
ورقة الغالف

مشاركة الوالدین واألسرة في مقاطعة كاتوساسیاسة/خطة

.  الرجاء:في مقاطعة كاتوسانرید مساھمتك في سیاسة /خطة مشاركة الوالدین واألسرة

انظر إلى ھذا المستند واصنع اقتراحات وأرسلھ إلى●
kjablonski@catoosa.k12.ga.us

أو

6067-965-706الرقمعلىھاتفیةرسالةاترك●

اسمحوا لنانرید تحسین مشاركة الوالدین واألسرة في مدارس مقاطعة كاتوسا للعنوان األول.
أن نعرف كیف یمكن  أن العنوان أقوم بعمل أفضل.

شكرا  على مساھمتك .

mailto:kjablonski@catoosa.k12.ga.us
mailto:kjablonski@catoosa.k12.ga.us


كاتوسامنطقة مدرسة مقاطعة

الباب األول - سیاسة إشراك الوالدین
واألسرة

2022الدراسیةالسنة

2021مایو6مراجعة

كلیفالندشارع307
30736العامةالجمعیةرینجغولد،

مقاطعة كاتوسا البابمدارسواألمھات واألسر من الطالب الذین یحضروناآلباء
األول لھا تأثیر على جوانب كثیرة  من

تعلیم طالبھم  و●
كیف  وكیف وكیف یبدو اآلباء واألمھات والمشاركة العائلیة  .●

في مدرسة غیر الباب األول، لیس ھناك یقین من أن ما یلي سیحدث.  وطمأن ھذه
السیاسة اآلباء واألسر بأنھم شركاء مھمون مع مدارس مقاطعة كاتوسا في تعلیم

األسرة في التواصل المنتظمالمشاركة األسریة مشاركة الوالدین وأفرادتعنيأطفالھم.
ویضمن ذلك ماوالذاھني والھادف  حول تعلم الطالب  واألنشطة المدرسیة األخرى  .

یلي:
)A(.أن یلعب اآلباء واألسر دورا ھاما في مساعدة أطفالھم على التعلم
)B(أطفالھم  .تعلیمالمشاركة بنشاط  فيعلىتشجیع    اآلباء  واألسر
)C(أن اآلباء واألسر شركاء كاملون في تعلیم أطفالھم.  وھي   مدرجة، حسب

االقتضاء، في صنع القرار وفي اللجان االستشاریة للمساعدة  في تعلیم أطفالھم.
)D(.أن اآلباء  واألمھات واألسر قد تطلب اجتماعات منتظمة
)E(طالب ینجحكلأخرى، مثل  تلك الموصوفة في قانونأنشطةتتمأن
)ESSA.(

األكادیمي للطالب،التحصیلودعما  لتعزیز
:كاتوسامنطقة  مدرسة مقاطعة

تصفواألسرة التيإشراك الوالدینوقد وضعت ھذه السیاسة●
التوقعات واألھداف  للمشاركة األسریة الحقیقیة  و

وشراكاتالمدرسیةالشراكاتتعززالتيوالموارداألنشطةتوجیھ●
في المنطقة.الباب األولمدارسأولیاء األمور والمجتمع المحلي في

الخطة منطقة مدرسة مقاطعة  كاتوساھذهتوصف
االلتزام بما یلي:

اآلباء  واألسر  في تعلیم أطفالھم  وإشراك.1
یحدث.1#لجعلاألولالبابمدارسھافي*القدراتبناء.2

* بناء القدرات یشیر إلى النمو من خالل  توفیر الموارد والتدریب  وفرص  التعلم.
عندما   تعمل المدارس واآلباء  واألسر والمجتمعات المحلیة معا

لدعم التعلم، یمیل األطفال  إلى
القیام بعمل أفضل في المدرسة و●
البابینصأكثر.بالمدرسةوالتمتعأطوللفترةالمدرسةفيالبقاء●
منمستوىكلعلىواألسرةالوالدینمشاركةعلىألفالجزءاألول،

البرنامج، مثل:مستویات
والمدرسةالمنطقةفي تطویر وتنفیذ  خطط●
طالبكلقانونمن1116المادةوتتضمنوالمدارس.المناطقتحسینتنفیذفي●

