
  
 في نجاح الطالب بالمدرسة؟ ھاًمافارقًا/ أمًراإشراك األسرة لماذا یٌعد 

مساعدة جمیع األطفال على النجاح طوال  على مع العائالت والمدارس والمنظمات األخرى  (PTA) رابطة اآلباء والمعلمین تعمل   
أو الجد أو غیره من   ولي األمر  – اد األسرة باعتبارك فرًدا من أفر. ة المالئمةلكلیة والوظیفبا لاللتحاق سنواتھم الدراسیة وإعدادھم 

 ة. یحقیقة واقعلإمكاناتھم   تحویل تعلیم أطفالك للفإنك تقدم مساھمات أساسیة   - ة مقدمي الرعای

ث  بحا نتائج تقریر المشروع العالمي ألتظھر  Findings from the Global Family Research Project reportبحث واضح. ال
التخرج  في  من المرجح أن ینجح األطفال في المدرسة وفم األطفال وتطورھم، یوالمدرسین لدعم تعل  ةاألسرة أنھ عندما تتضافر األسر 

 أو العمل.  طریقھم إلى الكلیة في مواصلةو

 

 تعلیم طفلكعملیة كیف تشارك في 

 .تظھر األبحاث أن األطفال یتعلمون في أي مكان وفي أي وقت
  يالذھنالعصف تي تحتاج إلى السئلة األطرح في أسرھم في أنشطة مثل القراءة و  ھمیحقق األطفال المزید في المدرسة عندما تشارك 

مع  ومراقبة تقدمھ   معھ توقعاتك لمستقبل طفلك  ة مناقش یرتبط .ھم الدراسیة مھام ا األطفال إلكمال حتاجھالتي ی تعلیمیة الوتوفیر البنیة 
المدرسة من خالل أنشطة مثل زیارات  نطاق  م طفلك خارج یتعلعملیة یمكنك أیًضا تشجیع  . أیًضا  اإلنجازات الدراسیة علىأل  ھتحقیق

 . یةالصیفالبرامج  والمشاركة في برامج ما بعد المدرسة والمكتبة  

إشراك األسرة أمر حاسم في جمیع مسارات تعلیم األطفال من المیالد وحتى المرحلة الثانویة 
 .وما بعدھا

  .مراھقتھطوال فترة تظل مستمرة طفل صغیر ولكن  فقط عندما یكون  مدرستھ ھامةفي أنشطة مشاركتك في تعلیم طفلك و ال تعتبر 
من عمره.   عم تعلم طفلك خالل المراحل األولى ًطا في دیأن تلعب دوًرا نش من المرجح . مع نمو طفلك  مشاركتك نمط ، مع ذلكتتغیر، 

في  الناجح ه على التنقل ، وساعد نفسھ  حمل مسؤولیةلمھ، وشجعھ على ت، اطلب منھ أن یعلمك ما یتععمرلكن مع تقدم طفلك في ال
 الدراسة الجامعیة والمھنیة.مسارات 

 .األطفال والعائالت لیسوا وحدھم المستفیدون عندما تشارك األسر في العملیة التعلیمیة
، مثل دعم المعلمین  المدارس طویر تالعائالت تؤید ث أنھ عندما بحا لمدرستك. وتبین األ  شامل ھم مشاركتك أیًضا في النجاح ال تسا

ر المعلمون أیًضا بدعم  ، یشعتعلیم أفضل. عند إشراك األسرعلى جمیع األطفال   حصل قویة، یالة األسری مشاركة الطویر ممارسات لت
 الجو في المدرسة أكثر إیجابیة وترحابًا.  صبح أكبر وی

 

 

https://globalfrp.org/


تنفذھا والمعلمین والمدارس والمجتمعات أن  سرلألیمكن طرق  5
 النجاح في المدرسةتحقیق م األطفال ویلدعم تعلمعًا 

 

 لمشاركة.تحقیق اخمسة مجاالت قویة بشكل خاص لھ توجد تشیر األبحاث إلى أن
 

 تأكد من حضور األطفال للمدرسة بانتظام   .   1

  حافظة أیام خالل السنة الدراسیة. یعد  ضاعت علیھم خاصةً إذا  - المدرسة   حضروا إلىحراز تقدم أكادیمي إذا لم یال یمكن لألطفال إ
، التسرب. یمكن أن  فقد یؤدي إلى مشاكل سلوكیة وإحباط، وفي نھایة المطا ، مما الدراسيأخر تال األطفال من على  لحضور المنتظم ا

مع تقدمھم في  تنمو معھم یساعد التواصل مع األطفال حتى في سنوات ما قبل المدرسة حول أھمیة الحضور في بناء عادات قویة  
 . عمرال

 ؟ ألطفالك   أنت ومدرستك الحضور المنتظمتدعم كیف  

 

 لطالب الدراسي ل تقدم التبادل المعلومات حول   . 2

تحاول  . كثیر غیره و  نظامیةال  ھمختبارات اب و الدراسیة  تقاریرھمب و ؤتمرات لمبا   –أداء األطفال  كیفیة ستخدم طرقًا متعددة للتواصل معا
  یتبوأون  م أطفالھ معرفة ما إذا كانتحاول كذلك ومر على ھذه األسر  یختلط األ حتى ال سرتحسین كیفیة تواصلھا مع األ بعض المدارس 

للتواصل حول  واضحة طرق توجد الصفوف الدراسیة أم ال. تحدث إلى المعلمین وقادة المدارس حول ما إذا كانت المستویات العلیا ب
 كیفیة أداء الطالب. 

