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 ھذه لیست سیاسة مشاركة األھل واألسرة بأكملھا لھذه المدرسة. وھو موجز یقصد بھ توفیر المعلومات األساسیة الواردة في السیاسة. إذا كانت ھذه
 وقد تحتوي على أخطاء. یرجى التواصل مع Google اللغة بلغة أخرى غیر اإلنجلیزیة ، فقد تمت ترجمتھا تلقائیًا بواسطة خدمة الترجمة من

.مدرسة طفلك إذا كان لدیك أي أسئلة عن المعلومات المقدمة أدناه أو لتلقي سیاسة مشاركة األھل واألسرة الكاملة

:كیف وضعنا ھذه السیاسة وبرامج مشارطة الوالدین والعائلة مع المدخالت األصل
 في الربیع، یتم تشجیع اآلباء على حضور اجتماع یمكنھم مراجعتھ وإدخال المدخالت في ھذه الوثیقة وكذلك المدمجة. عقد اجتماع اإلدخال الصادر
 في الربیع ھذا العام في 17 مایو 2021. باإلضافة إلى ذلك، قدم الوالدان المدخالت وكان لدیھم فرصة للمشاركة في القرارات المتعلقة ببرامج
:العنوان 1 وتقدیم اقتراحات تتعلق بتحسین التعلیم ألطفالھا وجمیع األطفال من خالل ما یلي
شھریا - (SAC) المجلس االستشاري للمدرسة
االجتماعات الرئیسیة والمدرسة - شھریا
شاي مع قاعة المدینة الرئیسیة و / أو افتراضیة (ثنائیة شھریا)

:معلومات حول عنواننا السنوي األول الوالدین
 نحمل اللقب السنوي الذي أقابلھ كل عام في السقوط إلى لیلة المدرسة. سیحدث اجتماع ھذا العام في سبتمبر 2021، حیث ندعو جمیع اآلباء إلى
 المشاركة. خالل ھذا االجتماع، سنبلغھم برمجة العنوان األول، ومتطلبات الملكیة األولى، وأنا جزء من مؤھالت المعلمین وحقوق الوالدین
 المعرفة، ومعاییر المحتوى األكادیمي الحكومي، وكیفیة مراقبة تقدم الطالب والعمل مع المعلمین. سنقدم أیضا وإرسال نسخة من سیاسة إشراك
.الوالدین والعائلة وكذلك المدمجة في ذلك الوقت. سیتم إعالم اآلباء باالجتماع عن طریق المسافر والتقویم الشھري ورسول المدرسة

:كیف یمكنك أن تتوقع أن تتواصل المدرسة معك حول مشاركة الوالدین والعائلة وكذلك معلومات مھمة أخرى
 یتم إخطار أولیاء األمور باالجتماعات عبر البرید اإللكتروني، والنشرة اإلخباریة األسبوعیة على اإلنترنت، والتقویم المدرسي الشھري والرسول
 جمیع المعلومات .(SAC-PM الشاي ث / مدیر المدرسة؛ الصفحة الرئیسیة والمدرسة و) المدرسي. تعقد االجتماعات في الصباح والمساء
 متوفرة بلغات متعددة وفي لغة صدیقة للوالدین الستیعاب احتیاجات األسرة. سیتم توزیع سیاسة األسرة األصلیة وسیاسة المشاركة على جمیع
 أن یسمعوا منا، من خالل النشرة اإللكترونیة Hasy األسر في مخططي الطالب ونشروا على موقع مدرستنا. یمكن أن یتوقع بعض أولیاء أمور
 Porta األسبوعیة اإللكترونیة، والمكالمات الھاتفیة / الرسائل النصیة من الموظفین، والمكالمات الھاتفیة اآللیة، وتقاریر تقدم الطالب ومن خالل
.الوالدین. الترجمات متوفرة عند الطلب

:كیف قمنا بتطویر المیثاق الوالد المدرسي مع المدخالت األصل
 في الربیع، یتم تشجیع الوالدین لحضور اجتماع لدیھم الفرصة لھذه الفرصة لمراجعة وإدخال المدخالت في ھذه الوثیقة، وكذلك المیثاق. تم إخطار
 أولیاء األمور بھذا االجتماع من خالل النشرة اإلخباریة عبر اإلنترنت، وموقع المدارس ومن خالل رسول المدرسة. عقد اجتماع اإلدخال الرئیسي
.ھذا في 17 مایو 2021

