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...هذا الدليل
بنهاية الصف العامة لمساعدة أطفالهم في القراءةسينسيناتيدليالً إرشاديًا ألسر مدارس يوفر ●

.   األول

األول بينما مواد المقرر الدراسي وإطاًرا تعليميًا يسرع من عملية التعلم لطالب الصفيعرض●

.    يعزز حبهم للقراءة والنمو بصفتهم قراء مستقلين

.  لمراقبة تطور الطالببنمو الطالب على مدار السنةيحتفل ●



جدول 

المحتويات

اية بنه" تشجيع األطفال على القراءة"برنامج 

الصف األول 

كيف تبدو القراءة بنهاية الصف األول؟1.

كيف يبدو التدريب على المهارات الصوتية في المنزل؟2.

المحتوى حسب الصف، حسب الفصل.أ

االستراتيجيات.ب

ة؟كيف تدعم األسر الطالب في تكوين المفردات الشفهية والخلفية المعرفي3.

لم الذكاء والحكمة والتع)محتوى واستراتيجيات تعلم اللغة اإلنجليزية .أ

(االستكشافي

محتوى واستراتيجيات الفنون الجميلة.ب

محتوى واستراتيجيات العلوم والدراسات االجتماعية.ج

محتوى واستراتيجيات الرياضيات.د

األنشطة الخارجية بمدارس » CPS Outdoorsمحتوى واستراتيجيات .هـ

«العامةسينسيناتي

كيف تدعم األسر التدريب على حل الرموز وبناء المعرفة؟4.

نطاق وتسلسل المجسمات .أ

كيفية الوصول إلى المواقع اإللكترونية.ب

االستراتيجيات.ج

وسائل الدعم واألدوات األخرى5.

بمن أتصل للمساعدة؟.أ

ما الذي ينبغي أن أبحث عنه؟ 1.

شراكة المكتبة.ب

برنامج روزي ريدر.ج

العامة التلفزيونيةسينسيناتيقناة مدارس .د



https://youtu.be/FbM091OM_wc

http://www.youtube.com/watch?v=FbM091OM_wc


كيف تبدو القراءة 

بنهاية الصف األول؟
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مكونات للقراءة3

هل لدى الطالب خلفية معرفية ومهارات –الفهم والمفردات ●

المفردات الشفهية لفهم ما يقرؤونه

هل يستطيع الطالب نطق الكلمات بشكل سريع –الفصاحة ●

ت بدالً وبطالقة حتى يستطيعوا التركيز على فهم معنى من الكلما

من مجرد نطق الكلمات

ية من هل يقرأ الطالب بشكل طبيعي، وواضح، وبأريح–التعبير ●

خالل الجمع بين الفصاحة والفهم



لى كيف يبدو التدريب ع

المهارات الصوتية في

المنزل؟
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!التدريب في المنزل
تغيير الصوت األول

من استبدال الصوت األول في كلمة

.مقطع واحد

قطع الصوت، الكلمة على

المنحنى

ي تستخدم الحركة المطبقة هنا ف

مع أي مهارة " الدروس المطبقة"

هنا يعد حذف الصوت . حذف

.األول بمثابة النموذج

السكوت في النهاية

حدة ينتزع الصوت األول وتفصل و

.السجع ونسكت عندها

المزج
بيع يقدم هذا الفيديو ما تقدمه األسا

!  المخصصة للمزج في أي صف

وتعزز كل ما سبق اكتسابه من 

تذكر حركة وعاء المزج . التعلم

.الطالب بأية مهارة في المزيج

تغيير الصوت، كلمة من

مقطعين

طع استبدال الصوت األول في المق

.الثاني

قطع الصوت، كلمة من 

مقطعين

احذف الصوت األول من المقطع 

من الثاني في الكلمة التي تتكون

.مقطعين

تغيير النهاية

ن استبدال وحدة السجع في كلمة م

.مقطع واحد

2–المزج 

زج تعزز األسابيع المخصصة للم

.  كل ما سبق اكتسابه من التعلم

تذكر حركة وعاء المزج الطالب 

.بأية مهارة في المزيج

تغيير الصوت، كلمة من

مقطعين

طع استبدال الصوت األول في المق

.الثاني

https://vimeo.com/452881759
https://vimeo.com/452881456
https://vimeo.com/452881640
https://vimeo.com/452880734
https://vimeo.com/452882071
https://vimeo.com/452881950
https://vimeo.com/452881846
https://vimeo.com/452881326
https://vimeo.com/452882071


