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Catoosa County School District 

Title Title سیاسة ارتباط الوالدین واألسرة 
 عام 2018–2019

 تمت الموافقة علیه في 9 مایو 2018 تمت
 المراجعة في 10 مایو 2018

307 Cleveland Street  
Ringgold، GA 30736 

 ما هي مشاركة الوالدین في العائلة؟

 

 

 لدیهم تأثیر على العدید Catoosa County Title I آباء وأمهات الطالب الذین یحضرون مدارس
 من جوانب

●  تعلیم الطالب
●  .وكیف وكیف یبدو الوالدین والمشاركة العائلیة

 في المدارس غیر التابعة للبند األول ، لیس هناك یقین من أن ما یلي سیحدث. تضمن هذه السیاسة 
 لآلباء وأسرهم أنهم شركاء مهمون في مدارس مقاطعة كاتوسا في تعلیم أبنائهم.   المشاركة األسریة
 تعني مشاركة الوالدین وأفراد األسرة في التواصل المنتظم والهادئ ذي االتجاهین حول تعلم
 :الطالب واألنشطة المدرسیة األخرى. وهذا یضمن
 .أ) أن الوالدین واألسر تلعب دورا هاما في مساعدة تعلم أطفالهم)
 ب) تشجیع اآلباء والعائالت على المشاركة بنشاط في تعلیم أبنائهم)

 ج) أن یكون الوالدان والعائلة شریكتین بالكامل في تعلیم أبنائهم. وهي مدرجة ، حسب االقتضاء ،)

 .في صنع القرار واللجان االستشاریة للمساعدة في تعلیم أبنائهم
 .د) قد یطلب اآلباء والعائالت اجتماعات منتظمة)
 .تتم ، (ESSA) ه) أن األنشطة األخرى ، مثل تلك الموصوفة في قانون نجاح كل طالب)

 

 حول سیاسة مشاركة اآلباء واألسرة

 Catoosa دعمًا لتعزیز اإلنجاز األكادیمي للطالب ، قامت مدرسة مقاطعة

District: 

●  بتطویر سیاسة مشاركة اآلباء واألسرة التي تصف التوقعات
 واألهداف للمشاركة الحقیقیة لألسرة

●  وترشد األنشطة والموارد التي تقوي المدرسة واألبوین

  .والشراكات المجتمعیة في مدارس المقاطعة األولى

 :بما یلي Catoosa سوف تصف هذه الخطة التزام مقاطعة مدرسة مقاطعة
1.  إشراك اآلباء والعائالت في تعلیم أبنائهم
2.  .لیحدث # Title I 1 وبناء القدرات * في مدارس 

 بناء القدرات یشیر إلى النمو من خالل توفیر الموارد والتدریب وفرص *
 .التعلم
 عندما تعمل المدارس واآلباء والعائالت والمجتمعات معًا لدعم التعلم ، یمیل

  األطفال إلى
●   التحسن في المدرسة
●   .والبقاء في المدرسة لفترة أطول والتمتع بالمدرسة بشكل أكبر

 ینص الباب األول ، الجزء األول على مشاركة هادفة للوالدین واألسرة في كل
  :مستوى من مستویات البرنامج ، مثل

●   في تطویر وتنفیذ خطط المناطق والمدرسة وفي
●  .تنفیذ تحسین المناطق والمدرسة

متطلبات الباب األول (ESSA) تتضمن المادة 1116 من قانون نجاح كل طالب
 ، الجزء أ للمدارس واألنظمة المدرسیة إلشراك اآلباء وأفراد األسرة في تعلیم
 :أبنائهم. مقاطعة مدارس مقاطعة كاتوسا

●  ستعمل مع مدارسها في التعلیم االبتدائي للتأكد من أن السیاسات

 المطلوبة للوالدین واألسرة على مستوى المدرسة تفي بمتطلبات
  هذا القسم

●  وستتأكد من أن كل مدرسة ستتبع القواعد حول التعاقدات بین

 .أولیاء األمور والمدرسین

 إذا كانت خطة النظام للجزء األول ، الجزء أ ، التي تم تطویرها  بموجب
ESSA ، غیر مرضیة ألولیاء األمور وأسر  األطفال المشاركین ، فإن دائرة 

