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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 قمنا بتطویر ھذه السیاسة وبرامج مشاركة الوالدین واألسرة لدینا مع مدخالت الوالدین
 في الربیع ، یتم تشجیع اآلباء على حضور اجتماع یمكنھم مراجعتھ وإعطاء المدخالت في ھذا المستند وكذلك المدمجة. تم عقد اجتماع مدخالت
 الوالدین في الربیع لھذا العام في 7 یونیو 2022. باإلضافة إلى ذلك ، قدم اآلباء مدخالت وكان لدیھم الفرصة للمشاركة في القرارات المتعلقة
:ببرامج العنوان 1 وتقدیم اقتراحات تتعلق بتحسین التعلیم ألطفالھم وجمیع األطفال من خالل ما یلي
شھریًا - (SAC) المجلس االستشاري للمدرسة
اجتماعات المنزل والمدرسة - شھریًا
الشاي مع قاعة المدینة الرئیسیة و/أو االفتراضیة (كل شھرین)

:معلومات حول اجتماع الوالدین العنوان األول الخاص بنا
 نحتفظ بلقب سنوي في اجتماع كل عام في الخریف في لیلة المدرسة. سیحدث اجتماع ھذا العام في سبتمبر ، حیث ندعو جمیع اآلباء للمشاركة.
 خالل ھذا االجتماع ، سنقوم بإبالغھم ببرنامج العنوان األول ، ومتطلبات العنوان األول ، ومؤھالت المعلم وحقوق الوالدین في معرفة ، ومعاییر
 المحتوى األكادیمي للدولة ، وكیفیة مراقبة تقدم الطالب والعمل مع المعلمین. سنقدم ونرسل إلى المنزل نسخة من سیاسة مشاركة الوالدین واألسرة
.التقویم الشھري ورسول المدرسة ، Flyer وكذلك المدمجة في ذلك الوقت. سیتم إخطار أولیاء األمور حول االجتماع من قبل

:كیف یمكنك أن تتوقع أن تتواصل المدرسة معك حول مشاركة الوالدین واألسرة وكذلك المعلومات المھمة األخرى
 یتم إخطار أولیاء األمور باالجتماعات من خالل البرید اإللكتروني ، والنشرة اإلخباریة األسبوعیة على اإلنترنت ، والتقویم المدرسي الشھري
 جمیع المعلومات .(SAC-PM و Home & School-مع المدیر الرئیسي TEA) والرسول المدرسي. تعقد االجتماعات في الصباح والمساء
 متوفرة بلغات متعددة ولغة صدیقة للوالدین لتلبیة احتیاجات األسرة. سیتم توزیع سیاسة العائلة المدمجة والمشاركة على جمیع العائالت في
 مخططي الطالب لدینا ونشرھا على موقع مدرستنا. یمكن لبعض أولیاء األمور الواضحة أن یتوقعوا سماع منا من خالل النشرة اإللكترونیة
 .Parent Porta األسبوعیة ، والمكالمات الھاتفیة/الرسائل النصیة من الموظفین ، والمكالمات الھاتفیة اآللیة ، وتقاریر تقدم الطالب ومن خالل
.الترجمات متوفرة عند الطلب

:كیف قمنا بتطویر الوالد الوالد المدمج مع مدخالت الوالدین
 في الربیع ، یتم تشجیع اآلباء على حضور اجتماع لدیھم الفرصة لمراجعة وإعطاء المدخالت في ھذا المستند ، وكذلك المدمجة. تم إخطار أولیاء
 األمور بھذا االجتماع من خالل النشرة اإلخباریة عبر اإلنترنت ، وموقع المدرسة ومن خالل الرسول المدرسي. تم عقد اجتماع مدخالت الوالدین
.ھذا في 7 یونیو 2022

 معلومات المیزانیة مع أولیاء األمور ونحصل على مدخالت الوالدین في كیفیة إنفاق صنادیق I كیف نشارك العنوان
:٪ مشاركة الوالدین بنسبة 1

