
 والعائلة	الوالدين	مشاركه	:1	العنوان
 
 1320/3560  :السیاسة	رمز
	
	
	للطفل	األكاديمي	النجاح	في	االسره	مشاركه	بقیمه	يعترف	التعلیم	مجلس
	البیت	بین	مستمرة	تعاونیه	شراكه	ھو	األطفال	تعلیم	ان	وتعتقد
	فان	،	ولذلك	؛	ألطفالھم	األوائل	المعلمون	ھم	االسره	افراد	من	وغیرھم	واالباء	.والمدرسة
	األھم	ھي	التعلیمیة	العملیة	في	االسره	وافراد	للوالدين	المستمرة	المشاركة
	.العلمي	التحصیل	وتحسین	تعزيز	في
	
	إلى	السعي	المدرسي	النظام	موظفي	علي	ويتعین
	لیصبحوا	مجديه	بفرص	االسره	وافراد	االباء	وتزويد	الوالدين	دعم
	واالسره	الوالدين	يشجع	المجلس	.األول	العنوان	المدارس	تقدمھا	التي	البرامج	في	المشاركة
	أجل	من	واالنشطه	البرامج	وتنفیذ	تصمیم	في	للمشاركة	أعضاء
	و	ةالدول	تلبیه	علي	الطالب	مساعده	في	برنامج	األول	العنوان	في	المدرسي	النظام	فعالیه	زيادة
	.المحلیة	اإلنجاز	معايیر
	

A. 	تعريف	الوالدين	والمشاركة	االسريه	
	
	"واالسره	الوالدين	مشاركه"	مصطلح	يعني	،	السیاسة	ھذه	وألغراض
	و	،	اتجاھین	في	،	العادية	في	االسره	افراد	من	وغیرھم	واألوصیاء	االباء	مشاركه
	،	المدرسیة	االنشطه	من	وغیرھا	الطالب	تعلم	علي	تنطوي	التي	المغزى	ذات	االتصاالت
	:يلي	ما	ضمان	ذلك	في	بما
	

	أطفالھم	مساعده	في	أساسیا	دورا	يلعبون	االسره	وافراد	االباء	ان	 .1
 تعلم
 

	ھذه	في	بنشاط	للمشاركة	االسره	وافراد	واألمھات	االباء	تشجیع	يتم	ن  .2
 ؛	المدرسة	في	الطفل	تعلیم
 

	واالسره	واألمھات	واالباء	أطفالھم	تعلیم	في	كامله	شركاء	ھم	واألمھات	االباء	ان  .3
	المشورة	تقديم	وفي	القرارات	اتخاذ	في	،	االقتضاء	حسب	،	األعضاء
 و	؛	أطفالھم	تعلیم	في	للمساعدة	لجان
 

	واالسره	الوالدين	مشاركه	لدعم	االنشطه	يستخدم	المدرسي	النظام	قبعة .4
	.األول	العنوان	برامج	في
	

B. الغرض	من	برنامج	العنوان	األول	وتشغیله	
	
	لتعلیمي	المساعدة	تقدم	التي	اتحاديا	مدعوم	برنامج	ھو	األول	العنوان	برنامج
	ودةالج	والعالي	العادل	التعلیم	علي	حصولھم	ضمان	في	للمساعدة	اقتصاديا	المحرومین	واألطفال
	المدرسي	النظام	في	الصعبة	االكاديمیه	وتلبیه	التدريب	والجید
	الداعمة	والخدمات	التعلیمیة	االنشطه	األول	العنوان	برنامج	يقدم	.المعايیر



	.العادية	المدرسة	برنامج	يوفرھا	التي	تلك	وفوق	فوق	المؤھلین	الطالب
	
	
	المستھدفة	المساعدة	أو	المدرسة	مستوي	علي	كبرامج	المدارس	ستعمل	األول	العنوان	المؤھالت
	المدرسة	نطاق	علي	البرامج	ستوفر	.االتحادية	االھلیه	معايیر	علي	القائمة	البرامج
	المدرسة	في	الطالب	لجمیع	أفضل	فرص	لتوفیر	شامل	دعم
	لطالبل	الخدمات المستھدفة	المساعدة	برامج	ستوفر	.المدرسي	للنظام	االكاديمیه	المعايیر	تلبیه
	يحددھا	كما	،	المدرسة	في	للمساعدة	احتیاجا	األكثر	المؤھلین
	قد	االھلیه	معايیر	.المصمم	أو	المشرف	يحددھا	موضوعیه	معايیر
	قبل	ما	مرحله	ونتائج	،	المعلم	وحكم	،	الموحدة	االختبار	درجات	،	المثال	سبیل	علي	،	تشمل
	المدرسة
	.المنزلیة	للمدارس	االستقصائیة	والدراسات	الفحص
	
