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لمكافحة اضطرابات   2023-2022 عامفي ميزانية التمويلي تضاعف حكومة ألبرتا التزامها 

 . للطالب جات المعقدةاالحتيا واجهة التعلم في الصفوف األولى وم 

  ساباكتتعتبر السنوات األولى من التعليم حاسمة لنجاح التعلم على المدى الطويل. تلتزم حكومة ألبرتا بضمان 

التي يحتاجونها للنجاح في الصفوف الالحقة. تقدم  ألساسية المهارات اميع طالب الصف األول في ألبرتا ج

ماليين دوالر هذا العام لمساعدة طالب الصف األول الذين يحتاجون إلى  10الحكومة مبلغًا إضافيًا قدره  

 ة والكتابة. قراء مهارات الو المساعدة في اللحاق بمستوى الصف في مجاالت الرياضيات التأسيسية 

 

 على الدعم السابق اإلضافة

 .الوباء ناتجة عنإلى الدعم اآلخر الذي قدمته الحكومة لمكافحة اضطرابات التعلم الذا التمويل ضيف هي

مليون دوالر لتوفير دعم إضافي للطالب في الصفوف من   45قدمت الحكومة   ،2022- 2021 العام الدراسي  في 

عرفة القراءة ألف طالب متوسط ما يقرب من سبعة أشهر من تنمية م  70استعاد  لذلك،األول إلى الثالث. ونتيجة 

من الطالب يحتاجون إلى مزيد من    بالمئة 20والكتابة والحساب. أشارت البيانات أيًضا إلى أن ما يقرب من 

ماليين دوالر أخرى    10قدمت حكومة ألبرتا   الطالب،. لمزيد من الدعم لهؤالء المستوى المطلوبالتدخل للحاق ب

  2الذين هم اآلن في الصفوف من  الطالب،وعة من على االستمرار في دعم نفس المجم ارسالمد اراتدإلمساعدة 

 .4إلى 
 

المدرسية والمعلمين وأولياء األمور إلى أن الطالب في الصف  اإلداراتالمستمرة من  لتقاريرواتشير األبحاث 

األول يواجهون تحديات في مهارات القراءة والرياضيات وقد تأثروا باضطرابات التعلم أثناء وجودهم في رياض  

فإن الصف األول هو عامهم األول التعلم   الطالب،وبالنسبة للعديد من هؤالء  المدرسة،ال أو مرحلة ما قبل األطف

التعلم للعديد  اكتسابوهو جزء ال يتجزأ من  -في بيئة المدرسة. اعترافًا بأن التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة  

خصيًصا للطالب في الصف األول.  ماليين دوالر  10ا  تقدم حكومة ألبرت، وقد تأثر أثناء الوباء -من الطالب 

المدارس   بعد أن توفر لدىام العوتستطيع الحكومة توفير هذا التمويل لطالب الصف األول في هذا الوقت من 

 .وتحديد احتياجاتهم بدقة طالبللعمل مع هؤالء ال وقت كاف في األشهر السابقة
 

لمؤشرات القوية على اإلنجاز األكاديمي طويل المدى للطفل.  تعتبر مهارات القراءة والكتابة والحساب المبكر من ا

المهارات األساسية التي  اكتساب وتنميةمن المهم التأكد من أن الطالب الذين بدأوا لتوهم في المدرسة يمكنهم 

سيحتاجون للبناء عليها في الصفوف الالحقة. أظهرت األبحاث أنه إذا تمكن المعلمون من تحديد المتعلمين  

أعمارهم  الخاص بفيمكن لهؤالء الطالب اللحاق بمستوى الصف الدراسي  مبكر،مساعدتهم في وقت المتعثرين و 

ستساعد الحكومة في منع صعوبات   اآلن،بسرعة نسبيًا. من خالل تقديم دعم إضافي ألصغر الطالب في ألبرتا 

 .التعلم في المستقبل
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قد   المثال،لفريدة. على سبيل تصميم البرامج وفقًا الحتياجات طالبهم افي بالمرونة ارس المد إداراتستتمتع 

أو توفير المزيد من التدريب لموظفيهم أو شراء موارد مثل   إضافيين،يقومون بتعيين معلمين ومساعدين تربويين 

 .الكتب والوصول إلى الموارد عبر اإلنترنت
 

 حقائق سريعة 

ماليين دوالر لدعم طالب الصف األول الذين يحتاجون إلى دعم إضافي هو جزء من التزام  10مبلغ      •

مليون دوالر على مدى ثالث سنوات للطالب الذين يواجهون تحديات الصحة    110الحكومة بتقديم  

 .األكاديمية والعقلية بسبب الوباء

هذا التمويل على الفور. سمحت األشهر األربعة  المدرسية البدء في التقدم للحصول على  تدارالإليمكن     •

األولى من العام الدراسي للمعلمين بتقييم الطالب وتحديد الطالب الذين يحتاجون إلى تدخالت ودعم  

 .إضافي 

مليار دوالر لتمويل دعم التعلم لتلبية احتياجات التعلم المتخصصة   1.4أيًضا  2022تضمنت ميزانية      •

 .للطالب

 :المدرسية بما يلي  ارات د، أفادت اإل  2022- 2021اضطراب التعلم في مواجهة ج برامتطبيق  نتيجة ل    •

o    شهد طالبهم نجاًحا متزايدًا 

o     زيادة ثقة الطالب ومشاركتهم 

o     تلقوا ردود فعل إيجابية من أولياء األمور 

o     زيادة التطوير المهني والتعاون بين المعلمين والمساعدين التربويين واإلداريين والمتدخلين

 وتقييم نجاح الطالب  خطط التدخلة األقسام في تصميم وقياد

معرفة القراءة  لالمدرسية إجراء تقييمات فحص  تدارااإل ، يُطلب من  2022اعتباًرا من سبتمبر      •

ماليين   10. سيساعد مبلغ الـ 2023والكتابة والحساب لجميع الطالب في الصفوف من األول إلى الثالث. 

العام على ضمان حصول طالب الصف األول المتخلفين عن مستوى  دوالر الذي تضيفه الحكومة لهذا 

 .الصف على الدعم الذي يحتاجون إليه

 .تقييم الطالب في نهاية العام الدراسي لقياس تقدمهم  ارسالمد اراتإدستعيد     •

  يوفر تقييم الطالب في سنواتهم األولى معلومات أساسية للمعلمين وأولياء األمور والحكومة حول قضايا    •

واحتياجات تعلم الطالب المحتملة ، ويضمن حصول الطالب على المساعدة التي يحتاجون إليها في وقت  

 .أقرب
 

 معلومات ذات صله 

 12ف حتى الصالروضة وحل من في المرا مدارس الالمضي قدًما في     •

 أخبار ذات صلة

 ( 2022أبريل   20تقييمات التعلم مفتاح نجاح الطالب في السنوات األولى )  •

https://www.alberta.ca/moving-forward-in-k-to-12-schools.aspx
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=82389D666C059-A1C5-D918-FFA952C185C992CB

