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لذا . ( دعماً لتعزيز التحصيل األكاديمي للطالبTitle I, Part Aمن )  ٍتمويلعلى المتوسطة  (Pershing) مدرسة تحصل  

 بتطوير وتوزيع سياسة مكتوبة بمشاركة أولياء األمور والعائلة ومتفق عليها مع أولياء األمور والعوائلتقوم  يجب عليها أن

. ويجب إبالغ  1116القسم  - (ESSA) وسائل تنفيذ متطلبات قانون النجاح لكل طالب وصفالمشاركين  في المدرسة ويجب 

. ويجب توفير هذه العملي المتاح وبلغة يستطيع أولياء األمور فهمهأولياء األمور بالسياسة في صيغة مفهومة وموحدة وبالشكل ا

والمدرسة. تحدد السياسة توقعات  ولياء األمورألرة حتياجات المتغي  إلالسياسة للمجتمع المحلي وتحديثها بشكل دوري لتلبية ا

 إلشراك أولياء االمور والعائلة. األنشطة  وتصف كيف ستنفذ المدرسة عددًا من العائلةوأولياء األمور  المدرسة لمشاركة

 

والتي  ذات إتجاهينمنتظمة  إتصالتدرك أن مشاركة أولياء األمور والعائلة تعني أنها مشاركة المتوسطة  (Pershing) مدرسة

 :التعلم األكاديمي للطالب واألنشطة المدرسية األخرى بما في ذلك ضمان تتضمن

 

والتي تتيح ألولياء األمور زيارة الفصول الدراسية ومراقبة العملية  (Pershing) مدرسةلدينا سياسة مفتوحة في  •

 .مية دون سابق إنذارلالتعي

تشجيع أولياء األمورعلى المشاركة في التخطيط للمناسبات على مستوى المدرسة بهدف دعم اإلحتياجات األكاديمية   •

 الفعاليات التي تدعم تلك اإلحتياجات. للطالب وإشراك أولياء األمورفي

 .اوغيرهبالعملية التعليمية قد يتطوع أولياء األمور في جميع الفعاليات المدرسية المتعلقة  •

 في عملية صنع القرار الحاجةحسب او إشراكهمفي تعليم أطفالهم ويتم  بشكل كامل شركاء ولياء األمور والعوائلأ •

(SDMC) ستشارية للمساعدة في تعليم أطفالهمإلوفي اللجان ا. 

 

إجتماًعا سنويًا في وقت مناسب و يتم دعوة جميع أولياء األمور للمشاركة في   المتوسطة (Pershing) تعقد مدرسة .1

بأن مشاركتهم هي جزء من البرنامج وشرح متطلبات هذا الجزء وحق  غهموإبالفيه و يتم تشجيعهم على الحضور 

 أولياء األمور.

 

 (Title I)إجتماع  •

 (Title 1) نا لبرنامجاألمور وأفراد المجتمع لحضور إجتماعأيلول)سبتمبر( ستتاح الفرصة ألولياء  17و 10في 

مناقشتها:  مسيتالمواضيع التي و. قاعة المحاضراتمساًء في  السادسةالساعة  الذي يعقد فيالخريف فصل لسنوي في ا

والجدول التعليمي على  (Title I)حتى اآلن من ميزانية  شرائها والمشتريات التي تم (Title I) الغرض من برنامج 

 الليلية العائلية والعمل التطوعي. النشاطاتمستوى المدرسة و

 .(Title Iبرنامج )ة ( )منسقAmy Fordستعقد اإلجتماعات من قِبل ) •



( www.houstonisd.org/pershing) سيتم إشعار أولياء األمور من خالل موقع المدرسة على اإلنترنت   •

واإلعالنات ( first day packets) أولياء األمور وفي نشرة إلى جميع( Panda Newsletter)  وإرسال نشرة

 الصادرة يوميًا.

 

ً  المتوسطة عددًا (Pershingأن تعرض مدرسة ) .2 ويمكن  من اإلجتماعات مثأل االجتماع في الصباح أو المساء مناسبا

أن توفير النقل ورعاية الطفل أوالزيارات المنزلية وباألموال المخصصة لهذا الجزء وبما يتعلق بهذه الخدمات 

 لمشاركة أولياء األمور.

 

 جتماعاتإلمن امناسب عدد ● 

مثل  للعوائل جتماعات المشاركة في أوقات مناسبةإمن عدداً المتوسطة  (Pershing) تقدم مدرسة •

لتوفير النقل أو رعاية الطفل  (Title I)د تستخدم المدرسة أموااًل من وقجتماعات في الصباح أو المساء )إلا

 أولياء األمور.أو الزيارات المنزلية ألن هذه الخدمات تتعلق لمشاركة 

 11،  (ينايركانون الثاني) 14،  (نوفمبرتشرين الثاني ) 12تشرين األول )أكتوبر(  8أيلول )سبتمبر( ،   24 •

 .2020-2019اسي من العام الدر( مايوأيار) 12أبريل ، و نيسان ) 14،  (فبرايرشباط)

 

بإشراك أولياء األمور وبطريقة منظمة ومستمرة وفي الوقت المناسب  وكذلك في التخطيط  (Pershing) تقوم مدرسة .3

ومراجعة وتحسين البرامج في إطار هذا الجزء بما في ذلك تخطيط ومراجعة وتحسين سياسة أولياء األمور 

 (.b)1114لخطة البرنامج على مستوى المدرسة بموجب القسم والمشاركة العائلية وفي التطوير المشترك 

 

 (PFE) مشاركة أولياء األمور في •

وأنشطته والموافقة عليها من خالل لجنة إتخاذ القرار المشتركة  PFE)( سيشارك أولياء األمور في تطوير برنامج

 ومنظمة اآلباء والمعلمين في اإلجتماع األول  في شهر أيلول )سبتمبر(.