النتائج األكثر  ما ھي ي االختبارات والمقاییس المختلفة، و، وماذا تعنحول كیفیة أداء طفلكتدور بداخلك ة التي ما ھي األسئل 
 ، وما الذي یمكنك القیام بھ لدعم تقدم طفلك؟ أھمیة

 

 م المشترك یتعزیز التعل    .3

إظھار كیف أن العلوم والریاضیات والھندسة   لمدرسة وخارجھا. على سبیل المثال، م داخل ا یالتعلتلعب األسر دوًرا رئیسیًا في دعم 
الحدیث عن وظائف في ھذه المجاالت یمكن أن یحفز األطفال على االستعداد للمستقبل.  ومن حیاتنا الیومیة،   ا جزءً تمثل تكنولوجیا  وال

، تجارب  بات وغیرھا من األماكن المجتمعیةة والمكتالمدرس بعدبرامج ما  ، والمدارسالقائمة على المشاریع في  م  یتوفر أنشطة التعل
. تمثل المنظمات المجتمعیة التي تقدم  فیما بینھم  لتعاون ا التكنولوجیة والعلمیة وكذلك فرص أحدث األدوات توافر مع  سرعملیة لأل 

 . ةل الدراسیو خارج الفصدعم اھتمامات األطفال    سبلموجھة نحو األسرة إحدى  یة میت تعلخبرا

 التي توفرھا مدرستك؟ وم المشترك مع طفلك یالتعلتعزیز ة التفاعلیة وفرص ما ھي اإلرشادات واألنشط

 

 استخدام الوسائط الرقمیة بطرق إیجابیة وآمنة     .4

ومواقع الویب  تسمح التكنولوجیا اآلن لألطفال بالتعلم في أي وقت وفي أي مكان. یمكنك أن توضح ألطفالك كیفیة استخدام التطبیقات  
وسیلة لبناء عالقات مع  الرقمیة  التطبیقات وغیرھا من أدوات االتصال   صبحلشاشة. یمكن أن ت ات  ی وقلتحدید تللتعلم وإرشادھم  

أو اإلبالغ   تنمراصل االجتماعي، وكیفیة منع الھم حول استخدام وسائل التوأسرمدارس أیًضا تثقیف الطالب والمعلمین أیًضا! یمكن لل
 إلعالمیة التي ستساعدھم طوال الحیاة. ، وكیفیة تطویر مھارات محو األمیة ا عنھ

 عم التعلم في المنزل وفي المدرسة؟كیف تدعم أنت ومدرستك االستخدام اإلیجابي للوسائط الرقمیة لد 



 الجدیدة  تقدیم الدعم خالل االنتقال إلى المدارس والفصول الدراسیة .   5
 

یستفید األطفال والشباب من الدعم المقدم من أسرھم ومدارسھم ومجتمعاتھم عندما یتكیفون مع مدرسة جدیدة أو یلتقون بمعلم جدید  
  ا أوبد، أو إلى حي جدید انتقلو إ، أو التاسعبالصف  ا لتحقوإ ، أو األطفال في ریاض األطفالبدأ سواًء  .أو یتعلمون مع أقرانھم الجدد

لوافدین الجدد وبرامج  الخاصة با الفعالیات لتوتر وعدم الیقین. یشعرون فیھ با االنتقاالت وقتًا  مثل ھذه ، فقد تبرنامًجا جدیًدا بعد المدرسة
األسر ھي بعض الطرق التي یمكن    ھذه دور بخلد أن ت رجحبعض األسئلة التي من الم  طرح المفیدة التي تاألصدقاء ومواقع الویب 

 للمدارس من خاللھا تسھیل عملیة االنتقال. 

 مع طفلك؟ الرئیسیة  ت االنتقاالاجتیاز مراحل  ما ھي المعلومات والدعم الذي تقدمھ مدرستك الحالیة أو المستقبلیة لمساعدتك في   

 

 في مكانك والحلول المحتملةملیًا فكر 
 

رابطة اآلباء والمعلمین   مع تھأفضل لتعزیز نجاح الطالب في شراك اآلن وما الذي یمكنك فعلھ بشكل  قوم بھ فیما یلي تمرین للتأمل فیما ت
)(PTA رابطة اآلباء والمعلمین مع  مدرسي. فكر في كیفیة تعاونك والمجتمع ال (PTA) د الفرص  المدارس وحد   دیريالمدرسین وم مع و

 الجدیدة والخطوات التالیة. 
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 ك فيرفكاأو كأن نسمع منك! تبادل خبرات نحب

 PTA.org/FamilyEngagement/ShareYourStory 
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