


مقدمه

الطالبسيبدأالثالثالصحياالغالقدخولمع

يتعلمونوالمراهقيناألطفال!جديددراسيفصل

اللعب،اإلصغاء،التجارب،مثلمختلفةبطرق

هذه.متعددةوطرقمختلفةبموادوالتأمل،القراءة

األولمعلمالوأنتمللجميعبالنسبةسهلةليستالفترة

تجاربهممعوالتعاملدعمهمعليكملذاألطفالكم،

.تحفزوهمكيإيجابيبشكلالمدرسية



وخارجهماالمدرسة  في التعلم 

جدرانبينالتعلممنالكثيريحدث

وية،والثاناإلعدادية،االبتدائية،المدارس

كلكمابنيتعلم.عليهايقتصرالولكنه

رادوتؤدونوأنتممكان،كلوفيالوقت

.التعلمعمليةفيهاما



علمالتأثناءوالشباناألوالديشعركيف



حث،الباإلصغاء،التأمل،منوالمراهقيناألوالديتعلم

سة،المدراألوالديدخلوحين.األسئلةوطرحالتجربة،

كمااٍل،عبحافزويتمتعوابالتعلميهتمواأنالحيويمن

.يدرسونهاالتيالمعلوماتيفهمواأنيفضل

عمارأكثمسؤواليكونأنسيفضلابنكم،يكبرحين

.شاركينشاطاتأيةوفييتعلمماذايقرروأن،يتعلمه



التعلمفيدور االهل 

االولالمعلمأنتمفوالتعليم،التعلمعنالكثيرتعرفونأنكمتظنوالملوحتى

.يكبرفيمامنكمالتعلمفيوسيستمرالبنكم،بالنسبة

منلهذام،وابنكأنتمأمامكمتحدياتاالبتدائيةالمدرسةإلىاالنتقاليضع

لبشكتعاملتمإذا.التغييراتمواجهةفيينجحلكيتدعموهأنالمهم

ظرةنإليهاينظرسوفابنكم،بهايمرالتيالمدرسةتجاربمعإيجابي

.أيضاإيجابية

سنةحعالقاتإقامةهيابنكملدىوالتربيةالتعلمدعمطرقأفضلإحدى

،األكاديميةالناحيةمنابنكمتأقلمكيفيةوفحصالمدرسةطاقممع

.المعلمينمعإيجابيتواصلوخلقوالسلوكية،االجتماعية،



ةاالبتدائيالمرحلةبدايةالتعليم في



يتعلم ما ، فيالتأملمن فهناك من يتعلمون مختلفةبطرقاألوالدتعلم

في هذه . غيرهم عبر اإلصغاء، وآخرون عبر القراءة أو العمل

والد وحين يحصل األاللعب عبر يتعلمون ال يزال األوالد المرحلة،

ين بأصح للعب كما يريدون، يحافظون على توازن حر على وقت 

قليالا ” وايتنفس“اللعب والدروس الرسمية في الصف، كما يمكنهم أن 

.من الروتين والقواعد في المدرسة

ختلفةبطرق ممختلفةأغراضاستخدامبواسطةأيضااألوالديتعلم  .

حل يفية كالمواد، يتعلم من مع تنوع يبحث ويبدعابنكم، يجرب حين

.صحيحةمشاكل في أوضاع ال تكون فيها إجابات ثابتة أو 



 كما تماما ، تعلمهاال يولد األوالد مع مهارات اجتماعية، فعليهم

امنحوا القراءة والكتابةيتعلمون

تتيح ة فاللعب هو طريقة رائع–آخرينأوالدمعاللعبفرصةابنكم

.له تنمية المهارات التي يحتاجها كي يتدبر أموره مع اآلخرين

ة أيضاتعليمية هاماالجتماعية تجارب تتيح عالقات ابنكم أنيمكن  .

