
NSW اداره آموزش

ارزیابی بهترین شروع کودکستان

رهنمودی برای والدین و مراقبین

ارزیابی بهترین شروع کودکستان یک ارزیابی سراسری در ایالت است که به آموزگاران کمک می کند تا 

مهارت های خواندن و نوشتن انگلیسی و حساب هر دانش آموز را در ابتدای کودکستان شناسایی کنند.

کودکان مدرسه را با طیفی از مهارت های اولیه خواندن و نوشتن و 

حساب، دانش و درک  شروع می کنند که از ارتباط با جهان و افراد 

اطرافشان ایجاد شده است. ارزیابی بهترین شروع کودکستان شامل 

یک بخش خواندن و نوشتن و حساب است و اطالعاتی را در مورد 

نقاط قوت و نیازهای فردی دانش آموز به آموزگاران ارائه می دهد.

این ارزیابی به آموزگاران کمک می کند تا برنامه های آموزشی و 

یادگیری را به گونه ای تهیه کنند که دانسته های دانش آموزان را 

توسعه دهد. آموزگاران به طور جداگانه با هر دانش آموز می نشینند 

و روی آنچه که او می تواند انجام دهد تمرکز می کنند. فرزند شما 

نیازی به آماده سازی یا مطالعه برای ارزیابی ندارد. از آنجایی که 

کودکان با سرعت های متفاوتی یاد می گیرند، اگر فرزند شما نتواند به 

همه سواالت پاسخ دهد، نیازی به نگرانی نیست.

مدت کوتاهی پس از ارزیابی، آموزگاران در مورد مهارت ها، دانش و 

درکی که کودکتان در طول ارزیابی نشان می دهد اطالعاتی به شما 

خواهند داد.

ارزیابی بهترین شروع کودکستان شامل همه دانش آموزان می شود. 

اگر انگلیسی زبان اصلی شما نیست یا فرزندتان نیاز به تطابق دارد، 

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد نحوه حمایت از فرزندتان با 

مدرسه خود تماس بگیرید.

ارزیابی خواندن و نوشتن

کارهای خواندن و نوشتن برای این طراحی شده است که شناسایی 

شود آیا دانش آموزان می توانند نام خود را بنویسند، صداها، حروف 

و کلمات آشنا را تشخیص دهند و جزئیات کتاب کوتاهی را که برای 

آنها خوانده شده است، به یاد بیاورند یا نه.

در طول ارزیابی خواندن و نوشتن، آموزگار از فرزند شما سواالتی از 

این قبیل خواهد پرسید:

"به این کلمات گوش کن: map ،tap. آیا می توانی به کلمه دیگری  	

که هم قافیه باشد فکر کنی؟"

)پس از خواندن یک کتاب کوتاه( "می توانی درباره داستانی که  	

االن برایت خواندم حرف بزنی؟"

این سؤاالت به آموزگاران کمک می کند تا تشخیص دهند که آیا 

کودک شما می تواند کلماتی را که صداهای مشابهی دارند تشخیص 

دهد و اطالعات کتاب کوتاهی را که برای او خوانده شده به خاطر 

بیاورد یا نه. اینها مهارت های مهمی در خواندن و نوشتن هستند که 

کودکان در سال اول تحصیلی خود در مدرسه یاد می گیرند.

ارزیابی حساب

کارهای حساب مربوط به مفاهیم اولیه اعداد هستند و برای این 

طراحی شده است که شناسایی شود دانش آموز تا چه حد خوب 

می تواند بشمارد، چه اعدادی را می تواند تشخیص دهد،  آیا می تواند 

اشیا را بشمارد، اعداد کوچک را جمع یا تفریق کند؛ و اینکه الگوهای 

تکراری را تشخیص دهد.

در طول ارزیابی حساب، آموزگار از فرزند شما سواالتی از این قبیل 

خواهد پرسید:

"شمارش را از یک شروع کن و من به تو خواهم گفت چه زمانی  	

توقف کنی"

"آیا می توانی به من بگویی این عدد چیست؟" )5( 	

این سواالت به آموزگاران کمک می کند تا تشخیص دهند که آیا 

فرزند شما می تواند اعداد را تشخیص دهد و از یک به بعد بشمارد یا 

نه. اینها مهارت های مهمی در حساب هستند که کودکان در سال اول 

تحصیلی خود در مدرسه یاد می گیرند

برای اطالعات بیشتر در مورد ارزیابی بهترین شروع کودکستان، با مدرسه فرزندتان تماس بگیرید.

اگر به مترجم نیاز دارید، با خدمات مترجم تلفنی به شماره 450 131 تماس بگیرید. آنها می توانند برای کمک به گفتگو با مدرسه، 

مترجمی را به زبان شما ترتیب دهند. برای این خدمات هزینه ای از شما دریافت نخواهد شد.
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