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مدرسة ماجافيك اإلبتدائية McGavock Elementary School
سياسة مشاركة الوالدين
2018-2017
الوالدين شركاء في العملية التعليمية في مدرسة  McGavockاإلبتدائية

إن مشاركة الوالدين في غاية األهمية من أجل النجاح التعليمي لألطفال  .للوالدين دور مؤثر جداً في مساعدة أطفالهم على تحقيق معايير أكاديمية عالية  .عندما
يعمل كل من المدارس و العائالت و المجموعات المجتمعية معا ً لدعم التعليم فيثمر هذا في نجاحات األطفال و تطوير المدارس  .كوالدين أنتم شركاء في تعليم
طفلكم و نشجعكم على أن تشاركوا بكل نشاط .
يوجد باألسفل قائمة بالطرق التي يمكن توظيف مشاركة الوالدين في مدرسة  McGavockاإلبتدائية .


يُشجع كل أولياء األمور على حضور اإلجتماع السنوي و الجلسات المعلوماتية لبرنامج تايتل  ، 1و إجتماعات منظمة المدرسين و أولياء األمور  ،و
إجتماعات أولياء األمور و المدرسين و ورش العمل التدريبية للوالدين التي تقدم على مر العام الدراسي  .و التجمعات تكون في أوقات مختلفة و
أماكن مختلفة  .اإلتصاالت الكتابية أو الشفهية تقدم بطريقة و لغة مفهومة للوالدين  .سيتم توفير المترجمين على حسب الحاجة  .ستقوم المدرسة
بدعم الطالب متعلمي اللغة اإلنجليزية عن طريق التنسيق مع خدمات  Title 3للطالب متعلمي اإلنجليزية عند اإلحتياج .



ستتاح الفرصة لكل أولياء األمور للتطوع في المدرسة و المجتمع المدرسي  .سيحدد أصحاب المصالح من أولياء األمور و المجتمع المحلي مصادر
و خدمات لتقوية البرنامج المدرسي في مدرسة مجافيك اإلبتدائية .



سيدعى كل أولياء األمور إلى المشاركة في تطوير و تعديل سياسة تشارك أولياء األمور /الوالدين  ،و الميثاق المدرسي  ،و دليل الطالب و ولي األمر
 ،و مستندات أخرى مع العاملين في المدرسة و أصحاب المصلحة من المجتمع من خالل أراء الوالدين في إستبيان الوالدين  ،و أوراق معلومات
الطالب/الوالدين  ،مجموعات النقاش  ،التواصل اإللكتروني و صندوق المقترحات  .سيُدعى كل أولياء األمور للمساعدة في التخطيط  ،و المراجعة ،
و تنفيذ و تمويل خطة تحسين المدرسة ( )SIPو هي تُطور و تُنفذ و و تُراجع و تٌقيم .



سيتم تقديم العديد من الفرص لكل أولياء األمور لإلنخراط في تواصل مزدوج اإلتجاه و مفهوم و للتأثير على سياسة صنع القرار مع العاملين في
المدرسة و اإلدارة التعليمية بخصوص كل مراحل تحسين المدرسة و اإلدارة التعليمية من خالل شبكة تواصل ذات ثالث مستويات (منظمة أولياء
األمور و المدرسين  ،اإلجتماعات اإلستشارية للوالدين التابعة لمدارس مجافيك  ،المجلس اإلستشاري للوالدين على مستوى اإلدارة التعليمية).



سيمنح كل أولياء األمور فرص عديدة لتقوية مهارات الوالدية و دعم تعلم الطالب من خالل ورش العمل  ،برامج مجتمعية  ،و مجموعات اإلستشارة.
و ستشمل الموضوعات المقترحة مهارات القراءة و الكتابة و الرياضيات  ،المساعدة في الواجب البيتي  ،المعايير القياسية للمنهج في والية تنيسي،
إختبار الوالية  TN Readyو فرص إعادة تخطيط المناطق الجغرافية و فرص للمدارس اإلختيارية  .سيعطى الوالدين الفرصة أيضا ً للمشاركة في
برامج تعليم كبار مجتمعية  .ستستخدم أموال برنامج تايتل  1في تمويل هذه البرامج  ،و إلى جانب توفير المواصالت  ،و رعاية لألطفال و الخامات
/األدوات المستخدمة في هذه اللقاءات .



ستتاح الفرصة لكل أولياء األمور للمشاركة في المرحلة اإلنتقالية لطفلهم من مستوى صفي إلى الصف الذي يليه  ،عن طريق المساهمة في إجتماعات
مجلس أولياء األمور و المدرسين  ،تدريبات صفية  ،و الزيارات المرتبطة بالمدرسة .



كل أولياء األمور سيتلقون تقارير التقدم األكاديمي المحرز في منتصف فترة تقييم الدرجات  ،و تقرير/شهادة للدرجات كل فترة تقييم للدرجات (التسع
أسابيع)  ،و مصادر أخرى للمعلومات األكاديمية عندما ينطبق ذلك  .ستشمل بعض الطرق األخرى لمراقبة تقدم الطالب اآلتي  ،و لكنها ليست
مقتصرة على  :الزيارات المنزلية  ،السجل التليفوني  ،األجندة اليومية أو مجلدات التواصل  ،اإلجتماعات الرسمية أو الغير رسمية للمستشار
المدرسي  ،المدرس و و لي األمر  ،النشرات اإلخبارية الشهرية من المدرس أو مدير المدرسة  ،الرسائل التليفونية المسجلة المتكررة و الدورات
التدريبية على مستوى المدرسة .

أنا أوافق على سياسة مشاركة الوالدين في مدرسة ماجافيك اإلبتدائية للعام الدراسي : 2018 -2017
اسم الوالد/الوالدة ( ___________________________ :اسم الطالب ) ___________________________
Public Notice/Accessibility Statement
مالحظة عامة  /إمكانية الوصول لذوي اإلحتياجات الخاصة
لطلب تسهيالت من فضلك تواصل مع المركز المجتمعي المهني .
(يجب أن يُطلب مترجمي الصم أو ضعيفي السمع قبل ميعاد اإلجتماع بـ  48ساعة)
مدارس مترو ناشفيل العامة ال تميز على أساس العرق  ،المعتقد  ،المنشأ األصلي  ،الجنس ،اإلعاقة  ،الحالة اإلجتماعية  ،أو العمر .
مدرسة مجافيك اإلبتدائية  -السيدة /سميث مديرة المدرسة  -رقم التليفون 615 -885 - 8912

