،اأمــور ووليــا  مــع جهــودك نــاق 
 ر اـًوصر ـ  اـًواضحـ  كـن  .لطفلـهم  مكـن  ودا  وقصـى  إى الوصول بها تيس ر ون مكنك

 إمــداد  الازمــة لأفكــار  ذهــي عصــف  بــتجرا  وقــم  ،حــدوثها اممكــن  ااحتمــاات عــرض
 زمــي مــدى وإجــاد ،وامقبولــة اممكنــة اولــول حــول والتفــاوض امتســارع والشــرح التعلــيم

 .(م1001 ،ميوتي) االتزام على امعتمدة للمتابعة حدد
 

ــه ،كمعلـــم ــك فتنـ ــل مكنـ ــع التواصـ ــا  مـ ــور، ووليـ ــا اأمـ ــل فيمـ ــوص يتصـ  خصـ
 طفلـهم  جعـل  عـن  وكـذلك  امنـزل  ر فيها ااخراط هما مكن الي اإثرائية اأنشطة
 هـذه  مـع  للمواكبة الازمة والدروس ،العلمية والنوادي ،اإثرائية احموعات ر يتشارك
 :انظــر) بالفصــل اخاصــة الدعائيــة الرســالة ر اأفكــار هــذه وضــع إن. .امتميــزة القــدرات
 بالنســبة لــيس ،الازمــة بــالقوة ومــدهم ووليــا  اأمــور تشــجع ون مكنهــا( الثالــث الفصــل

 ووادهـم  مـ تعلـ  نطـاق  وامد  أن ،بالفصل طابك ومور ووليا  لكل اـًويض ولكن ،فقط هم
 .الفصل يدرسه الذي الدراسي امقرر يتجاوز فيما

 

 اآبـا   اجموعـات  اـًويضـ  بتمـدادك  التعليميـة  منطقتـك  وو مدرسـتك  تقوم وقد
 إن إذ خاصـة؛  اسـتثنائية  قـدرات  ذوي وطفـااب  ترعـى  الـي  العـائات  مـع  والتواصل للتدريب

 وو اموهــوب الســلوك خصــائص عــن وفضــل بشـكل  يتعلمــوا ون أوليــا  اأمــور يســم  ذلـك 
ــديم عمليــــة علــــى التعــــرف ر دورهــــم كــــذلك يفهمــــوا وون ،امتميــــز ــة هــــذه تقــ  اخدمــ
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 والتشـارك  وطفـاهم،  دعـم  وجـل  مـن  ومـؤثرة  فاعلـة  طـرق  ر والتشـارك  ،امتميـزة  التعليمية
 ينشـأ  قـد  مـا  اولـول  وإجاد ،عائاتهم ر اآخرين اأطفال بتقييم تتعلق الي اأفكار ر

 .وطفاهم وجل من ثرية تعليمية فرص تقديم ر يواجهوها ون مكنهم ، ديات من
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 مـع  تتمـاز   ونمـن   ابـد  ،ومـؤثًرا  فعـااب  مدرًسـا  تكون لكي متلكها الي امهارات إن
ــارات، ــي امهـ ــا الـ ــي  تاجهـ ــل لكـ ــةعابف تتواصـ ــأثي ليـ ــع وتـ ــائات مـ ــك عـ ــا .طابـ  وبينمـ
 تكــون وون ،عــرص كلماتــك طتــار ون عليــك فــتن لوجــه، اـًوجهــ العــائات مــع تتواصــل

 فهـم  عن تبحث ون عليك .التواصل يشكل فيما جسدك يرسلها الي ،لرسائلك اـًمدرك
 واضــحة لغــة تســتخدم وون معــك، يتواصــلون الــذين اأمــور ووليــا  مــع تواصــلك رســائل
 خاصــــات إى تتوصـــل  لكـــي  ،النشــــط ااســـتماع  مهـــارات  وكــــذلك ،متفاوضـــة  ،جازمـــة 
 .ومررة معقولة

 

 نــوعي بشــكل تكتــب ون فعليــك ،مكتوبــة بلغــة اأمــور ووليــا  مــع تتواصــل عنــدما
 امعـــاني وتتبـــع ،اـًوضوحـــ وكثـــر بشـــكل امســـتهدفن اأمـــور ووليـــا  إى تكتـــب وون ،حـــدد

 ابـد  التواصـلية  كتاباتـك  إن. .(امرجـم  – اجميع لدى امعروفة) القياسية اإجليزية
 تتبـع  ،حديثـة  عصـرية  بلغة امكتوبة رسائلك ترسل إنك إذ وواضحة؛ حازمة تكون ونمن 

 عـن  الكتابـة  إى عاجـة  تكـون  عنـدما  ،امقبولـة  واأخاقيـة  القانونيـة  اإرشادية اخطوط
 ..والوعي باإدراك تتصل قضايا

 

 مــن ،الثقــة مــن عاقــة تنمــي فأنــ  ،للعــائات متنوعــة ومــاط عــن الكتابــة عنــد
 التقييميــــة اأحكـــام  إصــــدار وعـــدم ( امتفــــردة) التقليديـــة  غــــي لظـــروفهم  الفهــــم خـــال 

 والعــائات ،اللغــوي/  الثقــار التنــوع ذات العــائات ون كادرا عليــكإن  كمــا. .الصــارمة
 اـًواعيـ  اـًإدراكـ  تتطلـب  ، ـديات  لديهم استثنائية تعليمية قدرات ذوي وطفااب ترعى الي
 لديفـا   اآخـرين؛  مـع  وتعـاون  تـآلف  ر ويعمـل  ويفهـم  يسـمع  ون يستطيع الذي امعلم من

 .الطلبة هؤا  باحتياجات
 

ــعر قـــد فتنـــك ،وكمعلـــم ــارات لـــديك ليســـ  بأنـــه تشـ ــي الـــي ااتصـــال، مهـ  تفـ
 مـ تعلــ تواصــل ون عليــك ،كمعلــم فتنــك ،وبعــد .وعــائاتهم طابــك كــل باحتياجــات
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 نفسك عن التعبي ر قدراتك بتطوير تقوم وأنك. .فيها وامشاركة اجديدة امهارات
 طابـك  يقـوم  ،امتبـادل  وااحـرام  الفهـم  مـن  اـًمناخـ  توجـد  سـوف  فتنـك  ،اآخـرين  وفهم

 .  .بدعمه ومورهم ووليا  ويقوم ،بتثرائه
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 الفصل الثالث

. اأطفـــال روضــة  إى الــذهاب  لتو هـــا هيــورا، / للســيدة  اأكـــر اابنــة  روز، بــدوت 
 العارمـة  بالسـعادة  تشـعر  فهـي  التجربـة؛  هـذه  حيال متباينة مشاعر هيورا/ السيدة طاج
 بالفقـدان،  شـعور  يسـاورها  نفسـه  الوق  ور مستقلة، وت صب  وتكر تنمو روز ابنتها لريية

 دعـم  ر بشـدة  هيـورا / السـيدة  ترغـب . دونها خرات وتكتسب جارب طوض سوف فابنتها
 مـــا معرفــة  تــود  اأخـــص وعلــى  امدرســية،  اأنشــطة  ر امشـــاركة وتــود  روز، ابنتهــا  تعلــيم 

 ر هيـورا / السيدة تأمل كما. امنزل ر مساعدتها من تتمكن كي امدرسة ر روز تتعلمه
ــل ون ــم يتواصـ ــا، روز معلـ ــد  معهـ ــات هاومـ ــي بامعلومـ ــا  الـ ــا  تـ ــاعدة ر إليهـ  ر روز مسـ

 .امنزل
 

 التعليميـــة؛ العمليــة  ر الطلبـــة ومــور  ووليـــا  بهــا  يقـــوم الــي  اأدوار تغـــيت لقــد 
 الــي فامــدارس. التعليميــة العمليــة ر اأمــور ووليــا  اشــاركة القــوانن تفــوي  بســبب
ــادات تتلقـــى ــة ااعتمـ ــة اماليـ ــانون اوجـــب امخصصـ ــيم قـ ــع تعلـ ــال، ميـ ــة اأطفـ  مطالبـ

 كـل  علـى  يتحـتم  ونـه  عـن  فضـاب  بامدرسـة،  ااستشـارية  احـالس  ر اأمور ووليا  بتشراك
 فيهــا يتشــارك الــي الطريقــة توضــ  واتفاقــات، مواثيــق إبــرام اأمــور وووليــا  امــدارس مــن

 وزارة) والشـباب  اأطفـال  بتعلـيم  يتعلـق  فيمـا  امسـؤولية،  اأمـور  وووليـا   امـدارس  مـن  كل
ــة ــة، والتعلـــيم  الربيـ ــة مـــن (. م1001 اأمريكيـ ــنص وخـــرى،  ناحيـ ــيم قـــانون  يـ  اأفـــراد  تعلـ
. بأبنـائهم  اخـاص  التعلـيم  فريـق  مـن  جـز   هـم  اأمور ووليا  ون علىم 1004 لسنة امعاقن

 ر امشـاركة  علـى  قائمـة  اأمـور  وووليـا   امعلمـن  بـن  العاقـة  وصبح  اليوم، مدارس ر"
 وصــاحيات اختصاصــات اأمــور وووليــا  امعلمــن مــن لكــل يكــون عيــث ااختصاصــات؛

 اثابـة  الفاعـل  التواصـل  ي عتـر  لذلك للطفل، التعليمية بالتجربة يتعلق فيما حددة،
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(. 91 ص ،م1001 بـــوركي، - وهاجـــان مـــارتن" )واأســـر امـــدارس بـــن يـــربط حيويً ـــا عـــاماب
 جهـــوًدا اأرجـــ  علـــى اأمـــور ووليـــا  يبـــذل اأمـــور، ووليـــا  مـــع امعلمـــون يتواصـــل عنـــدما

 ا(. م1009 بينـز،  برانـد،  فيلنـر،  سيتسـينجر، ) امدرسـة  مـع  وامشاركة للتواصل مشركة
 امشـاركة  إى اأسـر  يـدعو  الدراسي العام مدار على اأسر مع امدارس تواصل ونر  شك

 .بامدرسة التعليمية العملية ر امشاركة عن فضاب وبنائها، تعليم ر
 

ــا  ــا   تـ ــور ووليـ ــات إى اأمـ ــة معلومـ ــفة حققـ ــتمرة؛ بصـ ــاركوا كـــي مسـ  يشـ
 مـع  امسـتمر  التواصـل   قيـق  لضـمان  طريقـة  وفضـل  وتتمثـل . وبنـائهم  تعلـيم  ر ليـة عابف

 علــى  ينبغــي ،الطلبــة وعمــار عــن النظــر وبصــرف . حــددة تواصــل طــرق تقريــر ر اأســر
 اعنـى  الدراسـية؛  اوجـرات  داخـل  مارسـاتهم  ضـمن  حـددة  تواصـل  طـرق  بنـا   امعلمن

 إرســال: مثــل) ومــنظم اعتيــادي بشــكل بامعلومــات اأمــور ووليــا  تزويــد عليــك جــب ونــه
 ماحظــات تقـارير  وإرسـال  شــهري، نصـف  بشـكل  اإلكرونـي  الريــد عـر  اأنشـطة  تقـارير 
 حادثـات  إنشـا   ر الطلبـة  وإشـراك  ،(وسبوعًيا اأسرة منزل إى للطالب بالنسبة امدرسة

 مــن واأهــم(. ا دثــة امــدونات وو الشــهرية اإخباريــة الرســائل: مثــل) ومــورهم ووليــا  مــع
 دعــم مــن يتمكنــوا كــي إليهــا  تــاجون الــي بامعلومــات، اأمــور ووليــا  تزويــد هــو ذلــك

 التفاعـل  طـرق  ننـاق   سـوف  الفصـل،  هـذا  صـفحات  وخـال . أبنـائهم  التعليمية العملية
 ااتصــاات وعــر اهــاتف خــال مــن الدراســي العــام مــدار علــى واأســر اأمــور ووليــا  مــع

ــا ونوضـــ  اأهـــداف، نـــذكر. امكتوبـــة ــات ونقـــدم والقيـــود، امزايـ ــات عامـــة توجيهـ  ومعلومـ
 ومثلــة  اـًويضــ  نقــدم  كمــا . إجرائهــا  وكيفيــة اخطيــة  ا ادثــات  مضــمون  حــول  حــددة

ــة لاتصـــاات ــثًيا الـــي اخطيـ ــا كـ ــون يســـتخدمها مـ ــائق: امعلمـ ــتندات) وثـ ــديم مسـ  تقـ
 امنزلـي،  والواجـب  ،الدعائيـة / اإخباريـة  والرسـائل  الدراسـية،  امنـاهج  وخطـط  ،(امعلومـات 

 الطالـب  تقـدم  مسـتوى  وتقـارير  النشـاط  وتقـارير  وامنـزل،  امدرسـة  بـن  اماحظـات  وتقارير
 .قانونية ووثائق امدرسة، ر
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 ومًرا وصب  قد الطلبة ومور ووليا  مع اهاتفية وا ادثات امكامات إجرا  ون يبدو
 تشــي الواقــع، ففــي. اآن فيـه  نعــي  الــذي اإلكرونــي، العصـر  ر مســتخدم وغــي قـدًما، 

ــاث ــر ون إى اأعـ ــا  اأسـ ــور وووليـ ــد اأمـ ــلون قـ ــاات يفضـ ــة ااتصـ ــن اإلكرونيـ ــواع عـ  ونـ
 ومــع(. م1009 برينــك،فــان  ؛م1003 شــاين،) امدرســة مــع تواصــلها ر اأخــرى ااتصــاات

 يبـدو  وقـد . اأخـرى  ااتصـاات  ونـواع  حل اإلكرونية ااتصاات  ل ون جب ا ذلك،
 مائــم غــي امدرســة ر اأمــور أوليــا  الفعلــي التواجــد خــال مــن لوجــه اـًوجهــ التواصــل

 ااتصـــاات. امعينـــة اوـــاات بعـــ  ر اأفضـــل التواصـــل وســـيلة ي عتـــر ونـــه إا ،وفاعـــل
 ومشـاركة  اأمـور،  بأوليـا   الرحيـب  ر اسـتخدامها  مكـن  شفهية، اتصاات هي اهاتفية

 إى اأمـور  ووليـا   ودعـوة  وامعلـم،  امدرسـة  حول بامعلومات اأمور ووليا  وتزويد امعلومات،
 مـن  بداخلـهم  يـدور  مـا  لطـرح  الفرص اأمور ووليا  ومن  امدرسة، تقيمها الي الفعاليات

 وا ادثـات  امكامـات  مكن وخرى، ناحية من(. م3339 جيستافسون،) فيها والتناق  وسئلة
 بأوليـا   ااتصـال  للمعلمـن  مكـن  حيث طابهم، حول مزيد معرفة من امعلمن اهاتفية

 وحادثـات  مكامـات  إجـرا   ويًضا ومكنهم ونفسهم، لتقديم الدراسي العام بداية ر اأمور
 الطلبـــة ومــور  ووليــا   مــع  عاقـــات بنــا   بهــدف  الدراســي؛  العـــام مــدار  علــى  دوريــة  هاتفيــة 

 اتصــاات  ن ظــم إنشــا  الســوا  علــى وامــدارس  للمعلمــن مكــن ا،ـًويضــ. عليهــا وا افظــة
 احتمـــع وعضـــا  ميـــع إى هاتفيــة  رســـائل إرســـال خاهـــا مــن  مكـــن ماعيـــة، هاتفيــة 
 .واحد وق  ر( هواتف ملكون الذي والطلبة اأمور، ووليا : مثل) امدرسي

 

 اهـاتف؛  عـر  اأمـور  وووليـا   اأسـر  مـع  بالتواصـل  امتعلقة امزايا من عديد يوجد
 دعـــم مكنهـــا  –ااجـــاه ثنائيـــة اتصـــاات كونهـــا مـــن اـًانطاقـــ – اهاتفيـــة فااتصـــاات
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ــة بـــن التعـــاون ووجـــه تســـهيل إى باإضـــافة اأســـر، مـــع العاقـــات وواصـــر وتعزيـــز  امدرسـ
 الـرغم  وعلـى (. م1001 التعلـيم،   ال ر امائمة امنازعات تسوية وا اد كارتر) واأسرة

 وا ادثـات  امكامـات  خـال  ونـه  إا نفسها، الوظيفة تؤدي اإلكروني الريد رسائل ون من
ــون اهاتفيـــة ــل يكـ ــ اـًــــفوري التواصـ ــ. اـًوتفاعليـ ــرا  يســـتغرق ا ا،ـًووحيانـ ــة إجـ ــة مكامـ  هاتفيـ

ــ امعلـــم مـــن ســـريعة ــال هـــو مثلمـــا ا،ـًوقتـ ــة علـــى الـــرد ر اوـ ــد رســـائل مـــن  موعـ  الريـ
 . اإلكروني

 

 إذا وامعلمـــن اأمــور  وووليـــا  اأســر  بـــن ا،ـًفوريــ  يكـــون اهــاتف  عـــر التواصــل  إن
 أن مفيـدة  اجماعيـة  اهاتفيـة  امكامـات  وت عتر. اأمور وووليا  اأسر إى رسائلهم وصل 

 حقيبـة  مـن  اإطـاق  علـى  إخراجهـا  يـتم  ا وو تضـيع،  قـد  الي الورقية الرسائل خاف –
 امكامــات  ون كمــا . الطلبــة  منــازل إى مباشــرة  توجيههــا  يــتم اهاتفيــة  الرســالة  –الظهــر

 امواعيــد وبــرامج جــداول ر تغــييات ويــة حــدوث عنــد اـًويضــ مناســبة اجماعيــة اهاتفيــة
ــد: مثـــل) ــة، الـــرحات مواعيـ ــائل ،(وااجتماعـــات اميدانيـ ــأن التـــذكي ورسـ ــبات بشـ  امناسـ

 امعلمـن  ولقـا ات  اجديد، الدراسي العام ببد  ااحتفال ليلة مناسبة: مثل) ااجتماعية
 كلـها  امدرسـة  ر تـؤثر  الـي  الطـوارئ  وحاات ،(اخاصة ااحتفاات وويام اأمور، بأوليا 

 بعـــ  تقــدم (. امدرســة  غلــق  فيهــا  يتقــرر  الــي  واأيــام  اخطــرة،  اجويــة  اأحــوال : مثــل )
ــات ــة امؤسسـ ــم التجاريـ ــل ن ظـ ــاعي، التواصـ ــي اجمـ ــل الـ ــع تتكامـ ــم مـ  معلومـــات  إدارة ن ظـ

 غيــاب مثــل عــاات إباغهــم اأمــور ووليــا  إى هاتفيــة رســائل إرســال وجــل مــن ؛الطلبــة
 واســتنفاد هــا، ا ــدد اموعــد عــن الطالــب اســتعارها الــي امكتبــة، كتــب وتــأخر الطالــب،

ــالش ــة امبـ ــة اماليـ ــات امخصصـ ــة لوجبـ ــة علـــى وللتعـــرف ،الطلبـ ــذه ومثلـ ــن ظم، هـ ــى الـ  ي رجـ
 :التالية امواقع على اإطاع

(www.schoolreach.com, www.schoolmessenger.com, www.prek-12notification.com.) 

 ومــور ووليــا  مــع اهاتفيــة ا ادثــات إجــرا  تعــرض الــي القيــود مــن عديــد ويًضــا هنــاك
 هنـاك  تكـون  عنـدما  اأسـرة  مـع  هاتفيـة  اتصـاات  امعلـم  ي جرى اأحيان، بع  ر. الطلبة
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 يسـعون  ا وقـد  امعلمـن،  مع التواصل ر اأمور ووليا  يرغب ا وقد. الطلبة مع مشكات
 الغالــب ر ســلبية اهاتفيــة امكامــات نتيجــة كانــ  إذا معهــم، الثقــة مــن عاقــة بنــا  إى

 علـى  اأمـور  وووليـا   امعلمـن  قـدرة  عـدم  وبسـبب  ذلك، إى باإضافة(. م1004 ولوف،بوج)
 إسـا ة  اأرجـ   علـى  يـتم  سـوف  اهاتفيـة،  امكامات وثنا  الشفهية غي الرسائل مع التعامل
 وبالنســبة. لوجــه اـًوجهــ اشخصيـــً إجرايهــا   إذا مــا خــاف اهاتفيــة، ا ادثــات تفســي

 امنـزل،  ر الطلبـة  ومـور  ووليا  على العثور ر التحدي من بنوع اأمر يتسم قد للمعلمن،
 اآبــا  يكــون فلــن الدراســي، اليــوم خــال هاتفيــة مكامــات بــتجرا  قــاموا امعلمــن ون فلــو

 ا ولغوًيــا ثقافًيــا امخــتلفن الطلبـة  ومــور ووليــا  ون ولــو. امنـزل  ر اأرجــ  علــى العـاملون 
 معهــم التواصــل – كــذلك – امعلمــن اقــدور يكــون فلــن اإجليزيــة، اللغــة يتحــدثون

 .اأمور أوليا  اأصلية اللغة يتحدث ا امعلم كان إذا مباشر، بشكل
 

 ومـور  ووليـا   مـع  للتواصـل  خصص هاتف رقم إى امعلمون  تا  بد ، ذي بادئ
ــة ــذه. الطلبـ ــة هـ ــد امعلومـ ــتمارات ر الغالـــب  ر توجـ ــجيل اسـ ــة تسـ  ملفـــاتهم  ر وو الطلبـ

 ســيكون مــن لتعـر ف  اأســئلة بعـ   اأمــور ووليـا   تســأل ون إى  تـا   فراــا الراكميـة؛ 
 معرفـة  ويًضـا  عليك جب كما. بكثرة امستخدم اهاتف رقم وما ة،الرئيس ااتصال جهة

 هــذا علــى هاتفيــة رســائل تــرك ون امناســب مــن كــان إذا ومــا لاتصــال، امناســبة اأوقــات
 . ا وم الرقم

 

 اأمــور، ووليـا   تعليقــات خـص  اأمــور، ووليـا   مــع هاتفيـة  حادثــات إجـرا   وثنـا  
. الـبع   بعضـهما  يفهـم  الطـرفن  كـا  ون ضـمان  وجـل  مـن  توضـيحية؛  وسـئلة  هـم  ووجـه 

 هاتفيـة  مكامـات  إجـرا   الوقـ   مـن  يكفـي  ما خذ اأمور، ووليا  مع طيبة عاقات وإقامة
 اأمـور  ووليـا   مـع  لـك  اأوى اهاتفية امكامة تكون ون جب(. م1004 ولوف،بوج) إجابية

 وإى ،الطلبــة إى التــزام برســائل تبعــث اإجابيــة اهاتفيــة فامكامــات وحفــزة؛ مشــجعة
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 مكامــات إجـرا   وعنــد(. م1003 وشـريدان،  كريستونســون) اأسـر  مــع امتواصـلة  ااتصـاات 
 ووجـه  لق،ـ اخـ  بدماثـة  و ـل  اأسـرة،  وفـراد  نظر ووجهات آرا  إى استمع إجابية، هاتفية

 اأسـرة؛  مع العمل ر رغبتك عن عر. معك والتحدث للتواصل وقتهم على الشكر هم
 لغـة  تسـتخدم  وا اأكـادمي،  امسـتوى  علـى  التقـدم   قيـق  ر طفلـهم  مساعدة وجل من

 آرا  علــى والــرد امعلومــات، مشــاركة بلوس ــ ومــاط وتوطيــد تثبيــ    وإذا. الفهــم صــعبة
 مـن  ي صـب   اإجابيـة،  اهاتفيـة  ا ادثات خال اأسرة ووفراد اأمور ووليا  نظر ووجهات

 مـع  بشـأنها  والتحـدث  إثارتهـا  جـب  الـي  امشكات وو" السارة غي اأخبار" مناقشة السهل
ــد. اأمـــور ووليـــا  ــر، البدايـــة ر مشـــكات ظهـــور عنـ ــل مـــن اأمـ ــورة مناقشـــتها اأفضـ  بصـ

(. م1000 جيسـتويكي، ) اهـاتف  عـر  بشـأنها  التحـدث  مـن  بـداب  اأمـور،  ووليا  مع شخصية
ــن ــة امكامـــات  اســـتخدام  مكـ ــد امتابعـــة،  حادثـــات  ر اهاتفيـ  امشـــكات  طـــرح  يـــتم  ون بعـ

 .ومناقشتها
 

 مــع  طيبــة عاقــات  إقامــة ر مفيــدة  اإجابيــة اهاتفيــة  امكامــات ون إى ااســتناًد
 فبـداب . اجيـد  السـلوك  وصـف  ر امكامـات  هذه مثل إجرا  عند حدًدا كن اأمور، ووليا 

 امتعلقـة  امشـكات  كافـة  ولـيكس  ونهى: "قل ،"اليوم اـًطيب وليكس ودا  كان: "تقول ون من
ــوم الرياضـــيات اـــادة ــع امشـــكات ناقشـــ  إذا". اليـ  عـــر معهـــم وتابعـــ  اأمـــور، ووليـــا  مـ

 باللباقــة  ــل. تقييميــه بيانــات إصــدار وجنــب اوقــائق علــى ركــز اهاتفيــة، ا ادثــات
 جرونلنـــد، لـــن، ميلـــر،) اأمـــور ووليـــا  مـــع امشـــكات مناقشـــة عنـــد اـًدومـــ لقـ اخـــ ودماثـــة

 هــذا خــال امنزلــي الواجــب ودا  ر ولــيكس يــتغي ن: "ولــي اأمــر  وخــر: فمــثاب(. م1003
 ونهـــي: "هـــم قـــل". منــه  امطلـــوب يـــؤدي وا كســـول طالــب  ولـــيكس" :مـــن بـــداب ،"اأســبوع 
 ولكنــه كثــب، عــن عليــه وشــرف  عنــدما الرياضــيات مــادة ر لــه امخصــص العمــل ولــيكس
 دائًمـا،  مهامه بأدا  وليكس يقوم ا: "من بداب ،"لديه العمل عادات من يطور ون إى  تا 

 ".جانبه إى وتواجد عندما إا شي  وي يعمل وا
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 امكامــات تســاعد قــد اأمــور، ووليــا  مــع العاقــات لبنــا  وداة كونهــا مــن اـًانطاقــ
 ومقـدًرا  اـًحساسـ  كـن (. م1003 ويـانج،  ديفـيس، ) إجابيـة  عاقات بنا  ر الدورية اهاتفية

 العاقــات بنــا  مكامــات تكــون ون جــب. اخــاص جــدولك ومتطلبــات ووليــا  اأمــور لوقــ 
 سـيكون  للطالب، اإجابي اأدا  مناقشة إى ووليا  اأمور دعوت فتذا ختصرة، اهاتفية

 مناقشــة تــدعوهم كنــ  إذا ومــا الصــوتي، الريــد نظــام عــر رســالة تــرك ون امناســب مــن
 عـر  رسـالة  تـرك  مـن  بداب ،ووليا  اأمور إى مباشرة التحدث اأفضل من سيكون مشكلة،

 بـأي  هـاتفي  اتصـال  بـتجرا   القيـام  وقبـل . آخـرون  ونـاس  يسـمعها  قـد  الصـوتي  الريد نظام
 تكون كي ماحظاتك، وجهز قوله، تنوي ما حدد اأسرة، وفراد وحد وو اأمور ووليا  من

 نـرة  راقـب  ،ووليـا  اأمـور   وحـد  إى التحدث ووثنا . وحددة مركزة اهاتفية حادثتك
 مـن  حالـة  إحـداث  ر التسـبب  عـدم  ضـمان  وجـل  مـن  الكـام،  ر سـرعتك  ومعـدل  صوتك،
 .منهم أي اإرهاق

 

 بعمـل  قـم  التعليقات، بع  لديهم كان وو امخاوف بع  اأمور ووليا  انتاب إذا
 الـي  امخـاوف،  بعـ   معهـم  حادثاتـك  خـال  اأمـور  ووليـا   وثار وإذا. بذلك ماحظات

 ســـوف الـــي الكيفيـــة، بتحديـــد ا ادثـــات هـــذه وخـــتم معهـــا، والتعامـــل معاجتهـــا جـــب
(. م3333 جونسـون، ) معهـم  اأمـور  هـذه  متابعـة  موعـًدا  هـم  وحـدد  مخـاوفهم،  بهـا  تستجيب

 وخـاوف،  قلـق  مـن  يسـاورهم  ومـا  وسـئلة  مـن  اأمـور  ووليـا   يطرحـه  وما ا ادثات ومتابعة
( 1–1)و( 3–1)رقمــا الشــكان  تــوي. اهاتفيــة وااتصــاات للمحادثــات بســجل احــتفب

 ر ويًضـا  موجـودان ( 1–1)و( 3–1) رقما موذجانواأ اهاتفية، السجات بشأن ومثلة على
 وقـ   لـديك  يكـن  ن إذا اأمـور،  ووليـا   مـن  هاتفيـة  مكامـات  تتلقـى  ون اممكـن  مـن . املحق
 فيـه  ليعـاودا  موعـًدا  هـم  وحـدد  مشـغول،  بأنـك  وبلغهـم  ومـور،  من لديهم ما مناقشة كاٍف

  تـا   مـا  مناقشـة  عنـد  اانتبـاه  مشـت   تكـون  ون تريـد  ا فأنـ   وخـرى؛  مـرة  بـك  ااتصال
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 اهاتفيـة؛  امكامـات  فيـه  تتلقـى  موعـد   ديد ر وترغب معك، مناقشته إى اأمور ووليا 
 ووليـــا  وبـــن بينـــك تـــدور الـــي للمحادثـــات واانتبـــاه الركيـــز كامـــل ر تكـــون عيـــث
ــور كانـــ  إذا. اأمـــور ــود الـــي اأمـ ــا  يـ ــور ووليـ  معلمـــن تتضـــمن معـــك مناقشـــتها اأمـ
 ا ادثـات  ر مشـاركتك  اأفـراد  هـؤا   بدعوة قم امدرسة، ر العاملن من وًيا وو آخرين،

 تشــارك عنــدما الفهــم، وســو  ااتصــاات ســو  حــاات  ــدث. اأمــور ووليــا  مــع اهاتفيــة
 حــو علــى اأســرة وفــراد إى التحــدث دون ماعيــة، هاتفيــة حادثــة ر امعنيــة اأطــراف

ــابودي،) منفـــرد ــوبر، يســـون،جام تشـ ــة مـــن(. م1003 وهـ  امشـــكات كانـــ  إذا وخـــرى، ناحيـ
 فمـــن هاتفيـــة، مكامــة  خـــال ســـخونة ا ادثــات  اشـــتدت إذا وو اأهميـــة، مــن  بقـــدر تتســم 

 اشخصيًــ  امشـكلة  مناقشـة  فيـه  يـتم  لقـا   لعقـد  والرتيـب  ا ادثـة،  مواصـلة  عـدم  اأفضل
 لوجـه،  اـًوجهـ  ومناقشـتها  اشخصيًــ  التواصـل  ملحـة  مشـكلة  فرضـ   حـال  ور. لوجه اـًوجه
 عقـد  ر تفكـر  فراـا  مواعيـدك،  جـدول  مـع  يتعـارض  ووليـا  اأمـور   مواعيـد  جـدول  ون غي

 يتـوافر  ا ذلـك،  ومـع . الويـب  شـبكة  علـى  القـائم  امـؤمرات  نظـام  باسـتخدام  حقيقي لقا 
 اإنرن ، شبكة إى الوصول إمكانية وووليا  اأمور ون  لديك توافرت إذا إا اخيار هذا

 .اخيار هذا يدعم الذي والرنامج

ــار   33/1 ــاركة وخبــ مشــ
 .سارة

ــد ر  ودا  آاي اجيــــــــــــــــــ
 .اختبار وحدة العلوم

 .ا يوجد .ا يوجد

ــار   31/1 ــاركة وخبــ مشــ
 .سارة

مســــــــتوى تقـــــــــدم روز ر  
 .القرا ة

 .33/1ااتصال  دًدا ر  .ترك رسالة –ا يوجد 

مشـــــــاركة ومـــــــر    31/1
 .مقلق

نـــوم كـــارتر ر الفصـــول 
الدراســــــية علــــــى مــــــدار    

 .اليومن السابقن

« ترركــا»اأخ اأصــغر لـــ
ــرة   ــفى، واأســـ ر امستشـــ

 تقضي الوق  معه.

تقول اأم بأنها سوف تتأكـد  
مــــن ون كــــارتر ينــــال قســــطبا  

 وافًرا من النوم.
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تريــد مناقشــة مســتوى تقــدم   دافيسمدام/  17/3
 .«موسيز»

ح دد ها موعد خـال اأسـبوع   
 .القادم

ــوع مصــــــاحبة    السيد/ فونج 1/30 ــل للتطــــ اتصــــ
 .الفصل ر رحلة ميدانية

 ُوضيف إى قائمة امتطوعن

ــر بيسالسيدة/  9/30 ــامج   تستفســـــ ــأن برنـــــ بشـــــ
 اموهوبن بامدرسة.

ــامج  جعلــــــــــ  منســــــــــق برنــــــــ
 .اموهوبن يتصل بها

إن التواصـل مــع اأسـر وووليــا  اأمـور بصــفة دوريـة يــبي عاقاتـك معهــم، ففــي       
الوق  الذي تقع فيه مسـؤولية إجـرا  بعـ  ااتصـاات علـى عـاتق مـديري امـدارس، تقـع          

ومع وسرهم على كاهـل امعلـم.    الطلبةمسؤولية إجرا  عديد من ااتصاات اليومية مع 
منك القيام بـه، فيمـا يتعلـق بالتواصـل امنـتظم مـع اأسـر         يرونافهم جيًدا ما يتوقع امد

وووليــا  اأمــور. واصــل التزامــك ر اوفــاظ علــى خطــوط اتصــال مفتوحــة بينــك وبــن   
 وسر طابك.  

 

 –ورقيــة وو إلكرونيــة –تأخــذ ااتصــاات اخطيــة واحــًدا مــن شــكلن    ر العمــوم
اخطيــة والــي قــد ترســلها إى    وهــا عديــد مــن اأغــراض. وفيمــا يلــي بعــ  ااتصــاات     

 منزل اأسر وووليا  اأمور:
 .)وثائق )مستندات تقديم امعلومات 

 .خطط امناهج الدراسية 

 .)الرسائل الدعائية )اإخبارية 
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 توصيفات الواجبات امنزلية 

  امنزلية –امدرسية »اماحظات.» 

 تقارير النشاط وتقارير مستوى تقدم الطالب ر امدرسة. 

 قانونية وثائق. 
 

ــوفي الوقـــ  وضـــمان عـــدم ضـــياع ا ادثـــات اخطيـــة بـــن امدرســـة وامنـــزل،           لتـ
اســتخدم الريــد اإلكرونــي، وضــمن رســالتك إمــا ر نــص رســالة الريــد اإلكرونــي، وو   
ــن خـــال       ــن إرســـاها مـ ــتعجلة مكـ ــي. الرســـائل امسـ ــد اإلكرونـ ــكل مرفـــق بالريـ علـــى شـ

 الرسائل النصية إى هواتف ووليا  اأمور. 
 

ــا  اأمـــور           ــزود ووليـ ــة، فهـــي تـ ــاات اخطيـ ــف ااتصـ ــن امزايـــا تكتنـ ــد مـ ــة عديـ مـ
، ورغبتــــك ر بالطلبـــة بامعلومـــات حـــول حجرتـــك الدراســـية، وتنقــــل هـــم اهتمامـــك       

إشــراكهم ر العمليـــة التعليميـــة أبنـــائهم. وباإضــافة إى ذلـــك، مكنـــك ااتصـــاات    
ووليا  اأمور، وتوجيه اأسئلة والطلبـات هـم ميًعـا    اخطية من مشاركة امعلومات مع 

ر الوقــ  نفســه. مــن اممكــن ون تكــون اماحظــات واخطابــات حــول ودا  الفصــل، وو حــول    
اأفراد )مثل: ماحظات الثنا  حـول ودا  طالـب(، غـي ونـه      بالطلبةموضوع حدد خاص 

حظــات قــدًرا كــبًيا مــن  بشــكل عــام، ا جــب ون يســتغرق إعــداد مــاذ  وو خطابــات وو ما  
 الوق .

 

علــى الــرغم مــن ون ااتصــاات اخطيــة ت عــد اثابــة ودوات إبقــا  ووليــا  اأمــور       
على علم اجريات اأمور اخاصة بأبنائهم ر امدرسة، إا ون هذه اأنواع مـن ااتصـاات   

بـون الرسـائل وو   يعريها بع  القيود. وواب: ت عتر وحادية ااجاه؛ اعنى ون امعلمـن يكت 
اخطابات إى ووليا  اأمور،الذين يقروون هذه امعلومات الـي ت رسـل إلـيهم. عنـدما يقـوم      

 الطلبــةامعلمــون بترســال هــذه ااتصــاات اخطيــة إى منــازل ووليــا  اأمــور، قــد ا يقــوم     
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اشــاركة هــذه ااتصــاات مــع ووليــا  ومــورهم، وقــد تضــيع اماحظــات ر مفكــراتهم، وو        
ئب الظهر وو اخزانات اخاصة بهم. وإذا ن يعلم ووليا  اأمور ون هـذه امعلومـات قـد    حقا

 ورسل  إليهم، راا ايسألون وبنا هم بشأن ااتصاات الي ترد من امدرسة.
 

لتناول هذه امشكات والتعامل معها، اشرح خططك الـي تتعلـق بترسـال امعلومـات     
عودتــك إى امنــزل، وو ر مســتند تقــديم امعلومــات اخــاص   إى منــزل ووليــا  اأمــور ر ليلــة  

عجرتــك الدراســية، وخــص ا ادثــات اهاتفيــة، وورســل رســالة بريــد إلكرونيــة إى ووليــا      
اأمور؛ إخبـارهم بنـوع امعلومـات الـي   إرسـاها إى امنـزل، وو قـم بترسـال امعلومـات امهمـة           

يد اإلكروني. ولتشجيع ااتصـال ثنـائي ااجـاه،    على وجه اوصر بطريقة معينة عر الر
وت  أوليا  اأمور الفـرص إبـدا  تعليقـاتهم علـى النمـاذ  وو اماحظـات وو اخطابـات، الـي         
ترســلها إلــيهم ر امنــزل. وخــر ووليــا  اأمــور ويًضــا عــن طريقتــك امفضــلة لتلقــي الرســائل      

اهــاتف، وو الزيـــارات امدرســـية، وو  وشــجعهم علـــى التواصــل معـــك عـــر هــذه الطـــرق )مثـــل:     
 الرسائل النصية، وو رسائل الريد اإلكرونية(. 

 

تعكس ميع ااتصاات اخطية مدى ااحرافية الي تتمتـع بهـا. وهـذا، جـب     
ون تبــدو كافــة اتصــااتك اخطيــة ر صــورة مهنيــة، وون تكــون مكتوبــة بلغــة إجليزيــة         

امكتوبة باآلة الكاتبة تنقـل ااحرافيـة؛ ومـع ذلـك مكنـك ون تكتـب        قياسية؛ أن امواد
خط اليد امزيد من الرسائل غي الرميـة. وبصـرف النظـر عـن الصـيغة، جـب ون تكـون        
ميع رسائلك سهلة القرا ة والفهم. ا تنس ون تقـوم عـرص شـديد بتـدقيق كافـة مـا       

 تظهر ر رسائلك وية وخطـا  مطبعيـة وو   تقوم بترساله إى منازل ووليا  اأمور، عيث ا
حوية وو إمائية. ومن ناحية وخرى، عليـك اسـتخدام وسـلوب ودي ر كتابـة اخطابـات      
وو اماحظات وجنب استخدام امصطلحات الي ا يفهمها ووليا  اأمور )كـارتر وا ـاد   

حرافية لـديك ر  (. ولنقل مستوى اام1001تسوية امنازعات امائمة ر  ال التعليم، 
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مـا تقــوم بــه مــن اتصــاات، عليــك ويًضــا جنــب اســتخدام اللغــة العاميــة، وو لغــة الرســائل    
النصية والرموز.

 الطلبةإذا ورسل  تقارير ماحظاتك إى منازل ووليا  اأمور بشأن مستوى ودا  
قـــد  . وعلــى الـــرغم مــن ون ووليـــا  اأمــور   الطلبـــةر امدرســة، كــن حـــدًدا ر وصــف ودا     

ا ر امدرســة، فــتن ماحظــة حــددة ـًيقــدرون ماحظــة تفيــد بــأن وبنــا هم يــؤدون وداً  طيبــ 
ر الكتابـة يتحسـن..    طالـب )مثـل: "مسـتوى سـاجيي    تقدم معلومـات وفضـل حـول ودا  ال   

اجمل الي يكتبها للهجا  من امواد الي يدرسها واأحداث الي يعر عنها"(.
ــد نها  ــة،    إذا كانـــ  لـــديك مواعيـ ــات قادمـ ــاز بعـــ  اأعمـــال، وو فعاليـ ئيـــة إجـ
ا من الوق  للرد عليك وااستجابة لك. فقد ا ـًتأكد من ون من  ووليا  اأمور متسع

ر رحلـة ميدانيـة يـوم     الطلبـة  صل على عدد كبي من ووليا  اأمـور للتطـوع ارافقـة    
حلـة بأيـام قليلـة فقـط.     اجمعة، إذا ورسل  هم ماحظـة بـذلك إى امنـزل، قبـل قيـام الر     

ومن التجارب اجيـدة ر هـذا الشـأن ون تقـدم ماحظـة مـدتها وسـبوعن علـى اأقـل، قبـل           
ــبات        ــن امناسـ ــع عديـــد مـ ــع ذلـــك قـــد توضـ ــداث مســـتقبلية؛ ومـ ــام بأيـــة وحـ تنفيـــذ وو القيـ

والفعاليات ر تقويم امدرسة للعام الدراسي بأكمله.
 

ــذه         ــرض مــــن هــ ــدد الغــ ــة، حــ ــاات اخطيــ ــرا  ااتصــ ــا  وو إجــ ــام بتنشــ ــد القيــ عنــ
ااتصاات، وضم ن فقط امعلومات الي ها عاقة مباشـرة بهـذا الغـرض. مثـل: إذا كنـ       

ا بعنوان "مرحًبا بكم ر فصلي الدراسي"، فقد ت ضمن معلومات عن نفسـك،  ـًتكتب خطاب
دراسته خال العام الدراسي، وتواريخ مهمة )مثل: احتفاليـة  وامنهج الدراسي الذي سيتم 

قـم   ،بد  العام الدراسي، ومعلومات ااتصال اخاصة بك(. ور خطاب "طلب متطـوعن" 
، ووتـ  هـم الوقـ  الكـار     قدم أوليا  اأمور قائمـة مرجعيـة  بوصف حاجتك متطوعن، و

 استخدامها لدشارة إى اأعمال التطوعية ر حجرتك الدراسية. 
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غالًبا ما ينشغل امعلمون وا ملكون الكثي من وقـ  الفـرا . واسـتغال وقتـك     
  ااتصــاات، قبــل ون  ا منتظمــة ومناســبة إجــرا ـًا ــدود علــى الوجــه اأمثــل، حــدد طرقــ   

ا إرسـال اخطابـات امنزليـة    ـً( جـدواب زمنيـ  3-1) رقـم  يبدو العـام الدراسـي. توضـ  القائمـة    
واماحظات طوال العام الدراسي. قلل من إنفاق وقتك وجهدك، من خـال إنشـا  مـاذ     

يـة  وو صيش مكن استخدامها على مدار العام الدراسي. مثـل: إذا ورسـل  تقـارير ثنـا  منزل    
موذًجا مكن نسخة، واستخدمه ر كل مـرة ت رسـل فيهـا ماحظـة     وكل يوم معة، وعد 

 موذًجا ماحظة ثنا  منزلية.و( 1-1ثنا  إى امنزل. يوض  الشكل )

مســـــــــــــتند تقـــــــــــــديم 
معلومــــات وو خطـــــاب  

 ترحيب

وو مع بداية كـل   ،مرة واحدة مع بداية العام الدراسي
 فصل دراسي.

موذ  خطاب ا  تا  سـوى  وقم بتعداد 
 إى تعديات قليلة، من عام إى آخر.

مـرة واحـدة مـع بدايـة العـام الدراسـي، وو عنـد احتيـا           طلب متطوعن 
متطــــــوعن أدا  بعــــــ  اأنشــــــطة ا ــــــددة مثــــــل:  

ر  الطلبــــة امتطــــوعن مــــن ووليــــا  اأمــــور مرافقــــة      
 الرحات اميدانية.

ــة مرجعيــــة وو   ــوذ  وقــــم بتعــــداد قائمــ مــ
 خطاب.

مــرة واحـــدة مـــع بدايـــة العــام الدراســـي، وو مـــع بدايـــة     التعرف عليك
 سي جديد.فصل درا

موذ ، يتم تعبئته مـن جانـب   وقم بتعداد 
 .الطلبة، وو ووليا  ومور الطلبة

يوميً ا، وو وسـبوعيً ا، وو نصـف وسـبوعي، وو شـهرًيا وفقب ـا       الواجبات امنزلية
ر الفصل الدراسي وحاجة  للطلبةللواجبات ا ددة 

 ووليا  اأمور للمعلومات. 

 امنزلية.قم بتعداد موذ  للواجبات 

ر الفصـل،   الطلبـة مرة واحدة كل وسبوع لربـع عـدد    تقارير الثنا 
 .ر الفصل الطلبةوو كل شهر جميع 

مــــوذ  علـــى شـــكل بطاقــــة   وقـــم بتعـــداد   
 بريدية، وو موذ  ماحظة ثنا .
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 رائعا

 ودى إسحاق عماب رائًعا ر اختبار
 اهجا  اخاص بها

 لقد تهجى اخمسن كلمة كلها بشكل صحي ا
 إني مسرور للغاية استوى تقدمه.
 ن، معلمة فنون اللغةبيسوالسيدة/ و                                                     

 فراير 31                                                                                    
 
 

 

ــد ــاات تعــ ــة ااتصــ ــاات وو اإلكرونيــ ــاعدة ااتصــ ــوتر اســ ــونث) الكمبيــ  ،ومبســ
 الـــي الطريقــة،  مـــن كــبي  بشــكل  غـــيت الــي  اخطيــة،  ااتصـــاات مــن  واحــدة  ،(م1009

 ااتصــاات  مــن  نوعــان مــة . الطلبــة ومــور  ووليــا   مــع امــدارس  ر العــاملون بهــا  يتواصــل
: والثــاني ،(نفســه الوقــ  ر  ــدث) امتزامنــة اإلكرونيــة ااتصــاات: اأول اإلكرونيــة،

 ااتصــاات وتتضــمن(. ختلفــة ووقــات ر  ــدث) امتزامنــة غــي اإلكرونيــة ااتصــاات
ــد رســـــائل: مثـــــل ،ااجـــــاه ثنائيـــــة ااتصـــــاات وشـــــكال مـــــن شـــــكلن اإلكرونيـــــة  الريـــ
 التواصــل  وشــبكات  الدردشــة، وغــرف  الفوريــة، النصــية  والرســائل وامــدونات،  اإلكرونيــة،
 وحاديـة  ااتصـاات  عـن  فضـاب  اإلكروني، الريد وخوادم النقا ، ومنتديات ااجتماعي،

 مــن ت عــد ا القصــية النصــية الرســائل ون مــن الــرغم وعلــى. الويــب مواقــع مثــل ااجــاه
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ــتم الرســـائل أن اإلكرونيـــة؛ ااتصـــاات ــاتف، عـــر توصـــيلها يـ ــبكات عـــر ولـــيس اهـ  شـ
 الرسـائل . اأخرى اإلكرونية ااتصاات وسائل من الكثي مثل تعمل ونها إا الكمبيوتر،

 لوحــة  علــى  تأليفهــا  يــتم( اـًحرفــ  390 الغالــب  ر تتجــاوز  ا) قصــية رســائل  هــي  النصــية
 وتكتســب القصــية، النصــية الرســائل تنتشــر. احموعــات وو اأفــراد إى وإرســاها اهــاتف،
 اينتشـــــر ذلـــــك، ومـــــع. الراشـــــدين والشـــــباب امـــــراهقن ووســـــاط بـــــن كـــــبية شـــــعبية

 .امدارس ر العاملن قبل من اأمور ووليا  مع التواصل ر استخدامها
 

 تسـاعد  -اأخـرى  ااتصـاات  ونـواع  مثل ذلك ر مثلها - اإلكرونية وااتصاات
 ونهـا  كمـا  والسـلوك،  ،الطلبـة  وتعلـم  امدرسـية،  باأنشـطة  علم على اأمور ووليا  إبقا  ر

 امعلمــون يســتخدم. أبنــائهم ةيــالتعليم العمليــة ر اأمــور ووليــا  مشــاركة علــى تشــجع
 اأفـــراد إى قصــية  رســائل  وو إلكرونيـــة، بريــد  رســائل  إرســـال ر اإلكرونيــة  ااتصــاات 

ــال واحموعــــات، ــات وإرســ ــة امعلومــ ــدورات بــــتدارة اخاصــ ــة، الــ ــم اإلكرونيــ ــا  ون ظــ  إعطــ
 .  الويكي ومواقع الويب، ومواقع الفصل، مدونات إى واإضافة امدرسية، الدرجات

 

 تــوفي ر تســاعد حيـث  زايــا؛ام مـن  عديــد اأمـور  ووليــا  مـع  اإلكرونــي للتواصـل 
 وووليـا   ،الطلبـة  ميـع  إى اإلكرونـي  الريد رسائل إرسال خاها من ومكنك. الوق 

 التصــنيف، ون ظــم اإلكرونيــة، الســبورة اســتخدام مكنــك كمــا واحــد، وقــ  ر ومــورهم
 ومواقـع  الويـب  مواقـع  اسـتخدام  مكـن  ذلـك،  إى وباإضـافة . اإلكرونية الدرجات ومن 

 الواجبـــات حـــول بامعلومـــات والطلبـــة اأمـــور ووليـــا  تزويـــد ر الفصـــل ومـــدونات الـــويكي
 (.م1009 بوفارد،) الطلبة وودا  امدرسية، واأنشطة امنزلية،

 

 ووليـا   ويقـدر . بسـرعة  مهـورك  إى إرسـاله  تـود  مـا  اإلكرونيـة  ااتصـاات  تنقل
(. م1003 شـاين، ) وبنـائهم  ودرجـات  الدراسـي  الصف معلومات على السريع اوصول اأمور
ــع ــة مـــن  عديـــًدا  وأن ذلـــك،  ومـ  متلكـــون  والثانويـــة  )امتوســـطة( اإعدادية امـــدارس  طلبـ
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 مــادين، لينهــارت،) اإنرنــ  اســتخدام متكــررعن بشــكل ويســتخدمونها حمولــة هواتــف
 هــذه  إى يصــل  قــد  قصــية  نصــية  رســائل  إرســال  فــتن  ،(م1007 ميــث،  ماســجيل،  رانكــن 

 .فعالية وكثر بشكل احموعة
 

 التواصـل  عمليـة  مـن  تسـهل  ون مكنهـا  اإلكرونيـة  ااتصـاات  ون من الرغم على
 ليــــةعاف تعتمــــد. تعريهــــا الــــي القيــــود مــــن اعديــــًد هنــــاك ون إا وامنــــزل، امدرســــة بــــن

 جـب  عوامـل  مـة (. م1009 كيوليـا،  جـريفن، ) مسـتخدميها  علـى  اإلكرونية ااتصاات
 للتكنولوجيـا  اسـتخدامهم  عنـد  اأمـور  ووليا  به يشعر الذي الراحة مستوى مثل دراستها

 وو منازها، ر كمبيوتر وجهزة متلك ا قد اأسر فبع  اإنرن ، شبكة إى ودخوهم
 إى الـدخول  إمكانيـة  توافر عدم ون كما. اإنرن  شبكة على الدخول على قيوًدا تفرض
 الدراســية الفصــول داخــل اإلكرونيــة اانقســامات مــن حالــة يوجــد قــد اإنرنــ  شــبكة

 (.م1009 بوفارد،)
 

 الوقـ   ر ونهـا  غـي  الوق ، توفي ر تساعد اإلكرونية ااتصاات ونر  شك ا
 الويب، مواقع  ديث ر اــًوقت تستغرق أنها الوق ؛ لتضييع وسيلة تكون ون مكن نفسه

 قــد اخـرات  وصـحاب  القـدامى  امعلمـن  إن. الــدورات ولوحـات  وامـدونات،  الـويكي،  ومواقـع 
ــر يكونـــون ــ وكثـ ــى اـًاعراضـ ــة اأنـــواع اســـتخدام علـ ــاات اإلكرونيـ ــن لاتصـ  امعلمـــن عـ

 .الرقمي العصر ر نشأوا الذين امبتدئن،
 

 وظيفــة ر العمــل ر لنجاحــك اضروريـــً ومــًرا اإلكرونيــة ااتصــاات كانــ  إذا
 اهـــام للقيــام  وفضـــل بشــكل  نفســـك جهــز  كــي  واإرشـــادات؛ الــدعم  عـــن اعــث  معلــم، 

 يتمتعـون  تعليميـة،  إدارة مدير وو مدرسة وو معلم لدى الدعم جد راا. بنجاح وظيفتك
 توظـف  التعليميـة  واإدارات امنـاطق  مـن  عديًدا ون كما. التكنولوجية امناحي ر اعرفة

 ااتصــاات ونــواع اسـتخدام  ر مســاعدتك مكــنهم والـذين  التكنولوجيــا، ر متخصصـن 
 .اإلكرونية
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 بــن التواصــل معــدل زيــادة إى اإلكرونيــة ااتصــاات فيــه ودت الــذي الوقــ  ر
ــراد، ــ  اأفـ ــ عملـ ــى اـًويضـ ــل علـ ــدل تقليـ ــات معـ ــذه ر الرميـ ــاات هـ ــع. ااتصـ ــك، ومـ  ذلـ

 امهنيـــــة الطبيعـــــة اـًدومـــــ اإلكرونيـــــة ااتصـــــاات تعكـــــس ون جـــــب معلـــــم، وبصـــــفتك
 لاتصـــــاات إرشـــــادية مبـــــادئ بتعـــــداد التعليميـــــة امنـــــاطق إحـــــدى قامـــــ . لوظيفتـــــك
 فجميـــع وامهنيـــة؛ الوصـــول، وإمكانيـــة الشـــفافية، اختبـــار جتـــاز ون وجـــب. .اإلكرونيـــة

 وون وواضـحة،  صـر ة  تكـون  ون اعنـى  بالشـفافية،  تتسم ون جب اإلكرونية ااتصاات
 ويًضا اإلكرونية ااتصاات ميع تكون ون جب كما. ذلك مسؤولية امعلمون يتحمل
 امدرسـة،  ورشـيف  مـن  جـزً ا  وتكـون  تسـجيلها  يـتم  ون اعنـى  إليهـا،  الوصـول  ومكن متاحة
 نــرة امهنيــة ااتصــاات تتضــمن ون جــب وخــرى، ناحيــة مــن. لرخــرين إتاحتهــا ومكــن
 احتمعيــة اإدارة) صـحيحة  حويـة  وقواعـد  ،ومواضـيع  الكلمـات،  واختيـار  مناسـبة،  صـوت 

 (.م1030 ،319 الثانوية للمدارس
 

 اتصــااتك  كـم  والـي  هـا،  التـابع  ةيـ التعليم اإدارة سياسـات  مـ تعلـ  مـن  تأكـد 
 ااعتبـــارات لـــبع  مناقشـــة يلـــي فيمـــا. السياســـات هـــذه اتبـــع ذلـــك وبعـــد اإلكرونيـــة،

 . اإلكرونية الريد رسائل عر وو اإنرن ، مواقع عر بالتواصل تتعلق الي ا ددة،
 

 الـويكي،  ومواقـع  الويـب،  مواقـع  علـى  اإبقـا   امعلمن على جب: اإنرن  مواقع
 الدراسـية  الصـفوف  إدارة ومواقـع  اإلكرونيـة،  الـدرجات  ومـن   التصنيف ون ظم وامدونات،

 مواقـــع بالنســـبة خـــاص بشـــكل اـًمهمـــ اأمـــر هـــذا وي عتـــر. وحدثـــة دقيقـــة تكـــون عيـــث
 كانــ  إذا فقــط مفيــدة تكــون فامعلومــات اإلكرونيــة، الــدرجات ومنــع الطلبــة تصــنيف
 يشـعر  فقـد  مسـتمرة،  بصـفة  اإنرنـ   مواقـع   ـديث  علـى   ـافب  ن إذا لذلك حديثة؛

 وو امدرســية، اأنشــطة حــول معلومــات علــى اوصــول حــاولتهم مــن باملــل اأمــور ووليـا  
 يصـــل قـــد ذلـــك، إى وباإضـــافة(. م1003 إجيمـــان،) وبنـــائهم ودا  وو امنزليـــة، الواجبـــات

 وخفــق: مثــل. امواقــع هـذه  عــر امتاحــة امعلومــات ر الثقـة  عــدم مرحلــة إى اأمــور ووليـا  
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 ووشـار  ااثـنن،  يـوم  منزلـي  واجـب  ر التعـبي  ر)امتوسـطة(   اإعداديـة  امرحلـة  طلبة وحد
 هـــذا بســـبب اوصـــة هـــذه ر" إف" درجـــة علــى  حصـــل ونـــه إى اإلكرونـــي التقـــدم تقريــر 

 اليـوم  خـال  عملـه  ر تغـي  قـد  الطالـب  ون مـن  الـرغم  وعلـى . خاص بشكل امنزلي الواجب
 يوضـ   كـي  اإلكرونـي  الـدرجات  سـجل  لتحديث قليلة وسابيع عدة امعلم انتظر التالي،

 علـى  ااعتمـاد  عـدم  الطالـب  هـذا  والـدي   بـدو  ولـذلك، . للطالـب  امنزلـي  الواجب اكتمال
 .اخصوص وجه على امعلم هذا من به اخاص التقدم تقرير يتيحها الي امعلومات،

 

ــع صـــمم ــب، مواقـ ــع الويـ ــويكي، ومواقـ ــدونات الـ ــة وامـ ــي بـــك؛ اخاصـ ــتمكن كـ  يـ
 عنـد (. م1009 ويلـز،  بارون،) بسهولة إليها  تاجون الي امعلومات إجاد من امستخدمون

 النشـر،  وحقـوق  القانونيـة،  بامسـائل  خـاص  بشكل اهتم دائمة، مواقع إى معلومات إضافة
 وو اأمــــور ووليــــا  مــــن إذن علــــى اوصــــول عليــــك جــــب ،فمــــثاب. الطالــــب وخصوصــــية

 على مهًما ذلك وي عتر. اإنرن  شبكة على الطلبة صور نشر قبل القانونين اأوصيا 
 حساســة، وســرية اواقــف مــر وســر إى ينتمــون الــذين ،للطلبــة بالنســبة اخصــوص وجــه
 علــى وعــاوة .اإهمــال وو اأبويــة اإســا ة بسـبب  امنــزل مــن إخراجهــا   الــي اأســر مثـل 

 قمـ   فلـو . وخـرى  معرفـات  ويـة  وو ومـائهم  مـع  الطلبـة  صور نشر عدم عليك جب ذلك،
 مشـــروع اميـــداني، اليـــوم: مثـــل) امدرســـية اأنشـــطة وحـــد ر شـــاركوا لطلبـــة صـــور برفـــع

 تسـمية  دون للحدث اـًعام اـًوصف ذلك تضمن ون فعليك ،(امدرسي اأدا  العلوم، معرض
 .الصورة ر اموجودين الطلبة

 

 وو طابك ون فلو امستخدمن؛ من لعديد متاحة اإنرن  مواقع تكون ون جب
 بــدائل  هــم قــدم اإنرنــ ،  شــبكة إى دخــوهم تقيــد  إعاقــات مــن يعــانون  ومــورهم ووليــا 

 وو صـوتية،  ملفـات  شـكل  علـى  امكتوبـة  النصـوص  هـم  قـدم : مثل. وبصري معي احتوى
 بــرامج اســتخدام(. ومرئيــة صــوتية متعــددة وســائط) بودكاســ  وو مرئيــة، وفــام مقــاطع
ــار ــة اختبـ ــة إلكرونيـ ــار  انيـ ــإمكان اختبـ ــع إى الـــدخول ةيـ . بـــك اخـــاص الويـــب موقـ

ــافة ــك، إى وإضــ ــتوى اجعــــل  ذلــ ــرا ة مســ ــة مادتــــك  قــ ــ اإلكرونيــ  مســــتخدمي  اـًمناسبــ
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 وو الطلبــة كــان وإذا. اهــارة اإجليزيــة اللغــة جيــدون ا كــانوا إذا اســيما موقعــك،
 مادتــك ترمــات تضــمن ون إى  تــا  فقــد اإجليزيــة، اللغــة دارســي مــن اأمــور ووليــا 

 (.  م1009 ويلز، بارون،) اإلكرونية
 

 الـويكي  ومواقـع  الويـب،  مواقـع  فيـه  ت سـتخدم  الـذي  الوقـ   ر: اإلكرونـي  الريد
 يــتم اإنرنــ ، شــبكة إى الــدخول يســتطيعون الــذين اأفــراد جميــع معلومــات لتقــديم

 حموعــة وو ،(طالــب ومــر ولــي وو طالــب) معيــنن أفــراد اإلكرونــي الريــد رســائل إرسـال 
 تواصــل  طريقــة اثابــة اإلكرونيــة الريــد رســائل  وتعتــر. اأمــور وووليــا  ،الطلبــة مــن

ــي إى وو الطالــــب، إى امعلــــم مــــن مهنيــــة ــة رســــالتك ت رســــل ون قبــــل. ومــــره ولــ  الريديــ
 ونـك  من اـًدوم تأكد. امهي الكتابة ووسلوب بها الوضوح درجة اراجعة قم اإلكرونية،

 عــن بالضــغط تقــم ن وونــك) رســالتك إى الصــحي  اإلكرونــي الريــد عنــوان وضــف 
 بريـد  رسـالة  ت رسـل  ا وونـك  ،(آخـر  لشـخص  اإلكرونـي  الريـد  عنوان على اخطأ طريق

 وو( م1009 جلينــديننج، ) فــرد إى بريديــة رســالة  إرســال تنــوي عنــدما  ماعيــة، إلكرونــي
 .العكس

 

 الريــد عــر اأمــور ووليــا  مراســلة عنــد الرميــة، امهنيــة الــذوق قواعــد تقتضــي
ــًدا تســـتخدم ون اإلكرونـــي، ــاركة اـًإلكرونيـــ بريـ ــات مشـ ــل ،العامـــة امعلومـ  اأنشـــطة: مثـ

 اواعيـــــد التذكييـــــة والرســـــائل امنزليـــــة، والواجبـــــات الدراســـــية، وامنـــــاهج امدرســـــية،
 اأمــور ووليــا  مراســلة ويًضــا مكنــك كمــا. والفعاليــات النهائيــة، وامواعيــد ااختبــارات،

 وجـل  مـن  وو لقـــا ات،  لعقـد  الرتيـب  وو يدمواعـــ   ديـد  وجـل  مـن  اإلكرونـي  الريـد  عـر 
 وافقـوا  الـذين  اأمور، ووليا  سوى تراسل ا. سابق وق  ر مناقــشتها  م مســألة متابعة

 امراسـلة  وأن. اإلكرونـي  بريـدهم  بعنـاوين  وومدوك اإلكروني الريد عر امراسلة على
 ون من تأكد الشخصية، امقابات اتصاات حل  ل وا تكمل اإلكروني، الريد عر

 مــن ُكتبــ  الــي واأغــراض اأســباب وتعكــس مــوجزة، اإلكرونيــة بريــدك رســالة تكــون
 (.م1003 التعليمية، ويندهام إدارة) وجلها

www.ABEGS.org



 

 
 

 - 024 - 

 دليل امعلم للتواصل مع أولياء اأمور 

 

 ون وو اإلكرونـي،  الريـد  عـر  اأمـور  ووليـا   تراسـل  ون بـن  ااختيـار  تقـرر  عندما
. هــم توصــيلها تــود الــي الرســالة ر تفكــر ون عليــك جــب اهــاتف، عــر معهــم تتواصــل

ــة تقـــدم ــم القائمـ ــات لـــك( 1-1) رقـ ــاعدك معلومـ ــوع اختيـــار ر تسـ ــال نـ  الصـــحي  ااتصـ
 تنــاق   إلكرونيــة،  بريــد  رســائل  اأمــور  ووليــا   إليــك  ي رســل  قــد : مثــل . ا ــدد  للغــرض 
 بهــم  اتصــل اإلكرونــي، الريــد عــر خــاوفهم علــى الــرد مــن فبــداب حساســة، مواضــيع

 .للقائهم موعد لتحديد إلكرونية بريد رسالة هم ورسل وو ا،هاتفيـً
 
 

      ــراد  تـــاجون ــع وفـ ــة مـ ــات مهمـ ــادل معلومـ تبـ
 إليها.

    ــراد الـــذين يصـــعب الوصـــول الوصـــول إى اأفـ
 إليهم عر وسائل ااتصال اأخرى.

  حادثات.تسجيل 

   إعـــداد الرســـائل اهـــارة، وو ااســـتجابات وفقبـــا
 جدول مواعيدك.

  إرسال وثائق )مستندات وو مرفقات وخرى( إى
 وفراد.

 .يكون اموضوع حساًسا ويثي امشاعر 

        يستغرق اأمر طـويا لكتابـة  موعـة مـن رسـائل الريـد
ــرة     اإلكرونيـــة عـــن رفـــع ماعـــة اهـــاتف وااتصـــال مباشـ

 بأحدهم.

 ــا، وجــب اطــاذ قــرارات وو القيــام       يكــ ون عامــل الوقــ  مهًم
 بتجرا ات سريعة.

 .يكون التواصل بشأن ومر خاص 

       ــي ــة الــ ــد اإلكرونيــ ــائل الريــ ــى رســ ــدهم علــ ــرد وحــ ن يــ
 ورسلتها.

 .تريد تبادل بع  اأفكار وو امشاركة ر حادثة 

         يكـون هنـاك موقـف صـعب، وجـب ااتصـال بأوليـا  اأمــور
 مباشرة. 

 

 .م1007: تشيبلي وسكوادل، امصدر: مقتبس من
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 فقـط  ضـم ن  دراسـي،  بصـف  خاصـة  مدونـة  وو ويب موقع بالنسبة: اإنرن  مواقع
 الويــب  مواقــف  ور. اأمــور  وووليــا   الطلبــة  ميــع مــع  قرا تهــا  تتناســب  الــي  امعلومــات

 :يلي ما تضمن مكن اإلكرونية، الدورات إدارة مواقع وو بالصف اخاصة
 بامعلم ااتصال معلومات. 

 التعليمية والدورات الدراسي الصف مناهج توصيفات. 

 بالفعاليات تقويم. 

 اإعانات. 

 الدراسي الفصل سياسات. 

 امنزلية وامهام الواجب معلومات. 

 اإلكرونية الرسائل وو العمل ووراق. 

 امنزلية وامهام للواجبات الدرجات من  وسس. 
 

 الطلبـة  يـتمكن  كـي  بفصـلك؛  خـاص  ويكـي  موقـع  وو مدونـة  إنشـا   ر ترغب قد
 سيســم . اجماعيــة امشــاريع عــن معلومــات تبــادل وو اإنرنــ  عــر مناقشــات إجــرا  مــن

. للفصل وبنايهم ينفذها الي اأعمال بع  على الدخول من ويًضا اأمور أوليا  ذلك
 ذلــك سيتضــمنه الــذي ا تــوي، اموقــع إنشــا  مــن الغــرض  ــدد ون جــب ثانيــة، ومــرة

 .اموقع إنشا  من بالغرض صلة ذات معلومات فقط تتضمن ون جب فامواقع اموقع؛
 

ــي الريـــد ــتم: اإلكرونـ ــال يـ ــائل إرسـ ــد رسـ ــي الريـ ــراض اإلكرونـ ــددة، أغـ  حـ
 الرســائل، هــذه إرســال وجلــها مــن   الــي بــاأغراض، تتصــل معلومــات تتضــمن ون وجــب

 ضـمن  دراسي، فصل عن تقريًرا فيها تطلب تذكيية، رسالة إرسال بصدد كن  إذا: مثل
 هـــذا يتضـــمنه ون جـــب مــا  وصـــف إى إضـــافة التقريـــر، فيهمــا  امطلـــوب والتـــاريخ الوقــ  

 إرســال عــدم فيــه عليــك جــب الــذي ،للوقــ  ومثلــة( 1-1) رقــم القائمــة  ــوي. التقريــر
 .اإلكرونيـً بها التواصل جب ا الي للمعلومات وومثلة إلكرونية، بريد رسائل
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 ن ظـم : مثل مدرستك، تستخدمها الي اإنرن  مواقع بالنسبة: اإنرن  مواقع
 اإلكرونيـة،  الطلبـة  درجـات  ومـن   تصـنيف  ودوات وو اإلكرونية، التعليمية الدورات إدارة

ــن ــديري مكـ ــة مـ ــاعدتك الفـــي، الـــدعم ر امتخصصـــن وو امدرسـ ــم ر مسـ ــة تعلـ  كيفيـ
 قـد  اأمـور  ووليـا   ون تفهـم .  ـديثها  كيفيـة  عن فضاب امواقع، هذه إى معلومات إضافة

 ولتقـديم . امواقع هذه خال من امعلومات على اوصول كيفية ر تدريب إى  تاجون
 كـان  إذا مـا  معرفـة  تريـد  وو) إعـداد  ر ترغـب  راـا  الصدد، هذا ر اأمور أوليا  امساعدة

 درجـات  ومـن   التصـنيف  مواقـع  اسـتخدام  عن بسيط دليل( وعد قد امدرسة ر غيك وحد
 منـازل  إى اأدلـة  هـذه  إرسـال  مكـن . اإلكرونيـة  التعليمية الدورات إدارة ن ظم وو ،الطلبة
 .اإلكروني الريد عر إرساها وو امدرسة، إى العودة يوم ر توضيحها وو اأمور، ووليا 

 

 تعليميـة،  بـدورة  خـاص  ويب، موقع إى ترفعها الي امعلومات ون ضمان عليك جب
 ا طابــك ومــور ووليــا  كــان وإذا. ومــورهم وووليــا  طابــك قبــل مــن إليهــا الوصــول مكــن

 عـــر امتاحـــة امعلومـــات إرســـال ضـــمان مـــن تأكـــد اإنرنـــ ، إى الـــدخول ةيـــإمكان ملكـــون
 لــديها تكــون قــد اأســر بعــ  ون مــن الــرغم علــى ورقيــة، نســخة صــورة ر اأســر إى موقعــك

  تــا  معينـة،  مواقــع إى الـدخول  ملــك ا ونهـا  غــي اإنرنـ ،  شــبكة إى الـدخول  ةيـ إمكان
، الطلبـة  ومـور  وووليـا   وسـر  مـع  مباشـرة  التواصـل  مـن  تأكـد . مـرور  وكلمة مستخدم اسم إى

 .  بأبنائهم اخاصة امرور وكلمة امستخدم، اسم على حصوهم كيفية هص فيما
 

 ثـم  ومـن  امنزليـة،  وامهـام  والواجبـات  ااختبارات ر الطلبة ودا  تسجيل يتم ما غالًبا
 اأمـور  ووليـا   حصـول  ولتسـهيل . ومـورهم  وووليا  الطلبة قبل من عليها لدطاع إتاحتها يتم

 الريــد   ــديثات  ر للتســجيل اأمــور  ووليــا   وجــه بأبنــائهم،  اخاصــة  التقــدم تقــارير  علــى
 هـذا  شـأن  ومـن ، بامدرسـة  اخـاص  إلكرونـي  ال البيانـات  إدارة نظـام  مـن  امنتظمـة  اإلكرونية

ــدخول إى اأمـــور ووليـــا   ـــث ون ــل مـــن الويـــب؛ موقـــع إى الـ ــات علـــى اوصـــول وجـ  معلومـ
 .إضافية
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 .ا توجد حاجة لتبادل امراسات 
       يكون مة موقـف  تـا  إى اتصـال هـاتفي؛ فالتعامـل

اتصـــال  مــع مواقـــف صــعبة وو مـــع مشــاعر  تـــا  إى   
هـــاتفي. قــــد يكــــون مــــن امائــــم إرســــال رســــالة بريــــد   
إلكرونيــة بشــأن امواقــف الصــعبة، إذا كنــ  فقــط قــد  

 ناقش  اأمر مسبقبا مع ووليا  اأمور.
   ا يكون اأمر مستعجاب.. قد يكون من اأفضل إرسـال

خطاب. ي عتر إرسـال رسـائل بريـد إلكرونيـة ومـًرا مـن       
 قبيل اإزعا .

  ــون ــلة حساســـة وو خاصـــة. الريـــد     تكـ امعلومـــات امرسـ
وســـيلة اتصــال عامـــة وجـــب ون تكـــون   واإلكرونــي هـــ 

 كذلك.
   يكون من اممكن إعادة إرسال رسائل الريد اإلكرونـي

ــادة إرســــال      ــم. ا تقــــم بتعــ ــرين يســــيئون الفهــ إى آخــ
 دون اوصول على إذن الراسل.   ،الرسالة

   ــال ت ــك وو إدخـ ــيي كلماتـ ــن تغـ ــدما مكـ ــديل ر عنـ عـ
مستنداتك، مع عـدم رغبتـك ر إدخـال ويـة تغـييات      
ر معلوماتــك، دون اوصــول علــى إذن منــك. ورســل    
امسـتندات ر صــورة ملفــات مــن نــوع "بــي دي إف" وو ر   

 صورة ونواع وخرى يصعب التعديل فيها.
 

    امســتندات الـــي   تعديلــها بأســـلوب
تعقــب التغــييات، ون يــتم إزالــة هــذه   

ذا كن  تريـد عـدم إطـاع    التعقبات. إ
وحد على هـذه التعـديات، قـم بـالنقر     
فــوق زر قبــول ميــع التعــديات، قبــل  

 ون تقوم بترسال امستند.
     معلومـــات حساســـة وو خاصـــة تتعلـــق

 بالطالب.
    ــق ــك، وو فريـ ــية عنـ ــات شخصـ معلومـ

 آخرين. طلبةالعمل، وو عن 

  .م1003؛ إدارة ويندهام التعليمية، م1007وسكوادل،  تشيبلي: امصدر: مقتبس من
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ــة اإدارة وو مدرســـتك تشـــجع قـــد ــا التابعـــة التعليميـ ــع اســـتخدام علـــى هـ  مواقـ
ــة الويـــب ــف اخاصـ ــي بالصـ ــع. الدراسـ ــا  فأنـــ  ذلـــك، ومـ ــزام إى  تـ ــات االتـ  بالسياسـ

ــادئ ــادية وامبـ ــة اإرشـ ــا  عنـــد ادرســـتك اخاصـ ــع إنشـ ــن. موقـ ــة، فمـ ــع ناحيـ  بعـــ  تضـ
 مــدارس مــن  وخــرى، ناحيــة ومــن. بهــا االتــزام عليــك جــب قياســية تصــاميم امــدارس

ــرى ــن وخـ ــة امعلمـ ــميم ر اوريـ ــواقعهم تصـ ــام. مـ ــا  وللقيـ ــع بتنشـ ــاص موقـ ــفك خـ  بصـ
 يكـن  ن إذا. امناسبة اخوادم وحد على وودخل مهارتك ومستوى وقتك ر فكر الدراسي،

 ا ـــــــ ت اـفراــ بــك، خــاص ويــب موقــع إنشــا  كيفيــة تعلــم ر الرغبــة وو الوقــ  لــديك
 وو،  FreeWebs, www.webs.com: مثـل ) اعدةـــــــــــــ للمس ويـب  مواقـع  ازود ااتصال إى

TeacherWeb, www.teacherweb.comالطلبـــة مــن  عديــًدا  ون كمــا (. م1009 بيكــر،  ؛ 
 الويـــب مواقــع  إنشــا   ر بامهــارة  يتمتعــون  التكنولوجيـــة بالوســائل  معرفــة  لــديهم  الــذين 

 وعلـى . بالصـف  اخـاص  اموقـع  إنشـا   ر مـنهم  امساعدة طلب ومكنك عليها، وا افظة
 وو  انيــة وداة باســتخدام ويــب موقــع إنشــا  ســريع، وقــ  ر تســتطيع، ونــك مــن الــرغم

 علــى  ظهورهــا ر ترغــب  ا إعانــات، تضــمن  النتيجــة تكــون  فســوف التكلفــة،  منخفضــة
 ت صــمم كنــ  مــا إذا ،وا تــوى للتصــميم كــثية خيــارات ومامــك يكــون ولــن موقعــك،

 .بك اخاص اموقع
 

 قــدف الدراســي، بصــفك خــاص ويــب موقــع إنشــا - مــن بــداب وو - إى وباإضــافة
 إليهــا،  معلومــات إضــافة الطلبــة يســتطيع والــي  ويكــي، موقــع وو مدونــة إنشــا  ر ترغــب
 عبــارة وامــدونات. بيــنهم فيمـا  امعلومــات وو امناقشــات مشـاركة  ر اســتخدامها عــن فضـاب 

 واخـــرات التجـــارب توثيــق  ر مطـــي بشــكل  ت ســـتخدم الويــب،  شـــبكة علــى  ســـجات عــن 
 بالبسـاطة  امـدونات  تتسـم  كمـا . تصويرية وو كتابية بصورة اجماعية وو الفردية واآرا 

 عديـد  وهنـاك  يـديك،  بـن  الفرصـة . مسـتمرة  بصـفة  و ديثها عليها ا افظة حيث من
 ون جـد  وخـرى،  ناحيـة  مـن . امـدونات  إنشـا   ر فعليـة  بتجـارب  يتمتعـون  الذين الطلبة من

 ماعيـة  مسـاحات  يقـدمون  الـذين  القائل، امزودين من بلوجرز بريس، ورد جوجل، ياهو،
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 مـن  للتأكـد  احانية؛ امساحات على ت نشر الي اإعانات راجع. امدونات إنشا   انية
 اخــاص  اموقــع ىإ اجمهــور  دخــول عــدم  ر ترغــب ا كنــ   إذا. لفصــلك مائمــة  ونهــا

 ليــهإ يــدخل ا كــي مــرور؛ كلمــة وضــع خــال مــن اموقــع عمايــة قــم الدراســي، بصـفك 
 . امعنين امستخدمن سوى

 

 وو بتضــافة ســريًعا بالقيــام للمسـتخدمن  تســم  ويــب، مواقـع  هــي الــويكي مواقـع 
 ر الـويكي  مواقـع  ت سـتخدم (. م1009 بيكر،) امتصل الويب حتوى تغيي وو  رير وو إزالة

 ص ـمم  . احتمعيـة  الويـب  ومواقـع  ،(ويكيبيـديا : مثـل ) امعرفة إدارة ن ظم إنشا  ر الغالب
 :الويكي ومواقع امدونات ي صممون الذين امعلمن، مساعدة التالية اموارد

 www.blog-connection.com :ــات علـــى  تـــوي حيـــث ؛للمعلمـــن م صـــمم  معلومـ
 .  بامدونات خاصة

 www.emints.org/ethemes/resources/S00001969.shtml :ــدم ــذا يقــــــ ــع هــــــ  اموقــــــ
 .الويكي اواقع اخاصة والروابط باموارد قائمة

 

 امســتخدم الرنـامج  تعلـم  بــك اخـاص  التعليميـة  الــدورات موقـع  إنشـا   يتطلـب 
ــا  ر ــع؛ إنشـ ــن فضـــاب  اموقـ ــة تعلـــم  عـ ــع كيفيـ ــى اموقـــع  رفـ ــ  إذا. اخـــادم  علـ  لـــدى  كانـ

 منســـــق مكــــن  فتنـــــه الفــــي،  الـــــدعم وتقــــدم  اخـــــادم علــــى  متاحـــــة مســــاحة  مدرســــتك 
 لـــديها مدرســـتك تكـــن ن إذا ومـــا. اخـــام علـــى اموقـــع رفـــع ر مســـاعدتك التكنولوجيـــا

 اســتخدام وو ويكــي، مواقــع وو مــدونات إنشــا  ر ترغــب فقــد اخــادم، علــى متاحــة مســاحة
 : مثل، للمعلمن امزودون وتاحها الي الويب، مواقع

http://www.teacherweb.com, http://www.ezclasssites.com, http://www.edline.com 
 

 امدرسـة  حسـاب  اسـتخدم  إلكرونيـة،  بريـد  رسـائل  إرسـال  عنـد : اإلكروني الريد
. اخـاص  حسـابك  اسـتخدام  مـن  بـداب  اأمـور،  وووليـا   الطلبـة  مع للتواصل بك اخاص

 برنــامج اســتخدم ،والطلبــة اأمــور ووليــا  إى بــك اخاصــة ااتصــال معلومــات ولتقــديم
 يتضـمن  توقيع خط إنشا  وجل من آخر؛ إلكروني بريد برنامج وو ،ووتلوك مايكروسوف ،
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 تقــوم ون اجــرد. اأخــرى ااتصــال ومعلومــات هاتفــك، ورقــم اإلكرونــي، بريــدك عنــوان
 تنشـئها،  فرديـة  رسـالة  كـل  ر امعلومـات  هـذه  إدخـال  إى  تـا   فلن التوقيع، هذا بتنشا 

  موعـات  بتنشـا   قـم  الوقـ ،  مـن  مزيـد  ولتـوفي . بالفعـل  اتلقائيًــ  تضـمينها  سـيتم  حيث
 ا كـــي العامـــة؛ الريـــد لرســـائل( اأمـــور ووليـــا  ميـــع وو الطلبـــة ميـــع: مثـــل) توزيـــع

 بترســـال فيهـــا تقـــوم مـــرة، كـــل ر اإلكرونـــي الريـــد عنـــاوين كتابـــة ر اـًوقتـــ تســـتغرق
 .ومورهم ووليا  إى وو ،إى الطلبة علوماتم

 
 

 لاتصــاات  العامــة  امهــام وتتضــمن . متعــددة وشــكااب  اخطيــة ااتصــاات  تأخــذ
 وامهــام  والواجبــات  اإخباريــة، / الدعائيــة  والرســائل  امنــاهج،  وخطــط  الوثــائق،  :اخطيــة
ــة، ــات امنزليـ ــية"  واماحظـ ــة – امدرسـ ــارير ،"امنزليـ ــاط وتقـ ــارير النشـ ــتوى وتقـ ــدم مسـ  تقـ
 ر للمناقشــة اأنــواع هـذه  مــن نـوع  كــل خضــع وقـد . قانونيــة ووثـائق  امدرســة، ر الطالـب 

 .القسم هذا
 

 خطيـة  مسـتندات  عـن  عبـارة  وهـي (: امعلومـات  تقـديم  مسـتندات ) الوثائق وغراض
 وووليــا  للطلبــة تقــدم الدراســية، امنــاهج ومثــل. دراســية لــدورة ةالرئيســ العناصــر توضــ 

 وسياســات امعلــم، وتوقعــات وطبيعتهــا، الدراســية الــدورة غــرض: حــول معلومــات ومــورهم
ــام الواجـــب ــة، وامهـ ــة امنزليـ ــن  وكيفيـ ــع مـ ــدرجات، وتوزيـ ــوى الـ ــدورة وحتـ ــية الـ  الدراسـ

 والثانويـة، )امتوسـطة(   اإعداديـة  الدراسية الصفوف ر امعروف ومن(. م1007 ،ثومبسون)
 ي طلـب  مثلمـا  مـنهم،  ي طلـب  قـد  والـذين  اأمـور،  ووليـا   قبـل  مـن   الوثـائق  مراجعـة  تـتم  ونه

 بسياســات االتــزام علــى اــوافقتهم لدقــرار مــوذ و علــى بــالتوقيع القيــام وبنــائهم، مــن
 امعلمــن مــن امــدارس ميــع فيــه تطلــب ا الــذي الوقــ  ور. الدراســي الفصــل وإجــرا ات
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 طريقــة يكــون الوثيقــة وتوزيــع إنشــا  فــتن كتابــة، امعلومــات مــن النــوع هــذا عــن اإفصــاح
 . ووسرهم الطلبة إى التوقعات لنقل قيمة

 

 شــاملة إدارة خطــة منطقيــة نتيجــة الوثــائق إنشــا  ي عتــر: الوثــائق وقيــود مزايــا
 نظـام  تـبي  امتـدربن  امعلمـن  من اـًغالب فيه ي طلب الذي الوق  ور. مطور دراسي لفصل

 وضــع ر اوريــة هــم امســجلن امعلمــن فــتن امــوجهن، معلمــيهم الدراســي الفصــل إدارة
 ا مــــادام يتبعونــــه، الــــذي التــــدريس ووســــلوب التعليميــــة، فلســــفتهم: إى يســــتند نظــــام،

 تقـديم  مسـتندات  طتلـف  قـد  ثم ، ومن. التعليمية اإدارة وو امدرسة سياسات مع يتعارض
 .وخرى إى مدرسة من امعلومات
 

 وإعــداد  إنشــا   الوقــ   مــن كــبًيا  قــدًرا  يســتغرق  قــد اأمــر  ون مــن  الــرغم  علــى
 العام لطو إعدادها   قد اإرشادية مبادئك تكون منها، اانتها  اجرد ونه إا الوثائق،
 . الضرورية القليلة التغييات بع  سوى إدخال يتم ا تاٍل، عام كل ور. الدراسي

 

 فيما ،الطلبة وبن بينك امشرك همـ الف ر الوثائق لتوزيع ةالرئيس اميزة تكمن
 بسياســات  يتعلــق فيمــا طابــك، وبــن بينــك فهــم  ســو  حــدث فلــو. بتوقعاتــك يتعلــق

 الـي  ،امعلومـات  تقديم وثيقة إى اأمور وووليا  الطلبة إرجاع تستطيع معينة، وإجرا ات
 .  الدراسي العام بداية ر اجميع بن مشاركتها م 

 

 بنشـر  قـم  الدراسـي،  للفصـل  ويـب  موقـع  وإعـداد  بتنشا  قم  إذا وخرى، ناحية من
. اأمـور  وووليـا   الطلبة قبل من إليها الوصول يسهل كي بك؛ اخاصة امعلومات وثيقة

 والتزامـك  ،وجـديتك  باهتمامـك  اـًووليـ  اانطباعًـ  اأمور وووليا  الطلبة تعطي فالوثائق
 (.م1007 ،ومبسونث) الطلبة بتعليم

 

 وحــد اجعــل بـك،  اخاصــة الوثيقـة  بتعــداد تقـوم  ون بعــد: للوثـائق  عامــة إرشـادات 
 وتتسـم  امدرسـة،  سياسـات  مـع  متسـقة  تكـون  كـي  اراجعتهـا؛  يقوم مديريك وو زمائك

 بترســال قــم ذلــك بعــد. اأخطــا  مــن وغيهــا اإمائيــة اأخطــا  مــن وخاليــة بالوضــوح،
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 بدايــة مــن اأولــن اأســبوعن خــال الطلبــة ومــور ووليــا  منــازل إى منهــا منقحــة نســخة
 اخـاص  اجـز   وإعـادة  عليهـا،  التوقيـع  ومـورهم  وووليا  الطلبة من ووطلب الدراسي، العام

 الوثيقــة يقـروون  سـوف  اأمـور  ووليـا   ون مـن  اـًواثقـ  كنـ   وإذا. وسـبوع  غضـون  ر باموافقـة 
 يكملــون اأمــور ووليــا  وجعــل ،الوثيقــة رابــط إرســال مكنــك اإنرنــ ، شــبكة علــى مــن

 .اإلكرونية الوثيقة بقرا ة قاموا ونهم إى تشي بسيطة، مسحية دراسة
 

 يضـمن  ا ذلـك  ون إا ا،ـًبسيط ومًرا ي عد الوثيقة وتوزيع إنشا  ون من الرغم على
 ووضــــرب وإجرا اتـــك  توقعاتــــك إى كـــثًيا  وشــــر. بانســـيابية  يســــي ســـوف  فصـــلك  ون

 لـو : مثـل . بسـهولة  فهمهـا  ي سـا   قـد  الي وامسائل النقاط توض  كي ذلك؛ على اأمثلة
 تعــي مـا  تشـرح  ون طتــار فقـد  فقـط،  اوصــة بدايـة  ر امنزلـي  الواجــب تقبـل  سـوف  ونـك 
ــارة ــة ر" عبـ ــة بدايـ ــل) لـــك" اوصـ ــون ر: مثـ ــس غضـ ــائق اخمـ ــل اأوى، دقـ ــدق ون قبـ  يـ

 بعــ  ر فكــر ،الطلبــة مــرس مســتوى علــى وبنــاً (. الصــباحية اإعانــات قبــل اجــرس،
 . ويًضا ذلك ر دوًرا تؤدي الي اأمثلة

 

 معقــدة وو بســيطة تكــون ون للوثــائق مكــن: الوثــائق ر تضــمينه جــب الــذي مــا
 :يلي ماعلى   توي ون اأقل على وجب تريد، حسبما

 ،ااتصـال  يـتم  ون تفضل الذي والوق  بك، اخاصة ااتصال ومعلومات امك 
 .ااتصال وطريقة فيه، بك

 وطبيعتها منها والغرض اوصة اسم . 

