
Anaokuluna

baş lamak 
hem sizin hem de çocuğunuz için önemli bir 

dönüm noktasıdır!

Bu doğrul tuda 
…çocuğunuzun okula geçiş sürecine 
ve okulda başarılı olmasına yardımcı 
olmak üzere tasarlanan bir programa 

DAVETLİSİNİZ.

macerasına hoş 
geldiniz

B İR SONRAKİ 
AŞAMA Nedir?

Okul 
başlangı -

c ında:

1. Aile ile Bağlantı için 
çocuğunuzun öğretmeniyle
tanışın.  Bu birbirinizi tanımak

için harika bir fırsattır. 

+ Çocuğunuz okul öncesi eğitimi veya bakımı almışsa
lütfen erken eğitim sağlayıcınızdan aldığınız bilgileri
yeni öğretmeni ile paylaşmayı düşünün.

+ Ayrıca çocuğunuzla ilgili sahip olabileceğiniz tüm
değerlendirme bilgilerini de paylaşabilirsiniz.

Kasım’ ın i lk 
dönemine 

kadar: 

2. Çocuğunuzun öğretmenine
WaKIDS süreci boyunca
çocuğunuz hakkında ne
öğrendiğini sorun.

Öğretmene şunlar gibi soruları sorabilirsiniz: 

+ Çocuğumun hangi konularda başarılı olduğunu fark
ettiniz?

+ Sınıfta yapılan çalışmaya destek olarak evde hangi
yardımcı çalışmaları yapabilirim?

Kaynaklar :
WaKIDS internet sitesi  

www.k12.wa.us/WaKIDS

Aile ile bağlantı görüşmelerinde rehber olarak  
“Introducing Me!” (Kendimi Tanıtıyorum!) isimli kitapçık 

 https://bit.ly/2HH88Sk 

Washington Eyaleti Erken Öğrenim 
ve Gelişim İlkeleri, 

Doğumdan 3. sınıfa kadar 

https://bit.ly/39RcMt0 

Anaokuluna başlayanlarda yaygın olarak görünen ve 
WaKIDS tarafından ölçülen karakteristikler 

https://bit.ly/3bTsCFk 

WaKIDS ve Washington Eyaleti Standartları 
https://bit.ly/2SPNshw 

360-725-6161

işte çocuğunuz için 
parlak bir gelecek.

Anaokulunu çocuğunuz 
için harika bir deneyim 
haline getirme yolunda 
bizimle çalıştığınız için 

teşekkürler! 
2013
13-0032



Ne: WaKIDS.

Çocuğunuz Anaokuluna 
başlarken.

Ne zaman:

Nerede:

Neden:

Çocuğunuzun yeni okulunda.

Çünkü birlikte çalışarak hayat 
boyu öğrenmeye mümkün olan 
en iyi şekilde başlayabiliriz.

nedir?
Washington Anaokulu Gelişim Becerileri 
Envanteri - veya WaKIDS – şu aşamalara 
yönelik bir süreçtir: 

• Öğrencilere ve velilere anaokulunun
tanıtılması.

• Öğrencilerin güçlü yönlerinin
değerlendirilmesi.

• Öğrencilerin okulda başarılı olmasını
sağlayacak olan çocuk gelişim ve öğrenim
karakteristiklerinin tartışılması.

Çocuğunuzu en iyi siz tanırsınız. Çocuğunuzun 
öğrenimine verilen desteğe yardımcı olacak 
ve anaokuluna geçişin mümkün olduğunca 
sorunsuz şekilde olmasını sağlayacak olan 
önemli birer ekip üyelerisiniz.

Başar ıya Giden Yol : 

i le bağlantı
aile 

Sizi ve çocuğunuzu 
tanımak üzere ortak 
hareket eden aileler 

ve öğretmenler. 

çocuğun bir 

bütün olarak 
değerlendir i lmesi

En çok ihtiyaç duyulan 
noktaya odaklanarak 
destek vermek için 

çocuğun güçlü yanlarını 
bulan öğretmenler. 

erken öğrenimde

birliği

Çocukların  
başarılı olmasına 

yardımcı olmak için bilgi 
paylaşımında bulunan 

anaokulu öğretmenleri ve 
erken öğrenim sağlayıcıları. 

sonuçÇocuğunuzun okul  
başarısı için bir rota 

oluşturulması.




