
 توقعات مستوى الصف
 على قادرا ويكون الطالب يعرفه أن يجب ما نيويورك والية في التعلم معايير تحدد

 يجيدها أن يجب إضافية مهارات أيضا هناك. الفرقة أو الصف نهاية بحلول به القيام

 لمدارس األكاديمية التوقعات على بأمثلة قائمة يلي وفيما. ذو الخبرة  الطالب

 قد شاملة؛ بصورة إليها النظر وينبغي. الروضة قبل ما مرحلة لطالب ميةالحكوبافلو

 كل يتقن أن دون الكفاءة على للحصول الصحيح الطريق على يكون أو الطالب يظهر

.المهاراتهذه  تنمية لدعم االقتضاء حسب المعلمون ويتدخل. اتمهارال

 القراءة 
  بواسطة الحث والدعم

 المقروء النص في التفاصيل حول عليها اجابةواإل األسئلة طرح

 (المفضلة والكتب الخيالية، القصص المثال، سبيل على) مألوفة قصصرواية ال إعادة

 والرسام المؤلف دور وصف

 ج ل المثال، سبيل على (الصحيحة الحروف لبعض شيوعا األكثر األصوات إنتاج 
/c//k/)  

 اليمين، إلى اليسار من قراءةال المثال، سبيل على) ةكتابلل ألساسيةا والسماتالنتظيم  فهم 

(صفحةبعد  صفحة أسفل، إلى أعلى من

 تلك وخاصة وتسميتها، األبجدية من الصغيرة/  كبيرةال الحروف بعض على التعرف 

.منها اسمائهمتتكون  التي

 واألرقام الحروف بين الفرق معرفة

 للغةاللعب باستخدام ا

   الذراع ،الوداع الشعاع، مثل القافية (ray, say, play) 
  ملرمان ، رايجاد كلمات تبدأ بنفس الحرف مثل_  الجناس االستهاللي ( pig, pie)

 واللغة الكتابة
 بواسطة الحث والدعم

 وضوع؛م/  كتاب حول رأي عن للتعبير الكتابة أو اإلمالء و الرسم من مزيج استخدام 

  الموضوعذلك  حول المعلومات بعض مشاركة

 استكشاف المثال، سبيل على) الدراسية الفصول في والكتابة البحث مشاريع في االنخراط 

 (حول ذلك المؤلف آرائهم عن والتعبير مفضل مؤلفل الكتب من عدد

 المعلم واسطةب المقدمة المصادر من المعلومات اجمع أو التجارب من المعلومات استدعاء 

 ما. سؤال على للرد

 اتجاه  شخصية ستجابةاتسجيل  أو فني، عملأو ،تجسيد مسرحيأو  قصيدة، وتقديم نظم

 الصف في درس موضوع أو معين مؤلف
 التي يتكون منها  حرفاأل المثال، سبيل على) الصغيرةوا كبيرةال الحروف بعض كتابة

(الطالب اسم

واالستماع التحدث

    والدعم التواجيه عم 
    والبالغين أقرانهم مع والنصوصفصول ما قبل روضة األطفال  مواضيع عن لحديثا

     عال بصوتقرأ  نص حول عليها واإلاجابة األسئلة طرح

    المألوفة واألحداث واألشياء واألماكن الناس وصف 
   واألفكار والمشاعر الخواطر عن التعبير في البدء 

انة الحضصف 

PK
 في(  PK بيكايصف الحضانة ) الطالب فحص يتم

قياس ل السنة في مرات ثالث مدارس بافلو العامة

 أنهم ضمانو  والرياضياتراءة والكتابة قتعلم ال

 الكفاءة لتحقيق الصحيح الطريق على

معرفة القراءة والكتابة لصف الحضانة  مقاييس

 قراءةلل (ISIP)إيسيب برنامج : (PK)بيكاي

يقوم  بمساعدة الحاسوب تقييمبرنامج  هو كرةالمب

 المفردات، مجال في الطالب استعداد بقياس

.الحروف معرفةو والفهم واالستماع

لصف  الرياضيات فحصو  اختبارات مقاييس

 إيسيببرنامج  يستخدم:  (PK الحضانة )بيكاي

(ISIPلل )االلعاب  مثل أنشطة ةمبكرال رياضيات

 (PK بيكاي)ضانة الح صف في الطالب لتقييم

 و ،تعرف على االعدادال مهارات مستوى وقياس

 .الحسابية والعمليات الهندسة

 :بها الموصى والمراحل األعمار

 (ASQ) االستبيانات
 اآلباء قبل من تدار أن يمكن االستبيانات هذه

 نقاط اكتشاف على تساعد فهي. وأولياء االمور

 تملةمح مجاالت أي عن والكشف الطفلعند  قوةال

 وقت أقرب في الدعم تقديم يمكن حتى للنمو

 .ممكن

موقعين على  زيارة يراجى المعلومات، من مزيدلل

 BPS Help Meاالنترنت لمدارس بافلو العامة 

woGr اإلنجليزية باللغة SE2-ASQ 3 و-ASQ 

 .QSA-3 و 2ES-QAS  اإلسبانيةاللغة  أو
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الحضانة صف  