 خالفتها وعواقب القواعد، إتباع نتائج جانب إى وقواعده، الفصل توقعات  . 

 وتوقعاتها امنزلية وامهام الواجب إجرا ات. 

 الدرجات من  سياسات. 

 ذوي للطلبــة والتكيــف اما مــة، وســائل تــوفي عــن مســؤوليتك حــول عــام بيــان 
 .اإعاقة

 الازمة امواد. 
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 لـالفص معلم إى وإعادته عليه، للتوقيع اأمور وووليا  للطلبة منفصل موذ و. 
 

 ومـــا   ر الوثيقـــة  ر بتضـــمينها  تقـــوم  راـــا  الـــي ، اأخـــرى  امعلومـــات  تتمثـــل 
ــاركن امعلمـــن ــا  وو امشـ ــرى اخـــدمات مقـــدمي ومـ ــل) اأخـ ــي: مثـ ــة اختصاصـ  معاجـ
 وخطـــط العـــام، طـــوال الدراســـي امـــنهج وخطـــة ،(الطبيعـــي الطـــب واختصاصـــي النطـــق،

 للرجــوع( 4-1) رقــم القائمــة: انظــر. اأمــور ووليــا  مشــاركة وتوقعــات اميدانيــة، الــرحات
 اموجـود  1-1 رقم موذ اأ: ويًضا انظر) الوثائق ر تضمينه جب الذي ما حول ومثلة إى
 (. املحق ر

 

 استخدام خال من بك اخاصة الوثيقة إعداد مكنك: الوثائق إنشا  كيفية
 الويـب  موقع إى برفعها تقوم ون قبل عليك ذلك، ومع. الكلمات معاجة قياسي برنامج

 ا حتــى" إف دي بــي" ملــف إى  ويلــها إى  تــا  قــد ونــك مراعــاة بفصــلك، اخــاص
 .  بسهولة تعديلها يتم

 

 إى ينقـل  ترحيـب  خطـاب  كتابـة  ر تفكـر  فقد كاملة، وثيقة بتعداد تقم ن إذا
 إى للرجــوع( 4-1) الشــكل انظــر. فصــلك عــن اأساســية امعلومــات وســرهم وإى الطلبــة

 .ترحيب خطاب ر تضمينه جب الذي ما حول ومثلة
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  ااتصال اخاصة بكامك ومعلومات. 
 .)تدريبك ومؤهاتك )مثل: مؤهلك، ورخصتك، والعضوية ر امؤسسات امهنية 
 .وما  امعلمن امشاركن معك 
          ،ومــا  ووظــائف وفــراد العــاملن ر اخــدمات ذات الصــلة )مثــل: وخصــائي ومــراض التخاطــب

 ومرضة امدرسة(.
  الطلبةالنسبة بن امعلمن إى. 
 .بيان اأسباب 
 .الصف وامستوى العمري لفصلك 
    ــن، وو الربيـــة اخاصـــة ــل: اوســـاب، وو تـــاريخ الفـ ــة   –نـــوع اوصـــة )مثـ ــم القـــرا ة، وو الربيـ دعـ

 امهارات اوياتية(. –اخاصة 
   كيفية ارتباط الغرض من اوصة مع امناهج اأساسية، ووهداف الرنامج الربوي الفـردي إذا

 كان وثيق الصلة باموضوع.

 صف فلسفتك التعليمية، عيث تتضمن عناصر، مثل:         
  الطلبةتقييم مستوى تعليم. 
     امنـاهج الدراســية واإســراتيجيات التعليميــة )مثـل: التعلــيم التــدري.، واحموعــات التعليميــة

 التعاونية، واستخدام التكنولوجيا(.
  والطلبـــة وصـــحاب امواهـــب،   والطلبـــة ذوي اإعاقـــات،  الطلبـــة خـــتلفن )مثـــل:   طلبـــة تعلـــيم 

 امتنوعن لغوًيا/ثقافيً ا(.
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        عد د وهداف دورتك الدراسية وخططك الشهرية )وو خطـط الوحـدات(؛ مـن وجـل  قيـق هـذه

 اأهداف.
 .صف السياسات اخاصة بالواجب وامهام امنزلية، وااختبارات، وتوزيع الدرجات 

 

   بهـا هـذه    الطلبـة عد د القواعد والتوقعات اخاصة بفصلك، عيث تتضمن الطريقة الي تعلـم
 القواعد، ونتائج  قيقها واالتزام بها والتوقعات، وعواقب عدم  قيقها واالتزام بها.

   ــاات ــبقبا )مثـــل: اجـــداول، والطـــرق، والافتـــات، واانتقـ ، صـــف اإجـــرا ات الـــي ســـتتخذها مسـ
 وخطط اأزمات(، والكيفية الي ستنفذ بها هذه اإجرا ات.

  ــومي رئـــيس ــل:  قـــم بتضـــمن جـــدول يـ ــاط، واأشـــخاص امشـــاركن )مثـ ، يشـــمل الوقـــ ، والنشـ
امعلمن امتدربن، وامعلمن امشاركن، واخدمات ذات الصلة، وامعلمن اأقـران، وامتطـوعن(،   

 واموقع إن كان ذلك مناسًبا.
 

 
          ،صف توقعاتك فيما يتعلق باتصال وتعـاون ووليـا  اأمـور )مثـل: إعـداد تقريـر بنشـاط الطالـب

 وفرص امتطوعن(.
   ر الفصــل )مثــل: اأمــوال امخصصــة للــرحات اميدانيــة،    الطلبــةعــد د امــواد الــي  تــا  إليهــا

 وامفكرات، واأقام الرصاص واأقام اجاف، واأقفال(.
 وووليا  اأمور بالتوقيع عليه وإعادته. الطلبةموذ ، يقوم ون قم بتضم 
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  سبتمر  1

مرحًبا بكم ر الصف الثالثا إني سعيد ببد  عـام دراسـي جديـد، ووتطلـع إى التعـرف علـيكم       
 لطلبــةر مدرسـة لينكلــون اابتدائيـة، والعاشـر ر التـدريس      معكـم. هـذا العـام هــو الرابـع لـي      واجلـوس  

وحياًنـا ينضـم إلينـا ر     –امرحلة اابتدائية. إني متزو  ولدي ولدان، ووملـك كلـب صـيد امـه دجـر      
 رحات التنزه الطبيعية الي نقوم بها.

 

، ســوف نركــز علــى امــنهج الدراســي اأساســي للوايــة، والــذي  علـى مــدار هــذا العــام الدراســي  
يتضـمن فنــون اللغـة، والرياضــيات، والدراسـات ااجتماعيــة، والفنـون اجميلــة، والربيـة البدنيــة. ســوف       
يكون لدينا مشروع تعليمي، وجربة كل شهر على اأقل، وسوف نقوم بتعزيز مستوى تعلمنا من خال 

علــى مــدار العــام إى مبنــى الرمــان وحديقــة اويــوان واوديقــة اإقليميــة  الــذهاب ر رحــات ميدانيــة 
 ومتحف العلوم.

 

 الطلبـــةســوف وقـــوم كــل يـــوم اثـــنن بترســال ملـــف واجــب منزلـــي إى امنـــزل. ســوف وكلـــف       
بواجبات منزلية ويام ااثنن، والثاثا  واأربعا  واخميس من كل وسبوع. يتم تقـديم الواجـب امنزلـي    

الواجبـات امنزليـة بسـبب مـرض، جـب علـيهم إنهـا          الطلبـة ر اليوم التـالي للتكليـف بـه. ر حـال فـوات      
 الواجبات الفائتة.  
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 ر فصلنا ون يتعاملوا معي ومع اآخرين باحرام. ففي فصلي: الطلبةوتوقع من ميع 

  عندما ي طلب منهم العمل. الطلبةيعمل 

  باجلوس ر وماكنهم، و افظون على متعلقاتهم الشخصية الطلبةيلتزم. 

  بتعليمات امعلم من وول مرة توجه إليهم فيها. الطلبةيلتزم 

  معهم الكتب واأوراق واأقام الرصاص، والواجب امنزلي معهم إى الفصل. الطلبةجلب 

ــة العــودة إى امدرســة )    ســبتمر(، ومعــرض بيــع الكتــب بأســعار     33الفعاليــات القادمــة هــي ليل
 (.10-13منخفضة )سبتمر 

 

على مدار العام الدراسي، سوف يكون لدينا عديد مـن الفعاليـات ااجتماعيـة وفـرص للتطـوع      
لربا  واأمهات واأقارب )العمات/اخاات وو اأعمام/اأخوال وو اجدود/اجدات(. كما سـنقوم ويًضـا   

 .بعديد من الرحات اميدانية وويام استكشافات العلوم والفنون
 

إذا كانــ  لــديكم ويــة وســئلة وو استفســارات. وفضــل ووقــات ااتصــال بــي         ي رجــى ااتصــال بــي   
م بعـــد ون  1:10و 1:00ص، قبـــل ون يبــدو اليــوم الدراســـي، وبــن الســاعة      9:33و 7:43هاتفًيــا بــن الســاعة    

 ينتهي اليوم الدراسي. وقوم بالرد على رسائل الريد اإلكروني ر اليوم نفسه.
 

 مع خالص اأمنيات بالتوفيق،                                    
 السيدة/ جاكسون                                                                                                   

  31( خارجي 131) 139 – 3971                                                                                          
12-j.jackson@mi.lincoln.k       
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إذا ن تقــم بتضـــمن خطتـــك العامـــة  خطــة امـــنهج الدراســـي علــى مـــدار العـــام:   
للمنهج الدراسي ر الوثيقة اخاصة بك، فراـا طتـار إعـداد ومشـاركة ملـف منفصـل،       
يوض  وهدافك على مدار العام؛ خصوص تدريس امنهج الدراسـي، علـى مسـتوى الصـف     

ا إى ـًيتلقون خدمات تعليمية خاصـة، و تـاجون ويضـ    طلبةلطابك. وإذا كان لديك 
ا للعــام كلــه  ـًهــداف الرنــامج الربــوي الفــردي، يــتم  ديــد هــذه اأمــور ويضــ        قيــق و

وإرساها إى امستفيدين. وشر إى ا توى الذي ستقوم بتغطيته كل شهر جميع امـواد  
إجازها. إن هـذا مـن    الطلبةالي تدرسها.. فكر ويًضا ر تضمن اأهداف الي تتوقع من 

 ( جـد 3-1) رقـم  الشـكل مـا هـو متوقـع مسـبقبا.. ر      تعـر ف ر  شأنه ون يساعد ووليا  اأمور
 مثااب على خطة العام.

 

بعد ون تقوم بتخطيط الوحدات الـي سـتقوم   خطط امنهج الدراسي اأسبوعية: 
بتدريســها كــل شــهر علــى مــدار العــام الدراســي، انقــل إى ووليــا  ومــور طابــك مــا الــذي     

كــل وســبوع، وهــذا مــن شــأنه ون يســاعد ووليــا  اأمــور ر تعزيــز الــتعلم     الطلبــةســيتعلمه 
امدرسي باأنشطة ر امنزل. مثل: إذا كن  تـدرس لطابـك امراحـل القمريـة، قـد يكـون       
ومـــًرا بســـيطبا بالنســـبة لربـــا  ون ينظـــروا إى القمـــر كـــل ليلـــة مـــع وبنـــائهم، وياحظـــوا     

 امرحلة القمرية على الورق. 
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ــرارة   .)رواية( «العظام النحيفة» سبتمر ــو  واوـــــ الضـــــ
 .والصوت

ــائي: اإدراك  الفضـــــــــــــــــــ
اخـــــرائط، و ســــــمات  
ــية، وودوات   ــرة اأرضـــ الكـــ
ــرى؛   ــة وخــــــــــــ جغرافيــــــــــــ
ــة ر   الصــــحاري العظيمــ
ــان؛ اليهوديـــــــــــــة   العـــــــــــ

 .وامسيحية

ــة ســـ  مـــات:    كتابـ
 .وفكار متعة

ــاعون؛   وكتوبر اجــــدري، والصــــديد، والطــ
 .مغامرات اأبطال اليونانين

ــة ســـ  مـــات:    اليونان القدمة  اميكروبات كتابـ
 .تنظيم منطقي

رومــا القدمــة، وبــوم.؛ شكســبي:   نوفمر
 .جولياس سيزر

ــة ســـ  مـــات:    روما القدمة؛ التنوير تكوينات الصفائ  كتابـ
 الفاعل.الصوت 

جــــاليليو: العبقــــري الــــذي واجــــه   ديسمر
ــحاق    ــي ؛ إســـــ ــاكم التفتـــــ حـــــ

 نيوتن؛ كزبرة الثعلب القرمزية

علـــــــــــم الفلـــــــــــك:   
اجاذبية، والنجوم/ 

 واحرات

ــة ســـ  مـــات:    الفرنسيةالثورة  كتابـ
ــة  اختيـــــــــــــار الكلمـــــــــــ

 اإبداعية
امواســــــم: مشـــــــاريع   تشجيع امخرعن يناير

 علوم
ــاه  الرومانســــــــية، ااجــــــ
للصــــناعة، الروماليــــة،   

 ااشراكية

كتابــة ســ  ميــزات:  
ــة   ــاحة اجملــــــــ فصــــــــ

 .السلسة
ــي؛   يتيم جزيرة إيليس فراير ــام الشمســـ النظـــ

 مشاريع علوم
ــة ســـ  مـــات:    اهجرة كتابـ

ــة،   ــات الدقيقـــ ا ادثـــ
وتقيـــــــــــيم الكتابــــــــــــة  

 .امباشرة
العجائب السـبعة انطاقـة شـجر     مارس

 .الساسافراس
ااجــــــــــــاه للصـــــــــــــناعة   امراحل القمرية

 .والتحضر
ــة ســـ  مـــات:    كتابـ

 .التقديم اجذاب
ــار   امروة لرئيس  وبريل ــة ااختبـــ مراجعـــ

 .مرجعي امعايي
ــث؛   اإصاح ــة وعــــــــــ كتابــــــــــ

  .الكتابة التفسيية
ــات ااســـتقال ر   ا يطات شعر، وسي ذاتية، وقصص قصية مايو حركـ

 .ومريكا الاتينية
كتابة خطاب جاري 

 ./ خطاب شكرمير
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 فنون اللغة
 

ســـــــــــوف يفهـــــــــــم   
، الطلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

ويفســـــــــــــــــــــــــــرون، 
و للـــــون الـــــنص 
الروائــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  
واإعامـــــي علـــــى 

 .مستوى الصف

نصــــــــــــــوص 
روائيــــــــــــــــــــة  
)الــــــــــــــدرس  

37). 

نصــــــــــــــوص 
روائيــــــــــــــــــــة  
)الــــــــــــــدرس  

39). 

نصـــــــــــــــــــــوص 
روائيــــــــــــــــــــــــــــة 

 .(39)الدرس 

اختبــار هجــا   
 .(39)الدرس 

ــة  مراجعــــــــــ
 .هجا 

ســــــــــــوف ينفــــــــــــذ   الرياضيات
العمليــات  الطلبــة

اوسابية جميـع  
 .اأعداد

ــرح عــــدد   طــ
ن مكــــون مـــــ 

ثاثــة ورقــام  
)الــــــــــــــدرس  

39). 

ــرح عــــدد   طــ
مكــــون مـــــن  
ثاثــة ورقــام  
)الــــــــــــــدرس  

39). 

طــــــــرح عــــــــدد  
ــن   ــون مــــــ مكــــــ
ــة ورقــــــام   وربعــــ

 .(39)الدرس 

اختبــــــــــــــــــــــــــار 
ــيات  رياضـــــــــــــــ

 39 الفصــان)
– 33). 

ــة  مراجعــــــــــ
 .رياضيات

الدراســـــــــات 
 ااجتماعية

ســـــــــــوف يتتبـــــــــــع 
ــور  الطلبـــــــــة تطـــــــ

وظهور الثقافة ر 
احتمعــــــــــــــــــــــــــات 

 .اأصلية

ــة  ثقافـــــــــــــــــــ
ــان : جوافــــــــــــ

 .اللغة

ــة  ثقافـــــــــــــــــــ
ــان جو: افــــــــــــ

 .اوكومة

ــة  ثقافــــــــــــــــــــــــــ
ــان : جوافـــــــــــــــــــ

 .الدين

ــة  ثقافــــــــــــــــــــــــــ
ــان : جوافـــــــــــــــــــ

 .الغذا 

ــة  ثقافـــــــــــــــــ
ــان : جوافــــــــــ

 .املبس

ــون  الفنـــــــــــــــ
 اجميلة

ســــــــــوف يعـــــــــــزف  
علـــــــــــى  الطلبــــــــــة 

كوســـــــيلة اآات 
للتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي 

 .اموسيقي

اآت 
 .اإيقاع

اآت 
 .اإيقاع

اآت  .اآت النفخ .اآت النفخ
ــاع  اإيقـــــــــــــ

 .والنفخ
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ــن ــ مكـ ــتخدام اـًويضـ ــط اسـ ــبوعية اخطـ ــيل ر اأسـ ــات توصـ ــبات الفعاليـ  وامناسـ
 جــب كمــا. الضــيوف وامتحــدثن اميدانيــة، والــرحات ااجتماعــات،: مثــل ااجتماعيــة،
 اســتخدام عنــد. امنزليــة والواجبــات امهــام تســليم موعــد  ــن عنــدما اـًويضــ اســتخدامها

 الواجبــات  بشــأن التواصــل احتماليــة  تزيــد ،الطلبــة خططــات  مــع اأســبوعية اخطــط
 مثــال  يوجــد( 9-1) رقــم  الشــكل ر اأمــور،  وووليــا  الطلبــة  مســتوى علــى  امنزليــة وامهــام
 .  وسبوعية خطة

 

 التواصـل  مـن  نـوع  هـي  اإخباريـة / الدعائيـة  الرسـائل : الدعائيـة  الرسـائل  وغراض
 عامـــة اعلومـــات لدخبــار  وامعلمـــن وامــدارس  التعليميـــة امنـــاطق ترســله  الـــذي اخطــي 

 إى العـودة  حـن  الطلبـة  اسـتقبال  الدعائيـة  الرسـائل  امعلمـون  ويسـتخدم . بهـا  للمعنـين 
 بامعلومــات اأمـور  ووليـا   وتزويـد  الفصـل،  داخـل  باأنشـطة  اأمـور  ووليـا   وإخبـار  امدرسـة، 
. وااجتماعيــة  اأكادميــة  النــاحيتن  مــن  طفلــهم  تنميــة  لــدعم  وااقراحــات  وامصــادر

 اأمــور، ووليــا  مــن امتطـوعن  لتجنيــد اـًويضــ الدعائيــة الرسـائل  تســتخدم ون كــنم كمـا 
 التقـدم  علـى  الضـو   وتسـليط  اأمـور،  ووليا  بتسهامات وااعراف اأفعال، ردود والتماس

 (.م1004 ،ديفي)إجازات من  ققونه اا والتعريف للطلبة اأكادمي
 

 ذات الدراســـي للفصــل  الدعائيــة  الرســائل  تعــد : الدعائيــة  الرســائل  وقيــود  مزايــا 
 فهــي وبنــائهم؛ بتعلــيم يتعلــق فيمــا اأمــور، أوليــا  اأساســية امعلومــات تــوفي ر وهميــة
 ووليــا  لتثقيــف اســتخدامها ومكــن الدراســية، الفصــول ســي عــن عامــة معلومــات تنقــل

 ا الدعائيــة الرســائل لكــن. امنــزل ر اأكــادمي النمــو دعــم بكيفيــة يتعلــق فيمــا اأمــور
. اأمــور أوليــا  الشــاغل الشــغل وهــو وطفــاهم، ودا  حــول امعلومــات اأمــور أوليــا  تقــدم
 وتنميـة  بتطـور  اأمـور  ووليـا   إخبـار  ر إفـادة  وكثـر  ااتصـاات  مـن  وخرى وشكال تعد ولذا
 .همئوبنا
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 ووليـا   مـع  التواصـل  ونـواع  ميع تكون ون جب: الدعائية للرسائل عامة إرشادات
ــور؛ ووليــــا  صــــا  ر اأمــــور ــرة، تكــــون ون اعنــــى اأمــ ــرا ة، وســــهلة ختصــ ــة القــ  وغنيــ

 عنـد  اوسـبان  ر وضـعها  جـب  جيـدة،  قاعدة 10-1-10 قاعدة وتعد. ومفهومة بامعلومات،
 النـاس  مـن % 90 ون على القاعدة وتنص. الدراسية الفصول عن اإخبارية الرسائل كتابة
% 33 يســتغرق بينمــا وعــددتها، الــي الدعائيــة الرســائل لقــرا ة ثانيــة 10 يســتغرقون ســوف
 (.م1003 جدد، معلمن توظيف) قرا تها ر دقيقة ثاثن% 3 ويستغرق دقائق، ثاث

 

 للرســائل يكــون ون ينبغــي فتنــه اأمــور، ووليــا  اهتمــام جــذب تريــد أنــك ونظــًرا
 جـذاب،  بشـكل  ومصـممة  نظيفـة،  تكـون  ون من ابد إذ جذاب؛ شكل وعددتها الي الدعائية
 (.الصفحتن تتعدى ا عادةب) انسبيـً وقصية

 

 هـم  اأمـور  فأوليـا   تفكـيك؛  حـور  ر قارئها اجعل الدعائية، الرسائل كتابة وعند
 مــا وإذا، وطفــاهم ودا  وبــرزت مــا إذا، الدعائيــة بالرســائل اهتمامـــًا يبــدون مــن اأرجــ  علــى

 ر الطلبــة  وعمــال  إبــراز     مــا  وإذا(. م1009، وجــوف  ســتيوارد ) مناســب  حتواهــا  ون ودركــوا
 ميـــع وعمـــال تضـــمن مـــن التأكـــد فينبغـــي الدراســـية، الفصـــول حـــول الدعائيـــة الرســـائل

 ووليـا   ياحـب  وسـوف . الدراسـية  السـنة  خـال  طالـب  كـل  بـذكر  قـم  اأقـل،  على وو ،الطلبة
 طابــك ثقافــات ر فكــر. الدراســية الفصــول رســائل ر ذكــرهم يــتم ن وبنــا هم ون اأمــور

 وقــم اأمــور، ووليــا  وخــاوف اهتمامــات وكــذلك منــازهم، ر بهــا يتحــدثون الــي واللغــات
 ور. الدعائيـة  الرسـائل  يقـرو  من جميع فائدة ذات تكون ون شأنها من الي امعلومات بتضافة

 إى بــك اخاصــة الدعائيــة الرســائل ترمــة لــك بالنســبة اممكــن مــن يكــن ن إذا مــا حــال
 وو التــدريس هيئــة وعضــا  مــن عضــو اســم وضــعي قــد ،الطلبــة ومــور ووليــا  بهــا يتحــدث لغــات

 ر الـــتفكي اـًويضـــ مكنـــك كمــا . الدعائيـــة الرســـائل ترمــة  يســـتطيعون الـــذين امــوظفن 
 الرسـائل  تلقـي  ر يرغبـون  كـانوا  إذا اـ عمـ  الدراسـي  العـام  بدايـة  ر اأمـور  ووليا  رغبة معرفة

 العـــام مـــدار علـــى لرمتهـــا ططـــط ون مكنـــك ثـــم ومـــن ا، وم اأصـــلية بلغـــتهم امكتوبـــة
 .  الدراسي
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 رسـالة  إرسـال  اأفضـل  ومـن . منتظم وساس على الدعائية الرسائل إرسال وينبغي
 زمـي  جـدول  اـًطبقـ  إرساها من بداب الشهر، وو اأسبوع من نفسه اليوم ر قصية دعائية

 ســـوف فـــتنهم ثابـــ ، جـــدول اـًطبقـــ اأمـــور ووليـــا  علـــى توزيعهـــا يـــتم وعنـــدما. عشـــوائي
  ديــد ر الــتفكي وعنــد. الفصــل ر طفلــهم ودا  حــول معلومــات يتلقــون متــى يتوقعــون

 الشـهرية،  والرسـائل  اأسـبوعية  الرسائل بن ما بااختيار عليك ،الدعائية الرسائل كم
 إعـداد  نالازمـ  واجهـد  الوقـ   مقـدار  ااعتبـار  ر تأخـذ  ون جـب  كمـا . سـنوية  الربع وو

 إذا مـا  حـال  ور. معلومـات  علـى  اوصـول  ر اأمـور  ووليـا   واحتياجـات  الدعائية الرسائل
. اختبـار  كـل  بعـد  دعائيـة  رسـالة  عمـل  ر بالتفكي عليك ثانوية، مدرسة ر تعمل كن 

 نمـ  تـواتًرا  اأكثـر  التواصل جيًدا يقدرون اأمور ووليا  فتن اابتدائية، الصفوف ر ووما
 .التدريس ووساليب الصفية اأنشطة

 

 الدعائيـة  الرسـائل  طصـيص  جب: الدعائية الرسائل ر تضمينه جب الذي ما
 مكنــك ااحتياجــات، هــذه ولتحديــد. القــرا  احتياجــات لتلبيــة الدراســية الفصــول عــن

 ون يـودون  اـ عمـ  اأمـور  ووليـا   سـؤال  وو ،امنـازل  ر اأمـور  ووليـا   إى ةقصـي  اسـتبانة  إرسال
 اأول امقـام  ر الدعائيـة  الرسـائل  غـرض  إن. الدراسـية  للفصول الدعائية الرسائل تشمله

 مفيـًدا  يكـون  ون جـب  معلومـات  مـن  تشـمله  ون يريـدون  مـا  فـتن  ولـذلك  ،اأمـور  ووليا  هو
 الدعائيـة  الرسـائل  ةاناسـتب ( 4-1) رقم موذ اأ ويعد. مضمونها  ديد ر خاص بشكل

 اأمــور، ووليــا  مــن الفعــل ردود التمــاس تســتخدم قصــية، رســالة علــىمثــااب  املحــق ر
 العناصـر  ةانااسـتب  ههـذ  ضـمن تتو. هـم  بالنسـبة  مفيـدة  تعـد  الي بامعلومات يتعلق فيما

 الدعائيـــة الرســائل  ر بانتظــام  ت شـــمل ون جــب  بأنهــا  امعلمــون  إليهـــا يشــي  الــي  امهمــة، 
 (.م1003 جدد، معلمن توظيف)

 

 مـن  يكـون  راـا  الدعائيـة،  الرسـائل  كتابة عند: الدعائية الرسائل إعداد كيفية
 مــــن  موعـــة  مايكروســـوف   الناشـــر  ولـــدى . بالفعــــل وضـــع   مـــاذ   اســـتخدام  اأيســـر 

ــارات ــة ر اخيــ ــة، الرســــائل  كتابــ ــل الدعائيــ ــة النمــــاذ  : مثــ ــاذ  اموميــ  اميســــرة  والنمــ
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 برنـامج  لديها بلآ فتن ،ماكنتو  كمبيوتر جهاز لديك كان إذا ما حال ور)لأطفال
 (.ورك آي امه هذا

 

 وعلــى. الكتابــة ر واشــرع مــوذ و بتحديــد قــم التجاريــة، للر يــات وبالنســبة
 اأحيـان  بعـ   ر ونـه  إا امتاحـة،  الـرامج  مـن  عديـد  اسـتخدام  اليسـي  مـن  ونه من الرغم
 مـن  تفضـله  فمـا  ،وورد مايكروسـوف   باسـتخدام  بسـيط  مـوذ  و كتابـة  اأفضـل  مـن  يكون

 نوعيـة  بـرامج  علـى  اوصـول  ةيإمكان وكذلك ومهارتك، قدرتك على يعتمد الرنامج
 .حددة

 

 كتابــة ون تكتشــف فراــا الدراســية، الفصــول عــن دعائيــة رســالة كتابــة ووثنــا 
 بتكثيـف  قـم . لـديك  هـو  اـ عمـ  والطاقـة  الوق  من مزيًدا يستهلك ومر الدعائية الرسائل

 ،الدعائيـة  الرسـائل  ر مسـاعدتك  نالرئيس امتطوعن بتجنيد وقم. بك اخاصة اموارد
 مـا  العمـر  مـن  بلغـوا  قـد  الطلبـة  كـان  إذا مـا  حـال  ور. بهـا  طابـك  إشـراك  علـى  اعمل وو

ــوارد مـــن لاســـتفادة رائعـــة وســـيلة هـــو إشـــراكهم فـــتن ،الدعائيـــة امـــواد لكتابـــة يكفـــي  امـ
 للطلبـة  امـثية  امهـام  وحـد  هذا يكون وقد. اأصيلة التعليم خرات ولتوفي بك، اخاصة

 بوصـفهم  بهـم  ااعـراف  مـن  ااسـتفادة  مكـنهم  كمـا " السـريع  باإجاز" يتمتعون الذين
 الرســائل كتابــة علــى العمــل خــال مــن تعلمهــم علــى يضــيفوا ون مكــنهم وو مســاهمن،
ــذين للطلبــــة حتــــى ومكــــن. الدعائيــــة ــد يتمتعــــون الــ ــن اأدنــــى باوــ ــة مهــــارات مــ  اللغــ

 الرسـائل  ر كـبية  إسـهامات  تقـديم  الشـديدة  اإعاقـات  مـن  يعـانون  الذين وو ،اإجليزية
 يتحــدثون الــذين الطلبـة  يتمتــع وقــد. الفنيـة  القصاصــات وو الصــور خـال  مــن ،الدعائيـة 

 .ومورهم أوليا  اأصلية اللغة إى الدعائية الرسالة لرمة اهارات لغتن
 

 الدعائيـة  الرسـائل  كتابـة  ر امسـاعدة  خـال  مـن  امزايا، من عدًدا الطلبة وجي
 إى الدعائيـة  الرسـائل  وخـذ  احتماليـة  تزيـد  فتنه همون،يس فعندما. الدراسية الفصول ر

 حــول مقــاات كتابــة طريــق وعــن(. م1007 ،نيــل) ومــورهم ووليــا  مــع ومشــاركتها امنــزل
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 امنــــاهج ر اللغــــة فنــــون دمـــج  ر الفرصــــة ومــــامهم تكــــون فتنـــه  تعلمــــوه، الــــذي ا تـــوى 
 مهـــارات الطلبـــة يســـتخدم ذلـــك، إى وباإضـــافة. اأصـــيلة الكتابـــة مهـــام ر وامشـــاركة

 .اسهاماتهم و رير لكتابة اواسوب
 

ــد قـــم ــتقوم كيـــف بتحديـ ــراك سـ ــة بتشـ ــة ر الطلبـ ــائل كتابـ ــة الرسـ  ر الدعائيـ
 مـن  ختلفة فرات ر ثانوية مدرسة ر بالتدريس تقوم كن  فتذا بك؛ اخاص الفصل

 به، اخاصة الدعائية الرسائل بعمل سيقوم فصل كل كان إذا ما فحدد الدراسي، اليوم
 الرســـائل ر واحــد  قســـم وو واحــدة  مـــادة بكتابــة  هميســ  ســـوف فصــل  كـــل كــان  إذا مــا  وو

 للطلبــة مكــن فتنــه الدعائيــة، الرســائل وجــزا  وو مــواد إعــداد وعنــد. امشــركة الدعائيــة
 وإذا. التعـاوني  التعليم  موعات من  موعات ر العمل وو مستقل بشكل امواد كتابة

 وو ثاثـة ) صـغية  احموعـات  تكـون  ون فيجـب  اآخـرين،  مـع  بالعمل الطلبة بتكليف قم 
  تـا   وراـا . البنـود  لكتابـة  الازمـة  امهـارات  لـديهم  الطلبـة  ون مـن  وتأكـد (. طلبـة  وربعة

 الرسـائل  قيـود  وو البنـود  كتابة كيفية حول وو الكتابة عملية حول صغية دروس إلقا 
 ورك آي آبـــل وو بابليشـــر مايكروســوف   الناشـــر برنــامج  كـــان إذا مــا  حـــال ور. اإخباريــة 

 الرســـائل لعمـــل الـــرامج اســـتخدام كيفيـــة عـــن تعليمـــات بتقـــديم قـــم ،للطلبـــة اـًمتاحـــ
( الثالــث الصــف وحتــى اأول الصــف طلبــة) الصــغار اأطفــال ون الواضــ  ومــن. الدعائيــة

 اعمـل  النشـر،  بـرامج  اسـتخدام  وعنـد . الكبـار  الطلبـة  عـن  التعليمـات  من مزيد إى عاجة
 .اـًسلف حدد موذ و اختيار خال من الطلبة وق  توفي على

 

 إضــافة  ر يرغبــون  قــد  فــتنهم الدعائيــة،  الرســائل  بتعــداد الطلبــة  يقــوم  وعنــدما
 مـن  التوضـيحية  الرسـوم  عن البحث ر الوق  من مزيد قضا  للطلبة ومكن. الرسومات

 ر يقضـــونه الـــذي الوقـــ ، ذلـــك ورصـــد مراقبـــة عليـــك فـــتن ولـــذلك امقـــاات، كتابــة 
 ا فراـا  الرشي ، بر يات من يكفي ما ادرستك يكن ن وإذا. الرسومات عن البحث
 جـدون  قـد  أنهم اإنرن ؛ شبكة على الرسومات عن بالبحث طابك يقوم ون ر ترغب
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 اأعمـال  و ميـل  مسـ   هـي  الرسـومات،  عـن  البحـث  عـن  البـدائل  ووحـد . ائقـة  غـي  صـوًرا 
 .الدعائية الرسائل ر وإدراجها ،الطلبة التقطها الي والصور، الفنية

 

 بتعـين  قـم  الرسـومات،  وإضـافة  البنـود  كتابـة  ر للطلبـة  الفـرص  كـل  وإعطا 
 وحـــد يبحــث  حــن  ففــي  التعــاوني؛  التعلـــيم  موعــات  ر اأدوار علــى  بالتنــاوب  الطلبــة 
 طالـب  يعمـل  بينمـا  للبنـد،  اأوى امسـودة  بكتابة يقوم قد آخر فتن الرسومات، عن الطلبة

 يعملـون  جديـدة،  مـرة  كـل  ر اأدوار تبـديل  للطلبـة  ومكـن . البنـد  هـذا   ريـر  على ثالث
ــا ــاز علـــى فيهـ ــة إجـ ــدة مهمـ ــان وإذا. جديـ ــة كـ ــة الطلبـ ــوارد إى عاجـ ــل مـ  النصـــوص مثـ

 الـي  امـوارد  إى الوصـول  ةيـ إمكان لـديهم  بأن فتأكد اإخبارية، امهام إكمال اإعامية
 (.م1007 ،نيل) إليها  تاجون

 

 وو الدعائيــة، الرسـالة  طباعــة مكنـك  فتنــه و ريـره،  البنــد كتابـة  تــتم ون وبعـد 
. كمرفـق  اإلكرونـي  الريـد  عـر  الرسـالة  إرسـال  ر اأمـور  ووليا  من إذن على اوصول
 ووضـ   فقد امدرسة؛ موارد على اإلكروني الريد عر الدعائية الرسائل إرسال و افب

 طريـق  عـن  ،السـنة  ر دوار 1000 من وكثر بتوفي قام  مدرسته ون امدارس مديري وحد
ــي الريـــد عـــر الدعائيـــة الرســـائل إرســـال ــا مـــن بـــداب اأمـــور، أوليـــا  اإلكرونـ  طباعتهـ

 عنـــاوين مـــن% 33 نســـبة لـــديها فتنهـــا امـــدير، هـــذا مدرســـة وبالنســـبة. امنـــزل إى وإرســـاها
 ا،ـًسابقـ  ووضـحنا  وكمـا  ذلـك،  مـن  الـرغم  وعلـى . الطلبـة  ومـور  أوليا  اإلكروني الريد

 الر يــــات إى وو ،الكمبيــــوتر وجهــــزة إى الوصــــول بقــــدرة تتمتــــع ا اأســــر كــــل فــــتن
 ووليـا   هتـار  ون جـب  فتنـه  ولذلك،. الدعائية الرسائل بع  لقرا ة الازمة امتخصصة

 الرسـائل  مـن  إلكرونيـة  نسخ وم ،ورقية نسخ على اوصول ر يرغبون كانوا إذا ما اأمور
 .بتعدادها تقوم الي الدعائية

 

 الر يــــــات باســـــتخدام  بــــــك اخاصـــــة  الدعائيـــــة  الرســــــائل بتعـــــداد  قمـــــ   وإذا
ــة ــررت، امتخصصـــ ــاها وقـــ ــد إى إرســـ ــي، الريـــ ــم اإلكرونـــ ــخ قـــ ــالة بنســـ ــتند إى الرســـ   مســـ

 اخــاص اإلكرونــي الريــد إى إرســاها قبــل، pdf ملــف إى  ويلــها وو، وورد مايكروســوف 
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 طباعـة  كانـ   وإذا.. امرسـل  املـف  وقـرا ة  فـت   علـى  قـدرتهم  احتماليـة  لزيادة اأمور؛ بأوليا 
 علــى  تـوي  وثـائق  طباعــة ون تـدرك  ون فعليـك  للتوزيـع،  اأفضــل اخيـار  الدعائيـة  الرسـالة 
 الطباعـــة عنــد  مهنيـــة تبــدو  الـــي واأشــكال،  التصـــميمات بتحديــد  قـــم. مكلــف  ومـــر األــوان 

 صــفحة مــن مكونــة، دعائيــة رســالة علــى مثــااب( 7 - 1)رقــم  الشــكل ويعــد. واأســود بــاأبي 
 .اابتدائية للصفوف الدراسي العام لبداية واحدة

 

 امنزليـة  للواجبـات  فـتن  عامـةب،  بصفة: امنزلي الواجب خال من التواصل وغراض
ــائف ثـــاث ــ وظـ ــة: ةرئيسـ ــة، وظيفـ ــلية، تعليميـ ــية وتواصـ ــدعم. وسياسـ ــيم، ولـ ــوم التعلـ  يقـ

 اموجــودة، امهــارات لتعزيــز للطلبــة الفــرص لتــوفي امنزليــة الواجبــات بتحديــد امعلمــون
 ر امشـمولة  امـواد  فهـم  امنزلية الواجبات تدعم وعندما. التعلم وإظهار للفصل، ولدعداد
 اأكادميـة  غـي  الفوائـد  وتشـمل . للطلبـة  اأكـادمي  اأدا   سن مكن فتنه امدرسة،
 وبالنســــبة. اإجابيــــة الشخصـــية  والصــــفات وامســــئولية، ااســـتقالية،  تعزيــــز: للطلبـــة 

 علــى يســاعد امنزليــة الواجبــات اســتكمال فــتن امبكــرة، اابتدائيــة الصــفوف ر لأطفــال
 ر منهــا تســتفيد ســوف الــي والعــادات الشخصــية، والصــفات اإجابيــة، امواقــف تطــوير

 وطالبـــات طلبـــة وهـــم ،اابتدائيـــة امرحلـــة مــن  اأعلـــى للصـــفوف بالنســـبة وومـــا. امدرســة 
ــادس الصـــف ــا السـ ــده ومـ ــتن ،بعـ ــتكمال فـ ــات اسـ ــة الواجبـ ــؤدي امنزليـ  اأدا   ســـن إى يـ

 مـــارزانو ؛م1009 ،وبيتبــول  وروبنســـون كــوبر  ؛م1003 كـــوبر) مباشــرة  بصـــورة اأكــادمي 
 (.م1007، ينجوبيكر 
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ــة   ــم ر الغرفـ ــا بكـ ــم مرحبـ  رقـ
. ونــا مــتحمس لبــد  العــام  31

ديد. هـذا عـامي   اجالدراسي 
الرابـــع ر التـــدريس للصـــف    

ويســـــــــرني ون يكــــــــــون   ،اأول
 طفلك ر صفي.

ر الصــــف.  اطالًبــــ 33لـــدينا  
ا حضر منهم وحد عشر طالبًـ 

ــدجوود امدرســـــــــــــــة   ر إيـــــــــــــ
 9اابتدائيـــة العـــام اماضـــي و 

ــة ــتنا.   طلبـ ــى مدرسـ ــدد علـ جـ
ــاب ــا   وآمــــل ون كــ ــن طابنــ مــ

اجدد يشعرون بأنهم موضـع  
 ترحيب.
اأســــــبوع اأول مــــــن خـــــال  
ــل ــرا ات   ،الفصــ ــنحدد إجــ ســ

ــر فالفصــــــل الدراســــــي   وتعــــ
وحن نشرع ر  ،بعضنا بعًضا

 مية.يمغامراتنا التعل

ــدينا   ــي لـــ ــل الدراســـ ر الفصـــ
. ور خــال وبرورنــب امــه هــ  

تتاح الســــــــنة الدراســــــــية ســــــــ 
ــاب فـــــرص للتســـــجيل    للطـــ

ــزل  وبراصـــطحاب هـــ  إى امنـ
ــبوع. إذا   ر عطلـــة نهايـــة اأسـ

فلـــــــــك  كنـــــــــ  تريـــــــــد لط  
 ،وبرامســــــاعدة ر رعايــــــة هــــــ   

مــوذ  امرفــق   يرجــى مــل  اأ  
 .إى وإعادته 

   نقرو الكتــب  هــذا الشــهر ســ
التالية ر الصف. وتتنـاول  
ــداقة   ــب الصــــــــــــــــ الكتــــــــــــــــ

 وااستمتاع بقرا ة الكتب.
   .هناك طائر على روسـك

 مو ويليامز.

   .ــا ــ  ومارجريتــــ مارجريــــ
 ليون رايزر.

   .بــــــات صـــــديقي العزيـــــز 
 نز.وتكه

 ــ ــاح   ةالعمــــ ــيب وإصــــ شــــ
شــــيا ريالســــد الكــــبي. بات

 اكو.بو

 ــة  لكـــــار ــل امكتبـــ و وعامـــ
ا جيســـــــــــــــــــــــــيك اللطيف.
 سبانيول.

1  +1  =4 
  ــا ور الرياضـــــــيات فتننـــــ

ســوف نعــد ونقــرو ونكتــب  
ــى   ــام حتــ ــع ، 300اأرقــ مــ

ــة الكميــات  ونقــوم   ،مقارن
ــى   بتشـــجيع طفلـــك علـ
ــزل   ــيا  ر امنـــ عـــــد اأشـــ

 مقارنة اأعداد.

مدرســــــــــــــة إيــــــــــــــدجوود 
 .اابتدائية

ــدار   ــع، اإصـ ــد الرابـ احلـ
 اأول.

 :اأحداث التالية
   ــة العـــــــــــودة إى ليلـــــــــ

ــة ســـــبتمر،  34 امدرســـ
 9:10الساعة 

  اأمـور.  ووليا اجتماع 
ــاعة   11 ــبتمر، الســ ســ

 زمساً  3:00

 يرحب بوجود اإخوة. 

مهــــم لتطــــوير الصـــف اأول  
يصــــب  مهــــارات القــــرا ة. وس
إذا مـــا  ،طفلـــك قارًئـــا جيـــًدا

قـام امارسـة القـرا ة بصــورة    
مســتمرة خـــار  الفصـــل. قـــم  
ــ    ــا  وقـــ ــالتخطيط لقضـــ بـــ
معن من اليوم ر مشاركته 

ــرا ة. اقــــرو    لطفلــــك ر القــ
 واطلب منه ون يقرو لك. 

  إذا مــــــــا كــــــــان طفلــــــــك
فقــــــم بتحديـــــــد   ئ،هطــــــ 

 ،الكلمــات الــي بهــا اخطــأ  
ــى    ــك علـــــ ــاعد طفلـــــ وســـــ

 تصحيحها.
   بعــــد تصـــــحي  اأخطـــــا، 

لــك قـــرا ة  اطلــب مـــن طف 
 اجملة مرة وخرى.

    ــك ون ــن طفلــ ــب مــ اطلــ
ك مـا  ــدث  يـ يقـص عل 

ــفحة مــــــن    ــل صــــ ر كــــ
 صفحات القصة.

    ــرح علــــــى طفلــــــك اطــــ
ــئلة تتعلـــــــــــــــــــق   وســـــــــــــــــ

 اأحداث. بالشخصيات وو

    اطلـب مــن طفلـك ربــط
ــالواقع   ــروه بـــــــ ــا يقـــــــ مـــــــ

 والتجارب الشخصية.

ــليم ر   ــد التســـــــ مواعيـــــــ
 :امدرسة

 مـــوذ  الطـــوارئ يـــومو 
 .سبتمر 3
   ــب ــة الواجــــــــ حافظــــــــ

 امنزلي
   ســــبتمر، مـــــع   3يــــوم

ــر وو   ــي اأمــ توقيــــع ولــ
 الوصي عليه.
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. ااتصـال  تسـهيل  بغيـة  منزلـي؛  واجـب  بتحديـد  امعلمـون  يقوم اأحيان، بع  ر
 بكــثي، وقـل  بدرجــة اسـتخدامه  يـتم  امنزلــي الواجـب  مــن الغـرض  هـذا  ون مــن الـرغم  وعلـى 
 وتوطيــد  وامعلمــن، اأمــور  ووليــا  بــن التواصــل  لتشــجيع واجبــات امعلمــون   ــدد فقــد

 مـن  امعلمـن  بعـ   ويطلـب . اأقران بن والتفاعات والطفل، اأمور ووليا  بن العاقات
 بانتظــام القـرا ة  وو ومــورهم، ووليـا   مــع اأخـرى  الواجبــات وو ااختبـارات  مراجعــة الطلبـة 

 واأشـقا ،  واآبـا ،  اأقـران،  مـع  التفاعـل  الطلبـة  مـن  التفاعلية الواجبات وتتطلب. معهم
 حــول تقريــر كتابــة وو عــائلي تــاريخ كتابــة: مثــل الواجبــات، اســتكمال آخــرين وفــراد وو

 ر الطلبـة  ودا  ون البـاحثون  وكـد  وقـد (. م1004 ،هيسفان فور) قرية وو مدينة مكتبة بنا 
 ر اأمــور ووليــا  إشــراك مــنهم تتطلــب واجبــات وجــزوا مــن والثــامن، الســادس الصــفن

ــات ــان امنزليـــة،  الواجبـ ــن وفضـــل  كـ ــذين الطلبـــة  ودا  مـ ــات يكلفـــوا  ن الـ  تتطلـــب  بواجبـ
 (.م1001 ،هيسفان فور) ومورهم ووليا  من كاملة مشاركة

 

 الواجبـــات ر بـــأخرى وو بطريقـــة يشـــاركون اأمـــور ووليـــا  معظـــم وضـــحى وقـــد
 علـى  يكونـوا  ون علـى  اأمـور  ووليـا   التواصـل  يسـاعد  كمـا ( م1004 ،هيسفان فور) امنزلية

 الواجبــات أهميــة ونظــًرا. جــانبهم مــن والتشــجيع الــدعم مــن امناســبة بامســتويات درايــة
 علـى  اأمـور  ووليـا   مـع  التواصـل  اكـان  اأهميـة  مـن  فـتن  اأكادمي، التعليم ر امنزلية

 دعـم  علـى  قـدرتهم  وتعزيـز  امنزليـة،  الواجبات فوائد فهم على مساعدتهم اخصوص؛ وجه
 امنزليـة  الواجبات بسياسات اأمور ووليا  إبا  إدرا  ومكن. لطفلهم اأكادمي التقدم
 .امستمر التواصل عملية ر الروتينية وامهام

 

 امنــاطق فــبع  سياســية؛ وغراًضــا امنزليــة الواجبــات تــؤدي ون ويًضــا مكــن كمــا
 يقضـيه  ون جـب  الـذي  والوقـ   امنزليـة،  الواجبـات  وتـية   ـدد  سياسـات  لديها التعليمية

 لكــي السياســات؛ هــذه وضـع  يــتم مــا وعــادة. اليـوم  ر امنزليــة الواجبــات كتابــة ر الطلبـة 
 .امعنية الواية مويل وو متطلبات تائم
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  ديـد  ر امزايـا  مـن  عديـد  هنـاك : امنزليـة  الواجبـات  عـر  التواصـل  وقيـود  مزايا
 وغراًضــا امنزليــة للواجبــات فــتن ســابقبا، ذكرنــا وكمــا. امنــزل ر الطلبــة يؤديهــا واجبــات

 يـــتم فعنــدما . مســـتقلن ومــتعلمن  مســـئولن، يصــبحوا  ون مـــن الطلبــة  مكـــن تعليميــة، 
 وهـم  ،الطلبـة  لـدى  التعاون مهارات تتطور ون اممكن فمن تفاعلية، واجبات الطلبة إعطا 

فـــان ) الواجبــات  إجــاز  علــى  غيهــم  وو واأقـــران، واأشــقا   واأمهــات  اآبــا   مــع  يعملــون 
 علــى  الطلبــة  ويًضــا  واأقــران  اأمــور  ووليــا   مــع  العمــل  يســاعد  كمــا  .(م1004 ،هيسفــور

 .العمل بيئات ر للنجاح الازمة ااجتماعية امهارات اكتساب
 

 مسـتقل،  بشـكل  الواجبـات  إمـام  الازمـة  بامهـارات  يتمتعـون  ا الطلبة كان وإذا
 اجـــًد صـــعبة تعتـــر الـــي الواجبـــات إمـــام ر هممهـــم تثـــبط وو اإحبـــاط يصـــيبهم فقـــد

 اأمـور  ووليـا   كـان  وإذا .الواجبـات  يكملـون  ا قـد  فـتنهم  ،علـى ذلـك   وبنـا ً  .هـم  بالنسبة
 تعــد  ا الــي امســاعدة  يــوفرون قــد  فــتنهم طفلــهم، يواجههــا  الــي بالصــعوبات  علــم علــى

ــبة ــن، لواجـــب مناسـ ــل معـ ــا  مثـ ــثي إعطـ ــن الكـ ــاعدة، مـ ــا امسـ ــول مـ ــتقالية دون  ـ  اسـ
 وطـول  اـًوقتـ  الطلبـة  بعـ   يسـتغرق  فقـد  ذلـك،  إى وباإضافة .(م1003 ،كوبر) وطفاهم

 إجـاز  ر الوقـ   مـن  الكـثي  الـبع   يقضـي  وقـد  .الطلبـة  من غيهم عن الواجبات إمام
 للغـ   اآخر البع  ميل قد كما .اجًد يرهقهم قد الذي اأمر وهو امنزلية، الواجبات

 وفـراد  مـن  آخـر  فـرد  وو صـديق  مـن  الطلـب  خـال  مـن  وو آخـر،  طالـب  مـن  النسـخ  طريق عن
 .امدرسية واجباتهم من وجزا  هم يكملوا ون العائلة

 

ــادات ــر للتواصـــل  عامـــة  إرشـ ــب: امنزليـــة  الواجبـــات  عـ  عـــر  التواصـــل  يكـــون  ون جـ
 قــادرين يكونــوا ون ومــورهم وووليــا  الطلبــة علــى وجــب. ومباشــًرا واضــًحا امنزليــة الواجبــات

 حـــول الرســائل  وو للتقـــارير جــب  كمـــا بالواجبــات،  للقيـــام امختلفــة  ااجاهـــات فهــم  علــى 
 امقــــال، مــــادة ر امنزلــــي الواجــــب طــــول: مثــــل) التوقعــــات عــــن تعــــر ون امنزليــــة الواجبــــات
ــاات وتنســـيقات ــا(. الـــروي مقـ ــب كمـ ــائل تعمـــل ون جـ ــة وااتصـــاات الرسـ ــى اإلكرونيـ  علـ

 العـري ،  بـالبنط  واكتـب  امنقوطـة،  القـوائم  اسـتخدم . امهمة امعلومات على الضو  تسليط
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 إى مــذكرة  بترســال  قمــ  إذا: فمــثاب . امعلومــات علــى  الضــو   لتســليط البادئــة  امســافات وو
 ر امطلوبـة  العناصـر  بوضـع  قـم  امدينـة،  مسـتوى  علـى  حكـومي  تقرير متطلبات لوصف امنزل
 التعامـل  وعنـد . عـري   خط وكتابته ا دد اموعد وسفل اخطـً تضع ون جب كما. قائمة

 كــبية خــط وحجــام وو امختلفــة املونــة اخطــوط اســتخدام جــب اإلكرونيــة، بااتصــاات
 ر ااســتام وتــواريخ الوصــفية امصــطلحات تضــمن مــن وتأكــد. امهمــة امعلومــات لتأكيــد

ــد رســـــالة موضـــــوع روس ــر: مثـــــل) اإلكرونـــــي الريـــ  القصـــــص – اللغـــــة ودب كتـــــاب تقريـــ
  ديـد  حـول  عامة إرشادية مبادئ( 9–1) الشكل رقم :انظر(. مارس 33 يوم ي سلم –التارهية
 .امنزلية الواجبات

 

  
 

دقـائق   30إكمـال الواجبـات امنزليـة هـو      الطلبـة الوقـ  الـذي مضـيه    مقدار والقاعدة العامة 
دقيقـة   10:  ي مـن  طالـب ر الصـف الثالـث     مـثا ف(. م1007 ،وبرمضروبة ر امستوى الصفي للطالب )ك

وا بشــكل مســتقل، فتنــه  وون يقــر للطلبــةللواجبــات امنزليــة كــل ليلــة. ومــع ذلــك، إذا كــان مــن امتوقــع   
 (.م1007، وبرر امستوى الصفي للطالب )كمضروبة  ،دقيقة 33مكن زيادة الوق  بنسبة 

 ،ر إكمـال الواجبـات امنزليـة    الطلبـة والذي يعد وكثر وهمية من مقدار الوق  الذي يقضيه 
 التالية:اإرشادات مة الواجبات امنزلية. انظر  هو ما

  الـي   ،على فهـم امفـاهيم   الطلبةقم بتحديد الواجبات امنزلية الي تبي امهارات، وتعمق من قدرة
 استكشاف اموضوعات ذات ااهتمام الشخصي. للطلبةوتتي   ،  تدريسها

 فـا يفيـد    ،إكماهـا بنجـاح مـن تلقـا  ونفسـهم      للطلبـة الـي مكـن    ،قم بتحديد الواجبات امنزلية
 .تعليمهمالذي يعد وبعد من مستوى ، تكليفهم بالعمل الطلبة

 ق مناسبة.قم بتشراك ووليا  اأمور بطر 

  ر إكمـال الواجبـات امنزليـة وقـم بتعـديل الواجبـات        الطلبةقم برصد مقدار الوق  الذي يقضيه
 ،يــنجوبيكــر )مــارزانو  للطلبــةامنزليــة إذا كــان مقــدار الواجبــات امنزليــة غــي مناســب مســتويات       

 (.م1007
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ر بدايــة العــام الدراســي، قــم بتوضــي  التوقعــات مــن الواجبــات امنزليــة. امــ         
امتوقع منهم، وقم بتزويد ووليا  اأمور اعلومات عن وفضل السبل لدعم  بتعر ف للطلبة

عنــدما يــتم إعــام ووليــا  اأمــور   ( فم3339 ،الطفــل ر امنــزل )بو ــارتنر ودونــاهو وبريــان  
ــة، فتنـــه  ــاهم    بالواجبـــات امنزليـ ــد التقـــدم الـــذي  ـــرزه وطفـ ــنهم رصـ ــاركة ر  ،مكـ وامشـ

(. ومــــع ذلــــك، فتنــــه علــــى الــــرغم مــــن ون  ديــــد   م1003، وبرالتعلــــيم اأكــــادمي )كــــ 
، إا ونـــه قـــد يتســـبب ر مشـــكات منزليـــة  مزايـــا عديـــدةيـــوفر  للطلبـــةالواجبــات امنزليـــة  

 وووليا  اأمور. للطلبة
 

ــة  ومعاجـــة امشـــكات امنزليـــة، تأكـــد مـــ   ن ون مســـتوى صـــعوبة الواجبـــات امنزليـ
مهــارات   تدريســها داخــل    الطلبــةمناســب. وإذا كــان الغــرض مــن الواجــب هــو مارســة     

الفصـــل، فتأكـــد قبـــل إرســـاله للمنـــزل مـــن ون الطالـــب لديـــه امهـــارات الازمـــة إكمـــال   
 الـذي  ،وووليـا  ومـورهم فيمـا يتعلـق اقـدار الوقـ        الطلبـة الواجب. كما مكن إحصـا   

ر اسـتكمال واجبـاتهم ون يسـاعدك ر ططـيط طـول وصـعوبة الواجبـات         الطلبةمضيه 
 بشكل مناسب.

 

وو إبــدا  الــروي حــول     ،وقــم بتتاحــة الفــرص أوليــا  اأمــور لــددا  بتعليقــاتهم       
ليـا  اأمـور   القضايا الي تنشـأ حـول الواجبـات امنزليـة ر امنـزل. واعمـل علـى تشـجيع وو        

كـون  تعنـدما  ، وو عـر الريـد اإلكرونـي   سـوا  عـر اهـاتف     ،اـًيـ على ااتصـال بـك شخص  
لديهم خاوف بشأن الواجبـات امنزليـة. ومـن اممكـن ون تـؤدي ماحظـاتهم إى تنبيهـك        

 مشكات ر ودا  الواجبات امدرسية.وجود إى 
 

كما توفر بع  امدارس بع  الوق  ر الفصول، مثل قاعة الدراسـة، الـي يـتم    
مــن وجـل مواكبــة امنــاهج الدراســية  ؛ الـذين يعملــون جاهــدين  ،الطلبــةتكريسـها مســاعدة  

وو للحيلولــة دون العـودة بالواجبــات امنزليــة إى امنــزل. وإذا كانــ     ،علـى مســتوى الصــف 
ووليـا  اأمـور بشـأن الواجبـات امنزليـة لطفلـهم        مدرستك تفعل ذلك، فتن التواصل مـع 
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الـذي يتوقـع مـن وطفـاهم إجـازه.      ، أن ووليا  اأمور ا يرون العمـل  ؛يصب  وكثر وهمية
ر الواجبـات   الطلبـة وينبغي وضع نظام لضمان إرسـال امعلومـات ذات الصـلة بشـأن تقـدم      

ثاليــة، فــتن ااتصــاات تشــمل هــذه  زل ووليــا  اأمــور. ومــن الناحيــة اماامنزليــة بانتظــام منــ
 ،مـثاب ف. الطفـل والطفـل فيمـا يتعلـق بتعلـيم      ولـي اأمـر  العناصر الـي تعـزز العاقـة بـن     

 ؛ووليــا  اأمــور دقــائق مــع وحــد    3إى  1مكــن للمعلمــن ون يكلفــوا الطالــب بقضــا  مــن     
 كلفـوا  مناقشة ما ينجزه ر الصف، وكيف ونهم كانوا قادرين على ودا  الواجبـات الـي  

عيــث يكمــل كــل طالــب بطاقــة      ؛بهــا. وو مكــن للمعلمــن اســتخدام "تصــري  اخــرو "     
مثـل" اليـوم ونـا فخـور بنفسـي      تتضـمن خيـارات لطلـب ا ادثـة،      ،ماحظة وو ورقة صـغية 

(. م1003، جويـان دافيـز  بـاأمس" )  هما ن وكن وعرف، اليوم .."، وو "هذا هو ما تعلمتهأني
ــد   ــب واحـ ــار الطالـ ــزل       وهتـ ــذها للمنـ ــها، ويأخـ ــم يكملـ ــة، ثـ ــات للمحادثـ ــذه الطلبـ ــن هـ ة مـ
 مشاركتها مع عائلته.

 

ــة     ــل عـــر الواجبـــات امنزليـ ــام   :مـــا الـــذي جـــب تضـــمينه ر التواصـ ــة العـ ر بدايـ
الدراسي، قم بتوفي امعلومات امتعلقة بسياسات الواجبات امنزليـة اخاصـة بـك أوليـا      

ــليم     ــل: متـــى جـــب تسـ ــور )مثـ ــات اأمـ ــة، وعقوبـ ــات امنزليـ ــأخر الواجبـ ــد   تـ ــل، و ديـ العمـ
الواجبـات   :الواجبات الي ن يتم إجازها(، وقم بوصف إجرا ات الواجبـات امنزليـة )مثـل   

امنزليــة اإمائيــة يــوم ااثــنن، والواجبــات امنزليــة للرياضــيات ويــام الثاثــا  واأربعــا ،        
(. ومكـــن إعطـــا  هـــذه  م1004 ،فيلـــدمانوالواجبـــات امنزليـــة أدب اللغـــة يـــوم اخمـــيس( ) 

ر عشـية ليلـة العـودة إى امـدارس، وو إدراجهـا ر وثـائق ر ملـف         ،امعلومات أوليا  اأمور
 وو ر الفصول الدراسية ر امدارس. ،الطالب، وو نشرها على مواقع اإنرن 

 

ليـة، اشـرح   وووليا  اأمور على فهم التوقعات مـن الواجبـات امنز   الطلبةساعدة وم
  وو إذا كانـ ،  يتمكنـوا مـن فهـم الواجـب امنزلـي     ن إذا الطلبةبوضوح ما ينبغي ون يفعله 

لديهم مشكات ر إجاز الواجبات امنزلية. وعند التكليف بامشاريع الكبية مثـل البحـث   
وو املفـات وو امشـاريع العلميـة، امـ  أوليـا  اأمـور        ،الذي يقدم كل نصف سنة دراسـية 
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ومواعيد ااختبارات وامتطلبات اأخـرى. وعـن    ،ن يعرفوا مسبقبا مواعيد تسليم امشروعبأ
إى  الـذين ميلــون  اأطفــال ووليــا  ومـور طريـق إعطــا  ووليـا  اأمــور هـذه امعلومــات، فـتن     

لن يفاجئا ايعاد تسليم الواجب ر آخر وظة. وإذا قمـ  بتنشـا  لوحـة مشـاريع      راوغةام
الصف الدراسي، فيجب عليـك ون تضـع معهـا نسـخة مـن التعليمـات امتعلقـة بالواجبـات         

علــى الركيـــز علــى اجوانـــب امهمــة مـــن     الطلبـــةامنزليــة. وســـوف تســاعد هـــذا اللوحــة    
ــور    ــا  اأمـ ــر ووليـ ــا طـ ــا ونهـ ــروع، كمـ ــن    ،امشـ ــع مـ ــو متوقـ ــا هـ ــةاـ ــف   الطلبـ ــذا الصـ ر هـ

 الدراسي.
 

ر إكمــال  ،كمــا ون تقــديم معلومــات أوليــا  اأمــور حــول دورهــم ودور وبنــائهم    
يعمل على مساعدتهم على توفي مسـتويات مناسـبة مـن الـدعم، وراـا       ،الواجبات امنزلية

فوفــان فــاهم )وو إدخــال  ســينات علــى واجبــات وط  ، عمــال وبنــائهم يثنــيهم عــن القيــام بأ 
ويـؤدي تـوفي التوجيـه للحصـول علـى الـدعم امناسـب ويًضـا إى التفـايل           (.م1004، رهيس

ن ومونـــك وبورســـوك وبولـــوواي  ايبشـــأن إشـــراك ووليـــا  اأمـــور ر تعلـــيم وبنـــائهم )إبســـت  
معلومـــات "نصـــائ  أوليـــا    لورقـــة مثـــااب( 1-3رقـــم ) الشـــكلوضـــ  ي(. وم3333 ،نثيوجايـــا

فهو تـذكي   ،(1-30) رقم الشكلاأمور حول الواجبات" تقدم ر بداية العام الدراسي. وما 
 ؛علـــــى اســـــتخدامها الطلبــــة مكـــــن أوليــــا  اأمـــــور وامعلمــــن تشـــــجيع    ،ســــراتيجية تب

 مساعدتهم على إكمال الواجبات امنزلية بشكل مستقل.
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 .التعلم على والتشجيع الدعم تقديم إى باإضافة ،مستقاب متعلًما يصب  لكي طفلك مساعدة: دورك
 .ا دد اموعد ر امدرسة إى به والعودة امنزلي الواجب إجاز: طفلك دور

 

 لـزم  إذا امعلـم  مـن  و قـق  واجبـه،  عـن  طفلـك  اسـأل . بهـا  يكلـف  الـي  امنزليـة  بالواجبـات  علـم  علـى  البقـا   .3
 .اأمر

 .والكتب والورق الرصاص وقام: مثل امنزلية، الواجبات استكمال الازمة امواد بتوفي قم .1
 وعوامـل  التلفزيـون،  تشـغيل  إيقـاف ) امنزليـة  الواجبـات  اسـتكمال  هـادئ  مكـان  لديـه  طفلـك  ون من تأكد .1

 (.اأخرى اإلكرونية التشتي 
 ر امنزليــة الواجبــات وقــ  يبــدو كــأن امنزليــة، للواجبــات روتينيــة إجــرا ات وضــع علــى طفلــك مســاعدة .4

 .مساً  3:10 الساعة منه وينتهي مساً ، 4:43 الساعة
 علــى  واعمــل الفــواتي، ادفــع) بواجباتــك  ونــ  قــم امنزليــة، الواجبــات إجــاز  علــى طفلــك يعمــل حــن ر .3

 (.ذلك إى وما الرسائل، واكتب مشاريعك،
 وواب بـه  القيـام  جـب  مـا  التخطـيط  كيفيـة  الصـغار  اأطفـال  بتعليم قم. الوق  إدارة كيفية طفلك علم .9

: مثل) الكبية للمشاريع الوق  طصيص ر التدريب سًنا اأكر اأطفال  تا  ون ومكن. وثالًثا وثانًيا
 .فيها التحكم مكن وجزا  إى امشاريع وتقسيم ،(الليلة ر دقيقة 10 مدة الكتابة واجب على العمل

 مــن امســتفيد ونهـا  وو ونــه كيـف  فهــم علـى  طفلــك وسـاعد  امنزليــة، بالواجبـات  يتعلــق فيمـا  إجابيً ــا كـن  .7
 .امنزلية الواجبات إجاز

 وقـــم والفشـــل، اإحبـــاط عامـــات وراقـــب امنزليـــة، الواجبـــات ر طفلـــك  ـــرزه الـــذي التقـــدم برصـــد قــم  .9
 .طفلك مدرس مع خاوف وي اناقشة

 الركيز ر طفلك استمرار على الثنا  وقدم امنزلية، الواجبات إجاز ر التقدم عند طفلك اكافأة قم .3
 .الواجب وإجاز

 تقـــديم مــن  بــداب  ،وجوبــة  إجـــاد التوجيــه  بتقــديم  قــم  امســاعدة،  علـــى اوصــول  طفلــك  يطلــب  عنــدما  .30
 .اأسئلة عن اإجابات

  .م1001، وجيسن  وبرامصدر: من ك
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قـم بتحديـد النظـام الـذي      :كيف تؤسس لطريقة التواصل عر الواجـب امنزلـي  
ففــي حــن ون    ،سيســتخدم لوضــع نظــام التواصــل عــر الواجبــات امنزليــة اخاصــة بــك        
 ميــل  للطلبــةبعــ  امــدارس تشــرك ر نظــم اإدارة علــى شــبكة اإنرنــ ، فتنــه مكــن   

بينمـا يعتمـد    ،تطبيقات للتذكي بالواجبات امنزلية علـى هـواتفهم وو وي جهـاز حمـول    
ا علــى اأنظمــة القائمــة علــى الــورق. كمــا تــوفر بعــ  امــدارس    ـًحاليــ الطلبــةعديــد مــن 

امنزليــة لطابهــا للمســاعدة ر تعقــب واجبــاتهم امدرســية. وإذا ن     امخططــن للواجبــات 
 ،فرة لديك، مكنك إنشا  طريقة خاصة بـك للتواصـل  اتكن وي من تلك اأنظمة متو

 عر الواجبات امنزلية.
 

الـي تريـد التواصـل مـن خاهـا مـع ووليـا  اأمـور حـول          ، قم بتحديد عـدد امـرات  
ويفضــل  ،وقــم بتخطــيط جــدول زمــي للتواصــل بــن امدرســة وامنــزل     ،الواجبــات امنزليــة 

بالنســبة لأطفــال ر الصــفوف اابتدائيــة، قــم بترســال   ،فمــثابالتواصـل الثابــ  وامتكــرر.  
مـع وصـف الواجبـات الـي ي كلـف بهـا        ، لد الواجبات امنزلية اأسبوعية كـل يـوم اثـنن   

: )انظر .الي تسلمتها ر اأسبوع السابق، وموجز بالواجبات ،الطالب ر اأسبوع اوالي
ــكل ــم الشـ ــاذ (   ( 33 – 1 رقـ ــن النمـ ــة مـ ــى عينـ ــول     ،لدطـــاع علـ ــات حـ ــال معلومـ ــم بترسـ وقـ

وإذا كانـــ   ،مـــة الواجبـــات امنزليـــة عـــن طريـــق الريـــد اإلكرونـــي إذا كـــان وكثـــر ما  
 العائات تستطيع التواصل من خال امصادر اإلكرونية.
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 .الكبية تغي بهدو اويوانات ، ومًعايغنيان  الصغيان التوومان ر اوظية،
 

 للواجبات امنزلية. احدد وقًت       :الزمن
 

ممارسة الواجبات امنزلية، ويفضل ر غرفة هادئـة مضـا ة جيـًدا، علـى      امعيًن امكاًنحدد          :مكان
 مكتب وكرسي مري .

 

مش صـ وال وامقـص،  والـورق،  ،اةامر اأقام، ووقام الرصاص، :مثل،قم بتوفي امستلزمات :امستلزمات
 "ليس لدي وي ورق". :مثل ،لتجنب اأعذار

 

 فا جب استخدام الراديو، وو امكامات اهاتفية. هاقم باود من    ات:شتتام
 

 الواجبات الكبية إى مهام وصغر مكن التحكم فيها.قم بتقسيم    :التقسيم
 

 عنـدما  تـا  إى مسـاعدة،    ،بهم لاتصال ،قم بتدوين قائمة من اأشخاص واأماكن    :امساعدة
 خط امساعدة ر الواجبات امنزلية، امعلمن، ووليا  اأمور، وحد اأفراد ر امنزل(. مثل:

 

اأســئلة الــي ا   وكــر قــدر مكــن مــن الواجبــات امنزليــة؛ ضــع عامــات جانــب       جــزا        إجــاز:
 تفهمها: اتركها وعد إليها ر وق  احق.

 

 من الورق وورفقها مع الواجب امنزلي. اكتب وسئلة للمعلم على ورقة منفصلة     :السؤال

 .34، ص م3339،يانوبر ،ودوناهو ،من بو ارتنرمقتبس امصدر: 
 

ــة وو         ــفة يوميـ ــة بصـ ــات امنزليـ ــن ودا  الواجبـ ــارير عـ ــال تقـ ــا إرسـ ــك ويًضـ ــا مكنـ كمـ
والتقييمــات بانتظــام علـــى إدارة امواقــع علـــى     الطلبـــةوســبوعية، وو مكنــك  ميـــل درجــات    

 ،والثانويـة )امتوسـطة(  يدرسون ر امدارس اإعداديـة   لطلبةنرن . وقد وفاد ووليا  اأمور اإ
لضـمان حصـول   (. وم1003، نرنـ  )شـاين  ونهم يتحققون بانتظام من درجات وبنـائهم علـى اإ  

 ووليا  اأمور على امعلومات اوالية، قم باوفاظ على  ديث درجات الواجبات امنزلية.
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 فراير 14الثاثا   تهجي الكلمات ر مل فراير 17 - 11من 
 فراير 14الثاثا   10 - 30، امسائل: من 311الرياضيات، الصفحة  
 فراير 13اأربعا   الكتابة اإبداعية 
 فراير 19اخميس  33 - 3، امسائل: من 319الرياضيات، صفحة  
 فراير 17اجمعة  العلوم 

 

 فراير(؟ 10 - 39هل   إعادة ميع الواجبات الي كان ميعاد استامها اأسبوع اماضي )من 
 نعم                    ا  

 :الواجبات الي ن يتم تسليمها
.................................................................................................................... 

