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 دلیل السیاسة  الكتاب

 
 المجتمع 7000 القسم 

 
 سیاسة إشراك الوالدین واألسرة  العنوان

 
 7018 الرمز 

 
 نشط  الحالة

 
   2020ینایر  29 تاریخ آخر مراجعة

 2018أكتوبر   1 تواریخ المراجعة السابقة 
 

 سیاسة إشراك الوالدین واألسرة 
 الغرض

 
لم وتقر بأن المدارس  بالدور الحیوي الذي یلعبھ الوالدان/األسرة في تعلیم أطفالھم ورفاھیتھم وقیمھم. تلتزم المدرسة بمعتقد أن جمیع الطالب بإمكانھم التع  Insight PA (ISPAیقر مجلس إدارة (

 ، والوالدین/األسر، والمجتمع وتأمینھا.Insight PAالة بین واألسر تتشارك في االلتزام نحو النجاح التعلیمي للطالب. الغرض من ھذه السیاسة ھو دعم الشراكة الفع
 

 التعریف 
 

ذات مغزى تتمحور حول التعلم األكادیمي للطالب  یجب تعریف مشاركة الوالدین واألسرة على أنھا عملیة مستمرة تساعد الوالدین/األسرة على المشاركة في اتصاالت منتظمة ثنائیة االتجاه و
 المدرسیة األخرى، بما یشمل ضمان ما یلي:واألنشطة 

 
 أن الوالدین/األسر یلعبون دوًرا أساسیًا في مساعدة أطفالھم على التعلم.  •
 أن یتم تشجیع الوالدین/األسر على المشاركة بفعالیة في تعلیم أطفالھم في المدرسة.  •
 ى النحو المناسب، في اتخاذ القرارات وفي اللجان االستشاریة للمساعدة في تعلیم أطفالھم. أن یكون الوالدان/األسر شركاء كاملین في تعلیم أطفالھم ویتم إشراكھم، عل •
 ). ESSAمن قانون النجاح لكل طالب ( 1116تنفیذ األنشطة األخرى المطلوبة، مثل تلك الموضحة في القسم   •

 
 

 التوجیھات
 

 على تنفیذ ما یلي: Insight PAتوافق
 
 

من قانون النجاح لكل    1116)، بما یتفق مع القسم Title I، Part A(  1البرامج واألنشطة واإلجراءات إلشراك الوالدین/األسر في جمیع برامج الجزء أ، الفصل ستقوم المدرسة بتنفیذ  •
 ن. ). سیتم التخطیط لھذه البرامج واألنشطة واإلجراءات وتشغیلھا بالتشاور الھادف مع والدي/أسر األطفال المشاركیESSAطالب ( 

)، ویتضمن كل ESSAمن قانون النجاح لكل طالب ( 1116ستعمل المدرسة على التأكد من أن سیاسات مشاركة الوالدین/األسرة المطلوبة على مستوى المدرسة تمتثل لمتطلبات القسم  •
 ). ESSAمن قانون النجاح لكل طالب ( 1116منھا كمكون، میثاقًا بین الوالدین والمدرسة یتوافق مع القسم 

 ). ESSAمن قانون النجاح لكل طالب (  1112ستقوم المدرسة بدمج ھذه السیاسة في خطتھا الشاملة الموضوعة بموجب القسم   •
فرًصا كاملة لمشاركة الوالدین/األسر من ذوي الكفاءة المحدودة في  ISPA، إلى الحد الممكن عملیًا، ستوفر Title I، Part Aعند تنفیذ متطلبات مشاركة الوالدین/األسرة من برنامج  •

من   1111المدرسیة المطلوبة بموجب القسم  اللغة اإلنجلیزیة، والوالدین/األسر من ذوي اإلعاقة، والوالدین/األسر ممن لدیھم أطفال مھاجرة، ویشمل ذلك توفیر المعلومات والتقاریر
 بتنسیق مفھوم وموحد، بما في ذلك التنسیقات البدیلة عند الطلب، وإلى الحد الممكن عملیًا، بلغة یفھمھا الوالدین/األسر. ) ESSAقانون النجاح لكل طالب (

 
 
 
 
 

 تنفیذ سیاسة إشراك الوالدین/األسرة على مستوى المنطقة التعلیمیة 
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 ): ESSAب  (من قانون النجاح لكل طال  1116بموجب القسم   Title Iاإلجراءات التالیة إلشراك الوالدین/األسر في التطویر المشترك لسیاسة مشاركة الوالدین/األسرة وخطة ISPAستتخذ 
 

