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 30المنطقة التعلیمیة للمدارس المجتمعیة رقم 

 2022-2020سیاسة المنطقة التعلیمیة لمشاركة اآلباء والعائالت لفترة 
 

  توقعات عامة الجزء األول:
 

 على تطبیق المتطلبات القانونیة التالیة: 30توافق المنطقة التعلیمیة للمدارس المجتمعیة رقم 

برامج وأنشطة وإجراءات لمشاركة اآلباء، موضع التشغیل في جمیع سوف تقوم المنطقة التعلیمیة بوضع  .1
من قانون النجاح لكل تلمیذ(ة)  1116مدارسھا الخاضعة لبرامج الباب األول، القسم أ تماشیاً مع الفقرة 

)ESSA.(  وسوف یتم التخطیط لھذه البرامج واألنشطة واإلجراءات وإدارتھا عن طریق التشاور الھادف
 ئالت األطفال المشاركین فیھا.مع آباء وعا

، سوف تعمل المنطقة التعلیمیة مع مدارسھا للتأكد من استیفاء سیاسات مشاركة 1116وتماشیاً مع الفقرة  .2
) من قانون النجاح لكل تلمیذ(ة) 1(ب) (1116اآلباء المطلوبة على مستوى المدارس لمتطلبات الفقرة 

)ESEA((ث) 1116ق بین المدرسة واآلباء بما یتوافق مع الفقرة ، وأن تتضمن جمیعھا كجزء منھا المیثا
 ).ESEAمن قانون (

وسوف تُدمج المنطقة التعلیمیة ھذه السیاسة لمشاركة اآلباء والعائالت لعموم المنطقة التعلیمیة في خطتھا  .3
ة) من قانون النجاح لكل تلمیذ( 1112التعلیمیة الشاملة للمنطقة التعلیمیة الموضوعة طبقاً للفقرة 

)ESEA.( 
سوف تقوم المنطقة التعلیمیة والمدارس التابعة لھا، من خالل تطبیق متطلبات مشاركة اآلباء طبقاً للباب  .4

بتقدیم فرص كاملة لمشاركة اآلباء محدودي الكفاءة في اللغة اإلنكلیزیة،  ،األول القسم أ إلى أقصى حد ممكن
ي ذلك تقدیم المعلومات والتقاریر المدرسیة المطلوبة في واآلباء المعوقین، وآباء األطفال المھاجرین، بما ف

، بصیغة مفھومة ورسمیة، وتوفیر صیغ بدیلة )ESSAمن قانون النجاح لكل تلمیذ(ة) ( 1111ظل المادة 
 عند الطلب، وباللغة التي یفھمھا اآلباء إلى أقصى حد ممكن.

من قانون النجاح لكل  1112ضوعة بموجب الفقرة إذا لم تكن الخطة التعلیمیة الشاملة للمنطقة التعلیمیة المو .5
) ُمرضیة آلباء األطفال المشاركین، فسوف تُسلّم المنطقة التعلیمیة أي تعلیقات من اآلباء ESEAتلمیذ(ة) (

 مع ھذه الخطة إلى إدارة التعلیم لوالیة نیویورك.
ألطفال الذین تخدمھم المدارس ستقدم المنطقة التعلیمیة توجیھاً إضافیاً لضمان إشراك المدارس آلباء ا .6

الخاضعة لمقتضیات القسم أ من الباب األول في القرارات الخاصة بإنفاق نسبة واحد في المائة (النسبة 
األدنى الموضوعة جانباً) من التمویل بموجب القسم أ من الباب األول المخصص لمشاركة اآلباء والعائالت 

 المدرسة لمشاركة اآلباء والعائالت.بصورة تدعم األنشطة الموضَّحة في سیاسة 
سوف تكون المنطقة التعلیمیة محكومة بالتعریف القانوني التالي لمشاركة اآلباء، وتتوقع أن تقوم مدارس  .7