القراءة حسب الفصل بالصف األول
عالم الكتب : الموضوع الوحدة األولى، الفصل األول ما نقرأه في الصف

:الدراسي
طرق للتدريب على القراءة في المنزل للطالب في الصف األول

:تساءل واستكشف مع طفلك لبناء المعرفة
كيف تغير الكتب حياة األفراد حول العالم؟●

كيف تغير الكتب حياة األفراد الذين نعرفهم أو الشخصيات التي تقرأ عنها أو تشاهدها في التلفزيون؟●

ما سبب أهمية القراءة بطالقة؟ ●

تأليف القصص سويًا والتدريب على تسمية الشخصيات، والمكان، واألحداث●

توماس وسيدة ●

المكتبة

أبجدية المتحف●

في انتظار ●

بيبليوبورو

:  إنأبطال سي إن ●

لويس سوريانو

أمين مكتبتي جمل●

سيدة هذا الكتاب●

أمناء مكتبة باك ●

هورس

البيض األخضر ●

وشرائح اللحم

:اللعب باألصوات والتهجئة مع طفلك وتعزيز الطالقة
؟ األوسط؟____؟ ما آخر صوت في ____ما أول صوت في ●

والحروف الساكنة( a-apple ،e-Ed ،i-itch ،o-octopus ،u-up)الحروف المتحركة القصيرة ●

التدريب على ذكر اسم الحرف، ونطق الصوت، ونطق الكلمة○

قل كلمة واسأل طفلك تقسيمها إلى أصوات أو قل بعض األصوات واطلب من طفلك صياغتها في كلمة●

:التدريب على قراءة هذه المجسمات للجمع بين المعرفة والفصاحة

أنانسي ووعاء الفاصوليا، قطة المكتبة، جيري دراوس، القصة في الكهف، في الوقت المناسب، كيف تصنع ورقة: المجموعة األولى



القراءة حسب الفصل بالصف األول
سمات المخلوقات : الموضوع الوحدة الثانية، الفصل الثاني ما نقرأه في الصف

:الدراسي
طرق للتدريب على القراءة في المنزل للطالب في الصف األول

:تساءل واستكشف مع طفلك لبناء المعرفة
ما أسباب مراقبة األفراد للحيوانات؟●

االختالفات بين أنواع الحيوانات المختلفة؟/ ما التشابهات●

كيف تدافع الحيوانات عن نفسها وكيف يجب أن يتصرف األفراد بشأنها؟  ●

تأليف القصص سويًا والتدريب على تسمية الشخصيات، والمكان، واألحداث●

سبع فئران عمياء●

جين...أنا●

:  حصان البحر●

أخجل سمكة في 

البحر

ماذا تفعل مع مثل ●

هذا الذيل؟

ى ال تبتسم أبًدا إل●

قرد

:اللعب باألصوات والتهجئة مع طفلك وتعزيز الطالقة
؟ األوسط؟____؟ ما آخر صوت في ____ما أول صوت في ●

والحروف الساكنة( a-apple ،e-Ed ،i-itch ،o-octopus ،u-up)الحروف المتحركة القصيرة ●

التدريب على ذكر اسم الحرف، ونطق الصوت، ونطق الكلمة○

قل كلمة واسأل طفلك تقسيمها إلى أصوات أو قل بعض األصوات واطلب من طفلك صياغتها في كلمة●

:التدريب على قراءة هذه المجسمات للجمع بين المعرفة والفصاحة

نا    : المجموعة األوىل ة          ر : المجموعة الثالثةالفأر الشوكي الخارق   السلطعون والقنفذ : المجموعة الثانيةإنذار القرد األخضر   الرائحة تخبر ان  عجائب صغبر ي الطبر
ر

غبة ف

ية ة كسولة   األرانب الراسأرنب أليف أم أرنب بري؟    رسم أرنب     والنحلة الطائرة       حديث الفيل       عصا الشيطان الشائكة معنا      نظرة واحدة      د: المجموعة الرابعة بر

والضفادع       أرنب بري واحد 



القراءة حسب الفصل بالصف األول
قوى جبارة : الموضوع الوحدة الثالثة، الفصل الثالث ما نقرأه في الصف