 المدرسة ستقدم أي تعلیقات الوالدین واألسرة مع الخطة عندما تقدم المنطقة
 التعلیمیة الخطة إلى الدولة قسم التربیة. كل سیاسة تطلب هذه المدخالت .
 .تحتوي سیاسة النظام على ورقة غالف مرفقة تطلب إدخاًال

 

 



 

 

 تطویر مشترك
 تمت دعوة جمیع أولیاء األمور للمشاركة وتقدیم اقتراحات وأفكار لتحسین سیاسة مشاركة الوالدین وسریة العائلة للفترة 2019-2018.
 أبلغت المنطقة األهالي والعائالت عن هذا االجتماع ونشرت إعالًنا على مواقع المدارس والمقاطعات ، باإلضافة إلى النشرات اإلخباریة
 مجلسها االستشاري لآلباء لمراجعة سیاسة الوالدین وإدارة األسرة قبل نهایة العام Title I المدرسیة. واستخدمت كل مدرسة من مدارس

 .الدراسي ، ووزعت المدارس نسًخا من سیاسة المقاطعة الحالیة تطلب إدخالها

 الذي یتألف من ممثلین عن اآلباء من كل مجلس استشاري لآلباء في (DAC) لدى مقاطعة كاتوسا المجلس االستشاري لآلباء في المنطقة
 الغرض من هذا المجلس هو تقدیم المشورة بشأن جمیع المسائل المتعلقة بالمشاركة األسریة في العنوان األول ، الجزء .Title I مدرسة
 األول من البرنامج. سیتم دعوة قادة المجتمع وشركاء األعمال للعمل في هذا المجلس. كما ستشجع المنطقة التعاون والمشاركة مع شركاء
 قام الوالد ، DAC المجتمع من خالل استخدام تكنولوجیا مؤتمرات الفیدیو والتسجیالت الستیعاب جداول هؤالء الشركاء القیمین. خالل
 .(CLIP) الموحدة LEA أیضا بمراجعة ومناقشة خطة تحسین

 التي تم تقدیمها إلى الوالیة. یرحب باآلباء CLIP عند المراجعة النهائیة ، تم دمج سیاسة الوالد المحلي وسیاسة المشاركة العائلیة في خطة
 لتقدیم تعلیقاتهم وتعلیقاتهم بشأن السیاسة في أي وقت على الموقع اإللكتروني لمقاطعة المدرسة أو عن طریق تقدیم تعلیقات مكتوبة إلى
 .المدارس المحلیة. تم تضمین جمیع التعلیقات التي تم تلقیها بحلول 9 مایو 2018 مع سیاسة هذه السنة الدراسیة

 ُنشرت سیاسة الوالدة المحلیة والمشاركة األسریة على المواقع اإللكترونیة للمقاطعات والمدارس ، وزعت خالل االجتماعات السنویة
 للمدارس االبتدائیة (1) وغیرها من أنشطة مشاركة الوالدین واألسرة في هذه السنة الدراسیة ، وتم توفیرها في مراكز الموارد األم
 للمدارس. یلتقي المنسقون الرئیسیون ومسؤولو مشاركة اآلباء إلكمال خطة العمل حیث یقومون بمراجعة متطلبات مشاركة الوالدین
 .واألسرة وتخطیط الفرص ألنشطة مشاركة العائالت

 تعزیز مدرستنامسؤولیةاألمنیة
 :سوف تقدمالمنطقةومنسقي العائلة المساعدة والدعم لجمیع المدارس في الباحث األول لضمان

●   تلبیة متطلبات مشارکة
●   .اآلباء واألسرة وتنفیذ استراتیجیات وأنشطة المشارکة األھلیة واألسرة

