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. هذا يغطي الحوجة 279.68وفقا لما يمليه قانون أيوا رقم تستعد منطقة ايوا سيتي التعليمية لتطبيق مبادرة تعلم القراءة مبكرا 

. أولياء أمور الطالب اللذين ال يستطيعون القراءة 2017ألن يكون باستطاعة طالب السنة الثالثة القراءة بطالقة ابتداء من مايو 

 من قبل خالل السنة الماضية هبطالقة  سيتم اخطارهم هذا العام، ابتداء من مرحلة الروضة. أدناه ستجدون خطاب تمت صياغت

مدير التعليم السابق، د. براد بك. هذا الخطاب يوضح معلومات اضافية عن مبادرة تعلم القراءة مبكرا. ستقدم معلومات اضافية 

 عن هذه المبادرة اثناء اجتماع الخريف بين األباء و المعلمين.

 ،اأيووالية أعزائي أولياء االمور ب

. بأيوا نعمل للتاكد من أن كل طفل يمكنه القراءة بصورة جيدة بعد اكماله لنجاح طفلكم بالمدرسة و الحياةالقراءة مهمة جدا 

 الصف الثالث، ألنه وقت حساس عندما ينتقل الطالب من تعلم القراءةالي مرحلة القراءة للتعليم.

مدى نجاح الطفل بالمستقبل، و اللذين يتقنون  ن توضحيمكنها أ الثالث تشير االبحاث ألن مهارة الطفل بالقراءة أثناء الصف

ربعة حوالي تلميذ من كل أ الماضية في السنة القراءة يمكنهم في اغلب األحيان اكمال المرحلة الثانوية و كسب حياة طيبة. لكن، 

نا مساعدة . يجب علي، و ذلك حسب نتائج امتحانات الوالية تالميذ بالصف الثالث بأيوا لم يكن بالمستوي المتوقع في القراءة

 طالبنا لكي تتحسن مقدراتهم بالقراءة.

نة قانون أيوااألساسي لس حسب تدخل مكثف  لهذا سيتم تحديد الطالب المتعثرون بالقراءة ابتداء من مرحلة الروضة و تقديم

لوالية لفحص مستوى لتحسين القراءة. يعتمد نظام ايوا التحزيري الجديد للقراءة على مساعدة المدارس على نطاق ا 2012

 الطالب، و مراقبة تقدمهم، و تقديم تدخل للمساعدة بالقراءة من مرحلة ما قبل المدرسة و حتي الصف الثالث.

دما يكون أطفالهم بحاجة للمساعدة و تقديم المصادر المختلفة التي يمكنهم يجب التاكد من أن أولياء االمور قد تم اخطارهم عن

. أريد أن أتاكد بأنكم على علم بان موقع الوالية 2012اطفالهم و هذا أيضا ينص عليه قانون أيوا لسنة استعمالها لمساعدة 

 community-https://iowacore.gov/parents  االلكتروني االتي به مصادر مختلفة يمكنكم استعمالها:

يحتوي هذا الموقع األكتروني على وصالت لمواد ممتازة وضعت من قبل مركز أيوا ألبحاث القراءة، من خالل معلومات هذا 

بمهارات محددة. يمكنكم ببساطة ايجاد تدريبات مختلفة تتناسب مع مقدرات و عمر الطفل و ذلك الموقع يمكنكم مساعدة أطفالكم 

-http://www.iowareadingresearch.org/literacy-resources/teacher-family : علي صفحة األسرة:

resources/  

https://iowacore.gov/parents-community
http://www.iowareadingresearch.org/literacy-resources/teacher-family-resources/
http://www.iowareadingresearch.org/literacy-resources/teacher-family-resources/


تحديدا من مرحلة الروضة والصف األول و الصف الثاني للتاكد من أن طفلكم تحصل على  ،من المهم جدا ان نتعاون مبكرا

كل طالب الصف الثالث اللذين يتم تشخيصهم بالتاخر الشديد في  2017بنهاية العام   المهارات الضرورية للنجاح  بالقراءة.

قراءة الصف الثالث مرة أخرى اال اذا كان  هواآلخر يجب عليهم حضور برنامج القراءة الصيفي أو سيكون خيارهم القراءة

 الطفل مستحق الستثناء. هدفنا هو منع اعادة الطفل.

اد اليوم الذي يعتمد على المعرفة، لكن هذا غير ممكن ما لم من المهم جدا تقديم تعليم عالي المستوى لطالب أيوا في ظل اقتص

مجهود التاريخي لمساعدة أطفال أيوا ليتمكنو من القراءة بنهاية الصف يتمكنوا من القراءة. انني اتطلع للعمل معكم في هذا ال

 الثالث. نشكركم على المساعدة لتحقيق هذا الهدف.

مع فائق االحترام،   

 د. براد بك

امدير ادارة التربية و التعليم بوالية أيو  

   

 