PK

واألمهات لآلباء نصائح  

 المفرداتذات  الكتب اختر. يوم كل لطفلك اقرأ

 .هعمر تناسب التيالغنية 

 واستمع عليه األسئلة إطرح. طفلك الى تحدث

 .إاجاباتها/  إاجاباته إلى باهتمام

 كل الوقت بعض اقض. شغفك بالقراءة لطفلك  اجسد

/ بانه  يتظاهر واسمح بأن طفلك، أمام بالقراءة يوم

 معك اجنب إلى اجنبا" يقرأ" بانها 

.كاملة اجمل في الكالم على طفلك شجع

/  حار( سالعك يسمي أن من طفلك واطلب كلمة قل

 .) ال/  نعم أسفل،/  أعلى بارد،

ردد معه  إقرأ أو، القوافي ألعابمع طفلك  لعبإ

 .الحضانة اغاني

 تزرير على هتدريب: نفسه رعاية على طفلك ساعد
 السستة،فتح و  شد رباط الحذاء ،و  ،مالبسه

 .مناسب بشكل والملعقة ةكالشو واستخدام

 :شيء وكل شيء أي عد
 الخ السيارات، المنازل، ،يزالكوك خطوات،ال

.الحروف وتسمية الكتابة مرن طفلك على

 على) فئات إلى االشياء فرز تدرب مع طفلك على
 .(واالستخدام واللون الشكل المثال، سبيل

المثال،  سبيل على) حولك من األشكال عن ابحث
 الطاولة لها شكل المستطيل!( هذه

 في Universal PK الموقع قم بزيارة
www.buffaloschools.org للمزيد من 

.والمعلومات النصائح

الرياضات 

   عشرينالعد الى الرقم 

  (المستطيالت المثلثات، الدوائر، المربعات، المثال، سبيل على) األشكال ووصف تحديد

  ،االشياء وفرز مقارنة، تحليل

   عشرة الرقم إلى والكميات األرقام بين العالقة فهم

  شياءاال من معينا عددا يمثل الذي الرقم كتابة

  بسيطة أنماط وتمديد نسخ

  والعرض الطول مثل االشياء في للقياس قابلة سمات تحديد 

 فئات إلى االشياء فرز

  متساوية أو/  و ،من أقل من، أكبر أقل، أكثر، الصيغ الرياضية مثل تحديد

يةاالجتماعية واالنفعالالتنمية  

  خصائصو خاصة، قدرات لها/  له نوعه من فريد كفرد نفسها/  نفسهب االعتراف 

اهتمامات و مشاعرو

  تعزيز أو حث دون اجديدة مهامانجاز  محاولة خالل من بالنفس الثقة إظهار

  والرغبات واآلراء واالحتيااجات المشاعر عن مناسب بشكل التعبير

  والتفاهم لتحقيق الهدف المجموعة ةأنشط في بفعالية االنخراط

  اآلخرين والبالغين األطفال مع التفاعل

  اآلخرين األطفال مع واأللعاب المواد مشاركة

 والقواعد الروتين ومتابعة فهمو  التناوب في اللعب 
الفن  

  الفنية المواد استخدام وطرق الوسائط من متنوعة مجموعة تجريب

  لآلخرين الفنية واألعمال والرسم، والنماذج والمنحوتات الرسوماتب هتماماال إظهار

  تقنيةالو واللون، لمسوال األدواتباالستخدام  إنشاؤه يمكن ماب االهتمام إظهار

الموسيقى  

 ،لقص الموسيقى واستخدام ،موسيقية أنماط تقليد ،قصائد غنائية بسيطة ومقفاة  نظم الغناء 

القصص

 التقليدية األدوات باستخدام أصوات نشاءإ

 ت والموسيقية الغنائية بدون االسواءا  الموسيقية، العروض من متنوعة مجموعة حضور

فزالع االت باستخدام

العلوم  
  المعلومات وتفسير واستكشاف لجمع الحواس استخدام

  تصنيفال و التعريف  خالل من واألحداث األشياء نع المالحظات تنظيم

  التجريب خالل من المعلومات عن البحث". لو ماذا" و" كيف" و" لماذا" أسئلة طرح 

والتحقيق

  التجريب خالل من لتوقعاتا الختبار والمواد األدوات من متنوعة مجموعة استخدام 

(ذلك إلى اوم والمغناطيس، المكبرة العدسة الطفل يستخدم المثال، سبيل على) الفعال

   والنتيجة السبب عالقات تحديد

  والفضاء األرض خصائص ووصف مراقبة

  الطقسب الصلة ذات المفردات باستخدام والمواسم الطقس في التغيرات ومناقشة مراقبة

  حية وغير وتقسيمها الى حية شياءاال تحديد

الدراسات االجتماعية  
  هاوظائفو  األسرة صوخصائ األسرة، أفراد تحديد

 المتعلقة الخاصة، حداثواال زياء،واال طعمة،واال والرقصات، ت،العطال بعض وصف 

الخاصة بثقافتها

 فيها يعيش التي البلدة أو المدينة أو الحي أو الشارع اسم  حددت

 الجارية باألحداث االهتمام إظهار

 والمسؤوليات والحقوق ألدوارل فهم إظهار

 والعمل المهن، من متنوعة مجموعة حول والوعي االهتمام إظهار

المجتمعية والمساعدة والبيئات،