 :الباب األول التابعة لھا بتنفیذ البرامج واألنشطة واإلجراءات بالتوافق مع ھذا التعریف
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األمور، واألشخاص الذین تربطھم عالقة أبویة باألطفال، واآلباء بالتبني المؤقت،  مشاركة اآلباء، وأولیاء اآلباء تعنيمشاركة 
  -في اتصاالت دوریة متبادلة وھادفة ترتبط بالنواحي األكادیمیة لتعلم التلمیذ، وأنشطة مدرسیة أخرى، بما في ذلك ضمان

  لعب اآلباء دوراً شامالً في مساعدة أطفالھم على التعلم؛ .8
  على المشاركة النشطة في تعلیم أطفالھم بالمدارس؛تشجیع اآلباء  .9

أن یكون اآلباء شركاء كاملین في تعلیم أطفالھم، وأنھ یتم إشراكھم، كما ھو مناسب، في عملیة صنع  .10
 القرارات وفي ھیئات استشاریة للمساعدة في تعلیم أطفالھم؛ و

  )ESEAانون النجاح لكل تلمیذ(ة) (من ق 1116في تنفیذ األنشطة األخرى، مثل تلك الموضحة في الفقرة  .11

 
وصف للكیفیة التي ستتبعھا المنطقة التعلیمیة لتنفیذ العناصر المطلوبة في سیاسة مشاركة اآلباء والعائالت لعموم  الجزء الثاني:

  المنطقة التعلیمیة
 

تالیة إلشمال اآلباء في اإلعداد ، بمساعدة مدارسھا، اإلجراءات ال30سوف تتخذ المنطقة التعلیمیة للمدارس المجتمعیة رقم 
) ESEAمن قانون النجاح لكل تلمیذ(ة) ( 1112المشترك لخطتھا لسیاسة مشاركة اآلباء لعموم المنطقة التعلیمیة وفق الفقرة 

 في إطار دعم المدارس التي تحصل على تمویل بموجب الباب األول:

ق مع مدارس الباب األول وتنسیق  الطاقم على مستوى المنطقة التعلیمیة ُمكّرس عضو منتعیین  .12 للعمل كمنّسِ
المساعدة التقنیة والتوجیھ والدعم، حسب الحاجة، تحت إشراف المدیر المراقب المجتمعي وبالتعاون مع 

مكتب السیاسات التعلیمیة وتحسین المدارس الفیدرالي/التابع للوالیة لضمان درایة المدارس بھذه 
  المتطلبات؛

 100.11ریق قیادة المنطقة التعلیمیة بالتوافق مع متطلبات تعلیمات مفوض التعلیم ضمان أن یتم تشكیل ف .13
، وأن یشمل الفریق التمثیل المناسب من قیادة اآلباء أو المندوبین A-655وتعلیمات المستشار الراھنة رقم 

 عنھم؛ و
مان تمثیل آباء برنامج تسھیل إنشاء المجلس االستشاري آلباء برنامج الباب األول للمنطقة التعلیمیة لض .14

الباب األول من جمیع مدارس الباب األول بما فیھا المدارس الثانویة، والمشاركة النشطة في فریق القیادة 
للمنطقة  100.11، وخطة (DCEPللمنطقة التعلیمیة في إعداد الخطة التعلیمیة الشاملة للمنطقة التعلیمیة (

 اء للمنطقة التعلیمیة.التعلیمیة، بما في ذلك سیاسة مشاركة اآلب
تسھیل المراجعة والتقییم السنویین لسیاسة مشاركة اآلباء والعائالت للمنطقة التعلیمیة من أجل تحدید فعالیة  .15

 السیاسة وإدخال تعدیالت عند الضرورة لتحسین السیاسة ونوعیة مشاركة اآلباء

 
شراك اآلباء في عملیة مراجعة أعمال المدرسة وتحسینھا اإلجراءات التالیة إل 30ستتخذ المنطقة التعلیمیة المجتمعیة رقم 

  ).ESEAمن قانون النجاح لكل تلمیذ(ة) ( 1114بموجب الفقرة 

، (ESSAتأمین امكانیة الوصول بالوقت المناسب للمعلومات حول متطلبات قانون النجاح لكل تلمیذ(ة) ( .16
ة أخرى متعلقة ببرامج الباب األول والمدارس المتدنیة األداء، ومؤھالت المعلمین، ومعلومات ھام

