األسئلة الشائعة لآلباء وأولياء األمور عن الرياضيات في مدرسة WCI
يقدم مجلس اآلباء في مدرسة  WCIالمعلومات إلى أولياء أمور الطلبة في مدرسة  WCIلتبادل اآلراء
والمعلومات بشأن الشراكة فيما بين المدرسين والطلبة وأولياء األمور ولدعم أولياء األمور في تقديم
المساعدة إلى أبنائهم في مادة الرياضيات .إذا كان لديكم أي استفسارات بشأن هذه المعلومات ،يرجى
االتصال على مجلس آباء المدرسة.
االستفسارات العامة ألولياء األمور والطلبة
ما اسم مدرس ابني أو ابنتي؟
-1
أسماء المدرسين مدرجة في جدول حصص الطلبة.
ما األوقات القياسية التي يمكنني خاللها مقابلة المدرس؟
-2
يمكنك مقابلة المدرس في أمسية الصف التاسع (في سبتمبر) وفي أمسية اجتماع أولياء األمور مع
المدرسين (مرة واحدة كل فصل دراسي) إلجراء مناقشات بسيطة .كما يمكنك التواصل مع المدرس عبر
االتصال الهاتفي أو البريد اإللكتروني أو تحديد موعد متفق عليه إلجراء مقابلة شخصية في أي وقت.
ما العمل إذا كان لدي أسئلة أو استفسارات أكثر تحديدًا؟
-3
لتحديد موعد اجتماع ،يمكنك التواصل مع المدرس من خالل البريد الصوتي عبر النظام الهاتفي للمدرسة
أو من خالل البريد اإللكتروني على العنوان المدرج في قائمة هيئة التدريس.
كيف يتسنى للمدرس االتصال بي؟
-4
يمكنك الموافقة على اتصال المدرس بك من خالل تقديم عنوان بريدك اإللكتروني على موقع WCI
(لآلباء وأولياء األمور ،يرجى إضافة عنوان بريدك اإللكتروني إلى معلومات االتصال الخاصة بطفلك).
كيف يتسنى لي البقاء على اطالع باألمور العامة التي تقع في المدرسة؟
-5
يمكنك االشتراك في تحديثات موقع  WCIمن خالل عالمة التبويب "احصل على األخبار" ( Get
 )Newsفي هذا الموقع اإللكتروني واالطالع باستمرار على األحداث الوشيكة.

معلومات تفصيلية عن الدورات التدريبية وعن المساعدة في مادة الرياضيات ألولياء األمور
والطلبة
أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات حول الرياضيات بوجه عام؟
-6
التالي:
WCI
موقع
في
المعلومات
على
االطالع
يمكنك
 ،http://wci.wrdsb.ca/academics/mathematics/أو على صفحة "مجلس آباء المدرسة" على
اإلنترنت من خالل الروابط السريعة على صفحة  WCIالرئيسية.
كيف يتسنى لي معرفة محتوى الدورة التدريبية؟
-7
يوجد "ملخص دورة تدريبية" يصف محتوى الدورة التدريبية بالكامل؛ ويمكن تقديمه إلى الطلبة في
صورة نسخة ورقية أو إلكترونية.