 .........................................................................................................الطالب:
 ...........................................................................................................امعلم:

 ......................................................................................................ولي اأمر:
 ....... ..............................................................................................:اماحظات

 

 
 

 ر امنزليـة  الواجبـات  درجـات  مـن  يتحققـون  قـد  اأمـور  ووليا  ون من الرغم وعلى
 ر التقــدم حــول معلومــات تقــديم بتمكــانهم يــزال مــا امعلمــن فــتن اأحيــان، مــن كــثي

 توبولكـــا ذكـــرت وقـــد. مباشـــرة ووليـــا  اأمـــور إى امســـتوى وتصـــنيف امنزليـــة، الواجبـــات
 كانــ  والــي اأمــور، أوليــا  اأســبوعية اإلكرونــي الريــد رســائل ورســل  ونهــا( م1009)

ــا ســـجل  قـــد ــاز معـــدات بهـ ــة إجـ ــات الطلبـ ــة للواجبـ ــر) امنزليـ ــوذ و :انظـ ــم  مـ  1 – 3رقـ
 يقـــدرون كــانوا  اأمـــور ووليــا   ون وفـــادت كمــا  ،(امثـــال ســبيل  علـــى املحــق  ر للواجبــات 
 .معهم امتكررة الشخصية ااتصاات
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ــال   وإذا ــات إرسـ ــول ماحظـ ــات حـ ــة الواجبـ ــزل إى امنزليـ ــورة امنـ ــة بصـ  وو يوميـ
 مــن لــيس وهــذا. اســتامها ميعــاد حــان الــي الواجبــات يكتبــون الطلبــة اجعــل وســبوعية،

 شـأنها  مـن  الـي  الواجبـات،  كتابـة  ويًضـا  يعلمهـم  ولكـن  امسـئولية،  يعلمهـم  ون فقط شأنه
 خاصـة  الوقـ ؛  عليـك  يـوفر  مـا  اسـتامه  ميعـاد  حـان  مـا  تـذكر  على الطلبة تساعد ون
 كتبـوا  قـد  الطلبة ون ولضمان. امنزلية للواجبات فارغة خالية ماذ  هم تقدم كن  إذا

 مـــوذ و تقـــديم مـــنهم اطلـــب امدرســـة، يغـــادروا ون قبـــل صـــحي ، بشـــكل واجبـــاتهم عليهـــا
 .اانتها  إى لتشي عليه اختم وو بالتوقيع قم ثم للمراجعة،

 

 ومواعيـــد امنزليــة  الواجبـــات إرســال  مكـــن ،سنـــًا  اأكـــر للطلبــة  بالنســـبة وومــا 
 حـــول  امعلومـــات  تضـــمن  مكـــن  وو شـــهري،  وو وســـبوعي  وســـاس  علـــى  ةالرئيســـ  ااســـتام 
 وو امنزليـــة الواجبـــات إرســـال   وإذا. اإلكرونـــي الفصـــل موقـــع علـــى امنزليـــة الواجبـــات

 مـن  الرغم وعلى. امدرسة إى إعادتها اأمور ووليا  من اطلب امنزل، إى ااستام مواعيد
 ا اأمـور  ووليـا   ون إا مستقلن، متعلمن يعترون الثانوي التعليم ر الطلبة معظم ون

 تقـديم  مـن  يتمكنـوا  حتـى  علـم؛  علـى  اأمـور  ووليـا   اجعـل . تعلـيمهم  ر يشاركون يزالون
 وإذا. امنجز العمل على والثنا  التشجيع وتقديم إليه، عاجة هم الذين لأطفال الدعم
 إيصـــال وساســية  كوســيلة  اإنرنــ ،  شــبكة  علــى  امنزليــة  الواجبــات  بنشــر  تقــوم  كنــ  

 امعلومــات، يتلقـ  ســيتم ونـه  تفــرض فـا  اأمــور، أوليـا   امنزليــة الواجبـات  عــن امعلومـات 
 وســر وهنــاك اإنرنــ ؛ مــع تواصــل لــديها يكــون ا قــد اأســر فــبع . بنشــرها قمــ  الــي

 كـثي  ر مطلعـة  غي جعلها ا ما يكفي؛ اا اإنرن  مواقع زيارة مكنها ا قد وخرى
 آخـرين  ونـاس  مـع  التعامـل  علـى  تنطـوي  الـي  وو الكبية، للمشاريع وبالنسبة. اأحيان من

 معــن لعــرق وجبــات يقــدم  مطعــم، ر العشــا  وجبــة تنــاول إى الطفــل  تــا  ون :مثــل)
 بشــأن  تفاصــيل بتقــديم امعلمــن  ننصــ  فتننــا ،(ااجتماعيــة  الدراســات واجــب إكمــال
 .عنوانه فقط وليس الواجب،
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 ووليـا   متنـاول  ر امنزليـة  الواجبـات  حـول  امعلومـات  جعـل  وخـرى  طريقة وهناك
 ر اإنرنــ  مـع  للتعامـل  مصـدر  الطلبـة  لـدى  كـان  فـتذا  ؛الطلبـة  بتشـراك  وتكـون  اأمـور، 
 يكونـوا  ون للطلبـة  ومكـن . للواجبـات  اإلكرونـي  التقـويم  عمـل  ر بتشـراكهم  قـم  امنزل،
 هــم يقومــون عنــدما امنزليــة، الواجبــات حــول ومــورهم ووليــا  مــع للتواصــل عرضــة وكثــر
ــدول بوضـــع ــبكة علـــى اجـ ــاركون اإنرنـــ ، شـ ــاتهم تتبـــع ر ويشـ  الـــذي التقـــدم وو واجبـ

 يتعلـــق فيمـــا يفضـــلونه مـــا وضـــع للطلبـــة مكـــن اإنرنـــ ، مـــوارد وباســـتخدام.  رزونـــه
 لـديهم  وتكـون  واأصـدقا ،  واأسـرة،  امعلمـن،  مع مشاركتها من يتمكنوا حتى بامواعيد؛

 علــى  واوصــول هــواتفهم،  خــال مــن  بهــم اخاصــة  امواعيــد علــى  ااطــاع علــى  القــدرة
 الرســـائل وو اإلكرونـــي الريـــد رســـائل علـــى امنزليـــة الواجبـــات اســـتام ايعـــاد تـــذكي
 مواضــيع شــهري تقــويم علــى مثــااب( 1 – 31) رقــم الشــكل ويوضــ . اهواتــف علــى النصــية
 للواجبـات  الشـهري  التقـويم  علـى  مثـال  ففيـه ( 1 – 9) رقـم  مـوذ  اأ ومـا  الثانوية، امدرسة
 .امنزلية

 

 

ــية» اماحظـــات وغـــراض ــد: «امنزليـــة – امدرسـ ــا اماحظـــات هـــذه تعـ ــواع مـــن نوًعـ  ونـ
 اأكادميـة  وبنـائهم  سـلوكيات  حـول  اأمـور  أوليـا   معلومات توفر الي الفردية اماحظات

 وعــادةب،. اأمــر لــزم إذا يـومي  وبشــكل بــل متكــرر، بشـكل  امنــزل إى إرســاها ويــتم وااجتماعيـة، 
 رفــ  وو الفصــل ر الصــوت رفــع: مثــل) الفوضــوية الســلوكيات معاجــة ودوات تعتــر فتنهــا

 تسـليم  عـدم : مثـل  اأكـادمي،  اأدا  ر تـؤثر  الـي  والسلوكيات ،(امعلم لتعليمات اامتثال
 (.م1007 ،تي ) إجازها عدم وو امدرسة، إى امنزلية الواجبات

 

 التواصـل ( و: )ةرئيس وظائف ثاث وها مؤقتة، تقرير كبطاقات اعتبارها ومكن
( جـــ) و ااجتماعيــة، وو اأكادميــة الطالــب ســلوكيات مراقبــة( ب)و اأمــور، ووليــا  مــع

(. م1007 ،تيــــ ) الطلبـــة  ســــلوكيات لتحســـن  الســـلوك  ر تــــدخل كعامـــل  اســـتخدامها 
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 و ديـد  ،«امنزليـة  – امدرسـية » اماحظـات  تطـوير  على اأمور ووليا  مع امعلمون ويعمل
 اأمــور  ووليــا  ويقــوم. امدرســة ر الائقــة غــي وو الائقــة الســلوكيات وســباب وو عواقــب

 ةــــ اسبــللمح منظـ  عــــــ ووض السلوكيات، استعراض عملية ر الطلبة راكــــــبتش وامعلمون
ــا ــد. عليهـ ــات وتعـ ــية» اماحظـ ــة – امدرسـ ــدة «امنزليـ ــن واحـ ــر مـ ـــليفاع اأدوات وكثـ  ر ةــــ

 (.م1003 ،كوكس) الطلبة وكـــسل لتحسن وامنزل؛ ةـــــامدرس بن التعاون
 

 ااجتماعيـة  امهـارات  لتشجيع ؛«امنزلية – امدرسية» اماحظات استخدم  وقد
 ور(. م1009 ودانيــل، وكالــداريا ومــاك وشــاتزر آدامــز) امدرســة مســتوى علــى اإجابيــة

 اابتـدائي،  السادس الصف ر والطلبة اأمور وووليا  امعلمن من 191 على وجري  دراسة
  سـن  على الطلبة مساعدة شهرية؛ بصورة «امنزلية – امدرسية» اماحظات استخدم 

 بهـذا  وعجـب  من وكثر اأمور ووليا  كان ولقد. وامنزل امدرسة ر ااجتماعية مهاراتهم
 ســاعدت  «امنزليــة  – امدرســية» اماحظــات  ون وامدرســون الطلبــة  ذكــر كمــا  الرنــامج،

 اماحظـــات هـــذه ون علـــى امشـــاركن ميـــع واتفـــق. ااجتماعيـــة امهـــارات  ســـن علـــى
 .ااستخدام حيث من سهلة كان 
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لتكــون اثابــة وداة اتصــال   «امنزليــة –امدرســية »اماحظــات كمــا   اســتخدام  
تـــؤثر بشـــكل كـــبي ر مهــــارات     ،مـــن ذوي اإعاقـــة   الطلبـــة بـــن امدرســـن وووليـــا  ومـــور     

ــل  ــال، مثــ ــذه        :ااتصــ ــتخدم هــ ــا تســ ــا مــ ــد. وغالًبــ ــى التوحــ ــة ومرضــ ــة الذهنيــ ذوي اإعاقــ
ــات لتـــدوين اأنشـــطة   ــا    ،اماحظـ ر امدرســـة والتحـــديات الـــي     الطلبـــة الـــي يشـــارك بهـ

سـلس البـول والغيـاب(. وغالًبـا مـا تسـتخدم        :واجهتهم، ووي قضـايا تتعلـق بالصـحة )مثـل    
وكـذلك فـتن التقريــر    .فهـم مـا الــذي يوجـد علـى التقريــر     للطلبــةث مكـن  عيـ  ؛الصـور 

الـذين يتمتعـون باوـد     ،يسـاعد القـرا  الشـباب وو ووليـا  اأمـور      ،ى الصـور إالذي يسـتند  
علــى العــروض البيانيــة لأنشــطة   اإطــاعاأدنــى مــن مهــارات اللغــة اإجليزيــة. ومكــن   

وو ، (بــورد ميكــر  لر يــات امتخصصــة )مثــل باســتخدام القصاصــات الفنيــة وا  ،امدرســية
ــع علـــى شـــبكة اإنرنـــ    ــوارد  ،امـــواد اموجـــودة ر امواقـ ــاخها   ،والـــي تـــوفر مـ مكـــن استنسـ

 على ســــــــــبيل امثــــــــــال،بالنســــــــــبة معلمــــــــــي اأطفــــــــــال مــــــــــن ذوي اإعاقــــــــــة الشــــــــــديدة 
(www.do2learn.com .) هــذه اماحظــات للحصــول علــى مثــال  (؛31-1) رقــم شــكل: الانظــر
 يستند على الصور.، «امنزلية –امدرسية »

 

زايـا بصـفةب   هذه امهناك عديد من  «:يةامنزل –ة يامدرس» اماحظاتمزايا وقيود 
 للطالب، فتن تنفيـذ الرنـامج   «امنزلية –امدرسية »هذه اماحظات فبمجرد وضع  ،عامة
أنـه يتطلـب اوـد اأدنـى مـن الوقـ  وامـوارد. حيـث          ؛عبارة عن تدخل "غي تدخلي" يكون

وقد وفادوا ونها سهلة ااستخدام والتنفيذ ، يقضي امعلمون بضعة دقائق ر عمل النماذ 
ــا    (. كمـــا تعـــد م1007، )مـــاكجوي وبـــرادون وكونـــدي   ــدة للتعـــاون مـــع ووليـ ودوات مفيـ

وووليا  اأمور يعملون مًعا على  ديد السـلوك امسـتهدف    نأن امعلم ؛اأمور وامعلمن
 واأهداف.
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 الــذين وامعلمــن، اأمــور ووليــا  بــن مشــركبا جهــًدا امشــكات حــل يصــب  وقــد
 عـن  ومتكـرر  فـوري  حـو  علـى  اماحظـات  الطلبة ويتلقى. بعًضا بعضهم دعم على يعملون

(. م3333 ،كيلــي) اموقـف  علــى وكـر  بسـيطرة  الشــعور علـى  يســاعدهم مـا  السـلوكيات؛ 
 امرتبطــة امشــكات يتجنبــون امعلمــن فــتن امنــزل، علــى تســتند والعواقــب التعزيـزات  وأن

 .الفصول ر تعزيزات بتقديم
 

 لتحسـن  مصـممة  ونهـا  حـن  ففـي  القيـود،  بعـ   ويًضـا  اماحظـات  هذه ون كما
 كــان إذا فاعلــة تكــون ا قــد ونهــا إا اأمــور، ووليــا  وإشــراك الفرديــة الطلبــة ســلوكيات

 مكـــن ونـــه مـــن الـــرغم وعلـــى. هـــا امخطـــط والعواقـــب امكافـــآت ايتبعـــون اأمـــور ووليـــا 
 ضـــــمن تســــتخدم  ا ونهـــــا إا الصــــفية،  اإدارة نظـــــم مــــن  كجـــــز  تنفيــــذها  للمعلمــــن 
ــل ر التـــدخات ــي الفصـ ــلوك مشـــكات الدراسـ ــالي،. السـ ــه وبالتـ ــي فتنـ  يســـتخدم ون ينبغـ

 .فيه السلوكيات على والسيطرة الفصل إدارة وخرى سراتيجياتإ امعلمون
 

 اإرشـادية  امبـادئ  عمـل  وجـب : «امنزلية – امدرسية» للماحظات عامة إرشادات
 يســـتخدمها لكــي  نســـخها مكــن  ووراق، وو تقـــارير بطاقــات  علـــى اماحظــات  هـــذه العامــة 

 بطاقــات علــى الطلبــة  حصــول عــدم ضــمان علــى اعمــل ،التزويــر عمليــات ومنــع. امعلمــون
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 ون ينبغـي  كمـا  ومـوجزة،  بسيطة «امنزلية – امدرسية» اماحظات تكون ون وجب. فارغة
 .اأمور وووليا  الطلبة على واستخدامها فهمها يسهل

 

 اماحظــات هــذه تشــمل: «امنزليــة – امدرســية» اماحظــات ر تضــمينه جــب مــا
 ،امسـتهدفة  السـلوكيات  تصـف  ون وجـب . التقريـر  مليًئـا  وتارهبـا  ،الطالـب  اسـم  مساحة
 ر كتـــدخل وامنـــزل امدرســـة بـــن اســـتخدامها وعنـــد. اأمـــور ووليـــا  إى موجهـــة وتكـــون

 ر ســلوكيات 3 مــن وقــل) واحــد وقــ  ر قليلــة ســلوكيات فقــط تتبــع ون جــب الســلوك،
 وو فقــط واحــًدا ســلوكبا تعــاج ون ينبغــي فتنــه الصــغار، لأطفــال وبالنســبة(. منهــا كــل

 عواقـب   ديـد  يـتم  ون ينبغي فتنه السلوك، ر كتدخات استخدامها   وإذا. سلوكن
 كســب وو مكافــآت علــى اوصــول شــروط ذكــر يــتم ون جــب كمــا الائــق، غــي الســلوك

 إن بـه،  القيـام  جـب  مـا  تصـف  ون «امنزليـة  – امدرسية» اماحظات على وجب. التعزيزات
 لدبـا   نظـام  وضـع  إى وباإضـافة . يتم ون جب ومتى ،به يقوم ون جب الذي ومن وجد،

 اماحظــات هــذه ر مســاحة لــديك تكــون ون جــب فتنــه وتصــنيفه، اليــومي الســلوك عــن
 الســــلوكيات وو الســــلوك علــــى امرجعــــة التغذيــــة وتقــــديم ،التعليقــــات لكتابــــة للمعلـــم 

 عليــك فــتن ولـذلك  اماحظــات؛ هــذه كـل  توقيــع اأمــور ووليـا   علــى وجــب. امسـتهدفة 
 .والتعليقات التوقيعات وو ومائهم من اأوى لأحرف مساحة ترك

 

 يلــي  فيمــا: اأمــور  ووليــا  مــع «امنزليــة  – امدرســية» اماحظــات  إعــداد كيفيــة
 التــدخل بــرامج وو للســلوك كمتتبــع واســتخدامها ،اماحظــات هــذه عمــل لكيفيــة وصــف

 (.م1007 ،وتي  وهرتسجروف نابر)
 لتقريــر مــوذ و بعمــل قــم اأمــور، ووليــا  مــع اللقــا  قبــل. رئيســة عينــة بعمــل قــم .3

 مثــااب  مــوذ  اأ يكــون ون امفيــد  مــن  ســيكون اأمــور،  ووليــا   لقــا  وعنــد . منزلــي
 .امناقشة لتوجيه
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 قــم وو ،الطالــب ومــر بــولي هاتفيً ــا بااتصــال قــم. اأمــور ووليــا  مــع مقابلــة اعقــد .1
 إجـرا   مـن  وفضـل  اأمـور  ووليـا   مع ااجتماع ويعد. بهم لالتقا  ميعاد بتحديد
 :يلي ما اأمور ووليا  مع ناق . اهاتفية امكامات

.  ســــينه وو مراقبتـــه  ســــيتم الـــذي  اأكــــادمي وو ااجتمـــاعي  الســـلوك   ( و
ــلوكيات وبعـــ  ــي السـ ــمينها مكـــن  الـ ــات ر تضـ  – امدرســـية » اماحظـ
 امنزليــة الواجبــات إعــادة( ب) امعلــم، توجيهــات متابعــة( و: )هــي ،«امنزليــة

ــة، إى ــات إجـــاز ( جــــ ) امدرسـ  ر البقـــا  ( د) الفصـــل،  ر الرياضـــيات  واجبـ
 مناسـبة  هجـة  استخدام( هـ)و بركه، اإذن يعط ن ما امخصص، امقعد

 .والزما  امعلم مع حادثات إجرا  للصوت
ــاعي اأكـــــادمي بالســـــلوك امرتبطـــــة امكافـــــآت وو العواقـــــب  (ب  ر وااجتمـــ

 ووليــا  اســاعدة قــم كتــدخل، اماحظــات هــذه اســتخدام   إذا. امدرســة
 عواقــب وو إجابيــة تعزيــزات مــن تقدمــه ســيتم مــا يقــرروا، ون علــى اأمــور
 الـي  ،الشـروط  علـى   تـوي  اماحظـات  مـن  النـوع  وهـذا . امنزل ر عقابية

 كـان  إذا: مثـل  امكافـأة،  علـى  اوصـول  وجل من الطالب؛ بها يفي ون جب
 يكسب ون مكن فتنه الدراسي، اليوم وثنا  وقرانه بتعطيل يقوم ا الطالب

 قـــد امقابـــل، ور. صـــديقه مـــع للعـــب إضـــافًيا وقًتـــا وو ،امنـــزل ر امتيـــازات
ــان إذا اامتيـــازات، الطالـــب يفقـــد ــة ر زمائـــه بتعطيـــل يقـــوم كـ . امدرسـ

 الســـــلوك إى بـــــالنظر ،معقولـــــة والتعزيـــــزات العواقـــــب تكـــــون ون وجـــــب
 .الطالب مصا  اعتبار وينبغي امستهدف،

. امدرسـة  إى وعـادت  امنـزل،  وصـل   قـد  اماحظـات  ون يضمن الذي النظام  ( جـ
 إرســال بــه ســيتم الــذي التكــرار، بتحديــد اأمــور ووليــا  مــع بااشــراك قـم 

 ،ةالرئيسـ  اماحظـات  إرسـال  وإجرا ات ،(وسبوعية وو يومية وي) اماحظات
 ســيتم ونــه وامعلمــون اأمــور ووليــا  يقــرر قــد: مثــل ،امدرســة إى وإعادتهــا

www.ABEGS.org



 

 
 

 
- 067 - 

 دليل امعلم للتواصل مع أولياء اأمور                   

. هـا  مـوذ  و بوضـع  يقـوم  سـوف  امعلم وون يومية، بصورة اماحظات إرسال
 يتحدث سوف امعلم ونن  ددو فقد امعلمن، مع اأمور ووليا  وباشراك

. اماحظــــات اراجعــــة ويقــــوم دراســــي، يــــوم كــــل نهايــــة ر الطالــــب مــــع
 ومــره  ولــي  بــأن  الطالــب امعلــم  يــذكر  ااســتعراض، عمليــة  مــن  وكجــز 

 اماحظــات  تســليم  ر الطالــب  فشــل  وإذا. لــه  اماحظــات  يقــدم  ون يتوقــع 
 مًعـا  مكنهمـا  عيـث  امعلـم  مع يتحدث اأمر ولي فتن امنشود، النحو على

 الــذي هـو  الطالـب  جعـل  إن. امناســبة اإجـرا ات  و ديـد  ،الوضـع  مناقشـة 
 قــــد امعلمــــن بعــــ  ون إا امســــئولية، يعلمــــه اماحظــــات بتســــليم يقــــوم

 إطاعهــم اأمــور أوليــا  وجيــزة إلكرونــي بريــد رســالة إرســال هتــارون
 .الطالب تقدم على

 السلوك يكن ن وإن حتى. امنزل إى اماحظات وخذ ر الطالب مسئولية  ( د
 مـن  فتنـه  امنـزل،  إى ماحظات وية إرسال يتم ون وقبل. معن يوم ر جيًدا

 فقـدانها  عواقـب   ديـد  وامعلمـن  اأمـور  أوليـا   بالنسـبة  اكان اأهمية
ــا وو ــا  وينبغـــي . تزويرهـ ــؤوليته الطالـــب  إبـ  إى اماحظـــات  وخـــذ  ر اسـ

 ترتـب  الـي  العواقـب  يسـتوعب  ون جـب  كما امدرسة، إى وإعادتها امنزل
: مثـــل) امناســبة  العواقــب  تنفيـــذ ينبغــي  كمــا . بـــذلك القيــام  عــدم  علــى 

 اعتـذار  مـذكرة  وكتابـة  عائلية، غرفة وتنظيف الفرا ، وق  من اورمان
 .الطالب سلوك وجودها يرر عندما ،(للمعلم

 علـى  اأمـور  ووليـا   بـتطاع  قـم . اماحظـات  وتوقيـع  مراجعـة  من التوقعات  ( هـ
. كتابتهـا  كيفية وو توقع يفهمون ونهم من وتأكد اماحظات، من عينة

 . مقرحات وو خاوف لديهم كان  إذا التعليق إى ادعهم
 يكـون  البدايـة،  ر. فيهـا  تبـدو  ومتـى  اماحظـات  إرسـال  يـتم  سـوف  مرة كم  ( و

 يكـــون وعنـــدما. يوميـــة بصـــفة امنــزل  إى اماحظـــات إرســـال اأفضـــل مــن 
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 برنــامج  إيقــاف وو ،اتدرجيـــً تقليلــها مكنــك   ســن، ر الطالــب ســلوك
 إى  تـا   وخـرى  سـلوكيات  الطالـب  لـدى  كانـ   وإذا. اماحظـات  إرسال

 وو وضــــع يــــتم ون بعــــد جديــــد، شــــكل ر بتطويراماحظــــات قــــم  ســــن،
 .اماحظات برامج ر السابقة السلوكيات على اوفاظ

. وسـئلة  وو خـاوف  لـديهم  كانـ   إذا اأمـور  ووليـا   معـك  يتواصـل  كيف  ( ز
 امعلومـات  بتـوفي  وقـم  بـك،  لاتصـال  طريقـة  بأفضـل  اأمـور  ووليا  وخر

 الريد عنوان اهاتف، رقم: مثل) بك لاتصال طريقة وفضل عن الازمة
 أوليـــا  اواليـــة ااتصـــال تفاصـــيل لـــديك ون مـــن تأكـــد(. اإلكرونـــي

 .اواجة دع  ما إذا إليهم الوصول من تتمكن حتى ؛اأمور
 بوصـف  وقـم  الطالب مع مقابلة اعقد. للطالب اماحظات نظام بشرح قم  ( حـ

 إى وإرسـاها  اماحظـات  كتابـة  إجـرا ات  بشـرح  قم. السلوكية التوقعات
 الطالـب  فقـد  مـا  إذا سيحدث ما بتوضي  وقم. امدرسة إى وإعادتها امنزل

ــام وو ــر قـ ــدى بتزويـ ــات إحـ ــان إذا وو اماحظـ ــم كـ ــديل امعلـ ــو البـ ــن هـ  ر مـ
ــل ــي الفصــ ــم. الدراســ ــتعراض وقــ ــب باســ ــلوكيات عواقــ ــرفات الســ  والتصــ
 10 مدتــه إضــار وقــ  علــى الطفــل  صــل: مثــل) الائقــة وغــي الائقــة
 وقـــ  ر الفـــرا  إى يــذهب  الطفـــل ون وو التلفزيــون،  مشـــاهدة ر دقيقــة 

 (.زيونالتليف مشاهدة دون مبكر
. اأسـبوع  بدايـة  ر امنزل إى اماحظات إرسال ر ابدو. اماحظات برنامج تنفيذ .1

 باستعراضــه  قــم الدراســي، اليــوم نهايــة وعنــد منهــا، ماحظــة كــل بتــأريخ وقــم
 اسـتخدم  الطالـب،  سـلوك  تصـنيف  وعنـد . ودا ه ونـاق   الطالـب  مـع  وجيزة لفرة

 الصـغار،  لأطفـال  وبالنسـبة . فهمهـا  الطالـب  علـى  يسـهل  الي ،التصنيف ونظمة
 التصـرف  علـى   فيـزهم  حيـث  مـن  ووفضـل  الفهـم  ر سهلة امبتسمة الوجوه فتن

( 0 ،- ،)+ اأصــفار وو واموجــب السـالب  وو اأعــداد ونظمــة ون كمـا . ائــق بشـكل 
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 لــدى الســل. الســلوك لشــدة وتبًعــا. ســًنا اأكــر لأطفــال ما مــة وكثــر تعــد
 امتكررعلــى الطالــب لســلوك معــدل عمــل الضــروري مــن يكــون قــد فتنــه الطالــب،

ــدار ــوم مــ ــل) اليــ ــال: مثــ ــة، ودب خــ ــيات، اللغــ ــات والرياضــ ــة، والدراســ  ااجتماعيــ
 واحــدة مــرة تــدوينها يكــون وقــد ،(واموســيقى والفــن، البدنيــة، والربيــة والعلــوم،

 إى امنزليــــة الواجبــــات الطالــــب يعيــــد ا عنــــدما) اأنســــب هــــو اليــــوم ر فقــــط
 (.امدرسة

 علـــى الثنـــا  وقـــدم الطالـــب، مـــع اراجعتهـــا قـــم اماحظـــات، إعـــادة يـــتم عنـــدما .4
ــه الطالـــب ــأله ،إعادتـ ــ واسـ ــان إذا اـ عمـ ــد كـ ــل قـ ــى حصـ ــازات علـ ــددة، اامتيـ  ا ـ
 .اأمر ولي توقيع وجود من و قق

 برصـــد قـــم. اأمـــور ووليـــا  مـــع متابعـــة اجتمـــاع لعقـــد الازمـــة الرتيبـــات اطــاذ  .3
 مــع الطالــب  ــرزه الـذي  التقــدم مناقشــة وبالرتيـب  ،اماحظــات برنــامج فعاليـة 
 الضـو   وولق للرنامج، دعمهم على الثنا  قدم ،معهم اللقا  وعند. اأمور ووليا 

 فقـم  مائمـة،  امخـاوف  وو امشـكات  كانـ   وإذا. الطفـل  وحـرزه  الذي التقدم على
 .اأمور ووليا  مع مباشرة اناقشتها

 

 قـد  الـي  امشـكات  هذه معاجة مستعًدا كن ،اماحظات لرنامج تنفيذك وعند
 اماحظـات،  يفقـدون  اأحيـان  من كثي ر الطلبة كان فتذا سابقبا، ذكرنا وكما. تنشأ

. قبــل مــن حــددتها الــي العقوبــات بتنفيــذ تقــوم قــد وو ا،ـًإلكرونيــ إرســاها ر تفكــر فراــا
 قـد  كنـ   فـتذا  وخرى، ومرةب. تزويرها احاولة اسنـً اأكر اأطفال يقوم ون اممكن فمن

 ون الطالــب يــتعلم حتــى العواقــب؛ تلــك بتوقيــع فقــم الســلوك، هــذا مثــل عواقــب وضــع 
 .الرنامج بتنفيذ ملتزمان اأمر وولي امعلم من كاب

 

ــل عنــــد  ــــديات تواجــــه وراــــا ــاوف كانــــ  وإذا. اأمــــور ووليــــا  مــــع العمــ  امخــ
 يتبعــون وو ،ينبغــي مــا وكثــر ،العقــاب إى اأمــور ووليــا  يلجــأ فقــد كــبية، الســلوكية

 هـذه  مثـل  ور. اخاصـة  الثقافية توقعاتك على غريبة تعد الطالب لعقاب سراتيجياتإ
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 ون تعلـم  كنـ   إذا مـا  حـال  ور العقـاب،  نظـام  علـى  واتفـق  اأمـر  ولي مع اجتمع اواات،
 .الرنامج بوقف قم مفرطة، بدرجة تدار تزال ما العواقب

 

 إا امنـزل،  ر الرنـامج  تنفيـذ  علـى  يوافقـون  قد اأمور ووليا  ون من الرغم وعلى
 ووليـا   كـان  وإذا. مسـتمرة  بصـورة  اسـئولياتهم  يضـطلعون  ا قـد  اأمور ووليا  بع  ون

 بوضـع  قـم  متوقـع،  هـو  كمـا  الرنـامج  ر يشاركون وو الطالب، اكافأة ايقومون اأمور
 كمثـال  مـوذ  و :انظـر . السلوك  سن على الطالب مع واعمل الفصل، ر مكافأة نظام
ــم  ــذه( 1 – 7)رقــ ــات، هــ ــال اماحظــ ــم ومثــ ــات( )1–9) رقــ ــية» اماحظــ ــة -امدرســ  «امنزليــ

ــاات خصـــوص ــة اوـ ــال ،(الطارئـ ــم ومثـ ــات( )1 – 3) رقـ ــية» اماحظـ ــة – امدرسـ  «امنزليـ
 .املحق ر( العمل إكمال خصوص
 

 إى الطالـب  تقدم مستوى وتقارير النشاط تقارير إرسال من اهدف إن: اأهداف
ــدم اأمـــور ووليـــا  إبـــا  هـــو امنـــزل ــايهم  ـــرزه الـــذي ،بالتقـ ــة العمليـــة ر وبنـ . التعليميـ

 امعلومــات تــوفر وون ،الطلبــة حققــه مــا حــول بوضــوح التواصــل اماحظــات هــذه وينبغــي
 تعلـــم عـــن ومفهومـــة دقيقـــة ووصـــاف وإعطـــا  العاليـــة، امعـــايي حـــو الطلبـــة تقـــدم حـــول

ــتس ،إيـــــدمان) الطالـــــب ــيمز ،وجيـــ ــر م؛1000  وســـ ــرون ميلـــ ــن(. م1003 وآخـــ ــة ومـــ  الناحيـــ
 مــن اأمــور، وووليــا  امعلمــن اجتماعــات ر الطلبــة بتقــدم امعلمــون وفــاد فقــد التقليديــة،

 إى الريـد  عـر  وو ،الطلبـة  مع اأمور أوليا  إرساها يتم الي اماحظات، بطاقات خال
 حـــول اأمـــور ووليـــا  مـــع التواصـــل عمليـــة مـــن التكنولوجيـــا غـــيت لقـــد. الطلبـــة منـــازل

 آخـــر علــى  اأمــور  ووليــا   إطـــاع وتــية  مــن  كــبي  بشـــكل وغــيت  والــدرجات،  ااختبــارات 
 مرحليـة  ماحظـات  انتظـار  اأمور ووليا  على لزاًما يعد فلم وبنائهم؛ ودا  حول امعلومات

. والثـــاني اأول الدراســي  النصــف  نهايــة  ر فقــط  الفصــل  عــن  امعلومــات  تلقــي  وو ،دوريــة 
 دعـــ  كلمـــا اإنرنـــ ، علـــى اموقـــع علـــى الـــدخول تســـجيل اأمـــور أوليـــا  مكـــن كمـــا
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ــع الضـــرورة ــدم لتتبـ ــرزه الـــذي التقـ ــان إذا وطفـــاهم،  ـ ــتهم كـ ــع مدرسـ ــبكة علـــى موقـ  شـ
ــائم اإنرنـــ ، ــى قـ ــات ونظمـــة علـ ــة البيانـ ــاور: مثـــل ،بالطالـــب امتعلقـ ــكول بـ ــكول وو ،سـ  سـ

 الـــنظم؛ هــذه  التعليميــة  وامنـــاطق امــدارس  مــن  عديـــد ويســتخدم . وارد ووســكاي  إنســاي ، 
 ونتــائج والــدرجات اوضــور: مثــل امهمــة، امعلومــات إى الوصــول إمكانيــة وتــوفي متابعــة

 ااختبــارات ودرجــات بــل الغذائيــة، اوســابات وورصــدة التأديبيــة، واإجــرا ات ااختبــارات
 أوليـــا  مكــن  عيــث  ؛متطــورة  بأنهــا  الــنظم  هــذه  وتتميــز . واواليــة  الســابقة  للســنوات 

 .يومية بصفة الطلبة تقدم حول اإلكروني الريد رسائل لتلقي ااشراك اأمور
 

 ؛الطلبــــة معلومــــات إدارة نظــــم علــــى يعتمـــدون  بــــأنهم اأمــــور ووليــــا  وفــــاد وقـــد 
ــول  تعلـــيم  ر مشـــاركتهم  وون ،(م1003 ،شـــاين ) وبنـــائهم  تقـــدم  عـــن  امعلومـــات  إى للوصـ
(. م1009 ،برينــكفــان ) وبنــائهم درجــات إى الوصــول إمكانيــة بســبب  ســن ر وطفــاهم

 30 إى 3 مـن ) كـثًيا  الـدرجات  مـن  بالتحقق يقومون ونهم اأمور ووليا  بع  وفاد كما
 مـــن وكثــر  اإلكرونيــة،  بالطريقـــة إليهــا  الوصــول  يفضـــل ومعظمهــم  ،(الشــهر  ر مــرات 
 ا عنـدما  باإحبـاط،  يشـعرون  اأمـور  ووليا  فتن ذلك، ومع. ااتصاات وشكال من غيها

 نظــــم كانـــ   وإذا( برينــــكوفـــان   شــــاين) منـــتظم  وســــاس علـــى  الــــدرجات  ـــديث  يـــتم 
 معلومـات  على اأمور ووليا   صل ون مكن ا فراا التصف ، ر سهلة ليس  امعلومات

 .هم مفيدة
 التواصـل  تطـوير  إى تؤدي الطالب عن امعلومات ونظمة إدارة ون من الرغم وعلى

 عاجـة  يزالـون  مـا  وامعلمـن  اأمور ووليا  ون نتذكر ون جب وننا إا وامنزل، امدرسة بن
 إرسـال    سـوا   ونـه  كمـا . ماهيتهـا  وشـرح  الـدرجات  فهـم  عن معلومات على اوصول إى

 اأمــور،  وووليــا  امعلمــن ااجتماعــات ر تقــدمها   وو ،امنــزل إى امرحليــة اماحظــات
 .بامعلومات وغنية واضحة تكون ون ينبغي فتنه

 

ــا اأمـــور ووليـــا  إعـــام يـــتم عنـــدما: والقيـــود امزايـــا  ر  قيقـــه امـــدارس  ـــاول اـ
 تعزيـز  ر امدرسـة  مـع  التعـاون  علـى  قـدرة  وكثـر  يصـبحون  فـتنهم  ،للطلبـة  التعليميـة  العملية
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 حـــول حـــددة معلومـــات علـــى فباوصـــول(. م1003 وآخـــرون، ميلـــر) وتنميتـــه طفلـــهم إجــاز 
ــات ــات النجاحـ ــة واإخفاقـ ــاهم، اأكادميـ ــعوبات أطفـ ــتعلم، وصـ ــن الـ ــور  مكـ ــا  اأمـ  أوليـ

 ودا  عــن وا ــددة الدقيقــة امعلومــات وتســاعد. أبنــائهم والتشــجيع العــاطفي الــدعم تقــديم
 .للطلبة ومناسبة معقولة وهداف وضع على وامدارس اأمور ووليا  من كل الطلبة

 

 سـبيل  علـى ) الـدرجات  لبيـان  اأوى اأحـرف  التقليديـة  الدرجات نظم وتستخدم
 وووليـا   الطلبـة  معظـم  ون وعلـى الـرغم  . الطلبـة  ودا  إى لدشـارة ( A, B, C, D, E, F امثـال 

ــور  اأدا  ضــــــعف  إى تشــــــي  F و Dو اجيــــــد،  اأدا  إى تشــــــي  B و A ون يــــــدركون  اأمــــ
. واســتخدامه تفســيه يصـعب  مــا اـًغالبـ  بــاأحرف الــدرجات عـن  التعــبي ون إا والـدرجات، 

 الســي  وحســن  واجهــد اإجــاز  مــن  اـًمزجــ بــاأحرف  الــدرجات  عــن التعــبي  مثــل  فقــد
 امدرسـن  معظـم  ولـدى  ،الطلبـة  لـدى  والضعف القوة نقاط إى تشي ا ونها إا والسلوك،

 فقـد  ذلـك،  إى وباإضـافة (. م1003 وآخـرون،  ميلـر ) الـدرجات  إعطـا   بهـم  خاصة ونظمة
 إعطـــا  اجــدً  ختلفــة  معــايي  واحــد،  صـــف ور ،واحــدة  مدرســة  ر امعلمــن  لــدى  تكــون 

 .  امستخدمة للمعايي اـًتبع الدرجات،
 

 راسـب،  وو نـاج   نظـام ) اماحظـات  وإعـداد  الدرجات ونظمة من وخرى ونواع هناك
 ولـديها "( املفـات " وا ـافب  اأمـور،  ووليـا   إى ترسل الي والرسائل ااعتيادية، والقوائم

ــام يـــؤدي فراـــا. وقيـــود مزايـــا اـًويضـــ ــة التجربـــة تعزيـــز إى راســـب وو نـــاج  نظـ  التعليميـ
 بـاأحرف  التعـبي  مـن  الطالب ودا  حول اأمور أوليا  وقل معلومات يوفر ولكنه ،للطلبة

 عـن  تفصـياب  وكثـر  معلومـات  واماحظـات  ااعتياديـة  القـوائم  تقـدم  بينمـا . الـدرجات  عـن 
 للمعايي، اـًتبع القوائم حجم تقليص فتن ذلك، ومع. الطلبة لدى والضعف القوة نقاط

 الرسـائل  تكـون  ون ومكـن . صـعبة  مهمـة  هـي  ومفهومة بسيطة بلغة التعلم وهداف ووصف
 نقـاط  عـن  اماحظـات  وتقـديم  ،الطلبـة  تقـدم  وصـف  ر ومفصـلة  شـاملة  اأمور ووليا  إى

 كتابــة  ر و هــوًدا اـًوقتــ يســتغرق اأمــر لكــن.. التعليميــة العمليــة ر والضــعف القــوة
 اأمـور  أوليـا   امرسـلة  الرسـائل  ون مـن  الـرغم  وعلـى . الطلبـة  ودا  عن الشاملة اماحظات
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 ا عـادةب  الرسـائل  هذه ون إا ،التعلم على الطفل قدرة حول معلوماتهم زيادة إى تؤدي قد
( املفــات) ا ــافب اســتخدام ومكــن. امدرســي التعلــيم وهــداف حــو التقــدم علــى تركــز
 علـى  ا ـافب  و تـوي . الصـعوبة  و ـاات  القـوة  نقـاط  وتوضـي   الطالب، تقدم إظهار
 ووليــا  مــع الطلبــة تقــدم مناقشــة عنــد مفيــدة تعــد ونهــا كمــا ،الطلبــة وعمــال مــن عينــات
 ونـه  كمـا  الـدرجات،  كتابـة  ر طـوياب  اـًوقت تستغرق ونها هو ا افب عيوب ووحد. اأمور

 وتلخـص . منـتظم  حـو  علـى  بهـا  الـدرجات  كتابـة  ر ااسـتمرار  امعلمن على العسي من
 ووليــا  إبــا  التصــنيف؛ ونظمــة مــن ختلفــة ونــواع وعيــوب مزايــا( 1 – 3)رقــم  القائمــة

 إحـدى  اأمـور  ووليـا   إبـا   نظـام  مـن  وكثـر  اسـتخدام  ويعـد . الطلبـة   صـيل  عن اأمور
 .حدة على نظام  كل ر اموجودة القيود معاجة وسائل

 

 

التعــــبي عـــــن الـــــدرجات  
 باوروف.

 غام  من ناحية توثيق اجهد والتطور. .ختصر ومألوف

راــا يقــدم معلومــات عــن التقــدم وقــل مــن نظــام      .بسيط ويوض  ما   تعلمه ناج  / راسب.
الــــدرجات بــــاوروف. يقــــدم نظــــام  التعــــبي عــــن 

/راســــب معلومـــــات قليلـــــة عـــــن مســـــتويات   ناج 
 اأدا .

يقــــدم معلومــــات عــــن مهــــارات      القوائم ااعتيادية.
 ومعارف معينة.

ــرة     مــــن العســــي عمــــل قائمــــة مبســــطة وختصــ
 وسهلة الفهم.

ــة التعليميـــة ر عديـــد مـــن    معايي اأدا . يركز على القائم على امعايي. قـــد ا يعكـــس العمليـ
 امواد، كما ا يصف اجهد امبذول.

ــات   ــات اخطابــــــــــ ملفــــــــــ
 والتعليمات اخطية.

ــن    ــلة عــ يقــــدم معلومــــات مفصــ
 .الطلبةنقاط قوة وضعف 

ــتمرار ر     ــن العســــي ااســ يســــتهلك الوقــــ ، ومــ
 كتابة الواحد تلو اآخر.

، الطلبــةعمــل تقـدم ومثلــة علـى    احلدات
 وتظهر اجهد والتطور.

تســــــــتهلك الوقــــــــ  ر التصــــــــنيف وو إعطـــــــــا     
 الدرجات.

  .م1003، وجرونلوند، ولن ،وميلر م؛1007: ماكميان، امصدر: مقتبس من
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ــات    إرشـــادات عامـــة:  ــات التقـــارير واماحظـ ــارير التقـــدم وبطاقـ جـــب ون تكـــون تقـ
. وجب ون تكون اماحظات اخطية والطلبةموجزة وسهلة الفهم بالنسبة أوليا  اأمور 

خاليـــة مـــن امصـــطلحات، ومتـــاز بلهجـــة وديـــة، وتتمتـــع بالشـــكل ااحـــرار الســـليم. ور   
اماحظــات اخطيــة اســتخدم عنـــاوين اأقســام للتعريــف بـــأجزا  التقريــر. ففــي تقـــارير        

  التقــدم مــثا، قــد تكــون لــديك امقــاطع الــي تصــف جهــد الطالــب، والتحســن الــذي         
مــوذ  : و قيقــه ر الفــرة اماضــية، والتقــدم اأكــادمي، والســلوك ااجتمــاعي )انظــر     

 موذ  لتقرير التقدم(.و: 30 – 1رقم 
 

وعندما يتم تعقب درجـات الطالـب علـى نظـام إدارة امعلومـات، فـتن ووليـا  اأمـور         
م ينبغـي  يتمكنون من اوصول علـى امعلومـات حـول التقـدم ا ـرز بصـفة يوميـة، ومـن ثـ         

ااتصال بهم ر وقرب وق ، إذا كان هناك وي قلق بشأن الدرجات. وعلى سبيل امثـال، إذا  
على حـو غـي    ،وو إذا تلقى الطالب درجات منخفضةبدوت درجات الطالب ر ااخفاض، 

معهود ر الواجبات، فقد يكون من اوكمة ااتصال بأوليا  اأمور مناقشة امخـاوف، قبـل   
إى مشكات. وبامثـل، فـتذا كـان الطالـب قـد بـدو ر إظهـار  سـن ملحـوظ، وو          ون تتحول 

تقدم مفاجئ، فتنه مكنك ااتصال بأوليا  اأمور، وبنا  العاقـات، وتعزيـز التعـاون بـن     
 امدرسة وامنزل.

 

ومن اممكن ون يسي  ووليا  اأمور تفسي امعلومات حول ااختبـارات والـدرجات،   
هم معلومات عن كيفية تسجيل درجات ااختبارات، وو ما تعنيه الـدرجات  إذا ن تكن لدي

اخاصة بااختبارات. كما ا تلغـي نظـم إدارة بيانـات الطالـب اواجـة إى التواصـل مـع        
ا لوجـه وسـيلة وكثـر ما مـة؛     ـًووليا  اأمور. ور بع  اواات، قد تكون ا ادثـات وجهـ  

 .وتوضي  درجات وودا  الطالبلشرح 
 

ما الذي جب تضمينه: يسـتخدم عديـد مـن امـدارس الرسـائل الـي  تـوي علـى         
الـدرجات؛ أنهـا تعـد وســيلة مناسـبة لاحتفـاظ الـدائم بالســجات امدرسـية. ومـع ذلــك،         
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وحتــى الوايــات )مثــل: كاليفورنيــا(، تنتقــل إى مرحلــة     فــتن بعــ  امنــاطق التعليميــة،  
(. وإذا كانـــ  م1003 ،امعـــايي )داربـــي وهيـــوزا أفضـــل ـًإتقـــان اإبـــا  عـــن الـــدرجات طبقـــ 

ات، مدرســتك ترســل الرســائل الــي  تــوي علــى الــدرجات، قــم بتضــافة تكملــة للماحظــ  
عن تعلم الطالب والتقدم، وقم بتعطائها أوليـا  اأمـور،    واجعلها مفيدة ووكثر تفصياب

 مع توصيف ما يلي:  
 .ما حققه الطالب 
 .تعلم الطالب 
  مستويات امعايي.التقدم حو وعلى 
  ،(.م1000النمو مع مرور الوق  )إيدمان وآخرون 

ولفهـم بطاقــات اماحظـات وتقــارير التقــدم، فـتن ووليــا  اأمـور عاجــة ويًضــا إى      
(، ومـن  م3334 ،ما الذي يتم تقييم وبنائهم على وساسه )وجينـز  تعر فسياق.. عاجة إى 

ثــم ينبغــي ون تشــي اماحظــات إى مــا إذا كــان يــتم مقارنــة ودا  الطالــب بــأدا  وقرانــه، وو   
معــايي معينــة، وو علــى وســاس وعلــى امعــايي. وعنــدما تكــون لــدى ووليــا  اأمــور ووصــاف          

، ومعلومات حول امقارنات الي تـتم، فـتنهم يكونـون وكثـر عرضـة،      الطلبةمفصلة لتعليم 
 لتفسي امناسب للدرجات وتقارير التقدم.للوصول إى ا

 

ــارير مســـتوى تقـــدم          ــة بتقـــارير النشـــاط وتقـ ــة إجـــرا  ااتصـــاات اخاصـ كيفيـ
قبل اإبا  عن امعلومات الي تتعلق باأدا  أوليا  اأمور، قـم بتحديـد اإطـار    الطالب: 

لوصـف ودا   امرجعي اخاص بك لتصنيف ووصـف اأدا . راجـع اأطـر امرجعيـة التاليـة      
 الطالب:

 يتم وصف اأدا  مقارنة بأدا  اأقران. -3
 يتم وصف اأدا  مقارنة بامعايي ا ددة. -1
 يتم وصف اأدا  مقارنة بالقدرة على التعلم وو التحسن. -1
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ا للمعـايي، فتنــه ينطـوي علــى مقارنـة ودا  الطالــب بــأدا     ـًومـا وضــع الـدرجات تبعــ  
ســوف يتلقــى الــدرجات   الطلبــةا للمعــايي، فــتن بعــ   ـًوقرانــه. وعنــد وضــع الــدرجات تبعــ  

(. بينمــا  Cو  B)درجــات متوســطة لبــة  ويتلقــى معظــم الط  ،(B +و A  -و  A :العاليــة )مثــل 
 (. ويركــــز وضــــعFو  Dر الفصــــل درجــــات منخفضــــة ) الطلبــــةيتلقــــى عــــدد قليــــل مــــن 

ا للمعايي، على اإتقان واوكم على ودا  الطالب مقارنـة بامعـايي ا ـددة.    ـًعـالدرجات تب
، مــن حيــث  الطلبــةتم مقارنــة ودا  تــوبالنســبة للماحظــات تبًعــا للمعــايي، فتنــه عــادة مــا    

ــات تبعــــ     ــم ونظمــــة اماحظــ ــايي اأدا . وقــــد تضــ ــدم الوفــــا  اعــ ــايي ا للـًالوفــــا  وو عــ معــ
للمعايي، وتلبيتها، وتلبيـة امعـايي بصـورة جزئيـة، وو عـدم       بةملحوظات بشأن جاوز الطل

عـر الوقـ     بـة كتابـة اماحظـات عـن تنميـة الطل     تمتـ الوفا  بامعـايي ا ـددة. وعـادةب مـا     
ت الرياضـــيات(، والتقـــدم ر تطـــوير امهـــارات اأساســـية )مثـــل: القـــرا ة اأساســـية ومهـــارا  

حســن ر معــايي اإتقــان ع اأقــران، وو الت، وتــأثيه علــى العاقــة مــ والتحســن اأكــادمي
 (.م1003؛ ميلر وآخرون، م1007، )ماكميان

 

وبعد  ديد اإطار امرجعـي للـدرجات، قـم بتحديـد نظـام للـدرجات وو لتصـنيف        
ودا  الطالب. وإذا كان  الدرجات تستند على النقـاط ا ـرزة مـن عـدد نقـاط معـن، قـم        

%(، وقـم بـتبا    34إى  30ن = مـ -A%، 300إى  33= مـن  Aبتحديد نطاق كـل درجـة )مثـل:    
وووليا  اأمور بسياسات الدرجات. كمـا مكـن ون يـتم ذلـك ر رسـالة امعلومـات،        بةالطل

الـي يــتم إرســاها ر بدايــة العــام وو الفصــل الدراســي، وو ر وثيقــة التعــارف. وعنــدما يــتم    
لة قصية أوليا  اأمـور، توضـ  فيهـا    إرسال بطاقات اماحظات إى امنزل، قم بوضع رسا

 .(1 – 34رقم شكل ال :ا تعي )انظركيف يتم حساب الدرجات، وماذ
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  ية طيبة ، وبعد:
 

 يـوم  ر الدراسـي  العـام  مـن  اأول الربع عن اماحظات بطاقة لكم نرسل سوف بأننا علًما حيطكم
 علـى   تـوي  الـي ، الرسـالة  باسـتخدام  طفلك ودا  تلخص اماحظات وهذه. وكتوبر 10 اجمعة

ــدرجات ــة الــ ــلي ور. اأكادميــ ــة جــــي، فصــ ــاط الطلبــ ــد النقــ ــات ودا  عنــ ــارات الواجبــ  وااختبــ
 حمـوع  امئويـة  للنسـبة  اـًوفقـ ؛ الـدرجات  وضـع  ويـتم ، سـنة  ربـع  كل النقاط مع ويتم. وامسابقات

 الــدرجات لتحديــد اســتخدمها الــي امئويــة النســبة وطريقــة. طفلكــم عليهــا حصــل الــي ،النقــاط
 :ودناه لكم موضحة

 

A = 300 إى 33 من 
A- = 34 إى 30 من 

+ 
B 

 93 إى 97 من =

B = 99 إى 91 من 
B- = 91 إى 90 من 

+C = 73 إى 77 من 
C = 79 إى 71 من 
C- = 71 إى 70 من 

+ 
D 

 93 إى 97 من =

D = 99 إى 91 من 
D- = 91 إى 90 من 

 

ــل هـــذا ور ــي الفصـ ــتطيع ،الدراسـ ــول الطلبـــة يسـ ــى اوصـ ــة 100 علـ ــارات ر درجـ ، ااختبـ
 :التالية والواجبات
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 اختبار لكل درجة (13) اعدل الوحدات على اختبارات( 4) عدد. 

 عث لكل درجات (30) اعدل اجرائد ر وعاث (30) عدد. 

 مقال لكل درجات (30) اعدل فقرات مس من مكون مقال (1) عدد. 

 فقرة لكل درجات (30) اعدل الروي عن تعر فقرات ( 1) عدد. 

 موضوع لكل درجات (30) اعدل الكتابة لطرق موضوعات (3) عدد. 

 

 الطلبــة ومـا . لنــا قدمـه  الــذي العمـل  ونوعيــة امنجـز  العمــل كميـة  طفلــك درجـة  وتعكـس 
 معـايي  اتبعـوا  مـن  فهـم ، امطلوبـة  وامهـام  الواجبات ميع ر النهائية الدرجات على حصلوا الذين

 وكانـ  ، امطبعيـة  وو النحوية اأخطا  من قليل عدد لديهم وكان، مكتوب واجب كل ر الكتابة
ــاتهم ــن إجابـ ــئلة عـ ــكل اأسـ ــحي  بشـ ــل ووراق ر صـ ــل ن وإذا. العمـ ــة  صـ ــى الطلبـ ــدرجات علـ  الـ

 كانـ   وونـه ، إجازهـا  يـتم  ن الـي  امطلوبـة  العناصـر  بعـ   هنـاك  كان  ونه يعي فهذا، النهائية
 .العمل ووراق ر صحيحة غي إجابات وو، وحوية كتابية وخطا  بالواجبات

 

ــا ــارات وومـ ــا، ااختبـ ــيم فتنهـ ــم تقـ ــة فهـ ــد الطلبـ ــة لقواعـ ــد. اللغـ ــا وقـ ــة قمنـ ــة اراجعـ  وربعـ
 اناقشــة قمنــا، لاختبــارات الــدرجات وضــعنا ون وبعــد، ااختبــارات امتحــان ميعــاد قبــل اختبــارات

 اخيـار  وعطينـاهم  فتننـا ، ودائهـم  عـن  راضـن  غـي  الطلبـة  كان وإذا. الصحيحة واإجابات اأسئلة
 عـن  لدجابـة  جزئيـة  فرصـة  علـى  للحصول(؛ عنها جيبوا ن الي اأسئلة على) إجاباتهم شرح ر

 .عنها جيبوا ن الي اأسئلة
 

 وو، 4134973939 ر بـي   ااتصـال  يرجـى ، طفلـك  بـأدا   تتعلـق  وسئلة وي لديكم كان  وإذا
 jcarson@school.edu :اإلكروني الريد على

 
 ،تقديري خالص مع
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وكمــا هــو اوــال مــع بطاقــات اماحظــات، فتنــه جــب تقــديم تقــارير وو رســائل          
وجـب ون يكـون بهـا وصـف      ،منتصف السنة الدراسية عن تقـدم الطالـب إى ووليـا  اأمـور    

 ؛(33-1) رقـم  الشـكل  :. انظـر بـة فر معلومات حـددة حـول ودا  الطل  وون تو ،لتوقعات اأدا 
ــال    ــول علـــى مثـ ــر    ،مـــوذ  أللحصـ ــن اســـتخدامه لتقريـ ــف الســـنة   مكـ التقـــدم ر منتصـ

ــ :)انظرالدراســـية ــوذ وا ـًويضـ ــم مـ ــدم    : 33-1 رقـ ــن تقـ ــية عـ ــنة الدراسـ ــر منتصـــف السـ تقريـ
 الطالب(.
ا، فــتن بعــ  امنــاطق التعليميــة تغــي نظــم اماحظــات إى    ـًكمــا ذكرنــا سابقــ و

ؤكــد قــانون تعلــيم ميــع اأطفــال )وزارة التعلــيم     علــى امعــايي. وي  قائمــةاماحظــات ال
ا معــايي الوايــة، و  تصــميم بعــ  نظــم إدارة   ـًتبعــ الطلبــة( تتبــع ودا  م1001اأمريكيــة، 

لكي تتضمن معلومات حول التقدم حو وفضل امعايي. وإذا كان  مدرستك  ؛امعلومات
على امعايي، فتن اسـتخدام النمـاذ  وو التطبيقـات مـن      قائمةتستخدم بطاقات التقرير ال

 تقارير عن ودا  الطالب. على شبكة اإنرن  هو وسهل طريقة إنشا 

 

  ية طيبة وبعد:
قــدم لــك التقريــر التــالي عــن  نو ،ننــا ووشــكنا علــى وضــع درجــات الفصــل الدراســي علًمــا بأ يطكمحــ

تقــدم طفلــك ر احـال اأكــادمي، وعــادات العمــل، وسـلوكه ر الفصــل. وقــد ودرجــ  ر    مسـتوى  
إى  سـن،  هذا التقرير امهـارات الـي كنـا نعمـل علـى تنميتهـا. وبالنسـبة للمجـاات الـي  تـا            

لــديك وي وســئلة، يرجــى    قــد ورفقتهــا مســاعدة طفلــك ر امنــزل. وإذا كانــ   ،فــتن لــدي اقراحــات 
 bboyd@vves.eduاإلكرونيوو على الريد  ،7019701333ااتصال بي ر 

 ،يمع خالص تقدير
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 يظهر معرفة بكيفية بنا  النص. 
 يقوم بعد اأرقام امكونة من مقطعن وو ثاثة. 
 دد اأصوات اموجودة ر بداية ووسط ونهاية الكلمات . 
   .جيد صياغة امفرد من اجمع وصياغة اجمع من امفرد 
 يكتب اوروف امقابلة لأصوات. 

 

   نطـــــق اوـــــروف امتجـــــاورة واوـــــرفن
 ,br, st) الـذين مـثان صـوًتا واحـًدا    

fl, sh, th, wh, ph). 

  300يقوم بعد وقرا ة وكتابة ميع اأرقام حتى 

  30+  30يقوم عل مسائل الطرح لأعداد حتى 
  (7+  4+  1يقوم جمع ثاثة وعداد )مثل 

     يقوم عل مسائل الطـرح لأعـداد وقـل
 .10من 

 ينجز العمل ر الفصل. 

 اـً تفب بالعمل منظم. 
 يبقى حتى إجاز امهمة. 

 إعادة الواجبات امنزلية إى امدرسة. 

  امعلمشرح يتابع. 

 يطلب امساعدة. 

 يشارك ر النشاطات الصفية. 
 يتفاعل مع وقرانه. 

 امشاركة بأخذ الدور. 
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 عمـا ،التقرير بطاقـات  علـى  القائمـة  امعـايي  تسـتخدم  الي امدارس وعداد وتتزايد
 يتلقـوا  ن الـذين  اأمور ووليا  فتن، ولذلك(. م1009 ،شتاينهيمر) اماضي ر عليه كان 

 ا وكــذلك، يفهمونهــا ا اـًطابــ كــانوا عنــدما، امعــايي علــى القائمــة التقريــر بطاقــات
 امعــايي علــى القائمــة اماحظــات كانــ  وإذا. الـدرجات  عــن تعــر الــي اوــروف يفهمـون 

 ماهيــــة توضـــ   الــــي بامعلومـــات  بتزويـــدهم  قــــم، اأمـــور  أوليـــا   بالنســــبة جديـــًدا  ومـــًرا 
 ر امعـايي  علـى  قائمـة  تقريـر  بطاقـة  علـى  مثااب( 39 – 1) رقم شكلال ويوض . اماحظات

 القائمــة وتوضــ (. الروضــة) امدرســة قبــل مــا مرحلــة ر، للطلبــة والكتابــة القــرا ة معرفـة 
 .اأمور ووليا  مع مشاركتها مكنك معلومات( 9 – 1) رقم

 

 

 ااستماع والتحدث
 يشارك ر ا ادثة بشكل مناسب. 
 يستمع إى اآخرين. 
 ينتظر دوره للحديث. 
 يعطي استجابات مناسبة. 
 افب على وحدة اموضوع . 
  كلمات( مسيسهم ر امعلومات واأفكار جمل بسيطة )ا تقل عن. 
 يستخدم الكلمات للوصف وامقارنة. 

 

 
 متاز 
 جيد جًدا 
 م رٍض 
   سن إى تا  
 غي م رٍض 

 

 مفاهيم الطباعة
 ديد وعلى ووسفل، وومام وخلف، وعنوان الصفحة ر الكتاب . 
  مطبوعاتلليظهر فهًما. 

 
 متاز 
 جيد جًدا 
 م رٍض 
   سن إى تا  
 غي م رض 
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 التعرف على الكلمة

 بـن اوـروف    يـز يقوم اطابقة الكلمات، والتصنيف، وااختيار من متعدد، وم
 .فوق السطر و   السطر ،امكتوبة

  تكتب فوق السطر و   السطر ،حروف 30يذكر ما ا يقل عن. 
 اأول مكتوًبا هيعرف ام. 
  وهي مكتوبة ،يعرف اأما  اأوى لأصدقا. 
 يقرو اوروف اأجدية ر الكتب. 
 يقرو كلمات بسيطة ذات مقطع واحد. 
 يقرو الكلمات امتكررة. 
 ون اوروف اأجدية مثل اأصوات /يظهر فهمه. 
  تالكلما دد بشكل صحي  اأصوات اأوى ر. 

 

 
 

 متاز 
 جيد جًدا 
 م رٍض 
   سن إى تا  
 غي م رٍض 

 
 القرا ة والفهم

 يستخدم السياق والصور لبنا  توقعات حول حتوى القصة. 
 يربط امعلومات واأحداث ر النص بالتجارب الشخصية. 

 
 متاز 
 جيد جًدا 
 م رٍض 
   سن إى تا  
 غي م رٍض 

 
 فن الكتابة

 يقوم برسم الصور عن الناس واأشيا  واأحداث وو امفاهيم. 
 يكتب امه اأول. 
  اأفكار باستخدام الشخبطة وو اوروفيكتب للتعبي عن. 
 القصص يستطيع كتابة ما ملي عليه من. 
 يقرو كتابته. 

 

 
 تازم 
 جيد جًدا 
 م رٍض 
   سن إى تا  
 غي م رٍض 
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ا معايي الواية، فقد ـًإذا ما كان التعليم يسي وفق
تعكس الدرجات معايي التحصيل العلمي. ووما إذا 

ــيم ا يســي وفقــ    ــة ـًكــان التعل فــتن   ،ا معــايي الواي
 .الدرجات ا تلخص معايي التقدم

 ،ا للمعـايي ـًطبق الطلبةيقوم امعلمون بتقييم 
بتحديـــــد التقـــــدم حـــــو موافقـــــة      نويقومـــــو 
 امعايي.

تعكس الرسالة الي  توي على الدرجات متوسط 
ــائج امســــجلة علــــى الواجبــــات    وااختبــــارات   ،النتــ

درجـة واحـدة ر    الطلبـة لتحديـد الـدرجات. يتلقـى    
ات والدراسات كل موضوع )مثل: القرا ة والرياضي

 ااجتماعية(.

بعـد   ،تركز الدرجات على اأهداف التعليمية
 انتها  العام الدراسي لكل صف دراسي.

ــا تعكــــس الــــدرجات ودا    ــةعــــادةب مــ ــد  الطلبــ واجهــ
ــالة الــــي    ــادمي. وا تقــــدم الرســ والتحســــن اأكــ
ــد    ــول اجهــ ــات حــ ــدرجات معلومــ ــى الــ  تــــوي علــ

ن تعي الرسـالة الـي   بالضرورة و سليووالتحسن. 
 توي على الـدرجات لفصـل دراسـي معـن الشـي       

 نفسه ر الفصل الدراسي القادم.

إى قائمــة مــن امهــارات  يــتم تقســيم كــل مــادة 
، ويتلقى الطلبةالي جب ون يتقنها  ،وامعارف
 الدرجات على كل مهارة فرعية. الطلبة

قــد يكــون لــدى امعلمــن الــذين يعلمــون ر الصــف      
ــيم     ــن تقيـ ــدرجات. ومكـ ــة للـ ــة ختلفـ ــه ونظمـ نفسـ

 على وساس معايي ختلفة. الطلبة
 

يـتم تسـجيل    ،مهـارات جديـدة   الطلبةمع إتقان 
 ،التحسـن ر اماحظـات القائمــة علـى امعــايي   

يستخدم امعلمون  كلما زادت موافقة امعايي.
لصف نفسه امعـايي نفسـها   الذين يعملون ر ا

 .الطلبةلتقييم ودا  
قد ا تـرتبط الرسـائل الـي  تـوي علـى الـدرجات       
ــن     ــيس مــــ ــة. ولــــ ــداف التعليميــــ ــايي وو اأهــــ بامعــــ

 ن.االضروري ون يتوافق النظام

ونظــًرا أن اأهــداف التعليميــة تكــون حــددة    
ــوح ــاب  ،بوضــ ــتن كــ ــن   فــ ــن امعلمــ ــةمــ  والطلبــ

ــز اهتمــامهم علــى اأهــداف     اقــدورهم تركي
 التعليمية امهمة.
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 امـدارس  فـتن  الدولـة،  نطـاق  علـى  عـام  قـانون  هـو  العامـة  امـدارس  قـانون  أن ونظًرا
 واإجـرا ات  والسياسـات  بـالقوانن  تلتـزم  ون عليهـا  اوكـومي،  التمويل تتلقى الي العامة

 امدرسـة  بـن  التواصـل  عمليـة  ر تـتحكم  والـي  السـياق،  هـذا  ر القوانن ووهم. التعليمية
 تعلـيم   سـن  قـانون ( ب)و ،(م1009) اأطفـال  ميـع  تعليم قانون( و: )هي اأمور، وووليا 
 قـانون ( د)و التأهيـل،  إعـادة  قـانون  من 304 والفقرة( جـ) ،(م1004) اإعاقة ذوي من اأفراد

 باامتثـال  امتعلقـة  القانونيـة  امتطلبات وبسبب. واخصوصية لأسرة التعليمية اوقوق
 مــا اـًغالبــ اأمــور وووليــا  امــدارس بــن الرميــة اخطيــة الرســائل فــتن القــوانن، لتلــك

 بعـ   تسـتخدم  وقد. الواية مستوى على حتى وو التعليمية، امناطق داخل موحدة تكون
 آكــ  تـرانس  مثـل  التجاريـة  امشـاريع  وضـعتها  الـي  القانونيـة  اأشـكال  وامنـاطق  امـدارس 

(www.transact.com .)علـى  بنـا ً  وثيقـة،  لكـل  ا ـددة  والتفاصـيل  اأمـا   طتلـف  كما 
 ينبغــي فتنــه ذلــك، ومــع.  كمهــا الــي للقــوانن تعليميــة منطقــة وو وايــة كــل تفســي

 طلبـة  مـع  اسـتخدامها  يسـتلزم  قـد  الـي  اخطيـة،  بالوثـائق  بينة على يكونوا ون للمعلمن
 . بعينهم

 اأطفـال  ميـع  تعلـيم  لقـانون   ـديث  آخـر  يقـدم : اأطفـال  ميـع  تعلـيم  قانون
 امـدارس،  إى وبنـائهم  نقـل  ر اوـق : مثـل  مضـى،  اـ عمـ  اأمـور  أوليـا   اخيـارات  من مزيًدا
 التعليميــة  اخــدمات  يتلقــون  وطفــاهم جعــل  وو اأدا ، مــن  وعلــى اســتويات  متــاز  الــي

 القـانون  يشرط كما. التقوية دروس وو امدرسة بعد ما برامج ر التعليم مثل اإضافية،
ــا ــى ويًضـ ــدارس علـ ــا  إبـــا  امـ ــور ووليـ ــأن اأمـ ــدم بشـ ــائهم تقـ ــوى ر وبنـ ــادمي ا تـ  اأكـ

 الربيــة وزارة) القياســية للتقييمــات اـًتبعــ قياســها يــتم الــي اإجــاز، ر الوايــة ومعــايي
 ودا  عـن  احمعـة  بالبيانـات  تقريـر  تقـديم  امـدارس  علـى  وونـه  ،(م1001 اأمريكية، والتعليم
 وبينمـا . امدرسـي  اأدا  تقريـر  ببطاقـة  عـادةب  تسـمى  وثيقة ر عام كل بداية قبل الطالب،

 الطلبـة  درجـات  عـن  اماحظـات  بكتابـة  هـم  يسـم   فتنـه  ااختبارات، إدارة للمعلمن مكن
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 الوايــة ر واإداريــن التعليميـة  واإدارة امدرســة وومــا فقـط،  ووســرهم للطــاب وتسـليمها 
 علــى امعلمــون يكـون  ون وجــب. احمعــة البيانـات  ونشــر وتقيــيم مـع  عــن مســئولون فهـم 

ــة ــل درايــ ــوا وون اختبــــار،  بكــ ــى قــــادرين  يكونــ ــرح علــ ــار إدارة عمليــــة  شــ  والــــدرجات  ااختبــ
 .للمعلمن

 

 اأكثــر  بــامعلمن إخطــارات: القــانون  هــذا اوجــب الشــائعة  الوثــائق وتتضــمن
 بالتقـــدم وتقريــًرا  اإجليزيــة،  اللغــة  يتعلمــون  الــذين  للطلبــة  اخــدمات  وتــوفي  ،تــأهياب 

 امتعلقــة وامعلومــات التكميليــة، التعليميــة اخــدمات بتــوفي وتقريــًرا للمدرســة، الســنوي
 .منها واانتقال امدرسة باختيار

 

ــانون ــن قـ ــيم  سـ ــراد تعلـ ــة ذوي مـــن  اأفـ ــب: اإعاقـ ــتوى ويتطلـ ــا مسـ  مـــن  عالًيـ
 اأفـراد  تعلـيم   سـن  قـانون  اوجـب  اإعاقـة،  ذوي مـن  الطلبـة  ومـور  ووليـا   مـع  التواصل

 اإعاقـة  ذوي مـن  للطلبـة  اخـدمات  يـوفر  التشـريع  هذا ون واا. (م1004) اإعاقة ذوي من
 فـتن  ذلـك،  ومـع . اـًويضـ  اأمـور  ووليـا   إى فرديـة  بصـفة  ترسـل  الرسـائل  فـتن  فـردي،  بشـكل 

 لـدى  ويكـون . القانوني لامتثال حاسم ومر هو التواصل بشأن حددة اتطلبات االتزام
 امـدارس  ر والعـاملن  للمعلمـن  موحـدة  اسـتمارات  التعليمية وامناطق امدارس من عديد

 وثــائق ويــة وضــع إى  تــاجون ا قــد امعلمــن ون حــن ور. يســتخدمونها لكــي اأخــرى
 فتنـه  امثـال،  سـبيل  وعلـى . القانونيـة  امعـايي  تتبـع  ون مدارسـهم  على ينبغي فتنه شخصية،

 تؤهلــه قــد إعاقــة لديــه كــان إذا مــا لتحديــد للتقيــيم الطالــب إحالــة  مــ قــد كــان إذا
 اســـتخدمته الـــذي اإحالـــة، مـــوذ و مـــن اانتهـــا  مـــن بـــد ا فتنـــه متخصصـــة، خـــدمات

 جـب  فتنـه  ،علـى ذلـك   وبنـا ً . التقيـيم  إجـرا   عـن  امسـئول  الفريـق  إى وتقدمها ،امدرسة
 امبـادئ  إطـار  ر يوًمـا  90 حتـى  10 مـن : مثـل ) امناسـب  الوق  ر إجرايه التقييم فريق على

 (.الوايات ر اـًاتباع اأكثر اإرشادية
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 اأفـراد  تعليم  سن قانون اوجب امقررة، الشائعة القانونية الوثائق وتتضمن
ــائق اإعاقـــة، ذوي مـــن ــا  حقـــوق وثـ ــة واماحظـــات ،اأمـــور ووليـ ــ امكتوبـــة اخطيـ  ا،ـًمسبقـ

ــائق ــدمات ووثـ ــلة التـــدخل  خـ ــة امفضـ ــة للتقيـــيم  واإحالـ ــدمات واأهليـ  والتصـــنيف  للخـ
 التـدخات  وخطط اانتقالية، للمراحل والتخطيط الفردي، التعليم وبرنامج التعليمي

ــا. الســـلوكية ــذه تكتـــب ون جـــب كمـ ــائق هـ ــة الوثـ ــ القانونيـ ــن الـــي ة،باللغـ ــا مكـ  فهمهـ
 لـه،  اخـدمات  تقـديم  وو تقييمـه  جـري  الـذي  ،لولي ومر الطفـل  اأصلية وباللغة بسهولة،
 والتعلـــيم الربيـــة وزارة ولـــدى. اإعاقـــة ذوي مـــن اأفـــراد تعلـــيم  ســـن قـــانون اوجـــب

 النمــاذ   تطــوير  لتوجيــه  اســتخدامهما  التعليميــة وامنــاطق  للمــدارس  مكــن  ،موذجــانو
 .(http://idea.ed.gov/static/modelFormsر: انظ) قانوًنا امتوافقة

 

 ااتصــاات  كــم وخــرى قــوانن هنــاك: التأهيــل إعــادة قــانون مــن (304) الفقــرة
 خـدمات  تأهيلهم على تعمل ا ولكنها ،اإعاقة ذوي من الطلبة ومور وووليا  امدارس بن

 الــذين والطلبــة. اإعاقــة ذوي مـن  اأفــراد تعلــيم  ســن قـانون  إطــار ر اخــاص التعلـيم 
 يكونــوا ون إمـا  التأهيـل،  إعـادة  قـانون  مـن  (304) الفقــرة إطـار  ر اخـدمات  تلقـي  هـم   ـق 

 اويـاة  ر ارئيسًــ  واحـًدا  اـًنشاطـ  كـبي،  حـد  إى تقيد، عقلية وو جسدية إعاقة من يعانون
 اوســابية، العمليــات وتنفيــذ الرياضــيات، والكتابــة، والقــرا ة الــتعلم،: مثــل) اأقــل علــى

ــة ــذات ورعايـ ــن ،(الـ ــديهم ومـ ــتندات لـ ــابتهم تثبـــ  مسـ ــة بتلـــك إصـ ــة وزارة) اإعاقـ  الربيـ
 خطـة  تـوفي  مـع  العـام،  بـالتعليم  الطلبـة  هـؤا   إوـاق  ويتم. م(1007 اأمريكية، والتعليم
 القانونيـة  الوثائق وتتضمن. للتعلم الفردية ااحتياجات عاجةم تصميمها يتم للتكيف،

ــائعة،  وضـــمانات  التمييـــز،  عـــدم : التأهيـــل  إعـــادة  قـــانون  مـــن  (304) الفقـــرة  اوجـــب  الشـ
 وخطــة  اأهليــة  حالــة  وتوثيــق للتقيــيم،  الطالــب  وإحالــة  اأمــور، ووليــا   تشــمل  إجرائيــة
 التأهيــل، إعـادة  قـانون  مــن (304) للفقـرة  اـًمنسقـ  امـدارس  معظــم لـدى  ون كمـا . التكييـف 

 .امؤهلن الطلبة ومور ووليا  على لتوزيعها القانونية الوثائق هذه يعد الذي
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 التعليمية اوقوق قانون ويعمل: واخصوصية لأسرة التعليمية اوقوق قانون
 التواصـل  للمـدارس  وينبغـي . الطلبة سجات خصوصية باية على واخصوصية لأسرة

 .الطالب سجات خصوصية على اوفاظ كيفية حول سنوية، بصفة ،اأمور ووليا  مع
 

 اأمـــور ووليـــا  فـــتن واخصوصـــية، لأســـرة التعليميـــة اوقـــوق قـــانون واوجـــب
 تقـرر  الـذين  الطلبة ووما. التعليمية طفلهم سجات ومراجعة فحص ر باوق يتمتعون

( الثانوية امدرسة بعد امدرسة إى يذهب من وو ا،ـًعام 39 سن فوق من وهم) حقوقهم نقل
 مـن  سـداد  يطلـب  ون ومكـن . )الشخصـية  سـجاتهم  ومراجعة لفحص مؤهلون اـًويض هم

 دقـــة ر يطعنــون  اأمــور  ووليــا   كــان  وإذا(. امـــؤهلن والطلبــة  اأمــور  ووليــا   مــن  النســخ 
 إذن علــى امــدارس  صــل ون وجــب. عليهــا تعــديات يطلبــوا ون مكــنهم فتنــه الســجات،

 الطالب، سجل من معلومات وي عن اإفرا  قبل امؤهل، الطالب وو اأمر ولي من كتابي
 السـجات  علـى  بـاإطاع  هم امرخص امدرسة مسئولي: مثل) حددة شروط اوجب إا

 (.اموكلن وامراجعن امتخصصة، وامنظمات التعليمية،
 

 وعنوانـه  الطالـب  اسـم : مثـل ) موافقـة  دون امعلومات عن الكشف للمدارس ومكن
 فتنـه  ذلك، ومع(. اوضور ومواعيد والتكريم واجوائز امياد ومكان وتاريخ اهاتف ورقم

 الوقــ ؛  مــن  معقــواب  قــدًرا امــؤهلن  والطلبــة  اأمــور  ووليــا  مــن   ون امــدارس  علــى  جــب
 (.واخصوصية لأسرة التعليمية اوقوق قانون) معلوماتهم عن الكشف عدم لطلب

 

 امعلومـات  نشـر  اـًويض واخصوصية لأسرة التعليمية اوقوق قانون  كم كما
 اإعاقــــة، حالــــة وو العــــرق، وو اجــــنس وو ااجتمـــاعي،  الضــــمان ورقــــام: مثــــل الشخصـــية، 

 جـب  كمـا  حـذرة،  وراسـة  امعلومـات  هـذه  طضع ون وينبغي. الفصل وجداول والدرجات
 .سر وكلمات نوعها من فريدة تعريف ورقام الطالب معلومات نظم تتطلب ون

 

 لأســــرة التعليميــــة اوقــــوق قــــانون  كمهــــا الــــي اـًشيوعــــ اأكثــــر والوثيقــــة
 بيـان  علـى  و تـوي  اأمـور،  أوليـا   تقـدم  الـي  السنوي، اإخطار وثيقة هي واخصوصية
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 الرسـائل : مثـل ) التواصـل  نوعيـة  ترك يتم بينما. التعليمية طفلهم سجات ر عقوقهم
 .التعليمية امقاطعات وو امدارس تقدير إى( وامقاات الدعائية،
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 الســــنة ووقـــات  ميـــع  ر الطلبـــة  ومـــور  ووليـــا   مـــع  امهتمـــون  امعلمـــون  يتواصـــل 
 دراســــيان فصــــان يوجـــد  ا أنــــه ونظـــًرا . ختلفــــة وأغــــراض عديـــدة  بطــــرق الدراســـية 
 مــن للطلبــة التوقعــات حــول التواصــل عــن امســئولون هــم امعلمــن فــتن ا،ـًمامــ متشــابهان

 امنـاهج  وثـائق  تـوفر  الدراسي، العام بداية ور. اأمور ووليا  مع الدراسية الفصول حضور
 فـتن  الدراسـية،  السـنة  مـرور  ومـع . التعليميـة  واأهـداف  السياسـات  عن معلومات الدراسية

ــال ــائل إرســ ــة/ الدعائيــــة  الرســ ــات وتقــــارير  اإخباريــ ــر امنزليــــة  الواجبــ  ااتصــــاات  ونشــ
ــة ــطة علـــم  علـــى  اأفـــراد  تبقـــي  اإلكرونيـ  مشـــاركة  امتاحـــة  والفـــرص  الصـــفية،  باأنشـ

 .امدرسة
 

 اأساسـي  الغـرض  فتن للتعلم، بالنسبة باأهمية الصفية اأنشطة تتمتع وكما
 والطلبـة  اأمـور  ووليـا   يكـون  مـا  وعـادةب . اأكـادمي  التعلـيم  هـو  امدرسـة  إى اوضـور  من

 حــول امعلومــات علــى اوصــول ر وراغــبن اأكــادمي، الطلبــة تقــدم بشــأن اـًقلقــ وكثــر
 وينبغــي. وحديثــة دقيقــة الطالــب تقــدم حــول ااتصــاات ميــع تكــون ون وجــب. اإجــاز
 وو التقريـــر، وبطاقـــات التقـــدم، تقـــارير يتلقـــون الـــذين وولئـــك ون لضـــمان اوـــذر تـــوخي
 امتلقـون  كان وإذا. معلومات من بها وما اماحظات تعنيه ما يفهمون ااختبارات درجات

 وراـا  مفيـدة،  غـي  تكـون  امعلومـات  فتن قرا تها، امكنهم وو اماحظات معنى يفهمون ا
 .عام بشكل الطلبة تقدم تدعم ا

 

 ر الطلبـة  يـنج   ون يريـدون  فـتنهم  سـوا ،  حـد  علـى  اأمور، وووليا  امعلمون ووما
 مـع  التواصـل  للمعلمـن  ينبغـي  فتنـه  امدرسـة،  ر صـعوبات  الطلبة يواجه وعندما. امدرسة
 اماحظـات  وتعد. اأمور وووليا  الطالب وضع مراعاة مع امناسب، الوق  ر اأمور ووليا 

 ،الطلبة لدى السلبية السلوكيات لتحسن الفاعلة الوسائل إحدى" امنزلية – امدرسية"
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 وامعلمــن اأمــور أوليــا  ،الطلبــة طــص الـي  اأمــور، حــول امتكــرر التواصــل يتــي  كمـا 
 .التعلم لدعم التعاون فرص

 

 جميـع  ينبغـي  فتنـه  اإلكرونيـة،  وو امكتوبـة  الرسـائل  وو اهاتف طريق عن وسوا 
 بتـدقيق  قـم . بـك  اخاصة امهنية الكفا ة تعكس ون اأمور وووليا  الطلبة مع ااتصاات

 مراعــاة  مــن تأكــد  اأمــور، ووليــا   مــع التعامــل وعنــد . توزيعهــا قبــل  ااتصــاات و ريــر
ــات ــا  حاجـ ــور؛ ووليـ ــول اأمـ ــى للحصـ ــات علـ ــدرتهم ،امعلومـ ــى وقـ ــم علـ ــواع ختلـــف فهـ  ونـ

(. مرجــم بطلــب فقــم اإجليزيــة، يتكلمــون ا اأمــور ووليــا  كــان إذا: مثــل) ااتصــاات
 علـى  الائمـة  إلقـا   وو إدانـة  ولـيس  الـتعلم،  دعم هو هدفك ون تذكر اأوقات، ميع ور

 ووليــا  مــع التواصــل حلــول إجــاد اســع. امدرســة ر مشــكات مــن يعــانون الــذين الطلبــة
 .ووسرهم الطلبة جميع وااهتمام ااحرام تظهر بطرق، اأمور
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الفصل الرابع

 اللغـــة معلمــة  للقـــا  موعــد  بتحديـــد «جــاكون » والســـيدة الســيد  مـــن كــل  قــام 
 لطـو  جيـد  بشـكل  يؤدي ابنهما كان فقد .ولدهما به املتحق الثانوي للصف اإجليزية

 مـن  الثـاني  النصـف  وواخـر  ر اهبـوط  ر بـدو  مستواه لكن ،اإجليزية اللغة مادة ر العام
ــام ــد .العـ ــ  وقـ ــيدة وطلقـ ــون /السـ ــى جاكسـ ــة علـ ــة معلمـ ــة اللغـ ــب اإجليزيـ ــة لقـ  اآنسـ

ــاو» ــد وقامــــ   ،«تشــ ــا موعــــد  بتحديــ ــباب لبحــــث  معهــ ــن فشــــل  وســ  اللغــــة  دراســــة  ر اابــ
 اللغـة  دراسـة  له تيسر لكي امستخدمة باإسراتيجيات النهوض على والعمل ،اإجليزية
 ،جيـد  بشـكل  اأمـور  جـر  ن ..مبـدئًيا  «تشـاو » اآنسـة  فصـل  ر فيهـا  والنجاح ،اإجليزية

