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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.
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 "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 

 لوري تيرنر 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

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

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

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

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

 ([؛ 3)ج()1116( ]القسم 2)ب() 1114قسم الالبرنامج 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 

 __ Districtيع األصلي وتقديمها إلى *انقر لتحديد كل ضمان، وسوف تتطلب هذه الصفحة توق 

   _ Signature__________________ لوري تيرنر 
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 تقييم االحتياجات 

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

د إلى ابق واالتجاه يمكن استخدامها التخاذ قرارات بشأن تنفيذ الخطة للعام المقبل.  وبهذه الطريقة، فإن القرارات ليست تعسفية ولكنها تستنبيانات عن العام الس 

 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  808.22 دوالر  2391.78 دوالر  3000

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

لى عدم إنفاق أموال على األغذية  وعدم قدرة الوالدين على االجتماع شخصيا.  وأدى ذلك إ  COVID-19ويعزى ما تبقى من األموال التي لم تنفق إلى وباء 

وفقا  كانت ستغطي الجزء غير المستخدم من الميزانية.  وسيتواصل العنوان األول الذي يصممه مع محاسب المدرسة لضمان تخصيص األموال وإنفاقها 

 قت المناسب ألموااللباباألول. للمبادئ التوجيهية التي حددها الباب األول.  وستكون هذه متابعة شهرية لضمان اإلنفاق الدقيق وفي الو 

 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؟ 

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

 موارد المشاركة األصل( 

 صفر
 
 
 
 
 
 

لم يسمح بالزيارات ولم يتم سحب العناصر بسبب  ،   COVID 19بسبب  صفر 

 الحجر الصحي.  

 ملخص أحداث مشاركة الوالدين من العام السابق

 اسم النشاط 

 
)يجب  عدد المشاركين

أن يساوي هذا العدد 

عدد المشاركين 

المدرجين في أوراق 

تسجيل الدخول في 

 االمتثال الرقمي( 

 نتائج األدلة على فعالية

 (How ؟   هل تعرف اآلباء تعلم ما كان الغرض من النشاط لتوفير

 ( الردود مثل أوراق تسجيل الدخول أو نتائج االستطالع غير كافية.
 
 

 أكمل أولياء األمور نماذج التغذية المرتدة 9 )بداية السنة( االجتماع السنوي

 االجتماع التنموي )نهاية العام(
 

 تم إكمال ورقة العمل لتضمين المالحظات/االقتراحات التي قدمها الحضور 7

FSA  نماذج التغذية المرتدة في ورشة العمل  أكمل أولياء األمور 8 ليلة األم 

لمؤتمرات.  ويالحظ أن ردود طرح اآلباء أسئلة وقدموا مالحظاتهم خالال s 5 دردشة البيانات

 الفعل في محضر االجتماع، 
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يجب أن تتطابق األنشطة مع األنشطة المدرجة في  -   تتماشى مع خطة مشاركة الوالدين واألسرة من السنة المالية السابقة قد 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

تساعد مدخالت من الوالدين لتشمل األحداث اإلضافية المطلوبة و / أو لتعزيز وتعديل األحداث السابقة التي كانت تتمتع من السنوات السابقة.   PFEPيستخدم 

ووجد معظم اآلباء  ى أقصى حد. مدخالت الوالدين على تحديد األحداث التي نريد تضمينها والفواصل الزمنية المختلفة حتى نتمكن من زيادة عدد المشاركين إل

 أن األنشطة مفيدة ويفهمون الغرض من تثقيفهم لزيادة مشاركتهم في تعلم أطفالهم.  

 

 

 

 

 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. 

 تقدم رعاية الطفل في هذا الحدث  1أولوية رعاية الطفل  .1

 زيادة اإلعالن عن األحداث قبل     2نقص المعلومات األولوية  .2

 حدث                                                                                                                             

 تقدم مجموعة متنوعة من األوقات لألحداث  3لوية  جداول زمنية مرنة األو .3

 

 )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 رعاية األطفال في هذا الحدث، فضال عن المشاركة االفتراضية لآلباء واألمهات الذين ال يستطيعون   رعاية الطفل  (1

 الحضور بسبب عدم وجود رعاية الطفل و / أو النقل. 
زيادة اإلعالن عن األحداث قبل الحدث.  استخدام وسائل متعددة لالتصال بما في ذلك المكالمات روبو،  نقص المعلومات  (2

ونشر األحداث على منصات وسائل االعالم االجتماعية، واإلشعارات المرسلة إلى المنزل مع الطالب، 

توماس جيفرسون  .  AP والتحديثات سرادق، والرسائل النصية، ورسائل البريد اإللكتروني، وتذكير إشعار

 فئة المدرسة لزيادة االتصال الوالدين.  DOJOسيتم تنفيذ نظام 
تقدم مجموعة متنوعة من األوقات لألحداث.  وتشمل هذه الفرص ليال ونهارا، فضال عن االجتماعات   جداول زمنية مرنة  (3

 الظاهرية واألحداث لضمان أقصى قدر من المشاركة. 
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 ة للعام الدراسي الحالي النتائج/األهداف الشامل

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

 الوالدين واألسرة؟ 

 زيادة تعليم الوالدين ودعمهم ومشاركتهم في نجاح أطفالهم األكاديمي والسلوكي واالجتماعي/ العاطفي في المدرسة. 

