دليل العائلات لفهم تقارير اللمحة الموجزة عن جودة صف ما قبل الروضة
ما هي تقارير اللمحة الموجزة عن جودة صف ما قبل الروضة؟ تقارير اللمحة الموجزة عن صف ما قبل الروضة هي أداة يمكنها مساعدتكم في
التعرف على العناصر المختلفة للجودة الخاصة بكل برنامج لصف ما قبل الروضة في أرجاء مدينة نيويورك .إن هدفنا هو تزويدكم بالمعلومات
التي تساعدكم في اختيار البرنامج الذي يفي باحتياجات طفلكم وأسرتكم على أكمل وجه.
إن تقرير اللمحة الموجزة يعتبر واحدا ً من العديد من الطرق لمعرفة المزيد عن الجودة .كما نشجعك على زيارة برامج صف ما قبل الروضة
للمالحظة ،وطرح األسئلة على قادة ومعلمي صف ما قبل الروضة ،والتحدث إلى أسر أخرى حول تجاربهم في مرحلة ما قبل الروضة.
كيف يمكنني استخدام تقرير اللمحة الموجزة عن جودة صف ما قبل الروضة؟ يعد تقرير اللمحة الموجزة عن جودة صف ما قبل الروضة مصدرا ً
واحدا ً لمعلومات جودة البرنامج التي يمكنكم استخدامها عند تقرير مكان تقديم طلب صف ما قبل الروضة .هناك العديد من العوامل التي تدخل في
تكوين برنامج عالي الجودة ويمكن أن يكون تقرير اللمحة الموجزة طريقة سهلة لرؤية بعض المعلومات الهامة عن التقييم واالستبيان في مكان
واحد.
يمكنكم استخدام تقرير اللمحة الموجزة في محاورة مع القادة والمعلمين في برامج ما قبل الروضة التي تحظى باهتمامكم .كما أننا نشجعكم على
زيارة برامج صف ما قبل الروضة التي تحوز على اهتمامكم والتحدث مع قادة البرنامج ومعلميه لفهم المزيد عن كل برنامج لصف ما قبل الروضة.
سوف يتمكن طاقم البرنامج من التحدث معكم عن نقاط القوة الخاصة ببرنامج معين .كما نتوقع من قادة البرنامج اإلجابة عن أسئلتكم حول تقرير
اللمحة الموجزة.
نرجو زيارة الرابط  ،nyc.gov/prekلالطالع على قائمة باألسئلة المقترحة التي يمكنكم طرحها على قادة ومعلمي البرامج لالستفسار حول
برامجهم.
أين يمكنني معرفة المزيد عن اللمحة الموجزة عن جودة صف ما قبل الروضة؟ لالطالع على اللمحة الموجزة عن جودة صف ما قبل الروضة:
● قُوموا بزيارة أداة البحث عن البرامج ( ،)Pre-K Finderعلى الرابطmaps.nyc.gov/preK :
● انقروا على برامج صف ما قبل الروضة التي ترغبون في التعرف أكثر عليها
● انقروا على زر اللمحة الموجزة لصف ما قبل الروضة ""Pre-K Snapshot

كيف يبدو تقرير جودة صف ما قبل الروضة؟ تظهر األبحاث أن األطفال الذين تمتعوا بتجربة عالية الجودة في صف ما قبل الروضة يتفوقون في
المدرسة االبتدائية ومن المرجح أكثر أن يتخرجوا من المدرسة الثانوية والكلية .يتعلم األطفال في البرنامج عالي الجودة لصف ما قبل الروضة
عبر اللعب واالستكشاف وتنمية العالقات مع المعلمين واألقران .يقوم معلمو صف ما قبل الروضة عن عمد بترتيب الفصل بحيث يتمكن األطفال
من الوصول إلى األلعاب والمواد الدراسية والعمل في مجموعات صغيرة وأن يصبحوا أكثر استقالالً على مدار العام .إن صف ما قبل الروضة
هو الوقت المناسب لألطفال لتعلم اللعب سويا ً والمشاركة واحترام الدور ،واستخدام كلماتهم في التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم .يقوم األطفال
بالبناء والتخيل والرسم واللعب في الداخل والخارج باستخدام مجموعة واسعة من اللعب والمواد األخرى .فهم يتعلمون كيفية طرح األسئلة
واستكشاف األفكار الجديدة .إن برامج ما قبل الروضة تقدم لألطفال أساسا ً مهما ً للنجاح في المدرسة والحياة.
جميع برامج صف ما قبل الروضة ،بما في ذلك المناطق التعليمية المدرسية التابعة إلدارة التعليم لمدينة نيويورك ،ومراكز صف ما قبل الروضة،
ومراكز التعليم المبكر في مدينة نيويورك ( ،)NYCEECsوالمدارس المستقلة ،تتم محاسبتها على نفس معايير الجودة لبرنامج صف ما قبل
الروضة للجميع.
