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 نظره عامه 

وأفراد   ال يمكن للوكالة التعليمية المحلية في مقاطعة دوفال الحصول على أموال الباب األول، الجزء ألف إال إذا أجرت اتصاالت مع جميع اآلباء

من قانون التعليم االبتدائي والثانوي بصيغته المعدلة  1116الوالدين واألسر بما يتفق مع المادة األسرة ونفذت برامج وأنشطة وإجراءات إلشراك 

 .  يتم تخطيط وتنفيذ البرامج واألنشطة واإلجراءات بالتشاور مع أولياء أمور األطفال المشاركين.1965بموجب قانون كل طالب ينجح لعام  

 
من اآلباء واألسر لتحسين تحصيل الطالب وأدائهم.  ويمكن أن تشمل عملية التخطيط أيضا   ويلزم وضع خطط على مستوى المدرسة بمساهمة

التشاور الهادف مع أرباب العمل وكبار رجال األعمال والمنظمات الخيرية.  سيساعد هذا النموذج المدارس بأفضل الممارسات المتوافقة مع  

 حلية لالمتثال.  التوقعات الفيدرالية وتوقعات الواليات والتوقعات الم

 

 وفيما يلي نهج يمكن استخدامه لمشاركة الوالدين واألسرة.
 

 

  

Conduct a 
Comprehensive 

Needs Assesment

Identify Barriers to 
Parent and Family 

Engagement

Prioritize Barriers

Identify Strategies to 
Overcome Barriers 

to Parent and Family 
Engagement 

Develop a 
Parent and Family 

Communication Plan

Develop an 
Accessibility Plan to 

Include ALL 
Caregivers

Plan to Build the 
Capacity of Parents 

for Student 
Achievement

Plan to Develop Staff 
so they know how to 
Partner with Parents 

and Families 

Align Funding 
Sources and 

Collaborate Funding 
Sources

Partner with 
Community Partners, 
Business Partners, 

and Faith Based 
Partners

Implement 
Communication, 

Parent Engagement, 
and Staff 

Development Plans

Conduct Formative 
and Summative 
Evalautions and 

Amend as Needed

 
 

 "عامل األطفال كما يحدثون فرقا وسيحدثون ذلك. " 
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 ضمانات 

أنا، أشهد بموجب هذا بأن جميع الحقائق واألرقام والتمثيالت الواردة في خطة مشاركة الوالدين واألسرة الفيدرالية هذه صحيحة  
وصحيحة ومتسقة مع بيان الضمانات لهذه اإلعفاءات. وعالوة على ذلك، فإن جميع القوانين واللوائح واإلجراءات المعمول بها؛ 

امجية؛ وسيتم تنفيذ إجراءات الرقابة المالية والحفاظ على السجالت لضمان المساءلة السليمة عن إنفاق المتطلبات اإلدارية والبرن
األموال على هذا المشروع. وستكون جميع السجالت الالزمة إلثبات هذه المتطلبات متاحة للمراجعة من قبل الموظفين المحليين 

كما أشهد بأن جميع النفقات ستكون ملزمة في تاريخ نفاذ المشروع أو بعده  وموظفي الواليات والموظفون االتحاديون المناسبون.
وقبله. ولن يبلغ عن المدفوعات إال حسب االقتضاء لهذا المشروع، ولن تستخدم لمطابقة األموال في هذا المشروع أو أي مشروع 

 تود سيمبسون خاص، حيثما كان ذلك محظورا.

☒ 
القسم  وستحكم المدرسة التعريف القانوني لمشاركة الوالدين واألسرة، وستنفذ برامج وأنشطة وإجراءات وفقا للتعريف المبين في

 ؛ ESEA  Sمن 8101

☒ 
إشراك آباء وأسر األطفال الذين خدموا في الباب األول، الجزء ألف في القرارات المتعلقة بكيفية إنفاق أموال الباب األول، الجزء  

 ([؛ 3( و)ج()1)ب()1116المخصصة لألسرة ]القسم ألف

☒ 
أن تقوم باالشتراك مع األسرة التي تقوم بالوصاية على الطالب بصياغة سياسة مشاركة أولياء األمور واألسرة في المدرسة   -  1

 [؛ (1)ب()1116واألسرة للمجتمع المحلي ]القسم وتوزيعها على آباء األطفال المشاركين وإتاحة خطة مشاركة الوالدين 

☒ 
بطريقة منظمة ومستمرة وفي الوقت المناسب، في تخطيط ومراجعة وتحسين البرامج في إطار  إشراك اآلباء واألمهات واألسرة، 

هذا الجزء، بما في ذلك تخطيط ومراجعة وتحسين سياسة مشاركة أولياء األمور واألسرة في المدرسة والتطوير المشترك لخطة  

 ([؛ 3)ج()1116( ]القسم 2)ب()  1114القسم البرنامج على نطاق المدرسة بموجب 

☒ 
استخدام نتائج استعراض سياسة إشراك الوالدين واألسرة لتصميم استراتيجيات إلشراك الوالدين واألسرة على نحو أكثر فعالية،  

 ()ج([؛ 2)أ() 1116]القسم ولتنقيح، عند الضرورة، مشاركة أولياء األمور واألسرة في المدرسة

☒ 
، غير مرضية ألولياء األمور وعائلة األطفال المشاركين، 1112إذا كانت خطة الباب األول، الجزء أ، التي وضعت بموجب القسم 

 ([؛ 4)ب()1116]القسم ستقدم المدرسة تعليقات الوالدين واألسرة مع الخطة عندما تقدم المدرسة الخطة إلى وكالة التعليم المحلية 

☒ 
الوالدين واألسرة عن أداء طفلهما في تقييم الدولة في الرياضيات وفنون اللغة والقراءة على األقل ]القسم   تقديم تقرير لكل من

 ([؛ 1()ب()6)ح()1111

☒ 
( أسابيع متتالية أو أكثر 4تقديم إشعار لكل من الوالدين واألسرة في الوقت المناسب عندما يتم تعيين طفلهما أو تم تعليمه لمدة أربعة ) 

 و '؛2()ب(' 1)ه()1112]القسم   56 .200القسم  CFR  34بالمعنى المقصود في الفصل الدراسي في   معتمدل معلم غير من قب 

☒ 
تقديم معلومات إشعار لكل من الوالدين واألسرة في الوقت المناسب بشأن حقهم في طلب معلومات عن المؤهالت المهنية لمعلمي  

 '[. 2()أ('1)ج()1112و المادة (  I()1()أ()1)ه()1112الفصل الدراسي للطالب والبارابروفيسيونال ]القسم 
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 تقييم االحتياجات 

شاركة الوالدين واألسرة.  عند االجتماع مع اآلباء وأصحاب المصلحة، توفر البيانات المستقاة من عملية تقييم االحتياجات  تقييم االحتياجات هو أساس خطة م

ند إلى  تعسفية ولكنها تست  بيانات عن العام السابق واالتجاه يمكن استخدامها التخاذ قرارات بشأن تنفيذ الخطة للعام المقبل.  وبهذه الطريقة، فإن القرارات ليست

 البيانات وهادفة.    

 

 النتائج المالية والبرنامجية للعام السابق

 السابقة   المالية  السنة روم و  نظرة عامة مالية 
 )هذا القسم غير مطلوب لمدارس الباب األول الجديدة( 

إجمالي مخصصات الوالدين واألسرة من 

 السنة السابقة  
 إجمالي األموال المتبقية مجموع األموال المنفقة  

 دوالر  892.89 دوالرات  2 507.11 400.00دوالرات،  3

خالل   إذا بقيت األموال في نهاية العام، فاشرح سبب عدم إنفاق األموال بالكامل وكيف سيتم إشراك اآلباء في التخطيط إلنفاق األموال بالكامل

 سنة الخطة الحالية 

طلب.  سيتم تضمين الوالدين خالل العام إذا  وكانت األموال متبقية في نهاية العام بسبب تغيرات األسعار مع أحد الموردين وإلغاء األمر بعد الموعد النهائي لل

 كانت الميزانية تتطلب إعادة النظر.

