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مــع نهايــة الفصــل الدراســي األول وبدايــة فصــل دراســي آخــر  ،أود
أن أكــرر ترحيبــي وشــكري لكــم جميعـ ًـا حيــث أننــي علــى ثقــة بــأن رحلــة
العطــاء والنجــاح ستســتمر مــع طلبتنــا األعــزاء  ،أود أن أتحــدث معكــم
يقــدر مــدى التحــدي والمســؤلية التــي يتحملهــا
كولــي أمــر مثلكــم
ّ
أوليــاء األمــور فــي متابعــة فعــل الواجــب وإكمالــه علــى أفضــل وجــه،
علــى الرغــم مــن ذلــك إال أنهــا تعــد تجربــة فريــدة تتيــح لنــا الفرصــة لنــرى
مــدى التقــدم والنمــو لطلبتنااألعــزاء.
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According to the American Department of
We reach the end of our first semester with great academic results and I am confident
that our kids will continue to strive and make strides during the upcoming second
Education (USDE), homework assignments
semester. As a parent, I do understand the challenges associated with having to
have different purposes,
“The most
monitor and support your students with homework. However, I am sure that you will
common purpose is to have students
agree with me that it is a unique life experience and a privilege to be able to see our
practice material already presented in
children grow and develop academically.
class. Practice homework is meant to
reinforce learning and help the student
وبحســب دراســات المركــز األمريكــي للتعليــم  ،فــإن للواجــب
masters specific skills. Preparation homework introduces material that
البيتــي عــدة أهــداف ومعاييــر مهمــة وأساســية فيعــد الواجــب
will be presented in future lessons” - often parents are surprised that
البيتــي وســيلة مهمــة للتدريــب علــى كافــة المهــارات التــي تــم
teachers have assigned a reading or activity to be initiated at home
تعلمهــا داخــل الصــف  .الواجــب التمهيــدي  /التحضيــري والــذي يركــز
rather than the classroom, however, with fast access to digital research
علــى المهــارات التــي ســتتم مناقشــتها فــي الحصــص المقبلــة
حيــث يتفاجــأ أحيانــا بعــض أوليــاء األمــور عندمــا يقــوم المعلمــون
tools, our students can easily and effectively engage in guided and
بتحديــد بعــض الواجبــات للطلبــة ليتــم فعلهــا مســبقا ،ومــع تطــور
independent research before they come to the classroom where they
وســائل االتصــال التكنولوجيــة الحديثــة  ،أصبــح بإمــكان الطلبة البحث
will be able to apply new knowledge and practice under the teacher’s
عــن المعلومــات واالطــاع عليهــم قبــل أخذهــم لتلــك المواضيــع
watchful eye and to receive prompt feedback. Furthermore, USDE states,
داخــل الغــرف الصفيــة ومــن ثــم مناقشــتها ومعرفــة المزيــد عنهــا
“These assignments aim to help students learn new material better
ّ
معلميهــم  .ومــن اإليجابيــات التــي تخــص هــذا النــوع مــن
مــن خــال
when it is covered in class. Extension homework asks students to apply
الواجبــات أنهــا تســاعد الطلبــة علــى معرفــة الكثيــر مــن المعلومــات
skills they already have to new and “Integration homework requires
قبــل أخذهــا وبالتالــي تتيــح للطلبــة الفرصــة لطرح أســئلة أكثــر وأعمق
the student to apply many different skills to a single task, such as book
حــول الموضــوع  .وكمــا يســأل التالميــذ عــن تطبيــق مهــارات تــم
”reports, science projects or creative writing.
التعــرف عليهــا  ،أو الواجبــات المركــزة والتــي تعنــى بتطبيــق عــدة
مهــارات لمهمــة واحــدة  ،مثــل كتابــة تقريــر ،عمــل مشــروع علــوم ،
However you may feel about homework, extensive educational research
أو القيــام بمهمــة كتابيــة تحتــاج إلــى اإلبــداع.
has systematically shown that when parents are involved in supporting
homework, students do better academically. Additionally, homework
وقــد أكــدت الدراســات أن أوليــاء أالمــور الذيــن يقومــون بدعــم
أبنائهــم أثنــاء قيامهــم بواجباتهــم البيتيــة  ،يحصلــون علــى نتائــج
offers parents a great opportunity to get involved and get to know what
أفضــل أكاديميــا ،وكمــا تعــد وســيلة جيــدة تســاعد أوليــاء أالمــور
their children are learning, the perfect chance to initiate conversations
ّ
تعلمهــا
علــى معرفــة المهــارات والمعلومــات الجديــدة التــي
’on what is going on at school and enable you to discuss your students
ـه
ـ
يوم
ـول
الطلبــة  .وكمــا تعــد وســيلة جيــدة للتواصــل مــع الطفــل حـ
overall academic performance with their teachers. Your involvement
الدراســي وأخــذ فكــرة عامــة ومســبقة عــن مســتواهم  .ممــا يســاعد
with homework has tangible outcomes, for instance, your child is more
فــي تطويــر مهــارات الطلبــة الحياتيــة وزيــادة قدرتهــم علــى تحمــل
to develop self-regulating skills, to focus and pay attention and grow to
ّ
ومتعلميــن مــدى الحياة  .وكما
المســؤلية وجعلهــم أفــراد واثقســن
become responsible life-long learners. When you brainstorm with your
تســاهم أيضــا فــي تنميــة مهــارات التفكيــر العليــا وذلــك مــن خــال
child on an assignment, you are supporting the development of criticalاســتخدام مهــارة العصــف الذهنــي  .وآخيــر أود أن أذكركــم أن ذلــك
thinking skills. Finally, homework time offers a unique time that you can
الوقــت الــذي يقضيــه طلبتنــا فــي فعــل الواجبــات البيتيــة يعــد مــن
support your child to build a positive emotional response to his or her
األوقــات المفيــدة والتــي تســاهم فــي تنميــة المشــاعر اإليجابيــة
work that will translate into a positive attitude in many aspects of real-life.
والتــي ســتنعكس فــي بنــاء مســتقبل مشــرق لهــم جميعــا فــي
حياتهــم العمليــة.

