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You already know that you are your child’s first
and most important teacher! But….did you
know that you can be the powerful force in your
child becoming a skillful reader? Studies show
that whether your child is already a reader, or is
a struggling or reluctant reader, your encouragement and time spent with your child will
help him achieve more success! Families are
central in how well students do every day at
EMS. Below are some suggestions on how you
can support reading at home!
READ TO THEM! The most important thing you
can do for your child is to read to them regularly! Read things that you are both interested in
and things for just pure fun. Take time to talk
about what you have just read – perhaps what
you found funny, what you didn’t expect, or
what it reminded you of. Talk about what
different words mean, both in English and in
your mother tongue.
LISTEN TO THEM READ! Sit down with your son
or daughter on a regular basis and listen to
them read a book they are interested in. Talk to
them about their reading level and please make
sure the book is at the reading level EMS has
tested them at. Talk to them about their goals
of moving steadily up to the next level!
REWARD THEM! Take your child to a books
store and encourage them to buy a book at
their level that looks interesting and fun to
them. Reward them with another trip to the
store to select another book once they’ve finished this one! All children love to have their
own private libraries which they will cherish for
years to come!
READ ALOUD! Read aloud to your child in your
mother tongue. It is all right if the book is
slightly difficult for your child, as you are doing
the reading and you can explain difficult words
or new ideas along the way!
ZERO ELECTRONICS TIME! Turn the TV and internet devices off at least once a week for 30
minutes! Read together as a family. Afterwards, discuss what everyone has been reading.

READING TOGETHER
More suggestions for supporting reading at home:
1. Encourage your child to read alone for at least 15
minutes before going to sleep each night.
2. Create a family “word wall” on a bulletin board or
the refrigerator. Share new words that you come
across in your reading and chat about what they
mean during meal times.
3. Tell your child that it is OK to write in their books!
Learning to use a highlighter, use post-it notes,
underline, and writing questions in the margins
are excellent life-long learner strategies that help
engage your child in the text. These behaviours
help them to make meaning of the text and ensure that they are doing more than just reading
the words on the page.
4. When your child is assigned reading, try to read
the same book at the same time so you can have
meaningful discussions about the story. If your
child is struggling with the assigned reading, sit
down together and take turns reading one paragraph at a time, checking frequently for understanding by asking questions along the way!
5. Get your child’s friends involved in reading together. Meet monthly to talk about the chosen
book and get some perspectives from other
friends. This turns reading into a fun social activity!
6. Read and discuss newspaper and magazine articles together. An article beside the morning
breakfast bowl can provide a welcome break
from the usual, routine conversations! It can be
educational for them….and fun for all of you!

نصائح عن القراءة
ألولياء أمور طالب المرحلة المتوسطة
تعرفون بالطبع ىنّكم ىنتم ىوّ ل وىه ّم مدأّس لطفلكم! ولكن هل تعولوموون
ىنّه باستطاعتكم ىن تكونوا مصدأ القوة لطفلكم ليصبح قواأ مواهور
فلقد ىظهرت الدأاسات ىنه سواء كان طفلكم وستطيع القراءة ىو وواجه
صعوبات ىو حتى متردداً في القراءة فإن تشجيعكم لوه والووقوت الوذي
تمضونه معه سيساعدانه على تحقي المزود من النوجواا .بن الوعوائولوة
عوامول ىسواسووي لومودح حسوون ىداء الوطوالب كول وووم فووي الومودأسووة
اإلنجليزوة الحدوثة  .فيما ولي بع االقتراحات حول كيوف ووموكونوكوم
ىن تدعموا القراءة في المنزل:
أقرؤا لهم ّ :
فإن ىهم ما ومكن فعله لطفلكم لتحسين القراءة هي القوراءة
لهم بانتظام  .بقرؤوا عن ىشياء تثير اهتمامكما معوا وعون ىشويواء مون
ىجل المتعة البحتة .اصّ صوا وقتا َ للتح ّدث عن ما قرىتماه للتوو -أبّوموا
حول ما وجدتموه مضحكاً ،ىو ما لوم توكوونووا توتووقوعووه ىو موا الوذي
ذ ّكركم به .
تحدثوا عن معاني الكلمات المختلفة في اللزتين اإلنوجولويوزووة ولوزوتوكوم
األ ّم.
أنصتوا إليهم وهم يقرؤون  :اجلسوا موع ىبونوكوم ىو ابونوتوكوم بصووأة
منتظمة وىنصتوا بليهم وهم وقرؤون كتابهم المف ّ
ضول .توحو ّدثووا موعوهوم
عن مستواهم في القراءة ومن فضلكم تأكدوا من ىن الكتاب على نفوس
مستوح القراءة المناسوب لوهوم والوذي تو ّم توحودووده مون اوالل توقويويوم
المستوح في المدأسة اإلنجليزوة الحدوثة  .تح ّدثوا معهم عن ىهودافوهوم
للتق ّدم بخطى ثابتة نحو المستوح القادم.
كافئوهم  :اصطحبوا طفلكم بلى المكتبة وشجعوه على شوراء كوتواب
وبدو ممتعا ً وشيّقا ً بالنسبة له على ىن وكون الكتاب مونواسوب لوموسوتووح
قراءته .كاف وه برحلة ىارح بلى المكتبة الاتياأ كتابا ً آاور عونودموا
ونتهي من هذا الكتاب! ّ
فإن جميع األطفال وحبّوون ىن ووكوون لودووهوم
مكتبتهم الخاصة والوتوي سووع ووعوتو ّزون بوهوا عولوى مودح السونووات
القادمة.
ت عالي :بقرؤا لطفلكم بولوزوتوكوم األ ّم .وال بوأس بذا كوان
إقرؤا بصو ٍ
الكتاب صعب بع الشيء على طفلكم وذلك ألنّكم ىنتم الذون تقورؤن
وومكنكم شرا الكلمات الصعبة ىو األفكاأ الجدودة في سياق الكتاب.
.
وقت بال اإللكترونيات :ىطف وا ىجهزة التلفاز واألنترنت مورة واحودة
في األسبوع على األقل ولمدة  33دقيقة  .اقرؤوا مع بعضكم كعوائولوة
واحدة  ،ثم قوموا بعد ذلك بمناقشة ما كان وقرىه كل واحد منكم .