ــد ــدوت فقـ ــة بـ ــاع امعلمـ ــار ااجتمـ ــوين بتخبـ ــن اأبـ ــا ضـــعف عـ ــه ر ابنهمـ ــل، ر عملـ  الفصـ
 .واجباته لعمل وإهماله

 

ــا  ضـــرورة «تشـــاو» اآنســـة اقرحـــ   للمـــذاكرة وطـــول اـًوقتـــ ووليـــا  اأمـــور قضـ
 بالنسـبة  ومـا  .الفصـل  ر وفضـل  بشـكل  وليؤدي وموره، وترتيب  سن يتعلم لكي ،ابنهما

 مواجهـــة ورا  ســبب تعـــر ف ال ورادا فقــد  .امعلمـــة نصــيحة  تســـاعدهم فلــم  ،أوليــا  اأمـــور 
ــا ــعوبات ابنهمـ ــا ون وورادا ،للصـ ــ يناقشـ ــي ،بلـ السـ ــن  الـ ــن مكـ ــا مـ ــاون ون خاهـ ــع اويتعـ   مـ
 .تعليمه ر ابنهم مساعدة  امعلمة؛

 هـذه  حـل  بقيـة  مناقشـة  علـى  بالركيز اوقام ،للمعلمة ووليا  اأمور ماع وبعد
 امعلمـة  اسـتمع   فهـل  .فقط جديد بأسلوب القديم اأسلوب استبدال منبداب  امشكات،

  ،اهتمامــاتهم إى وصـغ   قــد كانـ   إن اهتمامـاتهم؟  إى ووصــغ  «جاكسـون » عائلـة  إى
 مــن ااســتفادة مــن تزيــد ون و ،باإحبــاط ووليــا  اأمــور  شــعور مــن تقلــل ون اممكــن فمــن

 .ككل ااجتماع
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( امرجـم -امعلمـة  و ووليـا  اأمـور  ) الفـريقن  مـن  كـل  ركـز  فقد ،اوب ووسن
 .تواجههم الي امشكات ول خطة بتطوير تهتم الي اموضوعات على

 

ووليـا    مـع  للتفاعـل  الفـرص  مـن  العديـد  للمعلمـن  تتـوافر  ،الدراسـي  العام خال
 .امدرسـة  ر الطالـب  ودا  بتطـوير  تهـتم  الـي  امعلومـات  فيهـا  اـا  امعلومات، وتبادل اأمور

 ااجتماعــات وثنــا  رمــي بشــكل  ــدث الــي للتفاعــل، الفــرص هــذه مــن عديــد فهنــاك
 مثــل رمــي غــي بشــكل  ــدث ووخــرى ،«اأمــر ولــي – امعلــم» اجتماعــات مثــل ،الرميــة
 إذا ،حــال  ويــة  علــى  .امدرســة  ردهــة  ر االتقــا   عنــد  قصــية  حادثــة  امعلــم  إى التحــدث 

 فرصــة يعــد ووليـا  اأمــور  مــع التفاعــل فـتن  ،رميــة غــي وو رميـة  اوــوارات هــذه كانـ  
 حــو اـًقدمـ  امضــي علـى  تســاعد الـي  امعلومــات، لتقاسـم  اأمــوروووليـا    امعلمــن مـن  لكـل 

 ا اميــزات هــذه ولكــن .(م1000 ،جيســتويكي) العاقــات وتطــوير اأهــداف و قيــق التقــدم
 علـى  للتأكيـد  طـوياب   ضًيا تتطلب أنها اجيد؛ والتحضي احهود بذل دون تتحقق

 علــى  جــب ،الرميــة غــي التفــاعات هــذه  وثنــا  ور .امهمــة اموضــوعات علــى الركيــز
 مـع  الطيبـة  والعاقـات  الثقـة  لبنا  الفاعلة ااتصال مهارات استخدام ا رفن امعلمن

 مـع  الرميـة  وغـي  الرميـة  اللقـا ات  وهميـة  اجلسـة  هـذه  ر ناقشـنا  لقـد  .اأمـور  ووليا 
ــور  ــا  اأمـ ــل ؛ووليـ ــى للعمـ ــد علـ ــا  تزويـ ــات اآبـ ــدة اعلومـ ــن مفيـ ــي عـ ــل التحضـ ــذه مثـ  هـ

ــدة طـــرق واقـــراح ااجتماعـــات ــادي عديـ ــد  ـــدث قـــد الـــي امشـــكات ر الوقـــوع لتفـ  عنـ
 .اآبا  مع للتفاعل إرشادات يلي وفيما .اأمور ووليا  مع التفاعل

 ر الرغبـة  بعـدم  يشـعر  بعضـهم  أن ؛ووليا  اأمـور  نظر بوجهات اهتمامك وظهر 
، امدرسـة  ر سـعيدة  غـي  ذكريـات  لـديهم  تكـون  ون مكن إذ امعلمن، إى التحدث

 يشــكل امدرسـة  مـع  التعامـل  جعـل  ون مكـن ، ولغويـة  ثقافيـة  اختافـات  لوجـود  وو
 وكـــأنهم، يشـــعرون راـــا اآبـــا  بعـــ  ون ااعتبـــار ر تأخـــذ مـــا اودائمــــً. ا ديــــً

 غـي  طفـولتهم  ر خـراتهم  كانـ   مـا  إذا اصةخ، امدرسي النظام على «دخا »
  ــل، ووليــا  اأمــور  مــع للتفاعــل الفرصــة تســن  فعنــدما. مدارســهم ر ســعيدة
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 الـي  امواقـف  وفهـم ، ووليـا  اأمـور   لفهـم  الوقـ   مـن  متسـع  عندك ليكون بالصر
 .نظرهم وجهات عليها بني 

 امدرســة؛  ر ترحيــب موضــع بــأنهم يشــعرون اآبــا   جعــل جهــدك قصــارى ابــذل 
 الــذين الطلبــة وآبــا ، هــائاب تقــدًما  ــرزون الــذين الطلبــة آبــا  يشــعر ون فيجــب

 نظــرهم وجهــات بــاحرام  ظــون وونهــم، متســاوون ونهــم ضــئياب تقــدًما  ــرزون
 (.م1001، اند هار)واهتماماتهم

 واحـرام  انتبـاه  جـذب  ت؛ااجتماعـا  خال من يتاح الذي الوق  تستغل ون حاول 
 إن بــل لــوقتهم، مضــيعة ليســ  ااجتماعــات هــذه ون بتأكيــد قــم، ووليــا  اأمــور 

 الوقــ   ر ااجتماعــات  هــذه ونهايــة  بدايــةر  قــم . مثمــرة  تكــون ون منهــا  اهــدف
 .امهمة اموضوعات على الركيز مع، ها ا دد

 ؛(الثـاني  الفصـل  ر ذلـك  مناقشـة  مـ   كمـا ) بطريقتن التواصل بتشجيع قم 
ــة اســـتخدام أن ــل) طريقـ ــد( بطـــريقتن التواصـ ــن يعـ ــة الطـــرق مـ ــوير امهمـ  لتطـ

 فيمـا  جـرى  الي ااجتماعات فرة خال من. ووليا  اأمور مع اجيدة العاقات
 اأســر وتواصــل الليليــة امدرســية اللقــا ات إى العــودة ر، وامعلــم ولــي اأمــر بــن

 مــع احــواًر تقــيم ونــك وتــذكر، امدرســة وبعــد قبــل الصــغية اأوقــات ور معهــا،
 .اـًدرس تلقنهم وا، ووليا  اأمور

 

 :(معها اأسر وتواصل، الليلية امدرسية اللقا ات إى العودة) الفصلية اأحداث
 

 وتواصـل  الليليـة  امدرسـية  للقـا ات  جـدواب  اـًتقريبـ  الثمانيـة  امـدارس  كل وضع 
 اسـتمالة  مـنهم  حاولـة  ر(، م1003، وتشـادلر  تشن) الدراسي العام مدار على معها اأسر
 يطلعـوا  كـي  ؛للطلبـة  الفـرص  إعطـا   اـًوويض  وامعلمن،، والفصل، امدرسة ناحية اأهل
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 خـــال  الليليـــة  امـــدارس  موعـــد   ديـــد  فيـــتم . امدرســـة  ر تعلمـــوا  مـــاذا  ووليـــا  ومـــورهم  
 ون مــع . الربيــع فصــل  ر امفتوحــة البيــوت  وتعقــد الدراســة  مــن اأوى القليلــة  اأســابيع

 وضـوره  ووليـا  اأمـور   دعوة تمتو، امدرسة ر  دث حدث كل على تطلق امدارس بع 
 العـام  خـال  «مفتـوح  بيـ  » مـن  وكثـر  امدرسـة  تعقـد  ون مكـن . «امفتـوح   البي » ونه على

 للمــدارس بالنســبة ومــا(. والربيــع اخريــف فــرة خــال ر يعقــد ون اممكــن مــن) الدراســي
 هيئـة  ومقابلـة  الطلبـة  فصول لزيارة ووليا  اأمور دعوة تمتف، «امفتوحة البيوت»و الليلية

 ون للطالـب  مكـن ، ااجتماعـات  هـذه  وغـرض  امدرسـة  علـى  وبااعتماد. بامدرسة التدريس
. ضرها ا وو ااجتماعات هذه  ضر

 

 والبيئــة امعلــم عــن اـًانطباعــ يكونــون فــتنهم، الفصــل ووليــا  اأمــور يــدخل عنــدما
 إنشـا   يبدو هنا ومن، باآبا  امعلمن يلتقي، الدراسي العام وحداث بداية ففي. التعليمية

 إجابيــة، عاقــات إنشــا  ر تفكــر ون امهــم ومــن .معهــم للتفاعــل كــثية ووشــكال عاقــات
 البيــ  وو الليليــة امــدارس إى للعــودة بالنســبة ومــا. للفصــل وحــداث  ضــي تريــد مادمــ 
 مـنهم  كل بد  عن واإعان، هم التخطيط ر للتفكي وق  قضا  امتوقع فمن، امفتوح

 .اودث هذا والتحضي
 

 امدرســية اللقــا ات لعــودة التخطــيط ر مســاعدتك امتطــوعن اآبــا  بــدعوة قـم 
  امواقـف،   ر اآبـا   يفكـر  كيـف  لتعر ف تعقد اأحداث فهذه، «امفتوحة البيوت»و الليلية

 يريــدون، مــاذا: اآبــا  اســأل. بداخلــهم مــا معرفــة مــن يســتفاد حيــث اأبنــا ،  تواجــه الــي
 مـنهم  كـل  لـدى  تكـون  ون  ـب  الـي  امعلومـات  وما، امدرسية اأحداث من يتوقعون وماذا

 .الفصل وو امدرسة عن
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 مـا  رمـي  غـي  شـكا ) وو( بنائيـة  مقدمـة ) رميا شكا  اودث سيكتسب هل قرر 
. امتـاح  الوقـ   اسـتخدام  بـالتخطيط  كـذلك  قم(.. والطلبة ووليا  اأمور  بن

 واأســــئلة، مقدمــــة إلقــــا  وقـــ   إجــــاد بــــالتخطيط قـــم ، امثــــال ســــبيل فعلـــى 
 .اآبا  مقابلة ووق  ،واأجوبة

 الطلبـة  دعـوة  تتم ن إذا. اودث ر بها يتدخلوا ون للطلبة تريد الي الطريقة حدد 
ــور إى ــذا حضـ ــدث هـ ــنهم، اوـ ــاعدة فيمكـ ــي ر امسـ ــل التحضـ ــل للفصـ ــالة وعمـ  رسـ

 خـرتهم  فـتن ، اوـدث  الطلبـة  حضـور  عـدم  مـن  الـرغم علـى  . أوليـا  ومـورهم   ترحيب
 هـذا  وـدوث  متشـوقون  فهـم ، ااجتماعـات  هـذه  مـن  الغـرض  هي امدرسة عن وآرا هم
ووليــا    فيــز ورا  كــبًيا اـًدافعــ هــذا باســهم يكــون ونــه مكــن ثــم ومــن، اوــدث
 .اوضور على ومورهم

 
 يكـون  لكـي  لاجتماعـات؛  الدقيقـة  امواعيـد  اـًموضح، الدعوات بترسال القيام ليكع 

 وا اممكــن  فمـن ، ااجتماعـات  وضـور  مواعيـدهم  لرتيـب  الوقـ   مـن  متسـع  لـديهم 
 إرسـال  اأفضـل  مـن  لـذا ، امنـزل  إرسـاها    الـي  اماحظـات  ولي ومره الطالب يعطي

 هيئـــة علـــى الـــدعوات إرســـال :مثــال )اإلكرونـــي الريـــد عـــر والـــدعوات اماحظــات 
 للمزيـد  الثالـث  الفصل راجع) اآبا  من اإلكروني للريد اـًعنوان ملك من( صور

 بشـكل  امنـزل  إى الـدعوات  إرسـال  ويعتر (.اإلكرونية ااتصاات عن امعلومات من
 وســفل ر توضــع الطالــب، مــع ترســل ورقــة ر ملحوظــة إرســال مــن وفضــل شخصــي،

(. م1007 ،ويــــري)هـــا  يرثـــى  حـــال  ور متمزقـــة،  امنـــزل  إى وتصـــل  ،الطالـــب  شـــنطة 
 واسـم ، ولـي اأمـر   اسـم :تتضـمن  ون جـب  الـدعوة  فتن، شخصية وكثر الدعوة وجعل
: مثــل، امتاحــة اخاصــة اخــدمات ذكــر الــدعوة تضــمن جــب. وتوقيعــك، الطفــل

 الشـكل  :انظـر ) امدرسة وإى من نقل ووسائل، ترمة وخدمات، الصغي الطفل رعية
 (.3-4رقم 
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 للحــدث اوصفـــً الــدعوة تتضــمن ون جــب :اوــدث عــن اعلومــات اواضــرين إمــداد 
 تفيـــد الـــي وامعلومـــات(، للمدرســـة خريطـــة وضـــع، للمســـا  موعـــد  ديـــد: مثـــال)

 .وكر بشكل امدعو

 

 

 امحرمان                             أعزائي السيد والسيدة سميث
 حية طيبة، وبعد:

 نترف بدعوتكم إى احضور :
 العودة إى امدرسة الليلية 

 سبتمر 51اليوم : 
 مساء   0366: 03.6اموعد 
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     .. قـم بتجهيـز   جهيز وتصوير  موعة من امعلومات ر رزمة صـغية مـن الوقـ
بعـ  امـدارس تطلـب مـن كـل       .الوقـ   امعلومات الي ستحويها املزمة علـى مـرٍ  

ر بدايــة العــام الدراســي     ووليــا  اأمــور يــتم توزيعهــا علــى    ،معلــم جهيــز وثيقــة  
 3– 4رقم  الشكل :)انظر،كيفية  ضي الوثيقة( لتعر فالفصل الثالث  :)انظر

 .ما جب ون  تويه الوثيقة(
 

ــل،       ــن الفصـ ــات عـ ــي  تـــوي علـــى معلومـ ــة الـ ــة  ابعـــد  ضـــي املزمـ عـــط املزمـ
اأخطـا  الطباعيـة، واأخطـا  اهجائيـة     لصديق وو وي شخص آخـر لقرا تهـا واسـتخرا     

ــر. وعنـــد  ضـــي     لحاتوامصـــط ــا ولـــي اأمـ ــات امركبـــة الـــي مكـــن وا يفهمهـ ، وو الكلمـ
، وو ونهـم  عاة ون هناك ووليا  ومور لـديهم صـعوبات  النشرات الي توزع على اآبا  جب مرا

ة إى لغــات . جــب إعــداد نشــرة فصــلية وخــرى مرمــ  مــازالوا يتعلمــون اللغــة اإجليزيــة 
، فيجـب الـتفكي ر التكيـف مـع امعلومـات      اتصـعوب  ووليا  اأمـور فتن كان  لدى  .وخرى

هم ون مـد  مـن  فابـد   ،ا ر النظـر ـً، إذا كـان وحـد اآبـا  يشـكو ضعفـ     امتاحة لربا . فمـثاب 
بنسخة مكرة من املزمة السابق ذكرها. فما يفيد يشـكل وكـر هـو إرسـال نسـخة علـى       

ته حتــى يراهــا  لكرونــي، لكــي يــتمكن كــل ولــي ومــر مــن تكــبي النســخة خاصــ     الريــد اإ
 .بشكل جيد

 

. إذا وو ون مهـاراتهم ر القـرا ة ضـعيفة   ، ووليا  ومور ن  صلوا على تعليمهناك 
، فحـاول  فة بآبا  لديهم صـعوبة ر القـرا ة، وا  ضـرون امـدارس الليليـة     كن  على معر

. قـم  لتوضـي  نبـذة ختصـرة عـن الفصـل     ، هاتفًيـا بهـم   للقائهم وو ااتصال  ديد موعد
ــا   ــماح لربـ ــك   بالسـ ــئلة عليـ ــرح اأسـ ــائق  . إن ن يســـتطبطـ ــرا ة الوثـ ــا  قـ ــب ع اآبـ ، فيجـ

 .امعلومات الي ستفيدهم لتعر فة السماح هم بطرح اأسئلة لتكون لديهم الفرص
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 دليل امعلم للتواصل مع أولياء اأمور 

       قم بعمل موجز مقدمتك لتستطيع ون ططـط، اـرور الوقـ ، اموضـوعات الـي
يــة لتضــمن مقــدمتك   لنا ــب مناقشــتها برتيــب معــن. فــتذا كانــ  لــديك     

، مـع اأخـذ   سهلة القـرا ة ، فيجب عليك التأكد من ونها «الباور بوين »برنامج
وضـوعات حسـب   ر ااعتبار اختاف وماط امشاركن. فمن اممكن ون تتكيف ام

ون تكـــون  مـــن . تـــذكر ونـــه ابـــد أوليـــا  اأمـــورفـــات الثقافيـــة واللغويـــة  ااختا
تأســيس امغــزى مــن حتويــات    فيجــب علــيهم   –الشــرائ  اثابــة شــرح تكميلــي    

 .( مزيد من امعلومات اإرشادية العامة4 – 1الشكل) :. انظرالشرائ 

 احرص على ون تكون الشر ة سهلة :افعل
 الغيابات

 خال يومن -الغياب بعذر
 خال يومن من العودة -العمل الذي ن ينجز

 الواجب امنزلي
 صباحـًا 9.0 :متوقع حضوره

 
 

مكنــك خاطبــة امدرســة وتقــديم تريــر لغيــاب طفلــك ر       
مكــن كــذلك إرســال برقيــة إى امدرســة مــع     .غضــون يــومن 

 .طفلك عند عودته بعد الغياب
إذا كــان طفلــك مريًضــا اتصــل بــه مباشــرة وســوف وخـــرك        
بالتعين امنزلي الذي ينبغـي عليـه ودايه ر غضـون يـومن مـن      

 .عودته

 وو الفصـــل ر مبعثـــرة ووراق لـــديك كانـــ  إذا ؛فصـــلك موتنظـــي بتنظيـــف قـــم  
 حتــى  اوجــرة  بتنظــيم  قــم . تغطيتهــا  وو تنظيمهــا  فعليــك ، منظمــة  غــي  ودرا 

 .الفصل ر عرية اوركة من والطلبة اآبا  من كل يتمكن

 علــى  تــوي حيــ  ؛وســئلتها عــن جيبــا ون اأبــوان يســتطيع ورقــة بتجهيــز قــم 
 حصـر  بعمـل  قـم . وصـوهم  عنـد  اواضـرون  وقـع  فقد. امعلومات بع  عن وسئلة

 كـان  إذا. اوضـور  يسـتطع  ن مـن  امعلومـات  إرسـال  لك يتسنى حتى حضر؛ من
ــذا ــدث هــ ــو اوــ ــة فرصــــة  وول هــ ــا  رميــ ــأهمفا، اآبــــا   للقــ ــن ســ  امعلومــــات  عــ
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ــية ــنهم تطلـــب  ون ومكنـــك . الشخصـ ــك ،اســـتمارات  مـــل   مـ  معرفـــة  مـــن  مكنـ
 .طفلهم عن معلومات

 امرحلــة فصــول ر ومــا ب؛امكاتــ علــى اأمــا  عليهــا مكتــوب وطبــاق بتجهيــز قــم 
 اآبـا   وادع ،امكاتـب  علـى  اأطفـال  ومـا   عليها امكتوب اأطباق ضع، اابتدائية
 مـن  وي إحصـا   علـى  يسـاعدك  مـا  ابنـه؛  اسم عنده امكتوب امكتب على للجلوس

 . ضر ن منهم ووي حضر، اآبا 

 ضــي  الطلبــة علــى جــب  ؛للعــرض وكتــبهم عملــهم  جهــزون الطلبــة اجعــل  
 يكونـوا  ون اآبـا   علـى  ويًضا جب. مراجعته من آبايهم ليتمكن العمل من ماذ 

ــالنظر مهـــتمن ــب إى بـ ــاهم كتـ ــي،وطفـ ــوف الـ ــا يـــذاكرونها سـ ــم. ويقروونهـ  قـ
 .الفصل ر الكتب ورفف على وو، امكاتب على الكتب بعرض

 
 تشــعر ون اأســهل مــن فتنــه، الفصــل ر يقــع الــذي للحــدث جهــزت قــد كنــ  إذا

 اللقـا ات  استضـافة  لكيفيـة  توضـي   يلـي  وفيمـا . اآبـا   مـع  التفاعـل  ر الفصـل  ر بالثقة
 .الفصل ر الليلية امدرسية

 إذا ومــا. ااجتمــاع بدايــة ر الفصــل دخــوهم عنــد اآبــا  علــى التحيــة بتلقــا  قــم 
ــان ــاع كـ ــي ااجتمـ ــي غـ ــديم فقـــم ، رمـ ــك بتقـ ــا  إى نفسـ ــال اآبـ  دخـــوهم  حـ

 .الفصل

 مـن  امفتوحـة  والبيـوت  الليليـة  امـدارس  إى العـودة  تعـدا . اـًومتحمسـ  اـًإجابي كن 
 وتكـــريس للتـــدريس، حبـــك مـــدى وليـــا  اأمـــور بتعـــر فأ تســـم  الـــي الفـــرص

 هـذه  عضـور  يقومون ووليا  اأمور ون إى باإضافة. أطفاهم للتدريس وقتك
 فيـــريد  آخـر؛  شـي   وي مـن  وكـــثر  ،امدرسة ر وطفاهم خرات ليعرفوا اأحداث؛

(. م1007، بـارلو ) ؟التعلـيم  عـن ( آرايك مـا ) تعتقـد  وماذا؟ ون  من يعرفوا ون اآبا 
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ــا ــات يلـــي  وفيمـ ــور  تســـاعد  معلومـ ــم لتعـــرف  ووليـــا  اأمـ ، مـــاب ، هندرســـون ) امعلـ
 (.م1007، دافيسو، جونسون

 ؟التدريس من مكنك الي مؤهاتك وما ؟معلًما وصبح  ماذا: عن  دث 

 التعليميـة،  العمليـة  ر دورك بوصـف  قـم . والـتعلم  التعليم عن رييتك شاركهم 
 .الطالب دور ووصف

 مثـل ) التعليميـة  طابـك  احتياجـات  لتلبيـة  وضـعتها  الـي  خطتك بوصف قم: 
 ومـا ، الـبع   بعضـهم  مـع  يتصـارعون  الـذين  امـتعلمن  مواجهـة  جاه خطتك ما

 (.الطلبة داخل التحدي زرع جاه خططك

 ــب ــي تبــــدو  ون جــ ــدد اميعــــاد  ر وتنتهــ ــعر لكــــي : ا ــ ــور ووليــــا   يشــ  اــــدى  اأمــ
 ون جــــب. تقــــدره و وقــــتهم  ــــرم ونــــك ويــــدركون التعامــــل، ر احرافيتــــك

 ور. ا ــدد  اميعــاد  ر وإنهائــه ااجتمــاع  بــد   تســتطيع حتــى  الوقــ   ر تــتحكم
 هتلفـون  اأفـراد  نإ حيـث  الثقافيـة؛  ااختافـات  اعتبـارك  ر تأخذ نفسه الوق 

ــديرهم ر ــ  تقـ ــتخدامه للوقـ ــد. واسـ ــن  فابـ ــون ونمـ ــ تكـ ــ اـًمرنـ ــا اـًنوعـ ــد  ر مـ  بـ
 اموعـد  عـن  متـأخر  وقـ   ر تنتهي ون اممكن ومن، اآبا  وضور اـًطبق ااجتماع؛

 .ا دد

 امـدارس  إى تقتصـرالعودة  ا :واإجازات التعليمية اأهداف على بالركيز قم 
 يواجههـا  الـي  الصـعوبات  وو امشكات ناقشةم حسبف ،امفتوحة والبيوت الليلية

ــة ــةخ، الطلبـ ــدما اصـ ــون عنـ ــاك يكـ ــدد هنـ ــر ا عـ ــه حصـ ــن لـ ــا  مـ ــور ووليـ  ر اأمـ
 الـتعلم  وهـداف  علـى  وتركـز  لتستهدف النقا ؛ موضوع توسع ون حاول. الفصل

 .امشكات ا الطالب، وإجازات

 ون مـن  ابـد  :كـثية  تفاصـيل  تسـرد  ا لكـن ، امهمـة  امعلومات على بالركيز قم 
 ميعــاد كــان فــتذا ،اوــدث عليهــا يقــام الــي واأوضــاع الســياق اعتبــارك ر تضــع

 ســـيكونون ونهــم  الضــروري  فمــن ، لربــا   بالنســـبة عمــل  يــوم  انتهــا   بعــد  اوــدث 
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 الـي  ا ـررات  ر امهمـة  النقاط إى ااستماع إى حاجة ر ليسوا فهم، مرهقن
 طــرح اآبــا  ليســتطيع الوقــ ؛ مــن اـًمتسعــ هنــاك اجعــل. علــيهم توزيعهــا جــب

 جنـب  عليك، الفصل عليها القائم والسياسات اأهداف مناقشة عند. وسئلتهم
 جـو  وإنشـا   اانتبـاه  جـذب  م َلَكة لديك كان  فراا، مفهومة غي بلغة اوديث

ــن ــارة مـ ــراكتور) اإثـ ــدما(. م1000 ،ونسـ ــل عنـ ــة يصـ ــا  الطلبـ ــورهم وووليـ  إى ومـ
 ر يفعلوهــا وو  ــددوها ون مكــن الــي باأشــيا  ائحــة بتعطــائهم قــم، الفصــل
 .الائحة هذه على مثااب يعد (1-4) رقم الشكل. الفصل

 

 
 مـن  امشـكات  بعـ   تواجهـك  فراـا ، اخطـط  أفضـل  وضـعك  مـن  الرغم على

ــداث خـــال ــري الـــي اأحـ ــا. الفصـــل ر جـ ــي وفيمـ ــاط يلـ ــ  نقـ ــة توضـ ــذه حـــل كيفيـ  هـ
 (.م1009 ،هايدن) تطرو قد الي امشكات

 يتحـد ون  وو ؛الفصـل  ر امـنهج  عن تفاصيل إى  تا  وسئلة ووليا  اأمور يطرح 
، حـررة  اآبـا   إعطـا   مـع  ختصـرة  بصـورة  امـنهج  بشـرح  قـم . عليـه  امتفق امنهج

 وثنــا  الفصــل ر تغطيتــه ســتتم الــذي امــنهج عــن التفاصــيل مــن ازيــد مــدهم
 إذا. بـا ررة  اإجابـة  إى فأشـر ، وسـئلة  ويـة  اآبـا   لـدى  كانـ   إذا. الدراسي العام

 بشــكل مقابلتــك بــدعوتهم قــم، معــك امــنهج تفاصــيل مناقشــة اآبــا  وحــد وراد
 .ما شي  عن حددة وسئلة هناك كان  إذا، باإدارة ااتصال وو، خاص

   ووليـا  اأمــور  ون شـعرت  إذا؛ طفلـهم  عـن  اوـديث  يكـون  ون يريـدون  ووليـا  اأمـور 
 ون مهــذب بشــكل فحــاول، طفلــهم عــن ليتحــدثوا ااجتمــاع مســار تغــيي يريــدون

 وودعــوهم. الوقــ  هــذا ر التفاصــيل هــذه مناقشــة امــؤمر تعــد ن ونــك طـرهم 
 .للمقابلة موعد لتحديد

  عنهــا اإجابــة مكــن الــي؛ التفاصــيل بعـ   علــى بــالركيز ووليــا  اأمــور يقـوم 
 مــاذا:مثــل، معينــة تفاصـيل  عــن وســئلة  اآبــا  بعـ   يطــرح :آخــر وقــ  ر بكفـا ة 
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ــهم علــــى جــــب ــه  ضــــر ون طفلــ ــن معــ ــة ر وشــــيا  مــ ــة الرحلــ ــا :وو ؟اميدانيــ  مــ
 ؟للمدرسة امطلوبة اإمدادات

 

  ختلفة وماكن ثاثة ر طفلك اسم جد ون حاول. 

 الفصل ر األيف اويوان على اعثر. 

 ؟طفلك مهمة  ما .«الفصل مساعدي» جدول على اعثر 

 ؟امفضل كتابه عن طفلك اسأل .الفصل مكتبة على رثاع 

 والكتب، والكراسات، الكتابة وداة عن اعث  الطفل مكتب على اعثر. 

 الكمبيــوتر  مشــروع ماهيــة لــك  يوضــ  ون طفلــك مــن  اطلــب. الكمبيــوتر وحــدة  علــى اعثــر 
 .اوالي

 

ــديك كانـــ  إذا ــرات لـ ــابقة خـ ــن سـ ــدريس، عـ ــون ون فيجـــب التـ ــادًرا تكـ ــى قـ  علـ
 امتنوعــة اأســئلة عــن جيــب ون حــاول. ووليــا  اأمــور يطرحهــا الــي اأســئلة عــن اإجابــة

 عـــن التفاصـــيل مناقشــة  علـــى اأمــور ووليـــا   وصـــر إذا. اســتطع   مـــا قــدر  أوليــا  اأمـــور 
 عــر إليــك يرسـلوا  ثــم ومـن  املزمــة، يقـرووا  ون إى فــادعهم املزمـة،  ر امكتوبــة امعلومـات 

 .وسئلة وي لديهم كان  إذا اإلكروني الريد
 إذا الفصــل ر عــرض وحــدة بعمــل قــم :وقتــك اســتغال ووليــا  اأمــور  حاولــة 

. لرييتهـا  وادعهـم  الوحـدة  هـذه  هـم  واظهـر  وقتـك،  اسـتغال  ووليـا  اأمـور   حاول
 .آخر ولي ومر إى التحدث تستطيع لكي ولي ومر من تستأذن ون حاول

 

 ووعطهـم  نفسـك  هـم  قـدم  اانتهـا ،  وشـك  على واودث ،ووليا  اأمور وصل إذا
 علــيهم وعــرض .بتعــدادها قمــ  الــي امعلومــات علــى  تــوي الــي املزمــة، مــن نســختهم

 .آخر وق  ر شي  وي مناقشة ورادوا إذا ،للمواعيد جدول
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 تعقـد . الطالـب  لتقدم التفصيلية امناقشات بتناول الرمية ااجتماعات تسم 
 مـن  الطالـب  تقـدم  مناقشـة ( الطلبة اـًووحيان) وامعلمن ووليا  اأمور  تضم الي امؤمرات
 ،امعلمـن  مـؤمرات  عقـد  إى النظـر  وجـب . امدرسـة  ر وااجتماعية اأكادمية الناحية

. (م1000 جيسـتويكي، ) وامعلمـن   ووليـا  اأمـور   مـن  لكل مشاركة ونها على اوليا  اأمور 
ــتم ــد يـ ــذه  ديـ ــة امـــؤمرات هـ ــ للطلبـ ــي اـًوويضـ ــة تعطـ ــور  الفرصـ ــا  اأمـ ــن أوليـ  وامعلمـ

.الطفل تعليم دعم لطريقة مع ا هططوا وون امعلومات، مشاركة

 فيجـب  مسـبق؛   ضـي  دون هكـذا   ـدث  ا وامعلمـن  ووليا  اأمور  مؤمرات إن
 هـــم ،الوقــ   لـــديهم ون علــى  لتأكيــد ا مثـــل؛ هــا  التحضــي  ر اجهـــد امعلمــون  يبــذل  ون

 مسـاعدتك ( 1-4) رقـم  الشكل استخدام ومكن .امؤمرات هذه ر ليمضوه ،وووليا  اأمور
.للمؤمرات التحضي على
 الـدعوات  بتوزيـع  قـم  ؛اأمـر  وولـي  امعلـم  بـن  جمـع  مـؤمرات  الدعوات بترسال قم 

 جـــدواب امـــديرون ينشـــئ الثانويـــة، امـــدارس بعـــ  ر. ووليـــا  اأمـــور ميـــع علـــى
 الســاعة مــن امفتوحــة امــؤمرات ت عقــد: مثــال) امــؤمرات هــذه ا ــددة بامواعيــد

ووليــا   ون ومــع. امواعيــد بتحديــد امعلــم يقــوم وا –( مســاً  9.10 إى عصــًرا 1.10
ــديهم لـــيس اأمـــور ــددة، مواعيـــد لـ ــذه إباغهـــم فيجـــب حـ ــه. امـــؤمرات بهـ  توجـ

 وو اهــاتف، وو اإلكرونــي، الريــد طريــق عــن ووليــا  اأمــور إى مباشــرة الــدعوات
 .ووليا  اأمور إى مباشرة دعوات بترسال

 ؛امـؤمرات  موعـد   ديـد  عنـد  ااعتبـار،  ر وظروفهم ووليا  اأمور مواعيد تؤخذ 
 مــــدى الــــدعوة تعكــــس ون فيجــــب ،ووليــــا  اأمــــور مــــع موعــــد بتحديــــد قمــــ  إذا
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 الطفـل  والـدة  ون تعلـم  كنـ   إذا) فمـثا  ؛ووليـا  اأمـور   مواعيـد   ديد حساسية
 موعــد بتحديــد تقــم فــا عصــًرا، (3) الســاعة إى صــباًحا (3) الســاعة مــن تعمــل

 إن. هــــا مناســــب اموعـــد  ون اأم وشــــارت إذا إا. عصـــًرا  (1) الســــاعة ر لاجتمـــاع 
 اموعــد بتحديــد القيــام قبــل امواعيــد،  ديــد عــن ســؤاهم يقــدرون ووليــا  اأمــور

 إى ائحــة إرســال طتــار ون اممكــن ومــن. (م1003 هارفــارد، عائلــة عــث مشــروع)
 ثاثــة وو موعــدين اختيــار ووليــا  اأمـور  يســتطيع حيـث  امتاحــة؛ بامواعيــد امنـزل 

 .بينها من مواعيدك تناسب
 

 

 بشــكل، للمــؤمر ا ــدد اميعــاد تعــديل مكنــك امعلومــات، هــذه مثــل باســتخدام
 اختبـاًرا  يعتـر  اإنرنـ   شـبكة  طريـق  عـن  امواعيـد   ديـد . ووليا  اأمور احتياجات يل.

 «ماساشــوتس» ر ثانويــة ادرســة ملــتحقن ووادهــم كــان ووليــا  ومــور  قــام فقــد وخــًيا،
 إمضـــا  إن. اإنرنـــ  شـــبكة عـــر امعلمـــن مـــع امـــؤمر مواعيـــد علـــى باموافقـــة بــالتوقيع 

 التوقيعـات  انتهـا   بعـد  امناسـب،  التوقيـ   اختيـار  ويـتم  ،شـائًعا  بـات  اإنرن  على اموافقة
 حـدودي  مـن  الطلبة من (% 30) عائات كان  فقد وخرى، مدرسة ر وما. اإنرن  على

 بتحديـد  امـديرون  فقـام  ثانيـة،  كلغـة  اإجليزيـة  يتحـدثون  الطلبـة  مـن  ( % 90)و الدخل،
 مواعيـد  مـع  امواعيد تتناسب حتى ؛مساً  (3) ر متأخر آخر وموعد صباًحا، (7) ر موعد
 ا ـدد  اميعـاد  اختيـار  فرصـة  اآبـا   وعط الدعوة، من كجز . (م1007 بابانو) اآبا  فرا 

 .(امعلمن – ووليا  اأمور اجتماع دعوة: 1 – 4رقم  الشكل :انظر) لاجتماع
 ر طفـل  مـن  وكثـر  لـديهم  الـذين  ووليـا   اراعاة قم امؤمر، مواعيد  ديد عند -

 وو امــؤمر، موعـد   ديـد  ر اآخـرين  امعلمـن  مـع  تتعـاون  ون امفيـد  مـن  ؛امدرسـة 
 مــن اـًويضــ. اأمــر بــادئ ر تناســبهم مواعيــدووليــا  اأمــور   هتــار ون اممكــن مــن

 دقيقـة  (10) إى دقيقـة  (33) مـن  قصـية  اسـراحة  أخـذ  ميعـاد   دد ون اأفضل
 إذا امـؤمر  من تبقى اا تلحق ون اممكن من الطريقة، وبهذه امؤمر، منتصف ر

www.ABEGS.org



 

 
 

 
- 200 - 

 دليل امعلم للتواصل مع أولياء اأمور                   

 مـــن  ســـيقلل  اخاليـــة  امواعيـــد  ر الطريقـــة  بهـــذه  امواعيـــد   ديـــد  إن. تـــأخرت 
 .اآخر من وكثر اـًوقت مؤمر استغرق إذا الضغط

 مراجعـة  جـاهًزا  كـن  ؛ الطالـب  عليهـا  حصـل  الـي  والتقييمـات  واجباتال مراجعة -
 بتجهيـز  وقـم  ،الطلبـة  عمـل  مـن  مـاذ   امـع . امـؤمرات  خال وتقدمه الطالب عمل

 بأمثلـة  تسـتعن  ون تسـتطيع  حتـى  ؛الطلبـة  عمـل  بتنظيم قم. أوليا  اأمور النتائج
 .آبائهم مع اأكادمي التقدم مراجعة وعماهم،عند من

 خطــط علـى  مؤمراتــك مـوجز  بتطـوير  قــم ؛ للمـؤمر  العـام  الشــكل بتخطـيط  قـم  -
 الركيــز علــى يســاعدك مــا ترتيــب؛ وبــأي اناقشــتها، ســتقوم الــي للموضــوعات

 اإسـهامات  عـن  باوـديث  امـؤمر  تبـدو  ون تريـد  راـا  ؛فمـثاب . امهمـة  اموضـوعات  على
ــد فصـــلك، ر اإجابيـــة ــوة مـــواطن مراجعـــة بعـ ــادمي للتقـــدم بالنســـبة القـ  اأكـ

 اأهـــداف لتحقيـــق توافرهـــا جـــب الـــي امهمـــة، اأشـــيا  مناقشـــة ثـــم والســـلوكي،
 .والتقدم امرجوة

. امعلومــات لتبــادل اـًمكانــ امــؤمرات تعــد؛ ووليــا  اأمــور  علــى اأســئلة بطــرح قــم -
 الـي  اأسـئلة،  بتحضـي  قـم  طفلـهم،  عـن  امعلومات لتقاسم ووليا  اأمور ولدعوة

 بعـ   يلـي  فيمـا . الطفـل  عـن  الـتعلم  علـى  تسـاعد  والـي  اآبـا ،  علـى  طرحها تود
 :بها ااستعانة مكن الي امعلومات

 جعــل والــي امنزلــي، الواجــب عمــل ر الطفــل يســتخدمها الــي العــادات مــا -
 فخورين؟ ووليا  اأمور 

 امرجوة؟ التوقعات لتحقيق الطفلة وو الطفل يعمل مدى وي إى -

 الــي اأشــيا  ومــا امدرسـة؟  ر ســعيد ا الطفــل جعــل الـي  اأشــيا  وكثــر مـا  -
 تغضبه؟

 مــا معهــا؛ التعامــل واســتطاع الطفــل، علــى مــرت الــي الصــعبة اأوقــات مــا -
 تعاملـه  طريقـة  ر ،طفلـك  ر تراها الي القوة نقاط وما. به فخوًرا جعلك

 .(1 صم، 1007 ،بابانو) ؟ موقف وي مع
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 علــى ؛للمــؤمر وولويــاتهم  ديــد يســتطيعوا حتــى أوليــا  اأمــور امســاعدة قــدم 
 اهتمامــات ووى مــن لــيس للطلبــة اأكــادمي التقــدم بــأن اقتناعــك مــن الــرغم

 ..يناقشـوها  ون يريـدون   وخـرى،  اهتمامـات  أوليـا  اأمـور   إن حيـث  ،ووليا  اأمـور 
 الــذين ووليــا  اأمــور  وو وخــرى، لثقافــة ينتمــون الــذين ووليــا  اأمــور  يعلــق فقــد
 احتمعــي الطلبــة تطــور علــى عاليــة آمــااب ااســتذكار، ر صــعوبة وبنــايهم جـد 

 مـا  تـتعلم  ون الضـروري  فمـن  لـذلك  اأكـادمي؛  التقـدم  عن فضاب والسلوكي،
 .امؤمر ر اهتماماتهم خاطبة لك تسنىي حتى وولوياتهم؛

 ووليــا    تســاعد  لكــي  امــؤمر؛  ميعــاد  قبــل امنــزل،  إى ختصــر  خطــط  بترســال  قــم
ــم مــع ويناقشــوا  يعرفــوه ون يريــدون مــا معرفــة ر اأمــور  مناقشــته  يريــدون مــا امعل

 عمـل  لكيفيـة  خططـة  ورقـة  ووليـا  اأمـور   مـن   ون وو ،(م1001 ،فيلد توا ستيفنز،)
 الطفــل تقــدم ر إســهامهم وتشــجيع للمناقشــة الورقــة هــذه جهيــز ومكــن. امــؤمر

ووليـا    يريـد  الـي  اأسـئلة  خصـوص  ،4-4 الشـكل  :انظـر ) .وااجتمـاعي  اأكـادمي 
 اآبـا   لقـا   مـؤمر  اإعـداد  خصوص 3 – 4 رقم والشكل امؤمر، قبل طرحها اأمور

 .(ووليا  اأمور على اأسئلة هذه من ومثلة بطرح وقم بامعلمن،

 امنــاخ  يكــون ون جــب  ؛امكــان ر الرحيــب  مــن روح إشــاعة  الفصــل بتنظــيم  قــم 
 إقامـــة مســـاحة بتخصــيص  قـــم. (م1007؛ ووخـــرون هندرســون ) بالعـــائات مرحب ــا 
 مكتبــك مقابــل اآبــا  جلــوس عــن فضــاب ،دائــرة ر امقاعــد برتيــب قــم. امــؤمر

 عاقتـك  ر التعاونيـة  الطبيعـة  لتأكيـد . (م1003 ،هارفـارد  عائلـة  عـث  مشروع)
 يناســـب حجـــم، ذات كـــراس وضـــع إى حاجـــة ر تكـــون راـــا ،ووليـــا  اأمـــور مـــع

ووليـــا   إى تصـــل ا حتـــى الصـــغية؛ الكراســـي مـــن بـــداب الناضـــجن اأشـــخاص
 .طلبة ونهم على تعاملهم ون تريد ونك فكرة اأمور

 قبـل  وسـبوعن،  وو وسـبوع  منـذ  الـدعوات  إرسـال    إذا ؛تـذكي  رساات بترسال قم 
 .تذكي رسائل إرسال الضروري من فتنه ،امؤمر ميعاد
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 علـى ( امعلمـن  – اآبـا  ) مؤمرات تقوم ون جب مثالي، بشكل اأمور جري لكي
 عــن امعلمــن فكــرة تــتغي ون جــب هــذا، ولتحقيــق. امعلومــات لتبــادل وساســين حــورين

 امعلومـات  اسـتخاص  ولـيس  امعلومـات،   ديـد  علـى  تركيـزهم  يقتصـر  حيـث  امؤمرات؛
 .(م1007 ؛بابــانو) الطفــل لفهــم اأفضــل إى للوصــول معهــم؛ والتعــاون ووليــا  اأمــور مــن

 .امعلمن – ووليا  اأمور مؤمرات ر عام اجاه مرشد تصف( 3 – 4) ةــالقائم
 

 

 

 البـاب  علـى  افتـة  بوضع قم، مقاطعة وي وجود منع :امؤمر مسار توض  الباب على افتة ضع 
 مراجعتهـا  أوليـا   امتاحـة  امـادة  بتجهيـز  قـم  .ووليـا  اأمـور   مع مهم اجتماع ر ونك إى تشي
ــارهم وثنـــا  ــة انتظـ ــل) امـــؤمر لبدايـ ــائط صـــحيفة: مثـ ــل ر اوـ ــوم ،الفصـ ــور ولبـ ــل صـ  ،الفصـ

 .(والنشاطات اآتية اأحداث

 الوقـ   بعـ   اسـتغرق  .ودود بشـكل  ووليـا  اأمـور  بتحيـة   قـم  :بالراحة اآبا  لتشعر ودوًدا كن 
 .بالراحة يشعروا حتى بلطف وعاملهم ،ووليا  اأمور مع ولفة عاقة إنشا 

 الطلبـة  تقـدم  عنـد  ،إجابيـة  بعبـارات  بالتفوه امؤمر ابدو :إجابية بعبارات بالتفوه امؤمر ابدو 
 .الفصل من وامشاركن

 اأمــر لــولي مــؤمر وول ر تناوهــا جــب الــي اأهــداف وهــم مــن إن :مـ التعلــ علــى التأكيــد – 
 قـم  .امنـزل  ور امدرسـة  ر: اوـالتن  كلتـا  ر الـتعلم  لـدعم  اإسراتيجيات تطوير هو ،امعلم
 .التعلم سراتيجياتإو وهداف مناقشة عام شكل لتكوين؛ الطلبة لعمل ومثلة بطرح

 مـا  و فيـز  ،إجـابي  بشـكل  إلـيهم  واإنصات ،وسئلة بطرح ووليا  اأمور مشاركة بتشجيع قم 
ــوة مـــواطن ناقشـــ  كمـــا :بداخلـــهم ــات الطلبـــة لـــدى القـ ــة، التعلميـــة وااحتياجـ  آرا  ومعرفـ

ــة  عــن ووليــا  اأمــور  اســأل ..امدرســة خــار  الــتعلم وفــرص، الطلبــة تعلــم وســلوب علــى العائل
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 ،وخــرى ثقافــات لــديهم الــذين ووليــا  اأمــور ون تــذكر. طفلــهم تــاريخ عــن وتوقعــاتهم آمــاهم
 وو، امعلمــن آرا  مــع هتلفــون اآبــا  فــبع ؛ امعلمــن مــع ختلفــة وفعــال ردود لــديهم تكــون
؛ امدرسـة  ثقافـة  لربـا   توضـ   ون امفيـد  مـن  سـيكون  لـذا  ؛اوـوار  ر للمشـاركة  كارهون ونهم
 .الطفل تعليم ر للمشاركة وتوقعاتهم، امدارس ر خراتهم واآبا  اأسرة تشارك لكي

 مناقشة عند :امعلم  – ولي اأمر وتعاون مشاركة تؤكد حتى ؛«حن» كلمة باستخدام قم 
 ون علـــى للتأكيـــد «ونـــ » مـــن بـــداب «حـــن» كلمـــة باســـتخدام قـــم للطلبـــة الـــتعلم وهــداف 

 .تقدًما ليحرز الطفل مساعدة سوًيا تعملون سوف اأمر وولي ون  كاكما

 قــم  ،امشــكات مناقشــة عنــد :حلــول إجــاد ووليــا  اأمــور  مــع فتعــاون ،امشــكات ناقشــ  إذا 
 قـم (  و)  :ستفعل ماذا لتقرير امشكات حل ر امستخدمة اخمس اخطوات منهج باستخدام

( د، )سـهلة  حلـول  باختيار قم( جـ، )الذهي العصف إجرا  حاول( ب، )بوضوح امشكلة بتحديد
 .اولول هذه فعالية وتقييم اراقبة ستقوم كيف خطط( هـ، )اولول استكمال خطط

 تسـتهدف  الـي  للخطـط  تطـويرك  عنـد  :ووليا  اأمور يسهم لكي الفعل رد خطط بتطوير قم 
 لتـــدعيم وووليـــا  اأمــور  ونــ   ســـتفعل مــاذا  مناقشـــة ر حــدًدا  كـــن ،الطالــب  تعلـــم تــدعيم 
 الكامـل  الـوعي  لـديهم  يكـون  ون وامعلمن ووليا  اأمور  على جب، ااجتماع نهاية ر. الطالب

 .«؟سيفعلون ماذا» بــ

  الوضــــع علـــى  امــــؤمرات تركـــز  ون جــــب :وهميـــة  ااهتمامــــات وكثـــر  علــــى بـــالركيز  قـــم 
 ركـز  .بأكملـه  امدرسـة  ر الطفـل  تـاريخ  ىلـ ع ولـيس  ،للطفل اوالي والسلوكي اأكادمي

 .وااهتمامات امهم التقدم إحراز على

 الطالـب  ودا  مناقشـة  عنـد  :ووليـا  اأمـور   مـع  وميًنـا  تكـون  ون جـب  ،الطالب ودا  مناقشة عند، 
الواجبـات   ر منتبًها تايرون يكن ن) اوقائق على ركز ،ووليا  اأمور مع وميًنا تكون ون جب

 ون يريــد  وا ،كســول تــايرون إن) الــذاتي التقيــيم وجنــب ،(الرياضــيات مــادة اأخــية العشــر
 دائًمـا  و ـل  ،وامعلومات النماذ  على العمل مع ،الطالب ودا  عن ملك بتدعيم قم .(يعمل
 .طابك مع اوديث عند والتكنيك اوصانة من بنوع
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 ــن ــدًدا كـ ــة عنـــد حـ ــب ودا  مناقشـ ــدًدا كـــن :الطالـ ــد حـ ــب ودا  مناقشـــة عنـ  ودعـــم الطالـ
 ون ووضـح   إذا، امثـال  سـبيل  على. جيًدا كان الطالب عمل بأن تفيد الي باأمثلة كامك

 علـى  يطلعـون  ووليـا  اأمـور   جعـل  ون فعليـك ، مـل  مـس  ر موضـوع  ر تفـوق  قـد  الطالب
 . الطالب عمل

 يتعلـق  فيمـا  عـاطفين  ووليا  اأمـور  بع  يصب  :اآبا  غضب لو حتى هدوئك على حافب 
 بشـكل  ووليا  اأمـور  مع تعاملك ر هدوئك على  افب ون حاول ..وطفاهم تقدم اناقشة

 .بلياقة وتصرف ،إجابي

  ووليـا    مـع  امتابعـة  كيفية اناقشة قم :امستقبل ر ووليا  اأمور مع التواصل كيفية ناق
 .طفلهم بتقدم علم على إبقائهم معهم بالتعاون ستكمل وكيف، اأمور

 ــا  قـــم ــؤمر بتنهـ ــة امـ ــة الحوظـ ــم :إجابيـ ــا  قـ ــؤمر بتنهـ ــل امـ ــات بعمـ ــن تعليقـ ــب عـ  وو الطالـ
 .مشكلة مناقشة امنعقًد امؤمر كان ما إذا حتى، ااجتماع

  نفسـك  تضـع  ا ،امنـزل  ر فعله عليهم جب م ووليا  اأمور طر ا :«اخبي» دور تتخذ ا 
 منــك معرفــة وكثــر هــم فأوليــا  اأمــور   ،الطفــل عــن امعرفــة، وحــده ،ملــك مــن مكــان ر

 .بطفلهم

 وو، وكادمية لغة تستخدم ا :مركبة تعبيات وو، تقنية لغة وو، مفهومة غي لغة تستخدم ا 
 تقــدم  مناقشــة عنــد  ووليــا  اأمــور  يفهمهــا وا اممكــن  مــن، مركبــة  تعــبيات وو مصــطلحات

 اللغـة  يتحـدثون  الـذين  ووليا  اأمور إى التحدث عند وهمية اأكثر هو الشي  فهذا  الطلبة
ــة ــة اإجليزيـ ــة كلغـ ــور  وو، ثانيـ ــا  اأمـ ــذين ووليـ ــون الـ ــة ينتمـ ــرى لثقافـ ــا، وخـ ــزم فـ ــأن جـ  بـ

ــل مصـــطلحات ــرامج تعـــي الـــي« )IEPS» وو «معـــايي» مثـ ــيم تفريـــد بـ ــي(امرجـــم –التعلـ  هـ
 .بسهولة فهمها أوليا  اأمور  مكن مصطلحات

 ــلبية كلمـــات تســـتخدم ا ــي ومـــره مـــع الطالـــب ودا  ضـــعف مناقشـــة وردت إذا :سـ ــب، ولـ  فتجنـ
 هـذه  استخدام من فبداب. .إخ مـ التعل قليل ،مشكات صانع ،كسول :مثل ،كلمات استخدام
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 كـل  ون يبـدو  مـا  علـى » :مثـل  ،سـتقوله  مـا  لتـدعيم  باأمثلـة  الطالـب  ودا  بوصف قم ،الكلمات
 بعمــل قــاموا فلقــد ،اأخييــن اأســبوعن خــال ،واجبــاتهم اســتكمال مشــكلة يعــانون الطلبــة

 .« مانية من فقط واجبات ثاثة

 عنـدما  ،النصـيحة  يريدون ووليا  اأمور ون تفرض ا :وحد عنها يسألك ن نصيحة تعط ا 
 ااــ ووليــا  اأمــور تبلــش كــي ؛اأمــن دورالناصــ  اطــاذ جنــب .مــا مشــكلة عليــك يعرضــون
 .ووليا  اأمور يطلبها ن نصيحة تعطي ون وو، امنزل ر يفعلونه ا وما يفعلونه

 فمـن ؛ امشـكات  وو السـيئة  اأخبـار  علـى  تركـز  ا :سلبية تفاعات إى يتحول امؤمر ترك ا 
 الغـرض  إن. كـبي  حـد  إى سـلبية  باتـ   إذا امـؤمرات  حضـور  ووليـا  اأمـور   يتجنـب  ونه اممكن

 لــوم ولـيس ، الطفــل مسـاعدة  خاهــا مـن  مكــن الـي ، الطــرق  ديـد  هــو امـؤمرات  إقامــة مـن 
 .مشكاته على الطفلة وو الطفل

 امناقشـات  خـال  :طفلـهم  لـدى  مشـكلة  لوجود عليهم باللوم تلق وو ووليا  اأمور مع جادل ا، 
 صـحة  حـول  اجـدال  إى امشـكات  حـل  مـن  التحـول  إى ميـل  امناقشـات  هذه ر الركيز فتن

 يعتـر  ا اجـدال   ون كمـا  ،ولـي ومـره   تلـوم  وو تهاجم ون امناسب من فليس ؛طرف كل موقف
 .فاعلة مناقشة

 ون جــب الـي  امعلومــات سـتقل  ،امواقــف معظـم  ر :نتــائج إى تقفـز  ثــم افراضـات  تفـرض  ا 
 ا ونـ   بينما ،اموقف تدرك ونك افراض جنب. امواقف هذه إدراك يعيق ما؛ لديك تتوافر

 .تدركها

 مهنية غي حادثات ر ااشراك ر همتس ا: 

 ون وو، امــؤمر وقـ   خـال  آخـرين  ووليـا  ومـور    وو طلبـة  مناقشـة  ر ااشـراك  الائـق  مـن  لـيس 
ــا تتنحــى ون وو، (بصــلة الطفــل تعلــيم إى مــ  ا) شخصــية وســئلة تســأل  ينــدمج ن إن جانًب
 .اآبا 

 
 وميلــر م؛1003 ،هــارفر جامعــة العــائلي البحــث مشــروع م؛1000،  جيســتويكي:  علــى بااعتمــاد :امصــدر

.م1007 ،توتن ؛م1003 ،وبواك بوتر م؛1007 ،بابانوم؛  1003، وجروناند
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 مناقشــة امعلمــن – ووليــا  اأمـور  مـؤمرات  مــن الغــرض يكـون ، اأحيــان معظـم  ر
 حاجـة  ر ووليا  اأمـور  فتن، الثالث الفصل ر ناقشنا وكما C اأكادمي الطالب تقدم

 تقــارير تقــدم وبينمــا. الصــفوف تقــارير وساســه علــى توضــع الــذي الســياق يعرفــوا ون إى
 :يلي فيما لك اآبا  مناقشة من متأكًدا كن، الصفوف عن وو التقدم

 الصفوف لتحديد امستخدم امنهج. 

 اأدا  اقارنــة وو، اأقــران بــن اأدا  اقارنــة مــثَا) الصــفوف تفســي مكــن كيــف 
 ؟(اموضوعة بامعايي

 تـأتي  الـي  التقييمـات  ومـا  ؟الفصل ر تقام الي اامتحانات من امرجوة النتائج  ما 
 ؟امعايي إطار ر

 تؤهلــه الــي، امطالــب تلبيــة وو اأساســية امهــارات ر الطفــل وحــرزه الــذي التقــدم مــا 
 ؟للتخر 

 ؟تقدمها وو تقدمه ر تؤثر وسلوكه الطفل عمل عادات ون كيف 
 

. التقـديرات  خطـاب   تويها الي امعلومات تعر ف يستطيعون ووليا  اأمور معظم إن
 لتعريـف  الكـار  الوق  فخذ ،امعايي على امبي التقرير حركات تستخدم امدرسة كان  إذا

 سيســاعد؛ التقــديرات تقريــر تكم ــل حــررة وو كراســة عمــل إن. اأدا  اعــايي ووليــا  اأمــور
 تقنيـة  غـي  بلغـة  قم(. 4 – 4 رقم الشكل :انظر) والتقديرات النقاط تفسي على ووليا  اأمور

 النقاط،امئويــــة النســــب :مثــــال) اامتحــــان نقــــاط تعــــي ومــــاذا التقييمــــات نتــــائج بتفســـي 
 فهــم علــى ووليــا  اأمــور اســاعدة قــم، الفصــل ر للنقــاط بالنســبة. (التعادليــة والتقــديرات

 امقـاييس  إى ترجـع  الـي  والنقـاط ، امعـايي  إى ترجـع  الـي  النقـاط  فهنـاك ؛ بينها ااختاف
 (.م1003 ووالتون،  تايلور؛ م1003، وجرانلتود لن، ميلر)

 

 الطالـب  ودا  بـربط  قم، ووليا  اأمور مع الفصل وتقديرات اامتحان أدا  مناقشة ر
 نقــاط  ون كيــف، ووليــا  اأمــور  ومناقشــة ، الفصــل ر يؤديهــا  الــي بالواجبــات  اامتحــان ر

 ..(م1003 ،ووالتــون تــايلور) الطالــب ودا  لتفهمــك  ــدًيا وو تأكيــًدا تكــون ون إمــا اامتحــان
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 ون فعليـك ، اـًمنخفضـ  القـرا ة  ر الطالـب  عليهـا  حصـل  الـي  النقـاط  معدل كان إذا، فمثَا
ــيم ون كيـــف تناقشـــهم ــات الفصـــل تقيـ ــب قـــدرة ون تؤكـــد واماحظـ ــادة إدراك علـــى الطالـ  مـ

 ودا  مـع  النقـاط  تتـواز  ن وإذا. التقديريـة  النقـاط  متناقضـات  بوصـف  قـم  وو، ضعيف القرا ة
 فهــم ضــو  ر هــذا يعــي مــاذا نــاق  ..الطالــب أدا  ووليــا  اأمــور  وتقيــيم، وامعلــم الفصــل
 .الطالب تقدم مستوى

 

ــا  حتــى  معينــة مشــكلة  مناقشــة؛ مــؤمر  موعــد لتحديــد  حاجــة هنــاك  تكــون مــا  وحياًن
 وو الصــراعات تتصــاعد وعنـدما . ووليــا  اأمــور وو الطالـب  مــع امشــكلة اناقشـة  حلــها يتسـنى 

 وامــع، نقاطــك اراجعــة قــم.. ااجتماعـات  نــواتج وإدارة إعــداد بكيفيــة امتعلقــة، امشـكات 
 امعلمـــن معظـــم فـــتن، عـــام وبشـــكل. ووليـــا  اأمـــور مـــع مناقشـــتها صـــلة هـــا الـــي امعلومـــات
 :(م1009 ،امثالي امشروع) التالية بالنقاط  تفظون

 تتضــمن الــي الفصــل إدارة خطــة يوضــ  ووليــا  اأمــور  قبــل مــن اموقــع اخطــاب إن 
 .والعواقب، للتوظيف اإجابية وامساعدات، التوقعات

 امعلم–  ووليا  اأمور حادثات من ختصرة ماحظات. 

 رعايــة علــى القــيمن/  ووليــا  اأمــور  وإى مــن اهاتفيــة ااتصــاات عــن ماحظــات 
 .الطفل

 امعلم إى اأوصيا /ووليا  اأمور من ماحظات. 

 ختلفة مواقع ر ودا ه الطالب عمل النماذ  مثل. 

 الطلبة ودا  عن آخرين معلمن من ماحظات. 

 الطلبة مع امؤمرات عن ماحظات. 

 الفصل خطة اخاص والتكيف الفردي السلوك خطط. 

 النزاع لتسوية التدخات  قيق. 
 

 مشــاركة  تســتطيع حتــى ؛ الطالــب ملــف  مــن صــلة هــا  الــي امعلومــات  بتجميــع قــم
 منضــدة علــى امعلومــات مشــاركة تســم ؛ امثــال ســبيل علــى. واقعيــة حقــائق ووليــا  اأمــور 
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، السـلوك   ـدث  وكيـف ، الطالـب  عند امناسب غي السلوك طبيعة يناق  ون للمعلم واحدة
 .السلوك توثيق خصوص( 1-4) رقم  القائمة انظر .عليها السيطرة م  الي العواقب وما

 

 ماذا تعي التقديرات والنقاط: – تقارير التقديرات
مثل خطابات التقديرات مـاذا ودى   :خطاب التقديرات

ــا ة    ــايي الكفـ ــه وو اعـ ــة بأقرانـ ــي  .الطالـــب مقارنـ فتشـ
ــة ) ــاز إىAالعامـــــ ــى    ( متـــــ ــد ططـــــ ون الطالـــــــب قـــــ
ــا   توقعـــــه ، التوقعـــــات . وتشـــــي وقـــــد ودى وفضـــــل مـــ
، ون الطالــــب قــــد ودى فــــوق امتوســــط ( إى Bالعامــــة )

( جيـد تشـي إى ون الطالـب قــد ودى    Cوتشـي العامـة )  
ــدارك متوســــط اأدا        ــد تــ ــه وقــ ــع منــ ــو متوقــ ــا هــ كمــ

( مقبـول  D، )( دون امسـتوى F) نومـا العامتـا   .امطلوب
إى ون الطالـــــب ن يواكــــب التوقعـــــات، وون  فتشــــيان  

ــة    ــأدا  بقيــ ــة بــ  اأدا  جــــا  وقــــل مــــن امتوســــط بامقارنــ
 .الطلبة

تشي إى مستوى تقدم الطالـب ر   :النقاط على اأدا 
مهارات معينة. وفيما يلي وصف ما تعنيه النقاط علـى  

 اأدا :
 مستويات التقدم:

ارات بدو الطالب تطوير مهـ  –امهارات الظاهرة  – 3
 .جديدة

ــارات  الطلبــــــةيســــــتخدم  –إحــــــراز تقــــــدم  – 1 مهــــ
 جديدة.

مـا هـو    الطلبـة حقق  –قد  – قيق التوقعات  – 1
 .متوقع منهم ر تقديرات مستوى اأدا 

ــي التوقعــــــات   – 4 قــــــد ططــــــوا    الطلبــــــة  –ططــــ
  .التوقعات وووضحوا ون مهاراتهم متقدمة

 ماذا تعي:  –النقاط على اامتحانات
ــةالنســـبة  ــة   :امئويـ الـــذين  الطلبـــةتصـــف النســـبة امئويـ

وو النقــاط الســـابقة   ، صــلون علــى نقـــاط منخفضــة   
، 99إذا وحــرز الطالــب نســبة   ،مثــالنفســها. علــى ســبيل ا 
الـذين جتـازون    الطلبـة % مـن   99فقد وحرز وفضـل مـن   

 .هاامتحان نفس
 تشـــــي نقــــاط امعـــــايرة إى  معــــايرة التقـــــدير بــــاأدا :  

ــة ودا   ــان كيفيـ  بالطلبـــة ، مقارنـــة  الطالـــب ر اامتحـ
 اآخــــرين الــــذين جتــــازون هــــذا اامتحــــان. إن نقــــاط 

 هي:  امعايرة،
 .تشي إى اخفاض معدل اأدا  1 ،1 ،3
 تشي إى معدل اأدا  الطبيعي. 9 ،3 ،4
 تشي إى معدل عال لأدا . 3 ،9 ،7

التقــدير يعــادل النقــاط، وهــو            :التقــدير يعــادل النقــاط
يشـــي إى كيفيـــة ودا  الطالـــب ر اامتحـــان، مقارنـــة  

إى مــرور العــام وتشــي  ،آخــرين ر الصــف نفسـه  بطلبـة 
إذا اســــتحق   ،. علــــى ســــبيل امثــــالوالشــــهور امدرســــية

وهـي طالبـة ر الصـف الرابـع فقـد       1 ،1الطالبـة تقـدير   
حيث إنه  ،لثانيوحرزت ثلث النقاط ر مستوى الشهر ا

 .اآخرين الذين اجتازوا اامتحان الطلبةوقل من 
ــادل النقـــاط  3،3فـــتذا وحـــرزت  ــتن النقـــاط   ،تقـــدير يعـ فـ

 الطلبـــــةحـــــرزت نقـــــاط إى مـــــن تشـــــي إى ونهـــــا قـــــد و
 .اآخرين
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ــة نقـــاط  ــا تعنيـــه كلمـ كـــل شـــفرة  -1A :لتوضـــي  مـ
الكلمـــــة، فـــــتن امهـــــارات تشـــــي إى ون الطالـــــب بـــــدو ر  

يســتطيع  .كلمــات جديــدة  وتعــر ف ،مهــاراتاكتســاب 
ــر فالطالــــب  ــدة  تعــ ــات جديــ ــه ن   ،كلمــ ــن مهاراتــ ولكــ

مهــارات حــل شــفرة الكلمــات   -2A .تتطــور بشــكل قــوي
ــا     ــد ماعهـ ــدة عنـ ــة جديـ ــي إى كلمـ  -3A .الـــي تشـ

ــات     ــريًعا إى الكلمـــ ــتمع ســـ ــب يســـ تشـــــي إى ون الطالـــ
ــهولة ــتطيع    -4A .وبســـــ ــب يســـــ ــي إى ون الطالـــــ تشـــــ

، والكلمــــات قــــرا ة كلمـــات  ديــــد امســـتوى  ســـهولة  ب
 اأكثر تقدًما والصعبة.

 

مــا إذا تشــي النقــاط امهنيــة إى    :امهنيــة )ااحرافيــة( 
قــد حققــوا وعلــى مســتويات اأدا  وم ا.     الطلبــة كــان 

 ،فــتذا وحــرز الطالــب وعلــى مســتويات ر اأدا  للقــرا ة      
 .فهــذا يعــي ون الطالــب قــد ودرك لغــز مهــارات القــرا ة     

ايشـــــعرون  الطلبـــــةويشـــــي اخفـــــاض امهنيـــــة إى ون  
ويشــي ارتفــاع امهنيــة إى ون   ،بصــعوبة مهــارات القــرا ة 

قـــــد ودركـــــوا لغـــــز ا وعلــــى مـــــن لغـــــز امهـــــارات    الطلبــــة 
 .اأساسية

 

ودعهـم   ،بأوليـا  اأمـور  ذات الصلة، قم بااتصال بعد قيامك بتجميع امعلومات 
ن ون هناك مشكلة وضـرورة تفهمهـم لطبيعـة امشـكلة، ومـن ثـم ا جـب علـى اآبـا           ويعلم

، وقــم بتجميــع قاعــدة  ونــه ســيتم عقــد مــؤمر  الطلبــةبلــش اانــدها  خــال ااجتماعــات. 
ــتحتاجها )مثـــ    ــي سـ ــات الـ ــئول،     البيانـ ــات امسـ ــن ماحظـ ــخ مـ ــور، نسـ ــجيات اوضـ ل: تسـ

اماحظــات الســلوكية(. وموضــوعات وخــرى   ، قاعــدة بيانــات  مــل   الواجبــات ر الفصــل 
ن . قـم بـدعوة اأفـراد امعنـي    م(1009 ،وثيقة الصـلة باموضـوع والـي جـب مناقشـتها )بـوتر      

 . إذا كــان الطالــب يعــاني مــن مشــكات ر فصــل واحــد بــاأمر مباشــرة وضــور ااجتمــاع
. وخــرى ونــه ســيواجه مشــكات ر فصــول  امرجــم(، فمــن الواضــ   –مــادة دراســية واحــدة  )

ســتدعوه وضــور ااجتمــاع. علــى   ْن، وقــم بتحديــد م ــ مــع مستشــاري امدرســة  تفقــد اأمــر
ك ، لكــن عليــ ر ااجتمــاعالــرغم مــن ونــك ا تريــد ون يفــوق عــدد اآبــا  العــدد امطلــوب    

يجـب عليـك توضــي    ف ،إذا مـا بـدو اآبـا  امـؤمر     .ادعـوة كـل مـن جـب ون يكـون متواجـدً      
 .ذا امؤمر كما   الوصف من قبلتعد ه، وون الغرض من امؤمر
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إخبــــار امعلــــم ون    –عــــدم احــــرام الغــــي    يناير 13
 يصم .

 عقد مؤمر مع الطالب. ///

ــان  /// بسبب وقرانه. –عدم احرام الغي  يناير 11 ــد ا  30حرمــ ، وصــــةدقــــائق بعــ
ااتصال باآبـا  )إذا ن تكـن هنـاك    

تــرك رســـالة   :إجابــة علــى اهــاتف   
 طالبن بعد حاولة ااتصال(.

 .(م1009 ،بااعتماد على معلومات امشروع )ايديال :امصدر
 

 الشـكل  باستخدام قم. امشكات حل على تركز ون حاول امؤمرات، انعقاد خال
(. م1009 ،إيلمـــور) امــؤمرات  ر اموضــوعات  علــى  الركيـــز علــى  ليســاعدك  التــالي  العــام 
 :امثال سبيل على ،امشكات حل مؤمر( 4-9)رقم  الشكل انظـر

 واواضــرين بامشـكلة،  معرفـة  اأكثـر  الشـخص  علـى  جـب  :مقـدمات  بعمـل  قـم   -3
 .بعناية ختارة امقدمات تكون ون جب كما، امقدمات ر يتكلموا ون

 يعـــرض ون ااجتمـــاع إى دعـــا الـــذي الشـــخص علـــى جـــب :امشـــكلة بتقـــديم قـــم -1
 يشــعرون امعلمــن وو ووليــا  اأمــور  ون مــن الــرغم وعلــى. احموعــة علــى امشــكلة

 جـب  ومعلميها امدرسة فتن، اآخرين عن الدفاع وضع يتخذون وو عدائيون ونهم
 .امشكلة مناقشة عند باحراف يتعاملوا ون

، للموضـوع  تقـدمك  بعـد  :اأخرى( النظر وجهات) ووليا  اأمور باستعراض قم -1
 وو نظـرهم  وجهة بعرض ونسيقوم( واواضرين ووليا  اأمور)اآخر الطرف فتن

 عـرض  وعنـد . وخـرى  مرة دورك يأتي ون إى اوضور إى ااستماع جب. موقفهم
 الطـرفن  وحـد  ظـل  ما إذا امشكلة ت حل فلن هدوئك؛ على حافب امواضع، تبادل
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 بشـــكل تصـــرف ومـــن امخطــئ  مـــن عـــن باوـــديث وبــدو  عدائيـــة، بصـــورة يتصــرف 
 .امأ على هوموا ما إذا، منزعجن اأفراد سيجعل فذلك سليم؛

 وو يلخـص  ون طـرف  كل على جب، اممكنة اولول مناقشة قبل: تفهم ون حاول -4
 ووليـا  اأمـور   فـتن ، القضـايا  بعـ   ر .اآخـر  الطـرف  مكـان  ويأخذ مكانه، يعكس

 بالعدائيـة  اأفـراد  شعر ما فتذا .اخطوة هذه لتخطي يرشدهم ْنم  إى  تاجون
 اآخـر  الطـرف  علـى  اللـوم  إلقـا   طـرف  كـل   ـاول  فراـا ، الـبع   بعضـهم  جاه

 اامتحـان  ر الضـعيف  ودائـه  على امعلم الطالب يلوم راا، فمثَا .(م1009 ،بوتر)
 كـل  ي بقـي  ون اأمور ووليا  يرشد لـم ْن مكن .لامتحان إعداده يتم ن إنه حيث
 .اآخر الطرف واهتمامات نظر وجهات بفهم امهتمـً طرف

 ووليـــا  اأمـــور مـــن كـــل يعب ـــر ون بعـــد حلـــول إجـــاد مكـــن :حلـــول إجـــاد حـــاول -3
 ووليـا  اأمــور  ون ومــع. اآخـر  الطـرف  نظــر لوجهـات  فهمـه  عــن امدرسـة  ومـوظفي 
 كـل  ون اعتبارهمـا  ر يضـعا  ون الطـرفن  فعلـى ، حلـول  إجـاد   ـاولون  وامعلمـن 

 كـــل اســـتكمال يـــتم ون إى، التقيـــيم عـــن اســـتبعادها وجـــب، مطروحـــة اولـــول
 .اأفكار

ــن مـــا مناقشـــة جـــب، اولـــول إجـــاد بعـــد :ااختيـــارات وفضـــل باختيـــار قـــم -9  مكـ
 باختيـــار قـــم، ومكـــن وإن. بعينهـــا حلـــول علـــى ااتفـــاق يـــتم ون إى منهـــا، تنفيـــذه
ووليــا  ، امــديرين، امعلمــن: مثــل) اجميــع فيهــا يتشــارك ون مكــن الــي اولــول
 علـى  جـب  اولـول،  اختيار عند. امشكلة حل ر دور هم ليكون( والطلبة اأمور، 
 الـي  اولـول  ومناقشـة  اأدوار بتحديد يقوموا ون وووليا  اأمور امدرسة موظفي

 جـب  كمـا ، كـذا  سـيفعل  هـذا  وون.. عليـه  اتفق ما كتابة جب. تنفيذها مكن
 .ااتفاقية توقيع امدرسة موظفيو، الطلبةو، ووليا  اأمور على

ــا  قــــم -7 ــد :امــــؤمر بتنهــ ــام بعــ ــة توقيــــع إمــ ــا  جــــب ااتفاقيــ ــكر امــــؤمر، إنهــ  اشــ
 .وواجباتهم وعماهم إى العودة ر واستأذنهم اوضور، على امشاركن
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ــذر لتـــوخي ملحوظـــة   ــن: اوـ ــن مـ ــدو ون اممكـ ــراد يبـ ــة ر ااســـرخا  ر اأفـ  نهايـ
ــؤمر، ــدوون امـ ــر مناقشـــة  ر ويبـ ــرى مـــرة  اأمـ ــال فمـــن  .وخـ ــات هـــذه  خـ  ون مكـــن  امناقشـ
 حـدث  فـتن  ،ااجتمـاع  حققهـا  الـي  النتـائج  يهـدد  مـا  ،وخرى مرة العدائية شعور يتصاعد

 الوصـول    قـد  بأنـه  امشـاركن  وتـذكرر  ،مكـن  ما بأسرع ااجتماع تنهي ون فعليك هذا
 .نتيجة إى

 حلـول  إجـاد  امـؤمر  إدارة امنطقية اخطوات اتباع مكنك ونه من الرغم على
 إضــافية نقــاط يلــي وفيمــا ،امشــكات بعـ   هنــاك تبقــى ون اممكــن فمــن ،معينــة مشـكات 
 :(م1009 ،بوتر) امؤمرات خال امشكات حدوث لتجنب

  جــب ونـه  مــن الـرغم  علــى: وباهتمـام ، ووليـا  اأمــور  إى اموجــه النقـد  إى اسـتمع 
 إى عاجــــة لســــ  فأنــــ ، مهذبــــة بصــــورة ووليــــا  اأمــــور إى ااســــتماع عليــــك

 إى اســـــــتمع  نـــــــك: إالقـــــــول مكنـــــــك إذ و ـــــــديهم؛ لنقـــــــدهم ااســــــتجابة 
 عـن  امـدافعً  تكـون  ون دون، ذلـك  تفعل وونك، نظرهم وجهه وقدرت، اهتماماتهم

 فهـم  علـى  للركيز احال سيعطيك دفاعك عدم أن اموقف؛ لتفهم موقفك
 بصـورة  الطالـب  تعـرف  فسـوف  باهتمـام،  اآبـا   إى اسـتمع   فتذا، نظرهم وجهات
 .وكر

 داخـل  الصـراع  حـدة  تفاقمـ   إذا :جيـدة  بصورة يسي ا الذي ااجتماع بتنها  قم 
  ديـد  إعـادة  اأفضـل  فمـن . .واضـ   بشـكل  يفكـرون  ا اأفـراد  ووصـب  ، ااجتماع

 .هدوً ا وكثر اأفراد يكون حيث موعد؛

 مـا  إذا:ها يستعد وا حتى بها ووليا  اأمور طر ن، جديدة موضوعات تناق  ا 
 وو موضــوعات اناقشـة  تفــاجئهم فـا ، حــددة معلومـات  ووليـا  اأمــور  يطلـب  ن

 .امطروحة امشكلة على بالركيز، فقط، قم. جديدة مشكات

 أوليـــا   انصـــ  :ســـيقولونه مـــا تصـــدم وا ووليـــا  اأمـــور علـــى بـــاوكم تقـــم ا
 .فيهم النية حسن وافرض باحرام اأمور
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 مشــاركة  اـًمهمــ اـًحدثــ  وامعلمــن ووليــا  اأمــور  بــن  جمــع الــي  امــؤمرات تعــدا
 بشــكل  الوقــ   قضــا   علــى  وللتأكيــد. للطالــب  للمناســبة  التعليميــة  اأهــداف  و ديــد

 هـذه   ضـي  يتم حيث شي ؛ كل على ركزت قد بأنك اواضرون يشعر ون جب ،جيد
 .ووليا  اأمور مع اـًمسبق الضروريات

 

 امــؤمرات/ اللقــا ات كــل ا تــا : الطالــب يــديرها الــي اللقــا ات مــن الغــرض
 ا عنــدما يــزداد ووليــا  اأمــور حضــور إن بـل . امعلــم يــديرها ون إى اآبــا  مــع تنعقــد الـي 
 اوقيقـة،غالًبا  ور. (م1001 ،التعلـيم  ر الفاصـل  اوـد  وا اد كارتر) اللقا  امعلم يدير

 ،الطالــب يــديره الــذي امــؤمر ر بامشــاركة والطلبــة ووليــا  اأمــور مــن كــل يســتمتع مــا
 .اـًداعم دوًرا امعلمون يتخذ بينما قائد، إى إجابي مراقب من الطالب يتحول حيث

 

 جـاه  وكـر  اسئولية يشعرون فهم والقيادة، الزعامة ودوار الطلبة يتخذ عندما
 وعمــاهم عــن ملــف لتقــديم يســتعدون إنهــم حيــث جديــدة؛ مهــارات ويتعلمــون تعلــيمهم،

 العمـل  ينتقـد  وون ،اأدوار يعكـس  بـأن  للطالـب  املـف  هـذا   ضـي  ويسـم  . أوليا  اأمور
 الــــتعلم مســــتقبل اأهـــداف  ويضــــع ،التقـــدم  ومنــــاطق القــــوة مـــواطن  و ــــدد ،والســـلوك 
 اأول الصــف ر اأطفــال حتــى. (م1009 ،كــيي ؛م1003 ،وجيســتوكي بــايلي) وللســلوك

 هـذه  ر ااشـراك  يعمـل  إذ ؛(م3333 ،تـايلور ) امـؤمرات  هـذه  ر امشاركة مكنهم ،والثاني
 مخاطرالفشـل  امعرضـن  الطلبـة و ،صـعوبات  لـديهم  الـذين  الطلبـة  تشجيع على امؤمرات

 .اإجليزية اللغة يتحدثون كيف يتعلمون الذين والطلبة ،الدراسة ر
 

 ر هائلــة ميــزات هنــاك ون مــع: الطالــب يــديرها الــي اللقــا ات إعــداد كيفيــة
 بـــذل  دون امميـــزات  هـــذه  تـــدرك  فلـــن  ،الطلبـــة  يـــديرها  الـــي  امـــؤمرات / اللقـــا ات  عقـــد 

 يتطلـب  والـذي  اللقا ات، إدارة الطلبة إعداد امعلمن على فيجب لدعداد؛ احهودالازم
 ملــف ر توضــع ون جـب  الــي ،بالعمــل اخاصـة  القــرارات وصــنع ،للحـدث  عــام إطــار وضـع 
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 الطلبـة  وعـط  .التصـرف  كيفيـة  إى الطلبـة  ترشـد  ،ولـوائ   تقيـيم  بيانات وعمل ،الطالب
 الــي اللقــا ات وضــور إعــدادهم باآبــا  اتصــال علــى وكــن ،وخلفيــة للممارســة فرص ــا

–7شـكل )رقـم  الطـاب  يـديره  الـذي  للقا  اـًعام شكاب طتار ون اممكن من. الطلبة يديرها
 .(اأصلية اأشكال ،م1009 تايلور) الرابع الصف معلم نفذه ما ماثل ،(4

 

 ،العـــام الشــكل   ديــد  امعلــم  علــى  ،الطلبــة  يــديرها  الــي  للقــا ات  اإعــداد  عنــد 
 اآتيــة الوصــفات. امعلمــن – بأوليــا  اأمــور  تهــتم الــي اللقــا ات عــن ســيختلف والــذي
 بــــايلي) الطالــــب يــــديرها الــــي مــــؤمرات امســــتخدمة الشــــائعة العامــــة اأشــــكال تصــــف

 .(م1003 ،وجوسكي
 

 يديرها الي اللقا ات تشبه اللقا ات هذه :الفرد وو الطالب تشرك الي اللقا ات
 هــذه إن. منــه جــزً ا يــدير الــذي الطالــب، مــع اللقــا  يــدير مــن هــو امعلــم إن حيــث امعلــم؛

 مــع بالتفاعــل والطالــب للمعلــم وتســم  ،الصــغار اأطفــال تناســب اللقــا ات مــن النوعيــة
 تعتمـد  الـي  اللقـا ات  فـتن  ،اللقـا ات  مـن  وخـرى  ونـواع  مـع  بامقارنـة  ،إنـه  مـع . ووليا  اأمور

 .اللقا  جاه الكاملة بامسئولية الطلبة وايشعر الوق ، تستهلك الطالب على
 

 ويلخـص  ،اللقـا ات  بتدارة يقومون طلبة مسة وو وربعة فتن اللقا ات، هذه خال
 ويقـــوم ،اللقــا ات  إدارة ر بامســئولية  الطلبـــة يشــعر .  موعــة  كـــل مــع  الزيــارات  امعلــم 
 ر يتحكم لكي اللقا ات؛ هذه مثل ر الوق  امعلم  دد ون جب. اإشراف ببع  امعلم

 .الطلبة كل ِقبل من اللقا ات إدارة مكن وا. إدارتها
 

 ،امعلمــن مــن حموعــة وعمــاهم مــن  موعــة الطلبــة يقــدم ،اللقــا ات هــذه ر
 ،و هـودهم  عملهم عن الطلبة على وسئلة بطرح الكبار يقوم ثم. الكبار وو وووليا  اأمور

 هــذه  إن. امقدمــة لوضــع عمــل  أفضــل اإعــداد عنــد مهــاراتهم  تقويــة الطلبــة ويســتطيع
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 مـن  يتمكنـوا  حتـى  ؛الطلبـة  لكـل  ميعـاد  بتحديـد  وتقـوم  ،النـاس  مـن  اعديـدً  تضم اللقا ات
 .عملهم ويتم اوضور

 

 هــذه مثــل. العائلــة وفــراد مــع وعمــاهم الطلبــة يراجــع، الليليــة العمــل لقــا ات وثنــا 
 فـتن ، اأسـر  مـن  عديـد   ضـرها  اللقا ات هذه وأن. اأسري اإسهام شأن من ت علي اأحداث
 كمـا ، عـائاتهم  مـع  وو فردي بشكل الطلبة مع للتفاعل الكار الوق  لديهم ايكون امعلمن

 .وعائاتهم للطلبة جيد بشكل اـًمتسع يكن ن إن، اـًعائق امكان يصب  ون مكن
 عمــل ورقــة حتــوى بشــأن القــرارات اطــاذ جــب، للحــدث العــام الشــكل  ديــد بعــد

 فمـــن، الربيـــع وو اخريـــف ر الطلبـــة تـــديرها الـــي اللقـــا ات موعـــد  ديـــد   إذا. الطالـــب
 اخريــف، ر يعــرض الـذي  العمــل ورق: مثـل ، ختلفــة مـاذ   العمــل ملـف  يتضــمن ون اممكـن 
 إن. للطلبــة عمــل وفضــل علــى  تــوي إذ الربيــع؛ ر يعــرض الــذي مــن وكثــر يكــون ون جــب

 وهـداف  لتحديد امعلم مع الطالب فيعمل للتعلم؛ للطالب الفرصة يعطي العمل ورق تعديل
 .عملهم ورق وتقييم، التعلم

 

 :يلي ما العمل ورق إعداد اأهم اخطوات وتتضمن
 (التعلم وهداف ر التقدم توضي : مثل) اإجاز ملف عمل من الغرض  ديد. 