 العمل بشكل متعاون مع المجلس االستشاري لآلباء واألمھات لتطویر/مراجعة سیاسة مشاركة الوالدین/األسرة.   •
 توزیع سیاسة مشاركة الوالدین/األسرة المنقحة على الوالدین/األسر من أجل التعلیقات واالقتراحات.  •
 السنویة المقدمة إلى الوالیة.  Title Iسیتم دمج محتویات الخطة ومكوناتھا في خطة برنامج  •
 ). ESSAمن قانون النجاح لكل طالب (  1116اإلجراءات التالیة إلشراك الوالدین/األسر في عملیة مراجعة المدرسة وتحسینھا بموجب القسم   ISPAستتخذ  •
 أسماء الوالدین/األسر التي شاركت في تطویر مثل ھذه الخطط.  إشراك الوالدین/األسر في تطویر خطط تحسین المدرسة/مستوى المدرسة ومراجعتھا من خالل تقدیم •
 إرسال أمًرا توجیًھا إلى مدراء المدارس بخصوص ھذا المتطلب سنویًا. •

 
في تخطیط وتنفیذ نشاطات فعالة إلشراك الوالدین/ األسرة،   Title I, Part Aستقدم المنطقة التعلیمیة التنسیق والدعم الفني وغیر ذلك من سبل الدعم التالیة الضروریة لمساعدة مدارس برنامج 

 وذلك لتحسین التحصیل األكادیمي للطالب وتحسین أدائھفي المدرسة: 
 

(البرید اإللكتروني)   ة الحفاظ على التواصل المستمر بین األباء واألمھات والمعلمین والمسؤولین اإلداریین من خالل نظام االتصال اإللكتروني الداخلي لدیناتزوید الوالدین بفرص  •
 (رسالة ھاتفیة مسجلة مسبقًا).  School Messengerوخدمة  USPSومن خالل برید 

ب  مات والنشرات اإلخباریة للوالدین لمساعدتھم في تعزیز تعلیم أطفالھم. كما سیتم أیًضا توفیر معلومات بخصوص البرنامج في الوقت المناستوفیر المواد واالقتراحات من خالل التقوی •
 في النشرة اإلخباریة وسیتم نشرھا على موقع المدرسة على الویب.  

 مشاركة الوالدین وأنشطتھا. ل  Title Iستساعد لجنة األباء واألمھات في المدرسة في تنسیق خطة برنامج  •
 على مستوى المدرسة لمناقشة المیثاق والبرامج المطلوبة على مستوى المدرسة.  Title Iإشراك الوالدین في اجتماع سنوي لبرنامج   •
جیالت تدریب للوالدین والتي سیتم توفیرھا من سیتم تقدیم ورش عمل لكیفیة تربیة األطفال على مستوى المدرسة بعدة طرق، بما یشمل عبر اإلنترنت ووجھاً لوجھ، وتتضمن تس •

 خالل البرید اإللكتروني والنشرات اإلخباریة والموقع اإللكتروني للمدرسة. 

 
 ببناء قدرة المدرسة والوالدین لتحقیق مشاركة قویة للوالدین بالطرق التالیة: ISPAستقوم 

 
 الحفاظ على اتصال قوي بین المدرسة والمنزل.  •

 

o   البرید اإللكتروني 
o   البرید 
o  الرسائل اإلخباریة 
o  المكالمات الجماعیة 
o  الجلسات على اإلنترنت 
o  خیارات وسائل التواصل االجتماعي 

 إنشاء برامج مشاركة الوالدین لتوجیھ األسر الجدیدة. •
 مدرسة یتم تعیین موجھین للوالدین حسب المنطقة والصف الدراسي؛ ویتم نشر معلومات االتصال على موقع ال •
 خاوفسیساعد منسق المشاركة األسریة بالمدرسة في مراقبة مجموعات الفیسبوك الخاصة بالمدرسة لمساعدة األسر الجدیدة والرد على األسئلة والم  •
 تطویر مواثیق المدرسة والوالدین وسیاسات مشاركة الوالدین مع آباء وأمھات جمیع األطفال. •
ألكادیمي مناھج وإرشادات عالیة الجودة في بیئة تعلیمیة منزلیة داعمة وفعالة والتي تمكن األطفال الذین یتم خدمتھم من تلبیة معاییر التحصیل اوصف مسؤولیة المدرسة في توفیر  •

 للطالب في الوالیة. 
 وصف الطرق التي سیكون كل والد(ة) أو مدرب تعلم مسؤوالً من خاللھا عن دعم تعلم أطفالھ.   •
 بین المعلمین واآلباء واألمھات على أساس مستمر.  تناول أھمیة التواصل •
 تزوید الوالدین بأشكال التقییم األكادیمي المستخدمة لقیاس تقدم الطالب.  •
 ة تحصیل الطالب وتحسینھ.الدین على مراقبالقیام بتوجیھ الوالدین لفھم معاییر الوالیة للمحتوى وتوقعات التحصیل األكادیمي من خالل توفیر المواد والتدریب المصمم لمساعدة الو •

o  ورش عمل/ تدریبات على اإلنترنت 
o   جداول الطالب وبطاقات التقاریر 

o تسجیالت بالدروس 
o   موارد مؤلفات على اإلنترنت 
o  تدریب على التكنولوجیا واألنظمة 

