
ي هنا  
 
ي إىل نتطلع االبتدائية تومبسون هربرت مدرسة ف  

واالتصال األمية ومحو اللغة تعلم منطقة ستعمل .لويلز الجديد المنهج تبن   

ي مطلعي  ي أخالقيي  ي مواطني  ي تطوير عىل  
 
المشاركة عىل الطالب األخرى التواصل وأشكال اللغات تعلم يساعد .والعالم ويلز ف  

ي بفعالية  
 
ام تقدير مهميعل إنه .التعليم ف ومتماسكة متنوعة مجتمعات إنشاء عىل ومساعدتهم اآلخرين وحقوق احتياجات واحتر  

ي ، وشاملة
 
ي محليا

 
ي ووطنيا

 
ي اللغات واستخدام وفهم تجربة خالل من .وعالميا  

 
وثقافتهم هويتهم التالميذ يفهم سوف ، ويلز ف  

أفضل بشكل ومجتمعهم ومجتمعهم . 

ي عىل قادرين يكونون سوف .بالهوية شعور التالميذ سيطور ، واألدب اللغة خالل من ي مشاعرهم عن التعبت  وتمثيلهم عنها والتعبت   

االتصال مهارات تطوير مع جنب إىل جنبا وهذا ؛ باالنتماء شعورهم تعزيز سيتم .اآلخرين عواطف لفهم مجهزين ويكونون  

ي سيجعلهم ، بهم الخاصة أصواتهم سماع يمكن الذين فراداأل ثقة أكت  . 

ي ويستطيعون والثقة بالصحة يتمتعون أفراد تطوير عىل والتواصل األمية ومحو اللغة ستعمل ومشاعرهم أفكارهم عن التعبت   

ي ام وإظهار اآلخرين أفكار وتفست  ي وإيجابية قوية عالقات وتطوير االحتر تالتحديا عىل للتغلب اآلخرين مع العمل من يتمكنوا حنر . 

ي جيد بشكل آمني  ي واآلخرين أنفسهم وإبقاء لدعم المعلومات إىل للوصول واألدب اللغات يستخدمون سوف  
 
ي العالم ف الواقع   

ي  
اض  ي كيفية يفهمون سوف .واالفتر ي المتواصل واألدب اللغة مع الناقدة والمشاركة التفكت   

 
الوسائط من مجموعة ف . 

ات خالل من قادرين محاورين يصبحون وقادرين طموحي  ي متعلمي  ي تطوير عىل والتواصل األمية محو ستعمل .لغة وتحديات ختر  

اللغة تعلم تجاه طموح موقف لتطوير الالزمي  ي والفهم والمعرفة المهارات بتطوير التالميذ سيقوم ، الهادفة الحقيقية الحياة تعلم  

واألدب ، واالتصال ، األمية ومحو ، األمية وممارسة ، . 

ية ةاللغ دراسة تعمل األغراض من واسعة لمجموعة والكتابة والقراءة والتحدث االستماع عىل األطفال قدرات تطوير عىل اإلنجلت    ، 

ي من متنوعة مجموعة وإىل معهم والتواصل والمشاعر واآلراء األفكار لتعلم اللغة استخدام من تمكنهم وبذلك ، الجماهت  . 

ي  
ية اللغة حب تطوير ىلإ نهدف ، االبتدائية تومبسون هربرت مدرسة ف  ي اإلنجلت    

نشجع نحن .والمنطوقة المكتوبة أشكالها ف   

ي بفعالية للتواصل مهاراتهم تطوير عىل األطفال  
والمتحمسي  ي المستجيبي  ي القراء من يكونوا وأن بفهم واالستماع ، والكتابة الكالم ف   

ي إىل نهدف نحن .والمعتمدين ي ، اللغة لتنمية بيئة توفت   
يوتت تحفز والنر أقىص تحقيق يمكن بحيث النجاح من عالية بتوقعات مت    

فرد كل إمكانات . 

ي  
الذي الموضوع مع وثيق بشكل يتوافق منها كل ، التدريس طرق من مجموعة نستخدم ، االبتدائية تومبسون هربرت مدرسة ف   

ي والمهارات كمحفز استخدامه يتم  
أو جماعية أو كاملة فئة من تدريسال من مزي    ج استخدام يتم .الدرس بواسطة تطويرها يتم النر  

ا التدريس أساليب وتختلف ، فردية
 
ا التالميذ أداء الطريقة بهذه المعلمون يضمن .التالميذ الحتياجات وفق

 
وقدراتهم لقدراتهم وفق . 

ية اللغة األطفال جميع تعليم يتم ي اإلنجلت    
ي عليها المنصوص ، القدرة مجموعات ف   

السنة مجموعة كل ف  . 

كة القراءة أنشطة خالل من القراءة يستدري يتم الحروف" نستخدم نحن .الفردية والقراءة الموجهة الجماعية والقراءة المشتر  

تدريجية تهجئة األطفال لتعليم "اإلمالء دعم" و "واألصوات . 

ي األطفال دعم أجل من التالية التدخالت المدرسة تدير  
والكتابة القراءة مهارات تطوير ف  : 

 كسوفي•   

ي•    للتعلم العب  

ي•    اللغة رابط  

ي•    تيدي الحديث  

ي•    الكالم خطاب  

 ريشةي•   

 النجومي•   

ي•    الرسي    ع القراء  

ي•    الصوت اكتشاف  

ي•    القراء قزح قوس  