 

 السنة المالية السابقة  fromبرنامجية عامةنظرة  
 )هذا القسم غير مطلوب لمدارس الباب األول الجديدة( 

 األصل  لغرفة الموارد  نظرة عامة تلخيصية

إجمالي الزيارات إلى غرفة الموارد األصل )يجب  

توثيقها على ورقة تسجيل الدخول إلى غرفة  

 الموارد( 

 

إجمالي الموارد التي تم 

سحبها من غرفة 

 الموارد األصل 

ما هي الخطط التي يجب عليك استخدامها بالكامل في غرفة موارد العنوان  

 األول للوالدين؟  

جاعه أو أية معلومات أخرى تتعلق بغرفة  )تضمين المخزون الذي لم يتم إر

 موارد المشاركة األصل( 

أسبوعيا، كما تلقت عدة أسر   أسر أغذية 6وقدمت 

 طعاما حسب الحاجة عند الطلب.   
 
 
 

0 

 

وبسبب القيود المفروضة على كوفيد، لم يسمح ألي من الوالدين بدخول  

 الحرم الجامعي.  
سيكون  Covidعندما يتم رفع القيود المفروضة على  2022 - 2021

لدينا ساعات منتظمة منشورة ، بما في ذلك أمسية واحدة شهريا تتزامن مع 
 . SACاجتماع 

 ملخص أحداث مشاركة الوالدين من العام السابق 

 العنوان السنوي اجتماع واحد  
9 /24 /2020   

 ارتفاع الكنيسة 
 

وذكر اآلباء أنهم كانوا أكثر اطالعا فيما يتعلق بخطة  • 20 

مشاركة الوالدين واألسرة. وجمعت استمارات التغذية 

 المرتدة.  
 

 االجتماع التنموي 
9/10/2020 

CSE   

 

وأبلغ أولياء األمور المدرسة بأنواع األنشطة األكاديمية   • 41

التي ترغب األسر في مساعدة الطالب على تحقيق النجاح 

 األكاديمي.  

 ليلة محو األمية  
10 /15 /2020 

 الظاهري في فرق 

حيث تم  TEAMSشارك الطالب وأولياء األمور في  • 24

وتقديمها من قبل المعلمين والطالب وقادة   booksقراءة 

 المجتمع )أمناء المكتبات( 

 وعرضت األنشطة على مختلف مستويات الرتب.   •

تم تشجيع الطالب على تحميل أنفسهم القراءة والقيام   •

 باألنشطة 

 الطالب. وقدمت وصالت إلى أنشطة أخرى لمحو أمية  •

تم ترك هذا الموقع نشطا حتى يتمكن الطالب من العودة   •

 والعثور على الروابط   لمشاهدة القراءة بصوت عال

 تم جمع نماذج التغذية المرتدة من الوالدين  •
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 ليلة البخار  
1 /21 /2021   

 الظاهري في فرق 

شكل كل مستوى من مستويات الصف صفحة نشاط   • 35

TEAMS  أو الهندسة  للرياضيات أو العلوم 

قام فريق التكنولوجيا بتحميل أنشطة مختلفة يمكن  •

 للطالب القيام بها على اإلنترنت 

أنشأ فريق الفن مشاريع قصيرة يمكن القيام بها مع  •

 العناصر في المنزل 

 كانت هناك تجارب علمية افتراضية •

وة الطالب لمشاركة تجاربهم الشخصية من خالل  تمت دع •

TEAMS 

 هذه نشطة للطالب الستكشافها.   Teamsتم ترك صفحة  •

 وجمعت استمارات التغذية المرتدة من الوالدين.   •

كانت مالحظات الطالب إيجابية للغاية للمعلمين لهذا   •

 الحدث. 

 (  3المعجنات مع اآلباء )
 الظاهري في فرق

الخميس من 2
 الشهر في   

 
 

Mtg 1 = 14 

Mtg = 24 

Mtg  = تم إلغاؤه 

وتم تزويد اآلباء بالموارد واالستراتيجيات التي يمكنهم   •

 استخدامها في المنزل. 

والسالمة وهيئة   IEPجلسات إعالمية تغطي عملية  •

 الحسابات والحسابات  

 نماذج التغذية المرتدة التي تم جمعها من الوالدين.   •

 االجتماع التنموي  

2 /18 /2021   
CSE  

وأبلغ أولياء األمور المدرسة بأنواع األنشطة األكاديمية   • 7

التي ترغب األسر في مساعدة الطالب على تحقيق النجاح 

 ألكاديمي. ناقشنا أيضا كيفية تنمية مشاركة الوالدين ا

يجب أن تتطابق األنشطة مع األنشطة المدرجة في  -  تتماشى مع خطة مشاركة الوالدين واألسرة من السنة المالية السابقةقد تضيف المدارس بنودا إضافية ألنها 
لعمود "عدد المشاركين" مع شرح سبب عدم عقد الحدث في  0خطة مشاركة الوالدين واألسرة من العام الدراسي السابق.  إذا لم يتم إجراء نشاط، يجب تضمين 

 عمود "النتائج". 

 

 تطوير خطة مشاركة الوالدين واألسرة هذه. لدعم ا من االجتماع التنمويملخص معلومات التقييم وآراء أولياء األمور التي تم جمعه

 وبناء على االجتماع اإلنمائي، تم الحصول على المعلومات التالية.  أعجب اآلباء بما يلي:  

 معلومات مفيدة عن التعلم   •

 في النهاية  أسئلة وأجوبة معلوماتية للوالدين مع جلسة •

 كيف يمكن لطفلي مواصلة تعليمه  •

 تم استعراض كل قسم بعمق  •

 معلومات رائعة  •

 FSAتم توفير مواقع الحسابات الخاصة ب  •

 تم تقديم أفكار الحدث في المستقبل  •

 بيساريرس

  استخدام النتائج المالية والبرنامجية للعام السابق؛ بيانات المناخ في المناطق والمدارس؛ بيانات اإلدراك األصل; بيانات من اجتماعات

SAC  ؛ بيانات الحضور األصل؛ بيانات الرصد؛ بيانات المسح األصل؛ بيانات من اجتماع تطوير العنوان األول؛ مقابالت الوالدين

ز؛ مالحظات المدرس والمسؤول؛ أشكال أخرى من بيانات تقييم االحتياجات؛ وتنفيذ عملية تقييم االحتياجات.  ثم وصف  ومجموعات التركي

 الحواجز التي أعاقت مشاركة ومشاركة أولياء األمور وأفراد األسرة خالل السنوات الدراسية السابقة. 
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 النقل  .1
 حواجز اللغة  .2
 الجدولة لجميع األطراف .3
 عدم اهتمام الوالدين   .4

 )قد يكون من الممكن الجمع بين بعض(  الحواجز الثالثة األولىأولويات تحديد ( 1)
  - ( وصف الخطوات التي سيتم اتخاذها خالل العام الدراسي المقبل للتغلب على الحواجز المتعلقة بمشاركة الوالدين واألسرة )المطلوبة  2)

باء  وتشمل كيفية تمكن المدرسة من التغلب على الحواجز أمام الطالب ذوي أفراد األسرة الذين لديهم كفاءة محدودة في اللغة اإلنجليزية، واآل

 )و((.   1116أفراد األسرة ذوي اإلعاقة، واآلباء وأفراد األسرة المهاجرين وفقا للمادة و

 الخطوات أو االستراتيجيات التي سيتم تنفيذها إلزالة أو تقليل الحاجز حاجز 

 تقديم اجتماع الوالدين خارج الموقع في مجتمعنا.  CSEستواصل  النقل  (1

2) 
 حواجز اللغة  

الحصول على مترجمين فوريين في اجتماعات الوالدين لمكافحة حاجز   CSEستحاول 

سنسعى إلى     حيث أن لدينا موظفين ثنائيي اللغة اللغة بلغتنا األكثر انتشارا )اإلسبانية( 

 متطوعين لتفسيرها في هذه األحداث.

3) 
 جدوله  

االجتماعات النهارية  وستواصل لجنة التعليم في لندن تقديم اجتماعات الوالدين في

والمسائية وستواصل متابعة أشكال بديلة من االجتماعات مثل األفرقة أو غيرها من  

 األساليب.  

4) 
عدم اهتمام  

 الوالدين 

تنظيم اتفاقية التجارة التفضيلية وتقديم أحداث متعددة للوالدين لتعزيز  CSE ستحاول

سماعات الرأس،    ذلك: مشاركة الوالدين من خالل حوافز للطالب. ومن األمثلة على 

 ولوحات المشاريع العلمية، وألعاب التعلم.