 التقييم مدخات اختيار اسرشادية وثيقة عمل. 

 (م1003 ،خرونآو ميللر) التقييم معايي  ديد. 
 

 علــى ليكــز اإجــاز؛ ملــف بتنظــيم قــم وو، اسرشــادي خطــط باســتخدام قــم
 علــى(3 – 4)رقـم  الشـكل  :انظــر املـف،  ر لـأدا   التعـرض  عنــد وامعلـم  الطالـب   هـودات 

 اإجــاز؛ ملـف  تنظـيم  خصـوص ( 9 – 4)رقـم  الشــكل اسـتخدام  اممكـن  ومـن . امثـال  سـبيل 
، عملـهم  عـن  خلفيـة  يتضـمن  لكي، عملهم بتقييم قم ثم ومن، املف هذا مثلون فالطلبة

 .اوضوعية التقييم تعلم على الطلبة مساعدة وساسية تكون
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 مناقشــة الطلبــة يعــد ون ويًضــا مكــن، اإجــاز ملــف ر العمــل تنظــيم إى باإضــافة 
 الطلبـة  مسـاعدة  للتقيـيم  وشـكال  بعمـل  قـم . امدرسـة  ر وسـلوكياتهم  عملـهم  عادات

 تقيـيم  خصـوص  3 – 4رقـم   الشـكل  :انظـر ) معينة فرة خال سلوكهم تقييم على
 .(ااجتماعية للتفاعات الذاتي التقييم خصوص 30 – 4 رقم والشكل، السلوك

 عنوان ملف اإجاز 
 .................................................... :ااسم

 .................................................. :الفصل

 جدول حتويات ملف اإجاز
 القرا ة

 1 .............................................. تقرير الكتاب
 1....... ...................................... خريطة اموقع

 4... ....................................... رسم الشخصية
 رياضياتال

 3 ..............................  ليل مشكلة القصة
 9 ............................. دراسة والة ر اجر

 الفنون
 7.......... ................... الشخصية –اللوحات 

 9 ..............................................فن املصقات
 التقييمات 

 3 ................................... التقييم الشخصي
 30............... .............................. تقييم امعلم

 30..... .......................ووليا  اأمور تعليقات 
 التقييم الشخصي

 :ماذا وجزت ر هذا الفصل الدراسي
 :ما الشي  الذي وجزته بشكل جيد

 :كيف وستطيع التحسن ر امستقبل
 :هدف التطوير

 تعليقات ولي اأمر وامعلم
 :تعليقات امعلم

 عن ا تويات ر ملف اإجاز
 تعليقات اآبا 

 :عن امؤمر
 :اإجازتعليقات عن حتويات ملف 
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، جــب ون بتقيــيم عملــهم وســلوكهم   الطلبــة وقيــام ،بعــد جميــع ملــف اإجــاز   
 الطلبـــة، يســـتطيع عـــامقـــم بعمـــل إطار ،يتعلمــوا كيفيـــة إدارة اللقـــا ات. ولتحقيـــق هـــذا 

. جــب علــى خــذ هــذا اإطــار العــام شــكل الائحــة اســتخدامه كمرشــد هــم، ومكــن ون يت 
اصـــة ون يســــتخدموا اللـــوائ  وو اإطــــارات العامـــة حتــــى ا ينســــوا    خاأطفـــال الصــــغار  

 – 4رقـم  الشـكل  ( )انظـر  م3333 ،)تـايلور  ووليـا  ومـورهم  مـع   امهمةمناقشة بع  العناصر 
 .كمثال( 7

 

ااطاع على الائحة امعدة للقا ، يكون هـم دور حقيقـي    الطلبةوعندما  سن 
. وعــرب م(1009 ،ر اللقــا  الــذي يــدار مــن قبــل الطالــب، والــذي يقدمونــه آبــائهم )تــايلور    

، مـن وصـل نصـف سـاعة هـي      ائي يأخـذ مـن ثـاث إى وربـع دقـائق     امعلمون ون الصف اابتد
. إن عمــل م(1003 ،بــايلي وجوســكيامرحلــة الثانويــة ) لطلبــةوالوقــ  وقــل  –مــدة اجلســة 

، الــي تســاعد علــى إعطــا  فرصــة    توزيــع اأدوار مــن اأشــيا  امهمــة  و التجارب)الروفــات(
، فيسـاعد التمـرين الطابـي علـى التحـدث بطاقـة عـن        مناقشة وعماهم ؛للطلبةإضافية 

 .نودائهم مع اآخري
 

. حيـــث إن لطلبـــةلابـــة خـــرات للـــتعلم بالنســـبة  جـــب ون يكـــون لعـــب اأدوار اث 
باســتخدام الشــكل العــام ر التقيــيم ن ، ويقومــوبــأدا  اأدوار مــع الــزما يقومــون  الطلبــة

اجـدول رقـم   .   تضـمن  الطلبـة الي يـديرها  ليمد الزما  خلفية عن تكوين اللقا ات 
 لعب اأدوار. توضيحـًا لتقييم (4 – 33)
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 ................................... :التاريخ                                 ..................................... :ااسم
 

 حتويات ملف اإجاز
 الرومانسية وو  العصر الفيكتوري عمل ملخص تارهي عن اوقبة. 
  نقد قصيدة من العصر الرومانسي. 
 قصائد الفكاهية اخماسية اأبيات، والواع من القصائد )مثل: الشعر اورومثلة لثاثة ون ،

 .، متضمنة القصيدة ووصف التكوينوالشعر امرسل(
 وربع قصائد وساسية، مكتوبة بأساليب ختلفة. 
 ليل وشرح إحدى القصائد )من اختيارك( ر صفحة واحدة . 
 اث مقاات من امقاات الصحفية لصحيفة الفصلث. 

 

 :تنظيم ملف اإجاز
 ــم ب ــدول       قـ ــفحة، وجـ ــوان الصـ ــي: عنـ ــا يلـ ــمًنا مـ ــاز، متضـ ــف اإجـ ــع ملـ ــاف لتجميـ ــتخدام غـ اسـ

 .وائحة امراجع، ا تويات
 قم برقيم كل صفحة. 
 ضع عنوانـًا لكل القصائد واأوراق. 

 

  :التقييم الذاتي
 :بتقييم اآتيقم             

 النحو وا ادثات امكتوبة. 
 جودة العمل. 
 اجهد امبذول. 

 .وكيف مكنك  سن اأدا  ر امستقبل ،صف ما قم  بفعله بشكل جيد ،عموًما
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  ولي ومركولق التحية على. 
   ام مــا ســتقوم بتغطيتــه )راجــع عملــك،  إطــار عــ، وقــم بتوضــي  وضــ  الغــرض مــن انعقــاد اللقــا

 .وحدد هدفن أدائك ر امستقبل( ،وناق  تقييمه
 قم بفت  ملف إجازك. 
     ماعيــة )اشــرح  ، والدراســات ااجتت، والعلــوم، والرياضــياقــم اراجعــة مــدخل القــرا ة، والكتابــة

 .الواجبات، ووض  عملك، وناق  تقييماتك(
  ن طرح وسئلة وم اوكانوا يريدما إذا  ووليا  اأموراسأل. 
 وحدهما وكادمي، واآخر سلوكي( وولياي اأمورقبل مع ناق  هدفن أدائك ر امست(. 
 قم بتدوين وهدافك. 
 توقيعها. ولي ومرك، واطلب من وقع الورقة امكتوبة فيها وهدافك 
 لوحاتك الشخصية ولي ومرك، ووعط وض  عملك الفي. 

 

  . م1009،م؛ كيي1003جيوسكي، و ،بايلي  :امصدر

ووليـا    إى الـدعوات  إرسـال  جـب  ،والطالـب  امعلـم  يقودهـا  الـي  للقـا ات  لنسبةبا
 .الــدعوات عمــل ر يســاعد ون اممكــن فمــن ،للمــؤمر الطالــب إدارة إى وباإضــافة .اأمــور

 ،الطالـــب يـــديرها الـــي اللقـــا ات مـــا ووضـــ  ،بامواعيـــد امتعلقـــة امعلومـــات بتضـــمن قـــم
 ،اللقــا  ويــام ر. اللقــا  لشــكل العــام اإطــار خــص ثــم ،فيهــا والطالــب امعلــم دور وتوزيــع
 .اجلوس اآبا  وحب إذا مقاعد هناك وون ،ومرتب نظيف الفصل ون من تأكد

 

 يعـد  ،العائليـة  اإجـاز  ملـف  ليـالي  وو ،الطالـب  قبـل  من تدار الي اللقا ات خال
 إذ ،اوــدث  خــال التشــجيع إى حاجــة ر اـًسنــ اأكــر فالطلبــة ؛اـًداعمــ دوًرا امعلــم دور

 وو ووليا  اأمـور  يدخل عندما .اجلسة لبداية توجيهات إى حاجة ر اأطفال يكون راا
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 ثــم ،(م1003 ،وجوســكي بــايلي) الائحــة علــيهم واعــرض بتحيــتهم قــم ،الفصــل العــائات
 ولكــي .واأســر الطلبــة مــن عديــد وماحظــة رييــة لــك تتســنى حتــى اوجــرة؛ ر جــول
 اأهــداف خطــط مناقشــتهم وثنــا  راقــبهم ،وســر الطلبــة  مــع تفاعلــهم عنــد الــدعم تقــدم

 ططـــيط علـــى مثـــااب( 31 – 4)رقـــم  الشـــكل يعتـــر .ووليـــا  ومـــورهم مـــع اأدا  لتحســـن
 .قبله من تدار الي اللقا ات خال استخدامه الطالب يستطيع الذي ،اأهداف

 

 يندهشـون  مـا  وغالًبا ،الطلبة يقودها الي اللقا ات يدعمون ووليا  اأمور معظم
 يسـتطيع  ا ولكـن  .(م1003 ،ستشـولتنج  م؛3333 ،تـايلور ) امتوقع غي وودائهم ،وطفاهم من

 شخصــية ظــروف أي وو ،امواعيــد وتضــارب ،امــرض بســبب اوضــور ووليــا  اأمــور  بعــ 
 اوـاات،  بعـ   ر ،الضـروري  مـن  يكـون  وقـد  .للقـا ات  موعـد   ديد إعادة ومكن .وخرى

 فـيمكن  ،اخاصـة  ظروفهـا  لـديها  اأسـرة  إن وحيث .امنزل ر اللقا  جري الطالب تدع ون
 .بامنزل اللقا  يدير الذي الطالب على لدشراف منزلية؛ بزيارة يقوم ون للمعلم

 

 بااتصــال تقــوم ون امهــم فمــن اللقــا ؛ ر اأبنـا   بنقــد ووليــا  اأمــور بعــ  يقـوم 
 واشــرح  ،اللقــا  هــذا  إقامــة مــن  الغــرض وتوضــي  للمناقشــة،  اللقــا  قبــل  بأوليــا  اأمــور 

 اللقــا ات حضــور عنــد داعمــة ملحوظــة ووليــا  اأمــور وعــِط .للطالــب لــدعمهم توقعاتــك
 .(م1003 ،وجوسكي بايلي)

 

 امــدعوين  غــي اأســرة  وعضــا  حضــور عنــد  وخــرى مشــكلة  ــدث  ون اممكــن مــن
 فقـم .. معقـول  غـي  بعـدد  عـائاتهم  بأفراد اأطفال يأتي عندما وو ،(الصغار اأقارب مثل)

 يتوقـع  ،الثقافـات  بعـ   إى ينتمـون  الـذين  فالطلبة ،الفصل ر الوضع مع اأمر بتكييف
 قــم  .وخــرى ثقافــات إى ينتمــون نعم ــ  التوقعــات تفــوق وســرهم مــن  وعــداد إحضــار مــنهم

 .الدعوات ر اللقا  سيحضر مـ ْن بتحديد
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 ،العائلــة وفــراد مــع الوضــع تكيــف ون فحــاول ،صــغية فصــلك مســاحة كانــ  إذا
 ،نصــفن إى الفصــل بتقســيم قــم. .اإجــاز ملــف ليــالي وو امــؤمر حضــور يريــدون ْنَمــ

 ْنلـــم   الثــاني والقســم ،اأمســية مــن اأول النصــف  ر  ضــر ْنلـــم  اأول القســم واجعــل
 .امدعوين كل الفصل مساحة تستوعب حتى اأمسية؛ من الثاني النصف ر  ضر

 

 ورســل  ،امشــاركة علــى اإجليزيــة يتحــدثون ا الــذين ووليــا  اأمــور  ولتشــجيع
 يــأتوا ون اممكــن مــن ونــه وو ،مرجــم هنــاك ســيكون ونــه وووضــ  .اأم بلغــتهم دعــوة إلــيهم

 وو ،اللغات متعدد  صديق وو العائلة ر عضو :مثل) هم ليرجم للرمة خاص بشخص
 .(الثقافات متعدد مرشد

 

 بعــ   مــع ،ورعايتــه الطفــل وجــل مــن  موعــد بتنظــيم مهتمــة اأســرة كانــ  إذا
 وقــم  .لرعــايتهم  مكــان  إعــداد امدرســة؛  إدارة مــع  لــذلك  بالرتيــب قــم  الصــغار،  اأقــارب

 ا لكــي إهــائهم؛ الصــغار هــؤا  صــغيةال واألعــاب والكتــب، ،اولويــات بعــ  بتحضــي
 .امؤمر عمل يقاطعوا

 
 

ــذه مـــن  الغـــرض ــ  :اللقـــا ات  هـ ــة رعايـــة   ـ ــيم  ســـن  حركـ  لـــديهم  مـــن  تعلـ
 مــن  يعــانون  الــذين  ،اأطفــال  ووليــا  ومــور   دعــوة  جــب  ،(IDEA, 2004) تعلــيم  صــعوبات 
 فأوليــا  اأمــور  . .وطفــاهم تعلــيم  ر فــاعلن مشــاركن  ليصــبحوا التعلــيم  ر صــعوبات

 ر امشـاركة ( ب. )والتقسـيم  اامتحـان  علـى  مكتوبة موافقة تقديم(  و: ) ر اوق لديهم
 ر امسـاعدة ( جــ ) .اخاصة التعليم خدمات باانتخاب جدير طفلهم كان إذا ما  ديد
 ســنوي بشـكل  الطفــل تقـدم  مراجعـة ( د. )للتعلــيم ااجتماعـات  طصــيص برنـامج  تطـوير 

 (.م1007 ،براتر) الطفل تأييد( هـ. )اأقل على
 

 ون لتأكيـد  اخـاص؛  للتعلـيم  اأساسـية  الـرامج  من التعليم تفريد برنامج يعدا
 برنـــامج ون ومـــع .امناســـًب اـً انيـــ اـًتعليمـــ يتلقـــون صـــعوبات مـــن يعـــانون الـــذين الطلبـــة
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 صـعوبات  لديـه  الـذي  الطالـب  ماحظـة  إى يشـي  فتنه ،مكتوبة وثيقة يعد التعليم تفريد
 فريــق يلتقــي ،ودائــه لتقيــيم الطفــل اختيــار علــى باموافقــة اإذن وخــذ وبعــد .التعلــيم ر

 عاجــة ونــه وم ،الطالــب تأهــل مــدى ليقــرروا ااختبــارات؛ نتــائج مراجعــة اأنظمــة متعــدد
 تســـتوجب  ،الطفـــل  لـــدى  صـــعوبات  وجـــدت  فـــتذا  .اخـــاص  التعلـــيم  خـــدمات  لدخضـــاع 

 ااجتماعــات ذلــك بعــد طصــص ثــم فــوره، مــن بــذلك يوصــى ،اخــدمات هــذه إخضـاعه 
 التعلـيم  تفريـد  برنـامج  فريـق  اجتمـاع  يكـون  مـا  وعـادة  .للتطوير اومستعًد اــًمقتن للتعليم

 تلقـــي إى الطالــب   تــا   عنــدما  ،ااختصاصــات  تعــدد م الفريــق  اجتماعــات  اســتكمااب 
 .(م1007 ،ودايتشس جيب) سنوية بصفة يعقد والذي ،التعليم تفريد برنامج خدمات

 

 لــــديهم مـــن   ســــن حركـــة  ر ذكــــر كمـــا ، التعلــــيم تفريـــد  برنــــامج وعضـــا  
 :يلي ما تتضمن ،تعليم صعوبات

  الطلبة ومور ووليا. 

 العام التعليم منهج ر الطالب شارك إذا، اأقل على العام للتعليم معلم تواجد. 

 اأقل على خاص معلم تواجد. 

 (.وكيله وو امسئول يكون ما عادة) ا لي التعليم وكالة عن مثل تواجد 

  خصــــائياأ: مثــــال) التعليميــــة امصـــطلحات  تفســــي يســــتطيع شــــخص تواجـــد 
 (.بامدرسة النفسي

  الطالــــب وحـــوال  عـــن  واســـعة  اعرفـــة  يتمتعــــون الـــذين ، اأفـــراد  بعـــ   تواجـــد ،
ــمًنا ــوظفي متضـ ــات مـ ــة القطاعـ ــة اخدميـ ــال) بامدرسـ ــائيو: مثـ  التخاطـــب  خصـ
 (.التحدث وصعوبات

 ومكن إن الطالب تواجد. 
 

ــور  يـــــؤدي ــا  اأمـــ ــ دوًرا ووليـــ ــا  اـًحيويـــ ــة وثنـــ ــامج) عمليـــ ــد برنـــ ــيم تفريـــ (، التعلـــ
 علـى  ووليـا  اأمـور   وتسـاعد ، وفضل بشكل الطالب فهم على تساعد لةعاالف فمشاركتهم

 زيـادة  علـى  وتسـاعد ، اتصـال  وجـود   فـز  الفاعلـة  امشـاركة  إن. وفضـل  بشكل امدرسة فهم
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(. م1003 ،ميـث ) التعليميـة  اأهـداف  علـى  ااتفـاق  علـى  تعمـل  الـي ، باوميميـة  الشعور
 ودا  علـــى يــنعكس  هــذا  فــتن ، الطفـــل تعلــيم  ر فاعــل  بشــكل  اآبـــا  يشــارك  عنــدما  ويًضــا 

 (.م1001 ،مسكوت) والسلوكية اأكادمية الناحية من وفضل بشكل الطالب
 

 مــا وقصــى عمــل ،لربــا  ااحــرام بامدرســة ا رفــون امعلمــون يظهــر ون جــب
 علــى اآتيـة  التوصــيات تنفيـذ  يســاعد وسـوف . بالراحــة ووليــا  اأمـور  يشـعر  لكــي عنـدهم؛ 
 .هذا  قيق

 كمـا  اـًمامـ  :ووليـا  اأمـور   احتياجـات  مراعاة جب لاجتماع موعد  ديد عند 
 فعنــد، التعلــيم تفريــد لرنــامج  ضــيهم عنــد اخــاص التعلــيم معلمــو يفعــل

 ومتـى  ويـن  عـن  ووليـا  اأمـور   سـؤال  امعلمـن  علـى  جـب ، لاجتمـاع  موعد  ديد
 يفضــــلون ووليــــا  اأمــــور ون إى الدراســــات وشــــارت. ااجتمــــاع عقــــد ر يرغبــــون
 جعلـهم  مـا  وامكـان؛  باميعـاد  إخبـارهم  يتم ون وليس، اموعد  ديد قبل سؤاهم

 فمـثاب، (. م1004، وتربنـول  ،مرون، نيلسون) ومكن إذا، واارتياح بالراحة يشعرون
 وو، بالطفــل لاهتمــام موعــد وترتيــب، عملــهم مواعيــد تغــيي اآبــا  علــى يســهل

 .ااجتماع وضور نقل وسيلة على اوصول

 عـن  آخـرين  ووليـا  ومـور   مع للحديث دعوتهم طريق عن ووليا  اأمور بتدعيم قم 
 ووليــا  اأمــور علــى اعــرض :وامصــادر امعلومــات يتشــاركوا وون اخــاص، التعلــيم

 لوكـــــاات وو، اأمـــــر ولـــــي تـــــدعيم حموعـــــات لتقـــــدمها شخصـــــية معلومـــــات
 هــذه ر مــا دوًرا يــؤدون عنــدما العــائات بعــ  قلــق يتنــاقص. وخــرى ومنظمــات

ــات ــور وو، ااجتماعـ ــات عضـ ــور  اجتماعـ ــا  ومـ ــرين أوليـ ــاهدة وو، آخـ ــديو اشـ  فيـ
 لـديهم  الـذين  ووليـا  اأمـور   اصـة خ اجتمـاعهم؛  بـد   قبـل  ،اأخـرى  لاجتماعـات 

 (.م1001 ،ونيي  زانج) ختلفة ولغوية ثقافية مناحي
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  دعــوة إن: ااجتمـاع  انعقـاد  قبــل والفصـل  امدرسـة  لزيـارة  ووليـا  اأمــور  بـدعوة  قـم 
 متعــدد الفريــق مــن اآخــرين اأعضــا  وو اخــاص، امعلــم زيــارة إى ووليــا  اأمــور

 وو، قبـل  مـن  امدرسـة  إى ووليـا  اأمـور    ضـر  ن إذا امهمـة،  اأشيا  من اأنظمة
 .للطفل ت قدم الي اخدمات تغيي    إذا

 معهـم  وجـوده  ر يرغبـون  شـخص،  وي اصـطحاب  علـى  ووليا  اأمـور  بتشجيع قم ،
ــا  ــاع انعقـــاد  وثنـ ــا  اأمـــور  لـــدى  :ااجتمـ ــق ووليـ  وي اصـــطحاب  ر الشـــرعي  اوـ

 بالراحـة  ويشعروا( قريب، صديق، جار) ووليا  اأمور يساعد ون شأنه من، شخص
 وي وو، قــانوني مستشــار حضـور  ر ووليــا  اأمــور يرغـب  ون اممكــن ومــن. رفقتـه  ر

 مـــا وفهـــم، اأســـئلة طــرح  فـــى يســـاعدهم ،(تربـــوي حــامي : مثـــل) آخـــر حــرف 
 الـــي، القـــرارات علـــى اأســـر بعـــ  توافـــق وا اممكـــن مـــن. الطفـــل علـــى يعـــرض
 ون مـن  تأكـد ، اوـاات  هـذه  مثـل  ور. احتمع قادة وافق إذا إا احلس، اطذها
 ،ونييــ  زانــج) آخــر وقــ  وي ر بهــم وترحــب، القــادة هــؤا  إى ســتتعرف العائلــة

 (.م1001

 تطلبـ   :ا وم ااجتماع عضور سيقوم الطالب كان إذا ما ووليا  اأمور مع قرر 
 ر طلبـــة مشـــاركة( م1004) متعلـــ   صـــعوبات لــديهم  مـــن تعلــيم   ســـن حركــة 

 برنــامج ر ااشــراك يسـتطيعوا  لكــي ا؛ـًسنـ  وكــر وو عمــرهم مـن  عشــر السادسـة 
(.  وليـة  خطـة ) الثانويـة  امرحلـة  قبـل  ما مرحلة تطوير وجل من التعليم تفريد

 منع ا هذا ولكن، الثانوية امرحلة ر تكون الطلبة إسهامات معظم فتن، لذلك
 .ااجتماعات هذه ر ااشراك من الصغار الطلبة

 علـى  ومامـه  لوضـعها   ضـر  ن إذا للطالب صورة إحضار ووليا  اأمور من اطلب 
 امطلوبــة باخــدمات الفريــق تــذكي علــى يســاعد الصــورة وجــود إن إذ امنضــدة؛
 .ااهتمام حور أنه للطفل؛
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 وو، وقاربـه  مـن  وي وو بالطفل، ااهتمام على تؤكد الي النقاط بع  بعرض قم 
 حضـور  ووليـا  اأمـور   يكـره  مـا  اـًوحيانـ  :ااجتمـاع  وثنـا  ، معينـة  صعوبات هيلد من

ــل ــذه مثــ ــات؛ هــ ــه  ااجتماعــ ــتم أنــ ــيهم يتحــ ــطحاب علــ ــاهم اصــ  الصــــغار  وطفــ
  ضر ون صعوبات لديه الذي طفلهم، ترك على قادرين غي أنهم وو، لاجتماع

 الصـغار،  اأطفـال  ويرعـى   ضـر  لكـي  اأشـخاص؛  وحد مع بالرتيب قم، افرده
 .ااجتماع انعقاد خال الكتب وقرا ة للعب منطقة ويعد

 وااهتمامات اأسئلة بع  عن ااجتماع حضورهم قبل ووليا  اأمور مع  دث 
 سـيتناوله  اـا  مسـودة  اآبـا   امعلـم  مـن   اأوقـات،  بعـ   ر: لـديهم  الـي  ا ددة

 القـــرارات اختيـــار   قـــد بأنـــه ووليـــا  اأمـــور يشـــعر مـــا  البـــد ؛ قبـــل ااجتمـــاع
 حتــى لربـا ؛  مقرحـة  مسـودة  عمـل  مكـن  ذلـك،  ومـع (. م1009، شـيهاي ) اـًمسبقـ 

 يتخــذ  ون ووليــا  اأمــور  مــن عديــد يريــد ا. امعلمــن مــع تطويرهــا هــم يتســنى
 واخــدمات امــنهج عــن اأفكــار تكــون ون يريــدون فهــم وحــدهم؛ القــرارات امعلمــن

 (.م1009 ،قي ) امعلمن اقراحات مع ت ت خذ وون ـ للطفل مناسبة التعليمية

 طفلــهم يعرفــون ونهــم هــم ووكــد، ااجتمــاع حضــور علــى الطلبــة بتشــجيع قــم 
 ووليــا  اأمــور. ااجتمــاع ر عديــدة إســهاماتهم وون، ا رفــن مــن وفضــل بشــكل

 يتفــاعلون أنهـم  اوقيقيـة؛  طفلـهم  شخصـية  يعلمــون الـذين  اأفـراد  وفضـل  هـم 
، ا رفــون معهـم  يقضـي  مـا  وطـول  اـًووقاتـ  معهـم  ويقضـون  وطفـاهم،  مـع  وكثـر 

 ومعرفـة  خـرة  وكثـر  هـم  فأوليـا  اأمـور  ، يعلمـه  فيمـا  خـبًيا  يعتـر  امعلـم  ون مع
 .بأطفاهم

 امسـاحة  ون تأكـد : بأوليـا  اأمـور   للرحيـب  اـًمسبق البدنية اأوضاع برتيب قم 
 عنـد . مناسـبة  مقاعـد  هنـاك  وون، كاٍف بشكل كبية ااجتماع فيها سيقام الي

 فأوليـا  اأمـور   الفريـق؛  وعضـا   بـن  للجلـوس  بـدعوتهم  قـم  ،ووليا  اأمور وصول
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 مــــن امضــــاد اجانــــب علــــى امدرســــة موظفــــو جلــــس عنــــدما، بالعزلــــة يشــــعرون
 .ومكن إن امقاعد على اأما  بكتابة قم. امنضدة

 

 اجتماعــات وثنــا  ،امناقشــات إدارة علــى يســيطرون مــن هــم ا رفــن امعلمــن إن
ــامج ــد برنــ ــيم تفريــ ــد .التعلــ ــادت وقــ ــة وفــ ــة دراســ ــة مــــوظفي ون: ااحظــ ــذه ر امدرســ  هــ

 مــــارتن) الوقــــ  مــــن% 73 بنســــبة يتحــــدثون ،الثانويــــة امرحلــــة مــــدارس ر ،ااجتماعــــات
 حـية  إلـيهم  بالنسـبة  ااجتماعـات  هـذه  ون ووليـا  اأمـور   وقر ،وخرى دراسة ور، (وآخرون

 مثــل علــى معتــادين غــي ووليــا  اأمــور  معظــم إن .(م100 ،وآخــرون ســتوتر) الشــي  بعــ 
 ا فه ـم  خاصـة؛  بصـفة  اخـاص  والتعلـيم  عامـة،  بصـفة  العـام  التعليم ر ااجتماعات هذه

 الـدور  وو ،ااجتماعـات  هـذه  مثـل  ر تستخدم الي وامصطلحات امركبة الكلمات يعلمون
 ونهـم  يعلمـون  أنهـم  بالراحـة؛  يشـعر  ا فبعضـهم  جاهه، مسئولياتهم ما وو ،منهم امتوقع

 مـوظفي  قـرارات  بتحـدي  يقومـون  وآخـرون  .ا رفون اطذها الي ،للقرارات سيخضعون
 وضـع  ر ا رفن هؤا  مع يتعاونوا ون يريدون ووليا  ومور هناك يزال ا ولكن. امدرسة
 ااجتماعـات  هـذه  إدارة لكيفيـة  الوصايا بع  يلي وفيما .طفلهم لتعليم امناسبة اخطة

 مــذكرة خصــوص إنتاجهــا امعــاد للنســخة املحــق :انظــر)و ،(1 – 3رقــم  الشــكل:  انظــر)
 .(م1007 دايكس،و ،جب التعليم، تفريد برنامج

  ووليـا    يرغـب . اوضـور  علـى  ووعرضـه  التعلـيم،  تفريـد  برنـامج  مـن  الغـرض  وض
 مـن  الغـرض  تعـر ف  ر ااجتماعـات،  هـذه  مثـل  قبـل  مـن   ضروا ن الذين اأمور

 .بتجازه تقومس وما، ااجتماعات هذه

 وسـئلة  وي لـديهم  كـان  إذا اعم ـ  واسـأهم ، الشـرعية  حقـوقهم  أوليا  اأمور اشرح 
، ااجتماعـات  هـذه  مثـل  حضـور  معتـادين  ووليـا  اأمـور   يكـن  ن إذا: ااجتماع عن

.. ااجتماعـات  هـذه  مـن  يتوقعـون  ماذا ليعرفوا اأساسية اخطوات بتوضي  فقم
ووليــا   حقــوق ووثيقـة ، الوقائيــة اإجــرا ات مـن  نســخة ووليـا  اأمــور  بتعطــا  قـم 
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 ر النقاط وهم بتظليل وقم(، الضاحية وو امدرسة عن بعيًدا بها احتفب) اأمور
 بالقيـام  يسـمحون  عنـدما ،الوثيقة ووليا  اأمور يستلم ون جب ونه ومع. الوثيقة
. اخــاص التعلــيم عــن وســئلة عنــدهم تتبقــى ون اممكــن فمــن، ابــنهم ودا  بتقيــيم
 ر امهمــة النقــاط علــى اـًويضــ وللتأكيــد، اأســئلة عــن اإجابــة ر اـًوقتــ اســتغرق

 .العملية هذه

 الطالـــب ميـــز منـــاطق بتأكيـــد وقـــم الطالـــب، تقيـــيم معلومـــات معـــك احضـــر 
 معلومـات  يقدم ون اأنظمة امتعدد الفريق وعضا  من عضو كل على: وإجازاته

  ر امعــاجون امتخصصــون انضــم إذا. التعليمــي الطالــب ودا  مســتوى تقــدم عــن
، ااجتمـاع  إى الطالـب  تعلـيم  ر همونووامسـ  النفسـيون،  امعـاجون  وو، التخاطـب 

 ووليا  اأمـور  اعتاد راا. ااجتماع إى الطالب عن امعلومات  ضـروا ون فيجب
 الطالـب  عند القوى مواطن على التأكيد عليك قم ولكن طفلهم، حدود ماع

ــه، ــي والـــي وجاحاتـ ــة نـــرة تعطـ ــاع ر إجابيـ ــاعد، ااجتمـ ــا  ر وتسـ ــرام بنـ  احـ
 (.م1001 ،بورك – وهاجان مارتن) متبادل

 لغـــة اســـتخدام وو مركبـــة، مصـــطلحات وو، مفهومـــة غـــي لغـــة اســـتخدام جنـــب 
 التعلـــيم ر الطلبـــة مـــع يعملـــون ْنم ـــ وغلـــب يـــزال ا. اأســـرة تعتـــدها ن وخـــرى،

 ر حـــذًرا كـــن، لـــذلك. اإطـــاق علـــى الرســـالة هـــذه فهـــم جيـــدون ا اخـــاص
 ااجتمــاع وثنــا : اصــةخ، امفهومــة غــي واللغــات امركبــة امصــطلحات اسـتخدام 

 تســــتخدم ا، الثقافـــات  بعـــ   ففـــي . ثقافيـــة  ميـــول  لـــديها  الـــي  العـــائات  مـــع 
 علــــى العــــاطفي ااضـــطراب ، مـ تعلــــ صـــعوبات ، عقلــــي طلـــف  مثــــل مصـــطلحات 

 وو ي بطـ ، كسان :مثل، مصطلحات استخدام منها بداب يفضل ولكن .اإطاق
ــج) عنيـــد ــد ون – عندئـــذ – وعليـــك(. م1001 نييـــ ، زانـ ــردات جـ  وتفســـيات مفـ
 .العائات هذه بتدعيم وتقوم، وخرى
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 وللمشـاركة ، طفلـهم  عـن  امعلومـات  مشـاركة  أوليـا  اأمـور   الفـرص  بتـوفي  قم 
 تقــديم ســيتم ويــن وتقريــر اأهــداف تطــوير: مثــل، الفريــق ر القــرارات اطــاذ ر

 القــرارات  اطــاذ عنــد بداخلــهم  مــا لتقــديم ووليــا  اأمــور  بــدعوة قــم: اخــدمات
 ســـؤاهم يـــتم ن إذا، بااســـتبعاد ووليـــا  اأمـــور بعـــ  سيشـــعر(.. م1007 ،كـــن)

 .مباشرة بصفة

 

 

 بــدعوتهم وقــم ،امشــاركة علــى أوليــا  اأمــور الشــكر قــدم ،ااجتمــاع إنهــا  قبــل
 .اهتمامات وو وسئلة لديهم كان  إذا ،الفريق وعضا  مع للتواصل

 

 اخلـط  وو الثقـة  عـدم  هو ووساسها ،حدوثها قبل منعها مكن امشكات معظم إن
 عنــد للمشــكات حلــول وإجــاد منــع سـراتيجيات إ بتوضــي  ســبق فيمــا قمنــا .اأمــور بـن 

 تفريــد برنــامج ر ويًضــا ســراتيجياتاإ هــذه تطبيــق ومكــن ،ووليــا  اأمــور  مــع التعامــل
 فيهــا يــتم ن الـي  ،ااجتماعــات بهـذه  جــًدا اخاصــة اأمـور  بعــ  هنـاك   ون مــع ،التعلـيم 

 ر وا رفــون ووليــا  اأمــو هتلــف ون اممكــن فمــن حينهــا؛ مهمــة شــرعية قــرارات اطــاذ
 .الطالب تعليم مس الي اأشيا  من عديد

 

 الـي  الصـعوبات  وتنمـيط  قولبـة  حـول  ااختافات هي اـًشيوع امشكات وكثر إن
 اخدمــة تقــديم ســيتم وويــن ،تقــدم ون جــب الــي التعليميــة واخــدمات الطفــل، يواجههــا

 :يلي ما اعتبارك ر ضع .(م1001 ،وموسس ،بير ،بر  فاين)
 خبـار إ إن حيـث : ماعهـا  الصعب من معلومات تبادل عند الكام ر بالرقة  لى 

 علــيهم  يصــعب الــي اأشــيا  مــن  مــا صــعوبات لديــه طفلــهم  بــأن اأمــورووليــا  
 العائلـة  ت شـِعر  صـعوبات  لديه طفلهم ون فمعرفة. عليهم اـًـطـضغ ويسبب، ماعه

 جعلـهم  وو، شـكوكهم  يؤكد ون اممكن ومن، الغربا  ومام ت عرض مشكاتهم بأن
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 اأثـر  اعتبـارك  ر ضـع (. م1001 ،ونييـ   ،زانـج ) امسـاعدة  سـيتلقون  بأنهم يشعرون
، امعلومـات  اسـتيعاب  الوقـ   وامـنحهم ، اأسـرة  علـى  الفـرة  هـذه  سـتركه  الذي
 .اآخرين آرا  وتعر ف، اأسئلة وطرح

 اآبـا   يطلـب  مـا  اـًوحيانـ : معلومـات  مـن  امدرسـة  تقدمـه  مـا  إطـار  ر اـًمنفتح كن 
 وقبـل . التعلـيم  مـن  ااسـتفادة  سـياق  ر إليهـا  الطالـب   تـا   مـا  وكثر خدمات

، اآخـرين  مـع  مناقشـة  بعمـل  قـم ، تقـدمها  يـتم  لـن  اخدمات هذه ون إى تشي ون
 .فعله جب ما ويل ريية لديهم الذين اموظفن مثل

 مثــل اطــاذ ر يشــاركون الــذين ا رفــن، ون دائــم بشــكل اوليــا  اأمــور وكــد 
 بعــ  يصــدق بينمــا: وعيــنهم نصــب الطلبــة احتياجــات يضــعون القــرارات، هــذه

 ون امهــم فمــن، امــال لتــوفي الطلبــة عــن اخــدمات  تجــزون ونهــم ووليــا  اأمــور
ــ  ــم توضـ ــدي ون هـ ــة لـ ــا امدرسـ ــ التزامـ ــاه اـًقانونيـ ــب جـ ــديم الطالـ ــدمات لتقـ  خـ
 اللغـة  اسـتخدام  طريق عن هذا كل بتوضي  قم..  تا  ْنم  لكل فردية  انية

 .واجسدية الشفهية

 ا: ووليـا  اأمـور   همـ فـ  مسـتوى  امناسبة والتحريرية الشفهية اللغة باستخدام قم 
 بامعلومـات  بتمدادهم قم. ووليا  اأمور مستوى من وعلى وو وقل استوى تتحدث

 تشـعرهم  بطريقـة  القـرارات،  اطـاذ  ر وسـاعدهم ، اسـتيعابها  إى  تاجون الذين
 .هم احرامك ادى

 ــدما ــدث عنـ ــاف  ـ ــا  اآرا  ر خـ ــا، ااجتمـــاع  وثنـ ــل فـ ــاول، تنفعـ  تفهـــم  ون وحـ
 اآبــــا  نظـــر  وجهـــات  تعـــر ف  ر الوقـــ   إمضــــا  إن: ووليـــا  اأمـــور   نظـــر  وجهـــات 

 كــان إذا. للفريــق قــرار اطــاذ عنــه ينــتج مــا اموقــف؛ لفهــم الفرصــة يعطيــك
ــع ــور  موقــ ــا  اأمــ ــلحة امضــــادً  اوليــ ــب مصــ ــى فيجــــب ، الطالــ ــق علــ  وضــــع  الفريــ

 ،وفيــدلر، هــارين فــان)ااعتبــار ر القــرارات اطــاذ ر  ــدث قــد الــي ااختافـات 
 (.م1009
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ــة تعـــد ــي"  مؤسسـ ــر ولـ ــم – اأمـ ــن" امعلـ ــيا  مـ ــة اأشـ ــوين ر الداعمـ ــب تكـ  الطالـ
 الـي  واأحـداث ، «امفتوحـة  البيـوت »و، امدرسة تدعيم على تعمل امؤسسات فهذه. وتأمينه

ــن تقـــام ــق عـ ــة طريـ ــتم والـــي، امدرسـ ــأدا  تهـ ــداث، الطالـــب بـ ــم الـــي واأحـ ــائات تضـ  العـ
 .واممولن، واحتمعات

 

 ا ـاد  هـو  فاعليـة  وكثرهـا  فـتن  ،بالفعـل  موجود امنظمات هذه من عديًدا ون ومع
 مـا  مـع  ،قـومي  مسـتوى  علـى  امنظمـة  هـذه  إنشـا     وقـد  .(PTA) وامعلمـن  ووليا  اامـور  

 ومــا ..الــرامج وضــع علــى يعمــل( ا لــي) القــومي فامكتــب .وحــدة ولــف 1300 مــن يقــرب
 ووليـا  اامـور   ا ـاد  إقامـة  من العام الغرض إن إذ تنفيذها؛ على فتعمل ا لية الوحدات
 ون( ب) ،امنظمــات هــذه مثــل ر لأطفــال صــوت هنــاك يكــون ون(  و: ) ر يتمثــل وامعلمــن

 وعـن  التعلـيم  عـن  قـوي  دفـاع  وجود( جـ) ،واحتمعات باأسر صلة على مصدر هناك يكون
 .(م1003 ،وامعلمن ووليا  اأمور ا اد)  طفل كل كينونة

 

 ا وامعلمـن  ووليـا  اأمـور    منظمـة  اجتماعـات  فـتن  ،منظمـة  وي ر  ـدث  وكما
 هـــذه حضـــور مـــن الفاعلـــة فامشـــاركة منـــتظم؛ بشـــكل اانعقـــاد دون جيـــد بشـــكل جـــري

 .امنظمـات  هـذه  عمـل  يسهل ما وامعلمن؛ ووليا  اأمور بن العاقات تقوي ااجتماعات
 متـــاًزا اـًمكانـــ تكـــون ون اممكـــن مـــن" نامعلمـــ – ووليـــا  اأمـــور" منظمـــات اجتماعـــات إن

 الــتغيات  وو ،امــنهج ور امدرســة ر امســتجدة واموضــوعات  ،اوديثــة ااجاهــات مناقشــة
   .امدرسة سياسة ر  دث الي

 بهــا مكــن، طريقــة وعظــم إن.. «امعلــم – اأمــر ولــي» مؤسســات تــدعيم كيفيــة
 هــي «امعلــم – اأمــر ولــي» مؤسســات يــدعموا ون وامعلمــن اجامعــات مــن لأكــادمين

 رســوم إن إذ ووحــداثها؛ وهــدافها ورعايــة تــدعيم ر واإســهام امؤسســات هــذه إى اانضــمام
 علـى  تسـاعد  بهـا  امتعلقـة  اأدا ات ون كمـا ، اأدنـي  حـدها  ر تكـون  ون إى ميـل  العضوية
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 ونشــطة، اـًغالبــ، للمؤسسـة  الكــرى اأدا ات وو اأحــداث وتتضـمن . امدرســي اأدا   سـن 
ــة ــل؛ رعايـ ــي التمويـ ــاعدتها والـ ــرض مكـــن  اسـ ــدى عـ ــزام مـ ــادمين التـ  بامدرســـة  اأكـ

 اأكــادمين بوجـود  نوصـي  ا وحــن.. العـائات  مـع  إجابيــة عاقـات  بنـا   ر  وامسـاعدة 
 وسـئلتهم،  طـرح  مـن  ووليـا  اأمـور   يـتمكن  ن مـا  – اانضـمام  علـى  ووليا  اأمـور  لتشجيع

 هــذه  تكــن  ن ومــا، بامدرســة  يتعلــق  فيمــا، اأكــادمين  هــؤا   علــى ،فيــه  يفكــرون  فيمــا
 أوليــا  اأمــور بالنســبة وســيلة وحســن تعتــر وتلــك.. اانضــمام علــى مشــجعة اإجابــات
 .العضوية نيل عن للبحث اآخرين

 توظيــف مكــن. .الفصــل ر «امعلــم – اأمــر ولــي» مؤسســات مــع العمــل كيفيــة
 – حـــال ويـــة علـــى – اأمـــر ون ذلـــك الفصـــل؛ ر امشـــاركن مســـاعدة ر امؤسســـات هـــذه

 الــي للمســاعدة اـًشيوعــ اأكثــر والطريــق. .واجهــد والتنظــيم اإبــداع مــن قــدًرا يتطلــب
 تقــوم مــا اـًفغالبــ. .التطــوعي العمــل خــال مــن تــتم ،الفصــول ر امؤسســات هــذه تقــدمها

 ،الفصــل ر امعلمــن مســاعدة امتطــوعن كــادر بتنظــيم «امعلــم – اأمــر ولــي» مؤسســات
 مــن فوتوغرافيــة نسـخ  بتصــوير القيـام : مثــل) كتابيــة اـًمهامـ  تتضــمن قـد  امســاعدة وهـذه 

ــات وإعـــداد ،الفصـــل حـــررات ــا وو( املفـ ــل) إبداعيـــة مهاًمـ ــرة إعـــداد: مثـ  إدارة  لـــس نشـ
 وكادميـة  مسـاعدة  وو( الفصـل  وفـات  التخطيط: مثل) اجتماعية ونشطة وو ،(امدرسة

 .(الطلبة لبع  التدريس: مثل)
 

 ر تدريسـه  يـتم  مـا  دعـم  ر تسـتخدم  ون مكـن  «امعلـم  – اأمر ولي» مؤسسات إن
 الدعائيـة  النشـرة  تضـمن   – امثال سبيل على – ونديانا واية مدارس إحدى ور .الفصل

 وووليــا   ةللطلبــ الرياضــيات ر مســائل عــرض «امعلــم – اأمــر ولــي» مؤسســات الشــهرية
 التحــدي علــى يبعــث ،عــال مســتوى علــى امســائل وكانــ . .اـًمعــ علــها ليقومــوا ومــورهم

 قـدرتهم  حيـث  مـن  ،ومـورهم  وأوليـا   اابتدائيـة  امدرسـة  لطلبـة  بالنسبة اجهود واستنفار
 مـع  بالتعـاون  امؤسسـات  هـذه  قام  ،وخرى مدرسة ور .(م3339 كلوسرمان،) فهمها على

 الفصل وهداف وقرا ة الرياضيات مادة على تركز ،منزلية تعلم وسائل إجاد ر امعلمن
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 ومـورهم  وووليـا   الطلبـة  على والتيسي ،جهة من وامدرسة امنزل بن التواصل من كنوع)
ــرى جهــــة مــــن ــاط تعليمــــات الوســــائل وتتضــــمن .(امرجــــم – وخــ ــ ،الــــتعلم نشــ  ،اـًوكتابــ

( سـجلن ) ودوريـتن  ،اـًوقلمـ  ،اـًملونـ  وطباشـي  ،النشاط ر امستخدمة التعليمية والوسائل
 امؤسسـات  هـذه  تقوم كما. .لأطفال واأخرى للعائات إحداهما؛ ااستجابات لتسجيل

 هــذه تقــدمها الـي  الوســائل اســتخدام مكـنهم  حيــث أوليـا  اأمــور  تعليميــة ورشــة بعقـد 
ــات ــي) امؤسسـ ــر ولـ ــم – اأمـ ــها( امعلـ ــد) واستعراضـ ــون، فلويـ ــون – فينـ  إن .(م1003 ،دوتسـ

 إشـــراك متعــددة  وبعــاًدا  يضــيف  ون مكــن  الطالـــب تعلــم  دعــم  ر امؤسســات  هــذه  إشــراك 
.والفصل امدرسة من كل ر العائلة

 

 وووليــا  امعلمــون يتنــاق  ،الرميــة اللقــا ات وثنــا .. امدرســية الزيــارات وهــداف
 ،تنفيـــــذها وخطـــــوات وإجرا اتهـــــا امدرســـــة سياســـــات ر بالتفصـــــيل – والطلبـــــة اأمـــــور

 تـدور  الـي  واوـوارات  اأحاديـث  كـل  فـتن  ،وبعد .مستواهم وارتقا  الطلبة مو وكذلك
 فخــال . .الصــارم الركيــز وو الرميــة  بالصــيغة تتســم ا اأمــور  وووليــا  امعلمــن بــن

 اليـوم  وبعـد  وقبـل  – اأمـور  ووليـا   مـع  للتواصـل  فرصة امعلمن لدى تكون ،امدرسي اليوم
ــارة مـــن اأمـــور ووليـــا  يـــتمكن ،امدرســـي ــبات ر مـــوجزة لقـــا ات خـــال ،الفصـــل زيـ  امناسـ
 وواأنشـطة  اأدا ات فيهـا  تـتم  الـي  اأيام: مثل امدرسية اأنشطة ر وكذلك ،الفصلية
 اأحاديـث  هـذه  إن. .بامدرسـة  إفطـار / شـاي  حفـل  إى اآبا  دعوة وو ،والتجمعات ،اميدانية

 بالتقــارب واإحســاس والــدعم الثقــة مــن جســور بنــا  علــى امعلمــن تســاعد الرميــة غــي
 لتشــجيع وســائل يعــد كلــه ذلــك ون كمــا ،اأمــور ووليــا  مــع إجابيــة عاقــات وتشــكيل
 مكـن  ،الرميـة  غـي  اوـوارات  خـال . .(م1000 جيسـتويكي، ) التعلـيم  ر اأبوي اإشراك

 ويهتمـون  الطالـب  مـع  جيـدة  عاقـة  ولـديهم  ،جيـًدا  الطفـل  يعرفـون  ونهم إظهار للمعلمن
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 تسـم   ون مكن السعيدة ااجتماعية امناسبات إن .اأمور ووليا  مع جيدة عاقة بتطوير
ــور  ــا  اأمـ ــارك وامعلمـــن أوليـ ــات ر بالتشـ ــكل امعلومـ ــر بشـ ــن وكـ ــل ذي مـ ــا قبـ  ر كمـ

 .حدد وق  ها وامخصص الرمية اللقا ات
 

 لدعــداد امتاحــة الطــرق وفضــل مــن واحــدة مــة.. امدرســية للزيــارات تعــدا كيــف
 مــع  جيــدة عاقــات  تنميــة وهــي  ،معهــم الرميــة غــي  وا ادثــات اأمــور  ووليــا  لزيــارات
 فـتن  ،اآخـرين  عـن  اـً ديـ  وكثـر  يكونـون  قـد  الطلبـة  بعـ   ون مـن  الـرغم  وعلى .وطفاهم

 جيـدة  عاقـات  وجـود  إن .الشـباب  اأطفـال  كـل  لـدى  تقـديرها  جـب  موجبـة  وشيا  هناك
 وبيميـة  اـًدفئـ  وكثـر  يكونـوا  ون علـى  امعلمـن  يساعد ،الطلبة حو اإجابية امشاعر مع
 مع الرمية غي للزيارات ولدعداد .للمدرسة زيارتهم عند اأمور ووليا  مع عاقاتهم ر

 يكـون  قـد .. جيـًدا  ومـورهم  ووليـا   وومـا   طلبتـك  ومـا   تعـرف  ون عليـك  ،اأمور ووليا 
 ووليــا   وو آبــائهم  ومــا   عــن ( اأخــي  ااســم ) العائلــة  ومــا   ر اختافــات  الطلبــة  لــدى

 طاطــب ونــك مــن لتتأكــد بــذلك امتعلقــة امعلومــات تفحــص ون عليــك لــذا ومــورهم؛
 عــن كافيـة  معلومـات  تعـرف  أن الكـار  وقتـك  خـذ  الصـحيحة؛  بالتسـمية  ووليـا  اأمـور  

 ووليـا   مقابلـة  عنـد  – فيمكنـك  ،ااهتمامـات  هـذه  اـًمدركـ  كنـ   إذا .الطلبة اهتمامات
ــور ــد وو قبـــل  ،اأمـ ــدو ون. .امدرســـة  بعـ ــديثك وو حادثاتـــك  تبـ ــدث معهـــم  حـ  عـــن  بالتحـ

 .الطلبة اهتمامات
 

 مــع ا ادثــات إن.. امدرســية الزيــارات وثنــا  اأمــور ووليــا  مــع التواصــل كيفيــة
ــور  ــم ووليـــا  اأمـ ــ وهـ ــيل نويقومـ ــة إى ووادهـــم بتوصـ ــادتهم وو امدرسـ ــزل إى إعـ ــي ،امنـ  هـ

 .(م1000 ،جيسـتويكي ) امعلمـن  مـع  تواصـلهم  ر اأمـور  ووليـا   وغلـب  لـدى  السـائد  النمط
 اأمـــورا  ووليـــ يقــدر  ا إذ ودي؛ بشـــكل بتحيـــتهم قــم  ،اأمـــور ووليـــا  مــع  تتحـــادث عنــدما 

 تشـــي الـــذي للمعلمـــن يســـتجيبون ونهـــم ،اأحـــرى بـــل .امعلمـــن مـــن البـــارد ااســـتقبال
 وبينمـا  .(م1003 ،كـاي  – جراهـام ) وبـأوادهم  بهـم  يهتمـون  ونهم عن الشخصية مساتهم
ــع تتفاعـــل ــور ووليـــا  مـ ــم وتتواصـــل اأمـ ــهم ون عليـــك ،معهـ  وكشـــركا  بـــاحرام تعاملـ
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 الفصـل  ر نوقشـ   الـي  الفاعل التواصل مهارات كل إن .طفلهم تعليم ر لك مساوين
 .خارجه وو الفصل داخل ووليا  اأمور مع التواصل عند تطبق ون جب ،الثاني

 

 غـــي اللقـــا ات ونـــواع مـــن يعـــد اممـــرات ر اأحاديـــث تبـــادل ون مـــن الـــرغم وعلـــى
 عنــــد اخاصــــة امهنيــــة واوــــدود بامســــتويات ااحتفــــاظ امعلمــــن علــــى فتنــــه ،الرميــــة
 وتقــوم ،وميــوهم اجاهــاتهم مــن التأكــد مكنــك وعندئــذ. .اأمــور ووليــا  مــع التواصــل

 :يلي ما اعتبارك ر تضع ون وعليك. .لديك اممكنة التواصل وماط بعرض
 ؟وآرائهم ووليا  اأمور لثقافة ااحرام وظهر هل 

 ؟ووليا  اأمور هص فيما اأحسن وفرض ون مكن هل 

 وعائاتهم؟ طابي لفهم اـًكافي اـًوقت وستغرق هل 

  فعلـــى إعاقـــات؟ لــديهم  الـــذين ووليـــا  اأمــور  احتياجـــات وعمــق  بـــوعي ودرك هــل 
 وجلــس هــل، متحــرك كرســي علــى يــأتي ووليــا  اأمــور  وحــد ون لــو، امثــال ســبيل
 نظره؟ مستوى ر قبالته

 ون وحــاول مــا نيفهمــو ونهــم أوليــا  اأمــور  أيكــد ووضــوح ببســاطة وتكلــم هــل 
 دائًما؟ به صلاوتو

 واهتماماته؟ اأمر ولي أفهم جهدي وقصى وبذل هل 

 متساو؟ بشكل هموايس ون اأمور أوليا  وم  هل 

 بطفلهم؟ يتصل فيما اأمور ووليا  وريى ماحظات وقدر هل 

 فيمـا ، امسـافات  هـذه  متجـاوًزا  وكـون  وا ر مهنيـة  وحـدود  اقـاييس  وحتفب هل 
 اأمور؟ ووليا  مع بتواصلي يتصل

 النقـا   تركيـز  علـى  ا افظـة  وثنـا  ، اورر ودائي اأمور أوليا  وستعرض هل 
 امناسبة؟ القضايا على – بيننا فيما –

 

ــا وو امشـــكات حـــدوث منـــع كيـــف ــا  بعـــ  يرغـــب ون ا تمـــل مـــن.. نواجههـ  ووليـ
 لـديك  يكـن  ن وإذا.. طفلـهم  عـن  متـدة  حـوارات  وثنـا  ، موجزة مناقشات يعدوا ون ر اأمور
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 عنــدما، مــا للقــا  التخطــيط تقــرح ون فعليــك، بالتفصــيل مــا طالــب ودا  لتنــاق  الوقــ 
ــا . لــذلك  الــازم الوقــ   لــديك يكــون  قبــل  وو بعــد وو الفصــل  ر ا ادثــات/  اوــوارات  وثن

 ومـام  مناقشـتها  امناسـب  مـن  يكـون  ا قـد ، موضوعات ذكر إى اأمور ووليا  يلجأ قد، امدرسة
ــة ــد وو، الطلبـ ــون قـ ــيا  يقولـ ــن وشـ ــهم عـ ــن ا، طفلـ ــال ون مكـ ــود ر تقـ ــل وجـ ــار. الطفـ  وإظهـ

 مباشـرة   ـدث  وو، ومنطقيـة  ما مـة  وكثر لتصب  اووارات توجيه وعد، لطابك ااحرام
 :يلي كما ووليا  اأمور وحد مع
 «دقيقـة  اخـار   ر تظـل  ون مكنـك  هـل  – ذلك عن وكثر و دث ون وحب إني 

 .«واحدة؟

 «هنـا  اأمـر  هـذا  عن للتحدث اــًمرتاح وكن ن وني مؤداها، مهمة معلومات هذه 
 امسـا   هـذا  امدرسـة  إى تعود عندما، وكثر معدودة دقائق جد ون مكن ونه وا –

 .(م1000، جيستويكي) «خاص؟ بشكل اـًمع لنتحدث
 

 عنـــد اســـيما خاصـــة؛ وهميـــة ذو هـــو ااحـــرار الـــنمط هـــذا اثـــل التصــرف  إن
، للتحـدي  مـثًيا  ومـًرا  التعلـيم  يكـون  ون مكـن .. اأمـور  ووليـا   مـع  مفسـرة  بأحاديث القيام

 مـع  وو ومـوره  ووليـا   مـع  وو، مـا  طالـب  مـع  شخصـية  إحباطات مناقشة إغرا     تقع وقد
. حولـه  النقـا   يـدور  الـذي  بالشـخص  لـه  صـلة  ا ونـه  تعتقد، ما شخص مع وو آخر، زميل
 شــعورك وو إحباطاتــك عــن والتنفــيس الراحــة بــبع  تشــعر قــد ونــك مــن الــرغم وعلــى

 ون اممكـن  فمـن  وخـرى؛  مـرة  الشـأن  وولـي  مـع  مناقشـتها  مكـن  ماحظاتـك  فتن، باإجهاد
ــة تـــدمر ــة الثقـ ــم إذا امبنيـ ــور  علـ ــا  اأمـ ــد ووليـ ــم ون وحـ ــة ينتقـــدهما امعلـ ــد وو عانيـ  ينتقـ

 اـًمطلقــ تتحــدث فــا، اأمـور  ووليــا  مــع مشــكات تسـبب  عاقــات إقامــة ولتجنــب. طفلـهم 
، إيـوان  مـاك ) غـائبن  مو حاضـرين  كـانوا و سـوا  ، ومـورهم  ووليا  وو الطلبة عن باستخفاف

 .عنهم ومعلوماتك حواراتك خصوصية احتفب، اأوقات كل ور(، م3339
 

. اـًمتعـ  ومـًرا  تكـون  سوف ووليا  اأمور مع تواصاتك معظم فتن، اأمل من وبشي 
 تتواصـل  ون عليـك  فينبغـي ، ووليـا  اأمـور متضـايقون    ون ودركـ   إذا فتنـك ، حـال  ويـة  وعلـى 
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 وصـعبة  كـبية  قضـايا  إى البسـيطة  القضـايا  تسـتفحل  ون قبـل  اهتمامـاتهم  لتنـاق   معهما
 تكـون  وراـا .. امشـكات  بهـذه  الكـار  ااهتمام يستغرق ما نادًرا امشكات جاهل أن، ومعقدة

 واجهـ   فـتذا .. غاضـبن  وو متضـايقن  ومـور  بأوليـا   فيهـا  تفـاجئ  قد، ووحداث مناسبات هناك
 وبـدا ، افـردك  كنـ   وإذا. اموقف تقييم وتعيد بدف  جيبهم ون إا عليك فما، اموقف هذا

 مقــابلتهم اــــًوقت  ــدد ون التصــرفات وحســن فمــن، اموقــف  تويهــا ون مــن وكــر امشــكلة ون
، دونكــان) للمقابلـة  لدعـداد  وقـ   لـديك  يكـون  وون، هــدوً ا وكثـر  ووليـا  اأمـور   يكـون  عنـدما 

 وحــد بــدعوة قــم، عــدائين وو متضــايقن – خــاص بشــكل – ووليــا  اأمــور  كــان إذا(. م1007
ــي ــة إداريــ ــم امدرســ ــا لينضــ ــا  ر إليكمــ ــط لقــ ــه خطــ ــم، لــ ــم ثــ ــد قــ ــا  بعقــ ــرة ر اللقــ  حجــ

 إذا(. م1009، ويــرى) التهديــد وو الضــيق مــن اـًنوعــ  مــل ا آخــر مكــان وي ر وو، ااجتماعــات
 إى بـدعوتهما  فقـم ، ووليـا  اأمـور   مع اوادثة امشكلة ر تتناق  ون امناسب من ونه اعتقدت

ــ اجلـــوس ــول – اـًمعـ ــتديرة مائـــدة حـ ــوس إى وو مسـ ــد فهـــذا قبالتـــك؛ اجلـ ــة يوجـ ــن حالـ  مـ
 (.م3339، إيوان ماك) شراكة ر معهم تعمل أن استعداد على ونك على تدل، التواصل

 

 ومشــاغلهم اهتمامــاتهم ر امشــاركة إى بــدعوتهم قــم، ووليــا  اأمــور  جلــوس بعــد
ــة وامــــنحهم، معــــك ــواقفهم لتوضــــي  الفرصــ ــكلة وتعريــــف مــ ــنحهم، وودب بهــــدو . امشــ  امــ

ــل انتباهـــك ــور . الكامـ ــا  ومـ ــون وكأوليـ ــكلة يناقشـ ــق مشـ ــاهم تتعلـ ــذل ون عليـــك، بأطفـ  تبـ
ــدك ــم جهــ ــاتهم لفهــ ــاعرهم اجاهــ ــاتهم ومشــ ــية واهتمامــ ــه.. الشخصــ ــ انتبــ ــة إى اـًمامــ  لغــ
. تـام  بشـكل  وبيـنهم  بينـك  التواصـل  موضـوع  تفهـم  لكي اهتمامهم عن يعرون وهم، جسدهم
 اأمـور  ووليـا   تشـارك  ون بعـد .. بـذلك  امتعلقة اماحظات سجل، اـًمائم ذلك كان وكلما

 الــذي املخــص ون مــن يتأكــدون ودعهــم، إليــه التوصــل   اــا تقريــًرا اكتــب، اهتمامــاتهم
 ســو  أي فــوري وتصــحي  فوريــة بتعــديات الفــور علــى وقــم، اـوواضًحــ اـًدقيقــ كــان بــه قمــ 

 (.م1009، ويرى) همـ ف
 

 الشـائعة  اأرضـية  بتعريـف  وقـم  لطفلـهم  اأفضل تريد ونك اأمور أوليا  وكد
 .(الطفــل جــاح ر رغبتكمــا تتوحــد حيــث ،وووليــا  اأمــور  ونــ  قبلــك مــن) الرغبــة هــذه
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 يلـــي مـــا اعتبـــارك ر تضـــع ون عليـــك ،ووليـــا  اأمـــور مـــع للمشـــكات مناقشـــتك ووثنـــا 
 :(م3339 ،إيوان وماك ؛م1009 ،جروبرو ،وجروبر ؛م1007،دونكان)
 بتوضـي   فعليـك  ،امشـكلة  حل ر وسهم  إذا.. ضرورًيا ذلك يكون عندما اعتذر 

 .وااعتذار الشخصية مسئوليتك

 القضـايا  علـى  امشـكلة  تركيـز  احفـب ، ا ادثـة  وثنـا  .. ليةؤوامسـ  حـل   على ركز 
 هـــذا كنتيجــة  حدوثـــه تريــد  الــذي  مـــا» قبيــل  مــن  وســـئلة طــرح  إن.. اوقيقيــة 

 «حلــها؟    وقــد  امشــكلة هــذه  بهــا  تــرى ون  ــب  الــي  الكيفيــة مــا » وو «اللقــا ؟
 .امناقشة ر الركيز بقا  على تساعد سوف

 عليك بل.. للموقف الفهم وو اأسئلة كل لديك ون نفرض ا.. اأسئلة طرح 
.. وكثـر  معلومـات  إى  تـا   متـى  نيعرفـو  ووليـا  اأمـور   وتـدع  اأسـئلة  تطرح ون

 تشـعر  مـا  وفهـم  ونـي  من متأكًدا لس  ونا: »تقول ون مكنك، امثال سبيل فعلى
 .«بها تكلف الي امنزلي الواجب لتعيينات بالنسبة وإجهاد إحباط من به

 الصـوتي  ودائـك  نغمـة  علـى  حريًصـا  كـن .. كلماتـك  وانتـق ، وعطـف  برقة تكلم 
 ا ونــ .. الطالــب خصــوص تقولــه مــا علــى اـًحريصــ كــن.. هادئــة بهــا واحــتفب

  ـب  ا ونـك  وو طالـب  مـع  إجهـاد  وو بتحبـاط  التواصـل  ر – قصـد  دون – ترغب
 .والديه وو الطالب

 ــة اســـتخدام ــاط لتـــدعم ومثلـ ــي النقـ ــها الـ ــدما.. تعرضـ ــعر عنـ ــور   يشـ ــا  اأمـ  ووليـ
 غـي ، اـًوحكامـ  تصـدر  ونـك  اعتقـدا  إذا، وسوو تصب  ون مكن امواقف فتن، بالضيق

 إن: »مثـــل) وحكامـــك عـــن بوضـــوح تعـــر ون حـــاول.. طفلـــهما خصـــوص، عادلــة 
 علـــى واحــرص  – هــي  كمــا  – اوالــة  حقـــائق علــى  وركــز (، «هــدعنا  طفلــك 
 اأوراق باســتبدال يقــم ن طفلــك إن: »مثــال) اإمكــان قــدر موضــوعًيا بقائــك
 .«(ضوئها على ووراقه بتصحي  وقم، بتمرين اخاصة
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 إعــادة بســيطة راحــة خــذ، مناقشــة خــال، اـًحبطــ وو اـًمتضايقــ نفســك وجــدت إذا
 تلــتمس وون، مـا  شـي   فحــص إى  تـا   بأنـك  ووليـا  اأمــور  بتخبـار  قــم.. احموعـة  تشـكيل 
 الوقــ  جدولــة ر رغبــ ، مــا اجتمــاع خــال، ونــك لــو.. بســيطة دقــائق لعــدة لنفســك العــذر

 تسـتطيع  والـي ، ااعتبـار  ر، اللقـا   ر امشاركة اأطراف دعوة ووضع اللقا  موعد و ديد
 ون مكنــه الــذي، ااجتمــاعي واأخصــائي، للمدرســة النفســي اأخصــائي: مثــل، امشــكلة حــل

 تـردد  ا، بامشـكات  امتعلقـة  اولـول  مناقشـة  وعنـد . ااجتماعية اخدمات ومقدم يساعدك،
، لـك  زميـل  مـع  تتشاور ون وو ،وكثر معلومات جميع إى عاجة ونك اأمور ووليا  إخبار ر
 وقـ   إى كـذلك  عاجـة  وونـك ، خـاص  طلـب  وو نوعيـة  حلـول  تنفيـذ  من واثق غي ونك لو

 .اولول فيه تراجع
 ؛اأمــور ووليــا  مــع تعمــل ون علــى قــادًرا تكــون ون عليــك جــب ،امواقــف معظــم ور

 تــدرك  ون عليــك ، امتميــزة  التحــدي ومواقــف . للمشــكات  اممكنــة امنطقيــة  اولــول  لتحــدد
 مـع  تتواكـب  ون عليك، وكذلك. والطلبة ووليا  اأمور وحقوق القانونية حقوقك كافة
، امدرســي النظــام: بـــ امتعلقــة والقضــايا اجهــود هــذه مثــل خصــوص امدرســة وسياســات نظـم 

 اـًعارفـــ تكـــون ون عليـــك ولـــذلك( م3339، إيــوان  مـــاك ؛م1007، دونكـــان) امســـتويات وتصــنيف 
 .ا وم امدرسية السياسات بهذه اأمور ووليا  سعادة ادى

 

ــداف ــارات وهـ ــة الزيـ ــن.. امنزليـ ــاعد ون مكـ ــارات تسـ ــة الزيـ ــداد ر امنزليـ ــال إعـ  اأطفـ
 وو، امدرسـة  إى امدرسـة  قبـل  ومـا  اوضـانة  ر الطلبـة  نقـل : مثل) اجديدة امدرسية للخرات

 للوصــول اأســر؛ مــع عاقــات لبنــا ( ثانويــة مدرســة إى "امتوســطة" اإعداديــة امدرســة طلبــة
ووليـا    مـع  امعلومـات  ر وليتشـاركوا ، امدرسـية  اأنشطة  ضر ا الي للعائات  ديد إى

ــور، ــة اأمـ ــكات ومناقشـ ــي امشـ ــد الـ ــادفها قـ ــة يصـ ــة ر الطلبـ ــكولتنج ؛م1003، روز) امدرسـ ، سـ
، كــــارتر) واانتقــــاات بالطفــــل العنايــــة مثــــل العوائــــق تزيــــل امنزليــــة الزيـــارات  إن(. م1003

 وأن طابهـــم يفهمـــوا أن للمعلمـــن؛ بالنســـبة مســبوقة  غـــي اـًفرصـــ وتـــوفر( م1001، كــادر و
ــور ووليــــا  مــــع يتفــــاعلوا ــي ؛م1000 جيســــتويكي،) امنزليــــة بيئــــتهم ر اأمــ  إن(. م1009، ريللــ
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ــارات  يستعرضـــوا  أن للمعلمـــن  الفـــرص  تـــوفر  إنهـــا  إذ الطالـــب؛  علـــى  تركـــز  امنزليـــة  الزيـ
 مـع  العاقـات  وهـذه (. م3339، ليـودر ) وعـائاتهم  الطلبـة  حـو  واالتـزام  ورعـايتهم  اهتماماتهم

 هـذه  ون كمـا ، الدراسـي  العام بداية قبل امنزلية الزيارات تتم عندما تأسيسها مكن العائات
 مـــع اجيـــدة العاقـــات بنـــا  مواصـــلة علـــى امعلمـــن تســـاعد الدراســـي العـــام وثنـــا  الزيـــارات
 (.م1001، كادر ، كارتر) العائات

 مــــن نوًعـــا  امنزليـــة  الزيــــارات تتطلـــب  قـــد .. امنزليــــة للزيـــارات  اإعـــداد  كيفيـــة 
 برغبـــة ارتباطهــا  مـــن وكثــر ، الزيــارات  تلـــك عمــل  امدرســية  اإدارة قـــررت فــتذا ، التمــرين 

 بأوليــا  اأمــور  ااتصــال علــى امعلمــن بتــدريب تقــوم ون اإدارة هــذه علــى فيجــب، امعلــم
 ون جـب  التـدريب  إن إذ ؛(م1003، سـكولتنج  ؛م1003، روز) منزليـة  زيـارات  إجـرا   والتنسيق

 .امدرسية اإدارة قبل من التنسيق وو لدشراف هضع
 

ــارات الفصــل معلمــو يقــوم عنــدما ــارات هــذه هــدف فــتن، امنزليــة بالزي  ون جــب  الزي
 فيجــب، جديــدة مــا مدرســة إى وعــائاتهم الطلبــة توجيــه اهــدف كــان فــتذا حــدًدا؛ يكــون
 الغـرض  كـان  إذا ومـا .. للعـائات  وامدرسـة  الفصـل  مـن  بكـل  امتعلقة امطلوبة امعلومات إعداد

 الـي  اأسـئلة  مـن  قائمـة  إعـداد  مـن  فابـد ، الطفـل  عـن  امزيـد  معرفـة  هـو  الزيارة من اأساسي
 الزيـارة  كانـ   إذا ومـا (.. 4 – 1 : القائمة رقـم انظر) اأمور وووليا  الطلبة على طرحها مكن

، امنــزل ر طفلــهم مســاعدة كيفيــة علــى ووليــا  اأمــور لتــدريب وو امشــكات مناقشــة بهــدف
 الــي  للمعلومــات  الازمــة  التعليميــة  امــواد  وإعــداد الطالــب  ودا  عــن  بيانــات  جميــع  فيجــب

.لطفلهم بالنسبة اأمر ولي  تاجها
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 ماذا فعل  ر وق  فراغك؟  :للطلبةوسئلة 
 ما النشاط امفضل لديك ر امدرسة؟ 
 ما وقل نشاط مفضل لديك ر امدرسة؟ 
 ما اهتماماتك خار  امدرسة؟ 
 ما اأمر السهل بالنسبة لك ر امدرسة؟ 
  اأصعب بالنسبة لك ر امدرسة؟ما اأمر 
 ما وهدافك ر امستقبل؟ 

 ما اأهداف الي تضعها من وجل طفلك؟  :وسئلة لولي اأمر
 صف عادات طفلك الدراسية ر امنزل؟ 
 ما نقاط ميز طفلك ومواهبه وقدراته؟ 
 ما التحديات الي يواجهها طفلك؟ 
 ما مواطن قلقك بالنسبة لطفلك؟ 
  وجد( الذي  تاجه طفلك ر امدرسة؟ما نوع الدعم )إن 

 
 

 ودعهــم ،بأوليــا  اأمــور  بااتصــال قــم مواعيــدها، و ديــد الزيــارات جدولــة قبــل
 قـد  .الزيـارة  هـدف  بتوضـي   قـم . .مواعيـدها  و ديـد  اللقـا ات  بتوزيـع  تقوم ونك يعرفون

 ون عليــك لــذا منــازهم؛ ر بزيــارتهم امعلمــن لقيــام الراحــة بعــدم العــائات بعــ  تشــعر
 يــتم ون ا الطفــل، تعلــيم دعــم هــو الزيــارة هــدف ون تــتفهم العــائات هــذه ون مــن تتأكــد

 امخصـص  الوقـ   برتيـب  قم الزيارة، خصوص اأمور ووليا  إخطار وبعد .العائلة تقييم
: انظـــر( )امنزليـــة بالزيـــارات امتعلقـــة اأســـئلة بقائمـــة اخـــاص املحـــق :انظـــر) للمقابلـــة

 .(4–31 رقم  موذ اأ
 

 وووليــا  امعلمــون يفــرض امنزليــة، الزيــارة وثنــا .. منزليــة بزيــارة القيــام كيفيـة 
 امعلومــات جميــع فــرة ووثنــا . .الزيــارة مــن الغــرض علــى تعتمــد ختلفــة ودواًرا اأمــور
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 القيـام  امعلـم  ر ويفـرض  اخرا  دور نويؤد والطلبة ووليا  اأمور فتن بالزيارة، امتعلقة
 دعـــم كيفيـــة علـــى اأمـــور ووليـــا  تـــدريب علـــى الزيـــارات تركـــز وعنـــدما. .امـــتعلم بـــدور

 فـتن  امعلـم،  بفصل وو بامدرسة امتعلقة بامعلومات اأمور ووليا  إمداد وو امنزل ر التعليم
 فـتن  الزيـارة،  هدف عن النظر وبغ  .امتعاون وو الشريك بدور القيام فيه يفرض امعلم

 يســلكوا ون علــيهم إذ كضــيوف؛ التصــرف وعلــيهم العــائات، منــازل ر ضــيوف امعلمــن
 مـع  والتكيـف  التعامـل  ر مـرنن  يكونـوا  وون اأسـرة،  وفـراد   رمهـم  وون ا،ـًحرم اـًمسلك

 .معيشتها وطرائق وثقافتها العائلة ظروف
 

: فمـثاب ) بالضـبط  امكـان  ور امنزليـة  للزيـارة   دده الذي اـًمام ميعادك ر كن
 يناسـبها  الـي  اأعمال إجاز زياراتفيها  اا امنزلية، الزيارات هذه  اجينز ارتدا  يناسب
 فـرة  جعـل فا قبـل،  مـن  العائلـة  منزل بزيارة قم  قد تكن ن إذا .(الرمية امابس ارتدا 
 فمـدة  طويلـة،  تكـون  ون جـب  ا امنزليـة  الزيـارات  ون وتـذكر  امكـان،  لتحدد مناسبة زمنية

. .امنزليــة للزيـارة  معقــواب اـًزمنـ  تعتــر دقيقـة  ثاثـن  إى دقيقــة عشـرة  مــس مـن  تـراوح 
 بدايـة  إن .(م 1000 جيستويكي،) أوليا  اأمور بالنسبة تطفاب يبدو فقد ذلك، عدب فيما

 عــن ماحظــات إبــدا  ون كمــا العائلــة، مــع طيــب تواصــل إجــاد اـًطيبــ اـًوقتــ تعــد الزيــارة
 منــزل احـاورة  امنطقـة  هـدو   عــن تعليـق  إبـدا   وو ،(البيـ   مــدخل) الفنـا   ر ميلـة  زهـور 

 بالعائلــة، ااهتمــام يظهــر ذلــك كــل. .امدرســة مــن العائلــة منــزل قــرب مــدى وو العائلــة،
 قيـــام واجــرد . .ومـــودة بارتيــاح  – اللقــا   خـــال – اجلــوس  علــى  وفرادهـــا كــل  ويســاعد 

 امعلومـــات تقـــديم وو وســـئلة وطـــرح الزيـــارة هـــدف علـــى الركيـــز يـــتم بـــدورها، امقـــدمات
 فسـجل  فصـلك،  ر ما طالب عن امعلومات جميع بهدف الزيارة كان  إذا وما .امطلوبة

 ووليــا  بزيــارة تقــوم كنــ  إذا ومــا مهمــة، معلومــات تنســى جعلــك ا اــا ماحظاتــك
 ر لســ  ونــك تتــذكر ون فعليــك امنــزل، ر طفلــهم مســاعدة كيفيــة مهملــتعلر اأمــور

 نهايـة  ر – تسـتند  ونمن  ابد والي توقعاتك، حسب العائلة ودا  تثب  لكي الزيارة هذه
 .ووليا  اأمور حياة من واقعية قياسات إى – اأمر
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 مســار  اأطفــال كمقاطعــة  كــثية، مشــتتات توقــع  ،أوليــا  اأمــور  زيارتــك وثنــا 
 ،جيسـتويكي ) عـابرين  زوار مـرور  وو الغرفـة،  إى وليفـة  حيوانـات  دخـول  ،اهـاتف  رنـن  اوديث،

ــوا ون امعلمــن وعلــى احرافيــة، بيئــة لــيس البيــ  إن(.. م1000  مــع التكيــف ر مهــذبن يكون
ــارة وثنــا  حــدث إذا. امتوقعــة غــي الظــروف  فقــد طعــام، تنــاول عــرض   ون ،ووليــا  اأمــور  زي

 تقـوم  الـي  العائلـة  بثقافـات  امعلمـن  معرفـة  إن. العـرض  ذلـك  تقبل وا الائق غي من يكون
 جــاح  ر كــثًيا يفيــد الضــيافة  عــن تعــبيهم أســلوب اـًوواعيــ  اـًمدركــ وكونــك بزيارتهــا

 ر بزيـارتهم  لـك  السـماح  علـى  ووليـا  اأمـور   بشكر وقم وقتها، ر الزيارات بتنها  قم. الزيارة
 مـــ  الـــي امعلومـــات بهـــا ســـتتبع الـــي الكيفيـــة بتجـــاز تصـــف ون آنـــذاك وعليـــك بيئـــتهم،

 امســـتقبل ر معهـــم بهـــا تتواصـــل ســـوف الـــي الكيفيـــة بوصـــف وو اللقـــا ، خـــال  مناقشـــتها
 (.التالية اهاتفية امكامات وو الزيارات ستكون متى تذكر ون مكنك: مثال)

 

 قضـــية اتابعــة  اـًملتزمــ  كنــ   إذا.. ومواجهتهــا  امشــكات  حــدوث  منــع  كيفيــة 
ــة، ــن خاصـ ــًدا فكـ ــن متأكـ ــتفي ونـــك مـ ــا سـ ــد اـ ــة إن .تعـ ــن الثقـ ــك، ون مكـ  ن إذا تنتهـ

ــون  ـــتفب ــاتهم امعلمـ ــو بالتزامـ ــا  حـ ــى. .اابـ ــرغم وعلـ ــن الـ ــارات مـ ــة، الزيـ ــتن امنزليـ  فـ
 بعــ  مواجهــة مكنــك فتنــه عــائات، مــع عاقــات لتأســيس قويــة ودوات تعتــر الزيــارات
 الزيــارات إى ااعتبــار، بعــن العــائات، بعــ  تنظــر وقــد منزليــة، زيــارات بعمــل امشــكات

 امعلمــون بهــا يعــي الــي الكيفيــة عــن النظــر بغــ  التطفــل، مــن نــوع ونهــا علــى امنزليــة
، كـارتر )  ـرم  ون جـب  رغبـاتهم  فـتن  الزيـارات،  تلك ر ترغب ا العائات ون لو. .ذلك

ــا ،(م1001 ،كــــادرو ــارات تكــــون ون جــــب كمــ ــة الزيــ ــة خصيصـــــًا  دولــــة امنزليــ  مناقشــ
 ون عليــك امشــكات، حــل زيــارات خــال. .امدرســة ر الطالــب يعانيهــا قــد الــي امشــكات

 اللقــا ات ون يعــي اأمــر كــان وإذا. .هــا امناسـبة  واولــول اورجــة القضــايا علــى تركـز 
ــع ــور  مـ ــا  اأمـ ــاع مـــن هشـــى ســـوف ووليـ ــدتها ارتفـ ــوعها، وو حـ ــتن موضـ ــذاك عليـــك فـ  آنـ

 ووليـا   كـان  لـو  كـذلك  .الزيـارة  وثنـا   ليصـاحبك  الـزما   وو امـديرين  بأحد ااستعانة
 غــي مــن فتنــه اخطــورة؛ شــديدة منطقــة ر وو اإجــرام عتيــدة منطقــة ر نويعيشــ اأمــور
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 ومـًرا  يكـون  قد ونه من الرغم على اوقيقة، ففي. .افردك العائات هذه تزور ون اوكمة
 تأخـذ  ون اـًومانـ  اأكثر من فتنه اأكادمين، بقية مع اجداول ننسق ون للتحدي مثًيا
 ر خلوًيـا  اـًهاتفـ  وابـل  بـذلك،  اآخـرين  بِلش. .ميدانية بزيارات القيام عند معك، وحًدا
 .(م1001 ،كادر، وكارتر) الطوارئ حالة

 

ــدف ــوع هـ ــور ووليـــا   تطـ ــوة إن.. اأمـ ــور ووليـــا   دعـ ــوا أن اأمـ  ر متطـــوعن  يكونـ
 اأمــور ووليــا  وحــد اســتخدام إن .طفلــهم تعلــيم ر إشــراكهم ؛ةعظيمــ طريقــة الفصـل، 

 منهمـا  فكـل  عديدة؛ بأساليب والطلبة اأمور أوليا  مفيد ومر هو الفصل، ر كمتطوع
 ون مكــن اأمــر ولــي إشــراك ون ذلــك امدرســة؛ حــو إجابيــة اجاهــات ينمــي ون يســتطيع

 والتواصـل  .(م1003 كيـدز،  كياريـا ) امنـزل  ر الطالـب  سـلوك  علـى  إجابي تأثي له يكون
ــن ون مكـــن امعلمـــن مـــع ــل امتزايـــدة الفـــرص  سـ ــتن ذلـــك، إى وباإضـــافة. للتواصـ  فـ

 وكثــر يكونــوا ون علــى قــادرين جعلــهم ون مكنهــا الــي امســاعدة تلــك يتلقــون امعلمــن
 .الفصل ر الطلبة لكل الشرح ر وفاعلية كفا ة

 ووليــا  بــدعوة تقــوم ون قبــل ..امتطــوعن اأمــور ووليــا  مــع للعمــل اإعــداد كيفيــة
 ااحتياجـات   ديـد  عليـك  فـتن  الفصـلية،  اأنشـطة  ر امسـاعدة  لتقديم التطوع إى اأمور

 ون امتطـوعن  اأمـور  أوليـا   مكـن  الـي  اأنشـطة  من قائمة بتعداد قم. للمتطوعن الازمة
 الفصـل  ومصـاحبة  بالفصـل،  اخـاص  التـدريس  وتـوفي  ،الطلبـة  مـع  القـرا ة  مثل بها، يقوموا

ــة والرياضــيات، باألعــاب اخاصــة واأعــراف التقاليــد وإرســا  اميدانيــة، الــرحات ر  وكتاب
 .الفصل بطلبة اخاصة اهواتف قائمة وتنسيق الدعائية، الفصل رسالة

 

 كــون فصـلك،  ر امســاعدة اأمـور  أوليــا  بهـا  مكــن الـي  الكيفيــة  ديـد  بعـد 
 اأمـور  ووليـا   مقابلـة  ر ترغـب  قـد . .للتطـوع  اسـتعداد  لـديهم  الذين اأمور بأوليا  قائمة
 وون امسـاعدة،  خاها من مكنهم الي اخاصة، النوعية الطرق مناقشة رمي غي بشكل

ــع ــتوى يرتفـ ــات مسـ ــوع توقعـ ــا ات إن .التطـ ــية اللقـ ــوجزة الشخصـ ــن امـ ــاعد ون مكـ  ر تسـ
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ــات  ديـــد ــبة التكليفـ ــا  امناسـ ــع امتطـــوعن، لربـ ــى اوـــرص مـ ــاع علـ ــم اتبـ ــة نظـ  امدرسـ
 .التطوع على القادرين اآبا  نوعية اختيار ر وقواعدها
 

ــة ــل كيفيـ ــع التواصـ ــور ووليـــا   مـ ــوعن اأمـ ــة قبـــل .. امتطـ ــا  مقابلـ  اأمـــور  ووليـ
 وامعلومـات  امطلوبـة  التعليميـة  امـواد  إعـداد  عليك للفصل، بتوجيههم للقيام امتطوعن

 يلــي وفيمــا .الرميــة غــي اللقــا ات بتنظــيم كــذلك تقــوم وون إليهــا، ســيحتاجون الــي
 ليـودر، ) امتطـوعن  اأمـور  ووليـا   مـع  للنقـا   امطروحـة  اموضـوعات  مـن  قائمة لك نقدم
 .امطلوبة اإضافية امعلومات( 4 – 9)رقم  شكلال مدويق .(م3339
 امهــارات ومــا فيهــا، التطــوع يرغبــون الــي تفضــياتهم عــن اأمــور ووليــا  بســؤال قــم 

 .امشاركة ر راغبن ستجعلهم والي لديهم، الي امعرفية

 الرامج هذه تنظيم بها مكن الي الكيفية هم ووض  التطوع، برامج صف. 