كيف نقوم بقياس الجودة في التقارير الموجزة؟ يتضمن تقرير اللمحة الموجزة نتائج من االستبيان المدرسي لمدينة نيويورك لألسر والمعلمين
وكذلك بيانات من تقييمات البرنامج .وتستند "تقييمات البرنامج" إلى المالحظات التي تحدث في فصول صف ما قبل الروضة .وقد تم تدريب
اختصاصيي التقييم في إدارة التعليم بمدينة نيويورك لتقييم الجودة وإعطاء البرامج درجات تقييمهم .يستخدم أخصائيو التقييم أدوات القياس الثالثة
التالية:
● نظام تقييم درجات الفصول الدراسية ( )CLASSهو أداة قومية للنظر في أنواع التفاعالت التي تحدث بين المعلمين واألطفال في
الفصول الدراسية الخاصة بصف ما قبل الروضة.
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مقياس تقييم البيئة التعليمية في مرحلة الطفولة المبكرة ( )ECERS-Rهو أداة قومية تنظر في بيئة التعلم بصف ما قبل الروضة.
وهذا يشمل أشياء مثل الفصول الدراسية وتخطيط فناء المدرسة ،والطريقة التي يتم بها اإلشراف على األطفال ،والمواد التي يجب
استخدامها ،ومقدار الوقت المتوفر لديهم للعب.
مراجعة الجودة هي عملية طورتها إدارة التعليم بمدينة نيويورك والتي تبحث في كيفية تنظيم مدارس المناطق التعليمية لدعم تعلم التالميذ
وممارسات المعلمين .مراجعة الجودة تنظر إلى المدرسة بأكملها ،وليس فقط برنامج صف ما قبل الروضة.

أدوات القياس ( ،)CLASSو( ،)ECERS-Rومراجعة الجودة ال تحدث كل عام لكل برنامج ،ولكن يمكنكم العثور على أحدث المعلومات من
السنوات الدراسية الثالث الماضية في تقرير اللمحة الموجزة ،بما في ذلك التاريخ الذي أجري فيه كل تقييم.
ماذا يعني التقييم في تقرير اللمحة الموجزة؟ يوضح التقييم في تقرير اللمحة الموجزة نواحي القوة في
البرنامج والنواحي التي تحتاج إلى نمو .وبالنسبة للمناطق التي تقاس من خالل تقييم ( )CLASSو (ECERS-
) ،Rتظهر النتائج على مقياس تقييم من أربعة أشرطة .أربعة أشرطة تعني أن البرنامج "ممتاز" في تلك
الناحية ،وثالثة أشرطة تعني "جيد" ،وشريطين تعني "مقبول" ،وشريط واحد يعني "بحاجة للتحسين" .تستند
تقييمات األشرطة في تقرير اللمحة الموجزة عن جودة صف ما قبل الروضة إلى نتائج تقييمات البرنامج التي
تمت مناقشتها أعاله.
بالنسبة للمناطق التي تم قياسها من قبل االستبيان المدرسي لمدينة نيويورك ،يظهر تقرير اللمحة الموجزة النسبة المئوية لألسر التي أجابت على
هذا السؤال بشكل إيجابي.
يعرض تقرير اللمحة الموجزة عن جودة صف ما قبل الروضة كل من تقييمات البرنامج إلى جانب متوسط التقييم لبرامج أخرى في نفس المنطقة
التعليمية .إن ذلك يساعدكم في مقارنة كل برنامج بالبرامج األخرى لمساعدتكم في اختيار البرنامج الذي يفي باحتياجات طفلكم وأسرتكم على أكمل
وجه.
لماذا ال تتوفر تقارير اللمحة الموجزة لبعض البرامج أو نجد عبارة "غير متوفر" في مكان التقارير؟ إذا لم يكن للبرنامج تقرير اللمحة الموجزة،
فهذا يعني أننا ال نملك أي بيانات متاحة لهذا البرنامج .إذا كان البرنامج يحتوي على "غير متوفر" على تقرير اللمحة الموجزة ،فهذا يعني أن بيانات
تقييم البرنامج غير متوفرة لتلك المنطقة المحددة .ويمكن أن يحدث ذلك في البرامج الجديدة في مرحلة ما قبل الروضة للجميع.
وجود "غير متوفر" أو عدم وجود تقرير اللمحة الموجزة ال يعني أن البرنامج ليس ذي جودة عالية؛ لكنه يعني ببساطة أننا لم نقيس جودة البرنامج
بعد.
روابط مفيدة
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معلومات طلب التقديم لصف ما قبل الروضة
أداة البحث عن برنامج ما قبل الروضة ()Pre-K Finder
اطار عمل لمدارس عالية الجودة
معايير الجودة الخاصة ببرنامج صف ما قبل الروضة للجميع
معلومات تقييم البرنامج
االستبيان المدرسي لمدينة نيويورك
مراجعة الجودة
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