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سياسة إشراك أولياء أمور الطلبة   -"  1برنامج التمويل "تايتل   

بر درايف مدرسة ب  

2020-1202  

 

أولياء   خالت امع مد أولياء أمور الطلبةمشاركه ل " 1مكتوبة لبرنامج التمويل "تايتل  سياسةمدرسة ببر درايف قد وضعت   

االضافه إلى  ببشان هذه السياسة في اجتماع سنوي كل ربيع.  همخالت امد أولياء األموريقدم  ". 1األمور التابعين لبرنامج "تايتل 

سياسة مشاركه الوالدين علي المستوي المدرسي في ب المتعلقة  األراء أيضا   ويقدمون أولياء األمور ذلك ، يستعرض قاده 

  اجتماعاتخالل  علي أولياء أمور الطالب   السياسة  بتوزيع  مدرسة ببر درايفتقوم ثم مجلس موقع المدرسة.  اجتماعات

وإرسالها إلى أولياء األمور سنويا عبر  نشر السياسة علي موقع المدرسة ب  كما تقوم  ،المعلمين كل عامأولياء أمور الطلبة مع ا

التالية المتعلقة بمشاركه   المطلوبة . وتصف السياسة الوسائل الالزمة لتنفيذ الشروطاتإللكتروني(الوسائل اإللكترونية )البريد 

 ". 1أولياء األمور في برنامج التمويل "تايتل 

":1إشراك أولياء أمور الطلبة ببرنامج التمويل " تايتل    

" ، تم تأسييس الممارسات التالية:1 ببرنامج التمويل "تايتل ببر درايف الشراك أولياء أمور الطلبة في مدرسة  

 

"  1"  عن متطلبات البرنامج "تايتل 1* كيف نعقد اجتماعا سنويا إلغالم أولياء أمور الطلبة التابعين لبرنامج التمويل "تايتل   

"؟1وعن حق أولياء األمور في المشاركة في برنامج "تايتل     

اجتماعات أولياء أمور الطلبة مع المعلمين، وخالل االجتماع يتم شرح  بالقرب مناجتماعا سنويا  درايف سة بدرتعقد مدر  

"، ومعايير والية كاليفورنيا، وبيانات أداء الطالب، وحقوق الوالدين. 1المعلومات المتعلقة ببرنامج التمويل "تايتل   

 

"، مثل االجتماعات في فترة 1ين لبرنامج "تايتل  * كيف نقدم عددا من االجتماعات ذات األوقات المختلفة ألولياء األمور التابع

 الصباح أو االجتماعات في فترة المساء؟

مدرسة ببر درايف اجتماعات مع أولياء األمور في أوقات مختلفة وعديدة. ومن المقرر أن تعقد اجتماعات لجنة "إيالك"،  تعقد
األمور والمعلمين، وااجتماعات الترحيب في أوقات مختلفة من  واالجتماعات الليلة للعودة إلى المدرسة، واجتماعات لجنة أولياء 
ردية من خالل مكتب اإلدارة حسب األوقات المناسبة ألولياء  أجل تلبية اجتياجات جميع المعنيين. كما يتم التنسيق الجتماعات ف 

 األمور، بما في ذلك في الصباح أو بعد الظهر، وهذا لتلبية احتياجات الوالدين.   
 

كيف نقوم بإشراك أولياء أمور الطلبة بطريقة منظمة، وباستمرار، وفي الوقت المناسب، في التخطيط وفي المراجعة وفي  * 

"؟ 1" الخاصة بالمدرسة وفي سياسة مشاركة أولياء أمور الطلبة ببرنامج "تايتل 1تحسين برامج "تايتل   

" من خالل مشاركتهم  1جراء التعديالت المتعلقة ببرنامج "تايتل يشارك أولياء أمور الطلبة بالتخطيط، والمراقبة والرصد، وإ
التخطيط لكل جهود اإلصالح المتعلقة بالمدرسة. ويعمل الممثلون المنتخبون من أولياء أمور الطلبة ومن المعنيين  من المجتمع  ب

إلجراء التعديالت على البرنامج المحلي مع مجلس إدارة المدرسة لتحليل البيانات، ولرصد التقدم المحرز، وعند الضرورو 
درسة إلشراك أولياء أمور التعليمي في مدرسة ببردرايف وذلك من خالل الخطة الخاصة بموقع المدرسة ومن خالل سياسة الم

    الطلبة.