زيارة حوانيت، متنزهات، مالعب، أو مكتبة في hمثليمكن، 

وهو ي المحلكي يرى ابنكم المجتمع الحي أو حتى التنزه في الحي، 

تي معه عن األمور المثيرة لالهتمام التحدثوا أثناء الجولة، . يعمل

.تَرونها، وارووا له تفاصيل لطيفة تعرفونها



أنمنتتمكنواحتىطرقبعدةيتعلمأنالبنكمأتيحوا

عرفونتحين.أفضلبهايتعلمالتيالطريقةمعاتفهموا

علىهلتساعدوالطريقةهذهاستخدموا،جيدايتعلمكيف

.أيضاأخرىمجاالتفيالتعلم

أملالتعبرأفضليتعلمأنهبداإذاالمثالسبيلعلى

أنهيمكنالمدرسة،فيقصةيكتبأنعليهوكانوالعمل،

.أفكارهتنظيمعلىلتساعدههزليةرسوميرسم



االبتدائيةالمرحلةفيللتعلمنصائح

ويتعلمهبهابنكميقومبماهتمامكمأظهروا.

وأعداد،شكلوألعابحروف،ألعابقواف،ألعابالعبوا
.بالدوراللعبعلىوتدربوا

فقواصمثال.ومعانيهابالكلماتوتالعبوابسيطة،لغةاستخدموا
.المعانيتداعيبألعابالعبواأوالمقاطع،وتيرةوفق

حةواضمعلوماتتعطوهأنحاولوا،التعلمعلىتساعدونهحين
اشرحلهقدموامثال.فهمهلمستوىالكفايةفيهبماومفهومة

ا علوماتمطلبإذامفصلشرحالاألساسية،النقاطيشملبسيطا
.األخرىالتفاصيلبعضتعطوهأنيمكن،إضافية



اءة بنفسهتابعوا القراءة على ابنكم حتى بعد أن يتعلم القر.

 فزيون، يسمع ويرى الكلمات الجديدة في الكتب، التلدعوه

.أو المحادثة العادية، واشرحوا له معانيها

ه لكم، حين يعرض ابنكم شيئا حدث أثناء اللعب أو يروي

.نينتوقفوا، امنحوه انتباهكم التام، واسألوه سؤاال أو اث

 على تجربة قوته وشجعوه على معرفة نقاط ساعدوه

.نشاطات متعددة ومختلفة



المدرسةسن اللعب لدى األوالد في 



األوالد،معظملدىورائعةجديدةمغامرةالمدرسةتشكل

عبرهايفهمونالتياألساسيةالطرقإحدىهوواللعب

علىوالعثوراآلخريناألوالدمعالتأقلميمكنكيف

تهمورفاهياألوالدلتطّورضروياللعبكذلك،.مكانتهم

.العامة

المرحلةسنفياألوالدمعللعباألفكاربعضإليكم

.االبتدائية



ما الذي يمكن :المدرسةسن األلعاب لألوالد في 

توقعه

جيعتشبهدف.سنواتتسعحتىستعمرفيجداويتطورابنكميكبر

علىهتساعدبسيطةقواعدذاتألعاباالعبوامثال.معهالعبوا،تطورهمراحل

يعلم.ةالمدرسفييصادفهاأنيمكنأكثررسميةتعلمطريقةعلىالتدرب

إلقامةتفكيرمهاراتدورهيأتيحتىينتظركيفابنكمالنوعهذامنلعب

.عليهاوالحفاظصداقات

اللعبعبرجديدةاهتمامومجاالتهواياتابنكميطورقدالجيلهذافي.