	الفعالة	الوسائل	أساس	علي	واألھداف	المدرسة	نطاق	علي	المساعدة	برامج	تقوم	ان	ويجب
	لدعم	االدله	علي	قائمه	استراتیجیات	تتضمن	ان	ويجب	الطالب	إنجازات	تحسین
	.والعائلة	الوالدين	مشاركه
	

C. 	االجتماع-جیم	السنوي	وتقییم	البرامج	
	
	العنوان	برامج	في	المشاركین	الطالب	أمور	أولیاء	دعوه	المدارس	مسؤولي	علي	يجب	،	عام	كل	في
	األول
	ستقدم	التي	واالنشطه	البرامج	ومناقشه	،	الوالدين	حقوق	لشرح	اجتماع	إلى
	باإلضافة	.السیاسة	وھذه	األول	العنوان	برنامج	في	المساھمة	والتمس	،	األول	العنوان	بأموال
	االسره	وافراد	لإلباء	مجديه	فرصه	توفیر	المدارس	مسؤولي	علي	يجب
	واألصل	األول	العنوان	برامج	وفعالیة	محتوي	لتقییم	سنويا
	اإلجراءات	ھذه	من	المجمعة	المعلومات	.االسريه	المشاركة	وخطط	وسیاسات
	.والعائلة	الوالدين	مشاركه	وخطط	األول	العنوان	برامج	لمراجعه	استخدامھا	سیتم
	

D. 	جھود-دال	الوالدين	والمشاركة	االسريه	
	
	
	تصمیم	في	االسره	وافراد	األول	العنوان	الوالدين	مشاركه	ان	المجلس	ويعتقد
	البرنامج	فعالیه	من	سیزيد	األول	العنوان	برنامج	وتنفیذ
	المدارس	وجمیع	الموظفین	األول	العنوان	.األطفال	نجاح	في	كبیر	بشكل	والمساھمة
	االسره	وافراد	الوالدين	مع	التواصل	إلى	النظام	موظفو	يسعى
	.الدراسیة	السنه	طوال	االنشطه	في	اشراكھم
	
	نظامال	مستوي	علي	واالسره	الوالدين	بمشاركه	المتعلقة	السیاسة	ھذه	تكون	ان	المشرف	ويكفل
	و	االباء	علي	سنويا	وتوزع	،	مع	علیھا	اتفق	،	مع	خطه	ووضعت
	النظام	مستوي	علي	واالسره	الوالد	إلى	باالضافه	.المشاركین	الطالب	أسر	افراد
	معا	تتطور	ان	يجب	األول	العنوان	برنامج	في	تشارك	مدرسه	كل	،	المشاركة	خطه
	مكتوبه	واالسره	األب	المدرسة	مستوي	علي	االسره	وافراد	للوالدين	سنويا	توزع
	وتقاسم	،	المدرسة	مستوي	علي	السیاسة	تنفیذ	وسائل	تصف	التي	المشاركة	خطه



	المدارس	موظفي	قدرات	وبناء	،	للطلبة	الدراسي	التحصیل	عن	المسؤولیة
	و	واألمھات	االباء	جمیع	لمشاركه	الوصول	امكانیه	وزيادة	،	للمشاركة	االباء
	واالسره	الوالدين	ذلك	في	بما	،	األول	الباب	برامج	في	المشاركین	األطفال	أسر	افراد
	ھم	الذين	أو	،	إعاقات	لديھم	الذين	،	محدوده	االنجلیزيه	اللغة	كفاءه	لديھم	الذين	األعضاء
	وتحسین	تخطیط	في	االباء	المدرسیة	الخطط	تشرك	ان	ويجب		.الھجره
	الوالدين	علي	المتوقعة	المعلومات	توزيع	علي	تنص	ان	ويجب	األول	العنوان	أنشطه
	.للمدرسة	األكاديمي	واألداء	الطالب	تحصیل	مستويات
	
	رللتشاو	الخاصة	المدارس	من	المناسبین	المدرسیین	الموظفین	بدعوة	المدارس	موظفو	ويقوم
	منصفه	خدمات	تقديم	أجل	من	برامجھا	وتطوير	تصمیم	علي
	اي	المصمم	أو	المشرف	ويحدد	.الخاصة	بالمدارس	الملتحقین	طالب
	الخاص	القطاع	مع	مغزى	وذات	المناسب	الوقت	في	التشاور	لتحقیق	ضرورية	اضافیه	إجراءات
	.االتحادي	للقانون	وفقا	المدارس	موظفي
	