  



 

 

 

8 

 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؟
منتجين   إن بناء عالقات فعالة بين موظفي المدرسة وأولياء األمور والطالب سيؤدي إلى زيادة التحصيل األكاديمي للطالب ويساعد على خلق مواطنين

العالقات بين إدارة توماس جيفرسون االبتدائية وأصحاب المصلحة من خالل االستخدام الفعال لورش العمل واالجتماعات في   لمجتمعنا. وستربط عملية بناء

لتطوع فيها  أوقات متنوعة الستيعاب جداول الوالدين.  وسيشمل ذلك التوجيه والتدريب التطوعيين لزيادة عدد الفرص التي سيتعين على أولياء األمور ا 

بوابة  اخل المدرسة. وسيتم تصميم األنشطة وورش العمل لألطر الزمنية الصباحية والمساءية. سيتم مناقشة نشر المعلومات المتعلقة بالوصول إلى والنشاط د

للوالدين لجدولة   الوالدين مع الوالدين من أجل توفير مكان للمعلومات المتعلقة بتقدم أطفالهم أكاديميا وسلوكيا وما يتعلق بالحضور. كما ستتسنح الفرصة 

اق تسجيل  مؤتمرات المعلمين/أولياء األمور. وسيتم قياس االمتثال من خالل مشاركة الوالدين، والتقويمات الشهرية، وجداول أعمال ورش العمل، وأور 

أي الوظائف   آلباء للوفاء بها حيثما كانوا؛الدخول، ونماذج مؤتمر الوالدين/المعلمين، ونماذج نشاط الباب األول. وسنستخدم الوظائف المدرسية القائمة كهدف ل

توماس  المدرسية المجدولة مثل معرض الكتاب ويوم المهنة، باإلضافة إلى الوظائف األخرى التي عادة ما تكون معدالت الحضور فيها مرتفعة. يقوم  

األنشطة.  ضمان توفير  جيفرسون عن قصد بجدولة جميع أنشطة مشاركة الوالدين واألسرة لتشمل أوقاتا مرنة إلعطاء جميع اآلباء واألسر الفرصة لحضور  

 جميع اآلباء واألمهات، بما في ذلك أولئك الذين يتحدثون لغات أخرى، على شكل معلومات بلغتهم المختارة.    

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

 من األنشطة في شكل مفهوم وموحد وباللغات التي يمكن للوالدين واألسر فهمها؟ 
أسابيع مقدما. توماس    2األقل  توماس جيفرسون سهم المعلومات المتعلقة المدرسة وبرامج الوالدين / األسرة من خالل مصادر االتصال متعددة على 

اصل األربعاء  جيفرسون سوف يكون تنفيذ مجلد األربعاء التي سوف تذهب إلى المنزل كل يوم أربعاء. داخل هذه المجلدات األربعاء، سوف تتلقى األسر التو

دعوة، إشعارات الموقع، سرادق، البريد التدريجي، -روبو  التواريخ الهامة التي تحدث في المدرسة. وتشمل هذه رسائل البريد اإللكتروني،    الذي يحدد جميع

. و سيتم تقديم نسخ بلغات مختلفة إلى األسر  40والنشرات والنشرات. تتوفر المعلومات دائما في غرفة موارد الوالدين والمشاركة العائلية الموجودة في الغرفة 

 داث عبر طرق االتصال المتعددة قبل أسبوعين على األقل من الحدث.المحتاجة المحددة و عند الطلب. سيتم إرسال إشعارات لجميع األح 

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

 
 

 اإلسبانية, العربية, التركية, أخرىاإلنجليزية, 
 
 
 
 

 
 
 
 

 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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البريد  توماس جيفرسون سهم المعلومات حول الباب األول ، الجزء ألف البرامج واألنشطة من خالل مصادر االتصال متعددة. وتشمل هذه رسائل 

المعلومات دائما في غرفة    أسابيع مقدما. تتوفر  2دعوة، إشعارات الموقع، سرادق، البريد التدريجي، والنشرات والنشرات على األقل -روبو اإللكتروني،

