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 فحص الطفولة المبكرة 
 

 2021سبتمبر/ أيلول 

 

 عزيزي الوالد)ة(/ ولي)ة( األمر،
 

عدته في نحن متحمسون ألنك أنت وطفلك جزء من أحد برامج الطفولة المبكرة لدينا. سوف يدعم فريق التدريس طفلك بدروس ممتعة وتفاعلية من أجل مسا 
  غوية على مدار العام.بناء األساس الالزم للتعلم لمدى الحياة. يتضمن هذا تتبع تقدم طفلك في العديد من المهارات االجتماعية والبدنية واألكاديمية والل

 ما هو فحص الطفولة المبكرة؟

جتماعي واالنفعالي. في بداية العام، تستخدم البرامج أداة فحص لفهم تطور كل طفل. قد يشمل ذلك أداة فحص انفعالية اجتماعية لمعرفة المزيد عن نمو طفلك اال
إن هذه الفحوصات ليست اختباًرا للذكاء. وهي ليست متعلقة بالقبول في أي برنامج.  ستساعد هذه الفحوصات فرق التدريس على التعرف على طفلك ودعم نموه.

  سوف يطلعك فريق التدريس على نتائج فحوصات طفلك.

 هل يتم فحص جميع األطفال؟

 ك إذا:(. قد ال يتم فحص طفلHead Start( و)Early Head Startسيتم فحص معظم األطفال، بما في ذلك جميع األطفال في برامج )

 (.IEP( أو خدمات التعليم لذوي االحتياجات الخاصة لمرحلة ما قبل المدرسة )لديه برنامج للتعليم الفردي EIيتلقى حاليًا خدمات التدخل المبكر )  ●
 ولم يكن هذا الفحص متوفراً باللغة األصلية لطفلك. ●

ة والتدريسية. في هذه الحالة، سوف يستخدم معلم طفلك بيانات من مراقبة وتوثيق ما يفعله طفلك، ومن المحادثات معك، لمعرفة المزيد عن حاجاته التنموي 
  وسيتحدث معك عن تقدم طفلك على مدار العام.

 ما هو المطلوب مني؟

تم إعطائك أياه من قبل معلم طفلك. هذا أمر مهم ألنك تعرف طفلك بشكل أفضل ومعرفتك مهمة كما نطلب منك أيضاً إكمال وإعادة استبيان العائلة الذي سي
لمستخدمة في لعملية الفحص. باإلضافة إلى ذلك، قد يتعرف المعلمون عليك وعلى أسرتك من خالل استطالعات أخرى، بما في ذلك تلك التي تسأل عن اللغة ا

 المنزل.  
 

لمزيد من earlychildhood@schools.nyc.gov .لرجاء االتصال بمعلم طفلك أو االتصال بمكتبنا عبر البريد اإللكتروني إذا كانت لديك أي أسئلة، ا
مجموعة أدوات العائلة لمرحلة ، وموارد الطفولة المبكرةو التعلم في الطفولة المبكرة المعلومات حول الطفولة المبكرة، يرجى مراجعة من هذه الموارد العائلية:

 .الطفولة المبكرة

 

 مع خالص التقدير واالحترام، 

 

 Josh Wallack 

 التعليم في الطفولة المبكرة وقيد التالميذوكيل مستشار التعليم لشؤون 
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