	:يلي	بما	األول	الباب	من	المدارس	وموظفو	المدرسي	النظام	موظفو	يقوم	،	ذلك	إلى	االضافه
	
	

	األول	العنوان	لبرنامج	المشترك	التطوير	في	االسره	وافراد	االباء	اشراك	 .1
	و	المدرسیة	المراجعة	وعملیه	التحسین	وخطه	المدرسي	والدعم
	وأي	المدرسة	االستشارية	اللجنة	في	واألمھات	االباء	ذلك	في	بما	تحسین
 ؛	األول	العنوان	برنامج	تستعرض	التي	اللجان
 

	المركزية	مختلف	من	الدعم	من	وغیرھا	التقنیة	والمساعدة	التنسیق	توفیر .2
	المشاركین	جمیع	قدرات	وبناء	لمساعده	الالزمة	المكتبیة	اإلدارات
	واالسره	للوالدين	الفعالة	المشاركة	وتنفیذ	تخطیط	في	المدارس
	والمدرسة	الطالبي	الدراسي	التحصیل	لتحسین	تصمیمھا	تم	التي	االنشطه
 أداء
 

	األول	العنوان	في	والعائلیة	االبويه	المشاركة	استراتیجیات	ودمج	تنسیق .3
	الوالدين	مشاركه	استراتیجیات	مع	والمناسب	الممكن	الحد	إلى	البرنامج
 ؛	األخرى	والمحلیة	والوالئیة	االتحادية	والبرامج	القوانین	في	أنشئت
 

	لل	سنوي	تقییم	واجراء	،	واألمھات	االباء	من	مغزى	ذات	مشاركه	مع .4
	العائلیة	والمشاركة	الوالدين	المدرسي	النظام	وفعالیة	محتوي
	ومساعده	للمدرسة	االكاديمیه	الجودة	تحسین	في	والبرامج	السیاسات
 ؛	المدرسي	للنظام	االكاديمیه	المعايیر	لتلبیه	الطالب
 

	الذين	االباء	مساعده	خالل	من	الوالدين	مشاركه	تعترض	التي	الحواجز	أزاله	إلى	السعي .5
	محدوده	واالنكلیزيه	،	االقتصادي	الحرمان	من	يعانون	الذين	واالباء	االعاقه
	قد	التي	الخصائص	أو	أخرى	خلفیات	لديھم	أو	،	والھجرة	،	الكفاءة
 ؛	المشاركة	علي	تؤثر
 

	الذين	األطفال	أسر	وافراد	لإلباء	والمساعدة	التوعیة	توفیر .6
	،	بالدولة	الخاصة	االختبار	معايیر	فھم	في	األول	العنوان	برامج	في	المشاركة



	والمحلیة	والوالئیة	الوطنیة	المعايیر	وجمیع	،	األول	العنوان	متطلبات	،	المستخدمة	التقییمات
	ونشر	،	المحلي	المجتمع	علي	القائمة	االجتماعات	مثل	جھود	خالل	من	والتوقعات
	،	االخباريه	الرسائل	،	الرئیسیة	المعلومات	إرسال	،	المدارس	مواقع	عن	معلومات
 ؛	الصحفیة	والمقاالت	،	العمل	ورش
 

	منھما	كل	يحدد	الذي	والمدرسة	والطالب	الوالدين	بین	االتفاق	تصمیم  .7
	كیف	ويشرح	الطالب	تحصیل	لرفع	السعي	في	المسؤولیات
 ؛	والمدرسة	المنزل	بین	الفعالة	الشراكة	وصیانة	تطوير	سیتم
 

	المتخصصة	التعلیمي	والدعم	،	المعلمین	ان	وضمان	،	واألمھات	االباء	بمساعده  .8
	كشركاء	االباء	قیمه	في	الموظفین	من	وغیرھم	والمديرين	الموظفین	تثقیف
	،	مع	والتواصل	،	مع	العمل	كیفیه	وفھم	التعلیمیة	العملیة	في
 ؛	التعلیم	في	متساوين	كشركاء	الوالدين	مع	والتواصل
 

	لل	المتوقعة	الطالبیة	الكفاءة	مستويات	عن	معلومات	واألمھات	االباء	علي	توزيعھا  .9
	همراقب	علي	االباء	مساعده  ل	والتدريب	المواد	وتوفیر	،	للمدرسة	األكاديمي	واألداء	الطفل
	لتحسین	المربیین	مع	والعمل	طفلھم	تقدم
	والتي	،	التكنولوجیا	استخدام	أو	االمیه	محو	علي	التدريب	مثل	أسالیب	خالل	من	اإلنجاز
 ؛	والنشر	التالیف	حقوق	قرصنه	اضرار	بشان	التثقیف	تشمل	قد
 