. و سيتم تقديم نسخ بلغات مختلفة إلى األسر المحتاجة المحددة و عند الطلب.  سيتم إرسال  40موارد الوالدين والمشاركة العائلية الموجودة في الغرفة 

ميع المعلومات وإرسالها إلى أولياء األمور باللغة  إشعارات لجميع األحداث عبر طرق االتصال المتعددة قبل أسبوعين على األقل من الحدث.  سيتم طباعة ج 

مع  التواصل التي يختارونها. هذا العام، توماس جيفرسون سوف تنفذ أيضا صفحة دوجو فئة المدرسة فضال عن صفحة الفيسبوك المدرسة للمساعدة في 

 . أولياء األمور 

 
 

 
 

( 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
وسيقدم أولياء األمور تعليقاتهم للعام الدراسي الحالي. سيتم مناقشة خطة تحسين المدرسة من   PFEP، سيتم مراجعة  السنوي للعنوان األولخالل االجتماع

يمات وغيرها من  حيث صلتها بالمناهج الدراسية والتقييمات األكاديمية المقررة ومستويات الكفاءة األكاديمية للطالب. يتم نقل المناهج الدراسية والتقي 

ألكاديمية ذات الصلة إلى اآلباء واألمهات واألسر من خالل جميع قنوات االتصال وكذلك من خالل ليالي الوالدين واألسرة التي هي خاصة  المعلومات ا

 سيتم طباعة جميع المعلومات وإرسالها إلى أولياء األمور باللغة التي يختارونها.  بالمعلومات المقدمة. 

 
 
 
 

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

 للمشاركة في صنع القرار؟    
األمور مدخالت في أنشطة   يقدم أولياء .  PFEPواالجتماع التنموي ل ، SACيشارك اآلباء في عملية صنع القرار من خالل منطقة التجارة التفضيلية، و

باإلضافة إلى ذلك، سيقدم اآلباء توصيات لألنشطة خالل  .  PFEPالباب األول في الجداول الدراسية لهذا العام. ويتم إنتاج هذه خالل االجتماع التنموي 

درسة في اتخاذ القرارات لتحسين األداء  يقدم المجلس نظرة ثاقبة على خطة تحسين المدرسة ويساعد الم. SACاجتماعات منطقة التجارة التفضيلية و

الموارد األصلية حتى يتمكن اآلباء من تقديم اقتراحات لألحداث    مربع اقتراح نشاط الوالدين في المكتب األمامي أو غرفة األكاديمي للطالب.  سيتم وضع

كار والمعلومات التي تم الحصول عليها خالل االجتماع السنوي  القادمة لألحداث التي يرغبون في رؤيتها في المستقبل.  وسيكون ذلك باإلضافة إلى األف 

 العادي واالجتماع التنموي للجبهة الشعبية.   

 
 
 
 
 

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 
يتم حلها إلى أخصائي العنوان األول المعين في المدرسة عبر البريد اإللكتروني أو االتصال سيقدم توماس جيفرسون مخاوف أو استفسارات الوالدين التي لم 

 العام الدراسي. الوالدين بدوام جزئي هذا   اتصال توماس جيفرسون سيكون له الهاتفي. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

)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(. 
هذه المعلومات على موقع مدرستنا على الويب وإخطار أولياء األمور من خالل مصادر اتصال متعددة. وتشمل هذه   سيقوم توماس جيفرسون بمشاركة

دعوة، إشعارات الموقع، سرادق، والنشرات والنشرات. تتوفر المعلومات دائما في غرفة موارد الوالدين والمشاركة العائلية  -روبو البريد اإللكتروني،رسائل  

 . و سيتم تقديم نسخ بلغات مختلفة إلى األسر المحتاجة المحددة و عند الطلب.40غرفة الموجودة في ال
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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 

ماع يدعى أولياء أمور األطفال المشاركين في المدرسة ويقدم لهم إشعار كاف ويشجعون على حضور االجتماع السنوي.  وسيطلع هذا االجت -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( .] 
اجتماعات وماس جيفرسون اجتماعا سنويا في بداية كل عام دراسي إلطالع اآلباء والعائالت على برنامج الباب األول. باإلضافة إلى ذلك، نقوم بعقد سيعقد ت

العام السابق. يتم  بالتعاون مع برامج ووظائف المنظمات األخرى لتوفير المعلومات لآلباء واألسر الذين لم يتمكنوا من حضور االجتماع السنوي في نهاية 

ا للعام الدراسي  إبالغ إشعار االجتماعات واألنشطة قبل أسبوعين على األقل من الحدث. وسيعقد االجتماع التنموي للكلية في نهاية العام الدراسي استعداد