كما توجد "ملخصات الوحدات" التي تصف محتوى كل وحدة وتذكر المراجع للكتب المدرسية
والفروض المنزلية.
تتبع الدورة التدريبية منهاج الرياضيات التعليمي لمدرسة أونتاريو الثانوية ،والمتوفر على الرابط التالي.
http://www.edu.gov.on.ca/eng/curriculum/secondary/math.html
ما مقدار الفروض المنزلية للرياضيات المطلوبة من ابني أو ابنتي؟
-8
لتعلم المادة ،تمثل الفروض المنزلية أحد أهم األمور التي يتعين على الطالب أداؤها .ومن الشائع في نظام
الفصل الدراسي وجود فرض منزلي للرياضيات كل يوم؛ ومع ذلك ،ونظراً لطول وقت الحصة ،قد يتاح
بعض الوقت أمام الطلبة ألداء الفرض المنزلي خالل الحصة.
وفي بعض األحيان ،في ليلة معينة ،قد يتعذر على الطالب اإلجابة عن أسئلة الفرض المنزلي ،وفي ذلك
الوقت ينبغي له أن يدونها على ورقة خارجية ويناقشها في اليوم التالي أو الحصة التالية مع المدرس.
ويشتمل "ملخص الوحدة" على أسئلة الفروض المنزلية المفروضة لكل قسم ،وربما توجد كذلك ورقة
مراجعة خاصة تضم األسئلة قبل الخضوع الختبار أو امتحان .ويمكن لآلباء التحقق مع أبنائهم لمعرفة
ما إذا كان يؤدون فروضهم المنزلية ويراجعون األسئلة أم ال .وللمساعدة بشأن الحسابات الذهنية ،قد
يمارس الطالب أحيانًا حل المسائل دون آلة حاسبة.
وحينما يستعيد الطالب ورقة االمتحان ،عليه أن يراجع النتائج ويتعلم منها.
تحدث إلى ابنك أو ابنتك وكن على علم بالوضع ،ولكن ذلك ال ينفي مسؤولية الطالب دو ًما عن عمله.
كيف يتسنى لي معرفة كيف يبلي ابني أو ابنتي من حيث المستوى في الدورة التدريبيبة؟
-9
عليك الوقوف دوما ً على وضع ومستوى أبنائك من خالل الحديث إليهم ومراجعة نتائج اختباراتهم.
وتصدر بطاقات التقارير في منتصف ونهاية الفصل الدراسي .ويمكنك االتصال بالمدرس إذا كان لديك
أي استفسارات.
 -11ما دورة الرياضيات التدريبية التي ينبغي البني أو ابنتي االشتراك فيها؟
تتوفر خيارات كثيرة ومتنوعة مناسبة الحتياجات الطلبة .وعند اختيار الدورة التدريبية التالية ،يمكنك
التشاور مع مدرس الرياضيات الحالي أو التحدث إلى قسم التوجيه واإلرشاد .كما يتوفر عدد من
الدورات التدريبية على المستوى :التطبيقي والنظري وما قبل التخصص.
راجع كذلك برنامج سير عمل الرياضيات في  WCIعلى صفحة رياضيات  WCIعلى اإلنترنت
لمعرفة المسارات الممكنة ألبنائك.
 -11كيف يدعم موقفي كأب أسلوب ابني أو ابنتي تجاه الرياضيات؟
قد يكون لآلباء تأثير بالغ على موقف الطلبة وأسلوبهم تجاه الرياضيات ،وعليه فإننا ننصحك بأن تحاول
أن يكون لك أسلوب إيجا بي وداعم تجاه جهود الطلبة في الرياضيات .وجدير بالذكر أن نجاح العديد من
الطلبة في الرياضيات قد يتوقف على الممارسة وفهم المبادئ .كما أن مساعدة األبناء من خالل
المحاوالت غير الناجحة في الفروض المنزلية والممارسة من األمور المهمة .ويمكنك كذلك مساعدتهم
في معرفة أننا نتعلم من خالل محاوالتنا غير الناجحة.

موارد الطلبة
-12

ما الوجهة التي على الطلبة قصدها لمزيد من المساعدة في الرياضيات؟

قد يحتاج الطالب إلى تشجيع وتوجيه من األب بأنه من المفيد الحصول على مساعدة إضافية ،ودائما ً ما
يكون المدرس هو جهة االتصال األولى للحصول على مزيد من المساعدة .وفيم يلي مجموعة كبيرة
ومتنوعة من الموارد للطلبة للحصول على مزيد من المساعدة:










المدرس خالل الحصة
المدرس خالل وقت إضافي للمساعدة
المدرس خالل فترة ()VIPE
قسم اإلرشاد والتوجيه (مهارات الدراسة)
الكتب المدرسية
منتدى الفروض المنزلية
األقران
الموارد اإللكترونية ،وخصوصا ً وزارة التربية والتعليم في أونتاريو ،المساعدة في الفروض
المنزلية على اإلنترنت ( )Ontario Ministry of Education, Math Homework Helpعلى
الموقعhttp://www.edu.gov.on.ca/elearning/homework.html :
المعلم الخصوصي (بصفة نادرة بناء على خيار أولياء األمور؛ ويمكن العثور على معلم
خصوصي في الجامعات أو على مواقع اإلنترنت أو في المؤسسات التجارية).
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