   

  ؟"1تايتل ال"معلومات في الوقت المناسب عن برامج "1التابعي لبرنامج "تايتل كيف نوفر ألولياء أمور الطالب * 

" في الوقت المناسب.1" بالمعلومات حول برامج "تايتل 1تزود المدرسة أولياء أمور الطلبة التابعين لبرنامج " تايتل      
اجتماعات أولياء أمور الطلبة  في موعد ال يتجاوز موعد " سنويا  1يتلقى أولياء األمور المعلومات حول برامج "تايتل  

خالل اجتماعات أولياء األمور والمعلمين تقدم ألولياء األمور نسخة مطبوعة من االتفاق   (.11والمعلمين في شهر نوفمبر )شهر 
" المتعلقة بإشراك أولياء األمور، والموارد لدعم أولياء األمور على البقاء على  1بين أولياء األمور والمدرسة، وسياسة "تايتل 

ذلك، تتوفر كل هذه الموارد على موقع المدرسة اإللكتروني. ويتم   األكاديمية للطالب وبتفدمهم. باإلضافة إلىعلم باالنجازات 



إبالغ أولياء األمور  ببيانات التحصيل الدراسي من خالل االجتماع السنوي الذي يعقد بموقع المدرسة الخاص ببرنامج "تايتل 
المدرسة، واجتماعات لجنة  " ومن خالل االجتماعات األخرى الخاصة بأولياء أمور الطلبة. وفي اجتماعات مجلس موقع 1

" 1"إيالك، واللقاءات واالجتماعات األخرى التي تعقد على مدار السنة الدراسية، يتعرف أولياء األمور على برنامج "تايتل 
وكيف يمكن أن يخدم أطفالهم من خالل البرامج اإلضافية والتكميلية. كما يتلقى أولياء األمور المعلومات عبرصفحة الموقع 

روني لمديرية المدارس  وبواسطة الرسائل األسبوعية، وعبر الهاتف، أو عبر البريد اإللكتروني، ومن خالل اجتماعات  اإللكتل
 أولياء أمور الطلبة 

والمعلمين، واألمسيات المخصصة لألسر، واللقاءات المسائية بعد العودة إلى المدرسة، ولقاءات الترحيب )بما يسمى البيت   
 المفتوح(.  

 
شرحا للمناهج الدراسية المستخدمة في المدرسة ، والتقييمات  " 1الطلبة التابعين لبرنامج "تايتلنوفر ألولياء أمور كيف  *

، وتوقعات مستويات الكفاءة التي يتوقع أن يحققها الطالب؟المستخدمة لقياس تقدم الطالب  

"، 1يقدم ألولياء أمور الطلبة شرحا عن البرامج المتبعة في مدرسة ببر درايف وذلك خالل االجتماع السنوي لبرنامج "تايتل 
وخالل اللقاء بعد العودة إلى المدرسة، وفي لقاء الترحيب، وفي اجتماعات مجلس المدرسة، وفي اجتماعات لجنة "إيالك". 

ولياء أمور الطلبة المناهج وبيانات التقييم ويقومون بشرحها، بما في ذلك توقعات  يستعرض المعلمون في اجتماعاتهم مع أ
األكادديمية. وباإلضافة إلى ذلك، قد اعتمدت الكفاءة، وهنا يقوم أولياء األمور بالتحدث مع المعلم فرديا عن انجازات أطفالهم 

    اهين مع أولياء أمور طالبنا ومع أفراد المجتمع.    إدارة المدرسة سياسة الباب المفتوح لتعزيز التواصل األفضل باالتج
  

تسمح لهم بالمشاركة في اتخاذ  في حال كان هناك طلب من قبل أولياء أمور الطلبة، كيف نوفر الفرص الجتماعات منتظمة * 

 القرارات المتعلقة بتعليم أطفالهم؟

ياء األمور عقد اجتماعا. يمكن ألولياء األمور ولألسر ترتيب  تتيح مدرسة ببر درايف الفرصة لطلب اجتماعا عندما يريد أول   
عمل. ويستطيع أولياء األمور تقديم التعليقات الخطية المتعلقة  موعدا لإلجتماع مسبقا مع إدارة المدرسة أو مع فرد من طاقم ال

 بخطة المدرسة ويمكنهم حضور اجتماعات مجلس المدرس  المنتظمة واجتماعات لجنة "إيالك".
  