 . PFEPالمقبل.  وستكون هذه فرصة إضافية للوالدين لتوفير مدخالت ألحداث 

باب األول، والنقل، ورعاية األطفال، أو الزيارات المنزلية مثل هذه الخدمات التي تتعلق بمشاركة الوالدين كيف ستوفر المدرسة، بأموال ال

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

  NA -النقل  •

 تقديم رعاية األطفال في المناسبات المحددة  –رعاية الطفل  •

 التي تقدمها مستشار التوجيه ومدرب القراءة –الزيارات المنزلية  •

 اإلعالن بشكل متكرر عن األحداث القادمة قبل الحدث.  -خدمات إضافية إلزالة الحواجز التي تحول دون تشجيع حضور الحدث  •

 

 

 

 

 

 

 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 
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ييم. كما قدم اآلباء مدخالت عن األوقات المالئمة خالل اجتماعات المجلس  وخالل االجتماع اإلنمائي للهيئة، قدم اآلباء مدخالت أثناء المناقشات وفي نماذج التق

 االستشاري للمدارس.

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

 للمشاركة األسرية؟

كثر مثالية لسكاننا.   وقد استخدمت نماذج تقييم األحداث في الماضي. وسنرسل هذا العام دراسة استقصائية ورقية إلى جميع اآلباء لمعرفة أوقات االجتماعات األ

 لية. وإلى جانب الدراسات االستقصائية الورقية، سندرج دراسة استقصائية إلكترونية افتراضية لآلباء الستخدامها في هذه العم

 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 ☐

 

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

 

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

 

 __ 29الظاهري حسب الحاجة بسبب بروتوكوالت كوفيد أنشطة أخرى ___     ☒

 

 االجتماع السنوي المطلوب 

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

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

 تحديد تاريخ االجتماع السنوي  -الخطوة األولى  .1

 تقديم المعلومات لآلباء من خالل مصادر اتصال متعددة قبل أسبوعين من الحدث - 2الخطوة  .2

 إرسال إشعارات تذكير باألحداث عبر أشكال متعددة من االتصال - 3الخطوة  .3

 إرسال اإلخطار النهائي قبل الحدث - 4الخطوة  .4

 الخطوة الخامسة:  .5
 الخطوة السادسة:  .6
 وهكذا ، على حسب الحاجة....  .7

 
 
 
 
 
 

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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وان األول وما هي الفوائد التي يمكن أن يحصلوا عليها من حضور األحداث.   سنستخدم عرض العنوان األول في المنطقة إلبالغ أولياء األمور ببرنامجنا للعن

فكار إلزالة الحواجز  سنقوم بتعديل العرض التقديمي ليشملبيانات التقييم الشامل لالحتياجات للمدرسة لتوفير وإبالغ أولياء األمور باإلضافة إلى التماس األ

 المحتملة. 

 
 
 
 
 
 

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

 دية. حقوق أولياء األمور عندما تتلقى المدارس الباب األول، الجزء ألف األموال. ال تتردد في استخدام باور بوينت على موقع البرامج االتحا
حداث.   عرض العنوان األول في المنطقة إلبالغ أولياء األمور ببرنامجنا للعنوان األول وما هي الفوائد التي يمكن أن يحصلوا عليها من حضور األسنستخدم 

ألفكار إلزالة الحواجز  سنقوم بتعديل العرض التقديمي ليشمل بيانات تقييم االحتياجات الشاملة للمدارس لتوفير وإبالغ أولياء األمور باإلضافة إلى التماس ا 

 اختيار المدرسة وحقوق اآلباء واألمهات خالل اجتماعنا السنوي. add4ressسنقوم  المحتملة.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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؟
أسابيع    2صيل المعلومات حول األحداث المدرسية إلى أولياء األمور على األقل المكالمات، النشرات اإلخبارية، والنشرات لتو-ستستخدم المدرسة سرادق، روبو 

 مقدما.  سيتم إرسال جميع إشعارات األحداث واألنشطة باستخدام أساليب متعددة قبل أسبوعين على األقل من الحدث أو النشاط. 
 
