
 

 

 األُسر الكرام، 
فية تعليمهم بشكل  يحتاُج معلمو أطفالكم إلى معرفة حصيلة ما يعرفه طالبنا بالفعل، وما الذي ال يزالون بحاجة الى تعَّلمه حتى يتسَّنى لنا التخطيط لكي 

جهدهم دون مساعدتنا في الحصول على هذه المعلومات عن كل طفل؛ فقط اذا بذل الطالب قصارى    i-Ready-Diagnosticأفضل. يستطيع برنامج 
 أن يساعدهم أي شخص آخر في اإلجابات. 

 إليك كيف يمكنك المساعدة:

 الفيديو شاهد هذا 
 لتتعرف على التَّشخيص وعلى كيفية دعم طفلك بالطرق الُمثلى.  

 

 كن منظًما 
ً  من خالل إيجاد   تقنيتك تعمل بشكل صحيح.لطالبك إلجراء االختبار والتأكد من أن  مكاناً هادئا

 

 
 
 

 حفز طفلك 
من خالل توضيح فائدة بذلهم لقصارى جهدهم في مساعدة معلميهم تحديد الطرق المثلى في تعليمهم  

 بشكل أفضل.  

 

 

 قّدم الدعم، ولكن ال تساعد 
 اإلجابات. وعدم مساعدته في  من خالل تشجيع طفلك على االستمرار في التركيز وبذل قصارى جهده

 

 

 احتفل بجهود طفلك 
 وذلك بمجرد التأكد من إكماله للتقييم.   
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 القائمة المرجعية لألسرة
 التشخيصي في المنزل. i-Readyإلجراء برنامج  

  بشكلالى معرفة حصيلة ما يعرفه طالبنا بالفعل، وما الذي ال يزالون بحاجة الى تعَّلمه حتى يتسَّنى لنا التخطيط لكيفية تعليمهم  أطفالكميحتاج معلمو   
بذل الطالب قصارى جهدهم دون أن   اذامساعدتنا في الحصول على هذه المعلومات عن كل طفل؛ فقط  i-Ready-Diagnosticأفضل. يستطيع برنامج 

ة إجراء عملية  يساعدهم أ ي شخص آخر في فهم األسئلة أو اإلجابة عليها. تتم عادةً عملية التشخيص في المدرسة، لكننا نحتاج من طالبنا هذه المرَّ
. تعلمه الى بحاجة يزال ما  كل أو يعرفه ما  كل بدقة تعكس تلقيها يتم التي المعلومات أنالتشخيص في المنزل. سيستفيد طفلك من دعمك وتشجيعك لضمان 

 . بخطوة خطوة  تساعدك أن  يمكن مرجعية قائمة يلي فيما. شراكتك كثيرا نقدر

  

 

 عّرف نفسك
 شاهد هذا الفيديو لتتعرف على التَّشخيص وعلى كيفية دعم طفلك بالطرق الُمثلى.   

 كن منظًما
  هيئ مكاناً هادئاً لطفلك ليتلقى التَّشخيص. 

طفلك للتقييم التشخيصي. يُمِكُن لمعلم طفلك تحديد موعداً، أو سيُطلب منك تحديد وقتاً بنفسك. إذا اخترت وقتاً بنفسك؛ ضع ما يلي في   لتلقيحدد وقتاً  
 عين االعتبار. 

 م التقييم إلى عدة جلسات قصيرة: نقترح تقسي التقييم التَّشخيصي ذو الوقت الغير ُمحدَّْد.   •

 دقيقة للطالب األكبر سنًا. 30( وK-1دقيقة للطالب األصغر سنًا ) 15-20

 نوصي بإجراء التقييم التشخيصي في وقٍت مبكٍر من اليوم إن أمكن.    •

 تأكد من حصولك على معلومات تسجيل الدخول الصحيحة من معلم طفلك. 

للتأكد من أن أجهزة الكمبيوتر تعمل   فحص النظامقم بتشغيل . التقييم التَّشخيصي قم بتجربة الجهاز )األجهزة( التي سيستخدمها طفلك إلجراء 
 إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تسجيل الدخول. تأكد من تشغيل سماعات الرأس والصوت.  الدليلبشكل صحيح. راجع هذا

 . التشخيصليستخدمها طفلك أثناء اجمع الورق وأقالم الرصاص 

 حفز طفلك 
 : لمساعدتك( هذه العبارات)يمكنك استخدام اشرح لطفلك 

 سبب تلقي التَّشخيص، وقم بتحفيزه لبذل قصارى جهده.    •

 . التَّشخيص عمل ماهية  •

 ل.  أن يعتمد على نفسه في اإلجابة على أي سؤا  •

 قّدم الدعم لطفلك 
 . استخدم هذه العبارات الداعمة مع طفلك طوال التقييم.التقييم التَّشخيصي  عندما يكمل راقب وشجع طفلك 

فقد يؤدي ذلك الى تلقي الُمعلم معلوماٍت غير دقيقة و/أو إرساله لدروس عبر اإلنترنت ليست   ، ال تساعد طفلك في اإلجابة على أسئلة التقييم
 بالمستوى المناسب لطفلك. 

 قم بتأكيد اإلنجاز واالحتفال 
روج من حساب  سيتلقى طفلك رسالة تهنئة وستظهر الدروس على شاشته. تأكد من قيام طفلك بتسجيل الختأكد من أن طفلك قد أكمل التقييم بالكامل. 

i-Ready  .تواصل مع معلم طفلك للحصول على الدعم. إذا ظهرت أي مشاكل بعد االنتهاء من التقييم ، 
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