 

 النتائج/األهداف الشاملة للعام الدراسي الحالي 

ركة  بالنظر إلى الحواجز واالستراتيجيات التي تهدف إلى الحد منها أو إزالتها، ما هي النتائج/األهداف الشاملة للعام الدراسي الحالي لمشا

 الوالدين واألسرة؟ 

 زيادة مشاركة األسرة في المناسبات على مستوى المدرسة.   •

 . 1والعنوان  SACزيادة مشاركة حدث  •

 ctiveمنطقة التجارة التفضيليةمحاولة لتشكيل  •
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 التواصل وإمكانية الوصول 

 

 

 كل كامل.  االتصال هو امتداد لتقييم االحتياجات حيث أظهرت بيانات االتجاه أن اآلباء يعلقون على أنه يجب تحسين عمليات االتصال حتى يشاركوا بش

 

 امكانيه الوصول 

  القرن(عائلة من أسر21اآلباء واألمهات واألسر )مع األخذ في االعتبار التركيبة المتنوعة ل    لجميعوصف كيف ستوفر المدرسة فرصا كاملة 

مثل اآلباء ذوي   للمشاركة في جميع أنشطة مشاركة الوالدين واألسرة.  ويشمل ذلك استراتيجيات لآلباء الذين لديهم احتياجات محددة 

يعملون في وظائف متعددة، واآلباء المعينين من قبل المحكمة، واآلباء المعوقين، واآلباء  االحتياجات الخاصة في مجال النقل، واآلباء الذين 

اء مع الذين يتحدثون اإلنجليزية كلغة ثانية، واآلباء المهاجرين، واآلباء الذين لديهم أطفال متعددين في مدارس متعددة، واألوصياء، واألوصي

هل ستزال الحواجز لضمان أن يكون اآلباء/األوصياء/وحدات األسرة جزءا من  وجه التحديد،وعلى  طالب متعددين في المنزل، وما إلى ذلك.

 تعليم أطفالهم؟ 
اللغة اإلسبانية في معظم المناسبات المتاحة  وتعقد االجتماعات وحلقات العمل في لجنة األلعاب واالتصاالت باللغة االنكليزية؛ هدفنا هو أن يكون مترجم 

لدينا ، ية احتياجات النقل لتلب فوري. في حالة عدم توفر مترجم مترجما إلكترونيا أيضاالسكان.  لقد اشترينا ESOLللمساعدة في التواصل مع أكبر الطالب 

من االجتماعات   مزيج ونحن نخطط لتقديم  الحاجة وسنتابع ذلك إذا لزم األمر.   حسب خارج الموقع تفتح األبواب لالجتماعات كنيسة في المجتمع يمكن أن 

 المصلحة.  المزيد من أصحاب الصباحية والمساءية لتلبية احتياجات آبائنا ومجتمعنا بشكل أفضل.  كما أننا نأخذ مواعيد لالجتماعات إذا لزم األمر لدعم 

وغيرها    ،المدرسيةلتقاريرباتأسر المدرسة وبرامج أولياء األمور واألسرة ، واالجتماعوصف كيف ستقوم المدرسة بمشاركة المعلومات التي

 من األنشطة في شكل مفهوم وموحد وباللغات التي يمكن للوالدين واألسر فهمها؟ 

ظائف  ترسل مدرستنا رسالة إخبارية شهرية في بداية كل شهر تسرد األحداث للشهر القادم.  كما نستخدم تطبيق التذكير إلعالم أولياء األمور بو

وما إلى ذلك.  توجد لوحة إعالنات في المكتب الرئيسي تسرد األحداث وتحتوي على النشرات وأوقات   المدرسة واالجتماعات واألحداث

نستخدم الرابط األصل المرتبط بحساب التركيز الخاص بنا إلجراء عمليات استدعاء لجميع األحداث واالجتماعات بدءا من أسبوعين االجتماع.  

الصفحة مع النشرات المنشورة على   Twitter و ، Facebook ظ موقع على شبكة االنترنت، من الحدث وحتى يوم الحدث.   مدرستنا تحتف

دليل معلومات الوالدين، الباب  لديها مركز موارد أصل وغرفة مفتوحة ألي أصل يحتاج إلى الموارد التي يوفرها.  هناك  CSE أساس منتظم.  

الرياضية والعروضلة انتقالية مساعدة والمعلومات، والتوعية البلطجة والوقاية،ورش عمل مشاركة األسرة، والتقويمات، واألسر في مرح 1

 اختيار المدرسة المعلومات.     الماديةوالمعلومات 

 ما هي اللغات المختلفة التي يتحدث بها الطالب وأولياء األمور واألسر في مدرستك؟ 

إيان كريول والصينية والعربية.  هذا العام نحن الحصول على طالب  وهايت والكمبودية الخميريةاإلنجليزية واإلسبانية والتغالوغية والفيتنامية 

 . ميانمار جديد من 

 
 
 
 

 انتقال 

(  2) ( وصف كيف ستقوم المدرسة بتوصيل المعلومات في الوقت المناسب حول الباب األول، الجزء أ البرامج واألنشطة خالل السنة.  1)

( تضمين األدوات والموارد   3كيف سيتم التواصل مع اآلباء واألمهات بمختلف اللغات المذكورة في السؤال أعاله إذا كان ذلك ممكنا؟  ) 

 دامها لالتصال.    التي سيتم استخ
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 ، أرسلت قبل أسبوعين على األقل من الحدث. أيضا باللغة اإلسبانية األمامي   نشرة إعالنية على العداد (1)
 سرادق تسجيل الخروج من األمام (2)
 / ترجمة إلى اإلسبانية  النشرات الشهرية لآلباء (3)
 تذكير التطبيق (4)
 البريد اإللكتروني  /األصل استدعاء خارج  (5)
 تويتر / وإنستغرام   /صفحة فيسبوك (6)

 
 ، الجزء ألف البرامج واألنشطة المختلفة على مدار السنة.  1كل ما سبق هي السبل التي نستخدمها إلخطار اآلباء واألمهات من الباب 

 

( من المتوقع أن تحصل  3( أشكال التقييم المستخدمة لقياس تقدم الطالب )2( المنهج الدراسي في المدرسة )1كيف تصف المدرسة وتشرح )

 ( بجميع اللغات المعمول بها؟ 4اإلنجاز؟ )على مستويات 

معلمو الفصول الدراسية بتحديث أولياء األمور حول  سيقوم ،  during the Fall Open Houseو 1خالل االجتماع السنوي للعنوان ( 1)

 الدراسية   والمناهج والتقييمات المستخدمة لقياس تقدم الطالب   مستويات اإلنجاز التي يتوقع أن يحصل عليها الطالب ، 
 المتاحة على الموقع اإللكتروني لآلباء واألمهات  ةموارد المناهج الدراسي على موقع المدارس العامة في مقاطعة دوفال يحتوي ( 2)
مؤتمرات   وكذلك من خالل ،ومستويات اإلنجاز في تقييمات الدولة في االجتماعات السنوية  أهداف مدرسة كريستال سبرينغز( سيتم تقديم 3)

 على مدار العام. المعلمين وليالي أولياء األمور
 أو ترجمة جوجل لترجمة لجميع اللغات المطبقة عند الطلب.  transact.comسوف نستخدم ( 4)

 

( كيف ستتواصل المدرسة مع الفرص المتاحة لآلباء  2( ما هي فرص اتخاذ القرار المتاحة لآلباء واألمهات في موقع المدرسة؟  )1)

 للمشاركة في صنع القرار؟     

 ددة لآلباء واألمهات التخاذ القرارات في كريستال سبرينغز االبتدائية.  لديها فرص متع SACاجتماعات  ( 1)
 للمشاركة والمساعدة في اتخاذ القرارات المدرسية أيضا.   لآلباء واألمهات نحن نحاول تشكيل منطقة التجارة التفضيلية "الجديدة" ( 2)

 
  1وحدث المدرسة. تنتهي جميع أحداث العنوان  الوالدين ومؤتمر  SACو  1نطلب إدخال الوالدين في كل عنوان   ،باإلضافة إلى ذلك

 لتلبية االحتياجات المستقبلية.     وكذلك باستطالع يطلب من اآلباء إبداء مالحظاتهم حول الحدث  

يذ كيف ستقدم المدرسة تعليقات أولياء األمور واألسر إلى مكتب الباب األول في المقاطعة إذا كانت هناك مخاوف من أولياء األمور بشأن تنف

 [  ESEA 1116الخطة على مستوى المدرسة من الباب األول غير مرضية لهم؟ ]قسم 

المسؤول عن التنسيق مع المنطقة أي مخاوف تنشأ من اآلباء واألمهات   كريستال سبرينغز توظف بدوام جزئي االتصال الوالدين الذي هو

تستخدمها د لتحديد الخطوات التالية  .  ويستعرض فريق االتصال واإلدارة المدرسية جميع الدراسات االستقصائية التي 1خالل أحداث الباب 

، جنبا إلى جنب مع تعليقات  1سيتم تقديم خطة منقحة إلى مكتب الباب إذا لم يتم اعتماد الخطة من قبل الوالدين،  الالزمة لتحسين المدارس.   