ینجح الباب األول، الجزء ألف، متطلبات المدارس والنظم المدرسیة إلشراك  اآلباء
مقاطعة كاتوسا:مدرسةمنطقةأطفالھم  .تعلیموأفراد األسرة  في

ستعمل مع مدارس الباب األول لضمان أن تلبي سیاسات●
إشراك  الوالدین  واألسرة  المطلوبة على مستوى المدرسة متطلبات ھذا

القسم و
المدرسةنرى أن  كل مدرسة سوف تتبع قواعد حول اآلباء /سوف●

التعاقدات.
بموجب قانون التعلیمتم تطویرھاإذا كانت خطة النظام للعنوان األول، الجزء أ، التي

ستقدم منطقة المدرسة أياألطفال المشاركین،الثانوي، غیر مرضیة آلباء وعائالت
منطقة المدرسة  الخطة إلى وزارةتقدمتعلیقات من الوالدین واألسرة مع الخطة  عندما

یحتوي نھج النظام على.التعلیم في الوالیة.   وتطلب كل سیاسة إدخال من ھذا القبیل
ورقة غالف مرفقة تطلب إدخالھا.



بشكل مشتركتم تطویره

المقاطعةوأبلغت.2022لعامالمنطقةفيواألسرةالوالدینإشراكسیاسةلتحسینواألفكاراالقتراحاتوتقدیمالمشاركةإلىاآلباءجمیعودعي
الشبكیة للمقاطعات والمدارس، فضال عن النشرات اإلخباریة المدرسیة. واستخدمتونشرت إعالنا مساھما على المواقعاآلباء واألسر بھذا النھم

كل مدرسة من مدارس الباب األول مجلسھا االستشاري لآلباء      الستعراض  سیاسة إشراك اآلباء واألسرة في المقاطعات قبل  نھایة العام
الدراسي ووزعت نسخا  من سیاسة المقاطعة الحالیة  تطلب مدخالت.

كلفيلآلباءاالستشاريالمجلسمناألمورأولیاءعنممثلینمنیتكونالذي)DAC(المقاطعةفيلآلباءاالستشاريالمجلسكاتوسامقاطعةتدیر
والمجتمع ككل. والغرض من ھذا المجلس ھو تقدیم المشورة بشأن جمیع المسائلاالنتجند،مدرسة من مدارس الباب األول، وأي والد یرغب في

دائما إلى الحصول علىوتسعى لجنة المساعدة اإلنمائیةالمتعلقة بالمشاركة األسریة في برامج الباب األول، الجزء ألف، والموافقة على الخطة.
سیتممدخالت بشأن سیاسة إشراك الوالدین واألسرة في المقاطعة، وتقدم معلومات عن المواضیع الرئیسیة التي یطلبھا اآلباء أو مواضیع الحاجة.

شركاء المجتمع المحلي منالمقاطعة  التعاون والمشاركة  معكما ستشجعدعوة قادة المجتمع المحلي وشركاء األعمال للعمل في ھذا المجلس.
المساعدة اإلنمائیة،وخالل لجنةوتوزیع المعلومات في االجتماعات العامة.المقاطعة  على شبكة اإلنترنتموقعنشر معلومات عنخالل

وخطة مدرسة الدعم والتحسین الشاملة.الموحدالتعلیم االبتدائياستعرض اآلباء وناقشوا أیضا خطة  تحسین

.

یرحب باآلباء لتقدیم تعلیقاتقدم إلى الدولة.الذيواألسرة في المنطقة في الكلیبأدرجت سیاسة  إشراك الوالدین،وعند  التنقیح   النھائي
وتعلیقات بشأن السیاسة في أي وقت على موقع منطقة المدرسة أو من خالل تقدیم تعلیقات مكتوبة إلى المدارس المحلیة. تم تضمین جمیع

الدراسي.العامھذاسیاسةمع2021مایو6بحلولالواردةالمالحظات

على المواقع الشبكیة للمقاطعات والمدارس، ووزعت االجتماعات المدرسیة السنویةفي المقاطعاتأولیاء األمور واألسرةوقد نشرت سیاسة إشراك
یجتمعللعنوان األول وغیرھا من أنشطة إشراك الوالدین واألسرة ھذا العام الدراسي، وأتیحت في مراكز الموارد الخاصة باآلباء في المدارس.