:الدراسي
طرق للتدريب على القراءة في المنزل للطالب في الصف األول

:تساءل واستكشف مع طفلك لبناء المعرفة
ما الطرق التي يمكن أن تغيرها الرياح؟●

ما المشاعر المختلفة التي يشعر بها األفراد؟●

ما العواطف التي قد تشعر بها؟●

اذكر بعض الكتب التي تعجبك والتي تحكي قصًصا وتقدم معلومات؟●

مشاعر●

استشعر الرياح●

جيلبرتو والرياح●

بومة في المنزل، ●

"الضيف:"

الرياح في العمل●

إيرين الشجاعة●

سقطت في المدينة●

الطفل الذي سخر ●

الرياح

طاحونة الهواء●

البومة والقمر●

كيف تهب الرياح؟●

:اللعب باألصوات والتهجئة مع طفلك وتعزيز الطالقة
؟ األوسط؟____؟ ما آخر صوت في ____ما أول صوت في ●

والحروف الساكنة( a-apple ،e-Ed ،i-itch ،o-octopus ،u-up)الحروف المتحركة القصيرة ●

التدريب على ذكر اسم الحرف، ونطق الصوت، ونطق الكلمة○

قل كلمة واسأل طفلك تقسيمها إلى أصوات أو قل بعض األصوات واطلب من طفلك صياغتها في كلمة●

:التدريب على قراءة هذه المجسمات للجمع بين المعرفة والفصاحة

ي الحركة: المجموعة األوىل
ر

:المجموعة الرابعةناشتيفونعمالقة الرياح           أبراج :المجموعة الثالثةتحليق الطائرات الورقية:المجموعة الثانيةالبذور المتفرقة          ف

ي األمام          غالفيستونقياس الرياح         عاصفة 
ر

اع كامل ف ي الطاحونة          رايتاألخوانالهائلة         صنع بواسطة الرياح         رياح متنامية         شر
ر

ريانموندحريق ف
وعاء الغبار          اركب العاصفة



القراءة حسب الفصل بالصف األول

قصص سندريال : الموضوع الوحدة الرابعة، الفصل الرابع ما نقرأه في الصف

:الدراسي
طرق للتدريب على القراءة في المنزل للطالب في الصف األول

:تساءل واستكشف مع طفلك لبناء المعرفة
ماذا يعني أن تكون أمينًا، ومجتهًدا، ومتسامًحا، ولطيفًا؟●

من الشخصيات؟ أين المكان؟ ما األحداث التي وقعت في القصة؟●

ما سبب أهمية القراءة بطالقة؟ ●

تأليف القصص سويًا والتدريب على تسمية الشخصيات، والمكان، واألحداث●

حذاء من الزجاج، ●

:  نعل من الذهب

سندريال العالمية

سندريال●

:  ةسندريال الفرنسي●

سندريال الكاريبي

الفتاة ذات الوجه ●

القاسي

سندريال ذات القدم●

الكبيرة

أديليتا●

سندريال الكورية●

حذاء من الزجاج، ●

:  نعل من الذهب

سندريال العالمية

:اللعب باألصوات والتهجئة مع طفلك وتعزيز الطالقة
؟ األوسط؟____؟ ما آخر صوت في ____ما أول صوت في ●

والحروف الساكنة( a-apple ،e-Ed ،i-itch ،o-octopus ،u-up)الحروف المتحركة القصيرة ●

التدريب على ذكر اسم الحرف، ونطق الصوت، ونطق الكلمة○

قل كلمة واسأل طفلك تقسيمها إلى أصوات أو قل بعض األصوات واطلب من طفلك صياغتها في كلمة●

التدريب على قراءة هذه المجسمات للجمع بين المعرفة والفصاحة

كيلزتاب  بيلي بيغ وثوره          ك:المجموعة الثالثةالملك والنعل          عالمة واحدة كل مرة  : المجموعة الثانيةسندريال         القصة القديمة، حيلة جديدة    : المجموعة األوىل

منارة هوك          القالع    سندريال عل المرسح          حياة موسيقية         برج إيفل        الخطوات األوىل          أبو الهول          حذاء يحكي قصة    :المجموعة الرابعة