 الوالدين(
 

)ال     كيف ستقوم المدرسة بنشر وإبالغ هذا الباب المطلوب األول والجزء األول من خطة مشاركة الوالدين واألسرة إلى اآلباء واألسر( 1)

 ( كيف سيتم نشر هذه الخطة بجميع اللغات التي تنطبق على مدرستك؟ 2)  يمكن أن تكون التكنولوجيا هي الخيار الوحيد(. 

على موقع المدرسة باإلضافة إلى مطبوعة ونشرها في المكتب    ، الجزء األول من خطة مشاركة الوالدين واألسرة 1العنوان  ( يتم نشر 1)

 األمامي لآلباء لعرضها.  وسوف نجعل هذا متاحا بلغات متعددة عند الطلب.  
 في غرفة الموارد األم.    1( يقع مجلس موارد الباب  2)
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   واألسرة  مرنة للوالدين اجتماعات  

للوالدين.  ويتعين على المدارس التي تتلقى الباب األول، الجزء ألف من األموال أن تعقد اجتماعا سنويا.  وينبغي عقد هذا االجتماع في وقت مناسب 

السنوي.  وسيطلع هذا االجتماع يدعى أولياء أمور األطفال المشاركين في المدرسة ويقدم لهم إشعار كاف ويشجعون على حضور االجتماع  - 1

ويشرح متطلبات منحة الباب األول والجزء ألف وما هو متاح لآلباء وحق   ESEAمن  1116أولياء األمور على مشاركة مدرستهم بموجب القسم 

 ([ 1ج( ) ) ESEA 1116الوالدين في المشاركة.  ]قسم 

 مشاركة اآلباء واألسر 

شرح كيفية إشراك المدرسة أولياء األمور واألسر بطريقة منظمة ومستمرة وفي الوقت المناسب في تخطيط ومراجعة وتحسين برامج الباب  

  ESEA 1116على مستوى المدرسة ]قسم  Aاألول بما في ذلك المشاركة في صنع القرار حول كيفية استخدام أموال الباب األول والجزء 

)c()3(  .] 

 سوف كريستال سبرينغز االبتدائية ضمان طريقة منظمة ومستمرة وفي الوقت المناسب إلشراك اآلباء واألمهات باستخدام األساليب التالية: 

 • من المنزل إلى المدرسة والمدرسة إلى المنزل االتصاالت باللغة اإلنجليزية وغيرها من اللغات. • من خالل مخططي الطالب والنشرات 

 اإلخبارية • تذكير التطبيق • موقع المدرسة • البريد اإللكتروني • رابط الوالدين  • النشرات

في مدرسة كريستال سبرينغز االبتدائية، يشارك اآلباء واألسر في تخطيط ومراجعة وتحسين برامج الباب األول، بما في ذلك المشاركة في 
 باب األول من خالل: صنع القرار حول كيفية استخدام األموال المخصصة ألموال ال

• المشاركة في أنشطة رابطة  1• االجتماع السنوي للعنوان  1• حضور اجتماعات المجلس االستشاري للمدارس • اجتماع تطويري للعنوان 
  Fa  mily  Engagementليست كذلك وPاآلباء والمعلمين • مراجعة البيانات األكاديمية لتمويل صنع القرار • السنة الدراسية السابقة 

Plan . 
 

ين  كيف ستوفر المدرسة، بأموال الباب األول، والنقل، ورعاية األطفال، أو الزيارات المنزلية مثل هذه الخدمات التي تتعلق بمشاركة الوالد

 ([ 2ج()) ESEA 1116لضمان إزالة الحواجز حتى يتمكن اآلباء من المشاركة في فعاليات المشاركة؟ ]قسم 

 أساس الحاجة.     على  إذا أمكن،   توفيره يتم  –النقل  •

لألطفال   في المساء، وسيكون لديها أنشطة األطفال المتاحة  1لندن اجتماع وورش عمل بعنوان تعقد لجنة التعليم في  –رعاية الطفل  •

 الذين يحضرون ورش العمل مع أولياء األمور. 

الزيارات عبر سكايب /   TEAMأو  القيام بزيارات منزلية  التوجيه المستشارين وبعض المعلمين CSE –الزيارات المنزلية  •

 ق حسب الحاجة.   زmeetinو   المجيء إلى المدرسة للمؤتمر يستطيعونال لآلباء واألمهات الذين   اإلنترنت

الترجمة  أن يساعد تقديم أنشطة األطفال وبرامج    نأمل - خدمات إضافية إلزالة الحواجز التي تحول دون تشجيع حضور الفعاليات  •

 الحواجز.     إزالة  التحريرية أو المترجمين الفوريين وأوقات االجتماعات البديلة على 
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 اجتماعات عائلية مرنة 

كيف تم الحصول على مدخالت الوالدين من غالبية اآلباء حول األوقات التي تلبي احتياجاتهم على أفضل وجه الجتماعات وأنشطة مشاركة  

 ([ 2ج())  ESEA 1116الوالدين؟ ]قسم 

ونحن نرد وفقا لذلك على كل    المسح، البديلة هي جزء من كل حدث نقوم به لديه مسح خروج للتأكد من احتياجات الوالدين والمجتمع.  األوقات 

 طلب كلما كان ذلك ممكنا لتلبية احتياجات مجتمعنا.

زلية  ما هي الوثائق التي تملكها المدرسة التي يحتاجها أولياء األمور ألوقات االجتماع، واحتياجات النقل، ورعاية األطفال، والزيارات المن

 للمشاركة األسرية؟ 

اجتماعا لآلباء لتطوير أو كتابة / مراجعة خطة مشاركة الوالدين واألسرة. ويتعين على  1أن تعقد جميع مدارس العنوان    DCPS Title 1يتطلب برنامج  
الت محددة قدمها  المدارس أن تقدم أدلة تثبت وجود وثائق؛ كيف تمت دعوة الوالدين، وجدول أعمال لالجتماع، والتوقيع في األوراق، ودقائق و / أو مدخ 

 المدارس للتوافق ويتم تحميل األدلة واالحتفاظ بها في ملف في نظام مراقبة عبر اإلنترنت.   1اآلباء واألمهات. يراقب منسقو برنامج الباب  

 

 ما مدى مرونة االجتماعات التي سيتم تقديمها الستيعاب اآلباء؟  تحقق من كل ما ينطبق.  
 

 الموثقة   استنادا إلى مالحظات األصل AMجلسات ☐

 

 الموثقة  استنادا إلى مالحظات األصل PMجلسات ☐

 

    والمساء( االجتماعات في الصباح  بعض سيتم تقديم)   PMو   AMجلسات مزيج من ☒

 

☐     AM  وPM ( جلسات )سيتم توفير جميع االجتماعات في الصباح في المساء 

 

في حالة إغالق مدرسة أخرى أو حسبما هو مطلوب من قبل مركز السيطرة على األمراض سنجري اجتماعات افتراضية بدال  أخرى:       ☒

 من التجمعات وجها لوجه.  
  