يتم االطالع على سياسة إشراك أولياء أمور الطلبة سنويا من خالل الخطة الفردية النجازات الطالب. ويتم تحديث سياسة 
" بشكل دوري ومنتظم لتلبية احتياجات أولياء األمور المتغيرة  واحتياجات  1إشراك أولياء األمور الخاصة ببرنامج "تايتل 

 المدرسة. 
  

 

ولي أمر الطالب والمدرسة اإلتفاق الذي يعقد بين   

" اتفاقا بين المدرسة وولي أمر الطالب. ويحدد هذا  1توزع مدرسة ببر درايف على أولياء أمور الطلبة التابعين لبرنامج "تايتل 

بأكملها ومع  االتفاق الذي تم تطويره باالشتراك مع أولياء أمور الطلبة كيف سوف يتقاسم أولياء األمور مع الهيئة التدريسية 

كاديمية وتحصيله الدراسي. ويصف هذا االتفاق الطرق المحددة التي الطالب المسؤولية من أجل تحسين انجازات الطالب األ

ستتم بها المشاركة بين المدرسة واألسر من أجل مساعدة األطفال لتحقيق المعايير والمستويات األكاديمية العالية التي تضعها  

يتناول االتفاق البنود التالية المطلوبة قانونا، فضال عن البنود األخرى المقترحة من قبل أولياء أمور الطلبة  والية كاليفورنيا. و 

".1التابعين لبرنامج "تايتل   

مسؤولية المدرسة لتوفير التعليم العالي والمناهج الدراسية العالية الجودة. *    

   مسؤولين عن تقديم الدعم في تعلم أبنائهم. سوف يكون أوليا أمور الطلبةمن خاللها الطرق التي * 

أهمية التواصل المستمر بين أولياء األمور والمعلمين، على األقل، من خالل اجتماعات أولياء أمور الطلبة والمعلمي السنوية، * 

المتاحة ألولياء األمور  والتقارير العديدة عن تقدم الطالب، وإمكانية الوصول إلى اللقاء مع أفراد الهيئة التدريسية، والفرص 

   للتطوع وللمشاركة في صف طفلهم، والفرص المتوفرة لهم لمراقبة األنشطة التي تجرى في الصف. 

 
" على تقديم مداخالتهم على االتفاق مرتين بالسنة. مرة  1أولياء أمور الطلبة التابعين لبرنامج "تايتل تحث مدرسة ببر درايف 

كما يتم تقديم االتفاق في .  "1طلبة والمعلمين ومرة ثانية خالل االجتماع السنوي لبرنامج "تايتل خالل اجتماعات أولياء أمور ال
اجتماعات لجنة "إيالك" وفي اجتماعات مجلس المدرسة إلى أولياء أمور الطلبة وإلى الهيئة التدريسية وذلك من أجل االطالع 
عليه ومن أجل تقديم مداخالتهم. كما يمكن تقديم التعليقات على االتفاق على مدار السنة إذا رغب أولياء األمور في مناقشته مع  

" سنويا خالل اجتماعات أولياء األمور والمعلمين في شهر 1اإلدارة. ويتلقى أولياء األمور المعلومات عن برنامج "تايتل 



نوفمبر. وفي اجتماعات أولياء األمور والمعلمين يتم تزويد أولياء األمور بنسخة مطبوعة من االتفاق الذي يعقد بينهم وبين  
" والموارد لدعم أولياء األمور للبقاء على علم باالنجازات 1األمور لبرنامج :تايتل  المدرسة، ومن سياسة إشراك أولياء

األكاديمية للطلبة وبتقدمهم. باالضافة إلى ذلك، تتوفر كل هذه الموارد عبر موقع المدرسة اإللكتروني. ويتم إبالغ أولياؤء  
عقد بالمدرسة سنويا ومن خالل االجتماعات األخرى " التي ت1األمور ببيانات التحصيل الدراسي خالل اجتماعات "تايتل 

المخصصة ألولياء األمور. وفي اجتماعات مجلس المدرسة، وفي اجتماعات لجنة "إيالك"، واالجتماعات األخرى التي تعقد  
كميلية. كما  " وكيف يمكن أن يخدم أطفالهم  من خالل البرامج الت1على مدار العام، يتعلم أولياء األمور على برنامج "تايتل 

يتلقى أولياء أمور الطلبة المعلومات عبرصفحة الموقع اإللكتلروني لمديرية المدارس  وبواسطة الرسائل األسبوعية، وعبر 
الهاتف، أو عبر البريد اإللكتروني، ومن خالل اجتماعات أولياء أمور الطلبة والمعلمين، واألمسيات المخصصة لألسر،  

ودة إلى المدرسة، ولقاءات الترحيب )بما يسمى البيت المفتوح(. واللقاءات المسائية بعد الع  

  

 بناء القدرة على اإلشراك

تسعى مدرسة ببر درايف إلى أن يشارك أولياء أمور الطلبة بطريقة فعالة بالمدرسة. فهي تدعم الشراكة بين الموظفين وأولياء  

لدى الطلبة. للمساعدة في بلوغ هذه األهداف، قد أنشأت  من أجل تحسين التحصيل الدراسي أمور الطلبة والمجتمع المحلي 

 المدرسة الممارسات التالية.