كاتدرائية سانت بازل          كل العالم عبارة عن مرسح



االستراتيجيات

الكلماتنطقعلىالتدريب●

المنزلوخارجداخلالبيئةفيالكلماتاكتشف●

الطالقةإلىللوصولقراءتهاوأعدالمفضلةكتبكاقرأ●

تسمعهاالتيواألصواتتقرأهعماوتحدثوغني،وارسم،األلعاب،ألعب●

تراهاالتيوالحروف

اآلخريناألسرةأفرادمعالقراءةعلىالتدريب●

طفلكيقرأهاكيالمنزلأرجاءجميعفيالكتبضع●

وصفات)حولكمنالمطبوعاتمعالقراءةعلىوالتدريبالمفرداتتكوين●

.(وخالفهالشوارعأسماءالتعليمات،/االتجاهاتالبقالة،إعالناتاألسرة،



كيف نكون المفردات ونكتسب 

المعرفة من خالل المقرر 

الدراسي؟

3



ة، تعلم اللغة اإلنجليزية، الدراسات االجتماعية، الصح

اللغات العالمية،التربية الرياضية

اطلب منهم أن يخبروك عن أية . اطلب من طالبك رسم صورة لشيء تحدثوا عنه في الفصل●

.كلمات يتذكرونها بخصوص الصورة، بأية لغة

استخدم بشكل متكرر مفردات أكاديمية عند التحدث مع األطفال●

(مثل، الشارع، المنتزه، الحي، المتجر)أنشطة األسرة باستخدام مفردات دقيقة " احك"○

مات، ، انطق الكل(المنزل/ أسماء األشياء في المجتمع)اجعل األطفال يتدربون على الكلمات ○

ووضح ماهيتها

(أعلى، أسفل، عبر، بجانب، وخالفه)التدريب على المفردات الشفهية مع رمي كرة ●

آمن استخدم طباشير الرصيف في كتابة كل حرف من األبجدية أو مجموعة من الحروف في مكان●

.  عندما تنطق صوت حرف أو اسم حرف، اطلب من الطفل الذهاب إلى الحرف المطابق. بالخارج

.يمكن للطالب استخدام ذات التنسيق في تهجئة الكلمات، بما في ذلك اسمه



الرياضيات، والعلوم، والتقنية، والفنون الجميلة

:الرياضيات

ماطالتعرف على الحروف الدالة على األعداد بينما يعد الطالب، ويقومون بالترتيب، والفرز، والتعرف على األن●

قراءة المفردات األكاديمية بصوت مرتفع●

التحدث عن تكوين الرياضيات للمهارات اللغوية●

(أرقام، عدادات، وخالفه)التفكير بشأن داللة الكلمات بينما يصف الطالب أشياء محددة ●

:الفنون

التدريب على التعرف على الكلمات في أغنية جديدة مع الطفل●

البحث عن األشياء حول المنزل التي يمكنك أن تستخدمها كطبلة وعصا الطبلة واجعل طفلك يسميها●

التعرف على أسماء األلوان المختلفة حول المنزل مع طفلك●

اص، األوراق، أقالم التلوين، القلم الرص)التعرف على المواد الفنية في مجموعة األدوات الفنية الخاصة بالطفل ●

مع طفلك( المؤشر، وخالفه

:العلوم

.قم بإعداد مفكرة مادة العلوم حيث يدون الطالب مالحظاته، ويرسم ما يراه، ويمكنه كذلك تسمية الصور●

ط، جذور سنجاب، شجرة بلو)أوضح ما تراه في جولتك لزيادة حصيلة المفردات الشفهية . تمتع بجولة في المنتزه●

(األشجار، ظالل، السحب المتغيرة، وخالفه

تسقط يمكنك كذلك إشراك الطالب في التفكير النقدي من خالل بدء محادثة من خالل توجيه أسئلة مثل؛ برأيك لماذا●

األوراق عن الشجرة؟ لماذا يجمع السنجاب كل الجوز؟ وخالفه



CPS Outdoors« العامةسينسيناتياألنشطة خارج مدارس»

ة من الممكن أن تكون جولة بالخارج أو رحلة إلى المنتزه وسيلة رائعة لبناء المعرف●

اعقد محادثات متواصلة مع الطالب، وقدم مفردات جديدة وأوضح . وإضافة مفردات

.داللة الكلمات

.  خارجيمكن أداء هذه األنشطة والحرف المرتبطة بالبيئة في المنزل أو في عدة أماكن بال●

