
 نموذج لخطاب موّجه لوالدي تالميذ رياض األطفال

 السادة والدي/أولياء أمور تالميذ رياض األطفال،

يعية  ي المدرسة؛ لذا فقد أقّرت الهيئة التشر
 
نوا من النجاح ف

ّ
 إجادة التالميذ للقراءة أمٌر بالغ األهمية ليتمك

ّ
إن

ي عام -لوالية ميشيغان 
 
ي الصف  -2016ف

 
ويعرف اآلن بقانون استطاعة القراءة الثالث )قانون اإلبقاء ف

بهدف ضمان انتقال التالميذ من الصف الثالث إىل الصف الرابع بعد استيفائهم   (ببلوغ الصف الثالث

ي القراءة أو مستوى أعىل منه؛ وهو ما سيؤثر عىل تالميذ رياض األطفال للعام 
 
المستوى المطلوب ف

ا لهذا القانون، ولتوجيه التعليم المدرسي عند وصولهم إىل ا 2016/2017الدراسي 
ً
لصف الثالث. وفق

ي 
 
بصورٍة أفضل؛ ستقوم المناطق التعليمية بتوفير تقييمات للتالميذ من الروضة وحتى الصف الثالث ف

ل وتعليم 
ُّ
فة للتدخ

ّ
د هذه التقييمات التالميذ الذين يحتاجون إىل برامج مكث

ّ
جميع أنحاء الوالية. وستحد

ي احتياجات القراءة، كم
ّ
مير  عىل تصميم برامج تعليمية تلت 

ّ
ر معلومات مفيدة لمساعدة المعل

ّ
ا ستوف

 التالميذ الفردية. 

ي 
 
ي ف

سيتّم تقييم مهارة القراءة لدى التالميذ بدًءا من مرحلة رياض األطفال وحتى الصف الثالث االبتدائ 

ي هذا الق
ي نهايته. كما يقض 

 
ي منتصفه، وف

 
، وف انون بإرسال المناطق التعليمية لرسائل بداية العام الدراسي

رة ومنتظمة ألولياء أمور التالميذ الذين لم يستوفوا أهداف إجادة القراءة من الروضة وحتى 
ّ
كتابية مبك

 ، ي الوقت الحاىلي
 
ي يتّم تقديمها ف

الصف الثالث. وستتضمن تلك الرسائل معلومات حول الخدمات التى

ل وخدمات الدعم اإلضافية المقّررة لطفل ي المي  
 
باعها لمساعدة طفلك ف

ّ
ي يمكنك ات

اتيجيات التى ك، واإلسيى

ل(.  ي المي  
 
 )خطة للقراءة ف

ا لجميع تالميذ الصف الثالث لتحديد أهليتهم 
ً
ي نهاية العام الدراسي تقييًما موّحد

 
جري الوالية ف

ُ
ست

المستوى المطلوب  ك دونفلن مستوى قراءة طکاث، إذا لثالف الصافي نھایة لالنتقال إىل الصف الرابع. 

 طبأك كتابًيا بالغلهذا الصف، فسيتّم إ
ّ
 لالستثناء من کاإذا ال إبع رالف الصالی ن ينتقل إلك فلن

ا
ن مؤهًل

 ذلك القرار ألسباب وجيهة. 

ي المستقبل؛ حيث 
 
ا قوًيا عىل جاهزيته للمرحلة الجامعية والحياة المهنية ف ً  إتقان التلميذ للقراءة مؤشر

ّ
ُيعد

 إجادة ال
ّ
 المدرسة إن

ّ
ي جميع المجاالت الدراسية األكاديمية. وعىل الرغم من أن

 
ٌ ف قراءة والكتابة أمٌر أساسي



ي حاجة إىل دعمكم، فمشاركة 
 
نا ال نزال ف

ّ
؛ إال أن ر للقراءة والكتابة طوال اليوم الدراسي

ّ
ز عىل التعليم المبك

ّ
ترك

ي إتقان الطفل للقراءة. 
 
ي دوًرا حيوًيا ف

ّ
 األشة تؤد

صال الخاّصة بمنطقتك التعليمية/عنوان لمزيد م
ّ
صال بنا )أدخل معلومات االت

ّ
ن المعلومات؛ ُيرج  االت

ي لمدرستك(. 
وئ   الموقع اإللكيى

ام،  وتفضلوا بقبول فائق االحيى

Arabic 