فرق القیادة للمناطق  ومبادرات تحسین المدارس لھیاكل القیادة المحلیة التي تمثل اآلباء والعائالت مثل:
التعلیمیة، ومجالس التعلیم المجتمعیة ومجالس التعلیم لعموم المدینة، ومجالس رؤساء جمعیات اآلباء 

جالس االستشاریة لآلباء للمناطق التعلیمیة الخاصة ببرامج الباب األول (إذا للمناطق التعلیمیة واألحیاء، والم
انطبق)، في اجتماعات عامة تعقد بانتظام، ومن خالل المواقع اإللكترونیة للمدارس والمناطق التعلیمیة (إذا 

 انطبق).
 ین؛ وإبالغ اآلباء بالعملیة التي تصف سبب وكیفیة تحدید المدارس للخضوع لتدخالت التحس .17
 تزوید آباء األطفال الذین یداومون في مثل ھذه المدارس بالمعلومات التالیة في الوقت المناسب: .18
شرح لدالئل التحدید، ومدى تشابھ المدرسة من حیث اإلنجاز األكادیمي مع المدارس االبتدائیة والمتوسطة  .19

 الیة المعنیة؛والثانویة األخرى التي تخدمھا المنطقة التعلیمیة ووكالة التعلیم للو
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 أسباب التحدید؛ .20
شرح للطریقة التي یمكن لآلباء وأفراد العائالت أن یشاركوا من خاللھا في التطرق للقضایا األكادیمیة التي  .21

 أدّت إلى تحدید المدرسة للخضوع لتحسین؛
المشاكل التي النشر والتوزیع على اآلباء للمعلومات حول أیة إجراءات اتخذتھا المنطقة التعلیمیة للتعامل مع  .22

 أدّت إلى تحدید المدرسة للخضوع للتحسین، وتشمل:

 شرح لما تقوم بھ المنطقة التعلیمیة للتعامل مع مسألة اإلنجاز المتدني؛

 شرح لما تقوم بھ المدرسة للتعامل مع مسألة اإلنجاز المتدني؛ و

 نیین.تزوید اآلباء بالمعلومات حول المؤھالت المھنیة للمعلمین والمساعدین المھ

التنسیق التالي الالزم، والمساعدة الفنیة، وأوجھ الدعم األخرى لمساعدة المدارس  30ستوفِّر المنطقة التعلیمیة المجتمعیة رقم 
الخاضعة للباب األول، القسم أ في التخطیط لبرامج فعَّالة، وأنشطة واجراءات لمشاركة اآلباء والعائالت وتطبیقھا، وذلك 

 كادیمیة للتالمیذ وأداء المدارس:لتحسین اإلنجازات األ

سیقوم طاقم الدعم بالمدارس والمناطق التعلیمیة بتقدیم فرص تنمیة مھنیة للمعلمین، وطاقم خدمة التالمیذ،  .23
كیفیة الوصول إلى اآلباء والتواصل والعمل معھم كشركاء متساوین،  اآلخرین حولوالمدراء، والموظفین 

 طید العالقات بین اآلباء والمدرسة.وتنفیذ وتنسیق برامج اآلباء، وتو
 دعم تشكیل المجالس االستشاریة لآلباء بالمدارس. .24
التأكد من إرسال المعلومات المتعلقة بالبرامج المدرسیة والعائلیة، واالجتماعات واألنشطة األخرى إلى  .25

 اآلباء بصیغة وبلغة یفھمھا اآلباء.
 باء.ضمان اجراء المشاورات والتعاون بین المدارس واآل .26

 
ق المنطقة التعلیمیة المجتمعیة رقم  وتدمج استراتیجیات مشاركة اآلباء والعائالت في ظل برامج الباب األول،  30سوف تنّسِ

 القسم أ من خالل:

التعاون مع المدارس ومكتب الحي الذي تكون فیھ، والشركاء الخارجیین (مثالً المنظمات المجتمعیة) للقیام  .27
اآلباء والعائالت لتزوید معلومات حول صف ما قبل الروضة تتعلق بالقید، بخطوات تواصل واسعة مع 

ومعاییر البرامج، والخدمات الشاملة، وبرامج األطفال في سن المدرسة، وأشكال دعم محددة أخرى مطلوبة 
 من اآلباء أو العائالت؛

ل التعاون حول األدوات تشجیع ودعم اآلباء كشركاء متساویین للمشاركة الكاملة بتعلیم أطفالھم من خال .28
 والموارد الضروریة إلنجاز التالمیذ ونجاحھم؛

 ما بین المدرسة والمنزل؛ أھمیة التواصلمساعدة اآلباء في معرفة  .29
العمل مع طاقم العمل بالصفوف/ المعلمین إلشراك ودعم اآلباء في بناء امكانیاتھم لدعم تعلیم أطفالھم بما فیھ  .30

  آلباء (مثالً نتائج التقییمات األولیة والمراقبة المتواصلة لتقدم التالمیذ)؛تبادل معلومات التالمیذ مع ا
العمل على الحفاظ على صحة ورفاھیة أطفالھم بما في ذلك على سبیل المثال ولیس الحصر: أھمیة التنظیم،  .31

 والتغذیة، والصحة، والنظافة الشخصیة/ المعنویات، واالحتیاجات االجتماعیة واالنفعالیة؛
 یم أوقات مرنة الجتماعات اآلباء مثل عقد االجتماعات في الصباح أو في المساء لتالئم جداول اآلباء:تقد .32
 تیسیر ترجمة المواد والموارد األخرى إلى اللغات السائدة التي یتحدثھا اآلباء. .33
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عَّالة من طرف اآلباء، لمحتوى اإلجراءات التالیة إلجراء تقییم سنوي، بمشاركة ف 30سوف تتخذ المنطقة التعلیمیة المجتمعیة 

سیتضمن  وفعالیة سیاسة مشاركة اآلباء والعائالت تلك في تحسین النوعیة األكادیمیة لمدارسھا الخاضعة للباب األول/ القسم أ.
التقییم تحدید الحواجز التي تحول دون مشاركة أوسع لآلباء في أنشطة مشاركة اآلباء (مع إعطاء اعتبار خاص لآلباء 

المتضررین اقتصادیاً، أو اآلباء المعوقین، أو اآلباء ذوي اإلتقان المحدود لإلنكلیزیة، أو اآلباء ذوي القدرة المحدودة على 
سوف تستخدم المنطقة التعلیمیة نتائج التقییم الخاص بسیاستھا  ء الذین ینتمون إلى أقلیة عرقیة أو إثنیة).القراءة والكتابة، أو اآلبا

لمشاركة اآلباء والعائالت واألنشطة لوضع استراتیجیات قائمة على البرھان من أجل مشاركة أكثر فعالیة لآلباء، ولمراجعة 
 اقتضت الضرورة (وذلك بمشاركة اآلباء). سیاسة مشاركة اآلباء والعائالت الخاصة بھا إذا

بتوفیر، إلى أقصى حد ممكن، فرص كاملة لمشاركة اآلباء  30سوف تقوم المنطقة التعلیمیة المجتمعیة  .34
محدودي الكفاءة في اللغة اإلنكلیزیة، واآلباء ذوي اإلعاقات، وآباء األطفال المھاجرین بما فیھ تقدیم 

 ولغٍة یستطیع اآلباء فھمھا، إلى أقصى حد ممكن. المعلومات وتقاریر المدارس بصیغة
تقدیم عرض سنوي لسیاسة مشاركة اآلباء والعائالت بصیغة ولغة یمكن لآلباء فھمھا إلى أقصى حد ممكن  .35

عملیاً، إلى كٍل من فریق قیادة المنطقة التعلیمیة، ومجلس الرئیس، والمجلس االستشاري آلباء المنطقة 
 المجتمعي. التعلیمیة ومجلس التعلیم

إشراك اآلباء وأفراد العائالت بشكٍل منظم ومتواصل في الوقت المناسب وتوفیر الفرصة لھم لمراجعة  .36
 سیاسة مشاركة اآلباء والعائالت واإلجابة كتابیاً لتقییم محتواھا وفعالیتھا.