ا في أثناء أداء األنشطة، ركز على المعرفة من خالل تعلم كلمات جديدة والحظ شكله

.وطريقة نطقها

الحرف○

لعبة البحث في الطبيعة–جميع األعمار ○

حفريات الصلصال الملحي○

عدسات في الحديقة5○

نشاط األرجوحة○

https://drive.google.com/drive/folders/1qhZAJjoJNYPEIKQeYAu_J67It72cVpo7?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vgxNTmqXbibnyhTFncjz4Cvjdl-VIE2Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14OE0g0k2yRYECdb6RwOtpWg1OHAaJpu9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13gHKHAn2PwT1L4M6aol_Pl5LzqANOU7z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CCBt75Q4eYGYKfLLw_VJ7tsPABzW7Lbo/view?usp=sharing
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كيف تستخدمها في المنزل؟: المجسمات

.لمنزلتعد المجسمات بمثابة كتب إلكترونية أو نصوص فعلية يمكن للطالب إحضارها إلى ا

كما تساعد المجسمات في التعرف على األصوات، وتجذب الكثير من االهتمام وتشجع الفن

الغرض من المجسمات مساعدة األطفال على حل .  تساعد األطفال في توسعة معارفهم

:الرموز، والتفكر، والتعرف على أنفسهم والعالم من حولهم

.شجع طفلك على استكشاف الرسوم التوضيحية وطرح األسئلة عنها●

س تعلم حاول إيجاد صلة بما يتعلمه في الفصل، وترتبط جميع نصوص المجسمات بدرو●

اللغة اإلنجليزية

.استكشف األصوات الشائعة وتحدث عن كيفية تجميع الحروف إلنتاج األصوات●

ن استكشف مصادر اإلثراء، وابحث على اإلنترنت، وجمع الرسوم مع بعضها وابحث ع●

كلمات داخل المنزل تشتمل على أصوات مماثلة



كيفية استخدام المجسمات داخل المنزل

ذي يدعم ال( برنامج التعريف باألصوات)فانديشنزهذه عناوين كتب المجسمات مع أصوات األحرف المتسقة مع برنامج 

.  الطالقة والتعبير

عالم الكتب

ب يستكشف الطالب قوة الكت

المشتركة عبر الوقت 

.والثقافات

سمات المخلوقات

يستكشف الطالب سمات 

ويتم الحيوانات المثيرة لالهتمام

تقديمهم إلى أفراد يدرسون 

.  الحيوانات

القوى الجبارة

ثر يستكشف الطالب كيف تؤ

ح الرياح على الحياة على سط

األرض وكيف يمكن استخدام

.الطاقة في توليد الكهرباء

قصص سندريال

يتعرف الطالب على الدول 

والثقافات من خالل عدسة 

.قصة خالدة



كيفية الوصول إلى المجسمات

يسجل الطالب في حساب جوجل الخاص به●

"Clever"ينقر على ●

In"ينقر على ● Sync"

