أعزائنا األباء وأولياء األمور:
تتمتع المنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن ( )HISDبإمكانية الوصول إلى األداة التعليمية القائمة على اإلنترنت ( Renzulli
 )Learningلتقديم أنشطة ممتعة وجذابة وذات مغزى مصممة خصيصا لتلبية اإلهتمامات واإلحتياجات الفردية لطفلك .أن هذ ة األداة التعليمية
( )Renzulli Learningتضمن حصول طفلك على الموارد التعليمية التي يحتاجها وبالضبط في الوقت التي يحتاجها.
ماذا الذي يستطيع طفلي أن يفعل ب(  )Renzulli Learning؟
تبدأعملية تعلم ( )Renzulli Learningعندما يكمل طفلك تقييم (™  )Renzulli Profilerالذي يكشف عن أهم اإلهتمامات واألنماط التعليمية
وأساليب التعبيرالثالثة الرئسية األولى لطفلك .وبعد ذلك وإستنادا إلى نتائج( )Renzulli Profilerلطفلك ومستوى الصف يقوم( Renzulli
 )Learningبتضيق قاعدة بياناته التي تضم أكثر من خمسين الف من أنشطة اإلثراء إلى  3000-1500نشاطا لإلثراء لتناسب بشكل أفضل مع
كيفية تعلم طفلك.
مجموعة صغيرة تتضمن األالف من اإلحتماالت بما فيها ما يلي:

•

أنشطة كاملة عبراإلنترنت  -يمكن للطالب حساب وزنهم على الكواكب األخرى ومساعدة ( )Lewis and Clarkفي إستكشاف الغرب
وتصميم األعمال الفنية الفريدة من نوعها وغير من ذلك الكثير.

•

القيام برحلة ميدانية إفتراضية  -وقد تكون هذه جولة ثالثية األبعاد لخلية أو إستكشاف سور الصين العظيم أو الحفر للبحث عن عظام
الديناصورات أو رحلة إفتراضية عبر نظامنا الشمسي.

•
•

اإلستعداد لرحلة ميدانية  -يمكن للطالب جمع معلومات حول المتاحف وحدائق الحيوانات والمعارض الفنية.

•
•
•

مصدر إلهام  -تعمل اآلالف من أنشطة اإلثراء الجذابة على تنمية التعبيراإلبداعي لطفلك وقدرات التفكير النقدي لدية وحل المشكالت في
العالم الحقيقي.
قراءة الكتب اإللكترونية  -لدينا اآلالف من الكتب األدبية المختارة التي يمكن للطالب قراءتها عبر اإلنترنت مجانا.
البحث وإكمال المشاريع  -البحث عن الموارد ألي مهمة يمكنك تخيلها وبما في ذلك البحث في الواليات المتحدة والبلدان األخرى
والتعرف على األشخاص المشهورين وإكمال المشاريع العلمية التي تتماشى مع إهتمام وإحتياجات طفلك.
البحث عن البرامج الصيفية – يقدم ( )Renzulli Learningمعلومات عن البرامج الصيفية التي يمكن أن تحافظ عل حماس طفلك
وجعلة مشغوال ومشاركا في التعلم خالل العطلة الصيفية.

• دخول المسابقات والمنافسات – يقدم ( )Renzulli Learningمعلومات للطالب عن المسابقات والمنافسات المحلية والقومية والعالمية
التي يمكنهم تقديم عملهم فيها للحصول على جوائز ومنح دراسية.
هل ( )Renzulli Learningمناسب لطفلي؟
يقوم (  )Renzulli Learningبفحص مواقع اإلنترنت ليكون المحتوى تربويا ومناسبا لألطفال, .وإستناداالى 35عاما من البحث التربوي يجب
أن تجتاز األنشطة والمواقع المرتبطة إختبارأ شامال لضمان معاييرالجودة قبل إضافتها إلى قاعدة بيانات(.)Renzulli Learning
كيف يستطيع طفلي الوصول إلى()Renzulli Learning؟
يستطيع طفلك الوصول إلى ( )Renzulli Learningمن أي جهاز كمبيوتر متصل باإلنترنت وعلى مداراليوم وطيلة أيام األسبوع وعلى
مدار 365يوما في السنة ومن خالل موقع  . www.RenzulliLearning.comللوصول إلى حساب طفلك في ( )Renzulli Learningيرجى
إتباع الخطوات التالية الموجودة في وثيقة ( )Renzulli Learning Quick Referenceالمرفقة.
يمكن ألولياء الوصول إلى ( )Renzulli Learningأيضا .قم بإنشاء حسابك الخاص عن طريق زيارة موقعنا ألولياء األمور .يرجى الرجوع
الى موقع أولياء األمور :التسجيل والدخول ” “Parent Site: Registration & Loginللحصول على اإلرشاات خطوة بخطوة حول كيفية
التسجيل كوالد في ()Renzulli Learning
قم بالتسجيل والدخول في( )www.RenzulliLearning.comللبدأ بإستخدام أدوات ( )www.RenzulliLearning.comالقوية والديناميكية
اليوم.
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المصدر الرسي ع يف ()Renzulli Learning
إلستخدام أنشطة اإلثراء يف ()Renzulli Learning
تمكن طفلك من الوصول إلى ( )Renzulli Learningوهي أداة تعليمية قائمة على اإلنترنت وتقدم أنشطة ممتعة وجذابة وذات
مغزى ومصممة خصيصا لتلبية إهتماماتك وإحتياجاتك الفردية .يضمن ( )Renzulli Learningحصولك على الموارد
التعليمية االتي تحتاجها بالضبط وعندما تحتاج إليها وأينما كنت.

.1

إذهب اىل www.renzullilearning.com:

 .2يرجى إستعمال إسم المستخدم وكلمة السرالخاصة ب( )Cleverللبدء بإستخدام(. )Renzulli Learning

 .3مرحبا بك في الصفحة الرئيسية للطالب .يرجى إكمال ملفك !

.4يمكنك إستكشاف مئات األنشطة التي تتطابق مع ملفك الشخصي .ما عليك سوى الضغط على
“.”My Enrichment Activities

.5سيتطابق مايقارب من  2000إلى  3000أنشطة إثراء مع أهم ثالثة من مجاالت إهتمامك وأنماط تعلمك وأنماط تعبيرك ومستويات
قدرتك .تنقسم أنشطة اإلثراء إلى  14فئة:

) )Renzulli Learningمنتج تعليمي سهل اإلستخدام:
• يمكن كل طالب في الصفوف من الروضة الى الصف الثاني عشر تحسين قدراتهم التعليمية.
• يقوم بتعريف الطالب على مهارات القرن الحادي والعشرين مثل اإلبداع والتفكير النقدي.
• يقدم فرصا حقيقية للتعلم القائمة على المشكالت وتقيم الفرص,
• يمكن ألولياء األمورمن المشاركة ومراجعة األعمال المدرسية ألطفالهم بسهوله.
• هنا مشروع( )Wizardالتعليمي الجديد.