 وتوقعاته وونشطته ومسئولياته امتطوع واجبات صف. 

 مسـاعدة  وو لأطفـال،  القـرا ة  مثـل  اخاصـة،  النوعيـة  للواجبـات  الازم التدريب وفر 
 .يةالرياضيات اوقائق مارسة على الطلبة

  التطوع جدول معهم ناق. 

 وسئلة من فيه يرغبون ما يطرحوا أن اأمور أوليا  الازمة الفرص بتوفي قم. 
 

  ــافب  ون عليــك الفصــلية، وونشــطتهم امتطــوعن جهــود تتبــع علــى مســاعدتك
 وو بالزيـارات  امتعلـق  واجـدول  ،بأوليـا  اأمـور   ااتصـال  معلومـات  يتضمن مرجعي ملف على

 ووليـا   بتقـديم  قـم (. اخاصـة  امواهب: مثل) اأخرى الضرورية وامعلومات الفصل ر التطوع
 الفصـل  ر امتطـوعن  اأمـور  ووليـا   مـن  عديـًدا  هنـاك  ون لـو .. طابـك  إى امتطـوعن  اأمور

 تـــوفي عليــك  فــتن  ،(اميدانيــة  اجــوات  ر الفصـــل اصــاحبة  يقومــون  وو) نفســه  الوقــ   ر
 الـزوار  خاطبـة  بهـا  مكـن  الـي  الكيفية يدركون الطلبة جعل اا باأما ، كاملة قائمة
 (.م1003 ميللر،) الكلمات تذكر ر امطلوبة امساعدة على  صلوا وون الكبار،
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 ودي بشـكل  – عليـك  ينبغـي  فتنه الفصلية، اأنشطة ر اأمور ووليا  يتطوع عندما
 بـااحرام،  امتطـوعن  اأمـور  ووليـا   اعاملـة  قـم . جيـدة  احرافية لعاقة معهم تؤسس ون –

 وسـائل  هنـاك  ون كمـا  ،(م3339 ليـوردر، ) جهـودهم  تقـديرك  عـن  – دائمـة  بصـفة  – هـم  وعر
ــا – تشــكرهم ون مكنــك كمــا ،ووليــا  اأمــور  لشــكر عديــدة  يقومــون مــرة، كــل ر – لفظًي

 وكـــذلك هــم،  شــكرك  عــن  فيهــا  تعــر  برقيــات  هــم  ترســل  نوو الفصــل،  ر بامســاعدة  فيهــا 
 والتنويـه  بالفصـل،  اخاصـة  الدعائيـة  الرسـالة  ر وو الفصـل  ر تعلـق  تقدير، خطابات كتابة

 اعتبــار ر ويًضــا ترغــب وقــد.. الفصــلية اأنشــطة بعــد وو قبــل امتطــوعن، اأمــور ووليــا  لــدور
 .امساعدة تلك إى  تاجون طلبة وجود

 

 .( دقيقة10يبلش زمن كل منها ) ،مرتن وسبوعًيا :مدة االتزام
 .الثاثا  واخميس من كل وسبوع :الوق  اأيام /

 .مركز القرا ة –( 31اوجرة ) :امكان
إى اختيار كتاب  الطلبة .. يتم توجيهعة التاسعة إا مس دقائق صباحـًار السا :الوصف

امناسبة حسب مستوياتها ، لقنوا كيفية اختيار الكتب الذين   التدريس هم الطلبةالقرا ة. )
 –أن يقرو ويقع ر وخطا  ا حصر ها وثنا  القرا ة  –على وية حال  –ذا بدو الطالب .. فتالقرائية

، ـًا للغايةكان الكتاب الذي   اختياره صعب –على اأقل وكثر من مسة وخطا  كل صفحة 
ـًا، بعد ر حوالي الساعة التاسعة صباح .كما كان ابد من توجيه الطالب اختيار كتاب آخر(

 :كما يرغب ر ون يقروه الطالب ،اـً، اا جعله يقرو كتابجلس بالقرب منهون اختار و
ـ ا ا عمـ ـً، ويكون توقعـ ون يقرو الطالب الكتاب، دع الطالب يقرو العنوان، وينظر إى الصورةقبل  -3

 .مكن ون يكون الكتاب عليه
 .من الطالب ون يبدو قرا ة الكتاب اطلب -1
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 .ودا  الطالب للوصول إى الدقةرض ، سيععندما يبدو الطالب القرا ة -1
لكلمة الي قرئ  بصورة غـي صـحيحة،   ، قم باإشارة إى اذا ارتكب الطالب خطأب ر القرا ةإ -4

وهــي كلمـة غــي  « كلمــة تفـاح ».. لقـد قلـ    نـا ننظــر إى هـذه الكلمــة مـرة وخــرى   دع: »وقـل 
يــز شــجع الطالــب علــى ون يبحــث عــن وجــزا  مــن العمــل الــذي يعرفونــه لتمي       «.. صــحيحة

، وخـر الطالـب   كل صحي  مدة عشـر ثـوان علـى اأقـل    الكلمة. إذا ن يقرو الطالب الكلمة بش
 بالكلمة الصحيحة ودع الطالب يكرر الكلمة مرة وخرى.

مة )الـي وخطـأ فيهـا( بصـورة     ؛ ليتمكن من قرا ة الكلعندئذ، دع الطالب يعيد قرا ة اجملة -3
 .صحيحة

رك اا حـدث ر نهايـة   اطلب من الطالب ون ه،  نهاية كل صفحة من صفحات الكتابر -9
 .القصة

، اطــرح علــى الطالــب  إعــادة قــص مضــمون القصــة وحكايتهــا لــو ون الطالــب وجــد صــعوبة ر -7
، من فعل مـاذا، وويـن، ومتـى    :دو باأسئلة، والي تبئلة متعلقة بتفصيات وحداث القصةاأس

 ومع من؟
 

بالقرا ة للطالب مدة مس  ، عليك ون تقومالطالب بالقرا ة مدة عشر دقائق بعد ون يقوم  
.. الب ون يعيد حكي وو قص كل ما حدث، عليك ون تسأل الطدقائق. ور نهاية كل صفحة

 .رح اأسئلة إذا كان ذلك ضرورًيامكنك ون تط
 ..سوف ينضم إليك طالب آخر ،ر الساعة التاسعة والربع

 .تعادة تفاصيل العملية مع طالب آخرعليك ون تقوم ب
 مع جزيل الشكر لكاا                 

 
 

 مـــع امشـــكات مواجهـــة طريقـــة وحســـن إن.. ومواجهتهـــا امشـــكات منـــع كيفيـــة
 نظــم وو توقعــات إى والتوصــل امشــكات، حــدوث نتوقــع ون هــي امتطــوعن اأمــور ووليــا 
 التوقعــات هــذه مناقشــة وو مكتوبــة إرشــادية خطـوط  اأمــور ووليــا  إعطــا  إن .بهــم خاصـة 

 إذا ،امثــال ســبيل فعلــى. للغايــة مهــم ومــر الفصــل دخــوهم قبــل امتطــوعن، معــه والــنظم
 فــرة وطفــال يرعــون قــد فــتنهم ،فصــلك ر امتطــوع اأمــر ولــي يكــون عنــدما ونــه اعتقــد
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 ر امتبعـة  السياسـة  هـم  ووضـ   ،(بالفصـل  اـــً إزعاج يسـببون  قد الذين اأطفال) اوضانة
 يقـوم  ون امتطـوع  اأمر ولي يستطع ن إذا .الفصل ر اأطفال هؤا  مثل لوجود الفصل

 ا بشـكل  يتطـوع  ون اأمـر  لـولي  اأفضـل  مـن  يكـون  فقـد  ،معـه  طفـل  إحضار دون ،بالتطوع
ــه ــور يلزمـ ــل إى باوضـ ــاعد ون وو الفصـ ــبب ا الـــي اأنشـــطة ر يسـ ــارتباك تسـ ــل)اــًـ : مثـ

 .(اميدانية الرحات
 

 ون قبــل  ،امتطــوعن  اأمــر ووليــا   لكــل بالنســبة  اتباعهــا  جــب الــي  السياســة إن
 امتطـوع  قـام  فتذا ؛الطلبة مع ودائهم ر الثقة اكتساب إى اواجة هي الفصل ر يعملوا

 إى ااســتماع :مثــل) اأكادميــة وعمــاهم ر مســاعدتهم وو للطلبــة اخــاص بالتــدريس
 إى اانتبـاه  علـيهم  فـتن  ،(الرياضـيات  مـادة  خـاص  تـدريس  تقـديم  وو ،يقـروون  وهـم  ،الطلبة
 ،اآخــرين الطلبــة مــع ذلــك اناقشــة هــم يشــرحون الــذين للطلبــة الســماح عــدم ضــرورة

ــيما ــة اســ ــرين وو اإعاقــــات  ذوي الطلبــ ــانون الــــذين  اآخــ ــعوبات مــــن  يعــ  اإجــــاز  ر صــ
 لكــل امائــم الســلوك مذجــة عليــك فــتن ،اأوقــات كــل ور .ااجتمــاعي وو اأكــادمي

 إذا ونــه ذلــك ؛امتطــوع اأمــر ولــي مــع الطلبــة ودا  ينــاق  ووا ،امتطــوعن اأمــور ووليــا 
 جـز   ونـك  تـذكر  ،امدرسة إدارة وو آخرين اعلمن تتعلق حوارات ر ووليا  اأمور وشرك
 .مدرستك مثل وونك ،منها

 

 ون فعليـك  ،هـم  ااحـرام  وتظهـر  طابـك  خصوصـية   مـي  ونـك  وبتدراكك
 مسـاعدة  ر خطـأب  اأمور ووليا  ارتكب إذا ونه ذلك ؛اأمور أوليا  اـًومتفهم معتًرا تكون

 ووليـا   وحـد  ودا  تصـحي   إى عاجـة  كنـ   وإذا. .الطلبـة  ومـام  بـًدا ا فا رجهم ،الطلبة
ــتن ،امتطـــوعن اأمـــور ــا وو معـــه التحـــدث عليـــك فـ ــكل معهـ ــود ر ولـــيس ،خـــاص بشـ  وجـ

 .   .آخرين ومور ووليا  وو اأطفال
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 رميــــة لقـــا ات  وثنـــا   العـــائات  مـــع  امعلمـــون  يتواصـــل  ،امدرســـي  العـــام  طـــوال 
 ضــروري هــا اإعــداد فــتن ،الرميــة للقــا ات وبالنســبة .امدرســة ر رميــة غــي ولقــا ات

 إعــداد يتضــمن اللقـا ات  هــذه اإعـداد  إن .ومــؤثرة فاعلـة  لقــا ات وإجـاز  لتحقيــق للغايـة 
 الازمـــة اأجنـــدات وتكـــوين ،(ااجتمـــاع حجـــرات وو الفصـــول) الازمـــة الطبيعـــة اويـــوز

 حـل  فريـق  لقـا ات  وو التعلـيم  تفريـد  برنـامج  فريق لقا ات: مثل)  اللقا ات هذه وا ددة
ــكات  ،التقـــدم  وتقـــارير  ،الطالـــب  ودا  عينـــات : مثـــل ) وامســـتندات  البيانـــات  ومـــع  ،(امشـ

 واأكـادمين  العـائات  مـع  والتواصـل ( الطلبـة  عـن  اعلومـات  امتعلقـة  اأخرى واملفات
 يراعــي اـًكافيــ اـًوقتــ خــذ ،ااجتماعــات هــذه اإعــداد ور ،ااجتماعــات لرتيــب اآخــرين

 ااســـتباقي التوقــع  خـــال ومــن  .نظــرهم  ووجهـــات للمعلومــات  ووليــا  اأمـــور  احتياجــات 
 اإعــداد  مكنــك فتنــه ،بهــا يســتجيبون راــا  الــي وللكيفيــة ،اأمــور ووليــا  احتياجــات

 .ااتصال من  سن الي باأساليب للقا ات
 

 جدول ترتيب ويعاد ،امشكات تنشأ عندما اسيما ،للغاية مهم عنصر اإعداد إن
 الطالـب  سلوك لوصف امطلوبة الوثائق جميع خال ومن ،القضايا حل إعادة اللقا ات

 تركـز  الـي  اللقا ات تنظيم مكنهم الذين والربوين ،امشكات ول اأولية والعمليات
 حـل  وإعـادة  ،التعـاون  إى تقـود  بيئـات  يوجـد  اإعـداد  هـذا  مثـل  إن. .امعاجـة  القضايا على

 .مشكات من يعريها ما
 

ــال وي إن ــع اتصـ ــا  مـ ــور ووليـ ــوا  ،اأمـ ــ و سـ ــاات كانـ ــة اتصـ ــات مو رميـ  حادثـ
 وخــال .الثقــة علــى مؤسســة عاقــات لبنــا  الازمــة الفــرص تــوفر رميــة، غــي وحــوارات

 وبيميــة بــدف  اأمــور ووليــا  بتحيــة قــم ،اأمــور ووليــا  مــع الرميــة غــي التواصــات
 وطفـــاهم تعلـــيم ر إســـهاماتهم تقـــدر ونـــك إلـــيهم ووص ـــل ،عيـــاتهم ااهتمـــام وعـــرعن

 مـن  الـرغم  علـى  فتنـه  ،حـال  وية وعلى .العملية هذه ر متساوين شركا  تعترهم وونك

www.ABEGS.org



 

 
 

 - 261 - 

 دليل امعلم للتواصل مع أولياء اأمور 

 ينبغــي  ونــه إا ،اأمــور ووليــا  مــع وإجابيــة بيميــة  عاقــات تنمــي قــدهــذه ااتصــاات  
 حادثاتـك  اسـتعرض . .العائلـة  وفـراد  مع مناسب حرر بأسلوب تتوصل ون اـًدائم عليك
 ،اأمــور ووليــا  مــع للتعامــل مناســبة بهــا تشــاركهم الــي امعلومــات ون يضــمن اــا معهــم
 اأمـور  ووليـا   مـن  يريـدون  امعلمـن  إن .وبأطفـاهم  بهـم  الائق ااحرام هم تظهر وونك

 الـــــذي اأســـــلوب يســـــتوعبوا وان اأطفـــــال، بتعلـــــيم وارتبـــــاطهم التزامـــــاتهم يفهمــــوا  ون
 والتزاًمــا  ،عمليــة اجاهــات يتضـمن  الــذي ،(اأمــور ووليــا /  امعلمـون ) اـًمعــ بــه يتواصـلون 

 .كليهما الطرفن قبل من
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 الفصل اخامس

 ،وســـبوعن مـــدة ،نورتـــون ســـتاذةاأ لـــدى ،الرابـــع الصـــف ر طالبـــة اآن ،ميتشــيا 
 مســتوى لتحديــد اختبــاًرا «نورتــون» الســيدة وجــرت. .وخــرى وايــة مــن نقلــ  قــد وكانــ 
 ر تضـعها  ون علـى  قـادرة  جعلـها  اـا  الفصـل؛  ر اأول يومها ر «ميتشيا» لدى القرا ة

 الصـــف يعـــادل مســـتوى «ميتشـــيا» وحـــرزت. .هـــا امناســـبة الســـليمة القرائيـــة احموعـــة
 ،اخـاص  التعلـيم  مـدرس  ،ريزجـوا  /بالسـيد  ،الفـور  علـى  ،نورتون /السيدة فاتصل  ،الثاني
 وفاد لقد. .اخاص التعليم خدمات لتلقى «ميتشيا» تأهيل   قد كان إذا اـ عم وسأل 

 قبـل  مـن  اخـدمات  مـن  النوعيـة  هـذه  تتلق ن ونها اأخرى امدرسة من ها امصاحب املف
 عــن ،«ميتشــيا» عــن وكثــر معلومــات نورتــون /الســيدة ترفــق ون ريز/جواالســيد واقــرح

 ومـواطن  ،لـديها  النوعيـة  التميـز  نقـاط  اعتبـار  مـع  امدرسـة  إى فيـه  وصـل   الـذي  اأسـبوع 
 امعلومــات ر لتناقشــهما امدرســة إى «ميتشــيا» والــدي  نورتــون/الســيدة ودعــ  ،القصــور

ــا الـــي ــن عرفتهـ ــارات مـ ــرا ة اختبـ ــرح القـ ــا والشـ ــق هـ ــاعدة وفريـ ــم مسـ ــد .امعلـ ــذ بعـ  تنفيـ
 «ميتشـــيا» والـــدة مـــع نورتـــون /الســـيدة  ـــدث  ،الفريـــق بهـــا ووصـــى الـــي ااقراحـــات

 .امدرسة ر ودائها وعن ابنتها عن معها للتحدث اـًشخصي مقابلتها بضرورة ووخرتها
 

 دعـ   حيـث  ،«ميتشـيا » ووالدة نورتون /السيدة بن امقابلة عقد من  وسبوع بعد
 ،القــرا ة صــعوبات مـع  العمــل ر متخصـص  أنــه ،اللقــا  ر للمشـاركة  «ريز/ جــواالسـيد 
 ونهـا  يبـدو  كـان  وونـه  ،قبـل  من اخاص التعليم خدمات تتلق ن ابنتهما ون والدها ووكد
 معلمتهـا  بـأن  باسـتماتة  يـدافعان  كانا ،اوقيقة ور .اأخرى امدرسة ر جيًدا وداً  تؤدي

 عــن  اعتــذرت  نورتــون/الســيدة  ون إا ،إعاقــة لــديها  «ميتشــيا » ون تقــرح ســوف  اجديــدة
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 تـــنج  ون تريـــدها وونهــا  ،«ميتشـــيا» بـــأمر فقــط  مهتمـــة ونهـــا لوالــديها  ووكـــدت ،ذلــك 
 الـذين  الطلبة كل مساعدة اـًمع عما قد ريزوالسيد /جوا ونها ووضح  كما ،اـًوكادمي

 ثــم ،إعاقــات ذي طلبــة وجــود علــى اأمــر  يقتصــر ون دون ،فصــلها ر صــعوبات مــن يعــانون
 علـى  «ميتشـيا » مسـاعدة  اريز/جوالسيد مع ها خطط  الي الكيفية كذلك ووضح 

 لـديهما  كـان  إذا اـ عمـ  ميتشـيا  والـدي   سـأل   ونهـا  كمـا  القرا ة، ر مستواها يتحسن ون
 .امنزل ر «ميتشيا» يساعدا أن استعداد

 

 ،طلباتهـا  كانـ   مهمـا  ،يسـاعدانها  سـوف  ونهمـا علـى   «ميتشـيا » اوالد وافق لقد
 عـن  حتملـة  وسـاليب  ثاثـة  نورتون/ السيدة طرح  وعندئذ. .اأمر هذا ر تكلفا ومهما

 تقــرو وهــي ،إليهــا اإصــغا  يســتطيعان ونهمــا ذلــك امنــزل؛ ر ابنتهمــا مســاعدة إمكانيــة
 تتعلمــه مــا ،نوعيــة مهــارات مارســة وو الوامضــة البطاقــات ســراتيجيةإ ومــارس ،اـًيوميــ

 تقـرو  وهـي  إليهـا  ااسـتماع ر  اـًمعـ  يشـرعا  ون علـى  وافقا ونهما كما ،يوم كل «ميتشيا»
 واف مـوجز  مـع  ،بوالـديها  اخـاص  اإلكرونـي  الريـد  عـر  دقيقـة  عشـرة  مس مدة يومًيا

 ،شـهر  غضـون  ر ،وخرى مرة اللقا  على والداها فوافق. .«ميتشيا» مستوى تقدم اعدل
 .ومرٍض مقنع بشكل «ميتشيا» تتقدم ن إذا

 

 ون واســتطاع  ،امدرسـة  ر معينـة  نوعيـة  خدمـة  ميتشـيا  تلقـ   ،واحـد  شـهر  بعـد 
 والــدي  مـع  نورتــون /السـيدة  تقابلــ  عنـدما . .كافًيــا يكـن  ن ولكنــه التقـدم  بعــ   قـق 

 ر «ميتشـيا » تقـدم  معـدل  اـًبصريـ  تصـف  ،معرفيـة  خططـات  هـم  ووظهـرت  ،«ميتشيا»
 بصـوت  القـرا ة  برنـامج  ودا  كيفيـة  ر نورتـون /السـيدة  مع الوالدان تشارك لقد .القرا ة

 بــذل ر يرغبــان ونهمــا علــى وافقــا ونهمــا كمــا ،طيبــة بنتــائج وتــ  والــي ،امنــزل ر عــال
 ومـرة . يـوم  كل ر تعلمتها  الي نوعية مهارات سيمارسان وونهما امنزل ر وكر  هود
 وبعــد .التقــدم تقــارير مــع اـًوسبوعيــ «ميتشــيا» بوالــدي  نورتــون/الســيدة اتصــل  ،وخــرى

 مواصلة على الطرفان واتفق ،وكثر ملموس تقدم  قيق ر «ميتشيا» بدوت ،آخر شهر
 .ذلك بعد الرنامج
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 وكـذلك  ،اأكادميـة  امهـام  ر ااخراط للطلبة فيها مكن ،بيئات امدارس إن
 اـًواجتماعيـ  اـًوكادميـ  اـًجاحـ  الطلبـة  بعـ    قـق  قد وبينما. .ااجتماعية العاقات ر
 الصــعبة التجــارب إن. .ذلــك لتحقيــق( يعــانون) يناضــلون آخــرين طلبــة فــتن ،امدرســة ر

 وسـو   ،والسلوكية ااجتماعية والقضايا ،اأكادمية القضايا تتضمن للطلبة الشائعة
 اأمــور ووليــا  مــع التواصــل إن .امدرســية واأزمــات ،وامشــاغبة وإهمالــه، الطفــل  معاملــة
 وو باارتيــاح  اأمــور  ووليــا   يشــعر  ا وقــد  ،القضــايا  هــذه  اعتبــاره  ر يأخــذ  ون إى عاجــة

 إى عاجـة  امعلمـن  فـتن  ،حـال  ويـة  وعلـى  .عـاتقهم  على ستلقى الي بامسئولية الرحيب
 ،اعتبـاره  ر الصـعبة  القضايا هذه يضع الذي ،الواض  ااتصال خطوط على  افظوا ون

 اإدارة وو امدرســـة سياســـات إى  ـــتكم الـــي ،القانونيـــة اإرشـــادية اخطـــوط وكـــذلك
 طبيعـة  ذلـك  ر اـا  ،تنـاق   سـوف  الصـعبة  القضـايا  هـذه  مـن  قضـية  كل إن. التعليمية
 . .اأمور ووليا  مع بالتواصل امتعلقة وااقراحات امدرسة ر امتاح والدعم الصعوبة

 

 

ــون ســـوف امعلمـــن كـــل ــة يعلمـ ــا مســـتوى الطلبـ ــعوبة مـــن مـ ــة الصـ  .اأكادميـ
ــاك ــافر الـــي  العوامـــل  مـــن  عـــدد  وهنـ  للفشـــل  إيـــاهم  معرضـــة  ،الطلبـــة  مواجهـــة  ر تتضـ

 وعوامـــل ،اإجليزيـــة اللغــة  تعلـــم كفــا ة  وافتقـــاد ،اإعاقـــات ذلــك  ر اـــا ،اأكــادمي 
 الثقافيـة  وااختافـات  ،امتـدهورة  ااجتماعية – ااقتصادية واأحوال ،اأسري التفكك

 يتعرضــون قــد الــذين الطلبــة مــن وخــرى  موعــة هنــاك .الــبع  وبعضــهم الطلبــة بــن
 عــدم وو باملــل يشــعرون قــد الــذين اموهــوبن الطلبــة وتتضــمن ،الدراســي الفشــل مخــاطر
 يقومـون  مـا  لبسـاطة  وو تعيينـات  مـن  يؤدونـه  مـا  لتفاهـة  إمـا ) جهودهم  استنفار ر الرغبة

 مرضـية؛  بصـورة  تنجـز  ا راـا  الطلبة من احموعة وهذه .(امرجم – مشكات من عله
 قـــدراتهم حســـب ثابتـــة متســـقة اســـتويات الطيـــب اأدا  مـــن يتمكنـــون ا ونهـــم باعتبـــار

 جيــًدا إعــدادهم إى  تــاجون امعلمــن فــتن ،الســبب عــن النظــر وبغــ  .(م1004 ،ســيلي)
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 وودائهــم فصــوهم عــر اأكادميــة؛ القــدرات ومــن ،الطلبــة مــن عــري  مــدى مــع للعمــل
 .النجاح على الطلبة مساعدة الطلبة ومور ووليا  مع يعملوا ولكي فيها؛

 

ــة مكــــن ــد للطلبــ ــعوبات  ديــ ــة الصــ ــائل اأكادميــ ــدة بوســ ــة عديــ  إن .متنوعــ
 امهـارات  افتقـاد  وو والكتابـة  القـرا ة  ضـعف  هـي  اأكادميـة  للمشـكات  ةالرئيس امؤشرات

 ضــعف هـي  اـًوضوحـ  اأكادميـة  امشـكات  وكثــر ولكـن . امشـكلتن  كلتـا  وو الرياضـياتية 
 ا همـ الفــ قطعــة  قــرا ة وو امكتــوب الــنص شــفرات فــك ر الصــعوبة إن .القــرا ة مهــارات

 بصــفة ترتكــز ولكنهــا ،القــرا ة منــاهج وو اإجليزيــة اللغــة ر فحســب اأدا  مســألة تعـوق 
 إن «والتبـــين البيـــان» كتابـــة ر اجـــاحب يقـــول) يدرســـونها الـــي امـــواد كـــل ر عامـــة

 جـواهر  ملـك  ملكهـا  فمـن  ،امعـارف  ونـواع  كل فيه تصب الذي «الوعا » الدن هي القرا ة
 ون الطلبــة يتوقــع حيــث( والصـحة  ،والعلــوم، التــاريخ: مثـل ( )امرجــم – وقائــدها امعرفـة 
 .امعارف على للحصول يقرووا

 

 الفقـية  اأساسـية  امهـارات  تـؤثر  ا.. الطلبـة  علـى  اأكادميـة  امشكات تأثيات
 الصـــعوبات إى تقــود  ون مكنهــا  اـًويضــ  الضــعيف  اإجــاز  ولكــن  ،امدرســي  اأدا  ر فقــط 

 ،طـا ٍ  سـبب  هـي  اأكادميـة  العيـوب  فـتن  ،اوقيقة ور .امدرسة من والتسرب السلوكية
 غـــي الطلبــة  إن(. م1007 ،وآخــرون   ،رايــر  مــاك ) امدرســة  هجــر  إى ابلطلبــة الطا يــدفع 

 لـيس  ،عرضـة  وكثـر  هـم  اوسـابية  امفـاهيم  مـع  والتعامـل  والكتابة القرا ة على القادرين
 اـًويضــ ولكــنهم ،متواضــع مســتقبلي مدرســي ودا  وو القيمــة فقــي مســتقبل مواجهــة فقــط

 .امدرسة وسوار خلف يقع الذي ،العان ر للفشل عرضة
 ،امتواضــعة  اأكادميــة امهــارات ذوي الطلبــة إن.. للمخــاطر التعــرض مؤشــرات

 البحـوث  وظهـرت  وقـد  .ااجتمـاعي  السـلوك  مـن  متواضـعة  وو ضـعيفة  ومـاط  لديهم تكون
/  متعـاونن  وو منحرفن/  غاضبن يصبحوا ون إما ،الدراسي للفشل امعرضن الطلبة ون
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/  ااهتمـام  يظهـرون  وو ،اانسـحاب  وو التعـاطف  إمـا  اـًويضـ  يظهـرون  ونهـم  كما. .متآلفن
 ون وتـدرك  تتعـرف  ون إى  تـا   فتنك ،وكمعلم .(م1007 ،وآخرون راير ماك) امشاركة

ــذه ــاط هـ ــن اأمـ ــلوك مـ ــد السـ ــق قـ ــن تنبثـ ــعوبات مـ ــة الصـ ــاني الـــي اأكادميـ ــا يعـ  منهـ
 .الطالب

 

 ون جب اأكادمي الفشل مخاطر امعرضن الطلبة بدعم امتعلقة امسئولية إن
 فريـق  ودعـم  وامـديرين  امدرسة مستوى فعلى اأمر؛ ر امشاركة اأطراف كل بن تقسم

 امنــوط الــدور مثــل اـًمامــ ،بــه القيــام مــن لــه ابــد ،دوًرا مــنهم لكــل فــتن ،وامعلمــن العمــل
 بهــا  مكــن الــي الكيفيــة  تعــر ف علــى اـًحريصــ  كــن ،وكمعلــم .والطلبــة  اأمــور بأوليــا 

 الـي  الكيفيـة  كـذلك  تعرف وون ،منهم امطلوب اأكادمي باأدا  يقوموا ون لطابك
 ليظلـوا  إضـافية  مسـاعدة  إى الطلبـة   تـا   قـد  .امطلـوب  بالـدعم  هممد  ون بها مكنك

 .الفصـــل ر للمنــاهج  بـــه تقــوم  الـــذي والتــدريس  الشـــرح باتبــاع  ،الصـــحي  الطريــق  علــى 
 ينبغــي مــا تعلــم علــى قـادرون  ،مــا فصــل ر ،الطلبــة مـن % 90 حــوالي فــتن ،عامــة وكقاعـدة 

 – وخـرى  مسـاعدات  وو امدرسـة  بعـد  مـا  لفـرات  شرح دون وي) إضافية ما مات دون تعلمه
 اما مــات عـن  كـثي  كتــب لقـد . .(م1009 ،روبـرتس  ؛م1003 ،نكســتيبا بـارتون ( )امرجـم 

ــة ااســــتجابة وذوي اإعاقــــات ذوي للطلبــــة إعــــدادها جــــري الــــي والتجهيــــزات  الربويــ
 العـام  الفصـل  ر اللغـوي / الثقـار  التنـوع  ذوي للطلبـة  امناسبة امناهج وكذلك ،اـًثقافي

 ،وفرهـــــ ؛م1003 ،فـــــورد ؛ وجـــــاردنر ،كارتيلــــد   ؛م1003 ،دايكـــــسبراتـــــر، و ،كـــــارتر :مثــــل )
ــر  هــــــذه  إن .(م1030،ســــــكروجس  وبــــــيي، و وماســــــر  ؛م1009 ،رتونوبــــــا  ،باكــــــا  ،كلينجــــ

 تســـتطيع لـــن ونــك  وجـــدت وإذا .الطلبــة  لكـــل – عـــام بشــكل  – مناســـبة ،ســراتيجيات اإ
 النصـــيحة تطلـــب ون فعليــك  ،للطالـــب الفرديـــة اأكادميــة  ااحتياجـــات بكـــل اإيفــا  

 مــن تتأكــد ون علــى يســاعدك ســوف بــذلك القيــام إن .اإدارة وو زمائــك مــن وامسـاعدة 
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 مشـكات  إى يقـود  الـذي  ،امتواضـع  اأكـادمي  اأدا  مـن  مـط  إى طابـك  انزاق عدم
 .اأسرية حياتهم ور مدرستهم ر اـًحتم يلقونها ،وخرى

 

ــل حــــدوث ر تــــؤثر ون مكــــن زاخــــم بشــــكل امتنوعــــة امدرســــية امواقــــف إن  الفشــ
 – خاصـته  ر – امدرسـي  وامناخ اإمالية القواعد ون كما. .طابك لدى اأكادمي

 وظهــــرت ،امثــــال ســـبيل  فعلــــى امتواضـــع؛  اأكــــادمي اأدا  حـــدوث  ر همايســــ ون مكـــن 
 الطلبـــة إن .التعلـــيم مـــن التســـرب ر قـــرارهم ر تـــؤثر ،التاليـــة الطالـــب آرا  ون اأعـــاث

 :ونهم لو امدرسة لرك مياب وكثر
 إليها ينتمون ا بأنهم يشعرون. 

 احتياجاتهم يناسب وا ماب اـًمكان – اـًعموم – امدرسة يرون. 

 كبي بسجن وشبه امدرسة ون يعتقدون. 

 بااغراب ويشعرون، هم امدرسة بدعم اإحساس يفتقدون. 

  ر مرونــة ويــة هنـاك  ليســ  وونــه، للغايـة  مبكــر وقــ  ر تبـدو  امدرســة ون يعتقـدون 
 (.م1007،  وآخرون راير وماك ؛م1004،سيلي) اليومي امدرسي اجدول

 ،اأكــــادمين وامســــاعدين امدرســــة إداري مــــع يعملــــوا ون مكــــنهم امعلمــــن إن
 بشـكل  تقودنـا  ون مكنهـا  والـي  ،امدرسـة  ونظمـة  تعمـيم  وجل من اأمور؛ وووليا  ،والزما 

 وجداول ،جيدة ماذ  من عرض برامج بتطبيق جيًدا إعداده    ،طالب إى اـًضمان وكثر
 بعضـهم  مـع  ليتشـاركوا  ،نفسـها  الفصـول  ر الطلبـة  مـن  كـبية   موعات وإدرا  ،مرنة

 .هم يشرحون الذين امعلمن نفس البع ،
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ــل  قبــــــــــــــــــــــــ
/ اللقــــــــا ات

 ااجتماعات

  اا يضمنه ذلك من ماذ  العمل، نتائج  ،ودا  الطالب وكادمًياجميع امعلومات عن
 .، والبيانات اأخرىااختبار، التصنيف

 جدولة امواعيد امتاحة للقا  ووليا  اأمور. 
 ســبب احتياجــك إى مناقشــة امتاعــب الــي    هــم، لتــرر ووليــا  اأمــور ا مــع ـًكــن ومينــ

 .ا  اأمورينده  وولي، فلن ووليا  اأمورمنها  يعاني
  إى امشــاركة، اســيما امعلمــن اآخــرين     بــدعوة اآخــرين   –إذا اســتلزم اأمــر    –قــم ،

 .مشكات ماثلة للمشكلة الي لديكالذين لديهم 
 اأفراد اواضرين ر ااجتماع قم بالتعارف بن. 
 ر ااجتماعاإدا  به  ، لتتذكر كل ما   سجل ماحظاتك. 
  ؛ فمـن امؤكـد ون   وتصـنيف امسـتوى   ،نتـائج ااختبـار  اأكادمي ووفر ماذ  من العمل

 .ما يفعله طفلهم ر الفصل تعر ف ووليا  اأمور يرغبون ر
   ؛ فـاخرائط امعرفيـة واأشـكال البيانيـة     البيانـات الـي تتصـل بـأدا  الطالـب     قم بعـرض

دوات عرض ا وو هبوط مستواه مكن ون تكون وـًالي توض  معدل مو الطالب وكادمي
 .ر الدالة على حدوث التقدم وو عدم حدوثه فاعلةبصرية 

  قـدر اسـتطاعتك    ،انتهى اللطف والدقة واأدا  اورر امتميـز  – ووليا  اأموروخر
 .ون طفلهم ا يؤدي بالشكل امتوقع –

 ن وو امعلمن وو إداريي اآخري الطلبة، وليس على احتفب بركيز اللقا  على الطالب
؛ فأوليا  اأمور قد يرغبون ر إلقا  اللوم على اآخرين بهدف الدفاع عن وجود امدرسة

 .صعوبات لدى طفلهم
 بتقديم حلول كثية للغاية. ووليا  اأمور، ولكن ا تربك قدم حلواب حدودة 
           طي خطة عا  مكـن ون تشـرك فيهـا كـل اأطـراف امعنيـة بتعلـيم الطالـب، اـا ر

 .اأمورذلك ووليا  
          ــل إنهـــا  اللقـــا  / ااجتمـــاع تأكـــد مـــن ون ووليـــا  اأمـــور لـــديهم امعلومـــا ت الـــي  قبـ

معلومـات متعلقـة    ،: امواد التعليمية الازمـة خطـة العـا     تاجون إى اتباعها )مثل
 .بكيفية ااتصال(
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 وعنـد ذهابـك حـو البـاب لانصـراف     .قم بتنها  امناقشات الي تبدو عدمة اجدوى .، 
. راــا  .حــاول ااتصــال بهــم ر وقــ  احــق     .وجــه الشــكر إى ووليــا  اأمــور وضــورهم    

  . تا  آنذاك إى مساعدة من زميل لك
بعـــد اللقـــا   

 / ااجتماع
   واخـــرائط ومـــوذ  اأدا  اأكـــادمي، نتــائج ااختبـــار : واصــل مـــع امعلومـــات، مثــل ،

 امعرفية الي تبن تقدم الطالب وو عدم تقدمه.
    الـي  علـى امشـاركة ر اخطـة العاجيـة     تابع تواصلك مع ووليا  اأمـور؛ فـتذا وافقـا ،

ا للكيفيــة الــي ـًعرضـتها عليهــا امســاعدة طفلـهما، اتصــل بهمــا واطلــب منهمـا توضيحــ    
   .ستمضي بها اخطة.. وافق على اللقا  بهما مرة وخرى، إذا لزم اأمر

 

ــا لديــــه صــــعوبة وكادميــــة، عليــــك  ـًفتنــــك عنــــدما تــــدرك ون طالبــــ كمعلــــم،  ا مــ
. إن اللقـا ات التمهيديـة مـع ووليـا  اأمـور قـد تكـون        تصال بولي اأمر لرتيـب عقـد لقـا    باا

ــدة لل ــن     مفيـ ــر عـ ــات وكثـ ــى معلومـ ــول علـ ــةحصـ ــة   الطلبـ ــاعبهم اأكادميـ ــاريخ متـ ــل تـ  ،، مثـ
، مبكــًرا الطلبــةومكــن  ديــد متاعــب   إذاوالعوامــل الــي قــد تتســبب ر إحــداث هــذه امتاعــب.  

لـــن  –ر ودنـــى حـــدودها  –، مـــع اأمـــل بـــأن امشـــكلة  اممكـــن ون تبـــدو خطـــة العـــا   فتنـــه مـــن
لــى تتفــاقم.. إن الكيفيــة الــي ستتصــل بهــا بأوليــا  اأمــور مــع هــذه امعلومــة ســوف تعتمــد ع    

وو  اهـاتف عـن طريـق    منـك  واون يسمعر ن و؛ فقد يرغبووليا  اأمورالطريقة الي يفضلها 
ت ووصــل  إى وقصــى مــدى   بالريــد اإلكرونــي وو باماحظــات امكتوبــة.إذا تفاقمــ  امشــكا   

، ومـن  لوجـه مـن وفضـل اإجـرا ات اممكنـة      اـً، مكـن اعتبـار اللقـا  وجهـ    وية حال، فتنه على ها
وحـــد ا تمـــل كـــذلك ون يكـــون لصـــا  الطالـــب ون تـــتم دعـــوة آخـــرين أحـــد اإداريـــن وو    

 مــدرس مســاعد( ليشــارك ر اللقــا    –إداري  –امرجــم( )مثــل امستشــار النفســي    –الــزما  
ونـــاس وو تشـــكيل مـــن ووليـــا    إن النيـــة ر دعـــوة اآخـــرين ليســـ  ر جميـــع  .(م1009، بـــوتر)ت

. تصــادف اآخــرين كــذلك ، فمــن ا تمــل ون ن إذا روى وحــد امعلمــن امشــكات ، ولكــاأمــور
إذا اجتمــع كــل معلمــي الطالــب مــرة واحــدة مــع ووليــا  اأمــور عمــا لــو ون       "إنــه مــن اأســهل  
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، بــوترمناقشــة نفــس القضــايا" )  ،بشــكل فــردي  ،معلمــن خــتلفن تقــابلوا مــع ووليــا  اأمــور   
 (.11ص

باإضـافة إى اسـتخدام ااقراحــات الـواردة ر الفصــول اأخـرى، والــي تنظـر بعــن      
بشـــكل  –، فتنـــه عنـــد الرتيـــب وـــدوث اللقـــا ات  «معلـــما –ااعتبـــار إى لقـــا ات ولـــي اأمـــر 

دول اجـ للتعامـل مـع مشـكلة مـا، عليـك إتبـاع اخطـوط اإرشـادية امقدمـة ر           –متخصص 
 (.331(، والشكل رقم )3-3رقم )

 

  ي سكويبسجو :الطالباسم 
 .والعلوم( الفهم خال امواد الدراسية )مثل: التاريخ والصحة سن القرا ة بهدف  :اهدف اأكادمي

 :فتن امعلم سوف ،ر امدرسة :اخطة العاجية
 )يدر س جوي إسراتيجية )شخص / حدث / مكان / حديث. 
  لتحدث عند قرا ة معلومات ا توىسراتيجية اإبأن يستخدم  جوييذِكر. 
  وسبوعـيـًاواإفادة عن مستوى تقدم جوي  ،اختبارات نهاية الفصل ي رجويستعرض تقدم. 

 

 :ر امنزل، سوف يقوم الوالدان بــ
  مكان( وثنا  قيامه بتكملة واجباته امنزلية.حدث جوي باستخدام اسراتيجية )شخص/تذكي / 

 رسية للتأكد من دقة اأدا  وصحته، وكتبه امدجوي مراجعة اماحظات الي تدون ر كراسة. 
 امساعدة ر دراسته لاستعداد أدا  اختبارات نهاية الفصل. 

 نوفمر 31 :التاريخ
 التوقيع                                                                                                                

 ......    ...............................                                                                             :خصائي النفسياأ

 ......    ...............................                                                                                                :امعلم

 ......    ...............................                                                                                      :ووليا  اأمور
 

 

 م.1007امصدر: برانر ، 
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 ففــي. للمعلمــن ةالرئيســ الشــكاوى وحــد امدرســة ر الطالــب ســلوك ســو  ي عتــر
ــع، ــار الواقـ ــن% 19 وشـ ــ امعلمـــن مـ ــهم ْنَمـ ــا  يلـ ــتوى ون إى ااستقصـ ــو  مسـ ــلوك سـ  سـ
(. م1003 اأمريكيـــة، والتعلــيم  الربيـــة وزارة) تعلــيمهم  مـــع يتعــارض  امدرســـة ر الطالــب 
ــل ،ااجتمـــاعي الســـلوك مشـــكات مـــن قلـــياب اعـــدًد امعلمـــون يعـــاج خـــاص، وبشـــكل  :مثـ
 تكـوين  وصـعوبة  امقاعـد،  ر باجلوس االتزام وعدم ائقة، غي بألفاظ والتحدث التأخر،

 وعـــداد ر تزايــد  مــة  ذلـــك ومــع . اأعمــال  إكمــال  ورفـــ  عليهــا،  واوفــاظ  الصــداقات 
 .مدارسهم ر خطيةمشكات  حدوث يدركون الذين امعلمن

 

 مـــن عديــد  حــدوث  عـــن مــؤخًرا  العامــة  امــدارس  ر العـــاملون امعلمــون  وبلــش  لقــد 
 اـًتقريبـ  (%11) وبلـش  امثـال،  سـبيل  فعلـى . يومي بشكل بالسلوك امتعلقة اخطية امشكات

 نزاعـات  ونشـوب  امعلمـن،  جـاه  الطلبـة  جانـب  مـن  اليـومي  ااحـرام  عـدم  عن امعلمن من
 مبـاني  وطريـب  ،%(3) امخـدرات  وتعـاطي  ،%(31) معلمـيهم  اللفظية واإسا ة ،%(31) بدنية

 وحيـــــازة ،%(1) العرقيـــــة والتـــــوترات ،%(1) الكحوليـــــة امشـــــروبات وتنـــــاول ،%(4) ةيامدرســـــ
 عــن ،الثانويــة امرحلــة ر يدرســون الــذين امعلمــن مــن وكــر نســبة وتــرى%(. 3) اأســلحة
 حقيقيــة خطــورة مثــل امشــكات هــذه ون اابتدائيــة، امرحلــة ر يدرســون الــذين زمائهــم

ــتثنا ) ــة النزاعـــات  باسـ ــة بـــن  البدنيـ ــيم الربيـــة  وزارة ،الطلبـ  ،(م1003 اأمريكيـــة،  والتعلـ
 مـن  بـدً ا  بالسـلوك  امرتبطـة  امشـكات  معـدل  بزيـادة  تفيـد  اليالتقارير  مع ذلك ويتسق
 (.م1003 وكوستيلوا، وجولد) امراهقة مرحلة حتى الطفولة مرحلة

 

 اأطــر مــن ختلــف لعــدد اـًوفقــ طــرق بعــدة الســلوكية امشــكات تصــنيف مكــن
 يصـنف  واسـع  بقبـول   ظـى  تصـنيف  نظام ومة(. م1004 كيولينان،) والفنية الفلسفية

 اخارجيــة فالســلوكيات. وخـرى  ســلوكية ومشــكات وداخليـة،  خارجيــة إى السـلوكيات 
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ــر ــن تظهــ ــرفات خــــال  مــ ــرد تصــ ــرق :مثــــل  الفــ ــدة اخــ ــدوان، نظاميــــة  لقاعــ  بينمــــا  والعــ
 وو اـًمكتئبــ/مــنفعاب الفــرد يكــون ون مثــل، العاطفيــة امشــكا تعــي الداخليــة الســلوكيات

 فتشـمل  اأخـرى  السلوكية امشكات وما. جسدية ومراض من يعاني وو اـًمكتئب/اانطوائيـً
ــة وامشــــكات الفكريــــة، وامشــــكات ااجتماعيــــة، امشــــكات ــز باانتبــــاه امتعلقــ  والركيــ

ــينباك) ــكورا، وشــ ــر(. م1003 وريســ ــدول :انظــ ــم اجــ ــر ل (1-3) رقــ ــد فتعــ ــن عديــ ــة مــ  ومثلــ
 .الطلبة تواجه الي والسلوكية ااجتماعية التحديات

 

 جانـب  مـن  سوية غي لسلوكيات قوية وو/و متكررة حاات حدوث تاحب عندما
 لـن  امبكـر  التـدخل  دونبـ ف اوـال،  ر امناسـب  الـدعم  علـى   صـل  ون امهـم  فمـن  طابـك، 

 التــدريس مهمــة وجعـل  امدرســة ر الطلبــة جـاح  ر فقــط الســوية غـي  الســلوكيات تـؤثر 
 تصــاحب مشــكات حــدوث ر تتســب ون اـًويضــ اممكــن مــن بــل لــك، بالنســبة اـًصعبــ ومــًرا

 (.م1004 كيندزيورا،) حياتهم مدى الطلبة
 

 يـؤثر  ذلـك  فـتن  سلوكية، مشكات الطلبة ي ظهر عندما: الطلبة على التأثيات
 امشـكات  هـذه  معاجة تتما ن وإذا. امستقبل ور اوالي الوق  ر الطرق من بعدد فيهم

 امســتويات  علــى  ضــعيفة  نتــائج  إى تــؤدي  ون اممكــن  فمــن  مبكــرة،  مرحلــة  ر الســلوكية 
 خطــر ر سـيكونون  الطلبــة ون إى باإضـافة  هــذا. والشخصـية  واأكادميــة ااجتماعيـة 

 عنـدما  واوـبس  العنـف،  وفعـال  إى واميـل  امخدرات، وتعاطي امدرسة، ر لدخفاق متزايد
ــل ــدار علـــى  الســـلوكية  مشـــكاتهم  تتواصـ  وكوســـتيلو،  وجولـــد ) الدراســـية  وعـــوامهم  مـ

 (.  م1004 كيندزيورا، ؛م1003
 

 الدراســة؛ تـرك  خطـر  اخصـوص  وجـه  علـى  معرضـن  الطلبـة  مـن   موعـة  مـة 
 الطلبــة وهنـاك . وسـلوكية  عاطفيـة  اضـطرابات  مـن  يعـانون  الـذين  امعـاقون  الطلبـة  إنهـم 

 تـرك  إى ويًضـا  ميلـون  والـذين  ،"القصـص  سرد وو الكتابة وو القرا ة" ايستطيعون الذين
 الطلبـة  هـؤا  (. م1009 اأمريكيـة،  والتعلـيم  الربيـة  وزارة)هاترك على اإجبار وو امدرسة
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 ن ظــم ر اأمــر بهــم ينتهــي ســوف امناســبة، امبكــر التــدخل خــدمات تزويــدهم يــتم ن إذا
 (.191. ص ،م1004 روثيفورد، ليون، نيلسون،) البالغن وو اأحداث حبس

 

ــعيد علــــى ــر، صــ ــؤثر آخــ ــلوكية امشــــكات تــ ــة الســ ــة ر للطلبــ ــة البيئــ  التعليميــ
 امثــال ســبيل علــى م1003/1009 العــام ففــي. الفصــل ر زمائهــم علــى ثــم ومــن ،بامدرســة

 وو باأســـلحة، الشــجار  مثـــل جنائيــة  حـــوادث عــن  العامـــة امــدارس  مـــن (%99) حــو  وبلغــ  
 هـذه  عـن  الشـرطة  بـتبا   العامة امدارس هذه من (%19) قام  وقد امدرسة؛ مباني طريب

 مـس  عـن  اإبـا   يـتم  عـام،  وبوجـه (. م1003 اأمريكيـة،  والتعلـيم  الربية وزارة) اووادث
 (.اأمريكية والتعليم الربية وزارة) طالب (300) لكل إجرامية حوادث

 

 سلوكية، مشكات الطلبة إظهار ورا  تقف الي اأسباب تتنوع: اخطر مؤشرات
ــتوى ر وطتلـــف ــع. تعقيـــدها مسـ ــاث تشـــي ذلـــك، ومـ ــد ون إى اأعـ ــن العديـ ــل مـ  عوامـ

 عبـارة  هـي  اخطـر  وعوامـل . سـوية  غـي  سـلوكيات  ي ظهرون الذين بالطلبة ترتبط اخطر
 ر اهًمومســ اناجًحــ اعضــًو الطفــل يصــب  ون احتماليــة مــن تقلــل حــاات وو مواقــف عــن

 امشــاركة علــى الطلبــة قــدرة تعيــق فهــي ،(م1004 وآخــرون، نيلســون)  تمعهــا/ تمعــه
ــاح ــة اأنشـــطة  ر بنجـ ــة، ر واأكادميـــة  ااجتماعيـ ــن ومـــن  امدرسـ  إى تصـــنيفها  اممكـ
 وعوامـــل امنزليـــة،/اأســـرية والعوامـــل الفرديـــة، العوامـــل:اخطـــر مـــن  موعـــات مــس 
 علـى  ومثلـة  (1-3رقم ) القائمة توض . امدرسية والعوامل الفصل،/امعلم وعوامل ،اأقران
 .احموعات هذه من كل ر اخطر عوامل
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 خالفة القواعد
 السرقة
 الكذب
 اخداع

 عدم الشعور بالذنب عن السلوك السيئ 

 

 القلق/ااكتئاب
 كثًياالبكا  

 الشعور بعدم القيمة
 التحدث عن قتل نفسك

 خائف وو قلق بشدة
 

 

 ااجتماعية امشكات
 الشكوى من العزلة

 الشعور بعدم اوب من اأقران
 الشعور بسو  معاملة اآخرين

 

 العدوان
 الشجار

 تهديد الناس
 طريب وإتاف امباني

 

 اانطوا /ااكتئاب
 ون تكون حزينَا

 باأشيا  لنفسكااحتفاظ 
 عدم ااستمتاع كثًيا

 

 الفكرية امشكات
 ماع اأشيا 

 القيام بسلوك غريب
 التحدث بأفكار غريبة

  

 مراض اجسديةأا
 الغثيان- الصداع  -الدوار 

 

 اانتباه/الركيز مشكات
عــــــدم القــــــدرة علــــــى الركيــــــز وو     

 الشعور بالتهور وااندفاع 
 

 .م1003 وريسكورا؛صدر: مأخوذ من وشينباك ام
 

 سـيقل  والرعايـة،  للتنشـئة،  آمنـة  ومـاكن  تكون ون جب ونها امدارس ت درك عندما
 وكـر  بشـكل  سـيكزون  ونهـم  جانـب  إى سـلوكية،  اشـكات  الطلبـة  إتيـان  اأرج  على
 يــتم اإجــابي الســلوك لــدعم ن ظــم مــة وخــرى ناحيــة ومــن. اأكادميــة دراســتهم علــى

 بـداب  اخطـية  السـلوكية  امشـكات  وقوع منع استباقية إجرا ات اطاذ بهدف تصميمها؛
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ــن ــار مـ ــى ظهورهـــا  انتظـ ــوزين،) الطلبـــة  علـ ــونروي، ؛م1001 كـــي،  وجـ  هيندركســـون،  كـ
 توقعـات   ـدد  أنهـا  وداعمـة  مهمـة  اإجـابي  السـلوك  دعـم  ن ظـم  وتعتر (.م1004 هيسر،

 تشــارك ونهــا عــن فضــاب اأكــادمي، والســلوك ااجتمــاعي الســلوك مســتويي علــى عاليــة
 امنطقيـة  وااجتماعيـة  الثقافيـة  العوامـل  وطدم اأسر، مع ليةعاوف بكثرة التوقعات هذه

 ؛م1004 جيميســــون، موريســــون، فيورلــــونج، ؛م1004 ولتشــــولر، إيــــامون،) الفرديــــة لأســــر
 مــن اتصـال  مسـؤولن  توظــف ون للمـدارس  ومكـن (. 1003م جيجليــك، كـارك،  سـكافي، 

 سوية غي سلوكيات من يعانون الذين اأطفال تربية ر خرة لديهم من اأمور ووليا 
ــدف ــاركة بهـ ــع خـــراتهم  مشـ ــرى اأســـر  مـ ــوزين،) اأخـ ــا وو ،(م1001 كـــي،  جـ  تـــوفر  راـ

 بعـد  وو الدراسي، اليوم خال سوا  – امدرسة ر ووسرهم للطلبة العقلية الصحة خدمات
 (.م1001 سارا، ام،) الدراسي اليوم انتها 

 

: الوقايـة  مـن  مسـتويات  ثاثـة  علـى  اإجـابي  السـلوك  دعـم  ن ظـم  تشتمل ون جب
 ونهـا  اعنـى  عاميـة،  بأنهـا  اأول امسـتوى  مـن  الوقاية برامج تتسم. والثالث والثاني، اأول،
 جميـع  الدراسـي  والفصـل  امدرسـة  بيئـة  لتحسـن  ص ـمم   سـراتيجيات إو ن ظـم  عن عبارة

 (%30) إى %(90) مــن تــراوح لنســبة الوقايــة مــن امســتوى هــذا يكفــي عــام وبشــكل. الطلبـة 
 والكتابــة، القــرا ة الطلبـة  لتعلــيم عاميــة بـرامج  تتضــمن ذلــك علـى  اأمثلــة. الطلبــة مـن 

 العنـف  من والوقاية والنظام، ااجتماعية، امهارات وتنمية اخافات، وحل الغضب، وإدارة
 (.م1004 فرانكينبيجر،  -بييب اين،)
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 مزا  اجتماعي سي . -

 .قدرة إدراكية ضعيفة -

اســتيعاب ضــعيف لوجهــات   -
 .النظر

قــــدرة ضــــعيفة لانعكـــــاس    -
 .على اواضر وامستقبل

ــارات قليلـــــــــــة وـــــــــــل    - مهـــــــــ
 ./حل اخافاتامشكات

صعوبات التفاوض امتعلقة  -
 ببيئة امدرسة

 ذكور )خارجي( -

 إناث )داخلي( -

امشـــــــــاركة الضـــــــــعيفة ر   -
 .امدرسة

 .حالة اأقلية العرقية -

التحصـــــــــيل اأكـــــــــادمي    -
 .الضعيف

 كبية. مشكات -

القـــــــــــــــــــــــرا ة مهــــــــــــــــــــــارات   -
 .والرياضيات واللغة

 .امكتوبة/امقرو ة  -

 .اإخفاق ر امدرسة -

 .العجز -

اأســــــــــــــــــــــــــــــــــــلوب  -
 .السلطوي

 .اأسلوب اجري -

 .الفقر -

 .الوالد الوحيد -

ضـــــــــعف الــــــــــدعم   -
 .العاطفي

 .ضعف اإشراف -

ــات   - ضــــعف التوقعــ
 .التعليمية

اســتخدام النظـــام   -
 .امادي

ــع   - ــاورة مـــــــــــ احـــــــــــ
العصــــــــــــــــــــــــــــــابات  

 .واجرائم والعنف

مصـــــــــــــــــادقة  -
وصــــــــــــــــــدقا  
لــــــــــــــــــــــــديهم 

 .مشكات

ــايقة  - امضـــــــــــــ
 .السريعة

عــــــــــــــــــــــــــــــــدم  -
مصـــــــــــــــــادقة 
وصــــــــــــــــــدقا  

 ن.حقيقيو

حــدود قليلــة   -
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  

 .اأصدقا 

اخـــرو  مـــع    -
اأقـــــــــــــــــــــران 

 .القدامى

الضـغط مـن    -
قــــــــــــــــــــــــــــرين  

 .منحرف

قواعــد حــدودة   -
 .للسلوك

فــرض امــذاكرة   -
 .بالقوة

العقــــــــاب علــــــــى  -
عـــــــدم إكمـــــــال   

 .اأعمال

مكافــأة وصــحاب   -
الــــــــــــــــــــــــــــدرجات 

 .العالية

 .متكررةبدائل  -

عـــــــــــدم وجـــــــــــود    -
خطــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 

 .سلوكية

إجـــــــــــــــــــــــــــــرا ات   -
 .عقابية

 

قواعـــــــــــــد/توقعات غـــــــــــــي   -
 .واضحة

عـــــــــــدم وجـــــــــــود خطـــــــــــط   -
ســـــلوكية علـــــى مســـــتوى  

 .امدرسة

التواصـــــل الضـــــعيف مـــــع     -
 .اأسر

توقعــات ووهــداف ختلفــة   -
 .من جانب اأسر

سياسات إيقـاف /اسـتبعاد    -
 .شديدة

مارسات ثقافية ا ظى  -
 .بااستجابة

إدراك العوامـــــل مـــــن جانـــــب   -
ووليــا  اأمــور علــى ونهــا غــي  
آمنـــــة وو غــــــي مرحـــــب بهــــــا   
ــى    ــاعد علـ ــل تسـ ــيس عوامـ ولـ

 .الربية والتنشئة وااعتنا 

اخفـــــــــــــاض التوقعـــــــــــــات    -
 .اأكادمية والسلوكية

 .خدمات دعم غي كافية -

إشـــراف غـــي مائـــم علـــى     -
 .املعب

يليز، كوتسويرس، بانن، ؛ جم1004م؛ فيورلونج، موريسون، جيميسون، 1004مصدر: مأخوذ من إيامون، ولتشيلر، ا
 .م1003 ،؛ سكافي، كارك، جيجليكم1004م؛ نيلسون، ليون، روثيفورد، 1003زابوسينك، 
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 بهدف الثاني؛ النوع من الوقاية سراتيجياتإو ن ظم ص مم  اآخر، اجانب على
 امعرضــن( امدرسـة  طلبــة تعـداد  مـن % 33-3 حــو الغالـب  ر) امســتهدفن الطلبـة  مسـاعدة 

ــاق خطـــر ــتوين علـــى اإخفـ ــاعي امسـ ــبب واأكـــادمي ااجتمـ ــا بسـ ــه يعـــانون مـ ــن منـ  مـ
 كثافــــة وكثــــر بأنهــــا ســــراتيجياتواإ الــــرامج هــــذه وتتســــم. ســــوية غــــي ســــلوكيات

ــيم علــــى وتركيــــًزا ــالطل تعلــ ــارات ةبــ ــة، امهــ ــد ا الــــي التكيفيــ ــ توجــ ــتودع ر اـًحاليــ  مســ
 النـوع  مـن  التـدخل  حـاات  علـى  اأمثلـة . بكثـرة  ي ظهرونهـا  ا ونهـم  عـن  فضـاب  معلوماتهم،

 لـن، ) الغضـب  وإدارة ااجتماعيـة،  امهـارات  مثـل   ـاات  ر خاصـًا تدريبـًا تتضمن الثاني
 (.  م1004 فرانكينبيجر،-بييب

 

 الــي اخطـر  عوامـل  لتقليــل م صـممة  فهـي  الثالــث، النـوع  مـن  الوقايــة بـرامج  ومـا 
 اأنـواع  وهـذه . ومزمنـة  خطـية  سـلوكية  مشـكات  مـن  يعـانون  الـذين  الطلبة ها يتعرض

ــن ــي التـــدخات مـ ــواع هـ ــة ونـ ــتناًدا فرديـ ــات إى اسـ ــة احتياجـ ــذين الطلبـ ــتجيبوا ن الـ  يسـ
 تتضـمن  التـدخات  مـن  النـوع  هـذا  علـى  اأمثلـة . والثاني اأول امستوين على للتدخات

 والتــــدخات الســـلوكي،  التـــدخل  وخطـــط  الســــلوكية، للمشـــكات  الـــوظيفي  التقيـــيم 
 قـم ر الشـكل  :انظـر (. )م1004 فرانكينبيجـر، -بييـب  لـن، ) وامدرسـة  امنزل بن امشركة

: الثاثـة  امسـتويات  علـى  التـدخل  مسـتويات  يوضـ   بيـاني،  شـكل  علـى   تـوي  والذي ،3-1
 (.والثاثية والثانوية اأساسية
 

ــون ي عتـــر ــزً ا امعلمـ ــزو ا جـ ــة مـــن  يتجـ ــة عمليـ ــللطل امراقبـ ــذين ةبـ  ي ظهـــرون  الـ
 علــى  الســهل ومــن. خارجيــة مو داخليــة ســلوكيات كانــ و ســوا  ســوية، غــي ســلوكيات

 يكونــوا ون نفسـه  الوقـ   ر علـيهم  جـب  ولكــن اخارجيـة،  السـلوكيات  ماحظـة  امعلمـن 
 كـاي،  وجـوزين، ) ةبـ الطل علـى  تظهر الي اانطوائية، وو الداخلية للسلوكيات منتبهن

 ر امتخصصــن  مــع  فالتعــاون اأمــر،  هــذا  ر افــردك تعمــل  وا جــب  ولــذلك(. م1001
. إضـــار دعــم  إى  تـــاجون الــذين  ،الطلبـــة تعــر ف  بعوامـــل يســلحك  ســـوف مدرســتك، 

ــون ــل فامتخصصـــ ــي مثـــ ــة معلمـــ ــة، الربيـــ ــائين اخاصـــ ــين واأخصـــ ــة، النفســـ  بامدرســـ
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 ر خـــاص بتـــدريب يتمتعــون  امدرســـة ومستشـــاري بامدرســة،  ااجتمـــاعين واأخصــائين 
 امعلمــون  تــا  قــد وخــرى، ناحيــة مــن. وتقيــيمهم وخــدمتهم تعــر ف مثــل هــؤا  الطلبــة 

 بعـــ  ســـلوك خصـــوص امعلمـــن مســـاعدة فريـــق إى معلومـــات تقـــديم إى العموميـــون
 نـوع  الفريـق   ـدد  وعندما. سلوكية ماحظات وو مرجعية، قائمة شكل ر سوا  ،الطلبة

 بهــذه االتــزام الفصــل معلــم علــى جــب العامــة، التعليميــة الفصــول ر امائــم التــدخل
 .امقرحات

 

 ايـزال  بينمـا  الفريـق،  بتوصـيات  لالتـزام  ومؤكـد  حـدد   هـود  ببذل قم  إذا
 العمــل مكنــك عندئــذ امزمنــة، الســلوكية مشــكاتهم بســب امدرســة ر يعــانون  الطلبــة

 الطالــب كــان فــتذا. اخاصــة للربيــة اأهليــة لتقيــيم الطلبــة هــؤا  إحالــة الفريــق مـع 
. الفـردي  علـيم تال برنـامج  ر حـدد  هـو  مـا  اـًوفقـ  امائمـة  اخـدمات  يتلقـى  عندئـذ  ،مؤهاب

 تصــميم والتعـاوني  اجمـاعي  العمــل خـال  مـن  الفـردي  التعلــيم برنـامج  فريـق  ويسـتطيع 
ــى تــــدخات، ــتوى علــــى باســــتجابة  ظــ ــئة مســ ــيم والثقافــــة، التنشــ ــة وتقيــ ــذه فاعليــ  هــ
 .التدخات

 

ــفتك ــى تكـــون  ســـوف  الفصـــل،  معلـــم  وبصـ  مشـــكات  عرضـــة  وكثـــر  اأرجـــ   علـ
ــلوكية ــة ســ ــون فصــــلك،عندما  ر قليلــ ــديك تكــ ــة توقعــــات  لــ ــع عاليــ  طابــــك،  جميــ
 خطـط  وتنفـذ  امائمـة،  السـلوكيات  و ـاكي  تـدرس   ا،ـًتربوي تعليميـًا اوسلوبـً وتستخدم
ــة اإضافيــــً اـًدعمـــ وتقـــدم ليـــة،عابف الســـلوك  غـــي الســـلوكيات مـــن يعـــانون الـــذين للطلبـ
 (.م1004 وآخرون، فيورلونج) فصلك ر التعليمية البيئة مسؤولية وتتحمل السوية،
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 امدرسة. طلبة% من عدد 3-1امستوى الثاثي: الدعم الفردي بنسبة 
 امدرسة. طلبة% من عدد 33-3ن ظم دعم احموعات الصغية بنسبة  امستوى الثانوي:

 امدرسة. طلبة% من عدد 30-90على مستوى امدرسة بنسبة  الطلبةامستوى اأساسي: ن ظم دعم 

 .م1004، فرانكينبيجر– لن، بييب :مأخوذ منامصدر 

الطالب، جب اتباع نهج يقوم على العمل للحصول على وعظم اأثر على سلوك 
اجمـاعي. فعنــدما يشـارك ووليــا  اأمـور ر عمليــات التقيـيم، والتخطــيط، والتنفيــذ، ر      

، ســوف يتبنــون ر الغالــب وســاليب التــدخل ر  اجــة الســلوكيات غــي الســوية للطلبــة مع
ت ر ســلوك اامنـزل. هـذا فضــاب عـن ون مشــاركة ووليـا  اأمـور قــد تـؤدي إى حــدوث تغـي       

؛  فعلــى ســبيل امثــال، احــب امعلمــون حــدوث اخفــاض ر ســلوك    ووليــا  اأمــور ونفســهم 
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امدرســــة الفوضــــوي، عنــــدما علمــــوا ووليــــا  اأمــــور كيفيــــة دعــــم و فيــــز ااهتمامــــات   
اأكادميــــة أبنــــائهم، وكيفيــــة امشــــاركة بكثــــرة ر اأنشــــطة والفعاليــــات امدرســــية،   

 (.م1004ة ر بيئة امنزل )درا ، مياو، شين، حوافز تعليمي إجادوكيفية 
 

 

 السيدة/ هيسو                                                                        ا رم 
 

  ية طيبة وبعد،
 

خــال هـــذا اأســـبوعا كــل يـــوم خـــال حصـــص     "ميهـــوي"إنــي مســـرور للغايـــة مــن ســـلوك           
الرياضـيات كانـ  تعمـل مـدة العشـرين دقيقـة بأكملـها، كمـا رفعـ  يـدها عنـدما احتاجــ  إى            

سعيدة استوى التقدم الذي  رزه من حيث كونهـا   طلب امساعدة. هذا باإضافة إى ونها تبدو
يد ر الرياضياتا وتقدم لك خالص الشكر على كل مـا تقدمينـه   جازمة، وتدرك ون مستواها ج

 ها من دعم ر امنزل؛ حيث من شأن هذا ون يدعم عق من عملنا ر امدرسةا
 

 :علــى رقــم  إذا كانــ  لــديك ويــة وســئلة وو استفســارات، ي رجــى عــدم الــردد ر ااتصــال بــي              
4137-494 (901.) 

