JK-1st Grade recommendation form

לתלמידים העולים לגן טרום חובה –כיתה א' ()Junior Kindergarten-1st Grade
קבלת הטופס לא תאוחר מ  30 -בינואר.
שם התלמיד/ה._________________________________________________________________ :
שם ממלא הטופס._________________________:

קשר לתלמיד/ה.____________________:

היכרותי עם התלמיד/ה (שנים  /חודשים) ________________________________________________.
שם בית הספר (טרום חובה  /גן חובה)._________________________________________________:
כתובת בית הספר (טרום חובה  /גן חובה) .______________________________________________ :
טלפון 972 - _____________________________ :פקס972 -__________________________ :
דוא"ל.______________________________________________________ :

למורה  /גנן/ת :אנו מעריכים את שיתוף הפעולה שלך במילוי טופס זה .אנו מבקשים ממך להיות כן/ה לגבי היכולת
הלימודיות של התלמיד/ה .כל המידע שנקבל הוא חסוי בהחלט .אנו מבינים את הקושי בהערכת תלמיד ומודעים
באופן מלא לעובדה כי ילדים גדלים ,מתפתחים ומשתנים ללא הפסק .הערכתך תהייה הבסיס ליצירת הפרופיל של
התלמיד/ה .מילוי נכון ומהימן של ההערכה תעזור לתלמיד להשתלב באופן חלק ומהיר ככל הניתן בבית הספר.
במידה והתלמיד/ה לא יגיע  /תגיע מסיבה זו או אחרת ללמוד בבית הספר ,ההערכה תיגנז ולא יעשה בה כל שימוש.
תודה רבה על העזרה ושיתוף הפעולה.

התפתחות חברתית

בדרך כלל

לעיתים

נדיר

יכול להיות חבר
מרגיש נוח עם מבוגרים
משחק לבד בשמחה
משתף פעולה תוך כדי משחק
בעל דמיון
בעל יכולת להוביל
בעל יכולת להיות מובל – ללכת אחרי
משתמש בחומרים כראוי
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בדרך כלל

יכולות טרום לימודיות (טרום-אקדמיות)

נדיר

לעיתים

קשוב
תורם לדיון הקבוצתי
ממלא הוראות
עובד בשיתוף פעולה
משלים משימות
מפגין יכולת התמקדות במשימה
נע בין פעילויות באופן חלק וללא בעיות
מגיב באופן חיובי לביקורת בונה
סקרן
מוכן להתנסות בפעילויות חדשות
בעל יכולת לעבוד באופן עצמאי
בעל יכולת לפתור בעיות
מקשיב בקבוצה
מכבד סדירויות כיתתיות (סדרים והרגלים יומיומיים)
נהנה מאתגרים חדשים
בעל יכולת ביטוי רעיונות

התפתחות גופנית
מוטוריקה עדינה וקואורדינציה
מוטוריקה גסה וקואורדינציה
התפתחות שפתית (יכולת ביטוי)

יוצא מן הכלל

רמת פעילות (סמן/י את המתאים ביותר) □ :פעיל מאוד

□ פעיל

מתאים לגיל

עוד צריך להתפתח

□ סביל (פאסיבי)
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אנא רשום/י חמש מילים על מנת לתאר את התלמיד/ה:
___________________________________________________________________________.
האם ישנן יכולות יוצאות מן הכלל או נקודות לדאגה לגבי התלמיד/ה?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
האם ישנם סימנים המצביעים על בעיית למידה או בעיה שפתית?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
האם את/ה מודע/ת לאבחונים עצמאיים שהתלמיד/ה עבר בתחום הלימודי ,רגשי או גופני?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
האם ההורים משתפי פעולה ותומכים בתהליכים הלימודיים והחברתיים של הילד/ה?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
אנא שלחו את הטופס לכתובת:
Director of Admissions
Charles E. Smith Jewish Day School
1901 E. Jefferson Street
Rockville, Maryland 20852

*ניתן לשלוח גם באמצעות פקס1-301-692-4813 :או דוא"לadmission@cesjds.org :
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