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 قانون ميشيغن للقراءة في الصف الثالث إبتدائي
 

لصفوف الروضة  2018-2017في بداية السنة المدرسية  تطبيق قانون ميشيغن للقراءة في الصف الثالث إبتدائيسيتم 

ا القانون هو التأكد أن كل الطالب يقرأون على أو بالقرب من مستوى صفهم من هذلصف الثالث إبتدائي.  الهدف حتى ا

المتأخرين سنة أو أكثر بالنسبة لصفهم  لمساعدة الطالبد أدوات أو طرق انون يحد  بنهاية السنة في الثالث إبتدائي. هذا الق

: 4822ر رقم دانون الصاكم بتفاصيل عن القلتابع يزو دفي القراءة. ألرابط اإللكتروني ا  

http://www.legislature.mi.gov/documents/2015-2016/publicact/pdf/2016-PA-0306.pdf 
 

 طرق المبادرة المطلوبة:

  ، تقييم عام للمحافظة  في صفوف الروضة حتى الثالث إبتدائيجميع الطالب سيكمل خالل الشهر األول من المدرسة

 بأكملها في القراءة.

 تدرسي الفردي في القراءة. لل الطالب الذين يتبين أنهم متأخرين سنة أو أكثر في مستوى قرائتهم ، سيتل قون مخطط 

 راقب من خالل طرق التدخل ح وت  صح  ست   تيلالقراءة سيتضمن تفاصيل عن أماكن العجز مخطط التدريس الفردي في ا

 والتقييم. 

  إكتساب طرق استراتيجية في في كل مدسة ستزو د األهل بمخطط للقراءة في المنزل ودورات تثقيفية لمساعدتهم

 القراءة المنزلية. 

  في إظهار كفائتهم في القراءة في  يفشلونث إبتدائي الذين ، طالب الصف الثال 2020-2019بنهاية السنة المدرسية

 اإلمتحان الرسمي، سي حالوا لإلستبقاء/تكرير الصف.  

 

 أسئلة تتكرّر كثيراً:
 

 كيف ُيحّدد مستوى قراءة ولدي؟

مدارس وورن ثالث مرات خالل السنة المدرسية.  افظةلمحمستوى كل طالب سيحدد باستعمال تقييم عام   
 

 كيف يمكنني أن أساعد ولدي في البيت؟

رسل للطالب خالل الشهر األول من السنة المدرسية. هذه الخطط ستزو دكم ست  خطط القراءة المنزلية 
سي دعى األهالي إلى دورات لنشاطات عائلية يمكنكم أن تجر بوها خارج المدرسة. أيضاً، بإقتراحات 

ر اء ماهرين.   تثقيفية تعل مهم طرق استراتيجية لمساعدة أوالدهم على أن يصبحوا ق 
 

 ما هو المخطط التدريسي الفردي للقراءة وكيف ُيقّدم؟

المخطط أماكن العجز في مهارة القراءة وخطة تعليم ستأخذ مكانها إضافة إلى تعليم القراءة  حد دي  سوف 

الطالب في الصف. كل مدرسة ستحد د أنواع من طرق المراقبة والتصحيح مقد مة من  اهايتلق  ادية التي الع

أو  غة،لموظف اكتساب ال متدخلين، الموظفين المختصين يكونون: معلم الصف،قِبل موظفين مختصين. 

 موظف آخر مرخ ص له. 

http://www.legislature.mi.gov/documents/2015-2016/publicact/pdf/2016-PA-0306.pdf


 

 كيف ستساند المحافظة ولدي في تعلم القراءة؟ 

 

 المحافظة

طرق مختلفة لمساعدة المعلمين، تدريبهم،  مونسيقد  على مستوى المحافظة، أخصائيين في المنهج 

وتمثيل طرق لكل أجزاء القراءة. هذه األساليب ستتم خالل السنة المدرسية كجزء من مخطط المحافظة 

 لتحسين القراءة. ست قد م الموارد المنهجية أيضاً للمعلمين.

  

 المدرسة

سوف تحد د المدرسة طرق  مختلف القدرات. المنو عة ل مدرسة إبتدائية لديها مكتبة مليئة بالكتبكل 

التدخل لتحسين القراءة حسب إحتياجات الطالب. أيضاً، دورات تثقيفية ستقد م لألهالي لتزويدهم 

 بأساليب استراتيجية فع الة في القراءة. 

 

 الصف

. يتلق ى اً يومي لألدب اإلنكليزي متوازنعلى مختلف القدرات وبتدريس طالبهم بكتب جميع يزو د المعلمين 

الطالب ذو مخطط التدريس الفردي تدخ ل لتحسين القراءة ومراقبة الت قدم. سيبل غ المعلمين األهالي 

 بمستوى تقد م أوالدهم في القراءة. 

 

 ما هي مّدة الوقت التي سيتلقى فيها ولدي مخطط التدريس الفردي في القراءة؟

سيت بع الطالب المخطط حتى يصل إلى مستوى صف ه أو أقل من سنة أدنى المستوى في القراءة في 

ثم مخطط جديد يوضع للسنة الجديدة. يستمر المخطط خالل السنة التالية.  و نهاية السنة المدرسية

لزم القانون في مؤهالت القراءة، ي   لطالب الصف الثالث إبتدائي الذين يستمرون في إظهار تأخر سنة كاملة

.ن ي حال الطالب لإلسبقاء في صف ه )يكر ر الصف(أ  

 

 كيف يحّدد اإلستبقاء في نفس الصف؟

، سي قر ر اإلستبقاء بناًء على مهارة الطالب في اإلمتحان الرسمي في القراءة. أي طالب 2020إبتداًء من 

الصف الثالث إبتدائي من خالل حكومة والية  نهايةبالقراءة  في سنةأكثر من  خرينمتأأنهم  يبرهنون

 ميشيغن سي حالوا لإلستبقاء بحلول اليوم األول من شهر حزيران. يمكن لإلستثناء أن يتوف ر عند الطلب. 

 

 ماذا يحصل إذا رفضت أن يبقى ولدي في نفس الصف؟  

يوم من الحصول على  30محافظة خالل إستثناء لسبب جي د باإلتصال باللب لديك الحق في طأمر،  كولي  

لسبب جيد ضروري أن يوافق عليه مشرف محافظة مدارس وورن أو مندوبه.  إلستثناءابالغ اإلستبقاء. 

: تضم نتلسبب جيد  اتإلستثناءا  

  504الطالب ذو التدريس الفردي التمييزي أو مخطط 

  الطالب ذو المهارة المحدودة في اللغة اإلنكليزية الذين تلقوا منهج متعلم اللغة اإلنكليزية لفترة

 قل ت عن ثالث سنوات. 

  الطالب الذين تلقو ا سنتين أو أكثر من التدخل المكثف للمساعدة في القراءة وسبق أن كر روا سنة

 دراسية. 

 مشرف كما حد د يس فردي مالئم في القراءة الطالب جدد في المحافظة ولم يتلق وا مخطط تدر

 المحافظة أو مندوبه. 

 الث إبتدائي ما عدا الطالب بارع في كل المواد المقي مة من خالل اإلمتحانات الرسمية لصف الث

 غة اإلنكليزية. مادة فنون الل

  .الطالب بارع في العلوم واإلجتماعيات كما تبي ن في ملف الطالب المدرسي 

   