 مع خالص ااحرام والتقدير،                                 
 اأستاذ زاكاردي

 
 

 باإجابية به تقوم اتصال وول يتسم ون اأمور، ووليا  إشراك عند ا،جًد امهم من
 ون وو ،اهـاتف  عـر  بهـم  ااتصـال  يـتم  ون علـى  معتـادون  اأمـور  ووليـا   فمعظم. والتشجيع

 مـن  بهـم  ااتصـال  يرهبـون  وهـذا،  مشـكلة؛  ر بنهما يقع عندما تقريًرا وو ماحظة يتلقوا
 منــزل، كــل ر بــه مرحــب ومــر التشــجيع وو بالثنــا  تقريــًرا ونر  واشــك. امدرســة قبــل

 ذلـك،  ومـع . الدراسـي  العـام  مـدار  على اأسرة مع به تتواصل سوف الذي اأسلوب و دد

www.ABEGS.org



 

 
 

 - 284 - 

 دليل امعلم للتواصل مع أولياء اأمور 

 ون جـب  ومـورهم،  ووليـا   مـع  بالطلبـة  اخاصـة  امشـكات  بعـ   مناقشـة  ر ترغـب  عندماف
 ر مسـاعدته  وتسـتطيع  ترغـب  وونك ،ناجًحا يكون سوف ابنهم بأن اـًتوقع رسالتك تنقل

 كنـ   وإذا ابـنهم،  وحرزها الي اإجابية التغيات انقل. اهدف هذا  قيق إى الوصول
 بشــأن يســاورك مــا توصـيل  ر النقــد وعــدم بــاأدب فتحـل  امخــاوف، بعــ  لــديك تـزال  ا

 الفصــل إى الرجــوع ويًضــا ومكنــك ؛1-3 رقــم شــكل: ال انظــر) ومــوره ووليــا  إى الطالــب
 ووليـا   منـازل  إى امدرسـية  اماحظـات  تقـارير  عـن  اأمثلـة  من مزيد على للتعرف الثالث؛

 (.الطلبة ومور
 

 معهم التواصل خال من ،الطلبة ومور ووليا  مع تعاونية عاقات إقامة مكنك
 علــى تعــرف امنــزل؛ ر بـنهم ا ســلوك عــن اأسـرة  اســأل. ابــنهم سـلوك  بشــأن كــبي اعـدل 

 ر ابــنهم أدا  توقعــاتهم اكتشــف الــتعلم؛ وعمليـة  امدرســة بشــأن واعتقــاداتهم مـواقفهم 
 ر ابــنهم ســلوك ر تـؤثر  امنــزل ر مشـكات  ويــة هنــاك كانـ   إذا مــا حـول  اســأل امدرسـة؛ 

 وآخـــرون،  دار ) امنـــزل  ر معـــم  مــــــ ابنه ســـلوك  مناقشـــة  اأســـرة  مـــن  واطلـــب  ة؛ـــــــ امدرس
 (.م1004

 

 ومــوره،  ووليــا  مــع امدرســة ر لطالــب الســلوكية امشــكات مناقشــة تــود عنــدما
 ر اأمـور  ووليـا   ت طلع ون جب. والرعاية باأدب تتسم مباشرة طريقة اتباع عليك جب

 اســـــتخدام مـــــن بـــــداب ووصـــــفية، واضـــــحة مصـــــطلحات باســـــتخدام مكـــــن وقـــــ  وســـــرع
 وقـ    ـن  عنـدما  مقعدها على روسها «وفا»  تضع" :امثال سبيل على) عامة مصطلحات

 ناحيـة  مـن ا"(. اإمـا   درس وقـ    ـن  عنـدما  بالعنـاد  تتسـم  وفـا " مـن  بداب" اإما  درس
 ســــبيل علــى) اأمــور ووليــا  إى رســائل مــن تقدمــه مــا دليــل لــديك يكــون ون جــب وخـرى، 
 كانـ   شـايتون  إن الثالـث  الصـف  طلبة بع  قال" :مثـل اإشاعات على تـــعتمد ا امثال،

 ووليــا  وخــر"(. امنحــدر علــى مــن ينــزلن كــن عنــدما الثــاني، الصــف مــن طالبــات تضــرب
 مــع  ونــ  تعاملــ  وكيــف  ابــنهم، خالفهــا الــي  ا ــددة السياســة وو القاعــدة  عــن اأمــور
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ــر ــل. اأمـ ــيهم انقـ ــون ون ر ترغـــب ونـــك إلـ ــنهم يكـ ــ ابـ ــق وون اـًناجحـ ــنهم  قيـ ــائج ابـ  لنتـ
 باتبـــاع بـــالتزام حادثتــك  إنهـــا. امناســبة  امـــوارد اســتخدمنا  مـــا إذا ،مكــن  ومـــر إجابيــة 
ــة ــة طريقـ ــتم وخاقيـ ــة، تهـ ــن واطلـــب بالرعايـ ــا  مـ ــور ووليـ ــا اأمـ ــوا ون ويًضـ ــيم يلتزمـ  بتعلـ

 وخـــرى مــرة  مقـــابلتهم موعــًدا  حــدد  النهايـــة، ر. ابــنهم  لــدى  اإجـــابي الســلوك  زــــــ وتعزي
 ي،ـــــــ رامس) ابـنهم  تقـدم  مسـتوى  مناقشة وجل من ؛(اهاتف عر مو اـًشخصيوكتان  سوا )

 (.م1003
 

 وو اإيقـاف،  وو امدرسـة،  ر اوـبس  مثـل  ،خطـية  تـداعيات  يرر السلوك كان إذا
  ديـــد وجــل  مــن  امدرســة؛  ر امناســبن  امتخصصــن  مــع  العمــل  مــن  تأكــد  ااســتبعاد، 

 التعليميــة وامنطقــة امدرســة بتوجيهــات واالتــزام اتبــاع عليــك جــب. امناســب اإجــرا 
 .اإعاقة ذوي من للطلبة القانونية اإجرا ات ذلك ر اا امدرسة، ها ةالتابع

 

 قــد ومســتمرة، خطــية  ــديات بســبب ســلوكية تــدخل خطــة اأمــر اســتلزم إذا
 ومـر  ولـي  ومـع  امدرسـة،  ر امتخصصـن  مـع  اجمـاعي  العمـل  مـن  تأكد الطالب، ي ظهرها

 آثـــار وتقيـــيم عمليـــة، خطـــة وإعـــداد الطالـــب، ســـلوك وظيفـــة تقيـــيم وجـــل مـــن الطالـــب؛
 . بالتعاون الفريق وعضا  بن العمل اتسم إذا اخطة تنج  ما اـًوغالب. التدخل

 

 بــأن تعتقـد  ا ونـك  اأمـور  ووليـا   إى توصـل  ون عليـك  جـب  اأمثلـة،  ميـع  ر
 ون إى واسـتناًدا . خاطئـة  باختيـارات  قـام  شـخص  إا هـي /هو ما وانه" سي " شخص ابنهم

 بشــأن وخبــار مــن يســمعونه مــا بســبب عاطفيــة وفعــال ردود مــنهم تصــدر قــد اأمــور ووليــا 
 وانفعـاات  عواطـف  مـن  يظهرونـه  مـا  مـع  للتعامـل  مسـتعًدا  تكـون  ون جـب  وبنائهم، سلوك

 مشـكات  حـدوث  دون للحيلولـة  واحـد  كفريـق  العمل خال ومن(. الثاني الفصل :انظر)
 ر مناســـبة بيئــة  إجــاد  الغالــب  ر عليــك  ســيكون  داعــم،  بأســلوب  ومعاجتهــا  ســلوكية 

 ر مائمــة وبطريقــة ليــةعابف امشــاركة خاهــا مــن الطلبــة يســتطيع ،وامدرســة الفصــل
 .  وااجتماعية اأكادمية التعليمية اأنشطة
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 والعاطفيـة،  البدنيـة،  الطفـل  معاملـة  إسا ة وإهماله الطفل مع التعامل سو  يشمل
 إســا ة  ــدث، وإهمالــه الطفــل مــع التعامــل ســو  حــاات ميــع ور. والنفســية واجنســية،

 الرعايـة  مـن  اأساسـية  اأطفـال  احتياجـات  تلبيـة  تمتـ  ا عنـدما  والنفسية العاطفية امعاملة
. الرعايـة  مقـدم  يرتكبـه  للطفـل  عرضي غي ضرًرا تعتر ا البدنية امعاملة وإسا ة. والسامة
 والنبــذ، الشــأن، مــن الــتحقي للطفــل بالنســبة الشــديدة العاطفيــة امعاملــة إســا ة وتتضــمن

 للطفـل  اجنسـية  امعاملـة  إسـا ة  ومـا (. م1001 تـاور،  -كروسـون ) والرهـب  والتجاهل، والعزل،
ــارم، زنـــا فتتضـــمن  وســـرة خـــار  شـــخص جانـــب مـــن واإســـا ة اأســـرية، امعاملـــة وإســـا ة ا ـ

 إقنــاع اإقنــاع وو اإغــوا  يســتخدم جرمــة مرتكــب) ضــغط  ــ  اجــنس ومارســة الطفــل،
 مارسـة  علـى  طفـاب  جـر  جرمـة  مرتكـب ) وااغتصـاب  ،(جنسـي  نشـاط  ر للمشـاركة  طفل

 تعريـف  يصـعب  اآخـر،  اجانـب  علـى (. م1001 وميلـر،  ميلـر،  دوف،( )بتزائـه  التهديد وو اجنس
ووليـا    يفشـل  فقد. الطرق من عديد خال من لدهمال يتعرضون قد اأطفال أن اإهمال؛

 الطبيــة والرعايــة العــاطفي، واونــان الرعايــة حيــث مــن الطفــل احتياجــات تلبيــة ر اأمــور
 بايــة وكــاات فتعــر  عــام، وبشــكل. البيئيــة والســامة التعليمــي، والــدعم اأســنان، ورعايــة

 اماديــــة ااحتياجــــات تلبيــــة ر اأســــرة إخفــــاق – امــــادي اإهمــــال بأنــــه اإهمــــال اأطفــــال
 .للطفل اأساسية

 

 قـدرة  مـن  يقلـل  قـد  اأطفـال  معاملـة  إسا ة من نوع وي إن :الطلبة على التأثيات
 تتسـبب  ون اممكـن  ومـن . وااجتمـاعي  البـدني  امسـتوين  على والنجاح التعلم على الطفل

 بـل  طويلـة  زمنيـة  لفـرات  تسـتمر  اخطـورة  بالغـة  نتـائج  حـدوث  ر اأطفال معاملة إسا ة
: مثـل  خطـية  تـداعيات  إى الطفل مع التعامل سو  يؤدي وقد. "اوياة مدى تستمر راا
 ر وتـأخر  العاقـات،  تكـوين  ر ومشـكات  الـذات،  تقـدير  ر شـديد  واخفـاض  دماغي، تلف

www.ABEGS.org



 

 
 

 
- 287 - 

 دليل امعلم للتواصل مع أولياء اأمور                   

(. 11 ص ،م1001 وآخـرون،  دوف" )وانطـوائي  عدواني وسلوك التعلم، ر واضطرابات النمو،
 واضـطرابات  اكتئـاب  حـدوث  خطـر  الطفـل  مـع  التعامـل  سـو   يعـرض  وخرى، ناحية ومن

 وامخــدرات، الكحــول وتعــاطي الدراســي، التحصــيل مســتوى ر واخفــاض وخــرى، نفســية
 بوابـة ) اآخـرين  مـع  العاقـات  ر وظيفـي  واخـتال  اإجرامـي،  والسلوك اأحداث، وجنوح

 (. الطفولة رعاية معلومات
 

 مـع  التعامـل  سـو   يـؤدي  ون اممكن من :وإهماله الطفل مع التعامل سو  عامات
 هــم اإعاقـة  ذوو واأطفـال  حياتــه، طيلـة  معـه  تسـتمر  إعاقــات حـدوث  إى وإهمالـه  الطفـل 
 وبالنســبة(. م1007 جانســن، جــور،) اأصــحا  اأطفــال مــن امعاملــة لســو  عرضــة وكثــر

 قـــد وو اأطفــال،  معاملــة  إســا ة  علـــى عامــة  تكــون  قــد  الـــتعلم صــعوبات  فــتن  للمعلمــن، 
 علـى  عامـة  وي وخـذ  جـب  ثم ، ومن. امعاملة سو  خطر الطفل اوالية اإعاقات ت عر ض

  ديــد وجـل  مــن بدراسـتها  والقيــام اجـد  حمــل علـى  امعاملــة إسـا ة  وو الــتعلم صـعوبات 
 علــيهم تظهــر واإهمــال امعاملــة لســو  يتعرضــون الــذين اأطفــال وعموًما،فــتن. اأســباب
 (.4-3 رقم اجدول انظر) ذلك على تدل وسلوكية بدنية عامات

 

 مسـؤولية  امعلمـون  يتحمـل : وإهمالـه  الطفـل  مـع  التعامـل  سو  عن تقرير كتابة
ــة ــة وخاقيـ ــا  ر وقانونيـ ــن اإبـ ــتباه حـــاات  عـ ــو  ر ااشـ ــة سـ ــال معاملـ  ويـــنصا . اأطفـ

 بايـة  قـانون ) اأطفـال  معاملـة  سـو   حـاات  عـن  بـاإبا   امعلمـون  يقـوم  ون على القانون
 قضـائية  لـدعاوى  امعلمـون  هضع ون اممكن ومن ،(م1001 ،معاملته سو  ومعاجة الطفل

 الســـلطات إى اأطفــال  معاملــة  ســـو  ر ااشــتباه  حــاات  عـــن اإبــا   ر إخفــاقهم  عنــد 
 فتنــه  لطفــل، معاملــة  ســو  شــهدت  وو الشــك ســاورك  إذا لــذلك،(. م1007 بــاس، ) امعنيــة

 تسـي  سياسـة  هـا  مدرسـتك  كانـ   وإن حتى امختصة، بالسلطات ااتصال عليك جب
 مستشـــار وو امدرســـة مـــدير إى اأطفـــال معاملـــة ســـو  عـــن بـــاإبا  يتعلـــق فيمـــا، عليهـــا

 معرفـة  لديـه  الذي الشخص على وجب. اأطفال معاملة إسا ة عاات امختص امدرسة
 ناحيـة  ومـن . اأطفـال  بايـة  خـدمات  وكالـة  إى وتقدمه تقرير إعداد باإسا ة مباشرة
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 اأطفـال،  معاملـة  سـو   عـن  بـاإبا   اخاصـة  القـوانن  علـى  اـًمطلعـ  تكون ون جب وخرى،
 ســو  ر ااشــتباه حــاات عــن بــاإبا  تقــوم ومتــى كيــف تعــرف ون عليــك جــب كمــا

ــة ــال معاملــــــــ ــاهم وو اأطفــــــــ ــدم. إهمــــــــ ــة وتقــــــــ ــات بوابــــــــ ــة معلومــــــــ ــة رعايــــــــ  الطفولــــــــ
(www.childwelfare.gov/index.cfm )حــاات عــن لدبــا  امخصصــة اهواتــف بأرقــام قائمــة 

 إشـراك  جب امعنية، بالسلطات بااتصال تقوم ون وبعد. واية لكل اأطفال معاملة سو 
 .امدرسة لسياسات اتباعك ضمان بهدف امدرسة مديري

 

 فقــد ،ولــي ومــره  قبــل مــن معاملــة لســو  تعــرض طالبـــًا ون ر الشــك ســاورك إذا
 مستشـار  وو/و امدرسـة،  مدير وو امدرسة، مرضة وو الطالب، مع التشاور امناسب من يكون

ــة ــد. امدرسـ ــون وقـ ــاور يكـ ــع التشـ ــرين مـ ــ آخـ ــ  إذا اـًمناسبـ ــود احظـ ــات وجـ ــا ة عامـ  لدسـ
 بوكـــاات ااتصـــال الفـــور علـــى يـــتعن عندئـــذ الســـلوكية، لدســـا ة وعامـــات البدنيـــة،

 إن حيــث (. م1007 بــاس،) الطفــل بــولي ومــر  ااتصــال عليــك  جــب وا اأطفــال، بايــة
ــال ــدين، ااتصـ ــل بالوالـ ــال قبـ ــة ااتصـ ــة بوكالـ ــال بايـ ــؤولن وو ،اأطفـ ــن امسـ ــاذ عـ  إنفـ

 .القانونية السرية متطلبات وينتهك ،التحقيقات مع يتعارض ون مكن ،القانون
 

 وو امعاملـة  سو  بسبب  دث ا امعاملة سو  حاات ميع فتن وخرى، ناحية من
 قبــل مــن امعاملــة لســو  اأطفــال يتعــرض فقــد .فقــط ووليــا  اأمــور جانــب مــن اإهمــال

 يكـون  ا قـد  اوـاات،  من كثي ور. احتمع من وفراد قبل من وو اأسرة ر آخرين وفراد
 يتحمــل ا ذلــك، ومــع. امعاملــة إســا ة مصــادر لتحديــد كافيــة معلومــات امعلمــن لــدى

 التحقيــق وو حــدوثها، وإثبــات معاملــة، ســو  حــدوث احتماليــة تقيــيم مســؤولية امعلمــون
 هـــم اأطفـــال معاملـــة إســـا ة ر التحقيـــق عـــن امســـؤول إن(. م1001 وآخـــرون، دوف) فيهـــا

 . القانون إنفاذ على والقائمون اأطفال باية وكاات
 

 موظفـو  يطلـب  مـا  غالًبـا  إهمالـه،  وو الطفـل  معاملـة  سـو   حـاات  عـن  اإبا  عند
 :التالية امعلومات على اوصول اأطفال باية وكاات
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 وعنوانه؛ ونوعه، وعمره، الطفل، اسم 

 وعنوانه؛ عليه الوصي وو الطفل والدي اسم 

 اماحظة؛ اوالة وو اإصابة ومدى طبيعة 

 ماحظتها؛ ووق  السابقة اإصابات   

 ؛(الطالب إى التحدث مثل،) امبلش الشخص جانب من امتخذة اإجرا ات 

 فيه؛ امعاملة سو  حدوث ي زعم الذي امكان  

 ــش، اســـم ــه، امبلـ ــات وموقعـ ــال ومعلومـ ــة ااتصـ ــه اخاصـ ــة غـــي) بـ ــ مطلوبـ  ا،ـًوحيانـ
 يـتم  الغالـب  ور ،(اأطفال باية وكاات موظفي بالنسبة للغاية مهمة ولكنها

 (.313-314 ص ص ،م1007 باس،. )امبلش معلومات سرية على اوفاظ
 

سو  امعاملة 
 البدنية

 الضرر والتلف اا يأتي:عامات سو  امعاملة البدنية هي إواق 
  اجلد ونسيج السط  اخارجي )الرضوض، وو اخدو ، وو عامات الع  وو

 اورق(.
 .)امخ )إصابات الروس، وو اارجا  امخي 
 أعضا  الداخلية )النزيف البطي(ا. 
 .)اأجهزة اهيكلية )الكسور والعظام امكسورة 
 .)الشعر واأسنان )فقدان الشعر وسقوط اأسنان 

 

 العامات السلوكية لسو  امعاملة البدنية تتضمن ما يلي:
 .القلق بشأن ااتصال البدني 
 .اخوف من الوالدين وو من مقدمي الرعاية 
 نقص التعاطف عند اإصابة. 
 .اخجل واانطوائية 
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سو  امعاملة 
 العاطفية

  اأعراض البدنية لسو  امعاملة العاطفية تتضمن ما يلي:
  .اضطرابات ر التخاطب 
 .تأخر ر النمو البدني وو العاطفي 
 .قرحة، وربو، وحساسية حادة 

 

 العامات السلوكية لسو  امعاملة العاطفية تتضمن ما يلي:
 .انطوائي، ومكتئب، ومهمل 
 )إظهار العدوانية وو التمثيل )التخريب، وو السرقة، وو القسوة جاه اآخرين 
 .قهري وعنيف 
 سلوكيات متكررة )التأرج ،وو مص اأصابع، وو ضرب الروس( امشاركة ر. 
 .)" التصور السل. عن الذات )مثل "ونا سي 

  العامات البدنية لدهمال تتضمن ما يلي: اإهمال
 .ارتدا  مابس متسخة، وو مابس غي ائقة 
 صحة شخصية سيئة. 
   اأسنان )مثل، القرح امعدية(. مشكاتالصحية وو  بامشكاتعدم ااعتنا 
 .انتفاخ امعدة 

 

 العامات السلوكية لدهمال تتضمن ما يلي:
 .الشعور بالتعب الشديد وو اإرهاق ر امدرسة 
 عدم اوضور امتكرر إى امدرسة. 
 .الشعور باجوع وادخار وو سرقة الطعام 
  ر العملية التعليمية ر امدرسة )صعوبة ر الركيز( ا تعود  مشكاتإظهار

 إى وسباب وخرى.
 .صعوبة ر التعامل الركيبات اللغوية امعقدة 
 انطوائي وكثي الشكوى. 
 يلتمس اانتباه والركيز من اآخرين. 
  .عاقات سيئة مع اأقران 

 

 

www.ABEGS.org



 

 
 

 
- 290 - 

 دليل امعلم للتواصل مع أولياء اأمور                   

 

سو  امعاملة 
 اجنسية

 

تعرضــوا لســـو  معاملــة جنســية عامــات بدنيــة، امكـــن      قــد ي ظهــر اأطفــال الــذين     
ماحظتها بشكل مباشر ر امدرسة )على سبيل امثال، عدوى اخمية امتكررة، صعوبة 

 ر التبول، رضوض وو نزف ر اأعضا  التناسلية، عدوى متكررة ر اجهاز البولي(.
 

  العامات السلوكية لسو  امعاملة اجنسية تتضمن ما يلي:
  .امشاركة ر ولعاب جنسية وو التحدث مع اأقران عن اجنس 
  زيادة ر امعرفة اجنسية عن امعدل امناسب للسن. 
 ونا فاسد"(. :التعبي عن القيمة امتدنية للنفس )مثل" 
 التصرف بطرق إغرائية. 
 .متحفب جًدا 
 ةيقاوم امشاركة ر اأنشطة امدرسية مثل، اأنشطة التعليمية البدني. 
 .عنيف جاه اويوانات 
 .إشعال النيان 

 

؛ م1001م؛ دوف، ميلر، 1001 ،؛ كروسون تاورم1007امصادر: مأخوذ من بوابة معلومات رعاية الطفولة، 
 .م1003، ميث، امباي

 

الـــذين تعرضـــوا لســـو  امعاملـــة وو اإهمـــال إى الـــدعم مـــن قبـــل    الطلبـــة تـــا  
معلمــي الفصــل. فــتذا ن يــتم نقــل الطالــب مــن منزلــه/منزها بعــد اإبــا  عــن ااشــتباه      

ا آخر،  خاف الوالدين قد وسا  معاملة الطالـب، فسـوف   ـًبتسا ة امعاملة، وو لو ون شخص
، عنـدما  الـذي كـان عليـه/ عليهـا    يظل الطالب على اأرجـ  ر امسـتوى التعليمـي نفسـه     

  اإبا  عن إسـا ة امعاملـة. ور بعـ  اوـاات، يكـون مـن اأفضـل بالنسـبة للمعلمـن          
امدرســة ر ون لـدى العــاملن  ا مــا يكـــًالعمـل مــع مــوظفي خـدمات بايــة اأطفــال. وغالبـ   

بايــة اأطفــال ر   معلومــات حــول وســرة الطالــب وخلفيــة، قــد تســاعد مــوظفي خــدمات    
رهم. ومـع ذلــك، فتنــه عنــد  ـــــــــــــ، وتقــديم اخـدمات الازمــة لأطفــال وأس تقيـيم امواقــف 
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، تـــاور-تبــادل امعلومــات، جـــب ااعتنــا  بضـــمان الســرية واالتــزام بـــالقوانن )كروســون      
 (.م1001

ومن ناحية، يشعر معظم اأطفال الذين تعرضوا لدسا ة وو اإهمـال باخفـاض   
ا من الغضب وو العدوان وو وية ـًر مستوى تقدير الذات. وراا نتيجة لذلك يظهرون نوع

سلوكيات وخرى غي مناسبة ر الفصل. ومكن للمعلمن امساعدة ر تعـوي  امفـاهيم   
 الطلبـة خال إعداد جارب وخرات مدرسية إجابية، ومساعدة  السلبية عن النفس،  من

علــى اإحســاس بشــعور اإجــاز والتقــدم. ومــن ناحيــة وخــرى، كــثًيا مــا يشــعر اأطفــال       
الذين تعرضوا لسو  معاملة بالعزلة. وإذا مـا سـاعد امعلمـون اأطفـال علـى بنـا  وتكـوين        

سـاس اشـاعر العزلـة ااجتماعيـة     عاقات إجابية،  فقد يساعد ذلك على مقاومـة اإح 
لــديهم. فعنــدما ت ســا  معاملــة اأطفــال مــن قبــل الكبــار، فقــد تتكــون لــديهم حالــة مــن             

الكبــار ر حيــاتهم. ور هــذه اوالــة مكــن للمعلمــن       يؤديــه اإدراك امشــوه للــدور الــذي   
-ونامتعاطفن مساعدة اأطفال علـى رييـة الكبـار ر صـورة إجابيـة وداعمـة هـم )جروسـ        

(. وباإضافة إى توفي الـدعم العـاطفي ر امدرسـة، فقـد  تـا  امعلمـون إى       م1001تاور، 
( 3-3رقـم)  قائمـة ال :نظرية ر الفصل الدراسي. اتقديم التوصيات اأكادمية والسلوك

،  الــذين للطلبــةللتعــرف علــى ااقراحــات اخاصــة بتقــديم الــدعم ر الفصــل الدراســي     
 إسا ة امعاملة وو اإهمال. جرا من وق بهم ضرر 

 

 

      والــي مــن شــأنها ون تتــي  هــم فــرص      ، بتنفيــذها ر الفصــل  الطلبــة حــدد امهــام الــي يقــوم
ون يقومــوا بتوزيــع امــواد، وومســ  الســبورة، وو   للطلبــةوامشــاركة ااجتماعيــة. مكــن   اإســهام

 كتابة ماحظات إى امكتب كي يشعروا بالقيمة واواجة ر امدرسة.
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  .كــي  ،وكــد علــى اأنشــطة تعلــم التعــاون والبنــا    تقليــل ااعتمــاد علــى اأنشــطة التنافســية
 بالدعم وليس التهديد خال تعلمهم. الطلبةيشعر 

  .لبذهم اجهد من وجل  قيـق النجـاح    الطلبةوثنى على ااعراف جهود الفصل وجاحاته
هم. قـم بتنشـا    إجـازات  تعـر ف ر  الطلبـة ر الفصل وعلى ما يقومون به من عمل جيد. سـاعد  

مـن   الطلبةكي يتمكن  ،ر فصلك، وضع فيها عينات من العمل اجيد ملفات إجاز للطلبة
 زاتهم.تقديم وتقييم إجا

       إذا ورادت طالبـة التحـدث إليـك،     .استمع إى الطالـب الـذي تعـرض لسـو  امعاملـة او اإهمـال
اسـتمع إليهـا. تعـرف علـى اهتماماتهـا، وشـجعها علـى امشـاركة ر اأنشـطة الـي ت قـام داخـل             

 الفصل بشكل خاص ور اأنشطة امدرسية بشكل عام.
          علــى   الطلبــةشــجع  . الطلبــةقــم بالتأكيــد علــى وتنظــيم نقــاط القــوة وو امواهــب اخاصــة لــدى

اســتخدام مــواهبهم ر الفصــل. علــى ســبيل امثــال، إذا كــان طالــب  ــب الرســم، فتنــه مكنــه رســم     
علـى إظهـار وو اسـتخدام     الطلبـة عمل في للوحة اإعانـات اخاصـة بالفصـل. ولكـن عنـد تشـجيع       

 اأمر الذي قد  ر  الطالب. ،ذًرا ر عدم إظهار ااهتمامكن ح ،مواهبهم
      قــد يعــرض ااطفــال   ر الفصــل.  الطلبــةامــن  الطالــب ااهتمــام الــازم اــا ا يــزعج بقيــة

الــذين تعرضــوا إســا ة معاملــة وو إهمــال علــى التعليمــات وو طلــب اانتبــاه. إن إظهــار "بطاقــة   
علـى صـور، وو رمـوز، وو كلمـات تشـي إى انشـغال       انتظار" )على سبيل امثـال، بطاقـات  تـوي    

امعلم، وونه جب على الطالب اانتظار للحصول على امسـاعدة( تقـرر احتيـاجهم، وتشـجعهم     
ومــن ناحيــة وخــرى، ي عتــر     علــى اانتظــار، إى ون يســتطيع امعلــم مــنحهم اانتبــاه امطلــوب.    

ــول علـــى   ــرى للحصـ ــن مكتبـــك طريقـــة وخـ ــب بـــالقرب مـ ــب، دون  إجـــاس الطالـ ــاه للطالـ انتبـ
 ر الفصل. الطلبةالتسبب ر حدوث مضايقة لبقية 

 قــد ا يعــرف  ا هــاجهم مــن مشــاعر ومناقشــتها.  ـ ر الفصــل فــرص التعــبي عمــ  وتــ  للطلبــة
اأطفال الذين تعرضوا إسا ة امعاملة وو اإهمال كيـف يعـرون عـن مشـاعرهم. مـن اممكـن       

 الطلبــةداخــل الفصــل حــول قــرا ة إحــدى امــواد ر مــن       ون يســاعد مثيــل اأدوار وامناقشــات  
 الفرصة لتحليل ومناقشة ما يدور بداخلهم من مشاعر.

  مهـارات كيفيـة اطـاذ القـرارات      الطلبـة علـم  على  ديد امصـي وصـنع القـرار.     الطلبةشجع
علــى اكتســاب الثقــة بــالنفس ومــنحهم   الطلبــةو ديــد امصــي. وصــنع ااختيــارات يســاعد  

 شعورَا بالسيطرة على حياتهم وليس الشعور بأنهم ضحية. 
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    كــي يفهــم ميــع  ، ــل بالثبـات ر تطبيــق القواعــد ر الفصــل.  الطلبــةضـع قواعــد جميــع
 بوضوح اودود والقيود السلوكية. الطلبة

 الـذين تعرضـوا إسـا ة امعاملـة وو اإهمـال       الطلبـة قـد يعتـاد   ا. ـًا ومتوقعـًا مناسبـًاظهر سلوك
علــى اأفــراد البــالغن الــذين يتســمون بالتقلــب الســريع ر امشــاعر فضــاب عــن عــدم توقعهــا.       

م الثقـــة ر اأفـــراد   ـ لـــذلك، فـــتن الســـلوك امناســـب وامتوقـــع يســـاعدان اأطفـــال علـــى تعلـــ        
 .هم ر امشاعر الراشدين. قم بنمذجة السلوك اهادئ والتحكم

  .حـدد اأعمـال الروتينيـة امتوقعـة، وعنـد تغـيي وي منهـا،        اجعل بيئة الفصل منظمة ومتوقعة
ون النظــام والــروتن يــزود  ر  هــذا الــتغي. وا شــك   إنهــم يعتــادونعيــث  الطلبــةقــم بتعــداد 

 عور باأمان.ا ر بيئة غي منظمة و تاجون إى ااستقرار، بشـًاأطفال، الذين يعيشون غالب
         ر الفصـل   الطلبـة علـم ميـع   . الطلبـة توقع صـدور بعـ  حـاات الغضـب والعـدوان مـن قبـل

 طرق التعبي امناسبة عن الغضب. حافب على هدوئك عندما يكونون ر حالة قلق.
  وفهم متـى ا يكونـون مـتحملن مسـؤولية     همم قبول مسؤولية تصرفاتـ على تعل الطلبةساعد ،

الـذين تعرضـوا إسـا ة امعاملـة وو اإهمـال بعـ  القلـق         الطلبـة قد يسـاور   اآخرين.تصرفات 
بشــأن امســؤولية الشخصــية. ســـاعدهم علــى فهــم ااخــتاف بـــن امســؤولية الشخصــية عـــن         

وامســؤولية اخاصــة بــاآخرين )طالــب وخــذ     ،اأفعــال )الطالــب مســؤول ضــرب شــخص آخــر(   
 (.يكون الطالب مشاغبـًامن  اخطأ ون طعام طالب آخر، و ليس 

   .الـذين تعرضـوا إسـا ة امعاملـة      الطلبـة إن عقـاب  قم بالثنا  والتأكيد على السلوك امناسـب
لتغيي السلوك. فعلـى سـبيل امثـال، لـو   تعليـق حضـور        فاعابا ـًيكون وسلوب وو اإهمال قد ا

حضــور الطالــب  ليــق ل إى امدرســة، فقــد يعــرض تع  طالــب تعــرض إســا ة امعاملــة وو اإهمــا   
خطر التعرض مزيد من إسـا ة امعاملـة، بـل راـا يزيـد ذلـك مـن مشـاعر الطالـب باإهمـال.           

، الــذين تعرضــوا إســا ة   للطلبــةتقييــد غــي مائــم بالنســبة     لــذلك فــتن وي عقــاب بــدني وو   
امعاملــة وو اإهمــال مــن اممكــن ون يعرضــهم أضــرار بدنيــة ونفســية. ومــن ثــم ، جــب عليــك       

 ا  على السلوك اإجابي وجنب العقاب على السلوكيات السلبية.الثن
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  الذين تعرضوا إسا ة امعاملـة   الطلبةقد يعاني   للتعليمات الشفهية. الطلبةهم ـ تأكد من ف
وو اإهمــال مــن نقــص ر امهــارات اللغويــة لــديهم. وقــد يكــون هــؤا  اأطفــال معتــادين ووامــر     

  الصياح فيهم من جانب اأفـراد البـالغن )مثـل: "اخـرس، واجلـس، وو اخـر  مـن هنـا"( وليسـ         
قلياب للغـة )إهمـال مـن    امشاركة ر ا ادثات. وقد يكون اأطفال امهملن ن يتعرضوا سوى 

ين(. اجعـل تعليماتـك بسـيطة    ، ون  دث سوى تفاعات قليلة مع اآخرووليا  اأمورجانب 
 الطلبـة هم ـ ا مـن فـ  ـً، وقدم لطابك التعليمات ر صورة مرئية ومكتوبة. وتأكد دائموواضحة

 ها.
  عـن احتياجـاتهم ومـا    امهارات اللغوية ومهارات التواصل كي يتمكنوا من التعـبي   الطلبةعلم

ــاعر.  ــا  اأطفـــال هـــاجهم مـــن مشـ ــن التعـــبيات قـــد  تـ ــيش معقـــدة مـ ــلإى تعلـــم صـ  :، مثـ
استخدام اللغة الوصفية، وو تكوين اجمل باستخدام  موعة متنوعة من تراكيـب اجمـل،   

علــى اســتخدام اللغــة ر التعــبي عــن   الطلبـة وعامـات التعجــب، واجمــل التصــر ية. شــجع  
 .  احتياجاتهم

  .الطلبـة قد يكون مـن الصـعب علـى    قسم ااختبارات امركبة إى خطوات وصغر مكن إدارتها ،
الذين م  إسا ة معـاملتهم وو إهمـاهم تنظـيم ونفسـهم مواصـلة ودا  العمـل امكلفـن بـه. قـم          

 الطلبـة بتقسيم اأعمال الكبية إى وجـزا  صـغية مكـن إدارتهـا ونظـم امهـام، كـي يسـتطيع         
 لنجاح ر العمل اأكادمي.   قيق ا

     الطلبــةإعــداد امراجعــة.  –التنفيــذ  –اســتخدم تسلســل الــتعلم الــذي يعتمــد علــى العــرض 
سـوف يعملـون ر    الطلبـة وضـ  ون   :لأنشطة التعليمية قم بعرض النشاط )على سبيل امثـال 

ى لوضــع ويــديهم إ  الطلبــة موعــات( ووضــ  القواعــد الســلوكية والتوقعــات )مثــل: إبقــا      
جــوارهم والبقــا  جالســن ر ومــاكنهم خــال النشــاط(. وبعــد اانتهــا  مــن النشــاط، اجعــل      

يقومــون اراجعــة مــا قــاموا بــه ثــم صــف مــا وجــزوه. هــذا التسلســل التعليمــي يقــدم       الطلبــة
ر تنميـة مهـارات التسلسـل والرتيـب، فضـاب       الطلبـة مراجعة تساعد ر دعم التعلم، وتسـاعد  

 ههم على النتائج اأكادمية.  عن ونه يركز انتبا
 

م؛ 1001،؛ دوف، ميلرم1001م؛ كروسون تاور، 1007ومات رعاية الطفولة، بوابة معل :مأخوذ من امصادر
 .م1003ميث، امباي، 
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 حـال  ر اأمـور  بأوليـا   بااتصـال  ي نصـ   ا، اـًسابقـ  مناقشـته  م  ما إى ااستناًد
 إوــاق إى يــؤدي قــد اأمــور بأوليــا  فااتصــال، للطالــب معاملــة إســا ة عــدوث ااشــتباه

ــد ــن مزيـ ــرر مـ ــل الضـ ــعور ر وو بالطفـ ــرة شـ ــل، اأسـ ــوم ون قبـ ــاات تقـ ــة وكـ  الطفـــل بايـ
 يقـوم  ْنم ـ  اـًدائمـ وا ليسـ  اأمـور  ووليـا   وأن، ذلـك  ومع(. م1007، باس) اأمر ر بالتحقيق

 وفـراد  وحـد  قبـل  مـن  معاملـة  لسـو   طالـب  تعـرض  عند امائم فمن، الطفل معاملة بتسا ة
 احتياجـات  تلبيـة  إى تهـدف  خطة وضع على اأمور ووليا  مع العمل، به ا يط احتمع
 تلبيـة  ر تسـاعدك  وفكـار  لـديهم  تكـون  فقـد ، اأمـور  ووليـا   إى استمع. الفصل ر الطالب

 والـي ، بـذلك  اخاصـة  ااقراحـات  اتبـع  اأمور ووليا  مع وللتواصل. الطالب احتياجات
 .  والرابع الثاني الفصلن ر مناقشتها م 

 

 هنــاك فــتن ،امعاملــة إســا ة عــن امســؤولون هــم اأمــور ووليــا  يكــون عنــدما حتــى
 وكــاات ومــوظفي اأســر مــع بامدرســة العــاملون فيهــا يتعــاون قــد الــي اوــاات بعــ 
 اممكـن  مـن ، وخـرى  ناحيـة  مـن . للطلبـة  وامواقـف  الظـروف   سـن  وجل من، الطفل باية

 وو امعاملــة  بتســا ة  امعنيــة امتابعــة  وو التحقيــق فــرق  ر وعضــا ً  الفصــل معلمــو  يكــون ون
 فــرق ر وعضــا  كـونهم  مــن اـًوانطاقـ . احتمــع وو امدرسـة  بســبب  ـدث  الــذي، اإهمـال 
 الــدعم تــوفي علــى امتخصصــن مــن غيهــم مــع امعلمــون يعمــل، ااختصاصــات متعــددة
  تـا   الـي  اأسـر  مساعدة عن فضاب، اإهمال وو امعاملة إسا ة تعرضوا الذين، للطلبة

 .  امساعدة إى
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 مــــن% 13-33 حـــو  وون، امدرســـي  للعنــــف ةالرئيســـ  اأســـباب  وحــــد امشـــاغبة  تعـــد 
، فولرايـ  ، بـواك ) امدرسـة  إى اوضـور  خـال  امشـاغبة  ونـواع  مـن  اـًنوع مارسون الطلبة
 ومقصـــودة متعمـــدة تاعـــب/عدوانيـــة وفعـــال عـــن عبـــارة هـــي امشـــاغبة و(. م1001، وليـــامز

 انفسيًــ  اآخـرين  طويـف  إى امشاغبة مارسون الذين اأفراد ويهدف(. م1000، سوليفان)
ــرتس) اماديـــة وو اماليـــة اممتلكـــات مثـــل مـــا شـــي  علـــى اوصـــول وجـــل مـــن اـًبدنيـــ وو ، روبـ

 :يلي اا امشاغبة وتتميز(. م1009
 ؛اإيذا  نية وجود 

 ؛القوة ر توازن عدم 

 ؛غالًبا ومنهجة منظمة 

 ـًاعشوائيــ فعــاب كــونت ون وو، زمنيــة فــرة خــال  ــدث امتكــرًر فعــاب كــونت ون إمــا 
 ؛السلوك هذا من هشي شخص قبل من متسلسل نشاط  دث ولكن

 داخلـي  وو/و( بدني) خارجي التنمر ضحية الشخص على الواقع الضرر يكون قد 
 .(33-30ص ص، سوليفان( )نفسي)
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امشاغبة 
 البدنية

تتضمن امشاغبة البدنية الع ، والركـل، والضـرب، والـدفع، والـدفع بقـوة، وو وي      
ا ـًالعــدوان البــدني ويضــشــكل آخــر مــن وشــكال العــدوان البــدني. كمــا قــد يتضــمن   

 إتاف اممتلكات اخاصة بشخص آخر.
امشاغبة 
 الشفهية

يتضـــمن العــــدوان الشــــفهي اللغــــة البذيئــــة، واماحظــــات القاســــية وو الوضــــيعة،   
الثرثــرة ونشــر الشــائعات، وامكامــات اهاتفيــة وو الرســائل النصــية البذيئــة، النــدا      

ــات ال     ــة، واماحظــ ــي مهذبــ ــا  غــ ــخص بأمــ ــى شــ ــرية، و/وو اماحظــــات  علــ عنصــ
 ا.ـًاجنسية. وتعتر امشاغبة الشفهي وكثر ونواع امشاغبة شيوع

امشاغبة 
 اإرهابية

تتضمن امشاغبة اإرهابية استخدام اخوف من وجل التاعب وو اإقال من شأن 
اآخرين. فقد يقوم اأفراد باستخدام التهديد اللفظي من وجل إرهـاب اآخـرين،   

ا مثل امسك من القمـيص وو التعـدي علـى    ـًالتصرف بطرق  مل تهديًدا بدنيوو 
 منطقة الراحة الشخصية لرخرين.

مشاغبة 
 الع زلة

ــه       ــه وتفاعاتــ ــا لعاقاتــ ــبب ر قطــــع شــــخص مــ ــة التســ ــاغبة العزلــ تتضــــمن امشــ
ــة       ــة ااجتماعيـ ــات إى العزلـ ــل الفتيـ ــب ميـ ــرين. ور الغالـ ــع اآخـ ــة مـ ااجتماعيـ

 يان.وكثر من الصب
مشاغبة 
 اإفساد

شــخص آخــر كــي يتصــرف بأســلوب معــن       ري قصــد اشــاغبة اإفســاد التــأثي    
جعل الشخص وقل مائمة للتجارب الطبيعية او الصحية. ومن وشـكال مشـاغبة   

ا ر ـًاإفســاد، ااســتهزا  مــن الســلوك الســليم مثــل ون ي بلــي الطالــب بــاً  حسنــ         
 على تعاطي امخدرات.الفصل ور الوق  نفسه يدعم وو يشجع 

امشاغبة 
 اإلكرونية

اســـتخدام اإنرنـــ  والوســـائل اإلكرونيـــة مـــن وجـــل إوـــاق الضـــرر ااجتمـــاعي   
 باآخرين وو من وجل إرسال رسائل تهديد وو إيذا  وو سو  معاملة.

 .م1000م؛ سوليفان، 1001جاربارينو، ديارا،  :مأخوذ منامصدر 
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 إوـاق  ر تتسـبب  امشـاغبة  ووعمال بهم، اأذى إواق إى امشاغبون اأفراد ميل
 ونـــواع مـــن وشـــكال ســـتة 9-3 اجـــدول يوضـــ . امختلفـــة الطـــرق مـــن بعـــدد واأذى الضـــرر

 .امشاغبة
 

 :مثــل) خفيفـة  بـن  مـا  امشـاغبة  فيهــا تـراوح  متسلسـلة،  شـكل  ر امشـاغبة   ـدث 
 :مثـل ) معتدلـة  إى ،(الثرثـرة  وو مهذبة، غي بأما  اأشخاص مناداة بقوة، امتكرر الدفع
 ااعتــدا  تتضــمن ون مكــن والــي حــادة، إى ،(واســتغال وضــارة، متكــررة عدوانيــة وعمــال

 إيذا  وو ترويع وو عصابية  موعات ر اأفراد تشكيل وو الفاضحة، الشائعات وو البدني،
 (.م1000 سوليفان، ؛م1009 روبرتس،) اآخرين

 

 ر اـا  ،بامشـاغبة  عاقـة  هـا  الـي  اأدوار مـن  عـدًدا  اأطفـال  يـدعي  ون اممكن من
 ونفسـهم  وهـم  يشـاغبون  الـذين  اأطفال) امشاغبن وضحايا ،امشاغبون و الضحايا، ذلك

ــون ،(ضـــحايا ــونرز) وامتفرجـ ــارو،-كـ ــون، بـ ــ  جونسـ ــايد وايـ ــيل،-سـ ــاكيلفي، مانسـ  مـ
 إى امشــــاغبون اأطفـــال  ميــــل وخـــرى،  ناحيـــة  ومــــن(. م1004 ســـاندرز،  ؛م1003 جـــارجس، 
  قيــق حــو ويســيون وفعــاهم ر بالتعمــد يتســمون فهــم والتهــور، واهيمنــة العدوانيــة

 هتـارون  قد وو عليهم امشاغبة بهدف وفراًدا يستهدفون وراا. العدوانية امسائل ر هدف
 (.  م1009 سيندر، ليمر،) مشاغبتهم وجل من اأطفال من  موعة

 

 بـــنفس امشـــاغبة ســـلوك مارســـة ر والـــذكور اإنـــاث اجنســـن كـــا ويشـــرك
 ر امباشــر العــدوان وشــكال اســتخدام إى الغالــب ر الــذكور ميــل ذلــك، ومــع. الدرجــة
 مـن  واارتباطيـة  امباشـر  غـي  الوسـائل  مارسـة  إى اإناث ميل حن ر ،امشاغبة مارسة

 آخــر، جانــب علـى (. م1007 بيســا ، دانكـان،  ريفــرز، ؛م1001 جاريــ ،) اآخـرين  طويــف وجـل 
 ر الضـــعف نقـــاط عـــن اآخـــرين علـــى امشـــاغبة ســـلوك مارســـون الـــذين الطلبـــة يبحـــث

 عـدم  وو والبدنيـة،  ااجتماعيـة  الناحيـة  مـن  امائمـة  غـي  اماحظـات  مثـل  ومـور . "وهدافهم
 الثقافيـة  امسـتويات  علـى  امسـاواة  عـدم  وو اجنسـي،  التوجـه  وو النفسـية،  وو البدنية القدرة
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 وجــل مـن  يشـاغبون  طلبـة  جانـب  مــن حـاوات  تكـون  ون مكـن  وااقتصـادية  وااجتماعيـة 
 ص ،م1009 ســيندر، ليمــر،" )وإيــذائهم قرنــائهم علــى مناســب غــي بشــكل قــوتهم مارســة

 لـــديهم تكـــون فقـــد الضـــعفا ، اأطفـــال يســـتهدفون امشـــاغبن ون مـــن الـــرغم وعلـــى(. 14
 ســلوك مارســون ا الــذين اأطفـال  مثــل ماًمــا الفصــل، ر زمائهـم  مــع إجابيــة عاقـات 
 ون) ذاتيـة  سـلوكيات  الضـحايا  اأطفـال  وي ظهـر (. م1003 وآخرين، بارو -كونرز) امشاغبة

 ميـل  كمـا . للمشـاغبة  يتعرضـون  ا الذين اأطفال عن( اـًقلق وو ا،ـًمكتئب وو ا،ـًهادئ يكون
 ر ضــعف ولــديهم ا،اجتماعيـــً ومنعــزلن بــأقرانهم، ااخــتاط عــدم إى امشــاغبة ضــحايا
 بعــدم شــعور حــاات بامشــاغبة امتــأثرين الضــحايا ي ظهــر مــا اـًويضــ اـًوغالبــ. الــذات مفهــوم
 يكـــون قـــد طفـــل وي ون مـــن الـــرغمعلـــى و(. م1004 مـــا،) واامتثـــال اويلـــة، وعـــدم اأمـــن،

ــاغبة لســـــلوكيات ضـــــحية ــاقن اأطفـــــال ون إا ،امشـــ ــة ااحتياجـــــات وذوي امعـــ  اخاصـــ
 الصـحة  وزارة) اآخـرين  اأطفـال  عـن  وكـر  بشـكل  امشـاغبة  سلوكيات خطر يتعرضون

 وتشــــي (. وم 1009 واخــــدمات،  الصــــحية  امــــوارد  إدارة اأمريكيــــة،  اإنســــانية  واخــــدمات 
 الطلبـة  مـن  وكـر  امشـاغبة  لسلوكيات امعاقن اأطفال تعرض معدل اآن إى اأعاث
 (.م1003 ومايا،-موندا ،إيسبليج روز،) العادين

 

 يتســمون  فهــم. ونفســهم  امشــاغبن مــع تتشــابه  بصــفات امشــاغبة  ضــحايا يتســم
 مـن  وعدوانين ومتفاعلن متهورين ونيكون ون إى ميلون ونهم إا. واهيمنة بالعدوانية،

 يشــعر مــا اـًوغالبــ. امشــاغبن  موعــة إى ينتمــون الــذين اأطفــال عــن البدنيــة الناحيــة
 مــن  وكثــر  البدنيــة  للمشــاغبة ضــحايا  يكونــون  اأرجــ   وعلــى بــالكره،  جــاههم  وقــرانهم
 ناحيــة ومـن (. م1003 وآخـرين،  ارو ب -كـونرز ) اأخــرى امشـاغبة  أشـكال  ضـحايا  كـونهم 
 وقــرانهم جانــب مــن بالنبــذ الغالــب ر للمشــاغبة تعرضــوا الــذين اأطفــال يشــعر وخــرى،
 (.  م1004 ما،) اآخرين جاه العدواني وو ااحتيالي سلوكهم بسبب

 

. الغالـب  ر اآخـرين  ومـام   ـدث  ذلـك  فـتن  ،للمشـاغبة  اأطفـال  يتعرض عندما
ــاهدون الــــذين اأشــــخاص ــاغبة ســــلوك يشــ  ا الغالــــب ر وهــــم متفــــرجن، يكونــــون امشــ
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 فهــم ذلــك، ومــع. للمشــاغبة كضــحايا ني صــنفو ا ونهــم عــن فضــاب اآخــرين، يشــاغبون
 اأرجـ   علـى  بـذلك  أنهم ،امشاغبة سلوكيات يشاهدون عندما اويادية بعدم يتسمون

 امتفرجـون  يشاهد وعندما(. م1001 راي ،) الضحية وليس امشاغب يساعدون وو يشجعون
 علـى  ضمنية بطريقة امشاغب يشجعون بذلك فهم ا،ـًشيئ يفعلوا ون دون امشاغبة سلوك

 (.م1003 كولوروسو،) امشاغبة سلوك من به يقوم ما
 

 الـــي امشـــاغبة ونـــواع مـــن نـــوع هـــي اإلكرونيـــة امشـــاغبة: اإلكرونيـــة امشـــاغبة
 تهديـد  رسـائل  وإرسال اآخرين إيذا  ر للتسبب اإلكرونية واأجهزة اإنرن  تستخدم

ــيهم وإيـــذا  ــا. إلـ ــة يلـــي وفيمـ ــالطرق قائمـ ــال يســـتخدمها الـــي بـ ــباب اأطفـ ــذين والشـ  الـ
 علــى  امشــاغبة مارســة  وجــل مــن  التكنولوجيــا وعــان  اإلكرونيــة اأجهــزة  يســتخدمون

 واخـدمات،  الصـحية  امـوارد  إدارة اأمريكيـة،  اإنسانية واخدمات الصحة وزارة) اآخرين
 (.و م1009 لينيواي، وينر، ؛م1009
 مائمة غي صور وو بذيئة رسائل إرسال . 

 الرسـائل  باستخدام اإنرن  شبكة عر رحاها تدور الي الصراعات ر امشاركة 
 .الغاضبة اللغة ذات اإلكرونية

 والضرر اإيذا  إواق بقصد آخر شخص حول خاصة معلومات نشر. 

 هم مهينة وو ائقة غي لرسائل امتكرر اإرسال خال من وحدهم مضايقة. 

 معته تشويه بقصد وحدهم شخصية انتحال. 

 ااجتماعيـً وحدهم  اشي. 
 

 الريـــــد خـــــال مــــن  اإلكرونيـــــة للمشــــاغبة  الطلبـــــة يتعــــرض  ون اممكـــــن مــــن 
 وزارة) الدردشــــة وغــــرف وامــــدونات، ،النصــــية والرســــائل الفوريــــة، والرســــائل اإلكرونــــي،

 وعلـى (. وم 1009 واخـدمات،  الصحية اموارد إدارة اأمريكية، اإنسانية واخدمات الصحة
 اوديثــة  الدراســات  ون إا اإلكرونيــة،  امشــاغبة  حــول  امقدمــة  اأعــاث  قلــة  مــن  الــرغم 

 للمشــاغبة  تعرضــوا ااستقصــا  يلــهم الــذين  اأطفــال مــن% 10-%33 نســبة ون وظهــرت
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 الدراســات إحــدى ووشــارت(. م1004 ميتشــيل، بــارا، و؛ م1009 لينيــواي، ويــنر،) اإلكرونيــة
 31 مـن  وعمـارهم  تـراوح  الـذين  امراهقن من% 71 نسبة ون إى( م1009 جروس، جوفونن،)

 شـهدت  وقـد . الدراسـي  العـام  خـال  تقنية مشاغبة وادثة اأقل على تعرضوا سنة 37 إى
 زيـادة  إى اسـتناًدا  اإلكرونيـة  امشـاغبة  حـدوث  حاات ر ملحوظة زيادة اأخية السنوات

 . الكمبيوتر ووجهزة اإلكرونية اأجهزة يستخدمون الذين والشباب اأطفال وعداد
 

 حيـث  مـن  امـدارس  ومـام  ا ديًــ  اإلكرونيـة  امشـاغبة  مثـل  قـد  وخـرى،  ناحيـة  مـن 
 امدرسة من الائقة غي الصور وو الرسائل إرسال يتم ن وإذا. ها حلول وإجاد معاجتها

 بالنســـــبة مشـــــكلة اإلكرونيـــــة  امشـــــاغبة مثـــــل ا فراـــــا امدرســـــة، ر اســـــتامها   وو
 اأطفـال  ثلثـي  بـأن  تفيد مستندات( م1009) وجروس جوفونن قدم ذلك، ومع. للمدرسة
 علـى  تعرفـوا  نصـفهم  وون معتـدين،  كانوا اإلكرونية للمشاغبة تعرضوا الذين والشباب
 امشـاغبة  تسـبب   إذا بأنـه  ا ـاكم  حكمـ   آخـر،  جانـب  علـى . امدرسـة  خـال  مـن  امعتـدين 

ــية عرقلــــة وو إزعــــا  إحــــداث ر اإلكرونيــــة ــة ت صــــب  التعليميــــة، للبيئــــات وساســ  امدرســ
ــون مشـــركة ــديها ويكـ ــلطة لـ ــة ضـــبط سـ ــذين الطلبـ ــون الـ ــذا يقومـ ــلوك بهـ  ويـــنر،) السـ

 تثقـيفهم  خـال  مـن  اأمور ووليا  مساعدة بامدرسة للعاملن ومكن(. بم 1009 لينيواي،
 (.بم 1009 لينيواي، وينر، ؛م1003 بودينبي ،) وطفاهم باية كيفية حول
   مـــن مكـــن ومـــاكن ر ووضـــعها اأطفــال  غـــرف خـــار  الكمبيـــوتر وجهـــزة إخــرا 

 .  اإنرن  استخدام مراقبة اأمور أوليا  خاها

  امنزلية الكمبيوتر وجهزة على وتصنيف مراقبة برامج تثبي . 

 وحد مع امرور كلمات مشاركة بعدم اأطفال إعام. 

 اأســرة علــى جــب. بهــا االتــزام اأســرة قــيم تطبيــق ر التكنولوجيــا اســتخدام 
 تعـن  القواعد، هذه اأطفال خرق حال ور التكنولوجيا، استخدام قواعد وضع
 قبـل  مـن  اموضوعة القواعد تتضمن قد امثال، سبيل فعلى. ذلك تداعيات فرض
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 ا ادثـات  ر البذيئـة  التعليقـات  وو النابية الكلمات مشاركة وو نشر عدم اأسرة
 (.العنوان وو اهاتف ترقيم :مثل) الشخصية امعلومات وو، اإلكرونية

 اإلكرونية امشاغبة سلوك حدوث عند الدليل وطبع عفب قم. 

 مناسـب  غي حتوى وي اكتشاف لأطفال امخصصة اإلكرونية امواقع راقب 
 .بها

 وو تهديــد رســائل تلقــوا إذا الفــور، علــى ومــورهم ووليــا  يبلغــوا ون اأطفــال وخــر 
 .مضايقة

 اافراضية احتمعات من اأصدقا  إبعاد امائم غي من ونه اأطفال إعام . 
 

 تعــــر ف اأمــــور ووليــــا  علــــى يــــتعن ازديــــاد، ر تبــــدو اإلكرونيــــة امشــــاغبة وأن
 اممكــن ومــن. امخــاطر هــذه مــن وطفــاهم بايــة وكيفيــة اإلكرونيــة امشــاغبة خــاطر
ــة لوحـــات وور بالفصـــل، اخاصـــة اإخباريـــة الرســـائل ر امعلومـــات هـــذه تضـــمن  امدرسـ

 علـى  جـب  اخصـوص  وجـه  وعلـى . بامدرسـة  اخـاص  اإلكرونـي  اموقـع  على وو اإعانية،
 ،(تتضـمنه  ا ومـا  تتضمنه ما على ومثلة) اإلكرونية امشاغبة ماهية تعر ف اأمور ووليا 

 عــن اإبــا  وكيفيــة ،اإلكرونيــة امشــاغبة مــن للــتخلص امدرســية السياســات ومعرفــة
 الــذين اأطفــال ودعــم مســاعدة كيفيــة تعــر ف إى إضــافة ،اإلكرونيــة امشــاغبة ســلوك

 ر نضــع ون اـًويضــ اكــان اأهميــة مــن فتنــه ذلــك، ومــع. اإلكرونيــة للمشــاغبة تعرضــوا
ــا ــاات ون اعتبارنــ ــة ااتصــ ــن اإلكرونيــ ــن مــ ــون ون اممكــ ــذ تكــ ــة منافــ ــة اجتماعيــ  إجابيــ
 يفــوت فقــد الرســائل، إرســال وو نرنــ اإ اســتخدام مــن منعــوا اأطفــال ون فلــو. لأطفــال

 ووليـا   علـى  جـب  ثـم ،  ومـن . وقـرانهم  مـع  واتصال تواصل على اإبقا  فرصة عليهم ذلك
 .اإلكرونية لاتصاات والعيوب امزايا يتفهموا ون اأمور

 

 خــال مــن اإلكرونيــة امشــاغبة حــول الطلبــة يثقفــوا ون امعلمــن علــى ويــتعن
 امشــاغبة ماهيــة وصــف :امثــال ســبيل علـى ) اإلكرونيــة للمشــاغبة واضــ  تعريــف  ديـد 

 موضًحا ،(ذلك على ومثلة وضرب تتضمنه، ا الذي وما تتضمنه، الذي وما اإلكرونية،
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 بسياســات  الطلبــة  تعريــف  عــن  فضــاب  ضــارة، اإلكرونيــة  امشــاغبة  جعــل  الــي  اأســباب
ــة  امشـــاغبة  حـــاات  عـــن  لدبـــا   امدرســـة  تضـــعها  الـــي  اآليـــات  ووصـــف  ،حياهـــا  امدرسـ

 إذا مــا  يعلمــوا  ون جــب  فالطلبــة (. م1009 وجتاســتون، و ليمــر،  كوالســكي، ) اإلكرونيــة
 التعليميــة العمليــة ر تــؤثر الــي العدوانيــة اإلكرونيــة اأنشــطة ر مشــركن كــانوا

 تعـــرض حالـــة ور. ضـــدهم انضـــباطية إجـــرا ات اطـــاذ للمدرســـة ومكـــن ،ا وم بامدرســـة
 علـــى الـــرد بهــا  يســـتطيعون الـــي الطــرق  بتعـــريفهم قـــم ،اإلكرونيــة  للمشـــاغبة الطلبــة 

 متنعـوا  وون الائقـة،  غـي  امـواد  على ااطاع بعدم الطلبة وخر امثال، سبيل على. ذلك
 مكـــنهم ،اإلكرونيـــة امشـــاغبة ضـــحايا يعرفــون  الطلبـــة كـــان وإذا. الشـــائعات نشـــر عــن 

 الوقــ  قضـا   خـال  مــن هـم  ااجتمـاعي  الــدعم وتقـديم  جابيـة إ برســائل إلـيهم  اإرسـال 
 اإبـا   وهميـة  علـى  امعلمـون  يؤكـد  ون جـب  كمـا . للمشاغبة تعرضوا الذين اأفراد مع
 عـن  فضـاب ( امدرسـة  ور امنـزل  ر) الراشـدين  اأفـراد  إى اإلكرونيـة  امشاغبة حاات عن

 (.م1009 وآخرين، كوالسكي) اإنرن  شبكة عر للتعامل امناسبة اآداب الطلبة تعليم
 

 ومــا  امشــاغبة  فهــم  اأمــور  وووليــا   امعلمــون  يســي   قــد : الطلبــة  علــى  التــأثيات 
ــه ــأثيات مـــن  تركـ ــباب اأطفـــال  علـــى  تـ ــركون الـــذين  والشـ  والـــذين  مارســـته  ر يشـ

 حــول العامـة  الفهـم  سـو   حـاات  تلخـص ( 7-3)رقـم  القائمـة . علـيهم  ممارسـتها  يتعرضـون 
 .امشاغبة

 

 اأفـراد  علـى  عميقـة  تـأثيات  امسـتمرة  امشـاغبة  مارسة ترك قد آخر، صعيد وعلى
 ومـــن. عنــه  النــاجم  العــدوان  ووقـــف و ابهتــه  معــه  للتعامــل  حـــدودة مــوارد  لــديهم  الــذين 
 فضـاب  كبية خطورة وامشاغبن الضحايا من لكل بالنسبة امشاغبة تأثيات مثل ون اممكن

 فقــد للمشــاغبة الطلبــة يتعــرض عنــدما وخــرى، ناحيــة مــن. طويلــة لفــرة تــدوم قــد ونهــا عــن
ــتخدام يســـيئون ــواد اسـ ــعرون امـ ــالقلق ويشـ ــو  بـ ــزا  وسـ ــة امـ ــل واانطوائيـ ــتخدام إى واميـ  اسـ

 مشــاعر الضــحايا ينتــاب قــد العاطفيــة، الناحيــة ومــن. اآخــرين جــاه العدوانيــة اأســاليب
 جاربـــارينو،) الفائـــدة وعـــدم والعزلـــة، واإحبـــاط، واوـــزن، الـــتمكن، وعـــدم واخجـــل اخـــوف
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ــارا، ــوليفان، ؛م1001 ديـ ــد(. م1000 سـ ــعر وقـ ــ يشـ ــال اـًويضـ ــباب اأطفـ ــذين والشـ ــون الـ  يتعرضـ
ــاخوف للمشـــاغبة ــن بـ ــذهاب مـ ــة، إى الـ ــتخدام وو امدرسـ ــام، اسـ ــوب وو اومـ ــة، ركـ  وو اوافلـ

 امـوارد  إدارة اأمريكيـة،  اإنسـانية  واخـدمات  الصـحة  وزارة) منها والعودة امدرسة ىإ الذهاب
 ر كســور  علــى للمشــاغبة البدنيــة  التــأثيات تتضــمن وقــد (. و م1009 واخــدمات، الصــحية
ــام، ــور وو العظـ ــنان، ر كسـ ــدمة، وو اأسـ ــوض، وو صـ ــدو ، وو رضـ ــديدة آام وو خـ ــل. شـ  ويتمثـ

 . واانتحار – اانتحار ر التفكي ر للمشاغبة تأثي وخطر
 

 مشـكلة  نتـا   ونـه  ر يتمثـل  امشاغبة حول شائع فهم سو  مة ون من الرغم وعلى
 وطفــال  ضــد  امشــاغبة  مارســة  ر يشــاركون الــذين  امــراهقن  فــتن  الطفولــة،  مرحلــة ر

 امتــاجر، مــن الســلع ســرقة مثــل وخــرى ونشــطة ر متــورطن اأرجــ  علــى يكونــون آخــرين،
 اأعــاث وظهــرت وقــد. إجراميــة ونشــطة ر امشــاركة عــن فضــاب اجــدران، علــى والكتابــة

 وزارة ؛م1000 ســـوليفان،) واانتكاســية  اجنائيــة،  وامخالفــات  ،امشــاغبة  بــن  عاقــة  وجــود 
ــدمات الصـــحة ــانية واخـ ــة، اإنسـ ــوارد إدارة اأمريكيـ ــحية امـ ــدمات، الصـ (. بم 1009 واخـ

 معرضــن يكونـون  قــد امشـاغبة  ضــحايا اأطفـال  إى اـًويضــ اوديثـة  اأعــاث تشـي  كمـا 
 ضـد  امشـاغبة  مارسون الذين اأطفال عن ذهنية صحية اشكات اإصابة خطر اـًضـوي

 (.م1003 وآخرين، بارو -كونرز) امشاغبن وو اآخرين
 

 الامبـــااة مـــن عالــة  امتفرجـــون ي صــاب  فقـــد. امتفـــرجن ر اـًويضــ  امشـــاغبة تــؤثر 
 ر عفــــوي بشـــكل  يشـــاركون  وهـــم  أنفســـهم  احرامهــــم يتاشـــى  وقـــد  الضـــحايا،  واحتقـــار 
ــة تقلــــل ون الطلبــــة جميــــع بالنســــبة اممكــــن ومــــن(. م1003 كولوروســــو،) امشــــاغبة  مارســ
(. م1003 ة،يــــاجامع لنــــدن كليــــة) الدراســــي التحصــــيل مســــتوى مــــن امدرســــة ر امشــــاغبة
 ر والركيـــز الـــتعلم علـــيهم الصـــعب مـــن يكـــون القلـــق، وو بـــاخوف الطلبـــة يشـــعر فعنـــدما
 .امدرسة
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ــاغبون  -3 ــراد منعزلــــون   امشــ ــم وفــ هــ
 ا ر الغالب.اجتماعيـً

غــي منعــزلن   اأطفــال والشــباب الــذين مارســون ســلوكيات امشــاغبة       -3
 ا.اجتماعيـً

ــًرا عظيـــ   -1 ــ  ومـ ــاغبة ليسـ –ًما ـامشـ
 فاأطفال مكنهم التعامل معه.

اأطفال الذين يشـاركون فيهـا، وهـم ضـحايا هـا،       رامشاغبة تؤثر بالسلب  -1
ــديهم،        ــل مــن مســتوى التحصــيل الدراســي ل وياحظــون امشــاغبة. وهــي تقل

 جابية.  إوتضعف من قدرات اأطفال على بنا  عاقات اجتماعية 
مـــــــــل اأطفـــــــــال   جـــــــــب ون يتعا  -1

 بأنفسهم مع امشاغبة. 
ــوة    -1 ــال ضـــــعاف القـــ ــدم تـــــوازن ر القـــــوة. فاأطفـــ تتضـــــمن امشـــــاغبة عـــ

)ااجتماعية وو البدنية(  تاجون إى امساعدة والتـدريب علـى كيفيـة    
 التعامل مع امشاغبة.

ــن    -4 ــي مـــــ ــز  طبيعـــــ ــاغبة جـــــ امشـــــ
 التنشئة.

 امشاغبة ومر مؤٍذ، وا تعكس العاقات الطبيعية.  -4

ــي     -3 ــاكن الــ ــون اأمــ ــم امعلمــ يعلــ
  دث فيها امشاغبة ر امدرسة.

امشــاغبة  اشــكاتا مــا يكونــون علــى عــدم علــم   ـًاأفــراد الراشــدون غالبــ  -3
 وامدى الذي  دث به ر امدرسة.  

ــى   -9 مــــارس الــــذكور امشــــاغبة علــ
ــاث    ــل اإنـ ــا ا تفعـ ــرين، بينمـ اآخـ

 ذلك.

يشرك كا اجنسن ر مارسة سلوك امشاغبة. فالذكور مارسون ر  -9
الغالب امشاغبة ضد وقـرانهم مـن الـذكور وضـد اإنـاث، ر حـن مـارس        

 اإناث امشاغبة ضد قريناتهم من اإناث فقط. 
اأطفــال الــذين مارســون ســلوك     -7

امشــــــاغبة يشـــــــعرون بضـــــــعف ر  
 احرام الذات.

سلوك امشـاغبة يـراوح لـديهم الشـعور بـاحرام      اأطفال الذين مارسون  -7
 الذات اا فوق امتوسط. 

ــعرون   -9 ــا يشـــ ــا مـــ امتفرجـــــون دائًمـــ
بــــــــاخوف مـــــــــن امشـــــــــاغبن وا  

 يرغبون ر التدخل ر اأمر.

يكره اأطفال مارسـة امشـاغبة ر مدارسـهم وراـا ا تكـون لـديهم فكـرة         -9
الراشـــدين  عــن كيفيــة التصــرف حيــال هــذا الســلوك. ومكــن لأفــراد        
حيــث مــن  ،مسـاعدة امتفــرجن ر تعلــم ااســتجابات امناسـبة للمشــاغبة   

 اممكن ون تكون تدخات اأقران ذات فعالية كبية ر وق  امشاغبة.
امشــاغبة شــكل مــن وشــكال معاملــة اآخــرين بأســلوب غــي ائــق، فهــو ا        -3 امشاغبة ومر يتعلق بالنزاع. -3

 يتعلق بالنزاع بن اأفراد. 
مـــــا ون مــــــارس الطفــــــل ســــــلوك   -30

 . ـًاامشاغبة، حتى يكون مشاغب
مكن لأطفال تعلم كيفية بنا  عاقات إجابية مع اآخرين، وكيفية  -30

 تلبية احتياجاتهم دون اللجو  إى العنف والعدوان.

يكية، وزارة الصحة واخدمات اإنسانية اأمر ؛م1009م؛ ليمر، سيندر، 1003امصدر: مأخوذ من هاندويرك، 
  (.م 1009ب، م 1009و، م 1009إدارة اموارد الصحية واخدمات 
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 ا الطلبــة ون إا امــدارس، ر امشــاغبة انتشــار مــن الــرغم علــى: امشــاغبة عامــات
 حـــاات وقـــوع عـــن امدرســـة العـــاملن وو امعلمـــن بـــتبا  اوـــاات مـــن عديـــد ر يقومـــون
 اإخطـار  ر الراشـدين  اأفراد على يعتمدون ما اـًغالب الطلبة ون من الرغمعلى  ،مشاغبة

 التنمــر، عــن الطلبـة  إبــا  عــدم وبسـبب (. م1001 ديــارا، جاربــارينو،) والتـدخل  التنكــر عـن 
 الـي  التنمـر  ودرجة بنوع دقيقة ماحظات امدرسة ر الراشدين اأفراد لدى يكون ا فقد

 . دث
 

ــا. امشـــــاغبة عامـــــات تعـــــر ف إى امعلمـــــون  تـــــا  ــات قائمـــــة يلـــــي وفيمـــ  بالعامـــ
 وزارة) امدرسـة  ر امشـاغبة  والـة  تعـرض  قـد  يكون راا الطالب ون إى ترشد الي التحذيرية

 (:  م  1009 واخدمات، الصحية اموارد إدارة اأمريكية، اإنسانية واخدمات الصحة
 لذلك تفسي بدون رضوض وو خدو ، وو قطوع، وجود. 

 امدرسة ر اأصدقا  عدد قلة. 

 اأنشـطة  ر امشـاركة  وو امدرسـة،  مغـادرة  وو امدرسـة،  حافلـة  ركـوب  عنـد  اخوف 
 . (النوادي مثل) امنظمة امدرسية

 امدرسي بالعمل ااهتمام فقدان وو امدرسي، اأدا  ضعف. 

 بدنيـــة ومـــراض ويـــة وو اأســـنان، ر ون وو بصـــداع، الشـــعور مـــن امتكـــررة الشـــكوى 
   .وخرى

 الذاتي التقدير وضعف بالقلق الشعور. 

 امدرسة ر واوزن بااكتئاب الشعور. 
 

 بتعرضــه تفيــد عامــات ي ظهــر قــد الطالــب ون مــن الــرغم علــى:  ــذيري إشــعار
 هنــاك تكــون فقــد امدرســة؛ ر امشــاغبة هــذه تعــرض ونــه يعــي ا ذلــك ون إا للمشــاغبة،

 النفسـية  ااضـطرابات  مثل) خطًيا يكون قد منها بع  الطفل، لسلوك وخرى تفسيات
 فمــن امدرســة، ر مشــكات مــن يعــاني طفــل ون ر الشــك ســاورك إذا لــذا،(. والســلوكية

 راجـع  وقرانـه،  مـع  الطالب تفاعات احب. امعلومات بع  على اوصول  اول ون امهم
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 مــا حــول الطالــب مــع و ـدث  الطالــب، مــع يتعــاملون الـذين  اآخــرين امعلمــن مــع اأمـر 
 . قلق من يساورك

 

 فــتن ذلــك، علــى عامــات للمشــاغبة تعرضــوا الــذين اأطفــال ي ظهــر مثلمــا اـًومامــ
ــال ــرين ضـــد  امشـــاغبة  مارســـون  الـــذين  اأطفـ  الســـلوك  علـــى  تـــدل  عامـــات  ي ظهـــرون  اآخـ
 اآخــرين  ضــد  امشــاغبة  مارســون الــذين  اأطفــال  مــات  تضــم التاليــة  القائمــة  .العــدواني

 (بم 1009 واخدمات، الصحية اموارد إدارة اأمريكية، اإنسانية واخدمات الصحة وزارة)
 الطبع وحدية التهور. 

 اهيمنة بصفات ااتسام. 

 بسهولة باإحباط الشعور. 

 اآخرين مع التعاطف قلة. 

 بها واالتزام القواعد اتباع صعوبة. 

 مقبول سلوك ونه على العنف إى النظر. 
 

ــافة ــك، إى وباإضــ ــرت ذلــ ــاث وظهــ ــاغبة ون اأعــ ــد امشــ ــون قــ ــة تكــ  علــــى  عامــ
 امشـــاغبة مارســـون الـــذين والشـــباب فاأطفـــال. اأخـــرى ااجتماعيـــة غـــي الســـلوكيات

 ومعـارك  شـجارات  ر والـدخول  اممتلكـات،  بتخريـب  يقومـون  قد اأقران ضد متكرر بشكل
 . والسرقة الكحول، وشرب اأسلحة، وبل امدرسة، من واهروب مستمرة،

 

 امشــاغبة مــن للوقايـة  مناســبة بـرامج  امــدارس لـدى  تكــون ون جـب  مثاليــة بصـورة 
 امدرسـة،  ر ااجتماعيـة  البيئـة  علـى  الـرامج  هـذه  تركـز  ون وجب. امدرسة مستوى على

 غالبيــة قبــل مـن " للــدعم شــرا " هنـاك  كــان إذا اأرجـ   علــى الــرامج هـذه  تــنج  وسـوف 
 الوقايــة بـرامج  متلـك  ا مدرسـتك  ون فلـو . اأمــور ووليـا   عـن  فضـاب  بامدرسـة  العـاملن 
 منــع  امعلمــن علــى  الســهل فمــن . للمدرســة واحــد إقــرار  علــى كيمــدير  شــجع امناســبة،
 وصـف  يلـي  وفيمـا . امدرسـة  مستوى على الدعم يتوافر عندما امشاغبة مشكات ومواجهة

www.ABEGS.org



 

 
 

 
- 319 - 

 دليل امعلم للتواصل مع أولياء اأمور                   

 سـيندر،  ليمـر، ) التنكـر  مـن  والوقايـة  منـع  وجـل  مـن  امدرسـة  مسـتوى  علـى  الشـاملة  للن هج
 واخــدمات،  الصــحية امــوارد إدارة اأمريكيــة،  اإنســانية واخــدمات الصــحة وزارة ؛م1009
 (:م د1009
 كلها للمدرسة امشاغبة من الوقاية برامج وتطوير إعداد. 

 إى هـــذا. امشـــاغبة مـــن والوقايـــة منـــع كيفيـــة علـــى بامدرســـة العـــاملن تـــدريب 
 .  امدرسة ر ها ااستجابة وكيفية وتأثياتها امشاغبة حول تثقيفهم جانب

 اإجابيــة النتــائج إعــداد. وتنفيــذها ونشــرها بأكملــها، للمدرســة قواعــد وضــع 
 . الطلبة مع ومشاركتها القواعد هذه السلبية والتداعيات

 الـي  امواقـع  مثل) اخطرة اأماكن ر الراشدين اأفراد قبل من اإشراف زيادة 
 . واملعب الكافتييا مثل( الراشدين اأفراد قبل من اإشراف فيها يقل

 امشاغبة على مثال أي ماحظتهم عند الراشدين اأفراد تدخل  . 

 التعامـل  كيفيـة  الطلبة وتعليم امشاغبة مناقشة الفصل ووقات من وق  تكريس 
 .امشاغبة عن النامة امشكات مع

 العمــل انتهــا  موعــد  ديــد دون امشــاغبة مــن الوقايــة بــرامج العمــل اســتمرار 
 . بها

 

 وتعــــر ف فصــــلك، ر امشــــاغبة مارســــة منــــع عليــــك جــــب معلــــم، وبصـــفتك 
 الــــذين للطلبــــة الازمــــة والتعليمــــات الـــدعم  وتقــــديم حدوثــــه، عنــــد التصــــرف كيفيـــة 
 جـب  كمـا . غيهـم  قبـل  مـن  للمشـاغبة  يتعرضـون  الـذين  وللطلبـة  غيهـم  على يتنمرون
 مارســون الــذين الطلبــة ومــور ووليــا  مــن بفاعليــة التواصــل كيفيــة تعــر ف ويًضــا عليــك

 .امشاغبة ممارسات ضحية يكونون الذين وو امشاغبة
 

 ون جـب  امشـاغبة،  بسـلوك  يتعلـق  فيما بها االتزام جب قواعد مدرستك ون وكما
 مـن  والوقايـة  منـع  بـك  اخاصـة  السياسـة  فصلك قواعد من اأقل على واحدة قاعدة تعكس

 :السلوكية التوقعات تصف الي للقواعد ومثلة يلي وفيما. امشاغبة
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 علـــى حـــافب وســـوف والعاطفيـــة؛ البدنيـــة النـــاحيتن مـــن اآخـــرين حـــرم ســـوف 
 .اأشيا  على واوفاظ االتزام

 اجماعية اأنشطة ر اجميع نشرك سوف. 

 ــلي، ديلــــون،) للمشــــاغبة تعرضــــهم حــــال ر اآخــــرين نســــاعد ســــوف  ،م1003 هينســ
 .(331ص

 

 القواعـد،  هـذه  تعـي  مـاذا  الطلبـة  وخـر  بفصـلك،  اخاصـة  للقواعد إعدادك وخال
 ختلفـة  ماحظـات  لـديك  تكـون  فقـد  لطابـك  امشـاغبة  فعـر  . تنفيذها ر اـًمتوافق وكن
 الطلبـة  يشـعر  قـد  للمشـاغبة،  عليـه  متفـق  تعريـف  فبـدون . طابك يعلمه اـ عم ماهيتها حول

 عــن ونــ  تتغاضــى قــد و امشــاغبة، ونــواع مــن كنــوع يصــنفونه ا بســلوك القيــام علــى بــاللوم
ــلوك ــواع مـــن  اـًنوعـــ  الطلبـــة  يعتـــره  سـ  جريبيـــل،  مييـــس،  فارجـــاس،  مارشـــال، ) امشـــاغبة  ونـ

 (.  م1003 سكوزيلس،
ــم ون اكــان اأهميــة فمــن امشــاغبة، حــول الطلبــة تثقيــف عنــد  ونــك طابــك يعل

 بيئــات ر باأمــان الشــعور إى  تــاجون فاأطفــال. فصــلك ر للمشــاغبة تســتجيب ســوف
 الدراسـية،  وجرتـك  إعـدادك  ووثنـا  . الدراسـي  الفصـل  بيئـة  اخصـوص  وجـه  وعلـى  امدرسة،

 جـوار  مثـل  للمشـاغبة،  فيهـا   ـدث  قـد  الي وو "ساخنة وماكن" تكون قد الي امناطق ر فكر
 الرصـــاص القلـــم مـــراة جـــوار وو الدراســـي، الفصـــل خلـــف وو الشـــرب، ميـــاه امخصـــص امكـــان

ــون،) ــلي، ديلـ ــوليفان، ؛م1003 هينسـ ــان وي وو ،(م1000 سـ ــلك ر مكـ ــعب فصـ ــه عليـــك يصـ  فيـ
ــ يكــون  ون اممكــن مــن والــذي  التــدريس، عمليــة وثنــا   اماحظــة وو اإشــراف  ممارســة  اـًمناسب
 اآخــر وحــدهم يلكــز ون اممكــن مــن حيــث الرصــاص قلــم مــراة امثــال، ســبيل علــى) امشــاغبة

 الدراســي الفصــل لبيئــة تقييمــك وخــال(. بهـم  اخاصــة اجديــدة امســننة الرصــاص بـأقام 
 علـى  يصـعب  الـي  اأمـاكن  تقليـل  معهـا  مكنك الي بالطريقة فصلك رتب بك، اخاص
 الـي  اأنشـطة  ممارسة حددة اـًوطرق قواعد ضع ذلك، إى وإضافة. بها ماحظتهم الطلبة

 ااصـطفاف  مثـل  بعدوانيـة،  يتصـرفون  كـي  للطلبـة  فرصة توفر قد والي الفصل داخل ت قام
 ديلـون، ) اإمـدادات  مـع  وو العمـل،  ر التبادل وو الفصل، دخول وو الفصل، مغادرة وو للراحة،
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 الفصــلية، والســلوكيات اأنشــطة ممارســة حــددة اـًطرقــ وضــع  قــد كنــ  وإذا(. هينســلي
 ســلوكيات ر امشــاركة فــرص تقــل وســوف اـًوانضباطــ اـًنظامــ وكثــر فصــلك يكــون فســوف

ــاغبة ــام امشـ ــة ومـ ــر. الطلبـ ــة: انظـ ــم القائمـ ــرف( 9-3) رقـ ــى للتعـ ــة علـ ــول ومثلـ ــات حـ  التنظيمـ
 ر ويًضـا  وانظـر . منهـا  والوقايـة  التنمـر  سلوكيات منع وجل من إنشايها مكن الي الفصلية

 .الفصل ر ا ددة واإجرا ات الطرق عنوان  مل والذي (3-3رقم ) اجدول :املحق

 بري اأقام الرصاص
 

جـب ون يـري شـخص    إى إذٍن لري وقامهم الرصاص.  الطلبةا  تا  
قلمـه الرصـاص    واحد فقط قلمه ر امرة الواحدة، وا ينه  طالـب لـري  

 إذا كان هناك طالب ا يزال واقفـًا عن مراة اأقام.
الشـــرب مـــن امكـــان امخصـــص  

 للشرب
 للطلبـــةلــذلك، مكــن   منــوع تنــاول امشــروبات وثنــا  اوصــة الدراســية.       

اســتخدام امكــان امخصــص لشــرب اميــاه، بعــد فــرة الراحــة، وو بعــد حصــة          
 بنفسه على مكان شرب امياه.الربية الرياضية، عندما يشرف امعلم 

صفــــًا تلـــو الصـــف.   الطلبـــةللراحـــة، عنـــدما يســـم  هـــم   الطلبـــةيصـــطف  ااصطفاف للراحة
ر الصــف، فــا يــزاحم بعضــهم بعًضــا، ويبقــي كــل      الطلبــةوعنــدما يكــون  

 منهم على مسافة ذراع بينه وبن الطالب الذي ومامه.
خصصة لكل مـنهم، وا يتسـكعوا ر   مباشرة حو اأماكن ام الطلبةيسي  دخول الفصل

 امدخل وو ر الفصل.
 ر وماكنهم إى ون ي سم  هم اغادرة الفصل. الطلبةيبقى  مغادرة الفصل

التبــادل ر العمـــل واوصـــول  
 على الدعم

مكنهـا اوصـول علـى الـدعم ر الوقـ        الطلبـة  موعة واحدة فقط من 
 ون صدور تعليمات امعلم. الطلبةنفسه. ينتظر 

 مـن  مـنهم  يصـدر  مـا في تـؤثر  فصـلك  ر الطلبـة  مع بها تتعامل الي الطريقة إن
 وو بتصـحي   متكرر بشكل وتقوم طابك، مع الغضب بسرعة تتسم ونك فلو سلوكيات،

 فـا  تضـايقه،  وو منـه  تسـتخف  طريقـة  بأيـة  معـه  التعامـل  وو فصلك، ر طالب" مضايقة"
 ون ر شــي  ا ونــه ويعتقــدون بســلوكك يتــأثرون ســوف فصــلك ر الطلبــة ونر  شــك
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(. م1001 ديــارا، جاربــارينو،) عانيــة يضــايقه ون وو آخــر، بطالــب مــنهم الطالــب يســتخف
 . فصلك ر الطلبة جميع ااحرام إظهارك من والتأكد سلوكك تقييم عليك

 

 هــم توضــ  عيــث  ،للطلبــة إرشــادي وقــ  طصــيص عليــك ذلــك، إى وإضــافة
 الــي والكيفيــة اأقــران، مــع التعامــل عنــد بهــا االتــزام علــيهم جــب الــي الطريقــة فيــه

 دور تنــاول خـاص،  بشــكل اأهميـة  ومــن. امدرسـة  داخــل للمشـاغبة  خاهــا مـن  يسـتجيبون 
 وو مشـاغبة،  لسـلوك  مشـاهدتهم  عنـد  اأطفـال  يتـدخل  ا قـد . امشـاغبة  دعم ر امتفرجن

 عليـك  لـذلك (. م1003 كولوروسـو، ) تدخلـهم  حـال  سـوً ا  وقـف ام زيـادة  مـن  هشون راا
 :مثـل ) عـدوان  حـدوث  يشـاهدون  عنـدما  امشـاغبة  سـلوك  عـن  بعيًدا التحرك الطلبة تعليم

 :مثــل ) اهــدف وتــدعيم  الراشــدين، اأفــراد  إخبــار علــى  شــجعهم(. الغــدا   طاولــة مغــادرة
 هــذا كــان لقــد" :مثــل لــه، داعمــة بــأمور وخــره ،للمشــاغبة تعــرض الــذي الطفــل صــاحب

 يتحملـــون ونهـــم امتفرجـــون يعلـــم ون جـــب وخـــرى، ناحيـــة مـــن"(. معـــك اـًبذيئـــ الطالـــب
 ضـــــحية بتـــــوبيخ قــــاموا  إذا ســـــلبية تــــداعيات  ســـــيواجهون وونهــــم  ،ســـــلوكهم مســــؤولية 

 رايـ ، ) للمشـاغب  الـدعم  تقـديم  وو ،للمشـاغبة  تعـرض  شـخص  مـن  السخرية وو ،ةـــامشاغب
 (.م1001

 

 تعلـيم  عليـك  وقـرانهم،  مـع  إجابيـة  اجتماعية عاقات بنا  على الطلبة مساعدة
 والتعــبي اآخــرين، مــع والتفــاهم ااختافــات، قبــول مفــاهيم فصــلك ر الطلبــة ميــع

 مـع  والتعامـل  امشـاعر،  وتصـنيف   ديـد  علـى  طابـك  سـاعد . اآخرين مع التعاطف عن
 اممكـــن ومــن (. م1003 اجامعيـــة، لنــدن  كليــة ) مشـــروع قلــق  ونهــا  علـــى العاطفيــة  ا ــن 

 الـنفس،  بايـة  ر اجـزم  امسـاعدة،  وطلـب  ،اأقـران  ضغوط مقاومة على الدروس تركيز
 بطريقـة  امشـاعر  عـن  والتعـبي  اخطـأ،  عـن  وااعتذار اآخرين، واحرام صداقات، وتكوين
 (.  م1003 ديلون،) مائمة

 

www.ABEGS.org



 

 
 

 
- 303 - 

 دليل امعلم للتواصل مع أولياء اأمور                   

 وصـف  يلـي  وفيمـا . سـريع  إجـرا   اطـاذ  عليـك  جـب  ،مشـاغبة  سـلوك  شاهدت إذا
 اإنســــــانية واخـــــدمات  الصـــــحة  وزارة) امدرســــــة ر الفـــــوري  التـــــدخل  ســـــراتيجيات لد

 (.ـهم 1009 واخدمات، الصحية اموارد إدارة اأمريكية،
  واهـدف  امشـاغب  بـن  قـف ، مشاغبة سلوك حدوث عند. اوال ر امشاغبة ووقف .