 
 
 
 
 
 

 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

تك هي الباب األول في العام التالي، يجب أن  باإلضافة إلى ذلك، فهي فرصة للتواصل مع أولياء األمور للبدء في التخطيط للعام المقبل.  حتى لو لم تكن مدرس 

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

 

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

 في التأهل للحصول على تمويل الباب األول، الجزء أ.   للعام المقبل إذا استمرت المدرسة  واالستعداد 
أفضل أو تحديد  مراجعة جميع التقييمات من أحداث العام كمجموعة. مناقشة اإليجابيات والسلبيات من كل منهم. ثم تبادل األفكار حول كيفية جعل األحداث 

 مشاركة الوالدين في العملية ، وإقامة لجان لتنظيم وتشغيل كل حدث.  لزيادة أحداث جديدة للعام الجديد
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 بناء القدرات 

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

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

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 1116واألسر.   ]قسم  القسم ولتحقيق األهداف في خطة الباب األول على مستوى المدرسة من خالل إشراك اآلباء 

 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؟ 
عدة  سيقدم توماس جيفرسون أنشطة خاصة بدعم أولياء األمور في فهم عمل دورة الطالب. وهذا سيوفر لهم المعرفة األساسية لتكون قادرة على مسا

معلومات عن  ر أطفالهم في المنزل مع واجباتهم المدرسية. وهناك عدد قليل من هذه األحداث هي ليلة دعم الرياضيات وسباق األكاديمية المدهشة التي توف 

 يمية.المحتوى األكاديمي الطالب بحاجة إلى تعلم. باإلضافة إلى ذلك، سنستخدم أكاديمية الوالدين لتعزيز مشاركة الوالدين في العملية األكاد

 كيف ستنفذ المدرسة األنشطة التي من شأنها بناء عالقة مع المجتمع لتحسين تحصيل الطالب؟ 
في األحداث. ويمكن أن يتم ذلك من خالل التبرع بالسلع والخدمات    ركائنا في األعمال والمجتمع لتقديم المساعدةسوف يتواصل توماس جيفرسون مع ش 

أو كانت هناك   ذلك التي تساعد في تحسين تحصيل الطالب أو التطوع للمشاركة في الحدث نفسه.  كما ستكون األحداث االفتراضية متاحة إذا طلب اآلباء  

 الجميع.    ورفاه سالمة   لحاجة إليها من أج 

( شرح كيفية اإلعالن عن غرفة خطوبة 2( كيف ستنفذ المدرسة غرفة موارد الوالدين في الباب األول لدعم مشاركة الوالدين واألسرة؟  )1)

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

 ياء األمور.   الوالدين مع أول
  يتم اإلعالن عن غرفة الموارد األصل في كل حدث واجتماع العنوان األول. كما يتم عرضه خالل البيت المفتوح والجوالت وغيرها من الوظائف 

فة أو يرغبون في استخدامها.  المدرسية. حضر ممثل المدرسة تدريبا حول كيفية إدارة غرفة الموارد ويقدم المساعدة اليومية لآلباء الذين يحتاجون إلى الغر

جلسات التطوير  يتم تزويد المعلمين بمعلومات عن غرفة الموارد وكيف يمكن للوالدين االستفادة من العناصر المتاحة للسحب.  ويتم هذا التدريب من خالل  

م بالموارد والمواد الالزمة لالستخدام من قبل الوالدين  وبمساعدة من جهة االتصال بين الوالدين، سيتم تزويد غرفة المشاركة األ  المهني اإلصدار المبكر. 

 والخروج. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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تاحة للوالدين للتحقق من.  سيتم تزويد أولياء األمور بتعليمات حول كيفية استخدام عناصر محددة من خالل  الموارد في غرفة الموارد األصل ستكون م

 التدريب العملي أو التعليمات المكتوبة حول كيفية االستخدام.   

 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

وليلة  FASFAمثال: 
 كتابة المنح الدراسية

 سيتعلم اآلباء: المدير براد بيت 
األجزاء األصل   كيفية إكمال .1

 FASFAمن 
كيفية البحث في مواقع  .2

الكلية على شبكة اإلنترنت  
 للقبول   أطفالهم لما يحتاجه

كيفية استخدام  .3
OneDrive  والتركيز

 لمواكبة مؤشرات التخرج 
حول مواقع المنح الدراسية  .4

األكثر شعبية ونصائح 
 للحصول على التمويل

تسجيل الدخول؛ التقييم/   2022, فبراير 2021 أكتوبر
 التغذية المرتدة؛ 

لقطة الشاشة األصل 
  FASFAللصفحة األصل 

 المكتملة؛ 
دليل على طلب منحة 

 3واحد بعد دراسية 
 أسابيع؛

ورقة عمل األم المكتملة 
لمتطلبات القبول داخل 

 الوالية وخارجها 

العنوان األول االجتماع 

ال -السنوي )مطلوب

 تخصيص( 

 تيرنر 

 تيبر

تقديم معلومات لآلباء عن أداء  

   2021-2020للفترة المدرسة 

- 2021العام الدراسي وأهداف 

توفير فرصة للوالدين   .2022

 .للتعبير عن المدخالت

ورقة تسجيل الدخول،  أغسطس / سبتمبر 

PowerPoint ،

النشرات اإلعالنية، 

   ،PFEPورقة عمل 

 نماذج المالحظات 

العنوان األول اجتماع 

ال -التنمية )مطلوب

 تخصيص(
 

 تيرنر 

 تيبر

إتاحة الفرصة للوالدين للتعبير عن  

المساهمة في وضع خطة مشاركة  

الوالدين لتشمل أنشطة الوالدين  

والموارد الالزمة لزيادة تحصيل  

 الطالب. 