 تثقیف المعلمین واإلداریین وموظفي المدرسة اآلخرین، بمساعدة الوالدین، بخصوص قیمة مشاركة الوالدین.   •
 توفیر التطویر المھني على مستوى المدرسة  •
 توزیع المواد القائمة على البحث على الموظفین لتحقیق الفھم المستمر لقیمة مشاركة الوالدین  •
 ، قدر اإلمكان، للوالدین بلغة وشكل یمكنھم فھمھ.  تقدیم المعلومات والبرامج واألنشطة •
 . Title I ، بمشاركة اآلباء واألمھات، تقییًما سنویًا لمحتوى سیاسة مشاركة الوالدین وفعالیتھا في تحسین الجودة األكادیمیة لمدرسة ضمن برنامجISPAستجري  •
 تحول دون مشاركة الوالدین بشكل أكبر. االستفادة من تقییم الوالدین في نھایة العام لتحدید العوائق التي  •
 سیتم أیًضا استخدام تقییم الوالدین في نھایة العام لتحسین برامج الوالدین في المدرسة في العام الدراسي التالي.  •



 BoardDocs® Pro 2020ینایر  29

https://go.boarddocs.com/pa/ipccs/Board.nsf/Public
 

3/
 

 

 

 
 بإشراك الوالدین في أنشطة المدرسة من خالل:  ISPAستقوم 

 
 

 عقد اجتماًعا سنویًا في الخریف حیث سیتم مناقشة البنود التالیة. سیتم عقد عددًا مرنًا من االجتماعات.   •
 وشرح البرنامج ومتطلباتھ وحقھم في المشاركة.   Title Iإبالغ الوالدین بمشاركة مدرستھم ضمن برنامج  •
 یص األموال الفدرالیة. وكیفیة تخص  Title Iللوالدین الحق في التشاور في تصمیم خطة برنامج  •

o   استبیان التخطیط 
o  استطالعات 

 وفي عملیة مراجعة المدرسة وتحسینھا من خالل االستطالعات.  Title Iللوالدین الحق في التشاور في تصمیم خطة برنامج  •
 سیتم طلب مدخالت الوالدین؛ وسیتم تسجیل المالحظات والتعلیقات في محضر االجتماع. •
 فًا وشرًحا للمنھج المستخدم في المدرسة، وأشكال التقییم المستخدمة لقیاس تقدم الطالب، ومستویات الكفاءة المتوقع أن یلبیھا الطالب. سیتم إعطاء الوالدین وص  •
 سیتم تقدیم مخصصات لمزید من األنشطة وإتاحتھا لجمیع الطالب.  •
 والتقییم للمراجعة. سیتم توزیع نسًخا من مسودة سیاسة مشاركة الوالدین ومن النسخة النھائیة. تتوفر نسًخا من التطبیقات المقترحة والنھائیة وتقییم االحتیاجات والمیزانیة •
 ستُعقد االجتماعات بشكل افتراضي وفي الموقع. •
 سیتم تقدیم برامج تدریبیة للوالدین حسب الحاجة. •
 سیتم النظر في الطلبات المعقولة األخرى التي تقدمھا األسر.  •
خباریة الشھریة طفل بتقدم الطفل من خالل إرسال تقاریر متكررة إلى المنزل. ستتضمن التقاریر النشرات اإلخباریة غیر الرسمیة من المعلمین والنشرات اإلسیتم إبالغ والدي كل   •

 وتقاریر نھایة كل فصل دراسي. 
 ألقل مع الوالدین أو األوصیاء على األطفال. القیام بعقد اجتماعات بین اآلباء واألمھات والمعلمین من خالل تحدید موعد اجتماع واحد على ا •
 تزوید الوالدین بملفات تعریف عن أداء المدرسة.  •
 تزوید الوالدین بنتائج تقییم الطالب الفردیة الخاصة بأطفالھم.   •
 . Title Iتزوید الوالدین بالمعلومات في الوقت المناسب بخصوص برامج  •

 

 وباالتفاق معھم.  Insight PA Cyber Charter Schoolاالعتماد: تم تطویر سیاسة مشاركة الوالدین واألسرة ھذه باالشتراك مع والدي األطفال المشاركین في البرامج في مدرسة 
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