كيف تقدم المدرسة ألولياء األمور المساعدة في فهم المحتوى األكاديمي لوالية كاليفورنيا، والتقييمات، وكيف يمكن متابعة * 

 وتحسين انجاز أطفالهم.  

يتم إطالع أولياء األمور  بمعايير المحتويات المحددة للمادة حسب مستوى الصف،  خالل اجتماعات أولياء األمور والمعلمين، 
المستوى المطلوب وتحقيقه. تستضيف مدرسة ببر درايف العديد من األمسيات   وأيضا تقدم كل طالب بمفرده بهدف بلوغ

ة اللغة االنجليزية وفنونها، وفي  المخصصة لألسر على مدار العام حيث يتم التركيز على معايير والية كاليفورنيا في ماد
الرياضيات، والعلوم. كما يتم إبالغ أولياء األمور بالمعلومات الضرورية للتعلم على المعايير المطلوبة، وعلى التقييمات، وعلى 

"  1ايتل رصد ومتابعة التقدم والتطور وذك من خالل اجتماعات أولياء أمور الطلبة والمعلمين، واالجتماع السنوي لبرنامج "ت
واجتماعات لجنة "إيالك" واجتماعات مجلس المدرسة، وعبر موقع المدرسة اإللكتروني، وموقع مديرية المدارس اإللكتروني، 
والدورات التدريبية الموجهة ألولياء أمور الطلبة واالجتماعات بما في ذلك  "ديالك" و اجتماعات اللجنة التنفيذية لمتعلمي اللغة 

.االنجليزية  
 

" المواد والتدريبات لمساعدتهم على العمل مع أطفالهم من  1يف توفر المدرسة ألوليا أمور الطلبة التابعين لبرنامج "تايتل  ك*  

؟ أجل تحسين انجاز أطفالهم  

  وفر المعلمون الموارد أو المواد التي يمكن أن يأخذها الطالب إلى المنزل حسب احتياجاته المحددةمع التأكد على استخدام موادي
التدخل والدعم المعتمدة والموافق عليها. كما يوفر المعلمون األخصائيون باللغة وفنونها في مديرية مدارس سانتي ومعلمو  
التدخل والدعم الموارد التي يتم إرسالها إلى المنزل ثالث مرات سنويا على األقل وذلك لتبادل االستراتيجيات لبناء مهارات  

المنزل. ويتم توفير تدريبات ألولياء أمور الطلبة، في األمسيات السنوية المخصصة لهم بللغة  التعلم والفهم لدى الطالب في 
سمارتر   وبالرياضيات، على الطرق للعمل مع األطفال لتحسين انجازهم، بما في ذلك، الحصول على معلومات عن امتحان

مرين على االمتحان على االنترنت بالمنزل. إن التدريب وأدوات للت  تقييم والية كاليفورنيا ألداء الطالب ولتقدمه  باالنس أي
متاح ألولياء أمور الطلبة بالصفوف المتوسطة بواسطة استخدام "باور سكول" حيث يمكنهم االطالع على الواجبات واألعمال  

.والدرجات التي حصل عليها الطالب ومراقبتها وذلك للصف السادس لغاية الصف الثامن  
 

تقوم المدرسة بتثقيف أفراد طاقم العمل حول أهمية كيف "، 1أولياء األمور التابعين لبرنامج "تايتل  ن قبلالمساعدة م بفضل* 

؟ مشاركة أولياء األمور ومساهمتهم، وكيفية التعاون والعمل معهم كشركاء متساويين  

فضل للعمل مع أولياء أمور الطلبة على الممارسات األبر درايف غالبا ما يتم التركيز في تطور وتنمية الموظفين في مدرسة ب
صة ألولياء األمور والتدريبات التي ترعاها مديرية المدارس  كشركاء. يحضر المعلمون والموظفون االجتماعات المخص
.كشركاء عندما تتم مشاركة  أولياء أمور طالب المدرسة  

