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  :أعزائنا األباء وأولياء األمور

 

 Renzulli) ئمة على اإلنترنتاية القمألداة التعليا إلى الوصول بإمكانية( HISDالمنطقة التعليمية المستقلة للمدارس في هيوستن ) تتمتع

Learning)  التعليمية ذ ة األداةهن أ . طفلكل ديةالفر حتياجاتإلوا هتماماتاإل لتلبية ا  خصيص مصممة مغزى وذات وجذابة ممتعة أنشطة لتقديم 

(Renzulli Learningتضمن ) ضبط في الوقت التي يحتاجها.  البو يحتاجها التي التعليمية الموارد على طفلك حصول 

 

 

 ؟  (Renzulli Learning ب)عل يفأن  طفلي يستطيع الذي ماذا

ية ميالتعل نماطواأل هتماماتاإل أهم عن يكشف الذي( ™ Renzulli Profiler)تقييم  طفلك كملي   عندما( Renzulli Learning) تعلم عمليةتبدأ

 Renzulli)يقوم  الصف ومستوى لطفلك (Renzulli Profiler)نتائج إلى وإستنادا   ذلك بعدو. لطفلك ولىاألالرئسية  الثالثةالتعبير أساليبو

Learning  مع أفضل لبشك بلتناس ثراءلإلنشاطا   3000-1500 إلى إلثراءشطة امن أن خمسين الف  من أكثر تضم التي بياناته قاعدةق ( بتضي 

 .طفلك تعلم كيفية

 

  :يلي ما ما فيهاب حتماالتمن اإل األالف تتضمن صغيرة مجموعة

  الغرب ستكشافإ في (Lewis and Clark) ومساعدة األخرى الكواكب على وزنهم حساب للطالب يمكن - اإلنترنتعبر ة كاملةأنشط •

 .كثيرال ذلك من وغير نوعها من فريدةال فنيةال األعمال وتصميم

 عظام للبحث عن  حفرال أو العظيم  الصين سور ستكشافإ أو لخلية األبعاد ثالثية جولة هذه تكون قدو  - فتراضيةإ ميدانية برحلة القيام •

 .الشمسي نظامنا عبر فتراضية إ  رحلة أو الديناصورات

 .الفنية والمعارض اتالحيوان وحدائق المتاحف حول معلومات جمع بطاللل يمكن - ميدانية لرحلة دستعداإلا  •

 في المشكالت وحل لدية النقدي التفكير وقدرات لطفلك اإلبداعيالتعبير تنمية على الجذابة اإلثراء أنشطة من اآلالف تعمل - إلهام مصدر •

 .الحقيقي العالم

 ا . مجان اإلنترنت عبر قراءتها للطالب يمكن التية المختارة بيالكتب األد من اآلالف ينادل - اإللكترونية الكتب قراءة •

  األخرى بلدانالو المتحدة الواليات في البحث ذلك في بماو  تخيلها يمكنك مهمة ألي مواردال عن بحثلا - المشاريع وإكمال البحث •

 .طفلك حتياجاتإو هتمامإ مع تتماشى التية شاريع العلميمال وإكمال  المشهورين األشخاص على والتعرف

  طفلك حماس تحافظ عل أن يمكن التي الصيفية البرامج عن معلومات (Renzulli Learning) قدمي – الصيفية  البرامج عن البحث •

 .الصيفية  العطلة خالل التعلم في ا  ومشارك مشغوال  وجعلة 

 والعالمية وميةوالق حليةالملمنافسات وا تابقاالمس عن للطالب معلومات (Renzulli Learning) قدمي – نافساتوالم المسابقات دخول •

 .دراسية ومنح جوائز على للحصول فيها عملهم تقديم يمكنهم التي

 ؟لطفلي مناسب (Renzulli Learning)  هل

 يجب  ربويالت حثالب من ا  عام 35دا الىتناسوإ,. لألطفال ا  مناسبو تربويا   محتوىال كونلي اإلنترنت مواقع بفحص(  Renzulli Learning)يقوم   