میم استراتیجیات سوف تستخدم المنطقة التعلیمیة المجتمعیة نتائج تقییم سیاسة وأنشطة مشاركة اآلباء لتص .37
 لمشاركة أكثر فعالیة لآلباء، ولمراجعة سیاساتھا لمشاركة اآلباء إذا دعت الضرورة وذلك بإشراك اآلباء.

بتعزیز قدرة المدارس واآلباء من أجل مشاركة أبویة قویة، وذلك بھدف ضمان  30سوف تقوم المنطقة التعلیمیة المجتمعیة 
ت، ولدعم الشراكة بین المدارس المعنیة، واآلباء، والمجتمع المحلي من أجل تحسین اإلنجاز مشاركة فعّالة لآلباء وأفراد العائال

 األكادیمي للتالمیذ وأداء المدارس من خالل األنشطة التالیة الموصوفة تحدیداً أدناه:

آلباء وأفراد عائالت األطفال ، بمساعدة مدارسھا الخاضعة للباب األول، القسم أ، الدعم 30ستقدم المنطقة التعلیمیة المجتمعیة 
الذین تخدمھم المدرسة، كما ھو مناسب، في فھم مواضیع مثل تلك المذكورة أدناه، من خالل اتخاذ اإلجراءات المحددة في ھذه 

 -الفقرة

 معاییر الوالیة للمحتوى األكادیمي، .38
 معاییر الوالیة لإلنجاز األكادیمي للتالمیذ، .39
 حلیة بما فیھا التقییمات البدیلة،تقییمات الوالیة والتقییمات الم .40
 كیفیة مراقبة تقدم طفلھم، وكیفیة العمل مع التربویین. .41

تقدیم المساعدة لآلباء وأفراد العائالت في فھم مواضیع مثل معاییر الوالیة للمضمون األكادیمي ومعاییر  .42
ومتطلبات القسم أ من الباب  الوالیة لإلنجاز األكادیمي للتالمیذ، وامتحانات الوالیة واالمتحانات المحلیة،

 األول، وكیفیة تتبع تقدم األطفال، والعمل مع التربویین لتحسین إنجاز أطفالھم.
تقدیم مواد وتدریبات لمساعدة اآلباء وأفراد العائالت على العمل مع أطفالھم لتحسین إنجازھم مثل تدریبات  .43

 و مناسب، وتشجیع مشاركة اآلباء والعائالت.على تعلیم القراءة والكتابة، واستخدام التكنولوجیا، كما ھ
تقدیم تنمیة مھنیة شھریة لمنسقي شؤون اآلباء بھدف معالجة المسائل األكادیمیة واالجتماعیة واالنفعالیة  .44

 الخاصة باآلباء في مدارسھم.
دة المدرسیة، تقدیم التدریب لآلباء والقادة اآلباء في جمعیات اآلباء، وجمعیات اآلباء والمعلمین، وفرق القیا .45

والمجالس االستشاریة آلباء برامج الباب األول، ومجالس الرؤساء للمناطق التعلیمیة واألحیاء، وفریق قیادة 
 المنطقة التعلیمیة، والمجلس االستشاري لآلباء بالمنطقة التعلیمیة ومجلس التعلیم المجتمعي.