ية عندما يكلف المدرس الفصل بالعمل مع المجسمات، ستظهر على الصفحة الرئيس●

.عندما يقوم الطالب بتسجيل الدخول

http://www.youtube.com/watch?v=A8PtPwCDJSM


نطاق وتسلسل المجسمات

فراد كيف تغير الكتب حياة األ

حول العالم؟

م يقرأ األطفال القصص التي تساعده

تب، على فهم المكان الذي صدرت فيه الك

تي وكيف تؤثر على حياتهم واألجزاء ال

.تشعر من يقرأها ويحكيها بالسعادة

الفصل األول

أن راجع العناوين التي يمكن

يقرأها طفلك في الفصل

األول

ماذا يمكننا أن نكتشف عن

؟السمات الفريدة للحيوانات

م على يقرأ األطفال القصص التي تعرفه

سبب دراسة األفراد ورصدهم ألنواع 

الحيوانات المختلفة، ومقارنة أوجه 

التشابه واالختالفات بين سمات 

ظ الحيوانات وفهم اإلجراءات التي تحاف

.على سالمة األفراد والحيوانات

الفصل الثاني

أن راجع العناوين التي يمكن

يقرأها طفلك في الفصل

الثاني

وى كيف يستجيب األفراد لق

الرياح الجبارة؟

يقرأ األطفال قصًصا تساعدهم على

اكتشاف أن الرياح عبارة عن طاقة 

باإلضافة إلى ذلك، سيفهم .  وقوى

الطالب أن األفراد يشعرون بمجموعة 

من المشاعر عند استجابتهم للكوارث

.الطبيعية

الفصل الثالث

أن راجع العناوين التي يمكن

يقرأها طفلك في الفصل

الثالث

ع لماذا يعجب األفراد من جمي

ال؟أنحاء العالم بقصة سندري

حاء سيقرأ األطفال قصًصا من جميع أن

عناصر العالم تقدم رسالة مشابهة لتحديد ال

المشتركة وتحديد السمات المشتركة

للشخصيات

الفصل الرابع

أن راجع العناوين التي يمكن

يقرأها طفلك في الفصل

الرابع

https://docs.google.com/document/d/1muu2HFUnwVWDzWKEj2yTP-0dvba9lnzo9f4hTJqjuRE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1muu2HFUnwVWDzWKEj2yTP-0dvba9lnzo9f4hTJqjuRE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11o5eTC9EqWhjDAJJDvKaZdt7yaYLnp661Rv5caY01YA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1po3JRmetH3Ru66nCo5730F8oe2LS3a9tcqAw1FFtPV4/edit?usp=sharing
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المكتبة
االستراتيجيات التي يمكن أن يستعين بها أولياء األمور في أثناء االستعانة بمكتبة المدرسة

(بداعييسمح ذلك بالتفكير اإل. )اسمح للطالب بالحصول على كتب مصورة للقراءة؛ ليس فقط لقراءة الكلمات ولكن قراءة الرسوم التوضيحية●

شارك في نشاط تثقيف األسرة الذي يدعمه مكتبة المدرسة●

شارك في معرض الكتاب االفتراضي لتشجيع القراءة●

-بمكتبة المدرسة " OPAC"راجع الكتب، والكتب اإللكترونية، والكتب الصوتية من خالل االستعانة بنظام دليل الوصول اإللكتروني العام ●

.  ديستيني

إييبكاقرأ الكتب اإللكترونية للموردين المعتمدين من المدرسة داخل المدرسة وخارجها مثل سورا، ●

جودة فهو يجري تغييًرا في طريقة تعلم الطالب من خالل توفير وصول عادل لموارد عالية ال–اإللكتروني Infohio.orgاستعن بموقع ●

.  وتقديم دعم تعليمي وفني بتكلفة زهيدة لكل طالب، ومعلم، وولي أمر في والية أوهايو

معرض الكتاب االفتراضي لتشجيع القراءة●

دعم الذكاء والحكمة من خالل االستعانة بنصوص إضافية حسب الموضوعات ●

ليلة الذكاء والحكمة للقراءة○

(إيبيك، بي إل سي إتش، سورا، ديستيني)راجع الكتب، والكتب اإللكترونية، والكتب الصوتية ●

-بوك فليكس -إنفو أوهايواستعن بـ ●

يساعد األطفال في بناء المهارات التأسيسية من خالل إقامة عالقات، وبناء الخلفية المعرفية، وتكوين المفردات○

.يمكن إيقاف سمة القراءة بصوت مرتفع مع تقدم القارئ○

استمتع بمقارنة نصوص الروايات والنصوص الواقعية○

السجع، المقاطع، الجناس، وخالفه–موضوعات القراءة ●

(عمق المعرفة. )اطرح أسئلة للفهم، شفهيًا وكتابيًا، ومن خالل الرسوم التوضيحية–الفيديوهات النقدية وقراءة الكتب ●

.اقرأ للطالب واجعلهم يقرأون لك●

https://cps-k12.follettdestiny.com/common/welcome.jsp?context=saas62_3416785
https://cps-k12.follettdestiny.com/common/welcome.jsp?context=saas62_3416785
https://www.infohio.org/
https://www.infohio.org/
https://static.pdesas.org/content/documents/M1-Slide_19_DOK_Wheel_Slide.pdf


برنامج روزي ريدر

ف بنهاية الص" تشجيع األطفال على القراءة"يدعم برنامج روزي ريدر مبادرة ●

:العامة من خاللسينسيناتياألول بمدارس 

توفير كتب عالية الجودة يأخذها الطالب إلى المنزل○

توفير حوافز تشجع الطالب على قراءة الكتب في المنزل مع أسرهم○

وف السماح للطالب بأخذ الكتب في مستوى الصف الدراسي والخاصة بالصف○

األعلى

السماح لألسر بتشجيع أطفالها على االستمتاع وقراءة مجموعة من الكتب○

المتنوعة في المنزل