حولفوصحكتببقراءةجداوالتمتعأكثربالقراءةالبدءيستطيعمثال

ية،العلمالمواضيعالحشرات،النارية،كالدراجاتاهتمامه،تثيرمواضيع

مجاالتفيالبحثمتابعةعلىالنشاطاتهذهتشجعه.وغيرهااإللكترونيات،

.اهتمامه



عندماناآلسيماوالمنهقريبينتبقواأنعلىالمشتركاللعبيساعدكم

نجحقديكونةالتاسعسنفي.مستقاليكونبأنأكثرويتمتعبالبلوغيبدأ

.هجنسمنيبدوماوعلىولدين،أوواحدولدمعخاصةصداقاتإقامةفي

مكمدعوإلىإليكميحتاجزالماولكنهاألصدقاءلهؤالءكبيرةأهميةهناك

اعدكميسمعاالطبخأوالساحةفيالطابةإلقاءالولدمعاللعب.ومحبتكم

.بينكمالعالقاتتعزيزعلى

زالفماالمدرسةفيالجديدةبالمغامرةيتمتعابنكمأنالمرجحمنأنهرغم

علىاللعبيساعدكمتحدثقدالتيمخاوفهلمواجهودعمتوجيهإلىيحتاج

لمتعةاعلىرّكزواتلعبون،عندما.مفتوحةتواصلقنواتعلىالحفاظ

يكوندماعن.رياديايكونابنكمودعواالتعلمعلىبالضرورةوليسواللذة

.تلقائياالتعلميحدثممتعا،اللعب



اللعب الموجه والمستقل

 لقين هناك والدون يكونون ق. على المدرسةويركز يكون جدول أعمال ابنكم أكثر تنظيما

ك أهمية في الحقيقة، هنا. ألن ابنهم ال يشارك في نشاطات موجهة بعد المدرسة بشكل كاف

.  ه وكيفالذي يقرر فيه األوالد ما الذي يرغبون في القيام بللعب الحر والمستقلكبيرة

:يتيح لألوالد

تنظيم األفكار وإثارة الخيال.

الكشف عن أفكار جديدة والتفكير بشكل إبداعي.

الركض من أجل المتعة فقط.

عاب اللوح يمكن المشاركة في نشاطات مختلفة مثل أللعب موجه أكثرإذا كنتم ترغبون في

تبين القراءة التي الدورأوالتي تساعد على تطوير المهارات الرياضية واأللعاب وفق 

نها تتيح ألابنكم إضافة إلى ذلك، تعزز هذه النشاطات عالقتكم مع اللغوية المهارات والثروة 

.لكم قضاء الوقت معا



أفكار للعب

التاليةالحرةباأللعابابنكميتمتعأنالمرجحمن:

ذات)هوائيةدراجةركوبيمكن:المنزلخارجاللعب

الركوبألعابأو(الخوذةواستخدامُمساعدةعجالت

لىإمعكمالذهابأوالشجرة،علىالمنزلفياللعباألخرى،

.اآلخريناألصدقاءومعالحيفياأللعابملعب

لخرز،ابألعابوالبناتاألوالديتمتع:بسيطةإبداعيةأعمال

أوالورق،أكياسأوالقديمةالجواربمناأللعابإعداد

.المختلفةالرسوماتوإعدادبالتلوين



البنكماأللعابهذهتوفر:التظاهروألعابتنكريةمالبس

.مختلفةأدواروتجربةعنها،والتعبيرمشاعرهاكتشاف

أنغامعلىوالرقصالقفزمثلنشاطات:موسيقيةألعاب

منزليصنعمنبسيطةموسيقيةآلةإعدادأوالموسيقى،

المشاعرعنللتعبيررائعةنشاطاتهيعليها،والعزف

.والخيال

تمتعيقدولكنابنكم،إلشغالغالبااثنانأوموجهنشاطيكفي

:التاليةالموجهةباأللعابباللعبأيضا



المنزلخارجألعابأوالمدرسةفيرياضيةدورات.