 

" مع البرامج األخرى، وتقوم بنشاطات  1ج "تايتل تنسق المدرسة وتدمج برنامج مشاركة أولياء األمور التابعين لبرنامكيف * 

أخرى، مثل مراكز الموارد ألولياء أمور الطلبة، وذلك من أجل تشجيع أولياء األمور وتقديم الدعم لهم في المشاركة الكاملة في  

؟تعلم أطفالهم  



ألوليا األمور مثل األمسيات الخاصة بتعلم اللغة بإنشاء لجان فرعية للموظفين للقيام بأمسيات مخصصة بر درايف قوم مدرسة بت
تي تقام بالمدرسة مع مشاركة أعضاء المجتمع المحلي. كما يوفر المعلمون  )قراءة وكتابة( والرياضيات، فضال عن األحداث ال

المنزل ثالث مرات األخصائيون باللغة وفنونها في مديرية مدارس سانتي ومعلمو التدخل والدعم الموارد التي يتم إرسالها إلى 
سنويا على األقل وذلك لتبادل االستراتيجيات لبناء مهارات التعلم والفهم لدى الطالب في المنزل. ويتم توفير تدريبات ألولياء  

انجازهم، بما   أمور الطلبة، في األمسيات السنوية المخصصة لهم بللغة وبالرياضيات، على الطرق للعمل مع األطفال لتحسين
حصول على معلومات عن امتحان "سمارتر باالنس" ) تقييم والية كاليفورنيا ألداء الطالب ولتقدمه(، وبرنامج  في ذلك، ال

 "لكسيا" و "أي ريدي"، و "دريم بوكس" و أدوات على اإلنترنت للممارسة والتمرين.
  

المعلومات المتعلقة بالمدرسة، وباالجتماعات، وبالنشاطات األخرى، على أولياء أمور الطلبة التابعين  توزع المدرسةكيف *  

بصيغة ولغة يفهمها أولياء األمور؟ " 1لبرنامج "تايتل   

وعلى الرغم من وجود عدد  المنشورات المدرسية لألحداث على نطاق المدرسة إلى اللغة اإلسبانية. بر درايف تترجم مدرسة ب
أقل من أولياء األمور الذين يقرأون اللغة العربية، فقد يتم ترجمة النشرات لترشيحات مجلس المدرسة واالنتخابات إلى اللغة 
العربية. وأما البنود الموجودة على موقع اإلنترنت الخاص بمدرسة ببر درايف، والمستضافة على موقع المدرسة، فيمكن 

   ت من داخل الموفع نفسه.ترجمتها إلى مجموعة متنوعة من اللغا
  

"؟ 1كيف تقدم المدرسة الدعم لألنشطة المتعلقة بإشراك أولياء األمور والمطلوبة ضمن برنامج "تايتل *   

، يشعر أولياء األمور أنهم مدعوون لتقديم الطلبات لبرامج اإلشراك. ويفيد أولياء األمور أنهم بسبب سياسة الباب المفتوح
المكالمات الهاتفية أو البريد اإللكتروني أو عبر  يشعرون بالراحة أثناء التواصل مع المعلمين فرديا، شخصيا أو من خالل 

مع المعلمين حيث يمكنهم تقديم الطلب للمشاركة باألنشطة  صفحة المدرسة على الموقع اإللكتروني، أو خالل االجتماعات 
" سنويا خالل اجتماعات  1ويتلقى أولياء األمور المعلومات عن برنامج "تايتل والحصول على المعلومات، حسب الحاجة. 

ور بنسخة مطبوعة من أولياء األمور والمعلمين في شهر نوفمبر. وفي اجتماعات أولياء األمور والمعلمين يتم تزويد أولياء األم
" والموارد لدعم أولياء األمور للبقاء  1االتفاق الذي يعقد بينهم وبين المدرسة، ومن سياسة إشراك أولياء األمور لبرنامج :تايتل 

على علم باالنجازات األكاديمية للطلبة وبتقدمهم. باالضافة إلى ذلك، تتوفر كل هذه الموارد عبر موقع المدرسة اإللكتروني. 
" التي تعقد بالمدرسة سنويا ومن خالل 1يتم إبالغ أولياؤء األمور ببيانات التحصيل الدراسي خالل اجتماعات "تايتل و