 إشعارات وموارد من منسقي إدارة المقاطعات واألهالي واألسرة لمساعدتهم على تحسین وتعزیز مشاركة األسرة. Title I ستتلقى مدارس
 باإلضافة إلى الزیارات المتكررة والزیارات المدرسیة ، سیعقد منسقو المقاطعات وأولیاء األمور واألسرة اجتماعات وعقد دورات
 لمراجعة خطط وأنشطة مشاركة Title Title تدریبیة مع مدیري المدارس االبتدائیة ومدرسي المدارس واألسر المدرسیة في مدرسة
  .األسرة. یتم إجراء مراجعة فصلیة للوثائق في الموقع لمتابعة تقدم المدرسة بشأن تنفیذ االمتثال والوثائق
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  حجز األموال

 بنسبة 1٪ على األقل من المبلغ اإلجمالي لألموال التي تم تلقیها في السنة المالیة األولى في Catoosa ستحتفظ مقاطعة مدارس مقاطعة
 ستوزع .ESSA السنة المالیة 19 لتنفیذ متطلبات المشاركة األم واألسریة المدرجة في هذه السیاسة وكما هو موضح في القسم 1116 من

 لدعم برامج وأنشطة مشاركة الوالدین واألسرة على Title I مقاطعة مدارس مقاطعة كاتوسا ما ال یقل عن 90٪ من نسبة 1٪ على مدارس
 المستوى المحلي. ستقدم المنطقة توجیھات واتصاالت واضحة لمساعدة کل مدرسة من المدارس األولی في تطویر میزانیة مناسبة للوالد
 والعائلة تتناول تقییم االحتیاجات وتوصیات اآلباء.

 

 بجمع االقتراحات من أولیاء األمور والعائالت بشأن كیفیة استخدام أموال Title I خالل السنة الدراسیة ، ستقوم كل مدرسة من مدارس
 المشاركة العائلیة هذه في العام المقبل على مستوى المنطقة والمدرسة. ستتم مراجعة بطاقات التعلیقات والدقائق من هذه االجتماعات من
 I قبل المقاطعة لتحدید مجاالت الحاجة للسنة الدراسیة القادمة والنظر في التغییرات في میزانیة المشاركة العائلیة. یتم إنفاق غالبیة أموال
 على الموظفین لتقلیل عدد الطالب في الفصل الدراسي أو لتقدیم مساعدة إضافیة للطالب الذین یحتاجون إلى االهتمام باالحتیاجات

 .المحددة

 الفرص من أجلالمنطقیة تعتبر
 مشاورة

 

 الوالدینالمقترحات واالقتراحات من جانب اآلباء واألفراد من العناصر األساسیة لخطط تحسین المدارس والمقاطعات التي یتم تطویرها
 والمجلس االستشاري للمقاطعة ، واالجتماع الخاص بمدخل ، Parent آل عام. جمیع أولیاء األمور واألسر مدعوون لحضور مقهى

CLIP ، وجمیع أحداث School I المدرسیة الموضحة في هذا القسم. ُیطلب من اآلباء والمجتمع والعائالت مشاركة أفكارهم واقتراحاتهم 
 .لمساعدة المقاطعة والمدارس والطالب للوصول إلى أهداف اإلنجاز األكادیمي للطالب

  منتدیات الربیع لتحسین المدارس
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 منتدى لآلباء وأفراد العائلة وأعضاء المجتمع للمشاركة في مناقشات ™ Title خالل فصل الربیع ، ستستضیف كل مدرسة من مدارس

 الطاولة المستدیرة لمراجعة خطة التحسین على مستوى المدرسة ومراجعة اختبار المدرسة وبیانات القیاس واألهل واألسرة سیاسات
 المشاركة ، باإلضافة إلى تقدیم مدخالت حول میزانیة وبرامج المشاركة األسریة. سیتم إرسال الدعوات إلى اآلباء وأفراد األسرة بطرق
 متنوعة. سترسل كل مدرسة إشعارات إلى المنزل عن طریق الرسائل ورسائل البرید اإللكتروني والمواقع اإللكترونیة للمدارس ،