أوطة،البسي(الشدة)الورقألعابالبازل،صورتركيب

.اللوحألعاب

مختلفةموسيقيةآالتعلىالعزف

اعدةالمسابنكميستطيعمثالالمنزلمهامفيالمساعدة

.الحديقةفيالورودريأوالعشاءوجبةإعدادعلى



لمشاهدةاوقتمنالقليلباستغاللالعمرهذافياألوالديتمتع

أورمجياتببأوالفيديوبألعاباللعبالبنكمتسمحواأنيمكن

المشاركةويفضلقصير،لوقتيحبهاتلفزيونيةبرامجمشاهدة

منالكثيراستغالليؤديقدذك،رغم.النشاطاتهذهفيمعه

،(التابلت)اللوحيةاألجهزةاستخدامعندمثالمشاهدةوقت

فيرتأخّ إلىوالتلفزيونالحاسوب،أجهزةالخلوية،الهواتف

لمشاكوإلىوالجسمانية،االجتماعيةالمهاراتاللغة،تطّور

.النومفي



والثانويةالمرحلة اإلعداديةفيالتعلم



علىتأثيركمنمالتقليلفييرغبأكثرربمامستقاليصبحابنكمكبِركلما

.خرىأبطرقولكنوتشجيعكمتدخلكمإلىبحاجةيزالاللكنهتعلّمه،

بماوبدراستهتهتمونأنكمأروهأقلبمعلوماتيشارككمأصبحإذاحتى

همةمدراستهأنرسالةلهتوصلونهكذافاعلبشكللهمصغينيقوله،

.ُمساَعدةإلىاحتاجحالفيمتوّفرونوأنكملكم،بالنسبة

 دراسته، حين تتكلمون معه حول

ر ما ال على مقداالموضوع بهايتعلمالتيالطريقةعلىالتركيزحاولوا

المجموعة كيف كان العمل في“: على سبيل المثال، يمكنكم أن تقولوا. يعرفه

ا في ما هي العالمة التي حصلَت عليه“بدل ” من أجل إعداد مقطع الفيديو؟

.؟التصوير



والثانويةاإلعداديةالمرحلةفيللتعلمنصائح

أخطاء،ارتكابجديدة،أموراختبارعلىشجعوه

كزوار.الجديدةالتجاربعبرنفسهعنالمزيدوتعلم

.الفشلأوالنجاحاليبذلها،التيالجهودعلى

يحبكانإذامثالابنكمبنشاطاتاهتماماأبدوا

وهليعزفموسيقىأيفاسألوهالطبلة،علىالعزف

.لكمالعزففييرغب



مالعالفييحدثعماوتحدثوااألخبارشاهدوا.

وضالفرعلىوالتدربللتعلمروتيناضعوا
طلبوااالمثالسبيلعلى.المدرسةبعدالمنزلية

ساعةالفيالبيتيةدروسهيحضرأنابنكممن
نممعينةمنطقةوفيتقريبايومكلنفسها
.كالتلفزيونالتلهياتعنبعيداالبيت،

حسنةنومتطويرأنماطعلىابنكمساعدوا.



مساعدةإلىوكذلكيدرسكيعاطفيدعمإلىأحيانايحتاج

:العاطفيةالناحيةمنابنكملدعمعملية

ة،مهمتأديةأجلمنيصارعكانإذامثاللحالتهيقظينكونوا

األمريواجهكيففاسألوه

فياالستمرارفييرغبيكنلمإذامثالنظرهوجهةفيفكروا

آخرأمراويفعلينهيهدعوهمانشاط

طلبتترياضةليمارسمستعدأنهاعتقدإذامثالبمنطقهثقوا

.يحاولفدعوهجديد،موضوعتعلّمأوالجسدياالحتكاك



مجاالتفيقوياكونهحقيقةاقبلوامميزابكونهاعترفوا

.سواهافيقوةوأقلمعينة

حينجحيناالنفعالشاركوهمثالمشاعرهمعتجاوبوا

يحالفهلمإذاوادعموهماموضوعفيالتخصصفي

.التوفيق

مراحلتذكرتحاولواأنيمكنبهيمرماافهموا

.سواءحدعلىللتحديوالمثيرةالممتعةدراستكم،



البيتيةالواجبات 

حتىةالبيتيللواجباتكثيرةحسناتهناك

كلىإلإضافة!ذلكغيريعتقدابنكمكانإذا

علىنكمابالبيتيةالفروضتساعدالحسنات،

مكنيهكذا.جيدبشكلتنظيميةمهاراتتعلم

فروضالمنممكنشكلبأفضلتستفيدواأن

.البيتية



المبادئ األساسية:البيتيةالواجبات 

منلبتطقدمثلمختلفةأشكالذاتالبيتيةالواجباتتكونقد

ضيرالتحأوالعملكراسةأوالدفترفيأسئلةعناإلجابةابنكم

هامةأغراضجمعأووالكتابة،ماموضوعقراءةمعين،لمشروع

:علىابنكمالبيتيةالفروضتساعد.بهاالصفطالبلمشاركة

الصففيتعلمهامهاراتعلىالتدرب.

