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باالشتراك مع الوالدین وأفراد األسرة، ویحدد المیثاق كیف یتشارك الوالدین وكافة موظفي المدرسة  تم تطویر میثاق المدرسة والوالدین 
والطالب في مسؤولیة تحسین التحصیل األكادیمي للطالب والسبل التي ستبني بھا المدرسة والوالدین الشراكات وتطورھا لمساعدة الطالب  

 . تحقیق أعلى معاییر في الوالیة على

 
 التزام المدرسة  

 
 كمدرسة، نحن ملتزمون بدعم تعلم الطالب من خالل: 

من تلبیة المعاییر   Title Iتوفیر مناھج وإرشادات عالیة الجودة في بیئة تعلیمیة داعمة وفعالة تمكن الطالب الذین تخدمھم برامج  •
 األكادیمیة الصعبة للوالیة. 

 -تناول أھمیة التواصل بین المعلمین واآلباء واألمھات على أساس مستمر، وبحد أدنى  •
o  واألمھات والمعلمین في المدارس االبتدائیة، بشكل سنوي على األقل، والتي سیتم خاللھا مناقشة  عقد اجتماعات اآلباء

 المیثاق نظًرا ألن المیثاق یتعلق بالتحصیل الفردي للطفل 
o تقدیم تقاریر متكررة للوالدین بخصوص تقدم أطفالھم؛ 
o كة في فصول أطفالھم، ومراقبة أنشطة  توفیر إمكانیة الوصول إلى الموظفین بشكل معقول، وفرص التطوع والمشار

 الفصول الدراسیة؛ و 
o  ضمان االتصال ثنائي االتجاه المنتظم والھادف بین أفراد األسرة وموظفي المدرسة، إلى الحد الممكن عملیًا، بلغة

 یمكن ألفراد األسرة فھمھا 
 معاملة كل طالب بكرامة واحترام  •
 السعي لتلبیة االحتیاجات الفردیة للطالب  •
 اإلقرار بأن الوالدین واألسر أركان أساسیة لنجاح الطفل والمدرسة  •
 توفیر بیئة تعلیمیة آمنة وإیجابیة وصحیة  •
 ضمان توفیر إمكانیة وصول كل طالب إلى خبرات تعلیمیة عالیة الجودة  •
 التأكد من أن موظفي المدرسة ینقلون توقعات واضحة لألداء لكل من الطالب واآلباء واألمھات  •
 لتطویر المھني للموظفینتوفیر ا •

 

 
 التزام الوالدین واألسرة 

 
 كوالدین وأفراد األسرة، نحن ملتزمون بدعم تعلم الطالب من خالل: 

 
 خلق جو منزلي یدعم التعلم. •
 المشاركة، حسب المالئمة، في القرارات المتعلقة بتعلیم الطالب واالستخدام اإلیجابي للوقت الالمنھجي.  •
 حضور المناسبات واالجتماعات المدرسیة.   •
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 .Title Iالتواصل مع المعلمین عبر الھاتف والبرید اإللكتروني ومن خالل حضور ورش العمل الخاصة بالوالدین واألسرة في برنامج  •
 اإللمام بسیاسات مجلس اإلدارة وقواعد المدرسة.  •
 مراقبة معدل حضور المدرسة والفصول الدراسیة  •
 إكمال الواجبات المنزلیة والمھام األخرى. التأكد من  •
 تشجیع الطالب على إظھار االحترام لجمیع أفراد المجتمع المدرسي وممتلكات المدرسة.  •
 تعزیز السلوك اإلیجابي •

 

 
 التزام الطالب 

 
التالیة بأفضل ما في  یدرك الطالب أھمیة التعلیم. ھو/ھي المسؤول عن نجاحھ/نجاحھا. لذلك، یوافق/توافق على القیام بالمسؤولیات 

 وسعھ/وسعھا:  

 تسجیل الدخول في المدرسة، في الوقت المحدد، كل یوم  •
 التمتع بمنظور إیجابي تجاه المدرسة  •
 التحلي بالمسؤولیة عن إكمال الواجبات المنزلیة في الوقت المحدد  •
 التعاون من خالل تنفیذ تعلیمات المعلم وطلب المساعدة عند الحاجة.  •
 یومي یعكس جھد الطالب األفضل. القیام بعمل  •
 كن االحترام لجمیع أعضاء المدرسة وممتلكات المدرسة.  •

 

 

 

 