 

 االجتماع السنوي المطلوب 

األمور واألسر على الطالب المشاركين  وصف الخطوات المحددة التي ستتخذها مدرستك إلجراء االجتماع السنوي لبداية العام إلطالع أولياء

 ([1ج())  ESEA 1116حول برنامج الباب األول للمدارس وأنشطة مشاركة أولياء األمور واألسرة. ]قسم 

 
 الذي يتضمن:  PowerPointسيقدم   dmin istratorsو Liaison ليست  P 1: العنوان 1. الخطوة 1
 اآلنK إلى  Right: اآلباء  2. الخطوة 2
 : معلومات المناهج الدراسية والتقييم  3. الخطوة 3
 : طرق مشاركة الوالدين 4. الخطوة 4
 ومؤهالت المعلم طفلهما أو شبه المهنية  ، Choice: المدرسة 5. الخطوة 5
 + أسابيع خارج المجال  4: معلومات حول ما إذا كان طفلهما قد تم تعيينه أو تعليمه من قبل معلم لمدة 6. الخطوة 6
 ، حيث سيتم دعوة جميع أولياء األمور. 2020سبتمبر   24لخطوة السابعة: يعقد االجتماع في  ا

: سيتم إرسال نشرة إعالنية لجميع اآلباء واألمهات؛ سيتم إرسال اإلخطارات عبر تذكير التطبيق ورابط الوالدين وكذلك نشرها على سرادق  8. الخطوة 8

 المدرسة. 
 االتفاق بين المدرسة والوالدين على نطاق المدرسة ومناقشته في مؤتمرات المعلمين لآلباء.  : سيتم استعراض 9الخطوة   - 9

 
 

 

وصف طبيعة البرنامج "العنوان األول"، الجزء "أ" على مستوى المدرسة، الذي سيتم مشاركته مع أولياء األمور خالل االجتماع السنوي.  

 ال تتردد في استخدام باور بوينت على موقع البرامج االتحادية.   
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 االتصال بين الوالدين والمدرسة عرضا تقديميا لنقطة القوة يتضمن معلومات عن:   1والعنوان وستقدم اإلدارة

  1. برنامج العنوان 1

 . حق الوالدين في المعرفة 2

 . المنهج والتقييم 3

 . طرق مشاركة الوالدين 4

 . اختيار المدرسة ومؤهالت معلم طفلها أو شبه المهني.  5

 + أسابيع خارج الملعب.  4طفلهم قد تم تعيينه أو تعليمه من قبل معلم لمدة . معلومات حول ما إذا كان 6
 

(  3( اختيار المدرسة، و ) 2( التقدم السنوي الكافي للطالب مقسمة حسب المجموعات الفرعية، ) 1وصف كيف سيغطي االجتماع السنوي ) 

 ال. ال تتردد في استخدام باور بوينت على موقع البرامج االتحادية. حقوق أولياء األمور عندما تتلقى المدارس الباب األول، الجزء ألف األمو

سيغطي جمع البيانات حول نتائج اإلنجاز والتقييم للطالب المصنفة حسب الجنس واألخالقيات /   PowerPoInt( جزء من العرض 1
 المجموعة العرقية وإتقان اللغة اإلنجليزية واإلججران واإلعاقة والوضع االقتصادي.  

ء األسر لمحة عامة عن العديد من اختيار المدرسة الموقع. تم تصميم الموقع إلعطا  DCPS  باور بوينت( استعراض العرض التقديمي 2)
أنواع خيارات اختيار المدرسة المتاحة لألطفال في سن المدرسة في جاكسونفيلي. في ذلك، سوف تجد معلومات حول برامج محددة بما في  

 جرة.  ذلك برامج المغناطيس، واألكاديميات المهنية، وبرامج تسريع المدارس الثانوية، وبرامج االختيار والمدارس المستأ

 ( وسوف يتضمن باور بوينت أيضا حق الوالدين في معرفة المعلومات: 3)

 • للوالدين الحق في طلب وتلقي المعلومات في الوقت المناسب فيما يتعلق بالمؤهالت المهنية لمعلمي أطفالهم والبارابروفيسيون.  

 ع متتالية أو أكثر من قبل معلم ليس مؤهال تأهيال عاليا.  • يجب إخطار الوالدين إذا تم تعيين طفلهما أو تعليمه لمدة أربعة أسابي 

 • ينبغي تزويد الوالدين بمعلومات عن مستوى إنجاز أطفالهما في التقييمات األكاديمية المطلوبة من الدولة. 

 • بقدر ما هو ممكن، يجب أن تكون المعلومات بلغة يمكن للوالدين فهمها 
 

كيف ستضمن المدرسة تلقي أولياء األمور الذين ال يحصلون على التكنولوجيا إخطارا بأحداث أولياء األمور واالتصاالت والمعلومات حول  

 أحداث أولياء األمور والتحديثات المدرسية وتحديثات تقدم الطالب؟ 

نشرات منزلية قبل أسبوعين على األقل باإلضافة إلى تقويم شهري / رسالة إخبارية. كما   1في العنوان   مسؤول االتصال للوالدينسيرسل 
سيتم نشر فعالياتنا المدرسية وأنشطة مشاركة أولياء األمور على سرادق المدرسة. سيتم نشر خطة مشاركة الوالدين واألسرة لآلباء  

 وفي غرفة الموارد األصلية.   1ر في المكتب األمامي وعرض موارد العنوان واألمهات واألس

 
 

 االجتماع التنموي المطلوب 

لية إشراك الوالدين واألسرة.  يعقد االجتماع التنموي في نهاية العام.  ويمكن النظر إليها على أنها تقييم نهاية العام للعنوان األول الخاص بك، الجزء األول من عم

تالي، يجب أن فة إلى ذلك، فهي فرصة للتواصل مع أولياء األمور للبدء في التخطيط للعام المقبل.  حتى لو لم تكن مدرستك هي الباب األول في العام الباإلضا 

 نجاحات السنة.  تستمر أفضل ممارسات مشاركة الوالدين.  وينبغي لهذا االجتماع أن يقيم مدى نجاح الحواجز في الحد منها أو إزالتها وأن يحتفل ب

 

مشاركة الوالدين واألسرة التي حدثت خالل العام    التي سيتم تنفيذها إلجراء اجتماع نهاية العام التنموي لتقييم   الخطوات واالستراتيجيةوصف 

 في التأهل للحصول على تمويل الباب األول، الجزء أ.    للعام المقبل إذا استمرت المدرسة  واالستعداد 

سيتم تقديم الدراسات االستقصائية في نهاية العام اجتماع التنمية لتقييم وجمع المعلومات والمخاوف واالقتراحات إلشراك الوالدين   •

 واألسرة.  

 التالي.العام في 1لخطة العنوان  الخطوات التاليةسيتم مراجعة هذه االستطالعات من قبل اإلدارة وسيتم استخدام النتائج لتحديد  •
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 بناء القدرات 

ذلك أنشطة   عندما تتلقى المدرسة أموال الباب األول، الجزء ألف، فإنها مسؤولة عن بناء قدرة كل والد على تحسين التحصيل األكاديمي لطفله.  ويشمل

؛ التقييمات الحكومية والمحلية؛ كيفية رصد تقدم وعمل أطفالهم؛ التدريب على محو األمية؛ كيفية واستراتيجيات لآلباء لفهم المعايير األكاديمية الحكومية الصعبة 

في إطار هذا القسم مع هذا   استخدام التكنولوجيا؛ واستراتيجيات أخرى لكيفية مساعدة الوالدين ألطفالهم في عملية التعلم.  يجب أن تتماشى جميع األموال التي تنفق

 ه([ ) ESEA 1116ألهداف في خطة الباب األول على مستوى المدرسة من خالل إشراك اآلباء واألسر.   ]قسم القسم ولتحقيق ا 

 بناء قدرات األهل وأفراد األسرة 

ادفة  التفكير في عملية تقييم االحتياجات، ما هي نظرة عامة على كيفية تنفيذ المدرسة لألنشطة التي من شأنها بناء القدرة على المشاركة اله

 للوالدين واألسرة؟  

على الموظفين اتصال الوالدين. سيكون المورد األصل ساعات منتظمة كما سيأخذ المواعيد لمشكالت أكثر حساسية.  كما   CSEلدى 
تتوفر ساعات المساء شهريا أيضا.  سوف نزيد معرفة الوالدين/ األسرة بالمناهج الدراسية والتقييم والموارد المتاحة واالستراتيجيات 

بشكل إيجابي على قدرة اآلباء واألسر على دعم التحصيل األكاديمي للطالب. وسوف نوفر لآلباء/العائالت ومدرسي  التعليمية التي تؤثر
الفصول الدراسية إمكانية الوصول إلى المواد والموارد التعليمية الستخدامها في المنزل كمكمل للموارد المدرسية. سنزيد من قدرة  

 ي المنزل. وسنواصل توفير مترجمين فوريين لوالدينا حسب الحاجة. الوالدين/العائلة على دعم التعلم ف
 

 كيف ستنفذ المدرسة األنشطة التي من شأنها بناء عالقة مع المجتمع لتحسين تحصيل الطالب؟ 

وستقدم لجنة التعليم في جنوب  معلومات لآلباء حول المعايير والمناهج الدراسية وكيفية مساعدة الطالب في المنزل.  CSEسوف تقدم 
    وستقدم لجنة األوراق واألمن  معلومات عن مكان العثور على معايير فلوريدا ومناهجها الدراسية واستخدامها.   المحيطات 

باء لتغطية أطفالهم في المنزل وتقديم معلومات إلى اآلباء عن التقييمات الحكومية التي يتوقع أن يجريها أطفالهم  استراتيجيات اختبارية لآل
أسئلة    CSEستوفر  مواقع ويب توفر ممارسة اختبار.   CSEستوفر  هذا العام. معلومات عن اختبار أخذ نصائح / استراتيجيات.  

