حقائق لألهل
ما هو قانون القراءة بمستوى صف الثالث االبتدائي؟
في العام  ٢٦١٠أقر المجلس التشريعي لوالية ميشيغان قانون القراءة في مستوى الصف
الثالث الذي يتطلب من المدارس تحديد الطالب في صفوف رياض األطفال حتى الصف
الثالث االبتدائي الذين يعانون من صعوبات في القراءة والكتابة و تقديم مساعدات إضافية
لهم .نص القانون على أنه و بحلول نهاية عام  ٢٦٢٦ -٢٦١٩الدراسي من الممكن
لطالب الصف الثالث إعادة السنة  /الرسوب في الصف إذا ما كان مستواهم في مادة
القراءة متأخرا عن ما يجب أن يكون عليه بأكثر من صف واحد .سوف تساعد هذه
الحقائق المقدمة لألهل على فهم قانون القراءة بمستوى صف الثالث االبتدائي كي يتمكنوا
من مساعدة أبنائهم.

كيف يتم تحديد طفلي كطالب يعاني ضعف في مادة القراءة؟
يتم امتحان جميع طالب صفوف الروضة إلى الثالث االبتدائي في أول  ٣٠يوم من العام الدراسي .و بناء على النتائج يتم تصميم
خطة تحسين القراءة الفردية لكل المتعلمين الذين يعانون من ضعف في القراءة.

متى يتم تطوير خطة تحسين القراءة الفردية ؟
بضعف في القراءة خالل  ٣٦يوما من تاريخ الخضوع المتحان التقييم .يتم تطوير هذه الخطة
يتم ذلك بعد تحديد مستوى الطالب
ٍ
بالتعاون بين المعلمين و المدير و أولياء األمور أو األوصياء القانونيين إضافة إلى أي شخص آخر يقرر الفريق أن األمر يحتاج
إلى تدخله .يستمر الطفل بتلقي الخدمات المنصوص عليها في خطة تحسين القراءة الفردية طالما بقي مستواه أقل من المطلوب.
كما سوف يتم امتحان الطالب بمهارة القراءة عدة مرات في األسبوع لمراقبة تقدمهم .يجب أن يتم تحديث خطة التحسين الفردية
بشكل مستمر لتعكس احتياجات الطفل.

ما هي خطة القراءة البيتية؟
خطة "القراءة البيتية " هي خطة عمل تقوم خاللها المدرسة واألهل بالتعاون معا إليجاد طرق تمكن األهل من مساعدة أبنائهم في البيت .
خاللها سوف يتم تزويد األهل بالعديد من المصادر و النشاطات لالستخدام مع الطفل في البيت.

ما لذي سيحدث إن لم يتحسن مستوى طفلي في القراءة؟
سوف يقوم الطالب بالخضوع المتحان ال  M- STEPخالل فصل ربيع الصف الثالث االبتدائي امتحان ال  M-STEPهو امتحان طالب
والية ميشيغان للتقدم التعليمي يقيم امتحان ال  M-STEPما يجب أن يكون طفلك قادرا على معرفته وفعله .إذا عكست نتائج الطفل تأخرا
عن المستوى المحدد لطالب الصف الثالث االبتدائي بما يعادل مستوى صف دراسي واحد أو أكثر فسوف يتم إرسال إشعار لكم و للمدرسة
باحتمالية بقاء الطالب في نفس الصف و عدم ترفعه للصف الرابع.
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متى يتم إخطاري باحتمالية رسوب طفلي؟
إذا جاءت نتائج الطفل في امتحان ال  M-STEPفي مادة اللغة اإلنكليزية أقل بسنة واحدة عن المستوى المطلوب لطالب الصف الثالث
سيتم إخطاركم و المدرسة في األول من حزيران من ذات السنة الدراسية.

متى يجب عل َّي مراجعة المدرسة إذا لم أتفق معهم في قرار ترسيب طفلي؟
إذا لم توافق عل القرار يجب عليك طلب اجتماع مع المدرسة و تقديم طلب "اإلعفاء لسبب وجيه" خالل  ٣٦يوما من استالم
إشعار الرسوب المحتمل .يجب أن تكون مدرسة الطفل على استعداد إليجاد الوقت لمناقشة تقدم مستوى الطفل.

متى أعلم إذا ما كان طفلي سوف يعيد العام الدراسي أم ال بعد تقديم طلب اإلعفاء؟
يجب أن تتخذ المدرسة قرارا بشأن رسوب الطفل أو عدمه قبل  ٣٦يوما من بدء العام الدراسي الجديد .يتم اتخاذ القرار من قبل
مدير المدرسة أو المدير العام و هو قرار نهائي ال رجعة فيه.

ما هي المساعدات التي سوف يتلقاها طفلي في حال الرسوب في الصف الثالث؟
سوف تقوم المدرسة بإنشاء برنامج قراءة مصمم خصيصا لمالقاة حاجات طفلك الخاصة في مادة القراءة .يتضمن هذا البرنامج
استراتيجيات تعليمية لمساعدة الطفل كي يصبح قارئ ناجحا .كما أنه من الممكن أن تتم مساعدة الطفل عبر تعيين معلمين أو أخصائيين
كبير من المهارة و مختصين في تعليم مادة القراءة أو إدراجه لتلقي خدمات برنامج قراءة قائم على األدلة أو ضمن مجموعة تعلم
قدر
ٍ
على ٍ
صغيرة يومية أو تقييمات مستمرة أو الحصول على مساعدة قراءة متخصصة.
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