
قانون القراءة الخاص بالصف الثالث
دليل الوالدين للقانون العام رقم 306

ما هو موضوع هذا القانون والغرض منه؟  

يف إطار جهوده الرامية لتعزيز نجاح التالميذ يف القراءة، أقر املجلس الترشيعي لوالية ميشيغان يف أكتوبر من عام 6102 القانون العام   ◀
رقم 603.

ويقيض هذا القانون بتقديم دعم إضايف لتالميذ الصف الثالث الذين مل يستوفوا مستوى القراءة املطلوب لهذا الصف؛ وذلك بهدف   ◀
مساعدة مزيد من التالميذ عىل إتقان القراءة بحلول نهاية الصف الثالث.

ينص القانون أيضا عىل إبقاء الطفل يف الصف الثالث إذا كان مستواه يف القراءة متأخرا بصف أو أكرث عن املستوى املطلوب يف نهاية   ◀

1

الصف الثالث.

ما الذي ينبغي يل معرفته عن هذا القانون بصفتي والد/والدة؟  

أنه سيتم رصد التقدم الذي يحرزه طفلك يف مهارة القراءة بدقة، بدءا من مرحلة رياض األطفال.  ◀
أنه إذا كان مستوى طفلك يف القراءة دون املستوى املتوقع، فسيتم وضع خطة لتحسني مهارته يف القراءة.   ◀

ويعني هذا أن معلم طفلك ومدرسته سيعمالن عىل اكتشاف الجوانب التي يحتاج طفلك فيها إىل دعم بهدف تحسني مهارته يف القراءة، ووضع خطة لذلك. وتتضمن 
هذه الخطة ما ييل:

2

تقديم تعليم أو دعم إضايف لطفلك يف الجوانب التي يحتاج فيها إىل ذلك.  ◀
إجراء متابعة مستمرة لرصد التقدم الذي أحرزه طفلك يف القراءة.  ◀

وضع خطة للقراءة يف املنزل تشجعك أنت وطفلك عىل القراءة والكتابة خارج نطاق اليوم الدرايس.  ◀
ميكن تشجيع طفلك عىل املشاركة يف برامج القراءة الصيفية.  ◀

سيتم تقديم خدمات دعم إضافية لخطة تحسني مهارة القراءة لدى طفلك يف مجموعات صغرية خالل اليوم الدرايس. وسيستمر طفلك يف تلقي دروس القراءة املعتادة.  ◀
اعتبارا من العام الدرايس 201٩-2020، ليك ينتقل طفلك من الصف الثالث إىل الصف الرابع؛ فيجب أال تقل درجته عن الدرجة املحددة للصف الثاين يف تقييم مهارة القراءة الخاص بالوالية، أو أن   ◀

يثبت إجادته ملستوى القراءة املطلوب للصف الثالث من خالل نجاحه يف اختبار بديل أو من خالل ملف أعامله.
يف حالة إبالغك بإبقاء طفلك يف الصف الثالث؛ فإنه يحق لك مقابلة مسؤويل املدرسة، والتقدم -يف غضون 30 يوما- بطلب استثناء من ذلك القرار إذا كان ذلك يف مصلحة طفلك، وسيتخذ مدير   ◀

املنطقة التعليمية القرار النهايئ بشأن طلبك.

ما الذي ميكنني القيام به لدعم طفيل؟  
اقرأ مع طفلك يوميا يف املنزل كتبا يستمتع بقراءتها؛ حتى لو كان ذلك يف اإلجازة الصيفية. 

وإليك بعض الطرق للقيام بذلك:

3
اقرأ لطفلك بصوت عال.  ◀
استمع إىل قراءة طفلك.  ◀

اطلب منه أن يردد ما تقرأه خلفك )تقرأ سطرا؛ ثم   ◀
يردده خلفك(.

اقرآ معا يف الوقت نفسه.  ◀
أعد قراءة أو رسد قصصه املفضلة.  ◀

تحدث مع طفلك عام قرأمتاه.  ◀

أثناء القراءة مع طفلك:
اطلب منه أن يخربك مبا يتذكره مام قرأمتاه معا.  ◀

اسأله بعض األسئلة عام قرأمتاه.  ◀
تحدث معه عن أجزاء الكتاب املفضلة لديك، أو عام تعلمته منه، أو عن   ◀

الشخصيات التي يف الكتاب وأدوارها. 
تحدث معه عن الصور املوجودة يف الكتاب وعالقتها بالكلامت املكتوبة.  ◀

اربط القصص التي تقرأها معه بحياته أو   ◀
بالكتب األخرى التي قرأتها معه.

تحدث إىل طفلك ومعه كثريا؛ فزيادة حصيلة   ◀
الطفل من الكلامت تساعده عىل فهم الكلامت 

التي يقرأها بصورة أفضل.
شجع طفلك عىل الكتابة؛ وحفزه عىل كتابة أصوات الحروف التي يسمعها؛ فكتابة الكلامت   ◀

تنمي مهارته يف الكتابة.
شارك يف تعليم طفلك، واحرص عىل دعم خطة القراءة املقررة له )إذا كان لديه خطة(.  ◀

للحصول عىل مزيد من املعلومات وخدمات دعم 

لطفلك؛ اتصل مبدير املدرسة.

شاهد هذا الفيديو عن كيفية "القراءة" مع طفلك، وجرب تطبيقه معه يف املنزل:  
 https://youtu.be/FjJD1UDwVKg

ARABIC

شاهد فيديو نشاط القراءة هذا، وجرب 
تطبيقه مع طفلك يف املنزل:

تعليم القراءة عن طريق الرتديد:

http://bit.ly/2dUEDPI

تحرير: هيذر فيلبس - منطقة ساغيناو التعليمية املتو سطة
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