القادمالتعليميلليومللدروسالتحضير.

يفأخرىمواردعلىالعثوريتطلبمستمرمشروععلىالعمل

.الوالدينبمساعدةأواإلنترنت،المكتبة،



الصففيمحددتاريخوفقوالعملالوقتوإدارةالتنظيممهاراتتعلم
واللعبالعملبينالتوازننقطةعلىوالعثوروالمنزل

فيابنهمتعلمهيمامعرفةعلىتساعدهمفقدالوالدينالبيتيةالواجباتتفيدقد
وإبداءربية،والتبالتعليميتعلقفيماومبادئهمأفكارهمعلىتعريفهالمدرسة
.تحضيرهاعندالمساعدةوتقديماالهتمام

علمتعلىاألوالدتساعدفهي:البيتيةللواجباتأخرىأفضلياتوهناك
ودمجوالمنزلالمدرسةبينعالقةإقامةوالتنظيمالوقتإدارةمهارات
واضحةةأكاديميحسناتهناكابنكميكبرعندما.األوالدتربيةفيالوالدين

وبينيةالبيتالفروضتحضيربينقويةعالقةهناكالمنزليةللفروض
.الثانويةالمدرسةفيسيماوالالتحصيل،



ةالبيتيالواجبات كيف يمكن تحقيق األفضل من 



جدوا وقتا مناسبا

ةالمدرسبعدشكلبأفضلالبيتيةالواجباتاألوالدمنجزءحضر

نعوالترفيهللعباستراحةإلىآخرونأوالديحتاجبينما.مباشرة

ىعلتكونونعندماهووقتأفضلفإنحال،أيةعلى.قليالالنفس

.الحاجةعندومساعدتهلمراقبتهابنكممنمقربة

ثممرة،كلفيفقطدقيقة15لمدةالتركيزاألوالدمعظميستطيع

مارينتببعضالقيامابنكممناطلبوا.قصيرةاستراحةإلىيحتاجون

إذا.األصابعوتحريكاليدين،تحريكالعضالت،شدمثلالعضالت

نشاطرسةبممالهتسمحواأنيمكنالبيتية،فروضهتحضيرابنكمأنهى

.المنزلخارجاللعبأوالتلفزيونمشاهدةمثالكمكافأةيحبه



وفروا بيئة مالئمة

ا،جيدمضاءالتهوية،حسنمريحا،مكاناالبنكمحضروا

ماوكلأقالمه،كتبه،استخداميستطيعبحيثوواسعا،

ألموراتقليصحاولوا.بارتياحدروسهلتحضيريحتاجه

لفزيون،التتشغلواال:المستطاعقدرانتباههتصرفالتي

بنكمامنتطلبواأنيمكن.عنهاالبتعاداإلخوةمنواطلبوا

خدميستكانإذا.الدراسةأثناءالخلويهاتفهيعطيكمأن

كانمفييكونبأنفاهتمواباإلنترنت،متصالحاسوبا

.ابنكميتصفحهاالتيالمواقعمراقبةفيهيمكنكم



ساعدوا ابنكم على أن يكون منظما

أوكبيرةمهامتجزئةيمكنكيفالبنكماوضحوا

نأيمكن.لإلدارةوأسهلأصغرمهامإلىمعقدةمشاريع

علىكانإذا.يومكلواحدةمهمةعلىويعمليخطط

علىفساعدوهاألسبوع،فيمهامبعدةالقيامابنكم

ألكبرااألوالديستطيع.يومكلسينجزمنهاأيتخطيط

فيهابونيكتالبيتيةللفروضيومياتيستخدمواأنسنا

طيطوالتخاألسبوع،خاللبهاالقيامعليهمالتيالمهام

.بهاللقياممسبقا



ابنكم على تنمية توجه إيجابيساعدوا 

توجهميةتنعلىابنكممساعدةفيدوركميتمثلدائمةسهلةالبيتيةالواجباتليست

تحديات،الابنكمتجنبإذا.سيواجههاالتيوالتنظيميةاألكاديميةللتحدياتإيجابي