  .باإلضافة إلى نص ُیخطرها بتاریخ ووقت المنتدى

 

 یمكن أیضًا تقدیم مساهمة اآلباء واألسرة بشأن استخدام أموال
 الباب األول لدعم برامج مشارآة اآلباء واألسرة من خالل المسح
 السنوي للمناطق. سیحتوي المسح على أسئلة تتعلق بالمیزانیة
 األم ومیزانیة المشاركة العائلیة باإلضافة إلى قسم لآلباء
 .واألمهات والعائالت لتقدیم تعلیقاتهم

 

 بناء القدرات
 .نقًال عن فقرة سابقة ، یشیر بناء القدرات إلى النمو من خالل توفیر الموارد والتدریب وفرص التعلم 

 :ببناء قدرات المدرسة والوالدین واألسرة من أجل مشاركة أسریة قویة لضمان Catoosa District ستقوم مدرسة مقاطعة

●   المشاركة الفعالة من اآلباء وأفراد األسرة
●  .ودعم شراكة بین المدارس واألهالي والمجتمع األول من أجل تحسین التحصیل الدراسي للطالب

 .وسیتم تحقیق ذلك من خالل األنشطة والبرامج على مستوى المقاطعة

 :من أولیاء األمور  - ستعمل مقاطعة مدارس مقاطعة كاتوسا كمقاطعة ومن خالل مدارسها في العنوان األول لتقدیم المساعدة إلى أولیاء األمور

●  في فهم  المعلومات األكادیمیة عن الوالیة والمقاطعة المتصلة بتعلم الطالب وتقدمه
●   .وفي فهم المعلومات المتعلقة ببرنامج العنوان األول

●  من خالل توفیر المعاییر األكادیمیة للدولة الصعبة ، والتقییمات األكادیمیة المحلیة من

●   .خالل تقدیم التقییمات المطلوبة للطالب جورجیا بما في ذلك أشكال بدیلة للتقییم

●  .في عقد المؤتمرات مع أولیاء األمور باستخدام البیانات المتعلقة باختبار قیاس أداء الطالب

 وسرادق ، ونص ، Title I سیتم نشر تواریخ ومواقع االجتماعات على موقع المدرسة ومشاركتها من خالل كل نشرة إخباریة في مدرسة

  .، وما إلى ذلك

 بتنسیق صفحات على المواقع اإللكترونیة للمقاطعات والمواقع التعلیمیة التي تحتوي على Catoosa County District ستقوم مقاطعة
 موارد ومواد ، بما في ذلك أدلة الوالدین ، وأدلة الدراسة ، وتقییمات الممارسة لمساعدة الوالدین وعائالت العمل مع أطفالهم في المنزل.

 ألولئك اآلباء والعائالت الذین قد یكون لدیهم وصول محدود إلى اإلنترنت ، بما Title I سیتم توفیر نسخ من هذه المواد في جمیع مدارس

 في ذلك النسخ باللغة اإلسبانیة ولغات أخرى حسب الحاجة. مساعدة الوالدین والعائالت على فهم نظام معلومات الطالب عبر اإلنترنت
 وغیره من الموارد التعلیمیة الرقمیة (بما في ذلك التعلیم عن أضرار قرصنة حقوق الطبع والنشر التي تم دمجها في اجتماعات تدریب

  .المتطوعین). سیتم تحدید تواریخ وأوقات ورش العمل هذه من قبل كل مدرسة على حدة
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 مقاطعة المجلس االستشاري للمقاطعة. وهو مفتوح لجمیع اآلباء والعائالت والمجتمع. والغرض منه هو Catoosa أنشأت مدرسة مقاطعة

 تقدیم المشورة بشأن جمیع المسائل المتعلقة بمشاركة الوالدین واألسرة في برامج الباب األول ، الجزء ألف ، وإعطاء اآلباء واألسر
  .والمجتمع منصة للمناقشة والمدخالت