بتثقيف اآلباء حول استخدام البوابة األم وكيفية التنقل من خالل النظام للبقاء سريع    CSEستقوم  اختبار نموذجية خالل الليالي األصلية.
ستوفر   اآلباء واألمهات مع استراتيجيات لمساعدتهم على القراءة مع أطفالهم في المنزل. تزويد   CSEسوف  ا لدرجات أطفالهم. 

CSE      حزما إعالمية حول إشراك الطالب في القراءة والكتابة في المنزل. وسنواصل التعاون مع شركائنا الدينيين، فضال عن
 مواصلة البحث عن شركاء تجاريين إضافيين.  

 

( شرح كيفية اإلعالن عن غرفة خطوبة  2ة غرفة موارد الوالدين في الباب األول لدعم مشاركة الوالدين واألسرة؟  ) ( كيف ستنفذ المدرس1)

 ( للوالدين.   المكاتب( على كيفية استخدام غرفة موارد  3الوالدين واألسرة  المدارس )المدرسين وموظفي  تدريب موظفي  ( شرح كيفية 

 الوالدين مع أولياء األمور.   

تم تصميم غرفة موارد الوالدين إلشراك اآلباء وربطهم وتمكينهم لمساعدة األطفال على تحقيق النجاح األكاديمي والعمل كمركز   .1
للتدريب والموارد. وتقدم غرفة الموارد الدعم والمساعدة، ومكتبة إقراض، والرسالة اإلخبارية للوالدين، وحلقات عمل تدريب 

ومات واإلحالة لألسر والموظفين. وسيعقد االتصال بين الوالدين اجتماعات مع الوالدين كل شهر  الوالدين، وتعمل كمصدر للمعل
 لتشجيع الوالدين ودعمهما.  

والذي سيوفر تواريخ مهمة لمشاركة الوالدين على مدار العام. سيتم تشجيع أولياء   ،سوف يتلقى كل من الوالدين تقويم األحداث  .2
ز موارد أولياء األمور في المدرسة. والمدير مسؤول عن ضمان اكتمال كل نشاط من هذه األنشطة األمور واألسر على زيارة مرك 
أن يزيد من وعي  . وهذا من شأنه 2021 . أغسطس 6يوم  ientationأو  العودة إلى المدرسة  وفعاليته. مدرستنا سوف تعقد 

لتعريف الوالدين بغرفة الموارد. سنناقش غرفة الموارد   وسيلة  إلى باإلضافة ، المعلم وتوقعاتهوأهداف ، أولياء األمور بالمدرسة 
 . Open  House  األم خالل اجتماعنا السنوي في 

  ، محادثات القهوة على مشاركة الوالدين وغيرها 1العنوان برامج   وخيارات  تاف على الموقع، وساعات، Sيتم تدريب المدرسة  .3
 العروض. من 

 

 
 

وإذا كانت هناك طرق إضافية لتوفير الموارد للوالدين من خالل استخدام أموال الباب األول والجزء ألف، فكيف يتم توفيرها وما هي  

 التدريبات التي تقدم إلعداد الوالدين على نحو كاف الستخدام الموارد والمواد في المنزل مع أطفالهما؟   
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باإلضافة إلى ذلك ، شراء إمدادات وموارد إضافية لوالدينا لالستفادة منها في غرفة الموارد األم ، نقوم أيضا بشراء كتيبات المساعدة 
هذا العام ونحن بما في ذلك المزيد من الخيارات الطباعة اإلسبانية لآلباء واألمهات واألسر من السكان لدينا الذاتية لالستخدام العائلي. 

ELL  .   وتشمل اللوازم مجموعات أدوات لمساعدة اآلباء على التعلم اليومي في المنزل. وتشمل الموارد الكتب واأللعاب وأدوات التعلم
 عبر اإلنترنت.  

 

 أحداث خطوبة الوالدين واألسرة 

 

بأموال الباب األول، الجزء ألف، فيجب أن تكون تكميلية وال يمكن أن تحل محل األنشطة الممولة   Eتم تمويل أحداث التنام من الوالدين واألسرة إذا

بموجب  بأموال الدولة واألموال المحلية.  وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي أن تسهم األحداث في تحقيق األهداف المبينة في الخطة على نطاق المدرسة

 الباب األول. 

 

 اسم النشاط 
 

ما الذي سيتعلمه اآلباء   الشخص المسؤول 

واألمهات الذي سيكون له  

 قياس، 
على الطالب  التأثير المتوقع  

 tالذين يحققون

 دليل على الفعالية  سيتم إجراء النشاط الشهري 

العنوان األول االجتماع 

 السنوي  
 ( تخصيص   ال)

المدير تود سيمبسون، 
بانكي  مساعد المدير جيل

 )ديزايني(،  ص
االتصال بين الوالدين 

 كندرا ميلينديز 

وكيف يؤثر  1شرح العنوان 
على تعلم الطالب في كريستال  

 سبرينغز االبتدائية 

تسجيل الدخول إلى     2021أغسطس 
 األوراق 

 
 جدول االعمال  

 
 المسح  /  إنهاء األوراق

العنوان األول اجتماع  

 ( انظر الميزانية)التنمية 
 

المدير تود سيمبسون، 
مساعد المدير جيل  

 ، )ديزاين(  بنكر
االتصال بين الوالدين 

 كندرا ميلينديز 
 

التماس ردود فعل الوالدين  
regarding  البرامج لدعم

 وزيادة مشاركة الوالدين.  
منظور الوالدين حول التطوير  

 المهني المفيد للمعلم. 
ردود فعل األسرة على 

البرامج الطالبية لزيادة النجاح 
 األكاديمي. 

أفضل أشكال التواصل من  
 المدرسة.  

التماس مالحظات أولياء  

األمور حول كيفية التأكد من أن 

مدرستنا لديها فرصة  

 للمشاركة. 

 مراجعة المواثيق األصل    2021أغسطس 
 

 جدول االعمال 
 

 تسجيل الدخول أوراق 
 

 مسح الخروج  

  - اجتماع  1العنوان 
 خارج الموقع 

 الميزانية(   )انظر

مساعد المدير جيل  
 )ديزايني(   بنكر

تعرف على العنوان األول  
والبرامج التي سنحصل عليها  

 تسجيل الدخول     2021سبتمبر  

 
 جدول االعمال  
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االتصال بين الوالدين 
 كندرا ميلينديز 

-2021في العام الدراسي 
2022  . 

 
 ردود الفعل عبر المسح   

  
المعجنات مع اآلباء 

 واألمهات  
 الميزانية(   )انظر

سوف يتلقى اآلباء المعلومات   كندرا ميلينديز 

والموارد ويجعل ويأخذ لتشجيع 

النجاح األكاديمي في كل من  

وتشمل هذه  المنزل والمدرسة. 

،  جعل األسرة تعلم األدوات

والتي تشمل أدوات القياس ،  

وبطاقات فالش ، وغيرها من 

  أدوات النجاح األكاديمية.  أيضا

أنشطة التعلم   سيتم تسليم

  البصر  لمةك األبجدية، وعدد،

إلى  بطاقات الرموشو    وحرف

واألمهات.  كما سيتم   اآلباء

توفير عدد مكعبات وأوراق  

نقاط واأللعاب لزيادة عدد 

 المعنى في طالبنا. 

تسجيل الدخول إلى   كل شهر   الثالثاء من2شهريا، 

 األوراق 

 
 جداول اعمال 

 
 ليير(  )إف

 
زيادة عدد الزيارات إلى  

 غرفة الموارد األم.  