 

 :ولياء أمور األطفال المشاركينألالمتوسطة  (Pershing)قدم مدرسة تيجب أن  .4

 

 مؤتمرات أولياء األمور والمعلمين •

 األمور والمعلمين أسبوعيًا حسب الحاجة خالل أوقات مؤتمرات / تخطيط المعلمين.تُعقد مؤتمرات أولياء 

 

 أولياء األمور وبطاقات الدرجات والتقدم   •

 سوف يستلم أولياء األمور بطاقات الدرجات والتقدم من الشخص المختص وبموجب تواريخ تقويم المنطقة التعليمية. 

    

 (Pershing) مسيات أولياء األمورفي مدرسةوإأيام  •

وأمسية اللغة ( Family Literacy Nighاألنشطة التي تبني القدرة على إشراك أولياء األمور: ليلة محو األمية للعائلة)

 منظمة أولياء األمور والمعلمين جتماعاتإوكرنفال الربيع و (SDMC)وومعرض العلوم   اإلنجليزية الثقافية كلغة ثانية

 (Parents Turn to Learn days with the Principal) و 

 

 طرق دعم أولياء األمور األخرى

 يومياً.  (Gradespeed) متابعة •

 (Pershingالتطوع في مدرسة ) •

 طفلي. في القرارات المتعلقة بتعليمالحاجة  حسبوالمشاركة  •

http://www.houstonisd.org/pershing
http://www.houstonisd.org/pershing


 ر.الحضومتابعة  •

 في النشاطات الالمنهجية. ستخدام اإليجابي لوقت طفليإلتشجيع ا •

 . طالع حول تعليم طفلي والتواصل مع المدرسةالبقاء على إ •

 (. Panda Newsletter Weeklyقراءة النشرة اإلخبارية األسبوعية)  •

 

 أولياء األمورمشاركة   .5

والمجتمع لتحسين التحصيل وأولياء األمورلضمان المشاركة الفعالة ألولياء األمور وضمان دعم الشراكة بين المدرسة 

 : .الدراسي للطالب

 

o  التالية وحسب الحاجةموضوعات ال هذة مثل األطفال المشاركين  في فهم  ألولياء أمورتقديم المساعدة: 

o  في الوالية. معايير المحتوى األكاديمي 

o .معاير الوالية للتحصيل الدراسي 

o  المحلية بما في ذلك التقييمات البديلةواألكاديمية  الوالية تقييمات. 

o  (متطلبات برنامج التمويلTitle I, Part A.) 

 (Google Classroom( و),Gradespeed(و )OnTrackكيفية متابعة تقدم الطالب من خالل ) ○

 (.  The Hubو)

 Google) (Remind)كيفية العمل مع المعلمين لتحسين تحصيل أطفالهم من خالل  ○

Classroom)أولياء األمور. جتماعات إالبريد اإللكتروني وعبرتواصل الو 

 

التدريب على محو  مثالً  الدراسيتحصيل العلى العمل مع أطفالهم لتحسين أولياء األمور لمساعدةوالتدريب مواد تقديم ال •

أولياء حقوق الطبع والنشر( لتعزيز مشاركة عدم اإللتزام ب)بما في ذلك التثقيف حول أضرار ولوجيانالتكستخدام إاألمية و

 األمور وحسب الحاجة.

o  ليلة محو األمية مع العائلة واألصدقاء 

o  اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية-أمسية  ثقافية 

o  الواحد والعشرين  نالقرتعليم أولياء األمور في 

من  االمدارس وغيرهم من قادة المدارس وغيرهم راءالمدارس ومد في دعم صينتوالمدرسين المخموظفي المدرسة ثقيف ت •

قيمة وفائدة مساهمات أولياء األمور وفي كيفية التواصل والعمل مع أولياء األمور  أولياء األمورعنبمساعدة والموظفين 

 .بين أولياء األمور والمدرسة المتينة كشركاء متساوين وتنفيذ وتنسيق برامج أولياء األمور وبناء الروابط

o Positive Dog Book Study 

o جتماعي والعاطفيإلالتعلم ا (PLC’s) 

o العدالة التصالحية(PLC’s)  

o  .دعم تعليم اللغة اإلنجليزية في درس العلوم 

o بمشاركة أولياء األموروالمدرسة.  الحدائق نادي  

 

المحلية األخرى ،  البرامجووعلى مستوى الوالية تحادية إلمع البرامج اورألمأولياء ا  مشاركةبرامج وأنشطة دمح نسيق وت •

 وراألمأولياء  التي تشجع أولياء األموربما في ذلك برامج ما بعد المدرسة  وإجراء أنشطة أخرى  مثل مراكز موارد ا

 . وتدعمهم على المشاركة الكاملة في تعليم أطفالهم

 

كلغة  الثقافية اللغة اإلنجليزية أمسيةومثل أمسية محو األمية  ألولياء األمورورش عمل المتوسطة  ( Pershing) تقدم مدرسة

 التعليمية.  ستخدام الموارد التي توفرها المنطقةإعلى أولياء األمور وأمسيات أخرى حسب الحاجة. سنواصل تشجيع ثانية