 التكامل مع برامج ما قبل المدرسة

 ستقوم مقاطعة مدرسة مقاطعة كاتوسا بالمقاطعة بتنسیق وتكامل برامج المشاركة األسریة في المقاطعة مع برنامج الحضانة المحلي

 وغیرها من البرامج التمهیدیة الممولة من الحكومة الفیدرالیة والدولة في المنطقة عن طریق دعوة أعضاء هیئة التدریس والموظفین من

 تلك البرامج لحضور اجتماعات التخطیط التي تركز على األسرة أنشطة المشاركة. في فصل الربیع ، ستستضیف المدارس االبتدائیة أیام
 ریاض األطفال الجاهزة بحیث یمكن للوالدین التجول في المدارس وتلقي المعلومات للمساعدة في إعدادهم وأطفالهم لروضة األطفال. كما

 .بالتنسیق مع هذه البرامج لضمان إبالغ أولیاء األمور بالموارد المتاحة CCPS تقوم

 "التكامل مع برنامج "العنوان الثالث

 ستقوم مقاطعة مدرسة مقاطعة كاتوسا بالمقاطعة بتنسیق وتكامل برنامج "العنوان الثالث" و "العنوان األول" الخاص بإشراك الوالدین

 .Catoosa ESOL واألسرة بمساعدة منسق الباب الثالث ، ومنسقة العنوان األول ، ومنسقي مشاركة األسرة واألمومة ، ومقاطعة

 أعضاء هیئة التدریس والموظفین من تلك البرامج لحضور اجتماعات التخطیط التي تركز على أنشطة المشاركة CCPS معلمون. ستدعو
 العائلیة على مدار العام. یشارك مدرسو العنوان الثالث في مختلف أنشطة العائلة والوالدین. معا ، هدفنا هو توفیر التواصل لآلباء
  .بالتنسیق مع هذه البرامج لضمان إبالغ أولیاء األمور بالموارد المتاحة CCPS واألمهات في اللغة التي یتحدث بها في المنزل. كما تقوم

 

 بإجراء ثالث دورات تدریبیة خالل العام الدراسي للمدراء واالجتماعات Catoosa من طاقم المدرسة  - ستقوم مقاطعة مدرسة مقاطعة
 :من أجل PICs الشهریة للمدارس

●   ، تعلم ومناقشة اإلستراتیجیات لزیادة المشاركة األسریة
●   ، وتحسین التواصل بین المدرسة واألسرة
●   .وبناء الروابط مع أولیاء األمور والمجتمع

 عند االقتضاء. ستستضیف مقاطعة Title I سیتم إعادة توجیه هذه الدورات التدریبیة إلى أعضاء هیئة التدریس والموظفین في مدارس

 مدارس مقاطعة كاتوسا تدریبًا لموظفي المدرسة المناسبین وأعضاء هیئة التدریس الذین سیركزون على تهیئة البیئات الترحیبیة وتحسین

  .التواصل الثنائي مع العائالت

 سیتم إرسال أوراق تلمیح إلى الكلیات والموظفین بشأن تلمیحات مفیدة وأحدث األبحاث حول كیفیة إشراك العائالت. وسیتم أیًضا مشاركة

 لترجمة المستندات. وقد تم تدریب المعلمین على Google Drive موظفي المدرسة كیفیة استخدام PICs سُتظهر .APTT المعلومات حول
  .وتذكیر ، وما إلى ذلك لضمان توافر المعلومات لآلباء واألمهات على أساس یومي ، Classdojo وسائل االتصال مثل

 

 

 

 تقییم
 مشاركة الوالد واألسرة في كل عام ، ستجري مقاطعة مدرسة مقاطعة كاتوسا تقییمًا لمحتوى وفعالیة سیاسة الوالدة وسیاسة مشاركة

 .األسرة وأنشطة مشاركة األسرة من أجل تحسین الجودة األكادیمیة لمدارس العنوان األول من خالل استبیان أولي سنوي
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 استبیاًنا لآلباء لتقدیم تعلیقات قّیمة بشأن أنشطة Title I ابتداًء من أواخر فبرایر / أوائل مارس ، سوف ترسل كل مدرسة من مدارس
  .وبرامج اآلباء والعائلة. سیتم نشر هذه االستطالعات على المواقع اإللكترونیة للمقاطعات والمدارس لآلباء