 خالل اجتماع الشتاء ، الذي عقد في 15 فبرایر 2022 ، أتیحت لآلباء الفرصة لتقدیم المدخالت وتقدیم اقتراحات في خطة المدرسة والمیزانیة. في
 ھذا الوقت ، أعطى اآلباء مدخالت حول كیفیة رؤیة أموال مشاركة الوالدین إلنفاقھا وتقدیم مالحظات حول نوع الدعم الذي یرغبون في رؤیتھ.
.سیتم إنفاق مشاركة الوالدین على توفیر التدریب لآلباء واألمھات والكتیبات لمركز الترحیب لدینا



:كیف سنعمل مع الشركات وشركاء المجتمع اآلخرین لتوفیر الموارد للعائالت
 الكلیة لیلة: ھذا الحدث یسحب ممثلین من مختلف الكلیات المحلیة لمساعدة طالب المدارس الثانویة لدینا على اتخاذ خیارات مستنیرة حول التعلیم •
.العالي
 جینا - جمعیة جیرارد إیست جوار الحي ھي منظمة حي متطوع تساعد في الحفاظ على جودة الحیاة السكنیة في منطقتنا وتعزیزھا. نحن نعمل •
.مع ھذه المنظمة للدفاع عن المجتمع ، بما في ذلك طالبنا ، والحفاظ على مقاصة للمعلومات واألحداث المجتمعیة
مسرح الفانوس •
دریكسیل •
جامعة بنسلفانیا •
الترس (جمعیة جیرارد العقارات للمساكن) •
مركز كیمیل •
مسرح شارع الجوز •
• Clef Club
فیلي بوبس •
.توفر ھذه المنظمات الدعم للطالب ، وفي بعض األحیان ، للعائالت

:كیف سنبني قدرة أولیاء األمور على دعم النجاح األكادیمي لطفلك
 دفتر) Infinite یتم تقدیم العدید من ورش العمل والتدریب لآلباء طوال العام الدراسي. أحد الموضوعات المغطاة ھو استخدام الحرم الجامعي
 خالل اجتماع اللقب السنوي األول ، الذي یعقد كل سبتمبر ، نشارك مع .(الصف عبر اإلنترنت واستخدام بوابة الطالب لمشاھدة الموارد المتاحة
 أولیاء األمور متطلبات العنوان األول ، والجزء أ ، والمعاییر األكادیمیة للوالیة والتقییمات األكادیمیة المحلیة. ھناك ثالثة مؤتمرات لبطاقات
 التقاریر طوال العام الدراسي ، نوفمبر ، فبرایر وأبریل ، مع مؤتمر مسائي یتم تقدیمھ في كل مرة. خالل ھذه المؤتمرات ، یناقش المعلمون مع
 أولیاء األمور ، وكیفیة العمل مع المعلمین ومراقبة تقدم طفلھم. سیتلقى أولیاء األمور ھذه المعلومات أیًضا خالل التوجیھ الخامس والسادس والتاسع
.لآلباء والطالب

:كیف سنقوم بتدریب موظفي المدرسة مع مدخالت الوالدین للتواصل والعمل مع أولیاء األمور كشركاء متساوین
 یتم توفیر الدراسات االستقصائیة لآلباء واألمھات خالل جمیع األحداث واالجتماعات والمؤتمرات. یتم تقییم نتائج استطالعات الوالدین ومشاركتھا
 مع الموظفین خالل التطویر المھني طوال العام الدراسي. في أغسطس ، سیتم تدریب الموظفین على أفضل طریقة التواصل والتعاون مع أولیاء
.األمور كشركاء في تعلم الطالب

:طرق أخرى سندعم مشاركة الوالدین واألسرة
مؤتمر الوالدین حسب الحاجة
الشاي مع المدیر (ثنائیة الشھرین)
اجتماعات المنزل والمدرسة
SAC اجتماعات


