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،عزیزي ولي األمر/ الوصي
تم تطویره بصورة مشتركة

 
 األكادیمي للموسیقى واآلباء من الطالب المشاركین في األنشطة والخدمات والبرامج الممولة من العنوان األول. سیقوم الطالب Girard یوافق برنامج
 بمشاركة مسؤولیة تحسین التحصیل األكادیمي للطالب والوسائل التي سیقوم بھا المدرسة واآلباء في بناء وتطویر شراكة من شأنھا أن تساعد األطفال
 على تحقیق المعاییر العالیة للدولة. ھذا العام، عقد اجتماع إدخال الوالدین تقریبا في 17 مایو، 2021 إلعطاء اآلباء الفرصة إلدخال المدخالت في
.تطویر ھذا المیثاق

 
".لفھم كیف یمكن للعمل معا أن یفید طفلك ، من المھم أوال فھم أھداف المنطقة التعلیمیة والمدرسة من أجل التحصیل األكادیمي للطالب"
یمكن االطالع على األھداف وضوابط الحمایة المستكملة لمجلس التعلیم على موقع المنطقة التعلیمیة على شبكة اإلنترنت
philasd.org

 Girard Academic Music Program األھداف

.الصف الثامن عشر ودرجات الجبر الصف التاسع PSSA ستكون مجاالت التركیز الرئیسیة لدینا عشر درجات .Algebra Keystone و PSSA بزیادة الكفاءة وعشرات الریاضیات المتقدمة كما ھویة بواسطة امتحانات Gamp سیقوم
.وتنعكس في تقریر مرحلي سنوي في مدرستنا Algebra Keystone و PSSA بزیادة درجات التقدم في الریاضیات وإیالنا على النحو الذي حددتھ اختبارات Gamp سیقوم

:لمساعدة طفلك في تحقیق أھداف المنطقة التعلیمیة والمدرسة ، سوف تعمل المدرسة ، وأنت ، وطفلك معا
 

:مسؤولیات المدرسة / المعلمین
 Girard Academic Music Program will:

 
.قدم مناھجا عالیة الجودة والتعلیم في بیئة تعلیمیة داعمة وفعالة تتیح لألطفال المشاركین من تلبیة معاییر الدولة للتقدم األكادیمي للطالب واإلنجاز
.امسك مؤتمرات الوالدین والمعلمین، التي سیتم مناقشتھا خاللھا مناقشة ھذا المدمجة حیث یتعلق بتقدم كل طفل فردي وتحقیقھ
.تزوید اآلباء بالتقاریر المتكررة عن تقدم أطفالھم
.تزوید اآلباء بأمھات معقولة إلى موظفي المدرسة
.تزوید فرص اآلباء المتطوعین والمشاركة في المدرسة ومراقبة أنشطة الفصل الدراسي

:مسؤولیات األھل
:نحن ، بوصفنا أولیاء أمور، سوف
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.تعاون مع الموظفین والطالب لزیادة فرص التعلم التي توفرھا المدرسة لضمان تلبیة األطفال معاییر الدولة للتقدم األكادیمي للطالب واإلنجاز
 حضور مؤتمرات الوالدین والمعلمین والتجمعات المدرسیة مثل التوجھات والعودة إلى اللیلة المدرسیة، وتكون متاحة للتعاون مع موظفي المدرسة في
.المسائل الجریمة في تقدم كل طفل فردي وتحقیقھ
.كن متیقظا حول مراقبة حضور الطالب واالنطالس والتقدم األكادیمي
.تجنب جدولة المواعید الخارجیة خالل ساعات الدراسة إال في حاالت الطوارئ الشدیدة لتعظیم وصول الطالب إلى موظفي المدرسة والتعلم
 كن شركاؤا نشطا في تعلم طفلك، وتطوع في المدرسة وفي الفصول الدراسیة، وحضور مؤتمرات الوالدین والمعلمین، واالستجابة للمبادرات التي تعزز
.نجاح طفلك وتساعدھم على تحقیق معاییر ثابتة للتقدم واإلنجاز

:مسؤولیات الطالب

.إكمال جمیع المھام یومیا إلى أفضل ما لدینا
 مشاركة المعلومات مع أولیاء األمور واألوصیاء حول المتطلبات األكادیمیة، بما في ذلك تلك المسجلة یومیا في جدول األعمال أو نشرھا في الفصول
.الدراسیة من جوجل، وتسھیل التواصل المفتوح بین المدرسة ووالدیننا حول التقدم األكادیمي للطالب واإلنجاز
.خطط وتعاون بنشاط مع والدینا واألوصیاء لرصد تقدمي نحو تحقیق أھداف التعلم الفردیة
 كن مستعدا لحضور الفصل یومیا، وكن في الوقت المحدد، والتعاون مع توقعات كل فصل دراسي، كل مدرس في الفصل، وجمیع موظفي إشراف
.المدرسة
 إن إنفاق الجھود الكاملة لضمان أن أقابل أھدافي التعلیمیة والمساھمة في تطویر مجتمع مدارس أقوى، بما في ذلك المشاركة في األندیة الالمنھجیة التي
.تنطوي على تجارب اجتماعیة وأكادیمیة وریاضیة وموسیقیة

:التواصل حول تعلم الطالب
 Girard Academic Music Program تلتزم  بالتواصل المتكرر المزدوج مع العائالت حول تعلم األطفال. بعض الطرق التي یمكنك أن تتوقع منا

بوابة الوالدین
مؤتمرات اآلباء والمعلمین
مكالمات ھاتفیة ورسول المدرسة
النشرة اإلخباریة عبر اإلنترنت - أسبوعیا
رسائل البرید اإللكتروني / النصوص / المكالمات الھاتفیة إلى أولیاء األمور على تقدم الطالب
"مجدولة "الشاي مع االجتماعات الرئیسیة

:أنشطة لبناء الشراكات
 Girard Academic Music Program تقدم فعالیات وبرامج مستمرة لبناء شراكات مع العائالت.

المجلس االستشاري للمدرسة
مؤتمرات المعلمین األم الفصلیة
البیت المفتوح السنوي
توجھات الطالب
جمعیة الصفحة الرئیسیة والمدرسة
فرص العمل التطوعي / المراقبة / التظلیل
ورش عمل ألولیاء األمور