اإلعداد للنجاح العادل  

 للعلوم
 الميزانية(   )انظر

 معلمو فريق العلوم، 
مساعدة المدير جيل  

 بانكر،  
االتصال بين الوالدين 

 كندرا ميلينديز 

سيقوم المعلمون بمراجعة  

 توقعات معرض العلوم 
 

   سوف توفر مبادئ توجيهية

واألفكار  العلوم لمعرض 

 الممكنة للطالب الستكشاف 
 
سوف تظهر أمثلة من يعرض  

معرض العلوم للمساعدة في  

 العمليةتسهيل 
سيتم تزويد الحضور بمجلس  

معرض العلوم الفارغة  

 الستخدامه في مشاريعهم. 
سيتم تزويد الوالدين الذين  

مع مجالس    يحضرون

المشاريع وتعليمات صريحة  

جيه  الستخدامها في حين تو

من خالل تجربة مشروع أطفالهم 

 العلوم.

تسجيل الدخول إلى   2021تشرين األول/أكتوبر 

 األوراق 
 

 جدول االعمال 
 

 مسح الخروج 
 

كما ستدل على ذلك  

صور مشاريع معرض  

 المكتملة.  العلوم 
 

القراءة هي  

FUNdamental  

 )انظر الميزانية( 

معلمي فريق محو  

 األمية، 
مساعدة المدير جيل  

بنكر، االتصال بين  

كندرا   الوالدين

 ميلينديز

"  FUNتقديم أفكار القراءة "

 إلشراك العائالت في القراءة.  
 

تسليط الضوء على الفرص  

المتاحة لبث محو األمية في  

 الحياة اليومية.  
 

خلق حب القراءة في الطالب  

 الذين يشاركون. 
 
 محطات استكشاف محو األمية.  

تسجيل الدخول إلى   2022كانون الثاني/يناير 

 األوراق 
 

 جدول االعمال 
 

زيادة أداء الطالب في  

تقييمات المقاطعات 

 والمقاطعات  
 

 مسح الخروج 
 

اجتماع تطويري  

 للعنوان األول  
 الميزانية(   )انظر

المدير تود سيمبسون، 
مساعد المدير جيل  

 بنكر،  
االتصال بين الوالدين 

 كندرا ميلينديز 

التماس ردود فعل الوالدين  
regarding  البرامج لدعم

 وزيادة مشاركة الوالدين.  

 
منظور الوالدين حول التطوير  

 المهني المفيد للمعلم. 

 

 تسجيل الدخول أوراق   2022شباط/فبراير 
 

 مسح الخروج  
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ردود فعل األسرة على 
البرامج الطالبية لزيادة النجاح 

 األكاديمي. 

 
أفضل أشكال التواصل من  

 المدرسة.  

 
التماس مالحظات أولياء  

األمور حول كيفية التأكد من أن 

للمشاركة    فرصةمدرستنا لديها

  لجميع العائالت. 

 
ابدأ في تخطيط األفكار لخطة  

-2022الباب األول للفترة 

رق التي يمكننا من  والط 2023

 خاللها تحسين مدرستنا.
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 ضغط األصل 

ء األمور يصف  تكفل هيئة التعليم العالي أن تشترك كل مدرسة مشاركة، باالشتراك مع أولياء أمور الطالب المشاركين، في وضع اتفاق بين المدرسة وأوليا -12

ن المعلمين وأولياء األمور؛ يصف مسؤولية المدرسة عن توفير مناهج وتعليمات عالية الجودة في بيئة تعليمية داعمة وفعالة؛ يتناول أهمية التواصل المستمر بي

 الطرق التي سيكون بها كل والد مسؤوال عن دعم تعلم طفله؛ ويناقش مع أولياء أمور الطالب في سن االبتدائية. 

 
واألمهات وأنه تم كمدرسة الباب األول، ما هي األدلة التي ستقدمها التي سوف تظهر أن كنت قد وضعت معا اتفاق المدرسة واآلباء 

 عقد مؤتمرات مع اآلباء واألمهات وصف االتفاق؟   

أولياء األمور وتطويره، وفي  وسيطلب من المعلمين أن يعقدوا مؤتمرا مع أولياء األمور بشأن االتفاق على االتفاق بين المدرسة و
 ذلك الوقت سيكون االتفاق الموقع بمثابة دليل. 

 سيتم وضع جميع المواثيق الموقعة مع جهة االتصال األم في غرفة الموارد األم. 

 

 كيف سيضمن المدير تنفيذ المؤتمرات المطلوبة مع جميع اآلباء فيما يتعلق بشرح ميثاق الوالدين؟     

 ومع إلى المنزل أثناء البيت المفتوح وإرسالها  شرح اتفاقات الوالدين سيطلب المدير  في العودة إلى المدرسة، المعلمين  وفي اجتماع

وسيتم تزويد المعلمين بنسخ من االستمارات ويطلب منهم استخدامها كجزء من مؤتمرات أولياء   النشرة اإلخبارية الشهرية األولى.

 األمور. 
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 فون التعليميون الموظ

ي ضمان أن كل مدرسة تنفذ برنامج الباب األول تكرس موارد كافية لتنفيذ التطوير المهني عالي الجودة والمستمر بشكل فعال للمعلمين ومدير LEAيجب على 

ن لتمكين جميع الطالب من تلبية معايير  المدارس والبارابروفيسيون ، وإذا كان ذلك مناسبا ، موظفي خدمات التالميذ وأولياء األمور وغيرهم من الموظفي

 التحصيل األكاديمي للدولة. 

 
انونية  ضمان أن جميع الموظفين التعليميين العاملين في المدارس ، الممولة كليا أو جزئيا مع الباب األول ، الجزء ألف ، تلبية المتطلبات الق LEAيجب على 

 ه المهنيين التعليميين تحت اإلشراف المباشر للمعلم.  ضمان عمل شب LEAلكونها معتمدة من الدولة. يجب على 

 

ضمان أن يكون المعلمون معتمدين من    LEAمعلمين أو شبه محترفين لتقديم خدمات الباب األول لطالب المدارس الخاصة ، يجب على  LEAإذا استأجرت 

ني أن تكون المؤسسات شبه المهنية التي تقدم التعليم المباشر للطالب المشاركين تحت تكفل هيئة التعليم المه -12الدولة وأن المهنيين شبه المؤهلين تأهيال عاليا. 

 اإلشراف المباشر وعلى مقربة ومتكررة من معلم مدرسة حكومية معتمد من الدولة.

 
إخطار إبالغ اآلباء واألمهات أن طفلهم تم تعيين أو  (  1)كمدرسة الباب األول، ما هي األدلة التي ستقدمها التي سوف تظهر أن كنت 

( قدمت قائمة من المعلمين 2تم تدريسها لمدة أربعة أسابيع متتالية أو أكثر من قبل المعلم الذي لم يكن مرخصا بشكل صحيح أو أيد )

ر فعالة، خارج الميدان، أو عديمي الخبرة وفقا للتعريفات على مستوى الوالية الموصوفة في خطة والية فلوريدا الموافق  الذين كانوا غي 

 . ESSAعليها 

التوجيهية  والمبادئ   ESSAمعايير    استنادا إلىوفقا للمبادئ التوجيهية للوالية وسياسة المقاطعة، يتم إخطار اآلباء كتابة. 

لآلباء يبلغهم بأن المدرب ليس مؤهال تأهيال عاليا ، وفقا   يتم إرسال إشعار لمدة أربعة أسابيع  للوالية والمقاطعة والفدرالية ،
ومع ذلك، فهم مؤهلون، ألنهم يستوفون متطلبات فلوريدا للمنصب الذي يشغله. هناك فهم أكثر عمقا .  NCLBلتشريعات 

 إلخ...  ،    ESOL ، ESE  أي ،   FTEسالة أرسلت إلى الوطن خالل أسبوع للشهادة المطلوبة في ر

 

  3فعالة، عديمي الخبرة )أقل من الشروط التالية ، غير يتم وضع عالمة على تحتفظ المدرسة بقائمة محدثة من أي مدرسين 
ضمين هذه القائمة أيضا في  أو خارج التدريس الميداني.  سيتم ت،   ESOL ، ESEسنوات من الخبرة( ، أو خارج الميدان ل

 .   1معلومات العنوان 
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 بناء قدرات المعلمين والموظفين

هم من الموظفين، عندما تتلقى المدرسة أموال الباب األول، الجزء ألف، تكون مسؤولة عن تثقيف المعلمين وموظفي الدعم التعليمي المتخصص واإلداريين وغير

كشركاء متساوين، وتنفيذ وتنسيق بمساعدة الوالدين، وفي قيمة وفائدة مساهمات الوالدين، وفي كيفية التواصل مع اآلباء واألمهات والتواصل معهم والعمل معهم 

لتحسين فعالية التدريب.  برامج الوالدين،  وبناء عالقات بين اآلباء والمدرسة.  وينبغي أن يشارك اآلباء، قدر اإلمكان، في تطوير التدريب للمعلمين والمعلمين 

 [ )ESEA 1116)e()3]قسم 

 
لمعلمين وموظفي الدعم التعليمي المتخصصين ومديري المدارس وغيرهم من وصف أنشطة التطوير المهني التي ستوفرها المدرسة لتثقيف ا

 قادة المدارس وغيرهم من الموظفين حول ... 