االجتماعات األخرى المخصصة ألولياء األمور. وفي اجتماعات مجلس المدرسة، وفي اجتماعات لجنة "إيالك"، واالجتماعات  
" وكيف يمكن أن يخدم أطفالهم  من خالل البرامج  1لياء األمور على برنامج "تايتل األخرى التي تعقد على مدار العام، يتعلم أو

تلقى أولياء أمور الطلبة المعلومات عبرصفحة الموقع اإللكتلروني لمديرية المدارس  وبواسطة الرسائل ي  التكميلية. كما
لياء أمور الطلبة والمعلمين، واألمسيات  األسبوعية، وعبر الهاتف، أو عبر البريد اإللكتروني، ومن خالل اجتماعات أو

   المخصصة لألسر، واللقاءات المسائية بعد العودة إلى المدرسة، ولقاءات الترحيب )بما يسمى البيت المفتوح(.
  

 إمكانية الوصول

األمور ذوي الكفاءة  " ، بما في ذلك أولياء 1توفر مدرسة ببر درايف فرصا لمشاركة أولياء أمور الطلبة التابعين لبرنامج "تايتل 

المحدودة باللغة االنجليزية، وأولياء األمور ذوي اإلعاقة، وأولياء امور الطلبة المهاجرين. يتم تزويد المعلومات والتقارير  

 المدرسية  بالشكل واللغة التي يفهمها أولياء األمور. 
تقدم أطفالهم وذلك باللغة االنجليزية واإلسبانية أو العربية.  زود مدرسة ببر درايف أولياء أمور الطلبة بالتقارير المتكررة المتعلقة ب ت 

تستطيع جميع األسر جدولة االجتماعات واللقاءات مع أعضاء طاقم العمل. وتتبع السياسة التي توجب الرد على كافة رسائل البريد  

ور. وتتاح لجميع األسر امكانية الوصول بشكل  ساعة على تلقي طلبات أولياء األم 24اإللكتروني والمكالمات الهاتفية بمدة التفوق ال 

كالمات الهاتفية ورسائل البريد اإللكتروني  وتتاح ألولياء أمور الطلبة  معقول إلى الموظفين خالل، وقبل، وبعد اللقاءات واالجتماعات والم

إلى  رايف على نطاق المدرسة كلها وتترجم مدرسة ببر د.  الفرص للتطوع والمشاركة في صفوف أطفالهم، ومراقبة األنشطة داخل الصف 

مجلس المدرسة و ترسل مطبوعة إلى المنزل .  وبانتخابات " ، وبلجنة "إيالك"، 1اللغة اإلسبانية جميع اإلشعارات المتعلقة ببرنامج "تايتل 

لك اللغة العربية واللغة  لغة مختلفة ) بما في ذ 12كما يمكن أيضا ترجمة موقع مديريةلمدارس سانتي  وموقع المدرسة اإللكتروني إلى 

  اإلسبانية( في الركن العلوي األيسر من الموقع . ويوفر قسم متعلمي اللغة اإلنجليزية في مديرية مدارس سانتي الموارد الخاصة بأولياء 

صفحة متعلمي اللغة   أمور الطلبة فيما يتعلق بالخدمات المتوفرة لمتعلمي اللغة االنجليزية حسب لغة األسر المتداولة بالمنزل وذلك على

االنجليزية وفي الخطة الرئيسية على موقع مديرية مدارس سانتي. كما يتوفر المترجمون حسب الحاجة لجميع اللقاءات واالجتماعات مثل  

يتيح ولقد تم مؤخرا تحديث مدرسة ببر درايف مما  اجتماعات الخطة الفردية للتعلم "أي إ بي" و خطة فربق دراسة الطالب "إس إس تي". 

  سهولة الوصول لألفراد ذوي اإلعاقات والمدرسة تسعى وتبذل كل الجهد لتلبية جميع االحتياجات حسب ظهورها



  مسؤوليات المدرسة :
:بما يليبر درايف .سوف تقوم مدرسة ب  

تحقيق المعايير المطلوبة في والية  توفير مناهج دراسية عاليه الجودة والتعليم في بيئة تعليمية داعمه وفعاله تمكن الطالب من * 

 كاليفورنيا. 