ورقة تسجيل الدخول،   مارس 

PowerPoint ،  النشرات

اإلعالنية، ورقة عمل  

PFEP  ،نماذج المالحظات 

FSA  ليلة األم 
 تخصيص(   )ال

 توفير األصل  معلمي الصف الثالث
معلومات عن معايير فلوريدا 

ومتطلبات الترقية وهيئة هيئة  

 تنمية الحر

 أغسطس 

سجل الدخول ورقة، 

PowerPoint،النشرات

نماذج المالحظات،   ،

 بيانات تحصيل الطالب. 

K - 2  جعل واتخاذ 
 تخصيص(   )ال

 يوفر للوالدين   K-2المعلمين 
فرصة لصنع والحصول على  

المواد والموارد لمساعدة الطالب  

 في المنزل. 

 سبتمبر 

سجل الدخول ورقة، 

PowerPoint،النشرات
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نماذج المالحظات،   ،

 بيانات تحصيل الطالب. 

 K-5دردشات بيانات 
 تخصيص(   )ال

إتاحة الفرصة لآلباء للقاء المعلم   K-5المعلمين من ال  

قبل نهاية العام لتحديد المجاالت  

التي يمكن لآلباء فيها مساعدة  

 الطالب في إعدادهم ل "فاسا" 

 نوفمبر 

سجل الدخول ورقة، 

PowerPoint،النشرات

المالحظات،    نماذج ،

 الطالب.   بيانات تحصيل

مسائل المدرسة 

 المتوسطة
 تخصيص(   )ال

توفير فرصة لآلباء لمعرفة المزيد   وغريغسون تيبر،بيركنز، 

عن انتقال المدرسة المتوسطة من  

 المدرسة االبتدائية إلى المتوسطة 
 يناير 

ورقة تسجيل الدخول،  

PowerPoint ، 
النشرات اإلعالنية ونماذج  

المالحظات وبيانات تسجيل  

الطالب وبيانات جولة نمط  

 التغذية. 

اختيار المدرسة / 

 التركيز ليلة الوالدين
 تخصيص(   )ال

تيرنر، بيركنز، تيبر. 

 جريجسون 
تزويد أولياء األمور بمعلومات  

عن برنامج المغناطيس في  

المدرسة وكيفية دمجه في 

التعليم في جميع مجاالت 

 المحتوى

 يناير 

ورقة تسجيل الدخول،  

PowerPoint ، 
النشرات اإلعالنية، نماذج  

 المالحظات، الصور 

  سباق مدهش

األكاديمية )ال  

 تخصيص(

تيرنر، تيبر،  

 جريجسون،  
 المعلمين  3-5

إتاحة الفرصة للوالدين لالطالع  

 على أنواع األسئلة وتلقيها  
 مارس

سجل الدخول ورقة، 

PowerPoint،النشرات

نماذج المالحظات،   ،

 بيانات تحصيل الطالب. 

  K-2دردشات بيانات 

 )بدون تخصيص(

إتاحة الفرصة لآلباء للقاء المعلم   K-2المعلمين 

قبل نهاية العام لتحديد المجاالت  

التي يمكن لآلباء فيها مساعدة  

 الطالب في إعدادهم ل "فاسا" 

 أبريل

سجل الدخول ورقة، 

PowerPoint،النشرات

نماذج المالحظات،   ،

 بيانات تحصيل الطالب. 

برنامج السالمة 

 الصيفية 
 تخصيص(   )ال

تيرنر، تيبر،  

 جريجسون،  
 

توفير تدريب الوالدين من خالل 

المتحدث الضيف حول سالمة 

 اإلنترنت وأطفالهم
 أبريل

ورقة تسجيل الدخول، 

PowerPoint ،

نماذج    اإلعالنية،النشرات

 المالحظات 
 الحاجة.     حسب  أو تزيلها  صفوفاقد تضيف المدارس  
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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 

 ؤتمرات مع اآلباء واألمهات وصف االتفاق؟   عقد م

 وقد نوقش االتفاق بين الوالدين وطور خالل االجتماع اإلنمائي للجبهة الشعبية في نهاية العام الدراسي للعام الدراسي المقبل.  