 كیف نشارك اللقب األول معلومات المیزانیة مع اآلباء واألمھات والحصول على مدخالت الوالدین في كیفیة قضاء أموال
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 خالل االجتماع الشتوي، الذي عقد في 16 فبرایر 2021، أتیحت لھ اآلباء الفرصة لتقدیم المدخالت وتقدیم اقتراحات في الخطة المدرسیة
 والمیزانیة. في ھذا الوقت، أعطى اآلباء المدخالت في كیفیة رؤیة أموال إشراك الوالدین وتقدیم مالحظات حول نوع الدعم الذي یرغبون في رؤیتھ
 سن. مع مراعاة ھذه االقتراحات، نتحرك إلى األمام في تحدیث مخزوننا من الكتب المدرسیة وتوفیر قدر أكبر من الوصول إلى الكتیب المدرسي،
.یحتمل أن یكون مصحوبا بتدریب اآلباء والكتیبات لمركز الترحیب لدینا

:كیف سنعمل مع الشركات وغیرھا من الشركاء المجتمعیین لتوفیر الموارد للعائالت
 لیلة الكلیة: یسحب ھذا الحدث ممثلین من مختلف الكلیات المحلیة لمساعدة طالب المدارس الثانویة لدینا على اتخاذ خیارات مستنیرة حول التعلیم •
.Drexel، St ،العالي. في عام 2019 إلى 20، شاركت 18 كلیات ومؤسسات في ھذا الحدث، بما في ذلك جامعة بنسلفانیا
 SAT تدریس: منظمة تعمل مع المدرسة لتقدیم فصول السبت والتصرف. یدیر تدریس أیضا لیلة الوالدین في المدرسة كل عام لشرح الفرق بین •
.والتصرف وكیفیة التحضیر لكلیھما
 جمعیة جینا - جیرارد الشرقیة ھي منظمة حي التطوع تساعد على الحفاظ على الجودة السكنیة وتعزیزھا في منطقنا. نحن نعمل مع ھذه المنظمة •
.للدفاع عن المجتمع، بما في ذلك طالبنا والحفاظ على غرفة تبادل المعلومات عن األحداث والمناسبات المجتمعیة

:كیف سنبني قدرة اآلباء على دعم النجاح األكادیمي لطفلك
 یتم تقدیم العدید من ورش العمل والتدریب ألولیاء األمور في جمیع أنحاء العام الدراسي. واحدة من الموضوعات المشمولة تستخدم الحرم الجامعي
 الالنھائي (دفتر السھام عبر اإلنترنت واستخدام بوابة الطالب لمشاھدة الموارد المتاحة). خالل اللقب السنوي الذي أقابلھ، عقد كل سبتمبر، ونحن
 نشارك مع أولیاء األمور متطلبات الملكیة األول، الجزء أ، المعاییر األكادیمیة للدولة والتقییمات األكادیمیة المحلیة. ھناك ثالث مؤتمرات بطاقة
 تقریر في جمیع أنحاء العام الدراسي، نوفمبر، فبرایر وأبریل، مع عقد مؤتمر مسائي في كل مرة. خالل ھذه المؤتمرات، یناقش المعلمون مع اآلباء
 واألمھات، وكیفیة العمل مع المعلمین ومراقبة تقدم طفلھم. سیحصل اآلباء أیضا على ھذه المعلومات خالل اتجاه الصف الخامس والسادس
.والسادس لآلباء واألمھات والطالب

:كیف سنقوم بتدریب موظفي المدارس بإدخال الوالدین للتواصل والعمل مع الوالدین كشركاء متساوین
 تتوفر المسوحات لآلباء واألمھات خالل جمیع األحداث واالجتماعات والمؤتمرات. یتم نقل نتائج المسوحات األصل ومشاركتھا مع الموظفین أثناء
 التطویر المھني في جمیع أنحاء العام الدراسي. في أغسطس، سیتم تدریب الموظفین على أفضل التواصل والتعاون مع الوالدین كشركاء في تعلم
.الطالب

:طرق أخرى سنؤید مشاركة الوالدین والعائلة
المؤتمرات الوالد حسب الحاجة
الشاي مع الرئیسي (شھریا)
المنزل والمدرسة االجتماعات
SAC اجتماعات