لفرص أنشطةبمراجعة متطلبات مشاركة الوالدین واألسرة والتخطیطالمدیرون ومنسقو مشاركة الوالدین إلكمال خطة عمل حیث  یقومون
المشاركة األسریة التي تعكس سیاسات المقاطعة والمدرسة.

تعزیز مدرستنا

یلي:مدارس الباب األول  لضمان مالجمیعوسیقدم  منسقو إشراك اآلباء واألسر في المقاطعات  المعونة والدعم
واألسرة  والوالدینمتطلبات مشاركةاستیفاءیتم●
یجري تنفیذھا.واألسرةالوالدینأن استراتیجیات     وأنشطة إشراك●

إشراك اآلباء واألسرة في  المقاطعات لمساعدتھم على  تحسین  وتعزیز مشاركةاألول إخطارات وموارد من منسقيالبابوستتلقى  مدارس
ومقاطعة والمدرسیة،باإلضافة إلى  االتصاالت المتكررة  والزیاراتاألسرة.



مقررة بانتظام مع مدیري مدارس الباب األول ومنسقي مشاركة أولیاءواألسرة اجتماعات وتدریباتوسیعقد منسقو إشراك الوالدین
وھو،1Crateالعنواناألولكاتوسامقاطعةعنوانیستخدماألسرة.إشراكوأنشطةخططالستعراضالمدارسفيواألسرةاألمور

برنامج عبر اإلنترنت لجمع وتنظیم والتحقق من صحة وثائق مشاركة الوالدین    واألسرة وتنفیذھا.  ویحضر منسقو المقاطعات
المناسبات المدرسیة.

حجز األموال
2022الماليالعامفيتتلقاھاالتياألولالبابأموالإجماليمناألقلعلىالمائةفي1بنسبةكاتوسامقاطعةمدرسةمنطقةستحتفظ

منطقةوستوزع.ESSAمن1116القسمفيموضحھووكماالسیاسةھذهفيالمدرجةواألسرةالوالدینمشاركةمتطلباتلتنفیذ
وأنشطةبرامجلدعماألولالبابمدارسعلىالمائةفي1البالغةالنسبةھذهمنالمائةفي90عنیقلالماكاتوسامقاطعةمدرسة

إشراك الوالدین واألسرة على المستوى المحلي. وستقدم المقاطعة توجیھات واتصاالت واضحة لمساعدة كل مدرسة من مدارس الباب
منسق الباب األولاالحتیاجات المقدرة وتوصیات الوالدین. یجتمعتعالجواألسرةالوالدیناألول في وضع میزانیة كافیة لمشاركة

ویقدم دلیل برامج اتحادیة لتعلیمات محددة.الباب األولمنمرتین  في السنة  للحصول على دعم  محدد
ر.ویتحدث المنسق  مع مدیري المدارس في االجتماعات اإلداریة الشھریة

وعلى مدار العام الدراسي، ستقوم كل مدرسة من مدارس الباب األول بجمع اقتراحات من أولیاء األمور واألسر بشأن كیفیة استخدام
ھذهومحاضروستستعرض المقاطعة بطاقات التعلیقأموال المشاركة األسریة في العام المقبل على مستوى المقاطعة والمدرسة.

یتم إنفاق معظماالجتماعات لتحدید مجاالت الحاجة للعام الدراسي المقبل  والنظر في إدخال تغییرات على میزانیة مشاركة األسرة  .
أموال الباب األول على الموظفین



خفض   عدد الطالب في الفصول الدراسیة أو  تقدیم مساعدة  إضافیة للطالب  الذین یحتاجون إلى االھتمام باحتیاجات محددة.

فرص للتشاور الھادف بین الوالدین

كلdevelopedیتمالتيالمدارستحسینوخططللمقاطعةاألساسیةالمكوناتھياألسرةوأفراداآلباءمنواالقتراحاتالمدخالت
وجمیع،CLIPمدخالتواجتماعللمنطقة،االستشاريوالمجلسالوالدین،مقھىلحضورمدعوونواألسرواألمھاتاآلباءجمیععام.