تحسين البرامج والخطط  في و لمراجعةتخطيط واالوفي الوقت المناسب في  باستمراربطريقه منظمه و  أولياء األموراشراك *   

". 1لقة ببرنامج "تايتل المتع والسياسات  

 

 سياسة إشراك أولياء أمور الطلبة، سوف تقوم إدارة مدرسة ببر درايف بما يلي:

" الخاصة بإشراك أولياء األمور وفي تنفيذ هذه السياسة. 1*  تسهيل سياسة برنامج "تايتل  

على األقل  أولياء األمور بإشراك المدرسة الخاصتحسين سياسة في مراجعه والتخطيط والفي   ولياء أمور الطلبةاشراك ا*  

سنويا  مرة   

*  تزويد أولياء أمور الطلبة بإشعار يتعلق بسياية المدرسة الخاصة بإشراك أولياء األمور، وذلك بشكل مفهوم وموحد وعمليا  

األمور.  بقدر المستطاع، وبلغة يمكن أن يفهمها أولياء  

 *  جعل سياسة المدرسة الخاصة بإشراك أولياء أمور الطلبة متاحة للمجتمع المحلي. 

 

 وفيما يتعلق باالجتماعات الخاصة بأولياء أمور الطلبة، سوف تقوم إدارة مدرسة ببر درايف بما يلي:

"  1لى متطلبات برنامج "تايتل " ، وع1*  عقد اجتماعات سنوية آلطالع أولياء األمور على مشاركتهم ببرنامج المدرسة "تايتل 

 وعلى حقهم بالمشاركة  كأولياء أمور الطلبة. 

*  إبالغ أولياء األمور باالجتماعات مع تشجيعهم ودعوتهم للحضور. وتعقد االجتماعات في مواعيد وأوقات مختلفة لتسهيل  

 الحضور على كل أولياء األمور.

 

:  بما يليمدرسة ببر درايف تقوم أداره  وف ، س"1برنامج "تايتل فيما يتعلق ببرامج وخطط و   

" بالمدرسة، وبالمنهاج المستخدم  1"، وبأي برنامج "تايتل 1*  إبالغ أولياء األمور عن أهداف ومقاصد برنامج "تايتل 

.  باليرامج، وبالتقييمات األكاديمية التي تجرى لقياس تقدم الطالب، وبمستويات الكفاءة التي يتوقع أن يحققها الطالب  
  بالمدرسة. " الخاصة1برامج "تايتل تحسين في مراجعه والتخطيط والفي   ولياء أمور الطلبةاشراك ا *

تقدم تعليقات أي ولي أمر بما يتعلق بالخطة   " غير مرضية وغير منسبة ألولياء أمور الطالب،1*  وإذا كانت خطة "تايتل 

 عندما تعرض الخطة على مديرية المدارس. 

*  وبناء على طلب أولياء األمور، تتوفر الفرص لعقد اجتماعات منتظمة ألولياء أمور الطلبة والمدرسة حيث يمكن ألولياء  

".1ة ببرنامج "تايتل تراحاتهم وطرح أسئلتهم بشأن السياسات والبرامج الخاص األمور تقديم اق  

 *  سوف يقدم المسؤولون باإلدارة ردودهم في الوقت المناسب غلى االقتراحات واألسئلة التي طرحت من قبل أولياء األمور. 

*  تقديم المساعدة ألولياء األمور، حسب ما هو مالئم، في فهم المواضيع، مثل المحتوى األكاديمي الخاص بوالية كاليفورنيا،  

" ، وكيف يجب أن تتم  1النجاز المطلوبة، والتقييمات المحلية والخاصة بوالية كاليفورنيا، ومتطلبات برنامج "تايتل ومعايير ا

 مراقبة ورصد التقدم األكاديمي لدى الطالب، وكيف يجب العمل مع طاقم العمل بالمدرسة لتحسين انجاز الطالب. 

 

ة ببر درايف بمساعدة أولياء أمور الطلبة بتثقيف المعلمين، وموظفي  وفيما يتعلق بالتطور المهني، سوف تقوم إدارة مدرس

 الخدمات الخاصة بالطالب، والمدراء وغيرهم من الموظفين، بمايلي:

 *  بقيمة وفائدة مساهمة أولياء أمور الطلبة 

 *  كيف يمكن الوصول إلى أولياء األمور، والتواصل معهم،  والعمل معهم كشركاء متساويين معهم.

تنفيذ وتنسيق البرامج الخاصة بأولياء األمور.  *   

 *  بناء العالقات بين أولياء األمور والمدرسة.   