أوال،”ةالسهل“بالمهامالقياممنهاطلبوا.الصعوبةوفقالمهامتصنيفعلىفشجعوه

.األصعببالمهامالقيامثمبنفسه،ثقتهلبناء

ةنظرالمشكلةإلىالنظرعلىفساعدوهمعينة،بمهمةالقيامعندصعوبةواجهإذا

فيافكروحلول،بعدةمعافكرواذلك،بعد.لديهالصعوبةهيماوافحصواإيجابية

يتعرفيفكابنكمعلموا.األفضلاإلمكانيةوجدواإمكانية،لكلوالسلبياتاألفضليات

.الحقاتساعدهالتيالمعلوماتمصادرأواألشخاصعلى

ديساع.أفكارطرحأومعينمشروععلىبالعملالبدءأحيانااألوالدعلىيصعب

.واإلحباطالرفضوتجنبإيجابية،بخطوةالبدءعلىالمرحلةهذهفيدعمكم



ُمدربينكونوا 

إيجادسعكموفي.ابنكمكمدربينأنفسكمإلىانظرواالبيتية،الفروضمعالتعامللدى

المطاف،نهايةفيولكن.البيتيةالفروضلتحضيرالمالئموالتوجهالبيئة،خلقالوقت،

فلنبنكم،امنبدالالبيتيةالفروضبتحضيرقمتمإذا.ابنكممسؤوليةهوتحضيرها

ة،صعوبيواجهعندمابهالقيامعليهالذيمايتعلمولنهامةأكاديميةمهاراتيطور

مبصفتك.المهاملبعضفهمهعدمأواألولويات،سلمتعارضالوقت،نقصمثل

منيتعلممابنكأنتذكرواولكن–أحيانا”الفشل“بـالبنكمتسمحواأنعليكممدربين،

.هذهالفشلحاالتمعتعاملكمهوشيءأهم.النجاحمنيتعلمكماتماماالفشل

القيامعليهينيتعالذيمااسألوهالبيتية،الفروضتحضيرفيمشاكلابنكميواجهعندما

قدرحاولألنهدائماوكافئوهابنكم،امدحواالقادمة،المرةفيأفضلبشكلبه

المهامينجزلمإنحتى–بهاالقيامعليهيصعبالتيالمهامفيسيماالالمستطاع،

.شكلبأفضل



العمل بالتعاون مع المعلم

عنالتحدثعليكمأسهليكونهكذا.ابنكممعلممعووديةجيدةعالقةتبنواأناولوا

لديكمانكإذا.المدرسةفيبهاالقيامابنكمعلىيتعينالتيوالمهامالبيتيةالواجبات

محواتسأنمنبدلممكنوقتأقربفيالمعلممعتحدثواللواجباتبالنسبةخوف

:التاليةالحاالتفيالمعلمينأخبروا.تكبربأنللمشكلة

األوالديقضيالوقتمنكمافحصواالواجباتتحضيرفيطويلوقتابنكميقضي

شكلبطويالوقتايقضيابنكمكانإذا.الواجباتتحضيرفيالصففياآلخرون

يواجهربماف.المعلممعتحدثواالبيتية،الفروضتحضيرفياآلخرينمنأكثرمستمر

.مساعدةإلىويحتاجأساسيةتعليميةصعوبة

يفهامةمصطلحاتابنكميفهملمربماالحال،هذهمثلفي.الوظائفابنكميفهمال

.الدرسأثناءالناقصةالموادإكمالعلىقادرفهوبذلك،المعلماخبرتمإذا.الصف



فيكلةالمشكانتإذاتفحصواأنيفضل.التركيزفيابنكمينجحال

فيمستمرةمشكلةهناكأو(المفرطالتعببسببربما)البيت

.المدرسة

قترحيأنالمعلميستطيع.معينموضوعفيصعوبةابنكميواجه

المكعباتبابنكميستعينأنيمكنمثال،.الموضوعلتعلمأخرىطريقة

.سورالكفهمعلىلمساعدتهبيتزايقطعأنأووالطرح،الجمعلتعلم

سةالمدرطاقممنفاطلبوامعين،موضوعفيلمساعدةيحتاجكانإذا