مشاركة أفكارھموالمجتمع  المحلي واألسراألمورأولیاءمناألحداث المدرسیة الباب األول الموصوفة في ھذا القسم.  یطلب
التحصیل األكادیمي للطالب.أھدافواقتراحاتھم لمساعدة المنطقة    والمدارس  والطالب على تحقیق

اجتماعات تحسین مدرسة الربیع

وخالل فصل الربیع، ستستضیف كل مدرسة من مدارس الباب األول اجتماعا (المجلس االستشاري لآلباء) لآلباء وأفراد األسرة وأفراد
المجتمع المحلي للمشاركة في مناقشات المائدة المستدیرة الستعراض خطة التحسین على مستوى المدرسة، واختبار المدرسة والبیانات
المرجعیة، وسیاسات مشاركة الوالدین واألسرة، فضال عن تقدیم مدخالت بشأن میزانیة وبرامج إشراك األسرة. سیتم إرسال الدعوات

إلى اآلباء وأفراد األسرة بطرق متنوعة.  ستقوم كل مدرسة بإرسال إشعارات إلى المنزل عن طریق الرسائل ورسائل البرید اإللكتروني
وموقع   المدرسة ووسائل التواصل االجتماعي   والنص  الذي یخطرھا  بتاریخ  ووقت االجتماع.

تقدیم مدخالت الوالدین واألسرة بشأن استخدامویمكن أیضا
منلدعم برامج إشراك الوالدین واألسرةأموال الباب األول

التقییمي.لمناطق الربیعاالستقصائیة السنویةالدراسةخالل
وسیتضمن المسح أسئلة تتعلق بباكجیت الوالدین واألسرة،

فضال عن أقسام لآلباء واألسر  لتقدیم  تعلیقاتھم.

بناء القدرات
كاتوسامقاطعةمدرسةمنطقةتسعىالتعلم.وفرصوالتدریبالمواردتوفیرخاللمنالنموإلىالبناءعلىالقدرةتشیرسابقة،فقرةإلىواستنادا-12

إلى بناء قدرات المدرسة والوالدین  واألسرة  للمشاركة األسریة القویة  :

ضمان المشاركة الفعالة من جانب الوالدین  وأفراد األسرة●
دعم  الشراكة بین مدارس  الباب األول  وأولیاء األمور  والمجتمع لتحسین  التحصیل  األكادیمي للطالب.●

وسیتم إنجاز ھذه اإلنجازات من خالل األنشطة والبرامج المدرسیة على مستوى المقاطعة. ولتطویر القدرات الالزمة لھذا  الدعم، ستقوم
المدارس العامة في مقاطعة كاتوسا  بتنفیذ ودعم مجموعة متنوعة من األسر والمجتمعات المحلیة



FASTالمبادرات.ھذهإحدىھواألسریةللمشاركة)FAST(كاتوسافيلألسرةاألكادیميالدعمفریقونموذجالمشاركة.مبادرات

ھو برنامج مقاطعة كاتوسا حیث یشارك المعلمون واألسر في تحقیق األھداف األكادیمیة  من خالل أنشطة  التعلم في المنزل.

:كاتوسا كمقاطعة ومن خالل مدارس   الباب األول لتقدیم  المساعدة لآلباء-  ستعمل  منطقة مدرسة مقاطعةقدرات أولیاء األموربناء

في فھم الدولة والمنطقة  المعلومات   األكادیمیة المتصلة تعلم الطالب و●
ترقى

في فھم المعلومات المتعلقة ببرنامج الباب األول ،●
من خالل توفیر المعاییر  األكادیمیة للدولة   الصعبة والتقییمات األكادیمیة المحلیة ،●
من خالل توفیر  التقییمات المطلوبة لطالب جورجیا  بما في ذلك  أشكال بدیلة للتقییم، و●
).FAST(الطالبمعیارباختبارالمتعلقةالبیاناتباستخداماألمورأولیاءمعالمؤتمراتفي●

من مدارس الباب األولمدرسةومشاركتھا  من خالل كلالمدارسومواقع االجتماعات على مواقعنشر تواریخسیتم
النشرة اإلخباریة، سرادق، النص، وسائل االعالم االجتماعیة، الخ.