 (.Renzulli Learning)بيانات قاعدة إلى إضافتها قبل الجودةمعايير  ضمانل شامال   رأ  ختباإ المرتبطة والمواقع األنشطة تجتاز أن

 

 ؟(Renzulli Learning)إلى الوصول طفلي يستطيع  كيف

وعلى  األسبوعيلة أيام وم وطاليمدار وعلى رنتنتباإل متصل كمبيوتر جهاز أي من( Renzulli Learning) إلى الوصول طفلك يستطيع 

 يرجى (Renzulli Learning) يف طفلك حساب إلى للوصول.  www.RenzulliLearning.comموقع  ومن خالل السنة فيا  يوم 365مدار

 ة. المرفق (Renzulli Learning Quick Reference) الموجودة في وثيقة التالية الخطوات إتباع

 

  الرجوع يرجى. األمورء ألوليا موقعنا زيارة طريق عن الخاص حسابك بإنشاء قم. ا  أيض (Renzulli Learning) إلى الوصول ألولياء يمكن

 كيفية حول بخطوة خطوةاات إلرشعلى ا للحصول  ”Parent Site: Registration & Login“ مور: التسجيل والدخولألع  أولياء اموق الى

 (Renzulli Learning) في كوالد التسجيل

القوية والديناميكية ( ww.RenzulliLearning.comwبإستخدام أدوات )للبدأ  (www.RenzulliLearning.comفي) لبالتسجيل والدخوقم  

 . اليوم

 

 

http://www.renzullilearning.com/
http://www.renzullilearning.com/
http://www.renzullilearning.com/


 
 

ي )الرسي     المصدر 
 
 (Renzulli Learningع ف

ي )ثإلستخدام أنشطة اإل 
 
 ( Renzulli Learningراء ف

 
 وذات وجذابة متعةم أنشطة وتقدم اإلنترنت على قائمة تعليمية أداة هيو (Renzulli Learning) إلى الوصولمن  طفلك مكنت

  اردموال  على حصولك (Renzulli Learning) يضمن. الفردية حتياجاتكإو هتماماتكإ لتلبية ا  خصيص مصممةو مغزى

   .كنت أينماو إليها تحتاج عندماو بالضبط تحتاجها التيا التعليمية

 

  www.renzullilearning.com:  اىل إذهب   .1

  

  .(Renzulli Learning)ستخدامبإ لبدء ل (Clever)ة بخاص ال رالس وكلمة   مستخدمال سم إ ستعمال إ يرجى .2

 

  
 

   ! ملفك إكمال يرجى . للطالب الرئيسية الصفحة  في  بك ا  مرحب  .3
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 الضغط على  سوى  عليك  ما. الشخصي ملفك مع تتطابق التي األنشطة مئات ستكشاف إ يمكنك.4

 “My Enrichment Activities.” 

 

 

 اتومستوي  كتعبير وأنماط كتعلم وأنماط كهتمامإ مجاالت من ثالثة أهم مع إثراء أنشطة 3000 إلى  2000  من قاربماي  طابقت سي .5

 : فئة 14 إلى اإلثراء أنشطة تنقسم. تكقدر

 

 
Renzulli Learning)) ستخدامإل ا سهل ليميتع منتج : 

 .التعليمية قدراتهم تحسين ني عشرالثاف ص الروضة الى ال من الصفوف في  طالب كليمكن  •
 .النقدي والتفكير اإلبداع  مثل والعشرين الحادي القرن  مهارات على الطالب في رع  يقوم بت  •
 م الفرص, وتقي  المشكالت القائمة على  للتعلم حقيقية ا  فرص يقدم •
 ه. بسهول  ألطفالهم  المدرسية األعمال  ومراجعة  المشاركة منمورولياء األأل مكني  •
 .التعليمي الجديد (Wizardمشروع)هنا  •
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