 مساعدة الوالدين واألسر وقيمة مساهماتهم.  .1
 كيفية التواصل مع الوالدين واألسر والتواصل معهم كشركاء متساوين.  .2
 تنفيذ وتنسيق برامج الوالدين واألسرة وبناء الروابط بين الوالدين واألسر والمدرسة.  .3

 

 اسم النشاط 
 

سيتم  االرتباط بإنجاز الطالب  الشخص المسؤول 

إجراء  

النشاط  

 الشهري 

 دليل على الفعالية 

الوالدين   مشاركةاجتماع

مع التركيز   الشهري 
   Building على 

R الغبطة من خالل 
أنشطة الحرم الجامعي 

   الوالدينوتمكين 
 وزيادة تحصيل الطالب

 
 
 
 

 السيدة ميلينديز 

 
 
 
 

تحسين قدرة الموظفين  
على العمل مع اآلباء 

 واألسر

 
 
 
 

سبتمبر  
2021 - 
أبريل 

2022 

 
 
 
 

أوراق تسجيل الدخول، أوراق التقييم،  
 المتابعة مع المعلمين

 
ليلة نجاح معرض  

 العلوم 
 

يقوم معلمو العلوم 

بإجراء هذا االجتماع  

مع أولياء األمور  

وسيبنون عالقات 

  أثناء عملهم  مجتمعية

معرض  عملية خالل

 العلوم.

إعداد الطالب للنجاح مع  معلمو فريق العلوم  

معرض العلوم، بما في 

ذلك اختيار الموضوع، 

وبناء مجلس معرض  

العلوم الديناميكي، وأمثلة 

على مجالس مشاريع 

 الناجحة.  معرض العلوم

 
 

تشرين 

األول/أكت

وبر  

2021   

 
أوراق تسجيل الدخول، أوراق التقييم،  

 المتابعة مع المعلمين
 المشاريع الناجحة التي يتم إنجازها. 

القراءة هي "المرح" ليلة  

 دامنتال 
معلمي فريق محو  

 األمية 
إثبات من خالل مراكز  

مفهوم أن محو األمية يمكن 

أن يحدث يوميا ويمكن أن 

النشاط  " FUNيكون "

 العائلي 

 كانون 

الثاني/يناير  

2022 

 تسجيل الدخول إلى األوراق 
 برنامج 

 أوراق التقييم/ 
 مسح الخروج  

عقد مؤتمرات فعالة 

 لآلباء واألمهات 

 
 

 إدارة 

إجراء مؤتمرات أولياء  

األمور والطالب بفعالية 

 )التحسين األكاديمي( 
إدخال االتفاق الوالدين  

وتوقعات االستعراض مع  

 جميع اآلباء واألمهات.   

 
 

سبتمبر  

2021   

(E.D. 

 ميث( 

 
أوراق تسجيل الدخول، أوراق التقييم،  

 المتابعة مع المعلمين
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 تعاون الصناديق 

 

اختر كل ما  

 ينطبق
 البرنامج منح المشروع أو مصدر التمويل أو 

والمشاركة   على مستوى المدرسة أموال الوالدين  ودمجها شرح كيفية تنسيق المدرسة 

 ESEAاألخرى. ]قسم    الصناديق والبرامج  واألنشطة مع    األسرية والبرامج

 ([ C()2)أ() 

 

☒ 

 

IDEA  -   قانون تحسين تعليم األفراد ذوي

 اإلعاقة  
متاحا لتقديم المشورة    سيكون برنامج مشاركة أولياء األمور في كريستال سبرينغز

آلباء الطالب ذوي اإلعاقة بشأن حقوقهم في تعليم أطفالهم. وسيتم تشجيعهم على 

خالل  . I.E.Pالمشاركة في التخطيط وحل المشاكل واتخاذ القرارات ومساهمة  

 مؤتمرات واجتماعات اآلباء والمعلمين. 
 

☒ 

 

VPK  -  يعتمد التسجيل في برنامج  تطوعي ما قبل رياض األطفالVPK   على نظام يانصيب تجريه المنطقة. سيتم إرسال

إشعارات إلى أولياء األمور بشأن تاريخ التسجيل. وسيتم تقديم االنتقال إلى برامج 

رياض األطفال خالل شهر مايو لتوجيه أولياء األمور إلى توقعات معايير والية  

    رياض األطفال.لطالب فلوريدا 
 

☒ 

 
 

برامج الوقاية   - الباب األول، الجزء دال

والتدخل لألطفال والشباب المهملين أو 

 الجانحين أو المعرضين للخطر. 

برامج الوقاية والتدخل لألطفال والشباب المهملين أو الجانحين أو المعرضين للخطر.  

ألسر لمساعدة أطفالها على النجاح يسعى الباب األول إلى توفير التدريب والموارد ل

في المدرسة، والتخرج في الوقت المحدد، واالستعداد للكلية والمهنة. كما يسعى الباب 

 إلى تزويد األسر باستراتيجيات لبيئة آمنة. 1
 

☒ 

 
 

يوفر قانون  -  الباب التاسع، الجزء ألف 

فينتو لمساعدة المشردين فرصا   - ماكيني 

عادلة لألطفال والشباب الذين يعانون من 

 التشرد.

في برنامج تعليم  DCPSللوالدين / األوصياء با تعي عائالت  CSEستسمح 

المشردين االنتقالي عند تسجيل عائلة تعيش في مأوى أو تشارك في سكن اآلخرين 

من خالل هذا البرنامج حول كيفية  توفير الموارد والتدريب بسبب فقدان السكن. يتم

 مساعدة اآلباء وأطفالهم على النجاح أكاديميا وسلوكيا في المدرسة. 
 

☒ 
 
 

SAI  -  صندوق   - التعليم األكاديمي التكميلي

Super Categorical   الذي تم إنشاؤه

لمساعدة المناطق والمدارس على توفير فرص  

 تعليمية تكميلية.  

لتقديم تعليم تكميلي لطالبنا قبل وبعد المدرسة   SAIأموال  CSEسوف تستخدم 

 لإلصالح. 

☒ 

 

دعم التعليم الفعال  –  الباب الثاني، الجزء ألف

من خالل التطوير المهني الموجه للمسؤولين  

 والمعلمين.

وسيتم تدريب المعلمين على كيفية استخدام وسائل التواصل االجتماعي إلشراك  

األسر. استراتيجيات وأدوات لتطبيق التكنولوجيا في المدرسة. االتصال بين الوالدين. 

المعلمين على كيفية التواصل مع اآلباء / األسر والتواصل معهم والعمل   وسيتم تدريب

معهم كشركاء متساوين، وكيفية تقييم واستخدام مساهمات اآلباء / األسر، وكيفية تنفيذ  

وتنسيق برامج الوالدين / األسرة، وكيفية بناء الروابط بين األسر / اآلباء واألمهات  

 والمدرسة. 
 

☒ 

 

مساعدة متعلمي اللغة   – ، الجزء أالباب الثالث

اإلنجليزية على تحقيق الكفاءة في اللغة  

 اإلنجليزية

بنشر دورات مجانية ألكاديمية أولياء األمور يتم تقديمها في المدارس   CSEستقوم 

والمكتبات والمراكز المجتمعية والمؤسسات الدينية ، في مكتب االتصال الخاص  

د لدينا. كما سنقوم بتوزيع النشرات والتقويمات خالل  بوالدينا وكذلك في مجلس الموار

 اجتماعات المشاركة العائلية. 

    