ستقوم منطقة مدرسة مقاطعة كاتوسا بتنسیق الصفحات على مواقع الویب الخاصة بالمقاطعة والمدرسة والتي ستحتوي على موارد
وستتاح نسخ من ھذهفي المنزل.ومواد، بما في ذلك أدلة الوالدین وأدلة الدراسة وتقییمات الممارسة لمساعدة اآلباء واألسر على العمل

بما في ذلك نسخ،المواد في جمیع مدارس الباب األول لآلباء   واألسر  الذین قد تكون لدیھم إمكانیة محدودة للوصول إلى  اإلنترنت
المواد  في شكل مقروء  مع بعض المقدمة إلكترونیا.وتقدمحسب الحاجة.أخرىباللغة اإلسبانیة  ولغات

وسیتم تقدیم التدریب لمساعدة اآلباء واألسر على فھم نظام معلومات الطالب عبر اإلنترنت والموارد التعلیمیة الرقمیة األخرى (بما
في ذلك التثقیف حول أضرار قرصنة حق المؤلف المدرجة في اجتماعات تدریب المتطوعین).  وسیتم تحدید مواعید وأوقات ورش

العمل ھذه واإلعالن عنھا من قبل كل مدرسة على حدة.  تلبیة االحتیاجات التكنولوجیة لآلباء الراغبین في مساعدة أطفالھم، من خالل
التعلیم  عبر اإلنترنت والتدریب على بوابة  بارینت (ورش عمل على اإلنترنت وشخصیا  ومعلومات  مطبوعة).

ولمعالجة احتیاجات اآلباء واألطفال من محو األمیة، تتاح مجموعة متنوعة من المواد اإلعالمیة، فضال عن األنشطة المرسلة إلى الوطن عن
من النسخ الثابتكلطریق فعالیات كاتوسا فاست. وتتماشى ھذه الدروس مع التعلیم في الفصول الدراسیة واحتیاجات الطالب المقدرة.

التعلیمیة وكتیبات  القراءة اإللكترونیة وفیرة.

یشارك منسقو مشاركة اآلباء واألسرة في المنطقة مع مركز التعلم في مقاطعة كاتوسا ویحضرون االجتماعات االستشاریة الشھریة
احتیاجاتھملتلبیةاألساسيالكباروتعلیمGEDمثلكاتوسامقاطعةفيالتعلممركزبعروضاآلباءتوعیةیتماألمیة.لمحو

الشخصیة لمحو األمیة. وتتوفر خدمات النقل ورعایة األطفال مجانا.  وتعترف مقاطعة كاتوسا بأن محو أمیة الوالدین قد ثبت
ارتباطھ بإلمام أطفالھم بالقراءة والكتابة. ویعمل منسق مشاركة الوالدین واألسرة في المقاطعة في فریق شراكة مع مكتبة مقاطعة

كاتوسا---فرقة العمل المعنیة بمحو األمیة المبكرة - التي تعمل على  محو أمیة األطفال واألسرة.

أنشأت منطقة مدرسة مقاطعة كاتوسا المجلس االستشاري للمنطقة منذ سنوات عدیدة.  وھو مفتوح لجمیع اآلباء واألمھات واألسر
،األول، الجزء ألفالباببرامجالمسائل المتعلقة بالوالدین واألسرة فيوالغرض منھ ھو تقدیم المشورة بشأن جمیعوالمجتمع.

وإعطاء اآلباء واألسر  والمجتمع  المحلي منبرا   للمناقشة والمساھمة.



التكامل مع برامج مرحلة ما قبل المدرسة

ما قبل المدرسةالمشاركة  األسریة  في المنطقة مع برنامجبرامجستقوم منطقة المدارس العامة في مقاطعة كاتوسا بتنسیق ودمج
المحلي وغیرھا من برامج ما قبل المدرسة الممولة من الحكومة الفیدرالیة والوالء في المنطقة من خالل دعوة أعضاء ھیئة التدریس

والموظفین  واألسر من ھؤالء برامج  لحضور االجتماعات التي تركز على  المشاركة األسریة.

المعلوماتوتلقيانتقالیة حتى یتمكن اآلباء من القیام بجولة في المدارسوفي الربیع، ستستضیف معظم المدارس االبتدائیة اجتماعات
أیضا اجتماعات انتقالیة  للمدارس   المتوسطة.   كما سینسق البرنامج مع ھذهاألطفال.  وتعقدللمساعدة في إعدادھم  وأطفالھم لریاض

البرامج لضمان إطالع الوالدین على الموارد المتاحة.