	الوالدين	،	والمناسب	الممكن	الحد	إلى	،	والتكامل	التنسیق .10
	،	والمحلیة	والوالئیة	االتحادية	البرامج	مع	واالنشطه	المشاركة	برامج
	المجتمع	في	أخرى	بأنشطه	والقیام	،	العامة	المدرسي	قبل	التعلیم	برامج	ذلك	في	بما
	تعلیمھم	في	كامل	بشكل	للمشاركة	االباء	وتدعم	تشجع	التي
 طفل
 

	في	تعمل	التي	والبرامج	والشركات	الوكاالت	مع	الشراكة	تعزيز .11
	بفعالیة	واألمھات	االباء	اشراك	في	خبره	لديھم	الذين	وخاصه	،	المجتمع
	؛	التعلیم	في	االسره	افراد

	
	و	؛	للمدرسة	األول	العنوان	أنشطه	في	الوالدين	مشاركه	ضمان	 .12

	
	كما	الوالدين	اشراك	أنشطه	األول	للعنوان	اآلخر	المعقول	الدعم	ھذا	مثل	توفیر .13

	.واألمھات	االباء	قبل	من	طلب
	
 االشعار	متطلبات-ھاء
 
 
	فعاال	اشعارا	يقدموا	ان	يجب	األول	الباب	من	المدارس	وموظفو	المدرسي	النظام	موظفو
	مفھوم	في	االشعار	يكون	ان	يجب	.القانون	يقتضیه	لما	وفقا	التالیة	معلومات
	.فھمھا	للوالدين	يمكن	بلغه	،	عملیا	الممكن	القدر	،	موحد	شكل
	
	
	



	
	االنجلیزيه	المتعلمین	برنامج  .1

	
	الوالدين	إلى	يلي	بما	اشعارا	المسؤول	أو	المدير	يقدم	،	عام	كل	وفي
	ولالمم	الثالث	الباب	أو	الف	الجزء	،	األول	الباب	في	للمشاركة	المحددة	االنجلیزيه	المتعلمین	من
	:اللغة	تعلیم	برنامج
	
 ؛	الطفل	ھويه	تحديد	أسباب	(ا)
 
 ؛	المستوي	ھذا	تقییم	وكیفیه	للطفل	االنكلیزيه	اللغة	إتقان	مستوي	(ب)
 
 ؛	التعلیم	أسالیب	(ج)
 
 ؛	الطفل	البرنامج	سیساعد	كیف	.د
 
 ؛	للبرنامج	الخروج	متطلبات-ه
 
	التعلیمیة	اللغة	تعلیم	وكیف	،	أعاقه	لديه	الطفل	كان	إذا	.و
	الفردية	التعلیمیة	الطفل	أھداف	يلبي	برنامج
 ؛	(IEP)	برنامج
 
	،	التسجیلب	يتعلق	فیما	الوالدين	وحقوق	البرنامج بفعالیة	الوالدين	إلبالغ	ضرورية	أخرى	معلومات	اي-ز
	و	،	وأزاله
 و	;االنجلیزيه	اللغة	للمتعلمین	برنامج	اختیار
 
	علي	والرد	صیاغة	لغرض	منتظمة	اجتماعات	بعقد	االشعار-ح
	.االباء	من	توصیات
	

 النظام تقرير بطاقة .2
 

	والمدارس	واألمھات	االباء	جمیع	علي	المدرسي	النظام	موظفو	يوزع	،	عام	كل	وفي
	المدرسي	النظام	عن	معلومات	علي	يحتوي	تقرير	بطاقة	المدرسي	النظام	العامة
	:علي	تقتصر	ال	ولكن	،	ذلك	في	بما	،	مدرسه	وكل
	
	حسب	ومصنفه	مجملھا	في	التالیة	المعلومات-ا
	أخرى	علي	األداء	,التخرج	معدالت	,الطالب	تحصیل	:فئة
	الطالب	وتقدم	،	الطالب	نجاح	مؤشرات	أو/و	المدرسة	جوده
	طالب	,الدولة	وضعتھا	التي	األجل	طويلة	أھداف	تحقیق	نحو
	،	متاح	ھو	وكما	،	والسالمة	المدرسي	المناخ	مقايیس	علي	األداء
 ؛	الثانوي	بعد	ما	بالتعلیم	التحاق	معدل
 
 
 



