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 وودبريدج بلده مدرسة مقاطعة
 العنوان أنا األصل سياسة مشاركة

 )المقاطعات(

  

  
  

 الفرص إلشراك الوالدين سوف تشمل ما يلي:
  
في بداية كل سنة دراسية، سيتم إرسال رسالة الصفحة الرئيسية لجميع اآلباء واألمهات من األطفال المحدد لعنوان البرنامج أنا. سيتم -1

وسيدعى إبالغ هذه الرسالة الوالدان إدراجها لطفلهما في البرنامج، واألسباب الكامنة وراء مثل هذا اإلدراج، وطبيعة التعليمات التي ستقدم. 
جميع اآلباء واألمهات لحضور العنوان على نطاق الحي األول تخطيط وتنفيذ االجتماع، فضال عن العنوان أنا األصل في االجتماعات التي 

سوف تتيح هذه االجتماعات اآلباء واألمهات بالمعلومات فيما يتعلق ستعقد في كل مشروع المدرسة خالل الجزء المبكر من السنة الدراسية. 
 التعليمية وأساليب البرنامج المشاريع، فضال عن فرصة تقديم مدخالت في التخطيط عنوان المستقبل.  باألهداف

  
واعاله على أساس منتظم.  1األكاديمية الدعم )الباب األول( المعلمين سوف تقدم تقارير مرحلية آلباء وأمهات التالميذ في الصفين -2

األصل مرتين كل سنة مع بعد ظهر ومساء اليوم المؤتمر األوقات المتاحة. خالل هذه وباإلضافة إلى ذلك، ستتم جدولة المؤتمرات 
 المؤتمرات، الحقائب التي تحتوي على عينات أعمال الطالب ستكون متاحة لآلباء واألمهات فحص وتسجيل الدخول.

  
واألمهات من العنوان األول الطالب سوف تتاح  كل عنوان كلية األول سيتم عقد اجتماعات مرة واحدة على األقل كل سنة فيها اآلباء-3

الفرصة لالجتماع مع العاملين في المدارس ألغراض التخطيط والتشاور وإسداء المشورة والتقييم وتأمين مدخالت الوالدين المستمرة نحو 
واألمهات، وكذلك فيما يتعلق بجميع  تحقيق أهداف البرنامج، وتنمية شعور بالشراكة. هذه االجتماعات ستكون مفتوحة للعنوان أنا اآلباء

 األطراف األخرى المهتمة. 
  
 مج.. وستبذل األحكام، فيما يتعلق بالعملية، لترجمة برنامج إشعارات وتقارير مرحلية والمواد المطبوعة األخرى المتصلة بعنوان أنا البرنا4
  
، ستضع ميثاقا المدرسة الوالد الذي يبين كيف اآلباء والموظفين، كل عنوان األول المشاريع المدرسية، العمل مع آباء وأمهات الطلبة-5

 والطالب سوف تتقاسم مسؤولية النهوض بإنجاز الطالب أعلى. وستقدم نسخة من هذا االتفاق آلباء وأمهات كل العنوان األول الطالب.
  
ة الوالدين ومن العنوان أنا البرنامج ككل. أثناء هذه . سيكون هناك تقييم سنوي لكل المحتوى وفعالية من العنوان أنا البرنامج مشارك6

 العملية، سيتم توفير الفرص إلدخال األصل. 
  
. وستشجع أيضا أخرى أنواع من مشاركة الوالدين. وهذه يمكن أن تتضمن برنامج "الرياضيات األسرة" في المقاطعة وبرنامج "الكتابة 7

 واألمهات واألطفال يمكن أن نفعل معا في المنزل مثل القراءة معا. األسرة"، فضال عن تشجيع األنشطة التي اآلباء
  
 نسخ من هذه السياسة سوف تتاح لجميع اآلباء واألمهات من الطلبة المتورطين في العنوان أنا البرنامج.-8

 