 :ستجري المقاطعة تقییمًا لمحتوى وفعالیة سیاسة اآلباء واألسرة هذه. سیتم استخدام النتائج من النتائج في تصمیم االستراتیجیات

●   ، لتحسین المشاركة الفعالة لألسرة
●   وإزالة العوائق المحتملة أمام مشاركة الوالدین ، وإعادة

●  .النظر في سیاسات الوالدین واألسرة المشاركة

 :یستخدم كاتوسا مقاطعة الباب األول األم واألسرة مشاركة النتائج ونتائج المسح إلى

●   ،تصمیم استراتیجیات لتحسین فعالیة الوالدین واألسر
●   ،إلزالة الحواجز الممكنة لمشاركة الوالدین
●   .ولریفی  ق  البرید سیاسات الوالدین ومشاركة أهله

 إمكانیة الوصول
 سیقوم منسقو إدارة األسرة في المنطقة بالتواصل ، ESSA عند تنفیذ متطلبات مشاركة اآلباء واألسرة التي حددها القسم 1116 من

 والتعاون مع مكتب خدمات دعم الطالب لضمان فرص كاملة لمشاركة الوالدین ذوي الكفاءة المحدودة للغة اإلنجلیزیة ، واآلباء ذوي

 اإلعاقة وآباء األطفال المهاجرون بما في ذلك توفیر المعلومات والتقاریر المدرسیة بلغة یمكن للوالدین فهمها. في بدایة العام ، سیتم
 .تدریب موظفي المدرسة على إخطارات الوالدین والموارد التي سیتم إرسالها إلى الوطن باللغة األم ألولیاء األمور

 ستستخدم المقاطعة المواقع اإللكترونیة للمقاطعات والمقاطعات ، ووسائل اإلعالم المحلیة ، وأنظمة الرسائل المدرسیة األخرى لنشر

 .المعلومات لآلباء. سیتم ترجمة المعلومات المنشورة على موقع المنطقة إلى الحد الممكن عملیا في اللغات التي یمكن للوالدین فهمها

 

 

 

 

 

 

 

 وضع عالمة على التقویمالخاصة بك في

 

 السنوي ألولیاء األمور
 مارس 2019

 

 اجتماع منسق مشاركة اآلباء واألسرة
 الثالث الخمیس من كل شهر
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Title I Parent Café 

January 10، 2019 

 Catoosa County Learning Center في مركز

 المجلس االستشاري للمقاطعة I العنوان
 للتعلم Catoosa County في مركز

 مایو 2019 9
 

ADOPTION 

 هذا الوالد على مستوى المقاطعة وقد تم تطویر سیاسة المشاركة األسریة بشكل مشترك وتم االتفاق علیها مع أولیاء األمور

 وأفراد عائالت األطفال المشاركین في برامج "الباب األول" ، الجزء األول كما یتضح من التعاون بین أولیاء األمور والمدرسة

 .وموظفي المقاطعة

 تم اعتماد هذه السیاسة في 9 مایو 2018 وستصبح ساریة المفعول للعام الدراسي األكادیمي 2018-2019. ستوزع المنطقة
 في أو قبل 1 سبتمبر A التعلیمیة هذه السیاسة بطرق متعددة على جمیع أولیاء أمور األطفال المشاركین في الجزء األول ، الجزء
2018. 

 غیر قادر على حضور اجتماعاتنا؟ یرجى زیارة

http://www.catoosa.k12.ga.us/؟PN=Pages&SubP=Level1Page&L=2&DivisionID=10671&DepartmentID=10782&PageID=14877&ToggleSideNav=Show كل ما یلزم 

 .لمراجعة مستندات االجتماع ومحاضره

 .مع أي تعلیقات أو مخاوف Jablonski االتصال كریستي
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