العائالت (مثالً الجاھزیة للدراسة الجامعیة تقدیم أشكال الدعم المعقولة األخرى ألنشطة مشاركة اآلباء و .46
 كما قد یطلبھ اآلباء. 1116والمسارات المھنیة) تحت الفقرة 
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لمساعدة اآلباء على العمل مع  المواد والتدریبات، بمساعدة مدارسھا، 30ب.  ستقدم المنطقة التعلیمیة للمدارس المجتمعیة رقم 

یبات على تعلم القراءة والكتابة، واستخدام التكنولوجیا كما ھو مناسب، وتشجیع أطفالھم لتحسین إنجازھم األكادیمي مثل تدر
 مشاركة اآلباء من خالل:

تدریب منسقي شؤون اآلباء على االستراتیجیات والموارد لتقدیم المساعدة لآلباء بھدف دعم التقدم األكادیمي  .47
 وغیر األكادیمي؛

لى مستوى المنطقة التعلیمیة فیما یتعلق باستخدام التكنولوجیا توفیر إمكانیة الوصول إلى التدریبات لآلباء ع .48
  وأدوات المساءلة على شبكة اإلنترنت؛ و

توفیر امكانیة الوصول إلى المكان، حسب اإلمكان، لدعم فصول تربیة األطفال وتعلیم الكبار (مثل تعلیم  .49
 ) والكومبیوتر، والجاھزیة للعمل).ESLاإلنكلیزیة كلغة ثانیة (

بمساعدة مدارسھا واآلباء، بدعم معلمیھا، وطاقم خدمات التالمیذ،  30قوم المنطقة التعلیمیة للمدارس المجتمعیة رقم ت. ست
والمدراء، والعاملین اآلخرین، حول كیفیة جذب اآلباء والتواصل والعمل معھم كشركاء مساوین لھم، وحول قیمة وفائدة 

 رامج اآلباء وربط عالقات بین اآلباء والمدرسة من خالل:مساھمات اآلباء، وحول كیفیة تطبیق وتنسیق ب

 تشجیع المدراء لقیادة أنشطة مشاركة اآلباء في مدارسھم. .50
 تدریب منسقي شؤون اآلباء للتعاون مع موظفین مختلفین في مدارسھم. .51
مل االجتماع شھریاً مع منسقي شؤون اآلباء لمراجعة األفكار وتبادل أفضل الممارسات حول كیفیة الع .52

 بفعالیة مع اآلباء.

، إلى الحد الممكن والمناسب، بتنسیق وإدماج برامج وأنشطة مشاركة 30ث.  ستقوم المنطقة التعلیمیة للمدارس المجتمعیة رقم 
وبرامج التعلیم المنزلي لألطفال في  البدایة،وحتى  أوالً،والقراءة المبكرة  أوالً،، والقراءة )Head Startاآلباء مع برنامج (

 أخرى،وإجراء أنشطة  البرامج،وبرامج ما قبل المدرسة العامة وغیرھا من  كمعلمین،وبرنامج اآلباء  المدرسة،رحلة ما قبل م
 من خالل: أطفالھم،التي تشجع وتدعم اآلباء في المشاركة الكاملة في تعلیم  اآلباء،مثل مركز موارد 

 رحلة ما قبل المدرسة إلى الروضة.العمل مع المعلمین واآلباء للتركیز على االنتقال من م .53
توفیر الفرص لالنتقال إلى المدرسة من خالل ورش عمل اآلباء، والمؤتمرات، والزیارات المدرسیة،  .54

 واللقاءات المفتوحة، والتطوع في الصفوف.

المدرسة واآلباء تصل  ج. ستتخذ المنطقة التعلیمیة اإلجراءات التالیة لضمان أن المعلومات المتعلقة ببرامج واجتماعات وأنشطة
إلى آباء التالمیذ المشاركین بصیغة مفھومة ومتّسقة، بما في ذلك الصیغ البدیلة حسب الطلب، وبلغة یمكن لآلباء فھمھا حسب ما 

 ھو ممكن.

