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،عزیزي ولي األمر/ الوصي
تم تطویره بصورة مشتركة

 
 الجزء ، I وأولیاء أمور الطالب المشاركین في األنشطة والخدمات والبرامج التي تمولھا العنوان Girard Academic Music Music یتفق برنامج
A من كل طالب (ESSA) على أن ھذا المدمج یوضح كیف أن الوالدین وموظفي المدرسة بأكملھ ، و سیشارك الطالب مسؤولیة تحسین التحصیل 
 الدراسي للطالب والوسائل التي ستقوم بھا المدرسة واآلباء واألمھات بتطویر شراكة تساعد األطفال على تحقیق المعاییر العالیة للوالیة. ھذا العام ، تم
.عقد اجتماع مدخالت الوالدین تقریبًا في 7 یونیو 2022 لمنح اآلباء الفرصة إلعطاء مدخالت في تطویر ھذا المدمجة
 
".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
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.للصف الثامن وعشرات الجبر في الصف التاسع PSSA ستكون مجاالت التركیز الرئیسیة لدینا ھي درجات .Algebra Keystone و PSSA من الكفاءة وعشرات الریاضیات المتقدمة كما حددتھا امتحانات GAMP سوف یزید
.وینعكس في تقریر المدارس السنویة لمدرستنا Algebra Keystone و PSSA كما حددتھ امتحانات ELA من درجات التقدم في الریاضیات و GAMP سیزید

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

:مسؤولیات المدرسة / المعلمین
 Girard Academic Music Program will:

 
 توفیر المناھج الدراسیة عالیة الجودة والتعلیم في بیئة تعلیمیة داعمة وفعالة تمكن األطفال المشاركین من تلبیة معاییر الوالیة للتقدم األكادیمي للطالب
.واإلنجاز
.عقد مؤتمرات الوالدین والمعلمین ، والتي سیتم من خاللھا مناقشة ھذا المدمجة من حیث صلتھا بتقدم كل طفل وإنجازه
.تزوید اآلباء بتقاریر متكررة عن تقدم أطفالھم
.تزوید اآلباء بوصول معقول إلى موظفي المدرسة
.توفیر فرص أولیاء األمور للتطوع والمشاركة في المدرسة ومراقبة أنشطة الفصل الدراسي

:مسؤولیات األھل
:نحن ، بوصفنا أولیاء أمور، سوف
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.التعاون مع الموظفین والطالب لزیادة فرص التعلم التي توفرھا المدرسة لضمان استیفاء األطفال معاییر الوالیة للتقدم األكادیمي للطالب واإلنجاز
 حضور مؤتمرات الوالدین والمعلمین والتجمعات المدرسیة مثل التوجھات والعودة إلى لیلة المدرسة ، وتكون متاحة للتعاون مع موظفي المدرسة في
.صدور صلة كل طفل على تقدم كل طفل وإنجازه
.كن متیقظًا بشأن مراقبة حضور طالبنا ، وتأخر ، والتقدم األكادیمي
.تجنب جدولة المواعید الخارجیة خالل ساعات الدراسة باستثناء حاالت الطوارئ الشدیدة لزیادة وصول الطالب إلى موظفي المدرسة والتعلم
 كن شركاء نشطین في تعلم طفلنا ، والتطوع في المدرسة وفي الفصل الدراسي ، وحضور مؤتمرات الوالدین والمعلمین ، واالستجابة للمبادرات التي
.تعزز نجاح طفلنا وتساعدھم على تلبیة معاییر ثابتة للتقدم واإلنجاز

:مسؤولیات الطالب

.أكمل جمیع المھام یومیًا ألفضل قدرتنا
 شارك المعلومات مع أولیاء األمور واألوصیاء حول المتطلبات األكادیمیة ، بما في ذلك تلك المسجلة یومیًا في جدول األعمال أو المنشور في الفصل
.وتسھیل التواصل المفتوح بین المدرسة وأولیاء أمورنا حول التقدم األكادیمي للطالب واإلنجاز ، Google الدراسي في
.خطط والتعاون بنشاط مع والدینا وأوصیاءنا لمراقبة تقدمي نحو تحقیق أھداف التعلم الفردیة
 كن مستعًدا لحضور الفصل یومیًا ، وكن في الوقت المحدد ، والتعاون مع توقعات كل فصل دراسي ، وكل مدرس في الفصل ، وجمیع موظفي اإلشراف
.على المدرسة
 قم بإنفاق الجھد الكامل لضمان تحقیق أھداف التعلم الخاصة بي والمساھمة في تطویر مجتمع مدرسي أقوى ، والذي یشمل 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
المكالمات الھاتفیة والرسول المدرسي
النشرة اإلخباریة عبر اإلنترنت - أسبوعیًا
رسائل البرید اإللكتروني/النصوص/المكالمات الھاتفیة ألولیاء األمور حول تقدم الطالب
مجدولة "الشاي مع المدیر" االجتماعات

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

المجلس االستشاري للمدرسة
مؤتمرات المعلمین الفصلیة
البیت المفتوح السنوي
توجھات الطالب
رابطة المنزل والمدارس
فرص للتطوع/المراقبة/التظلیل
ورش عمل الوالدین