 

 وفيما يتعلق بالتنسيق مع البرامج األخرى، سوف تقمو إدارة مدرسة ببر درايف بما يلي:

صة بهم مع برنامج مدرسة *  حسب ما هو معقول ومناسب، يجب التنسيق ودمج برامج إشراك أولياء األمور واألنشطة الخا

الحضانة "يال" ومدرسة الحضانة التابعة للوالية وغيرها من البرامج، والقبام بأنشطة أخرى، مثل مراكز الموارد الخاصة  

 بأولياء األمور، التي تشجع وتدعم مشاركة أولياء األمور بشكل كامل في تعليم أطفالهم.

 



أكاديمي وطاقم العمل المسؤوليات المشتركة بين إدارة مدرسة برايد  

 سوف تقوم اإلدارة مع طاقم العمل ) أو الهيئة التدريسية ( في مدرسة ببر درايف بما يلي:

، في فهم المواضيع، مثل المحتوى األكاديمي الخاص بوالية *   تقديم المساعدة ألولياء أمور الطلبة، حسب ما هو مناسب، 

" ، وكيف  1تقييمات المحلية والخاصة بوالية كاليفورنيا، ومتطلبات برنامج "تايتل كاليفورنيا، ومعايير االنجاز المطلوبة، وال

ة لتحسين انجاز الطالب.  يجب أن تتم مراقبة ورصد التقدم األكاديمي لدى الطالب، وكيف يجب العمل مع طاقم العمل بالمدرس  

حسين إنجاز الطالب، مثل التدريب على القراءة *  توفير المواد والتدريب لمساعدة أولياء األمور على العمل مع طفلهم لت

 والكتابة، وعلى استخدام التكنولوجيا، حسب اإلقتضاء، وذلك لتعزيز مشاركة أولياء األمور.

* ضمان تزويد أولياء أمور بكل المعلومات المتعلقة بالمدرسة وبالبرامج الموجهة ألولياء األمور، كاالجتماعات وغيرها من 

وإرسالها إلى أولياء األمور بشكل مفهوم، موحد، وعمليا بقدر المستطاع، وبلغة يمكن أن يفهمها أولياء األمور. األنشطة ،   

 *  تقديم أي دعم مغقول آخر بشأن أنشطة إشراك أولياء األمور عندما يطلب هذا األمر من قبل أولياء األمور.  

لطلبة إلستخدامها مع أطفالهم الطالب. *  توفير الوصول إلى الموارد التعليمية ألولياء أمور ا  

 

 

مسؤوليات طاقم العمل ) الهيئة التدريسية (     

 

سيقوم موظفو مدرسة ببر درايف بما يلي:   

" الخاصة بإشراك أولياء األمور وفي تنفيذ هذه السياسة،  وفي أنشطة  1*  مساعدة اإلدارة في تسهيل سياسة برنامج "تايتل

األمور.اشراك أوليا   

 *  تقديم المشورة إلى أولياء األمور بشأن تقدم الطالب، وذلك بانتظام وبشكل مستمر. 

*  أن يكون الموظفون دائما  جاهزين للتواصل بسهولة مع أولياء األمور إلتاحة الفرص لهم لإللتقاء معهم بانتظام من أجل  

ب، في القرارات المتعلقة بتعليم الطالب. ويجب إستضافتهم  جل المشاركة، حسب ما هو مناس مناقشة تقدم طفلهم الطالب ومن أ

 باجتماع واحد على األقل يعقد بين أولياء األمور والمعلم من أجل االطالع على تقدم الطالب.

 *   توفير الفرص ألولياء أمور الطلبة للتطوع والمشاركة في صف طفلهم الطالب ولمراقبة أنشطة صفهم.

 

 

الطلبةمسؤوليات أولياء أمور   

 سوف يقدم أولياء أمور الطلبة بمدرسة ببر درايف الدعم لطفلهم الطالب بالتعلم في المنزل من خالل: 

 *  الرصد وضمان حضورهم إلى المدرسة.  

 *  مراقبة وضمان استكمالهم الواجبات المدرسية في المنزل.  

ولوقت استخدام الشاشات. *  مراقبة مشاهدتهم للتلفاز  

استخدام الوقت اإليجابي للعمل المنهجي اإلضافي. *  تشجيعهم على   

 *  التطوع في الصف. 

 *  المشاركة، حسب اإلقتضاء، في القرارات المتعلقة بتعليم طفلهم الطالب.

 *  المشاركة بانتظام في األنشطة المدرسية. 

 *  بذل الجهد للتواصل مع الهيئة التدريسية فيما يتعلق باحتياجات طفلهم وبظروفه.

معرفة القوانين واألنظمة الخاصة بالمدرسة وبمديرية المدارس واتباعها.   *    

  

  

  

  

   