 تسأل وو اوال، ر بعيًدا اأطفال تبعد ا. الطلبة مع البصري ااتصال اعرض
 ؟حدث ماذا الطلبة:

  مــــ  الــــي امدرســــة وو الفصــــل قواعــــد إى ووشــــر امائــــم غــــي الســــلوك صــــنف 
 ووشـر  العـدواني،  السـلوك  وصـنف  وواقعيـة،  هادئة صوت نرة استخدم. خالفتها

 الــدفع: "معلــم يقــول راــا امثــال، ســبيل علــى. خالفتهــا مــ  الــي القاعــدة إى
ــلوك ي عتــــر بقــــوة ــالف مشــــاغبة ســ ــد وهــ ــوع: "يقــــول وو ،"القواعــ ــة منــ  مارســ

 إى ويــديكم وبقـوا . مشــاغبة سـلوك  ي عتـر  بقــوة والـدفع  الفصــل، هـذا  ر امشـاغبة 
 ".  جواركم

  امـ   بالضـيق،  يشـعر  اـًطالبـ  احظـ   إذا. للمشـاغبة  تعرض الذي الطالب ودعم 
 ا. انفـراد  على إليه  دث ثم اجماعة، واترك نفسه، على السيطرة باستعادة له

 فبعــد. اآخــرين الطلبــة وجــود ر حــدث مــاذا شــرح منــه تطلــب وو الطالــب تســأل
 وا بالــدعم الطالــب يشــعر كــي واماحظــة اإشــراف بزيــادة قــم اوادثــة، وقــوع
 .  اانتقام ر يفكر

  جــب ا فمــثَا. التــدخل كيفيــة حــول اإرشــاد هــم وقــدم امتفــرجن ومــر عــاج 
 صـوت  ور. اـًويضـ  امتفـرجن  تسأل ون عليك جب وا الضحية، تسأل ون عليك

 سـعى  قـد  يكـن  ن فـتذا . امسـاعدة  على اوصول ر الطالب اجهود اعرف هادئ
 الازمــة التعليمــات لــه قــدم العــدواني، للســلوك اســتجاب ونــه وو امســاعدة، لطلــب
 وا مشــاغبة ســلوك شــاهدت إذا: "امثــال ســبيل علــى. امائمــة ااســتجابات حــول
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 الشـخص  ووقـف " وو ،"اموقـف  مـع  للتعامـل  راشـًدا  اـًشخص وحضر تفعل، ماذا تعلم
 ". امشاغبة سلوك مارس الذي

  ــذار الطلبــــة مــــن تطلــــب ا. امشــــاغبة لســــلوكيات الفوريــــة التــــداعيات ودر  ااعتــ
 التـداعيات  هـذه  تكـون  ون وجـب . وواب التـداعيات  بتحديـد  وبهـدو   قـم  ولكـن . الفوري

 جـب  ا امشـاغبة  سـلوك  مارسـون  الـذين  الطلبة وون باإسا ة، يتعلق فيما منطقية
 .  واماحظة ةــــــــــللمراقب خاضعون( ووصدقائهم) ونهم يعلموا ون

  ر تـــوازن عـــدم تتضـــمن فامشــاغبة . بأنفســـهم اأمـــور حــل  الطلبـــة مـــن تطلــب  ا 
 يتعلــق  فيمــا اـًنفعــ جــدي ا بيــنهم فيمــا  اأمــور عــل الطلبــة ومطالبــة. القــوة
. فاعلـة  إسـراتيجية  ت عتـر  ا ونهـا  عن فضاب بينهم، فيما القوة توازن عدم عالة
 طــرق إجــاد وجــل مــن الطلبــة مــع منفــرد بشــكل العمــل يــتعن ذلــك مــن وبــداب

 . امستقبل ر وخرى مرة السلوكيات هذه مثل وقوع ومنع اأمر إصاح
 

ــ احـــتفب ــوب بســـجل اـًدومـ ــوادث مكتـ ــاغبة وـ ــع الـــي امشـ ــة ر تقـ ــد. امدرسـ  وعنـ
ــة ــلوكيات مناقشـ ــاغبة سـ ــع امشـ ــا  مـ ــور ووليـ ــع وو اأمـ ــراد مـ ــرين وفـ ــن آخـ ــاملن مـ  ر العـ
 . ا ددة اووادث لبع  وتوصيفات حقائق لديك يكون ون امهم من امدرسة،

 

 مــن اـًدومــ الــدعم تلقــي إى امشــاغبة ممارســات يتعرضــون الــذين اأطفــال  تــا 
 الشـــعور ر اأطفـــال مســاعدة  ر للغايـــة اـًمهمــ  دوًرا يـــؤدون فهـــم الراشــدين،  اأفـــراد قبــل 

. ونفســهم بهــا  مــون مهــارات تطــوير علــى ومســاعدتهم وااتصــاات امدرســة ر باأمــان
 وزارة) للمشــاغبة تعرضــوا الــذين اأطفــال مــع التفاعــل طــرق تصــف التاليــة ااقراحــات

 (.وم 1009 واخدمات، الصحية اموارد إدارة اأمريكية، اإنسانية واخدمات الصحة
  ومـاذا،  مـن،  مثل حقائق على احصل. اموقف على للتعرف الطالب مع وقًتا اق 

 . امشاغبة مارسة جاه الطالب فعل رد وقيم وكيف، ووين، ومتى،
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 ليشـعر   تاجـه  الـذي  ما اسأله لديه، الضعف شعور تقليل على الطالب مساعدة 
 .امدرسة ر باأمان

 ــرين الـــزما  عـــرف ــاغبة بســـلوكيات اآخـ  الـــدعم تقـــديم يســـتطيعوا كـــي امشـ
 .  وامساعدة

 ــى الطالـــب شـــجع ــوين علـ ــداقات تكـ ــوين ي عتـــر حيـــث. صـ ــداقات تكـ ــدى الصـ  إحـ
 . امشاغبة مارسات وقوع منع امهمة اأدوات

 مـرور  بعـد  الطالـب  مـع  اأمـر  وراجـع . امشـاغبة  حادثـة  وقـوع  بعـد  الطالب مع تابع 
 وحـد  ونـك  يعلـم  الطالـب  جعـل  كـي  امشـاغبة  حادثـة  وقـوع  علـى  قليلـة  ويـام  عدة

 .  وامساعدة الدعم موارد
 

 ون يفهمـــوا ون امشـــاغبة مارســـون الـــذين الطلبـــة علـــى جـــب وخـــرى، ناحيـــة مـــن
 وتنفيـــذ اوـــال، ر امشـــاغبة عواقـــب فـــرض وجـــب. بتســـام  ي قابـــل لـــن امشـــاغبة ســلوك 

 قـد  ذلـك،  إى وباإضـافة . امشاغبة بسلوكيات امرتبطة امستمرة ر امشكات التدخات
 ااعــراف ر امســاعدة إى اآخــرين ضــد امشــاغبة ســلوك مارســون الــذين الطلبــة  تــا 

 مــع التعــاطف مشــاعر وإظهــار وفعــال، مــن بــه يقومــون مــا مســؤولية و مــل بســلوكهم،
ــرين ــون،) اآخــ ــدمات الصــــحة وزارة ؛م1003 ديلــ ــانية واخــ ــة، اإنســ ــوارد إدارة اأمريكيــ  امــ
 اسـتخدام  علـى  اآخـرين  يضـايقون  الـذين  الطلبـة  شـجع (. ـهـ م 1009 واخـدمات،  الصـحية 
 نـوادي  إى اانضـمام  :امثـال  سبيل على) ااجتماعي امستوى على مقبولة بطرق قدراتهم

 اتســــم حــــال ور(. امدرســــة ر ت قــــام الــــي الرياضــــية اأنشــــطة ر امشــــاركة وو امدرســــة،
 وو مدرسـتك،  مـديري  مـن  امساعدة طلب إى  تا  قد عندئذ التغيي، اقاومة امشاغب

ــة مستشــــار وو بامدرســــة، النفســــين اأخصــــائين ــن امشــــاغبون يســــتفيد وقــــد. امدرســ  مــ
ــات ــدعم اماحظـ ــردي والـ ــذي الفـ ــه الـ ــن يتلقونـ ــم متخصـــص مـ ــروف يفهـ ــاحبة الظـ  امصـ

 .  امشاغبة لسلوكيات الطالب ممارسة
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 وهنـــاك. امشــاغبة  ســلوكيات  عــن  لدبـــا  والضــحايا  امتفرجــون  تشــجيع  جــب 
ــد ــن العديـ ــدارس مـ ــي امـ ــع ر تشـــرك الـ ــا  الويـــب مواقـ ــن لدبـ ــلوكيات عـ ــاغبة سـ  امشـ

(www.schooltipline.com)، عــن  بهويــاتهم  التعريــف  دون اإبــا  الطلبــة  يســتطيع  حيــث 
 ســلوكيات مكافحــة جهــود عــن امعلومــات مــن امزيــد معرفــة. امشــاغبة ســلوكيات حــوادث

: التـالي  اإلكرونـي  اموقـع  علـى  الـدخول  ي رجـى  وامعلمـن  اأمـور  وووليا  للطلبة امشاغبة
www.stopbullyingnow.hrsa.gov  . 

 

 اأمــــور أوليــــا  مكـــن  ،امشــــاغبة لســـلوكيات  امصــــاحبة امشـــكات  ظهــــور عنـــد 
 بااتصـــال بامدرســـة نوالعـــامل يبـــادر ون اممكـــن مـــن وو بامدرســـة، العـــاملن مـــع التواصـــل

 وا هــدو ك، علـى  وحـافب  اموضـوع،  علــى ركـز  اأمـور،  ووليـا   لقــا  وعنـد . اأمـور  بأوليـا  
 مــن التعــاون ر يرغبــون ومــور ووليــا  مـع  تلتقــي فراــا. الكــام ر الــدفاعي اأســلوب عتتبـ 

 ويتســـــمون امعلمــــن  مـــــع التعــــاون  ر يرغبــــون  ا ومـــــور ووليــــا   وو ،امشـــــكات حــــل  وجــــل 
 ووليـا   نوأ. مشـاغبة  سـلوكيات  ونفسـهم  اأمـور  ووليـا   بعـ   ي ظهـر  راا بل. بالعدوانية

 امهــم فمــن وبنــائهم، وســلوكيات ســامة علــى واخــوف القلــق مشــاعر تنتــابهم قــد اأمــور
 عنـد  .(الثـاني  الفصل :انظر) امشكات ول وطرق فاعلة تواصل مهارات استخدام للغاية

 سراتيجياتاإ تصف( 3-3) رقم قائمة .امشاغبة لسلوكيات امصاحبة امشكات مناقشة
 امشـكات  حـل  وجـل  مـن  معهم والتفاعل اأمور، ووليا  مع لقا ات لعقد باإعداد اخاصة

 (1-3)رقـــم مـــوذ واأ ،(4-3رقـــم ) الشـــكل :انظـــر ويًضـــا،. امشـــاغبة لســـلوكيات امصـــاحبة
 .املحق ر واموضحة وامنزل امدرسة جانب من التدخل خطة اخاصن
 
 

www.ABEGS.org



 

 
 

 
- 307 - 

 دليل امعلم للتواصل مع أولياء اأمور                   

 

 قبل اللقا ات / ااجتماعات
 

  للمشاغبة.جميع معلومات عن اووادث امهيئة 

    ة للمشــــاغبة ووصـــف اســــتجابات  توثيـــق بيانـــات اوــــوادث امهيئـــ
 .الكبار

 ووليا  اأمورلقا  جدولة امواعيد امخصصة ل. 
 اجية الـي تواجـه سـلوكيات    توليد اأفكار امتعلقة باخطط الع

 .التحدي
 واحـــرص علـــى وا ضـــاياااحتفـــاظ بركيـــز امناقشـــات علـــى الق .

تشـــت  جهــــودك، نتيجــــة التشــــتتات الـــي قــــد  ــــدث مــــن قبــــل    
علــى ون ســلوك الطفــل    الوالــدين )فقــد يصــر ووليــا  اأمــور مــثاب   

وو ون اأواد اآخـــــرين يدفعونـــــه إى ون يكـــــون »لـــــيس خطـــــأه ـــــــ 
 .ا تقدم هذه اإها ات بنفسك«( مشاغًبا

  مثل الرغبة ر جاح الطفل وكادمًيا  ،قم بتأكيد اأهداف العامة
 .وو إجاد بيئة آمنة لكل الطاب

 وا تتخذ موقفا دفاعًيا ،حرامااستماع إى ووليا  اأمور با. 
     مـور للتعـاون مـن وجـل حـل      عب ر عن رغبتـك ر العمـل مـع ووليـا  اأ

 .امشكات
      وثنـــا    –ا التهديـــد ذاتـــه    –اســـتخدم مـــدخل التلـــوي  بالتهديـــد

الي مكنك فيها ااحتفـاظ  ، فهذا امدخل واحد من امداخل اللقا 
، وو إلقــا  نائحــة ن تلجــأ إى مهامــة ووليــا  اأمــور ، دون وبهــدوئك

 .اللوم عليهما
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 إضــافة تعليــق وو  ، اذكــر حقــائق دونعنــدما تنــاق  ســلوك الطالــب
ــرح إليهــــا )مثــــال   ــوفيا ثــــاث ماحظــــات يغلفهــــا    : »شــ ــل  صــ ورســ

 .«(صوفيا لديها روح ميل إى امشاغبة»من  بداب .«تهديدال
     تقبل امسئولية واعتذر عن التفسيات امبالش فيهـا ر اإشـراف علـى

 الطاب.

    ر حـل امشــكات  ووليـا  اأمـور  يـة تشــرك  قـم بتطـوير خطـط عاج .
ون تكـون هـذه اخطـط العاجيـة بسـيطة وسـهلة بالنسـبة        من وابد 

-3رقـم   الشـكل  :البي  )انظـر ر ا ليمكن هما تنفيذه أوليا  اأمور
4). 
  لدسهام ر امناقشة وو طرح اأسئلة اأوليا  اأمورادع. 
  علـى امناقشـة مـع طفلـهما )فمـثاب.. لـو تعـرض         ووليـا  اأمـور  شجع

اموقـف   مـن ون  علـى التأكـد   ووليـا  اأمـور  ، شـجع  الطفل للمشاغبة
إذا ضـــايق الطفــــل اأطفــــال   .. ومــــان يكـــن نتيجــــة خطـــأ قــــام بـــه   

الطفــل   علــى التواصــل مــع   ووليــا  اأمــور ، فقــم بتشــجيع  اآخــرين
 .الذي ن يكن سلوكه مقبواب(

 ن امنزل وامدرسة ول امشكاتوكد وهمية التشاركية ب. 
    ــا ــة اللقـ ــل إى خاصـ ــد التوصـ ــرفات   وعنـ ــا التصـ ــوح مـ ــف بوضـ ، صـ

 .ليات الي على كل طرف القيام بهاوامسئو
 اللقا  /ااجتماع باماحظات اإجابية.نه إ 

  قم بتنفيذ خطط العا. 
        قــم بتــدوين نتـــائج اللقــا  وتــأثي اخطـــط اموضــوعة علــى ســـلوك

 .الطفل
  ــوروحــــط ــا بال ووليــــا  اأمــ ــادث وو وإداريــــي امدرســــة علًمــ تقــــدم اوــ

 .امشكات اوادثة
  ووليا  اأموراشرك ر التواصل امستمر مع. 

 م.1009روبرتس ،  :امصدر
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 السابع من وكتوبرالتاريخ: سيث بارنز                                                                        :الطالب

  :السلوك غي امقبول
 .ا على اأقل(ـًمرات يوميثاث وتهديدهم بالسباب )  ،دفع الطاب اآخرين ومضايقتهم

 :اأسباب ا تملة لسو  السلوك
.. كمــــا ونــــه كــــذلك  ــــب ون    لطــــاب اآخــــرين يضــــايقونه ويزعجونــــه   إن ا :يقــــول ســــيث 

 .ولذلك يدفع اآخرين بعيًدا عن مقدمة الصف ،يقف ر مقدمة الصف
 :هدف التحسن

 .تقليل العدوان اللفظي والبدني إى مستوى )صفر / اليوم(
 :خطة العا 

 :بــ ووليا  اأمورسيقوم  ،ر امنزل
 ، وونـه وكه وإخبـاره بـأن سـلوكه غـي مقبـول     يث عن سـل التحدث مع م -3

 . اقبه ر امدرسة وكذلك ر امنزلسيتحمل عو

تقــارير وســبوعية عــن    يــث بــأن معلمــه ســوف يقــوم بتعطــائهم    إخبــار م -1
 .سلوكه

، ر حالـة عــدم  بـأن هتـار جـائزة وسـبوعية مـن  لـه      « يـث م»السـماح لــ    -1
: مارسـة ولعـاب الفيـديو    ي تصرف عدواني طوال اأسبوع )مثـل قيامه بأ

د اأعمال امنزلية الي اإعفا  من وح –وفام سينمائية  –غي العنيفة 
 .يؤديها(
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 :سوف يقوم امعلم بــ ،ر امدرسة
 .يثاآخرين مناقشة سلوك م« ميث»التاقي مع معلمي  -3
باعتبار السـلوك الائـق وو    ،مناقشة التقدم اوادث« يثم»التاقي مع  -1

 امقبول.

 .تدعيم السلوك امقبول -1
 .كل وسبوع« يثم»ل مع ووليا  ومور التواص -4
 .«يثم»ا مع وقران وتدعيمه« يثم»تدريس السلوكيات امقبولة لـ -3

  

 :سوف يقوم الطالب بــ ،ر امدرسة
مــن دفــع اآخــرين ليظــل   بــداب ،ون ينتظــر دوره ر الصــف، حســبما يتفــق -3

 .ـًا ر مقدمة الصفدائم
، عنــد يشــعر بالغضــب  دث مــع امعلــم وو امستشــار النفســي، عنــدما   التحــ -1

 .ه مضايقة اآخرين له وو إزعاجهمتعرض
 . ول باابتعاد عن السلوك العدوانياستعراض السلوك امقب -1

  

 ...................................................:اأخصائي / امستشار      ................. ...........................................:امعلـــم
   ..................................................................:الطــــــــالــــــــب     ...................   ..................................:ولي اأمر

 

 م.1009روبرتس ،  :امصدر
 

 ون كمـــا ،اأخـــي العقــد  عـــر تزايــدت  قـــد امدرســية  اأزمـــات فــتن  ،اوـــب لســو  
 وطبيعتهـا  حتواهـا  اعرفة والوعي بها اانشغال درجة من رفع قد ها اإعامي التناول

 لـــديها تكــون  ون للمــدارس  وامطلــوب  اواســم  مــن  فتنــه  ،واليــوم  .هــا  حلــول  عــن  والبحــث 
 وإمكانــه ،واحــد آن ر والعــا  الوقايــة يكفــل اـا  تواجههــا الــي ،لأزمــات عاجيــة خطـط 

 (.م1003 ،شن ،هيث) فاعل مؤثر ووسلوب بأمان تنفيذها
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 ونمـر   الـذين  هـؤا   اـًــ وجارف متوقـع  غـي  يكـون  مـا  اـًغالب ،صادم حدث هي اأزمة
 إى وو ،الصـدمة  ر مباشـًرا  اـًمشارك يكون ون إى ا ، تا  اإنسان إن .التصادم خرات

 ،واجامعـات  امـدارس  ر الطـاب  عدد فتن ،امثال سبيل فعلى .لتأثياتها متحماب يكون ون
 حـادث  نتيجـة ( نرئيس كضحايا إليهم يشار والذين) القتل وو لدصابة يتعرضون الذين
 على ،العنف ر امتفاقمة اأحداث ساسل إن. .قلياب عدًدا ازال جامعي، وو مدرسي عنف

 ،اآخــرين إى الــباد ورجــا  عــر واأحيــا  الشــهود مــن رهيبــة وعــداد إى تــؤدي ،حــال ويــة
 شـهود  مـن  آخـر  مسـتوى  توجد ون من مكنها الي ،اأحداث بهذه كذلك يتأثرون الذين
 .(م1001 ،نيوجاس، سكونفيلد) الثالثة الدرجة من كضحايا إليهم يشار الذين العيان

 

 :يلي كما ،وساسية وماط وربعة ر تصنيفها مكن امدرسية اأزمات إن
 يــؤثر والــذين(، احتمــع وعضــا  مــن عضــو/  امعلــم/  الطالــب :مثــل) الفــرد مــوت 

 .امدرسي احتمع من كبي قطاع ر موتهم

 (.واورائق والفيضانات اأعاصي :مثل) ووسع نطاق ذات بيئية وزمات 

 ــدية للســــامة تهديــــًدا يتضــــمن الــــذي اموقــــف ــاب ر حتــــى، للطــــاب اجســ  غيــ
 (.امدرسة وتوبيس ر حادثة: مثل) اإصابات

 الطــاب  لــدى الســليم  العــاطفي للتكــوين  اـًفعليــ تهديــًدا  يتضــمن الــذي  اموقــف 
، ســــكونفيلد( )امتكــــررة اجــــادة التهديــــدات، اجــــرائم ارتكــــاب، الكراهيــــة :مثــــل)

 (.م1001، نيوجاس
 

 وخــذ ون البحــوث وثبتــ  وقــد ،لأزمــات اســتجابية خطــة إى امــدارس كــل  تــا 
ــتباقي امـــدخل ــة التـــوقعي ااسـ  علـــى يعتمـــد الـــذي التفـــاعلي، للمـــدخل كمقابـــل لأزمـ
 فاعليـة  وكثـر  مـدخل  هـو  ،حـدوثها  بعـد  ،اأزمـة  مع للتعامل امناسب الفعل رد عن البحث
 تــنظم ااسـتباقية  امـداخل  إن. النطـاق  الواسـعة  امدرســية اأزمـات  مـع  التعامـل  ر وتـأثًيا 
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، AAETS اإجهاديـة  الصـدمات  خـرا   اأمريكيـة  اأكادميـة ) مارسـتها  وتـتم  وططط
 م(.1001

 وبصــورة .للتواصــل خطــة تتضــمن ون جــب لأزمــات ااســتجابة خطــط كــل إن
 ،الــبع  بعضــها مــع مرابطــة هاتفيــة خطــوط تتضــمن اخطــط هــذه مثــل فــتن ،مطيــة

 بأشــخاص ،ومتتابعــة دائمــة بصــورة ،الــبع  بعضــهم مــع وفــراد جتمــع ون يفــرض حيــث
 التواصـل  خطط تستخدم ما اـًغالب ،واليوم. اأزمة حل ر اـًوطراف اعتبارهم مكن ،آخرين
 ســوف ومــر بااتصــال القيــام عليــه ْنم ــ و ديــد. .النصــية الرســائل وو اإلكرونــي الريــد
 .اخطــة ر متضــمن القــرار جعــل بضــرورة امتعلقــة واإرشــادات ،اأزمــة شــدة علــى يعتمــد

 وو والـدي   بـن  ،فقـط  ،تواصـل  إى  تـا   راـا  الفصـل  ر مـا  وزمـة  فـتن  ،امثـال  سـبيل  وعلى
 .اآخرين الطاب ومور وووليا  الفصل ر الطاب ومور ووليا 

 

 متعلقـة  ،تواصـل  خطـة  تطـوير  ر تسـاعد  ون مكن التالية اإرشادية اخطوط إن
 :النطاق واسعة بأزمة
 داخــل: مثــل) لأزمــة الداخليــة لأطــراف ااتصــاات مــن متعــددة ومــاط  ديــد 

 فــتن، اأزمــات وقــ  ور(. امدرســة خــار : مثــل هــا اخارجيــة واأطــراف( امدرســة
 واهواتـف ، واوواسـيب ، اخلويـة  اهواتـف : مثـل ، ااتصـاات  مـن  النمطية الصيش

 .آنذاك امرجو بالشكل تعمل ا قد، العادية اهواتف(، اإنركوم) الداخلية

 إليهـا   تـاجون  ْنم ـ  لكـل  متاحـة  امطلوبة بااتصاات اإمدادات ون من التأكد .
ــثاب ــة ر، فمـ ــدة مدرسـ ــان، واحـ ــدير لـــدى كـ ــبكة اإداري امـ ــاات شـ ــزة اتصـ ،  هـ

 .مستمرة بصفة اخدمة هذه إتاحة مع، خلوًيا هاتفـًا تتضمن

 ( ووادهـم  مـع ) اأزمـة  هـا  حـدث   الـي ، العـائات  متابعـة  وو ماحظـة  خطة إجاد
 اهواتـــف مثـــل، تســتخدم  ون جـــب ااتصـــال مــن  امتعـــددة الصـــيش إن. امدرســة  ر

 إن. امنــــزل مــــن إرســــاها يــــتم الــــي اماحظــــات وو النصــــية والرســــائل، اخلويــــة
، للغايــة مهــم ومــر اطاذهــا   الــي بــاخطوات العــائات إخطــار علــى ا افظــة
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 وو اأزمـة  عـن  طفلـهم  إبعـاد  ر يرغبون اأمور ووليا  ون تعرف ون عليك ون كما
 وويـــن، ومتـــى  ـــدث اـــا العـــائات طـــر ون عليـــك.. حـــدوثها ا تمـــل اأزمـــة
 .لطفلهم اـًمناسب يكون ون مكن وكيف

 واحتمـع  اخارجيـة  والوكـاات ، امدرسـية  اإدارة مع للتواصل وسائل بتعداد قم 
 اهيئــــات مـــع  امـــدارس  بـــه  تتواصـــل  الــــذي امـــدى  إن. اموقـــف  يائـــم  اـــا  ا لـــي 

 التخطـيط  إن. اأزمـة  مـط  علـى  تعتمد سوف نطاقه، على احتمع وو اخارجية
 .امناسب القرار اطاذ ر يساعد ون مكن اـًمسبق

 واإعـام  واحتمـع  بالعـائات  ااتصال عن اأساسية امسئولية يتوى فرًدا طي .
 امطلوبــة امعلومــات لــديها تكــون ون علــى اأفــراد كــل يســاعد متحــدث وجــود إن

 .وثاب  متسق بشكل

 معلومـاتهم  و ـديث  بامدرسـة  العمـل  فريـق ل اإعـام  وسـائل  وجهيـز  بتعـداد  قم ،
 الشـعور  هـي  لأزمـات  الطبيعيـة  ااسـتجابات . الطـاب  شـئون  بتدارة يقومون من

، حــدث اــا علــم علــى اأزمــة وفــراد بكــل ااحتفــاظ فــتن لــذا؛ والفوضــى بــاخوف
 امتحـدة  بالوايـات  التعليم قطاع) للموقف الازم باهدو  ااحتفاظ ر سيساعد

 (.م1007، اأمريكية
 

ــذه إى باإضـــافة ــادية اخطـــوط هـ ــ كـــن ،اإرشـ  إى – خـــاص بشـــكل – اـًحساسـ
 ا.  .العــائات مــع التواصــل ر يــؤثر ون واللغــوي الثقــار للتنــوع بهــا مكــن الــي الكيفيــة
 وإذا .اأزمـــات ووقـــات ر عـــائاتهم إى نـــاقلن وو موصـــلن ليكونـــوا الطـــاب علـــى تعتمـــد

 ،لغـتن  ناصـيي  متلـك  ،اـًمزدوجـ  عضـًوا   ـدد  ون عليـك  فـتن  ،اأزمـة  حدوث قبل ،ومكن
 العــائات مــع يتواصــل أن ،اأزمــة طــرر مــع التعامــل علــى القــدرة متلــك ،الفريــق مــن

 .(م1009 ،آخرونكيمبل وو) ثانية بلغة تتحدث الي
 

 خطــط وو لأزمــات، إصــاحية خطــط بالتــدخل يبــادرون ا وحــدهم امعلمــن إن
 مكنـه  وزمـات  فـرق  لـديها  – تقليدية بصورة – امدارس فتن ،ثم ومن. .وجلها من للتواصل
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 تـؤثر  الـي  لأزمـات  – اـًمطيـ  – اخطـة  وتصـمم  .وينفـذها  عليهـا  ويشـرف  اخطة يعد ون
 اخطـــط إن .(كلـــها امدرســـة وو مـــا فصـــل ر الطلبـــة: مثـــل) النـــاس مـــن كـــبي عـــدد ر

ــاعدة خاصـــة ما مـــات اـًويضـــ تتضـــمن ــات وجـــود حالـــة ر اإعاقـــات ذوي الطلبـــة مسـ  وزمـ
 إتاحـــة وو مـــدخل إى الفكريـــة وو الذهنيـــة اإعاقـــات ذوي الطـــاب  تـــا  وقـــد .مدرســـية
 – طــاب عــدة فقــط تتضــمن الــي امواقــف ومــا ،الوســاطة وو اممكنــة العاجيــة للخطــط

 آنــذاك وســيلة وفضــل فــتن – الســرية وو باخصوصـية  تتســم اواقــف يتصــل فيمــا اسـيما 
 ،نيوجــــاسو ،ســـكونفيلد ) بامدرســـة  اأزمــــات إدارة فريـــق  تتجـــاوز  وســــائل باســـتخدام  تـــتم 

 .(م1001
 

 اإسـهام  وو امشـاركة  يسـتطيعون  إنهـم  إذ ؛عديـدة  بصـورة  الوالـدين  إشـراك  مكن
ــا  ــات ااســــتجابة  فريــــق  ر وفــــراد  وو كأعضــ  – اأمــــر  اســــتلزم  إذا – التنفيــــذ  ر لأزمــ

 ،ااتصـال  خطة ر قوي كرابط ويًضا يستطيعون فهم. .اخطة هذه والتطبيق واإجاد
 اأفـراد  وو اآخـرين  اأمـور  أوليـا   امعلومـات  تـوفي  وو إعـام  ر امتعلقة امسئولية و مل
 ووليــا  وكثــر ولكــن .اموقــف بطبيعــة الــازم والــوعي اإدراك بعــ  إى  تــاجون الــذين
 ،اأزمـة  موقـف  حـدوث  عقـب  طفلـهم  دعـم  إى  تـاجون  الـذين  وولئـك،  هم وهمية اأمور
 ابـد  بأنـه  نوصـي  فتننا ،لذلك. .اأمور ووليا  لدى متقباب وو اـًطبيعي ومًرا يكون لن وهذا

 ر واخطـة  اأزمـة  فريـق  وبأخـذ  .وبعـدها  اأزمـة  حـدوث  قبـل  امهارات هذه ر تدريبهم من
 واخطـوط  ،«الطالب ولي – امعلم» مؤسسات مع تنس ق ونمن  ابد امدارس فتن ،ااعتبار
 .اأمور أوليا  وامهمة اورجة امعلومات وإتاحة لنشر لاتصاات امتاحة اأخرى

 

 خطـة  فريق بأعضا  تعارفهم/  تعريفهم يتم ون إى عاجة اأمور ووليا  كل إن
( اأمــور ووليــا ) إعــدادهم جــب ونــه كمــا. .ااســتجابة وخطــة ،باأزمــة امتعلقــة اإصـاح 

 فـتن  ،امثـال  سـبيل  وعلـى  .اأزمات حدوث عند الطاب يعرضها قد الي التواصات لنمط
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 ،واإنكـار  الصـدمة : مثـل  حادة وزمة عقب – فورها من – نرى ما اـًغالب التالية اخصائص
 اطـاذ  وصـعوبة  ،التخطـيط  علـى  القـدرة  وعـدم  ،والامبـااة  ،والتخـبط  باوية الشعور وو

ــرارات ــدرة ،القـ ــى والقـ ــديم علـ ــات تقـ ــة) ااقراحـ ــة اأكادميـ ــاد خـــرا  اأمريكيـ  اإجهـ
 ،حــال ويـة  وعلـى  .اأزمـة  آثــار مـن  وكثـر  وطفـال  شــفا  يـتم  الـدعم  ومـع  .(م1001 ،الصـدمي 

 بعــد شــهور إى وسـابيع  مــن تــراوح مـدة  دلــياب تكــون قـد  اأطفــال علــى اوادثـة  اآثــار فـتن 
 ،العدائيـة  وزيـادة  ،السـلوك  ر العدوانية: ماحظتها م  الي اآثار تتضمن وقد. .اأزمة

 والركيـز  ،امعـرر  اأدا  وتنـاقص  ،واإحبـاط  ،والعصـبية  ،امتوقـع  غـي  العكسي والسلوك
 .(الصدمي اإجهاد خرا  اأمريكية اأكادمية) واإنكار الضعيف

 

 يتضـمن  الـذي  ،اأزمـة  موقف امماثلة التواصات خرات مرون اأمور ووليا  إن
 يشــعرون قــد اأمــور ووليــا  فــتن ،ذلــك إى وباإضــافة .طفلــهم وو ،ونفســهم اأمــور ووليــا 

 مشــاعرهم ر الــتحكم ر صــعوبة يواجهــون قــد وونهــم ،لطفلــهم بــايتهم لعــدم بالــذنب
 اانفعــال مشــاعر تتضــمن البــالغن لـدى  اأطــول التواصــات إن .العاطفيــة واسـتجابتهم 

 امتواضــع واأدا  ،النــوم وصــعوبة ،ااضــطرابات مــع والتعــاي  والقلــق الركيــز وصــعوبة
 اأكادميــــة) اآخــــرين مــــع ااجتمــــاعي التوافــــق وعــــدم والعــــاطفي الــــذهي واإجهــــاد
 الــدعم إى التوصــل الوالــدين علــى جــب .(م1001 ،الصــدمي اإجهــاد خــرا  اأمريكيــة

 اإيفــا  علــى القــدرة حــدودي وصــبحوا وإا ،أنفســهم امناســبة العــا  وخطــط امائــم
 والتوجيــه اإرشــاد مستشــاري مثــل ،بامدرســة العمــل فريــق دعــم إن. .طفلــهم باحتياجــات

 وفـراد  مسـاعدة  مكنهم الذين ،امدرسين النفس وعلما  ،ااجتماعين والناشطن ،الفي
 الكبـــار وغلبيـــة فـــتن ،اوـــب ووســـن . تاجونهـــا الـــي امســـاعدة علـــى العثـــور ر اأســـرة

 مــن التعــار إى – الــدعم مــع – يعــودون مــا وســرعان ،مدهشــة مرونــة لــديهم ،واأطفــال
 مــرة العاديــة حيــاتهم ومــاط وخــرى مــرة ويواصــلون ،الكارثــة تســببها الــي الســيئة اآثــار
 .وخرى
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 ســلطة العوامــل وكثــر هــم ،الغالــب ر هــم ،العائلــة وفــراد ون البحــث ووضــ  لقــد
 يلـي  وفيمـا  .(م1004 ،ومبسـون ت) اأزمـة  وقـ   وثنـا   ،الطفـل  لـدى  الشفا  حدوث ر وتأثًيا

 وهـذه  .طفلهم شفا  على فيها يساعدوا ون اأمور أوليا  مكن الي الوسائل بع  نقدم
 :اأمور ووليا  إى بسهولة توص ل ون جب التوصيات

 حدث  الي اأزمة عن دقيقة معلومات له وقدم طفلك إى  دث. 

  تتعلـق  وحكـام  عليـه  تصـدر  ون دون، ومشـاعره  وفكـاره  عن يعر بأن لطفلك ام 
 .سلبيتها وو بتجابيتها

 ون مكنـك ، حـال  ويـة  وعلـى . وحسن إى تسي سوف اأمور بأن ثابًتا تأكيًدا وِفر 
 .اأحسن إى تسي بالفعل اأمور كان  إذا ذلك تقول

 ولصاوه وجله من اأزمة هذه ر معه تتواجد ونك لطفلك وكد. 

 لطفلك فردي بشكل اـًإضافي اـًوقت خصص. 
 

 يفعـل  ما وبعد مسافة على ولكن، ودا هم يستعرضوا ون إى امراهقون  تا  قد
 تتضـمن ، العمريـة  احموعـة  هـذه  نوعية عن اقراحات نقدم، يلي وفيما. الصغار اأطفال

 :يلي ما

 اآخــرين مــع ويتجــاوب يتكيــف ون للمراهــق بهــا مكــن الــي الكيفيــة عــن اســأل ..
 بــأمره   فــل  ونــك  لــه ســيبن  ذلــك  فــتن ، مقنعــة بدرجــة  يســتجب  ن إذا حتــى
 .به وتهتم

  الكحوليــات معـاقرة  إى اللجـو   خطـورة  مــدى لتوضـي   امراهـق  ودا ات اسـتعرض 
 .امخدرات وإدمان

 ولصــاوهم وجلــهم مــن اأزمــة هــدف ر معهــم تتواجــد ونــك للمــراهقن وكــد .
 امســـــاعدة تقـــــديم مكـــــن الـــــي النوعيـــــة اأســـــاليب وو الوســـــائل معهـــــم وحـــــدد

 اأمريكيـة  اأكادميـة ، متخصصـة  علمية مساعدة على اوصول) باستخدامها
 (.م1001، الصدمي اإجهاد خرا 
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ــل مـــام متمـــاثان فصـــان هنـــاك لـــيس ــم الطالـــب خصـــائص إن. .التماثـ  ،وامعلـ
. .فصـل  كـل  ور .متفـردة  تعليمية بيئات توجد ون مكنها ،امدرسية السياقات مثل مثلها

 وأن .الـــتعلم احتياجـــات مـــن واســـع نطـــاق مـــدى علـــى للطـــاب، يشـــرحون امعلمـــن فـــتن
 للـتعلم  معوقـات  تشكل الي القضايا يواجهوا ون عليهم فتن ،الشرح هذا يقدمون امعلمن
 أوليــا  بالنســبة وو مواجهــة ر صــعبة القضــايا هــذه تكــون مــا اـًووحيانــ للطــاب، بالنســبة
ــور ــدما اســـيما  ؛اأمـ ــو  يســـود  عنـ ــال امعاملـــة  سـ ــاني عنـــدما  وو ،واإهمـ  مـــن  الطـــاب  يعـ

 مثــل ااســتجابة بهــا مكــن الــي الكيفيــة إدراك إن .حــادة تعليميــة وو اجتماعيــة مشــكات
 امناسبة ااستجابات ون كما ،اإجهاد مقاومة امعلمن استعداد من تزيد الصعوبات هذه

 .للطاب العاطفي والتكوين وااجتماعي اأكادمي اأدا   سن ون مكنها
 

ــن الـــرغم وعلـــى ــة هـــذه ون مـ ــية ســـراتيجياتاإ منحـــك ســـوف العجالـ  اأساسـ
ــن اأمـــور ووليـــا  مـــع للتواصـــل ــة مشـــكات تواجـــه ون وردت إذا ؛الصـــعبة القضـــايا عـ  جديـ

 عـــن والبحـــث ،اآخـــرين اأكـــادمين مـــع والتعـــاون التـــآلف إى عاجـــة فتنـــك ،وكثـــر
ــادر ــد. .للمعلومــــات  وخــــرى  مصــ ــعبة القضــــايا  مواجهــــة  وعنــ  عليــــك  ،الفصــــول  ر الصــ

 ،للطـاب  والتـدريس  للتعليم التعليمية ااحتياجات تقيم وون ،جيدة بسجات ااحتفاظ
 وون ،اإجرائيـة  التنفيذيـة  اخطـط  كـل  تطـور  وون ،امشـكات  حل ر الوالدين تشرك وون

 .وامخرجات النتائج بتقييم تقوم
 

 الــي للتحــديات اـًمدركــ كــن. .اأمــور ووليــا  مــع تتواصــل ون مكنــك وبينمــا
 بينــــك ،ســـري  بشـــكل  بطابـــك  اخاصـــة  باأحـــداث  احـــتفب .. حيـــاتهم  ر يواجهونهـــا 

 نظـر  وجهـة  احـرام  مـع  ااهتمامـات  وعـرض  امهـي  اأسـلوب  علـى  اـًدائمـ  واحـرص  ،وبينهم
 حـل  ر الوالـدين  مـع  للعمـل  ووسـائل  وساليب إى التوصل عليك ون كما. .اأمور ووليا 

 ،امشـكات  مصـدر  هما الوالدان يكون وعندما .النوعية الطفل  ديات و سن امشكات
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 اطــاذ الســلطات بتخطــار عليــك ،واإهمــال امعاملــة  ســو  حــاات ر اوــال هــي كمــا
ــن .الـــازم ــ كـ ــاعدة ر اـًسب اقـ ــتك مسـ ــة إدارتـــك وو مدرسـ ــى التعليميـ ــاد علـ ــط إجـ  خطـ

 مــن درجــة تــوفر بــأن تســم  ،للتواصــل خطــط عمــل وكــذلك ،اأزمــات مواجهــة عاجيــة
 .بامدرسة وجودهم فرة طوال ،استطاعتنا قدر على ،الطلبة لكل واوماية اأمان
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 قاملح

 ماذ  ونسخ.رسالفصل اأول: تنمية عاقات راعية ر امدا . 
  ماذ  ونسخ. مع العائاتالفصل الثاني: مهارات من وجل التواصل. 
 ماذ  ونسخالعام الدراسي الفصل الثالث: التواصل مع العائات طوال .. 
 الفصل الرابع: التواصل مع العائات وثنا  اللقا ات. ماذ  ونسخ. 
    مـاذ   مـع العائات. الفصل اخامس: مواجهة اموضوعات الصعبة عنـد التعامـل

 .ونسخ
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 :امي

 :اسم الشهرة

 :ما وكثر شي  وحببته ر امدرسة العام اماضي
 :امادة امفضلة لدي 

 :وقل مادة دراسية وفضلها

 :من ضمن مواه.

 :الشي  امفضل لدي  وق  الفرا 

 

 
 

 

www.ABEGS.org



 

 
 

 - 338 - 

 دليل امعلم للتواصل مع أولياء اأمور 

 

 .................................................................................................................................................................... :ااسم

 ............................................................................................................................................ م تفضل ون تدعي؟

 .................................................................................................................................................................. :اهاتف

 .............................................................................................................................................. :الريد اإلكروني

 ..................................................................................................................... ما وفضل طريقة لاتصال بك؟
 اهاتف: ................................................................................................................................................... 

 النص: .................................................................................................................................................... 

 الريد اإلكروني: ............................................................................................................................. 

 وسائل وخرى: ...................................................................................................................................... 
  ااهتمامات واهوايات: 

............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

 :يقيمون معك ر امنزل ،وقارب وو وفراد آخرون من العائلة
............................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................... 

 ما الذي ترغب ر معرفته عن هذه امادة ر هذا العام؟
.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

 .ما نقاط ميزك اأكادمية ؟ اذكر بعًضا منها
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 

 وو ما الذي  تا  إى مساعدة فيه ؟ )تلك البيانات سرية وآمنة( ،ما الذي تهتم به
......................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 
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؛ لـذا فــنحن نـود ون طــوض معنـا تلــك التجربــة    د ون نعرفــك ونعـرف طفلــك بشـكل وفضــل  نـو 
. مــن الـي مكـن ون تــؤثر ر تعلـيم طفلـك    الثريـة عـن كــل مـا يتعلـق بــنمط حيـاة عائلتـك والثقافــة،       

 .بامعلومات الي تشعرك باارتياح، وون  تشاركها معنافضلك وجب عن اأسئلة الي ترغب 
 

 م ْن تضمهم عائلتك؟
 

 معك ر امنزل ِمْن وفراد عائلتك؟م ْن يعي  
 

 وين يعي  بقية وفراد العائلة اآخرين؟ 

 

 من وين اكتسب  عائلتك امها اأخي؟
 

 ماذا يعي اسم عائلتك اأخي؟
 

 هل هناك معنى خاص اسم طفلك؟

 

 وفراد عائلتك ون يتحدثوا بها؟ما اللغات الي يستطيع 
 

 ؟بها معظم وفراد وسرتك ر امنزل ما اللغة الي يتحدث
 

ما اللغة )اللغـات( الـي ينبغـي علـى طفلـك ون يسـتخدمها وثنـا         
 تواجده ر امدرسة؟
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 ؟اأمريكية من وول مهاجر من عائلتك إى الوايات امتحدة

 
 وين وتى؟ من
 

 ؟اأمريكية متى وصل إى الوايات امتحدة
 

 ما اللغات الي كان يتكلمها؟
 

 

 
 ما اأجازات امفضلة لدى عائلتك؟

 
 جازات؟كيف  تفل العائلة بتلك اإ

 

 

 
 ما التقاليد اخاصة الي تتميز بها عائلتك؟

 
 

 

 .اأنشطة العادية الي تقوم بها عائلتك ر وسبوعصف 
 
 

 

 صف اأنشطة العادية الي تقوم بها عائلتك ر نهاية اأسبوع؟
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ون  مدعو لقضا  ما يراوح من عشرين دقيقـة إى ثاثـن دقيقـة لتشـارك مـع الطلبـة ر ويـة                       
، وخرنا بـاآات السـمعية والبصـرية الـي  ـب      . من فضلك.لديك ر هذا اموضوع معلومات وخرات

، وجهــاز عـرض شـرائط الـــ   والروجكتـور  ،زهـا لـك ليـتم تســهيل امناقشـة )مثـل: اواســوب اآلـي      ون  ف
DVDوو وية وسيلة وخرى ترغبها ).  
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 ا وسنكون سعدا  أن تكون بيننا متطـوع يسهمان به ر تعلم وتطوير طلبتنالدى الوالدين الكثي ما 
. إذا كان  لديك .،   ذكرها فيما يلي من سطورخراتك مع فصلنا. وهناك فرص عديدة إشراككم معنا

 .، نكون شاكرين لكي كثًيا إذا قم  بتسجيلهاوسيلة لتساعد طلبتنا وليس  واردة
، فتننـا نـود التزامـك فيمـا بعـد      اسـاعدة فصـلنا   –اآن  –كذلك، إذا كن  غـي قـادر علـى االتـزام     

، ا تكـون قـد   وي تكليـف منزلـي أي مـادة دراسـية     اساعدة طفلك ر واجبه / واجبها امنزلي.. إننا لـن نعطيـك  
مهارات الـي تتـوافر   سة امستقلة وادرستها من قبل أن الواجب امنزلي هو ومر يرتبط بزمن حدد للطلبة، واممار

لة وامهــارات الــي تتــوافر   ، واممارســة امســتق بــزمن حــدد للطلبــة . أن الواجــب امنزلــي هــو ومــر يــرتبط     بالفصــل
 .بالفصل

 .مكنك ون توقع أكثر من فرصة للحضور إى فصلنا
 

ن طفلــي يكمـــل  : تأكــد مــن و  )مثـــل امنزلــي مهــام الواجــب   
عنــدما يكــون  ، ويتواصــل مــع امعلــم   كــل واجباتــه امنزليــة  

 .عاجة إى شرح إضار(

  

: ااســتماع إى ثـل إى طـرف آخــر )م  –مسـاعدة مـن طــرف   
، يعملــون الرياضــيات ، مارســون حقــائق رالطلبــة يقــروون

، ، امعاونــــة ر عمــــل عاجــــيالطلبــــة ، مــــععلـــى اواســــوب 
 .اإسراع بأدا  نشاطات التعلم(

  

العمـل مـع  موعـة مـن      :مساعدة  موعة صغية )مثـل 
لعمــل إضــار وو ر مراكــز، ولعــاب تعتمــد علــى      طلبــة 1-3

 .(الطلبةمفهوم وكادمي مع 
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علومــــات الـــــي  ام: امشــــاركة ر  )مثــــل  الضــــيف امتحــــدث  
 .، تدريس مهارة خاصة(ترتبط بوحدات تعلمنا

  

عمـل نسـخ    –: تنظـيم طلبـات الكتـب    )مثـل   مهام تنظيمية
ــرين    – ــال آخـ ــة وعمـ ــه،   فحـــص تكم –تعبئـ ــب لعملـ ــة طالـ لـ

جهيـز اأوراق   ،متابعة ملف طالب، إعداد امـواد التعليميـة  
ــدروس  ــة بالــ ــات امتعلقــــ امتعلقــ ــز امعلومــ ــات ، جهيــ ة الفــ

التواصـــل مــــع وحــــد اأبــــوين، جميــــع قصــــص الطفــــل ر   
 . كتاب(

  

: توصــيل  موعــة طلبــة بالســيارة   )مثــل رحــات ميدانيــة 
اإشـراف علـى الطلبـة     –إى اموقع امطلوب توصليهم إليه 
 وثنا  قيامهم برحلة ما ميدانية(.

  

 الطلبـة ، تعلـيم  )مثل: إعداد مـواد خـام   فنون ووشغال يدوية
، إبـداع عمـل مـا    الطلبـة مع ما تكملة مشروع في  ،مهارة ما

 .استخدام آلة تقطيع زهر النرد –لدذاعة امدرسية 

  

يام : امشاركة وامساعدة ر اجتماعات اأ)مثل ويام خاصة
، واأيـــام ، مثـــل: اإجـــازات، وااحتفـــاات اخاصـــةاخاصــة 

 .، والوعي افهوم اإعاقة(التجريبية، والتجمعات

  

فصــل، إعــداد  :  ــديث ســجل ال )مثــل  كومبيوتريــةمهــام 
ــي   ــدي إليكرونـ ــع   موقـــع بريـ ــوائم توزيـ ــز قـ ــداد  –، جهيـ إعـ

 .رسائل التعريفية امتعلقة بالفصلموذ  للو

  

ااتصـاات مـع    تسـهيات  تمعيـة حليـة )مثـل تسـهيل     
حن اهيئات وامنظمات خال احتمع ا لي للرعاة وامانــ

 .وامشاركن(

  

   .)صف من فضلك ما مكن لك اقراحه(وخرى  

 
  

 

www.ABEGS.org



 

 
 

 - 344 - 

 دليل امعلم للتواصل مع أولياء اأمور 

 

 

 امقدمات. -3
 .ا  فريق برنامج التعليم التفريديغرض لق -1
 .حقوق الوالدين -1
 .التعليم التفريدي لسابقة لرنامجمراجعة تقدم الطالب وو اأهداف ا -4
 .ستويات اوالية لدجاز واأدا مراجعة ام -3
 .إعداد وهداف ووغراض -9
 .قياس التقدم وكتابة تقارير عنه -7
 :مراجعة و ديد -9

  اخدمات.  -و 
 .بيئة وقل قيوًدا -ب 
 وسائل وخدمات مساعدة.  -جـ 
 اعتبارات خاصة.     –د 

 ر التعليم العام. الا إسهام -هـ 
 ر التعليم. اإسهام     –و 
 وو وكر.  خطة  ركات للطلبة ر عامهم السادس عشر     –ز 

 .متابعة التكليفات / التعيينات -3
 .ات / تقارير قادمة تتعلق بالتقدمتواريخ لقا  -30
  توقيع مسئول برنامج التعليم التفريدي. -33
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نعطـيكم فكـرة   .. ولكـي  علمكم ببد  العام الدراسي اجديد، وإننـا لنتطلـع إى لقائـك   ا يسعدنا ون ن ياتي         
ن ب وحـ  ا.. إننـ شـهرية ر اليـوم اأول مـن كـل شـهر      رسـالة تعريفيـة  ، فسوف نرسل إليكم عن اأنشطة والتدريس

ــالة   ــة     نعطيـــك معلومـــات عـــن هـــذه الرسـ ، الـــي ســـتكون مفيـــدة لكـــم بـــا شـــك؛ لـــذا مـــن فضـــلك، قـــم اراجعـ
.. كـــن علـــى حريتـــك ر إبـــدا  ويـــة مقرحـــات إضـــافية خصـــوص   اهتمـــامكم ىامصـــطلحات والبنـــود الـــي تلقـــ 

 .التعريفيةمصطلحات وبنود الرسالة 
 لبيان السنوي بالتكليفات الفصليةا. 
 قائمة بأحداث امدرسة والفصل. 
 تتعلق بأنشطة تعليمية ر امنزل وفكار. 
 ات والعلوم والدراسات ااجتماعية: الرياضيات واللغاخطط امنهجية مواد. 
 لفصل وو يكلف بقرا تها ر امنزلقائمة بالكتب الي ستقرو ر ا. 
 زلية الي ترتبط بالشرح ر الفصلطة التعلم امناقراحات بأنش. 
 القصص( –الرسم  –: الشعر ت من العمل اإبداعي للطلبة )مثلعينا. 
  دين وامتطـوعن اآخـرين   / تعرف إسهامات الوال)مثل: إجاز الطالب« الطيبةاأخبار »مصطلحات وبنود

 .بالفصول(
 ا ر واأسـئلة الـي يطرحهـا الوالـدان لدجابـة عنهـ       ،الوالـدين : ماحظـات  التغذية الراجعة للوالدين )مثل

 .الرسالة التعريفية القادمة(
 لي يوجهونها أوليا  ومورهموجهات نظر الطلبة وو الرسائل ا. 
 وائم امصادر احتمعية للعائاتمواقع الشبكة العنكبوتية وو ق. 
 ضع قائمة باللغات امقرحةترمة الرسالة التعريفية .:............................................................................ 

 ................................................................................................................................................:اقراحات إضافية

د . ومكنـــك إعـــادة النســـخة الكاملـــة مـــن امســـ  بالريـــ قـــ  الـــذي قضـــيته ر ودا  ذلـــك امســـ  للوا شــكرً            
 . اإلكروني وو بنسخ هذه الورقة

 ....................................................... :ااسم )اختياري(                                    ................................................ :التاريخ

 امخلص                                                                                                                               
  امسئول عن ااتصال بالوالدين بامدرسة( )توقيع                                                                                              
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 )ا( )     (   -)نعم( )    (   :  تدوين كل التعيينات وو التكليفات امطلوبة

 ......................................................................................................................:التعيينات الي ن يتم تدوينها

 .................  ................................................................................................................................... :اسم الطالب

 ........................................................................................................................................................ :اسم امعلم

 ............................................................................................................................................... :اسم اأب/ اأم

 ....................................................................................................................................................... :ماحظات

                     ........................................................................................................................................................... 

                     ........................................................................................................................................................... 

                     ........................................................................................................................................................... 

                     ........................................................................................................................................................... 

                    ........................................................................................................................................................... 
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 اأسبوع:
 

 ق ت   ح ق ت   ح ق ت   ح ق ت   ح ق ت   ح ق ت   ح

 اأسبوع:
 

 ق ت   ح ق ت   ح ق ت   ح ق ت   ح ق ت   ح ق ت   ح

 اأسبوع:
 

 ق ت   ح ق ت   ح ق ت   ح ق ت   ح ق ت   ح ق ت   ح

 اأسبوع:
 

 ق ت   ح ق ت   ح ح ق ت   ق ت   ح ق ت   ح ق ت   ح

 :رسائل امعلم
 
 
 
 
 
 

 رسائل الوالدين

 ق = قرا ة       ت = تكليف / تعين         = امتحان شفوي       ح = امتحان  ريري
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 ..............................................................:التاريخ                       ........................................:اسم الطالب

 .................................................................................................................................:السلوك امراد  سينه

 (1(                               )1(                                       )3صفر                                )                 
 .................................................................................................................:كيفية  ديد درجات التقييم

 ............................................................................................................................... :السلوك امراد  سينه
 (1(                               )1(                                       )3صفر                                )                  

 ............................................................................................................... :كيفية  ديد درجات التقييم

 ................................................................................................................................................ :توقيع امعلم

 ..................................................................................................................... :ماحظات / تعليقات امعلم

 .....................................................................................................................................  :توقيع اأب / اأم

 ..............................................................................................................................:ماحظات اأب / اأم

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 
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 ..............................................................:التاريخ                       ........................................:اسم الطالب

 هل هناك مكافأة؟   غي مقبول )          (        مقبول )         (       مبهج )      (            :السلوك

 نعم )      (     ا )       (                                                                                                               

 ..................................................................................................................................:معيار تصنيف السلوك

 هل هناك مكافأة؟  مقبول )          (          غي  مبهج )      (           مقبول )         (    :السلوك

 (     ا )       (   نعم )                                                                                                                 

 :مكافأت السلوك امبهج وامقبول

 .............................................................................................................................................:توقيع امعلم

 .............................................................................................................................................:ماحظات امعلم

 ...........................................................................................................................................:توقيع اأب / اأم

 ..................................................................................................................................:ماحظات اأب / اأم

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
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 ..............................................................:التاريخ                       ........................................:اسم الطالب
 تكملة العمل الفصلي  :اهدف

    

    

    

  :توقيع امعلم وماحظاته

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

  وماحظاته: ولي اأمرتوقيع 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
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 ...........................................:اسم الطالب / الطالبة                    ...... ........................................:الصف

 .....................................................................:التاريخ                  .............    ...................................:امعلم

  فنون اللغة
  الرياضيات

 العلوم
 الدراسات ااجتماعية

  فنون اللغة
  الرياضيات

 العلوم
  الدراسات ااجتماعية

 إجاز العمل
 التنظيم

 الركيز ر ودا  امهام

 التواصات مع اأقران
 التواصات مع الكبار

 اتباع التعليمات
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، والذي سيعطيكم معلومات تقرير تقدم ابنكم نقوم اآن ر بداية فرة اماحظة اأوى بترسال
وسلوكياته ر الفصل. ور هذا التقرير،  ،كافية عن مدى هذا التقدم اأكادمي ومستوى ودائه

. ور احاات الي نرى ون طفلكم الي نعمل على  سينها وتنميتها سنضع لكم قائمة بامهارات
.. لو ي مكنكم مساعدتكم له ر امنزلفتننا نرفق  موعة مقرحات باأساليب ال ؛عاجة إى التقدم

 .فتننا نرجوكم ون تتصلوا بنا ،ون لديكم وية استفسارات خصوصها

 اأدا  اجيد مارسة وكثر  تا  إى

 اأدا  اجيد  تا  إى مارسة وكثر

 اأدا  اجيد  تا  إى مارسة وكثر

 اأدا  اجيد  تا  إى مارسة وكثر

 اأدا  اجيد  تا  إى مارسة وكثر
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 ...................................................................................................................................... ااسم:
 ................................................................................ :امادة الدراسية الي   تدريسهاالصف / 

 .................................................................................................................. :معلومات ااتصال
 .............................................................................................. كيف ومتى يفضل ااتصال بي 

 .................................................................................................. :مؤهاتي الدراسية للتدريس
 ................................................................................................... :فلسفي العامة ر التدريس

 ................................................................................................. :امدرسون امساعدون ر فصلي
 ....................................................................... :ة شئون اأفراد الذي يباشر طابيمكتب خدم

 ........................................................................................................ :عنوان فصلنا اإلكروني
 ..................................................................... :م تدريسها ووهدافها ر هذا العامامناهج الي يت

 ............................................................ :يفا  بااحتياجات اخاصة لطابيكيف مكني اإ
 .......................................................................................................... :سياسات الواجب امنزلي

 ..............................................................:لربا  كيف وصنف تقدم طابي واكتب عنه تقرير ا
 ة وو السلوكية ــــــــــــــــــــــــكادميالسياسات التنظيمية وخطوات التنظيم مواجهة الصعوبات اأ

 ........................................................................................................................... :الطلبةلدى 
 ...................................................................................................................... :توقعات فصلية

 ..............................................................................................  :نتائج اللقا  الفصلي امتوقعة
 .................................................................................................  :نتائج حدوث اللقا  امتوقعة
 ................................................................................................. :خطوات ااستجابة للطوارئ

 ..................................................................................................... :فرص تطوع ووليا  اأمور
 ......................................................................................... :امواعيد امهمة لأحداث الفصلية

 ............................................................. :اإمدادات امطلوبة للتعيينات والتكليفات الفصلية
 ............................................................................................ :درسةمصادر وونشطة ما بعد ام
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 اإعداد والتخطيط 

  ووليا  اأمور.اتصاات 
o  يـة الوالـدين وضـور مـؤمر     ، والريـد اإلكرونـي وو اهواتـف اخلو   ادع )باستخدام الـدعوات

 .هم بالوق  والتاريخ وهدف امؤمر/ اللقا . ووعلم)امعلم، ولي اأمر(
o وزع قائمة ططيط ووليا  اأمور عليهم. 

 .ودا  الطالب 
o  ذ  ونتائج التقييمفيه عمل النما ، ااملفات كل طالبقم بتعداد. 
o م بتعداد ووراق اأهداف لكل طالبق. 

  خطط جدول وعمال امؤمر / اللقا. 
 قم بتعداد الفصل لاجتماع. 

o قم بتنظيم الفصل وترتيبه. 
o رتب اجلوس اا يسهل امناقشة. 

 تنفيذ امؤمر / اللقا   
 قم بتحية ووليا  اأمور. 

o  اأمور وقم بالتعارف فيما بينهم رح ب بأوليا. 

o  جًوا من األفةوحدث. 

  اذكر اهدف من امؤمر / اللقا. 
 ابدو باماحظات اإجابية عن الطالب. 
 راجع تقدم الطالب وإجازه. 

o وناق  معهم معنى التصنيف والعامات الي بالتقرير ،وعط الوالدين بطاقة تقرير الطالب.  
o   الطالب لتوض  نقاط التميز وامواد الي  تا  فيها إى دعمقد م ومثلة عن ودا. 

 
 
 
 
 

www.ABEGS.org



 

 
 

 
- 357 - 

 دليل امعلم للتواصل مع أولياء اأمور                   

o ناق  ودا  الطالب وسلوكه الفصلي. 

o اأسئلة وامشاركة ر امعلومات قم بدعوة الوالدين إى طرح. 

 تحسن ر اأدا  والتقدم امستمرقم بتطوير وهداف ال. 
o تطوير وهداف التقدم ر امستوىتعاون مع الوالدين ر . 
o سج ل اأهداف. 
o يق اأهدافقم بتطوير خطة  ق. 

  خص وقائع امؤمر / اللقا. 
 .ونه اللقا  باماحظات اإجابية عن امؤمر وو عن الطالب 

 بعد اللقا   
  تابع معدات اأدا. 
 تواصل بانتظام مع ووليا  اأمور. 
 ناق  اأهداف مع الطلبة. 
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  ية طيبة، وبعد:
 

، وهـــو الوقـــ  ا ـــدد لوضـــع اجـــدول اخـــاص      ن ر منتصـــف الفصـــل الدراســـي اأول  إننـــا اآ            
. القائمـة التاليــة  ـدد اأيــام   ؛ لننـاق  تقــدم طفلـك ر امدرســة  «ولــي اأمـر / امعلــم »اأول رنـا  اؤم

مـن فضــلك حــدد اختيـارك اأول والثــاني لليــوم والوقــ      .واأوقـات الــي خصصــناها لعقـد هــذا امــؤمر  
ن . لـو و امـك ر خـانتن الـي تناسـبك وكثـر مـن غيهـا       بكتابـة   ،الذي ترغب فيه وضور هذا العقـد 

 .ومكننا طصيص وق  آخر لك ،بنا ، نرجوك ااتصالتناسبك –بأكملها  –هذه التوقيعات 
 

 

 اجمعة اخميس اأربعا  الثاثا  ااثنن الوق 
      
      
      
      

  
 .............................................وعد هذا النموذ  إى عن طريق ،من فضلك                     

 وني وتطلع إى لقائكا                                   
 

 امخلص                                                                                                                     
                                                                                                        ............................................ 
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   ية طيبة طيبة وبعد:              
لقــائكم . وحـن نتطلـع إى   «ولـي اأمـر / امعلـم   »مر / لقــا  مرفـق لسـيادتكم دعـوة وضـور مـؤ                  

دم ا نقـ ، فتننـ ي نساعدك ر اإعـداد هـذا اللقـا    ولك .، وتنمية هذا التقدمومناقشة مستوى تقدم طفلكم
 :، الي قد ترغب ر طرحها وثنا  اللقا لك فيما يلي قائمة من اأسئلة

o هل هو وقـل وم وعلـى   هارات اأساسية؟ إذا ن يكن كذلكهل ودا  طفلي ر مستوى مرض ر ام ،
: مـا خطـتكم لارتقـا  اسـتوى طفلـي؟      )لو ونه وقـل مـن امسـتوى امطلـوب     من امستوى امطلوب؟

 وشارك ر ذلك؟وكيف مكني ون 
o  ؟ومواطن القصور بالنسبة لهماذا تبن نتائج اختبارات طفلي؟ ما نقاط التميز 
o هل مكن عرض ماذ  من ودا  طفلي؟ هل مكنكم توضي  معدات تصنيف امستوى لديكم؟ 
o مكننـا العمـل مًعـا     ؟ وكيفلي إى مساعدة إضافية ر وي مادة؟ وم تنصحونيهل  تا  طف

 ؟مساعدة طفلي
o كيف يتواصل طفلي مع زمائه؟ 
o هل يشارك طفلي ر اأنشطة وامشروعات اجماعية بالفصل؟ 
o كم عدد امرات الي ينجز فيها طفلي واجباته امنزلية؟ وكيف مكن ون ودعمه ر امنزل؟ 

تراسـلنا  ، فيمكنـك ون  القادم. وإذا وردت ون تتصل بنـا  فتننا نتوقع حضورك اأسبوع .ومرة وخرى.           
 ..إلكرونًيا

 امخلص                                                                                                                    
                                                                                                        ............................................ 
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 وورسلها إلينا. ،قم من فضلك ال  هذه ااستمارة قبل اوضور
 ....................................................... :اسم الطالب          ................................................ :وما  الوالدين

 ........................................................... :اسم امعلم         ............. .................................... :مستوي الصف
 ..................................... :تاريخ امؤمر / اللقا           ... ...................... :للقا  / امؤمرالوق  ا دد 

 
 

 :اأشيا  الي وود ون و دث فيها مع امعلم
 .............................................................. :ما الذي ورى ون طفلي يفعله بشكل جيد ر امنزل .3

 ................................................................. :ما اعتقد ون طفلي يفعله بشكل جيد ر امدرسة .1

 ..................................................................................................... :اأسئلة الي وود ون وطرحها .1

 .................................................................................................... :وود ون وناقشها ،قضية واحدة .4

 

  :خصوص طفلي
، ومـا اأشـيا  الـي    عنهـا  –كـولي ومـر    –اسأل طفلك ما اأشـيا  الـي يرغـب ر ون تتحـدث      .3

 .ون تعرفها عنهجب 

 .ووعتقد ونك )كمعلم( جب ون تعرفها ،اأشيا  امهمة ر حياة طفلي .1

 ....................................................................................... :مثل ،. وجه إليه وسئلة. دث مع طفلك .1

 ؟ما الذي  به ر امدرسة -

 ما الذي ا  به ر امدرسة؟ -
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 ............................................................. :الطالب                       ................................................. :التاريخ

 
 .القيام بالتعاون -3
 .تقديم امشكلة -1
 .تقديم وجهات نظر الطرف اآخر -1
 .امرجم( –امعلمن  احموعة اأخرى )ووليا  اأمور، اطلب من احموعة تلخيص موقف -4
 .قم بالتوصل معهم إى اولول -3
 :طي اول اأفضل -9

 ؟خصصة )من سيفعل ماذا / متى() و ( اأدوار ام
 .حدد الكيفية الي سيتم بها تنفيذ اول)ب( 

 
 :التوقيع والتاريخ

.................                                 .......                                                  .................                                     ........................... 

 التاريخ       لم                     الطالب                              التاريخ                                       امع 
.................                                 .......                                                  ........................                                     .................... 

 التاريخ      ي اأمر                  ول                               التاريخ      مر                          ولي اأ 
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   ية طيبة طيبة وبعد:               
، بــنفس طريقـة عقــد  «مــؤمر يتعلـق بالطالـب  »خصـوص التقريـر عــن الفـرة اماضـية، ســيقيم فصـلنا                    

سـوف  ضـر لـك طفلـك دعـوة شخصـية للحضـور إى امدرسـة مشـاركتنا          «. مؤمر / لقـا  ولـي اأمـر / امعلـم    
 ولنتناق  معـًا ر ودا  الطفل. إن اأهداف الي نود  قيقها تتضمن:

o طابك على  مل امسئولية فيما يتعلق بأدائهم اأكادمي والسلوكي. شجع 
o .يتعلمون اأمانة والتقييم الذاتي الصادق أعماهم 
o يتعلمون امهارات التنظيمية والقيادية. 
o يتعلمون التواصل وارتفاع منسوب الثقة الذاتية. 

ا إجابيــًا اسـتوى طفلـك. اقبـل تقيـيم ابنـك       هذه فرصة بالنسبة لك، كولي ومـر، لتعـرض اهتمامًــ                 
 أدائه، وقم بتدعيمه وتشجيعه ر ودائه بامدرسة.

سوف يوصل لك طفلك كيفية حضور امؤمر. وعلى وية حال، سأكون ر هذه الغرفـة، ووقـوم بتعـداد                 
بعد كل  ،اك حاجة إى مقابليإذا شعرت بأن هن«. طفلك»التوضي  الازم، وسوف وقابلكم بعد مؤمر / لقا  

 .. فأنا ا ومانع ر ون تتصل بي ر امدرسة لنحدد ميعاًدا مًعا.ذلك
 شكًرا لدعمك وتعاونك مع هذه التجربة اجديدة.            

 امخلص                                                                                                                            
فيما يلي، بيانات الوق  ا دد لاستخدام ر كل اللقا ات/ امؤمرات، ووحب ون وحدد )ولي اأمر( الوق             

 :كما يلي
 ر الساعة )م( )ص(  ...................... .:التاريخ
، وون توقع على الصيغة اخاصـة بـذلك   لو ون هذ الوق  ا يناسبك، عليك اراجعة ورقة حضور امؤمر          

 :أوقات وكثر مناسبة لك، وو ون تتصل بي  على
 .، ودع طفلك يعيد النموذ  إى امدرسةوقع هنا من فضلك          
لقد قروت وفهم  ون فصل طفلي سوف يقيم مؤمًرا خاًصـا بالطالـب. إنـي ووافـق كـذلك علـى اوضـور                  

ر اليـوم والتــاريخ ا ــددين عاليـه. وإذا ن  ــدث ذلــك، فــتني سـأحدد الوقــ  الــذي يناسـبي وكثــر علــى ورقــة       
 .التوقيع
 ....................................................................يكتب اسم ولي اأمر )يفضل طباعته(  ......................................التاريخ
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 :التحية والتعارف واجولة
  قم بتحية ووليا  اأمور وعرفهم على بعضهم البع. 
 خذهم ر جولة إى فصلنا: 

o مكتب امعلم. 
o  إخ / امرجم(..–األعاب  –مناطق احموعة الصغية )اأركان التعليمية .. 
o مناطق التكليف بالتعيينات وو التكليفات ومراجعتها.  

 :ناق  ودا ك
 إى اجلوس حول امائدة ولي ومركع اد. 
 لقا  واستعرض جدول وعمال امؤمروض  اهدف من ال. 
 الباور بوين ا باستخدام ـًقدم عرض. 
   العلـــوم/   /إجـــازك وراجـــع مشـــروعاتك وودا ك ر: القـــرا ة/ الكتابـــة/ الرياضـــيات      افـــت  ملـــف

 .الدراسات ااجتماعية
 ناق  تقييمك الذاتي أدائك. 
 ناق  استمارة خصائصك. 
 اقرو ماحظات امعلم وتعليقاته. 
  ونك تؤديه )من امواد( بشكل جيد ـ ا يعتقدعم ولي ومركاسأل. 
  ر طرح وسئلة ولي ومرك هل يرغباسأل. 

  ديد اأهداف
  ي )وحدهما وكادمي واآخر سلوكي(، قم اناقشة هدفن لأدا  امستقبلولي ومركمع. 
 اكتب قائمة بأهدافك. 
  مساعدتك ولي ومرك كيف مكنهاسأل. 
 التوقيع عليها كذلك ولي ومركلب من وِقع على ورقة وهدافك واط. 

 اخاصة
  الفي على لوحة العرض )خار  الفصل(وظهر عملك. 
  ولي ومرك وضورهاشكر. 
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 :امقياس

 دائًما  -3عادة            -4معظم الوق          -1وحياًنا              -1وبًدا          -3
 :قواعد الفصل / امدرسة

 3   4   1   1   3 .بي ووبدي ماحظات ووجامل اآخرينونا إجا -3
 3   4   1   1   3 .وفكر قبل ون وتكلم -1
 3   4   1   1   3 .ودع اآخرين يتعلمون -1
 3   4   1   1   3 .م ملكية اآخرين وحيزهم ومشاعرهموحر -4
 3   4   1   1   3 وتواجد حيثما ينبغي ون وكون. -3
 3   4   1   1   3 . يوجهها لي وي إداري ر امدرسةوتبع التعليمات الي -9

 :امشاركة
 3   4   1   1   3 .وستمع إى الشرح ر الفصل -3
 3   4   1   1   3 .ي أجيب عن اأسئلة ووطرح وفكاريورفع يدا -1
 3   4   1   1   3 .وسأل عندما ا وفهم -1

 :عملي
 3   4   1   1   3 .وكتب ودائي انتهى اأناقة -3
 3   4   1   1   3 .مرة تعطى لي بع التعليمات ر وولوت -1
 3   4   1   1   3 .وعمل بهدو  وذاتية -1
 3   4   1   1   3 .وستفيد من وقي عكمة -4

 :الواجب امنزلي
 3   4   1   1   3 .دي تعييناتي كل يوم كاملةوي -3
 3   4   1   1   3 .يرى والدي كتاب الواجبات كل ليلة -1
 3   4   1   1   3  .ونتهي من ودا  واجباتي ر الوق  ا دد لذلك -1
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 :وحب ون تسجل ثاثة تتعلق بهذا اأدا  ،عندما تنظر معي إى ودائي

3-..................................................................................................................................................................... 

1-.................................................................................................................................................................... 

1-.................................................................................................................................................................... 

 

 
 :جيدةاأشيا  الي ووديها بصورة 

.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 
 :اأشيا  الي ازال ودائي فيها  تا  إى  سن

.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
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 :اأشيا  الي يرى معلمي وني ويديها بصورة جيدة

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 
 :ون وحس ن ودائي فيها من اأشيا  الي يرى معلمي وني ابد

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 

  
 :علي  ون وحققهما ر بقية العام الدراسي ،هناك هدفان

 .......................................................................................................................:اهدف اأكادمي )امعرر(

 ........................................................................................................................................:اهدف السلوكي

 
  :اأشيا  الي سأفعلها أحقق اهدفن

3-..................................................................................................................................................................... 

1-.................................................................................................................................................................... 
 

 ما الذي مكنك فعله مساعدتي ر  قيق اهدفن ؟
.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
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 :هذه بع  الكلمات الي مكن ون تصف ماتي الشخصية
 واثق حريص

 قلق / مندفع عنيد
 معاون ذكي

 عص. غاضب
 شجاع مبدع

 حزين سخيف
  تهد ودود
 خائف وق 

 حب رياضي
 شرير متمرد
 يموسيق هادئ
 ذكي ثرثار

 

، مكـن، مـن فضــلك، اسـتقطاع دقـائق معــدودة مـن وقتـك؛ لتكتــب رسـالة صـغية إى طفلــك                     
 .يها عن رويك ر اللقا  الذي عقدهطره ف

 
 

ا. ووستطيع ون ورى ـًا رائعـً، فقد قدم كل طالب عرضسهاماتكم ر مؤمر/ لقا  الطالبإشكًرا              
 .طعتم ون  ضروا امؤمر اخاص به، إذا استل طالباأهمية الي يعنيها ذلك لكمدى 
 .من وجهة نظركم ،اذكر النواحي اإجابية الي رويتموها ر اللقا  .3

 .اذكر وي / كل اجوانب الي  تا  إى  سن ر اللقا  الذي   .1

 ؟ ماذا؟الطلبةهل تشعر بأن ذلك اللقا  يساعد  .1

 ذلك يساعدكم ؟ ماذا؟هل تشعر بأن  .4

 .مكنكم كتابة وية ماحظات ترونها من وجهة نظركم ،انتهى اورية .3
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 :التاريخ                                                                               :ااسم

 

 قرا ة
 

 كتابة

 رياضيات
 

 دراسات اجتماعية

 علوم
 

 رسم وفنون

 

 
 :قيم ما يلي ،من امداخل السابقة ،ر كل مدخل

 الذي وحاول ون وجزه؟ما  -3
 ؟ما الذي تعلمته  -1
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 دير امهام وترتيبها.
الركيز على التكليفات الي تؤدي بشكل فردي وذاتي.

 ااحتفاظ بتنظيم العلم.
 .طلب امساعدة عند الضرورة

 مراجعة العمل قبل اانتقال إى العمل/ التكليف الذي يليه.
 مراجعة العمل عند الضرورة.

 هدف وساليب اأدا :

 

 

 

 

   

 

 .....................................................................التاريخ: 

 ........................................................ :توقيع الطالب

 ............................................................: توقيع امعلم
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    وتشارك مع اآخرين. 
    ونتظر دوري.

    وستمع إى اآخرين عندما يتحدثون.
    وقوم بواج..

 :اهدف
 
 
 
 
 
 

   

 

 .....................................................................التاريخ: 

 ........................................................ :توقيع الطالب
 .............................................................: توقيع امعلم
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 ..................................................................: ااسم

 ...................................................................: الدور

 ............................................................: الشريك

 ................................................................: التاريخ
 

اتصـال البصـري مـع مـن يسـتمع      وقـوم با 
 .إلي 

   

    .وتكلم بوضوح

اســــــتخدم قائمــــــة الفحــــــص اخاصــــــة    
 . ، ووناق  امصطلحات امدونة بهاباللقا

   

    .للمستمع بأن يطرح وسئلة  ام

    .ووكتب وهدافبا وخرىوناق  اأهداف 

ز وانتهــي ر الوقــ  ا ــدد  وبــدو بــالتحفي
 .ماًما

   

 :ماحظات
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 ........................................................... :ااسم
 ........................................................ :التاريخ

 

  
..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 
 

 :صف ماذا كان هذا اهدف مناسًبا
..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 
 

 :اخطة الازمة لتحقيق اهدف
3-  
1- 
1- 
4- 

  
..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 
 

 :صف ماذا كان هذا اهدف مناسًبا
..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 
 

  :اخطة الازمة لتحقيق اهدف
3-  
1- 
1- 
4- 

 ........................................................... :توقيع الطالب
 ................................................................. :توقيع امعلم
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 للطلبةوسئلة 

 

 
 ماذا تفعل ر وق  فراغك؟ 

 ؟ا النشاط امفضل لديك ر امدرسةم 

  ؟بالنسبة لك تفضيابما وقل اأنشطة امدرسية 

 ؟ما اهتماماتك خار  امدرسة 

  ؟ر امدرسة –بالنسبة لك  –ما الشي  السهل 

 ما الشي   اأصعب بالنسبة لك ر امدرسة ؟ 

 ما وهدافك ر امستقبل؟ 
 

 وسئلة لولي اأمر

 
 ما وهدافك بالنسبة لطفلك ؟ 

 صف وساليب ودا  طفلك ر امنزل ؟ 

 ما نقاط ميز طفلك ومواهبه؟ 

  الذي يثي  ديات طفلك؟ما 

 ما مشاغل واهتمامات طفلك؟ 

  ــا ر  مــــا ونــــواع الــــدعم الــــي تعتقــــد ون طفلــــك  تــــا  إليهــ
 ؟امدرسة
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                                         :امادة
 :امعلم

 ؟متى يسم  لي بالتحدث إعداد الفصل: امواد والوسائل التعليمية الازمة للفصل.
ــه إذا ن تكــن بالفصــل وســائله ومــواد      ــي  ون وفعل  همــا ينبغــي عل

 .التعليمية
 ؟كيف يسم  لي بطرح اأسئلة :متى

 :عند دخول الفصل
 مقعدي/خزاني/ رر/ ركيدرجي/وضع متعلقاتي ر:  *

 :وخرى
 وضع امواد على مقعدي. *
 ونقل عمل الفصل من السبورة. *
 ونقل واج. امنزلي من السبورة. *
 :وخرى *

 :كيف جب ون وستجيب أسئلة امعلم
مــا الــذي مكــني فعلــه لــو ونــي احتجــ  إى وقــ  وكثــر    

 ؟إنها  عملي 
 

 ااهتمام؟ ما الذي مكني فعله إذا شعرت باإثارة وو
 

  ؟فعله إذا ونهي  عملي مبكًراما الذي مكني 
 :قد وترك مقعدي لــ :ماذا وفعل عندما ودخل إى الفصل

 وصقل سن القلم. *
 وحصل على بع  امواد والوسائل. *
 .وشرب ماً  *

 :ماذا وفعل إذا تغيب  عن الفصل 
 

 وذهب إى دورة امياه. * 
  .عا ( –وذهب أدا  خدمات وخرى )تعليم خاص  *
 وذهب إى خزاني. *
 :وخرى *

 وثنا  اليوم الدراسي
 :ترتيب امقاعد

 ترتيب حدد. -.                 ترتيب مفتوح  -
 .كيف مكني ون وكمل تعييناتي

 هل وناق  ر كل تعين وكلف به. *
 ر بداية كل حصة. *
 بعد نهاية كل حصة. *
 عندما يطلب امعلم. *
 :وخرى *

 :مقعديكيف وحتا  إذن لرك 
  ر نهاية اليوم الدراسي

 :وغادر فصلي
 عندما يدق اجرس. *
 عندما يطردني امعلم. *
 :وخرى *

 

  :كيف مكني ون وطلب امساعدة
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                                         :الطالب
 :التاريخ

  
 
 
  
 
 
  
 
 
  

 

 

 سيقوم الوالدان بــ: ،ر امنزل
 

  

 :امعلم بــر امدرسة سيقوم 
 

  

 ر امدرسة سيقوم الطالب بــ:
 

  
 

 

                                                             ......................................   :امستشار                                                              ...................................... :امعلم
                                                             ......................  .................. :الطالب                                                             .........  ...................... :ولي اأمر

 

 م.1009، روبرتس :امصدر
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