
 خطاب مرفق للوالدين بخصوص استمارة التقييم

 التعاون بين مؤسسة الرعاية اليومية لألطفال والمدرسة االبتدائية

ا يُعد التعاون بين اآلباء واألمهات والمهنين التربويين في مؤسسة الرعاية اليومية لألطفالوالمعلمين في المدرسة االبتدائية أمًرا مهمً 
 للغاية لنجاح االنتقال من مرحلة مؤسسة الرعاية اليومية لألطفال ورياض األطفال المدرسية إلى المرحلة المدرسية.

 
ون على الالئحة اإلدارية لوزارة الثقافة بشأن التعاون بين مؤسسات الرعاية اليومية لألطفال والمدارس فيعتمد أساس هذا التعا

 االبتدائية بصيغتها السارية في الوقت الحالي.
 

لطفل. تعمل المدرسة االبتدائية ومؤسسة الرعاية اليومية لألطفال معًا بروح من الثقة، لجعل مرحلة االنتقال إلى المدرسة مناسبة ل
سيكتسبون في إطار هذا التعاون معرفة سواء حول مجموعات المبتدئين المستقبليين بالمدرسة أو األطفال الفردية. وبالتالي يتم 

استنباط التدابير التربوية، في الحاالت الفردية مثاًل التشجيع والدعم المستهدف في مجال تطوير محدد أو تقديم المزيد من أشكال 
 حتى االلتحاق بالمدرسة. المرافقة لطفلك

 
في إطار العملية االنتقالية لطفلك سيزور معلم المدرسة االبتدائية مؤسسة الرعاية اليومية لألطفال الخاصة بطفلكم. لقد وافقت، في 

ر التي بداية عام رياض األطفال، على أن يقوم المعلم المشارك في التعاون بتقييم مستوى تطور طفلك فيما يتعلق بمجاالت التطو
يمكن اعتبارها في غاية األهمية من أجل بداية مدرسية ناجحة ومن أجل التعلم في المدرسة. أولي المعلم اهتماًما خاًصا بالمجاالت 
التي لم يقيمها األخصائي التربوي أو بنتائج بحث االلتحاق بالمدرسة. المالحظات على طفلك واضحة في استمارة التقييم المستوفاه 

 المرفقة.
 

وهي مَوثَق بها رؤية المدرس المتعاون فيما يتعلق بقدرات ومهارات ونقاط القوة والضعف لدى الطفل في كل جانب من الجوانب 
المتعلقة باستعداده لاللتحاق بالمدرسة. ليس من الممكن دائًما إجراء تقييم كامل للمهارات، كما أنه ليس ضروريًا، ألن األمر ال يدور 

 ل حول تقييم.حول إجراء اختبار ب
 

في إطار التبادل المهني مع التربوي المتخصص وفي الحاالت الفردية مع أولياء األمور والشركاء اآلخرين، تكونت صورة عامة 
عن قدرات كل طفل على التعلم في المدرسة من البداية بشكل إيجابي. إذا رغبتم في ذلك، فسيسر المعلم المتعاون مناقشة مالحظاتكم 

 استشارية.في محادثة 
 

ها إذا منحتم موافقتكم، سيتم إرسال استمارة التقييم المستوفاه المتعلقة بتقييم مستوى التطور لدى الطفل إلى المدرسة المقرر االلتحاق ب
 في إطار التسجيل المدرسي.

 
 