توفیر التواصل الفعَّال لآلباء من خالل إعطاء إخطار زمني كاف بمواعید اجتماعات اآلباء والمعلمین  .55
والمناطق التعلیمیة، والمبادرات لعموم المدینة وذلك كلھ بصیغة ولغة یمكن لآلباء فھمھا وتقاریر المدارس 

  إلى أقصى حٍد ممكن.
تخصیص التمویالت من ادارة التعلیم للمدارس المؤھَّلة للحصول على خدمات تكمیلیة في الترجمة  .56

 التحریریة والترجمة الشفویة لآلباء ذوي اللغة االنكلیزیة المحدودة.
تاحة الوصول إلى الموقع االلكتروني قسم متعلمي اللغة اإلنكلیزیة في ادارة التعلیم لمدینة نیویورك حتى إ .57

یتمكن اآلباء من معرفة الفعالیات في عموم المدینة وفي مناطقھم باإلضافة إلى الحصول على المواد 
 المترجمة.
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  والعائالت لعموم المنطقة التعلیمیةالعناصر االجتھادیة في سیاسة مشاركة اآلباء  القسم الثالث:

 
ملتزمة بمشاركة ھادفة لآلباء وسوف تعمل على تسییر برامج وأنشطة وإجراءات لمشاركة اآلباء في  30إن المنطقة التعلیمیة 

 من قانون النجاح لكل تلمیذ(ة) 1116جمیع مدارسھا التي لدیھا برامج الباب األول، القسم أ، وذلك تماشیاً مع الفقرة 
)ESSA:ومن خالل القیام بذلك فسوف تقوم المنطقة التعلیمیة بـ  .( 

إشراك اآلباء وأفراد العائالت بشكل نشیط في التخطیط ومراجعة وتحسین برامج مشاركة اآلباء والعائالت  .58
 الخاضعة للباب األول في المنطقة التعلیمیة؛

ارات بوقٍت كاٍف حول مواعید اجتماعات توفیر تواصل فعَّال بین اآلباء والمدارس من خالل إعطاء اشع .59
 اآلباء والمعلمین، والتقاریر المتواترة لآلباء، واألنشطة في عموم المدینة؛

استخدام اللغة األصلیة عند اجراء التدریبات، وارسال التقاریر والمعلومات والتواصل مع اآلباء المتحدثین  .60
 بلغة غیر االنكلیزیة؛

 عن طریق منسق شؤون اآلباء؛ و دعم كافة جوانب مشاركة اآلباء .61
اجراء تقییم سنوي لسیاسة مشاركة اآلباء والعائالت بالمنطقة التعلیمیة عندما یكون مناسباً، ومراجعة  .62

 البرامج التدریسیة.

  المصادقة القسم الرابع:
 

باشتراك وموافقة آباء األطفال  30أُعدّت ھذه السیاسة لمشاركة اآلباء والعائالت بالمنطقة التعلیمیة للمدارس المجتمعیة رقم 
المشاركین في برامج القسم أ من الباب األول كما ھو مثبت في إشعارات االجتماعات للمنطقة التعلیمیة، وصفائح تسجیل 

على سیاسة مشاركة اآلباء  االطالعالحضور، والمحاضر، واستمارات التعلیقات و/أو االستبیانات من االجتماعات حیث تم 
سیتم حفظ ھذا اإلثبات بالملف في مكتب المنطقة التعلیمیة، وسیخضع للمراجعة و/أو  ي المنطقة التعلیمیة ومناقشتھا.والعائالت ف

  التدقیق من قبل مسؤولي المدینة والوالیة والحكومة الفدرالیة أو ممثلیھم.
 

دیسمبر/  16، في 30لمدارس المجتمعیة رقم تم اعتماد ھذه السیاسة من قبل فریق قیادة المنطقة التعلیمیة للمنطقة التعلیمیة ل
سوف توزع المنطقة التعلیمیة ھذه السیاسة على جمیع  .)2(، وستكون ساریة المفعول لمدة عامین اثنین 2020كانون األول 

ة التعلیمیة السائدة التي یتحدث بھا اآلباء في مدارس المنطق باللغاتآباء األطفال المشاركین في برامج القسم أ من الباب األول 
ستكون الصیغة النھائیة لھذه  كما 2021یونیو/ حزیران  30التي تتلقى تمویالت بموجب القسم أ من الباب األول في أو قبل 

)وستكون مترجمة باللغات السائدة التي یتحدثھا اآلباء DCEPالسیاسة مرفقة ضمن الخطة التعلیمیة الشاملة للمنطقة التعلیمیة (
 .30میة في المنطقة التعلی
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