اقتراحات أُخرى للمساعدة على القراءة في المنزل :
 .1شجعوا طفلكم على المطالعة بمفرده لم ّدة ال تقل عن  11دقيقة قبل
النوم كلّ ليلة.
 .2ابتكروا "حائط للمفردات" للعائلة على لووحوة باوبواأووة ىو عولوى
الثالجة .تشاأكوا الكلمات الجدودة التي صادفتموها االل قراءتكم
وتحدثوا عن معاني هذه الكلمات االل وقت الطعام.
 .3ىابروا طفلكم بأنّه ال بأس من الكتابة في كتبهم! فإن تعلّم استخودام
ىقالم التمييز الملوّنة ،ىو استخدام ىوأاق المالحظات الالوصوقوة ،
ىو التسطير ىو حوتوى كوتوابوة ىسو ولوة فوي الوهوواموا ،توعو ّد كولوهوا
ىستراتيجيات ممتازة للتعلم المستودام الوتوي تسواعود طوفولوكوم عولوى
االندماج في النصّ  .كما تساعد هذه األساليب طفلكم على تكووون
معنى للنصّ والتأ ّكد على ىنّه وقوم بأكثر من قوراءة الوكولوموات فوي
الصفحة فقط.
 .4عندما وُكلف طفلكم بقراءة كتاب ما ،حاولوا قراءة الوكوتواب نوفوسوه
وفي نفس الوقت ،لتمكينكم من القيام بمناقشات ذات موزوزح حوول
الق ّ
صة .بذا كان طفلكم وواجه صعوبات في القراءة المكولّوفوة بلويوه،
ً
اجلسوا سووا وتوبوادلوو األدواأ فوي الوقوراءة فوقورة بوعود األاورح
وتحقّقوا من فهمهم وذلك عن طروو طورا األسو ولوة عولوى موداأ
القصة.
 .1ىشركوا ىصدقاء ىبنائكم في القوراءة الوجومواعويّوة .توقوابولووا شوهوروواً
للتح ّدث عن الكتاب الذي تم ااوتويواأه وىحصولووا عولوى بوعو
وجهات النظر من ىصدقاء آارون ،فذلك وجعل من القراءة نشواط
اجتماعي ممتع!
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ّ
المجالت سوواً .حيو ووموكون
اقرؤوا وناقشوا الصحيفة ومقاالت
لمقال بجانب صحن اإلفطاأ ىن وشو ّكول اسوتوراحوة مورحوب بوهوا
عوضا ً عن المحادثات االروتينية المعتادة ! فذلك ومكون ىن ووكوون
تعليمي بالنسبة لهم ...ومصدأ متعة لكم جميعاً.