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

وسيتم تزويد أولياء األمور باالتفاق خالل االجتماع السنوي للعنوان األول الذي يعقد بالتزامن مع البيت المفتوح وإعادتهم إلى 

المعلمين بحلول نهاية نوفمبر.  وسيستخدم المعلمون االتفاق خالل مؤتمرات المعلمين لآلباء لضمان أن توفر الشراكة للطالب أفضل  

   الثالث الربعواستخدامها، من المقرر تنظيم حدث في بداية العام وبداية مؤتمرات أولياء األمور مان استمرارالفرص للنجاح.  لض

 كمناسبات للعنوان األول.  أما األسبوعان التسعة اآلخران فسيتسعان من قبل المعلمين وتراقبهما اإلدارة.
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 الموظفون التعليميون

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

لطالب من تلبية معايير  المدارس والبارابروفيسيون ، وإذا كان ذلك مناسبا ، موظفي خدمات التالميذ وأولياء األمور وغيرهم من الموظفين لتمكين جميع ا 

 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 

 ليميين تحت اإلشراف المباشر للمعلم.  ضمان عمل شبه المهنيين التع  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 

سسات شبه المهنية التي تقدم التعليم المباشر للطالب المشاركين تحت تكفل هيئة التعليم المهني أن تكون المؤ  -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 

ورسالة الحق في المعرفة التي تحدد أي معلم ال يلبي    أسابيع 4توماس جيفرسون سوف ترسل إلى الوطن للوالدين رسالة إشعار 

تحديد معلمين غير فعالين   وسيشمل ذلك .  ESSAيال عاليا وفقا لخطة والية والية والية والية فلوريدا وافقت متطلبات المؤهلين تأه

 كما سيتم تحميل الوثائق في االمتثال الرقمي واالحتفاظ بها في الملف مع المدرسة وخارج الميدان وعديمي الخبرة. 
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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

محاكاة الفقر مع فريق الباب  
 األول 

تحسين قدرة الموظفين على   السيد بالك 
 العمل مع اآلباء واألسر 

ديسمبر  
2021 

أوراق تسجيل الدخول، أوراق التقييم، المتابعة  
 مع المعلمين 

مؤتمرات فعالة عقد 

 للوالدين
السيدة تيرنر، السيدة  

تيبر، والسيدة 

 جريجسون 

وسيساعد التطوير المهني في  

عقد مؤتمرات فعالة لآلباء  

المعلمين على تعلم كيفية  

تحسين خطوط التواصل مع  

األسر وزيادة ملكية الطالب  

لألداء الفردي. كما يوفر هذا  

للوالدين معلومات حول كيفية  

مساعدة العنوان األول لطالبهم  

 يا. أكاديم

 

أوراق تسجيل الدخول، جداول األعمال،  سبتمبر.

مالحظات التدريب، وقسائم الخروج من  

 التدريب

إجراء اتصال فعال بين  

 المعلم والوالد
السيدة تيرنر، السيدة  

تيبر، والسيدة 

 جريجسون 

سيساعد التطوير المهني في  

التواصل الفعال بين المعلم  

والوالدين المعلمين على تعلم  

كيفية تحسين قدرتهم على  

التواصل بفعالية مع أولياء  

األمور حول تقدم أطفالهم  

 أكاديميا وسلوكيا واجتماعيا. 

 

أوراق تسجيل الدخول، جداول األعمال،  ديسمبر.

ن  مالحظات التدريب، وقسائم الخروج م

 التدريب

بناء عالقات مع األسر 

 واآلباء 
السيدة تيرنر والسيدة  

تيبر والسيدة  

 جريجسون 

سيساعد التطوير المهني لبناء  

العالقات مع الوالدين واألسر  

المعلمين على تعلم كيفية بناء  

العالقات من خالل مجموعة  

متنوعة من االستراتيجيات  

الموجهة حول بناء المجتمع.  

وفي إطار هذا التدريب،  

سيدعى اآلباء لحضور  

التدريب والمشاركة فيه حتى  

يتسنى إنجاز عملية بناء  

ت من كال المنظورين  العالقا

للمساعدة في تعزيز عالقة  

أكبر بين المعلمين واآلباء تفيد  

 التنمية األكاديمية لكل طالب. 

 

أوراق تسجيل الدخول، جداول األعمال،  فبراير. 

مالحظات التدريب، وقسائم الخروج من  

 التدريب

  ممارسة أنشطة إشراك

 الوالدين واألسرة 
السيدة تيرنر، السيدة  

تيبر، والسيدة 

 جريجسون 

سيتلقى أعضاء هيئة التدريس  

والموظفون توماس جيفرسون  

تدريبا على مدار العام على  

العمل مع أولياء األمور  

ومشاركة الوالدين. الوثائق  

ستكون من عالمة التدريب  

على التطوير المهني في  

أوراق تسجيل الدخول، جداول األعمال،  مارس. 