ممعلمساعدةعلىالحصولفيتفكرواأنيمكن.إضافيةمساعدة

األصدقاءأوالعائلةأقرباءأحدأوخاص



البيتيةالواجبات  إذا كنتم قلقين من 

يفأوالواجباتفيصعوبةلديهابنكمأنشعرتمإذا

إجراءكمعلييقترحقد.المعلممعأوالفتحدثواالتعليم،

ماداجيويسمعيرىابنكمأنللتأكدونظرسمعفحص

.الصففييحدث

علىالقدرةأوالتعلمبشأنقلقينتزالونالكنتمإذا

طبيب،العائلةطبيبمعفتحدثواالصف،فيالتركيز

.نفسيأخصائيأوالخاص،التعليممعلماألطفال،



بناء عالقات جيدة مع الطاقم التربوي

امةإقهيابنكمتعليملدعمالطرقأفضلإحدى

التربويالطاقموبينبينكمجيدةعالقة

طاقم،المععالقةبإقامةالبدءيفضل.وتعزيزها

.ةالمدرسبيئةفيلالندماجمنكممحاولةفي



حسنات العالقة الجيدة بين الوالدين والمدرسة

أيمنأكثرابنكمتعرفونوالدين،بصفتكم

فيالمدرسةفيالمعلمونيرغب.آخرشخص

المبنيةوالجيدةالعالقةتتيح.جيداعليهالتعرف

المدرسةطاقموبينبينكماالحترامعلى

يةضرورمعلوماتلهمتنقلواأنلكموالمعلمين

.عليمالتمنكثيرااالستفادةعلىابنكملمساعدة

.معاتعلمونعندما



ل،أفضواجتماعيةأكاديميةإنجازاتابنكميحقق

:مثل

المدرسةإلىبانتظامالوصول

المدرسةفيالجيدالتحصيل

المدرسةتجاهاإليجابيالتوجه



بنجاحالثانويةالمدرسةإنهاء.

ثانويةالالمدرسةإنهاءبعدالمزيدتعلمفيالرغبة

نميمكنماأكثراالستفادةعلىابنكملمساعدة

طالبوالدينمعلمين،معتواصلواالمدرسة،

قياماليفضل.المدرسةفياألولاليوممنذآخرين

ثحدوعنداألولىللمرةالتواصلمنبدالبذلك

.مشكلة



كيف يمكن بناء عالقة جيدة بين الوالدين 

والمدرسة

سمي تحدثوا باختصار مع المعلمين بشكل غير ر

نتم إذا ك. عند وصول ابنكم إلى المدرسة وانتهائها

ذلك معنيين بمحادثة لوقت أطول، فيمكن أن يتم

.بعد أن تحددوا وقتا مسبقا



أنضليفولكنرغبتهم،وفقيشاركواأنالوالدينكليستطيعال

درسة،المعنابنكممعتحدثوا.بالمدرسةتهتمونأنكمابنكميعرف

وأننقريبيتكونوابأنواهتمواالمدرسية،المناسباتفيشاركوا

تمريربهدفذلككلوطاقمهاالمدرسةمعإيجابيتعاملكميكون

.أمورهبوتهتمونبهيحظىالذيالتعليمتقدرونأنكمالبنكمرسالة

جودوإلىإضافة.وآخروالدبينبالمدرسةالوالدينعالقةتختلف

عمتتواصلواأنيمكنالمدرسة،معمباشرةعالقةتتضمنعالقة

عالقاتالتتغيرقد.والمعلمينابنكم،أصدقاءأيضا،آخرينوالدين

.العملأوالمنزلفيتغييريطرأعندماأوابنكم،يكبرعندما



يجب التحدث أوال؟من مع 

صفلمربيتتعرفواأنيفضلالبدايةفي

العامالتقدممتابعةعنمسؤولالنهابنكم

وكه،سلحضوره،مراقبةالمدرسة،فيالبنكم

.التعليميوتقدمه



ابنكم هكذا يتعلم

ويبدعيجرب يبحث 