	بالمقارنة	االكاديمیه	التقییمات	في	المدرسي	النظام	أداء-ب
	االكاديمیه	علي	مدرسه	كل	وأداء	ككل	الدولة	إلى
 ؛	ككل	والمدرسة	الدولة	نظام	مع	بالمقارنة	تقییمات
 
	:ھم	الذين	الطالب	وعدد	المئوية	النسبة	.ج
	،	تقییمھا	'	1	'
	البديلة	التقییمات	باستخدام	المقررة	االنصبه	'	2	'
iii.	المشاركة	في	برامج	التعلیم	ما	قبل	المدرسي	والمعجل	،	و	
 ؛	الكفاءة	االنكلیزيه	باللغة	المتعلمین	بلوغ	'	4	'
 
 و ؛ والمحلیة والوالئیة االتحادية الصناديق من تلمیذ كل نفقات-د
 
 المعلمین مؤھالت (ه)
 

 المعلم مؤھالت .3
	الوالدين	باخطار	المدرسي	النظام	مسؤولو	يقوم	،	عام	كل	بداية	في	.ا
	طلب	في	الحق	من	األول	الباب	برامج	في	يشاركون	الذين	الطالب	من
	للطالب	المھنیة	المؤھالت	عن	المعلومات	بعض
	للطفل	الخدمات	توفیر	والمھنیین	الدراسیة	الفصول	المعلمین
	.(الموظفین	ملفات	،	7820	السیاسة	راجع)
	
	المناسب	الوقت	في	اشعار	بتقديم	األول	العنوان	لمدرسه	المصمم	أو	المدير	يقوم-ب
	تدريسھا	تم	أو	إلى	تعیینه	تم	قد	الطالب	بان	االباء	إبالغ
	يلتقي	ال	الذي	المعلم	قبل	من	األقل	علي	متتالیة	أسابیع	أربعه	لمده
	أو	الصف	مستوي	علي	الترخیص	متطلبات	أو	المطبقة	الدولة	شھادة
	.فیه	المعلم	تعیین	تم	الذي	الموضوع	مجال
	
 المشاركة وفرص الوالدين حقوق-4
 
	اشعار	تقديم	األول	العنوان	لمدرسه	المصمم	أو	الرئیسي	علي	يجب	،	عام	كل	في	.ا
	،	العائلیة	المشاركة	وسیاسة	المكتوبة	الوالد	المدرسة	من	واألمھات	لإلباء
	وفرص	،	أطفالھم	مدرسه	في	المشاركة	في	الوالدين	حق
	.المدرسة	في	للمشاركة	االسره	وافراد	االباء
	
	اشعار	تقديم	األول	العنوان	لمدرسه	المصمم	أو	الرئیسي	علي	يجب	،	سنه	كل	.ب
	الطالب	بشان	معلومات	طلب	في	حقھم	من	واألمھات	لإلباء
	.الدولة	من	المطلوبة	التقییمات	في	المشاركة
	
 الشبكي الموقع علي المعلومات توزيع-واو
 
	اوحیثم	،	المدرسي	للنظام	الشبكي	الموقع	علي	المدرسي	النظام	مسؤولو	ينشر	،	عام	كل	وفي
	:مدرسه	لكل	الكتروني	الموقع	علي	،	عملیا
	



 و ؛ أعاله 2-ھاء الفرعي القسم في الموصوفة التقرير بطاقة-1
 
 قبل من ، اإلمكان وعند ، الدولة تطلبه تقییم كل عن معلومات .2
 :يلي ما المعلومات تشمل ان ويجب .الدراسي المستوي ينظمه الذي ، المدرسي نظام
 
 ؛ الموضوع تقییم-ا
 
 ؛ التقییم أجله من واستخدم صمم الذي الغرض-ب
 
 ؛ التقییم شرط مصدر-ج
 
	التقییمات	أخذ	في	الطالب	سیقضیه	الذي	الوقت	مقدار	انف	،	متوفرة	كانت	إذا	.د
 و	؛	المقررة	لالنصبه	الزمني	والجدول
 
 النتائج لتوزيع والشكل والوقت ، متاحه كانت إذا .ه
 
	لتنفیذ	ضرورية	اداريه	إجراءات	اي	بوضع	المشرف	ويقوم
	.السیاسة	ھذه	متطلبات
	
	،	.seq	et	6301	U.S.C.	20	،	المعدلة	بصیغته	،	والثانوي	االبتدائي	التعلیم	قانون	:القانونیة	المراجع
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	وأھداف	غايات	،	(1310/4002	السیاسة)	الوالدين	مشاركه	:المتقاطعة	المراجع
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