مالحظات التدريب، وقسائم الخروج من  

 التدريب
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األوراق ، وصالت ألشرطة  

تخدمة  الفيديو التدريب المس

 للتطوير المهني.  
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 تعاون الصناديق 

 

اختر كل ما  

 ينطبق
 البرنامجمنح 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 
يسعى توماس جيفرسون إلى تثقيف العائالت حول كيفية العمل مع الطالب الذين  

في المنزل للنجاح في الفصول الدراسية وإعطاء العائالت   IDEAيندرجون تحت 

استراتيجيات لتوفير بيئة آمنة من خالل فعاليات الباب األول التي تقام في المدرسة. يتم  

 ل أسبوعين من الحدث. جدولة هذه األحداث واإلعالن عنها قب

☐ 

 

VPK -  تطوعي ما قبل رياض األطفال  

☒ 

 
 

برامج الوقاية   - الباب األول، الجزء دال

والتدخل لألطفال والشباب المهملين أو 

 الجانحين أو المعرضين للخطر. 

يسعى توماس جيفرسون إلى توفير التدريب والموارد لألسر لمساعدة أطفالهم على  

النجاح في المدرسة، والتخرج في الوقت المحدد، والتحول إلى كلية ومهنة جاهزة. كما  

يسعى توماس جيفرسون إلى تزويد األسر باستراتيجيات لبيئة آمنة. ويتم ذلك من 

لى مدار العام التي من شأنها إشراك اآلباء خالل األحداث المخطط لها والمقررة ع

 واألسر في األكاديميين واالجتماعية، والرفاه البدني لكل طالب.

☒ 

 
 

يوفر قانون  - الباب التاسع، الجزء ألف

فينتو لمساعدة المشردين فرصا   -ماكيني 

عادلة لألطفال والشباب الذين يعانون من  

 التشرد.

اآلباء واألسر في األحداث، وتشجيع الستخدام غرفة  يتم تضمين توماس جيفرسون

الموارد األم واالتصال اآلباء لدينا هو متاح لتقديم دعم إضافي.  باإلضافة إلى ذلك، 

لمدرسة لدينا متاح للقاء العائالت ويمكن أن يساعد في توجيههم إلى موارد مستشار ا

 محددة قد تكون هناك حاجة إليها.
 

☒ 

 
 

SAI -  صندوق  - التعليم األكاديمي التكميلي

Super Categorical  الذي تم إنشاؤه

لمساعدة المناطق والمدارس على توفير فرص  

 تعليمية تكميلية.   

ون إلى توفير التدريب والموارد لألسر لمساعدة أطفالهم على  يسعى توماس جيفرس

النجاح في المدرسة، والتخرج في الوقت المحدد، والتحول إلى كلية ومهنة جاهزة. 

 ويتم ذلك من خالل استخدام الدروس الخصوصية قبل وبعد المدرسة

☒ 

 

دعم التعليم الفعال  – الباب الثاني، الجزء ألف

من خالل التطوير المهني الموجه للمسؤولين  

 والمعلمين. 

يسعى توماس جيفرسون إلى توفير األدوات والتعليم الالزم لألسر حتى تتمكن من  

العمل جنبا إلى جنب مع موظفي المدارس المؤهلين تأهيال عاليا لمساعدة أطفالهم على 

ة. ويتم تحقيق ذلك من خالل التطوير المهني النجاح أكاديميا وسلوكيا في المدرس 

 المستمر والمستمر ألعضاء هيئة التدريس والموظفين في توماس جيفرسون.

☒ 

 

مساعدة متعلمي اللغة  – الباب الثالث، الجزء أ

اإلنجليزية على تحقيق الكفاءة في اللغة 

 اإلنجليزية 

سيقدم توماس جيفرسون دورات مجانية ألكاديمية الوالدين خالل العام الدراسي. 

ينصب تركيز أكاديمية الوالدين على ثالثة فروع: تحصيل الطالب، واألبوة واألمومة  

والدعوة، والنمو الشخصي والفردي. في حين أن أكاديمية الوالدين تقدم دورات لآلباء 

ة أطول، توماس جيفرسون يعلم ويوفر الموارد واألمهات التي تمتد على مدى فتر

لألسرة التي يمكن أن تتراوح من ورش عمل لمرة واحدة لبرامج على مدى العام 

 الدراسي بأكمله.
 ويمكن للمدارس أن تضيف خطوطا حسب الحاجة.   


