
يلعب الوالدين واألرسة دورا مهام يف عملية الواجب املنزيل، وميكن لألرسة مساعدة 

األطفال يف تطوير عادات دراسة جيدة وسلوكيات تقود ألن يصبحوا متعلمني باستمرار. 

دور األرسة ليس أداء الواجب املنزيل عنهم بل تقديم الدعم والتشجيع الالزم لهم وطرح 

األسئلة التي تساعدهم يف الوصول لإلجابات بنفسهم.

ملاذا مينح املعلمني الطالب واجب منزيل؟ يستخدم املعلمني الواجب 
املنزيل:

•  مساعدة الطالب يف فهم ومراجعة العمل الذي متت تغطيته يف الفصل

•  معرفة ما إذا كان الطالب قد فهموا الدرس

•  مساعدة الطالب يف تعلم كيفية أيجاد واستخدام املزيد من املعلومات حول موضوع 

محدد.

•  تعليم املسؤولية والروتني

طرق دعم مجهودات طفلك يف أداء الواجب املنزيل

•  أخلق توازن بني الطلبات األخرى يف الوقت الخاص بطفلك – األنشطة املدرسية، 

الرياضة واملهام الروتينية مع الوقت املتوقع للواجب املنزيل.

•  معرفة أسلوب تعلم طفلك – يؤدي بعض الطالب جيدا مع فرتات راحة متكررة 

وبعضهم يف بيئة نشطة والبعض اآلخر يف بيئة هادئة. قم مبناقشة ذلك مع طفلك، مع 

التجربة إذا أمكن ملعرفة التوقيت واإلعداد املناسب إلكامل الواجب املنزيل.

For more information, go to:  
www.capta.org/homework 
Or search “homework” at www.PTA.org

معلومات ونصائح للوالدين
الواجب املنزيل: 

•  تشجيع طفلك عىل مهارات حسن التدبري وحل املشاكل. عىل سبيل املثال، إذا نيس 

الطالب أداء واجب مفروض اسأله أسئلة مثل "هل تم وضع الواجب يف مكان ما عىل 

املوقع االلكرتوين؟ من ميكنك االتصال به من فصلك للحصول عىل الواجب املفروض؟ أو 

هل بحثت عنه يف حقيبة الظهر الخاصة بك؟

•  قم بوضع روتني عائيل لعادات أكل ونوم صحية.

•  شارك يف ليلة العودة إىل املدرسة، اجتامعات أولياء األمور واملعلمني والربامج املفتوحة 

وقم بقراءة جميع املراسالت التي تأيت من املدرسة.

ما هو الوقت الذي يجب أن يقضيه طفيل يف أداء الواجب املنزيل كل ليلة؟ 
يوافق معظم املعلمني عىل:

•  لألطفال من مستوى الحضانة للصف الثاين يكون الواجب املنزيل أكرث فعالية إذا مل 

يتجاوز زمنه 20 دقيقة يف كل يوم مدريس.

•  األطفال األكرب سنا يف الصفوف من 6-3 ميكنهم تحمل 60-30 دقيقة يف اليوم

•  األطفال يف املدارس املتوسطة والعليا ميكنهم قضاء ساعتني يف الواجب املنزيل

•  مع ذلك، فإن وقت واسرتاتيجيات الواجب املنزيل ميكنها أن تختلف من معلم آلخر 

ومدرسة ألخرى.

أشياء لتسأل عنها حول الواجب املنزيل

•  ميكن ملعلم الطفل الخاص بك أن يخربك يف ليلة العودة إىل املدرسة الوقت الذي 

يتوقع أن يقضيه الطالب ألداء الواجب املنزيل

•  قد يكون ملعلم طفلك موقع إلكرتوين أو مصدر آخر ينزل فيه الواجب املنزيل 

والواجبات املفروضة.

•  قد يكون ملدرسة طفلك نظام درجات إلكرتوين يسمح للوالدين فحص درجات طفلهم 

وحضوره ووضع الواجب املنزيل بشكل يومي. يسمح ذلك بجعلك مواكبا ألية مسائل 

قبل أن تصبح مشاكل.

•  من املهم معرفة كيفية التعامل مع الواجب املنزيل إذا احتاج طفلك إىل الغياب. 

يجب التأكد من أنك وطفلك تعرفون وتفهمون هذه السياسة لكل فصل.