التكامل مع برنامج الباب الثالث

األسریة  في المنطقةوالمشاركةالباب الثالث والباب األولبرنامجودمجكاتوسا بتنسیقستقوم منطقة المدارس العامة في مقاطعة
سیدعوكاتوسا.مقاطعةفيESOLومدرسوالمشاركةمنسقووالوالدینواألسرةاألولالبابومنسقالثالثالبابمنسقبمساعدة

المركز أعضاء ھیئة التدریس والموظفین من تلك البرامج لحضور اجتماعات التخطیط التي تركز على أنشطة المشاركة األسریة على
مدار العام.  وسیشارك المعلمون من الباب الثالث في مختلف األنشطة األسریة وأنشطة الوالدین. معا، ھدفنا ھو توفیر التواصل لآلباء

المتاحة.المواردواألمھات باللغة التي یتحدث بھا في المنزل. كما سینسق البرنامج مع ھذه البرامج لضمان  إطالع الوالدین على

كاتوسا  ثالثة دورات تدریبیة خالل العام  الدراسي لمدیري المدارسستجري منطقة مدرسة مقاطعة-بناء قدرات موظفي  المدارس
:أجلمنالمدرسیةPICsلشھریةواجتماعات

تعلم   ومناقشة استراتیجیات  لزیادة مشاركة األسرة ،●
األسریة،للمشاركة)FAST(لألسرةاألكادیميالدعمفریقنموذجذلكفيبماواألسرةالمدرسةبینالتواصلتحسین●
بناء عالقات مع اآلباء   والمجتمع،●
تقدیم أنشطة فعالة لمشاركة الوالدین   واألسرة،●
صیاغة   سیاسات/خطط أولیاء األمور في المدارس واألسرة●
.تطویر  التعاقدات بین المدرسة واآلباء●

منطقة مدرسةستستضیفویتعین إعادة تقدیم ھذه التدریبات إلى أعضاء ھیئة التدریس وموظفي مدارس الباب األول عند االقتضاء.
مقاطعة كاتوسا تدریبا لموظفي المدارس وأعضاء ھیئة التدریس المناسبین سیركز على خلق بیئات ترحیبیة وتحسین التواصل في

االتجاھین مع األسر.

سیتم إرسال أوراق البقشیش إلى الكلیات والموظفین فیما یتعلق بالتلمیحات المفیدة وأحدث األبحاث حول كیفیة إشراك األسر.   كما سیتم
األسریة.للمشاركة)FAST(لألسرةاألكادیميالدعمفریقنموذجحولالمعلوماتتبادل
GoogleاستخدامكیفیةالمدرسةلموظفيPICsتظھرسوف Driveوسائلعلىالمعلمینتدریبتموقدالمستندات.لترجمة
یومي.أساسعلىواألمھاتلآلباءالمتاحةالمعلوماتلضمانالختذكیر،،Classdojoمثلاإلعالم



تقییم مشاركة الوالدین  واألسرة
سنویا لمحتوى  وفعالیة  سیاسة مشاركة الوالدین واألسرة ھذه وأنشطةعام،  ستجري  منطقة مدرسة مقاطعة كاتوسا تقییمافي كل

خالل أنشطة سنویة مسح الوالدین.منالمشاركة األسریة لتحسین الجودة األكادیمیة لمدارس الباب األول

لتقدیماآلباءإلىاستقصائیةدراسةاألولالبابمدارسمنمدرسةكلسترسلآذار/مارس،أوائل-شباط/فبرایرأواخرمنوابتداء
ووسائلالمدرسیةالمواقععلىاالستقصائیةالدراساتھذهنشروسیتمواألسرة.الوالدینوبرامجأنشطةبشأنقیمةتعلیقات

التواصل االجتماعي لراحة اآلباء واألمھات.

وستجري المقاطعة تقییما لمحتوى وفعالیة سیاسة الوالدین واألسرة ھذه. النتائج سوف كن مستعمل ل تصمیم استراتیجیات:

لتحسین المشاركة األسریة الفعالة،●
إلزالة الحواجز المحتملة لمشاركة الوالدین، و●
مشاركة الوالدین  واألسرة.سیاساتمراجعة●

امكانیھ الوصول
ESSAمن1116المادةحددتھاالتيواألسرةالوالدینمشاركةمتطلباتتنفیذفي

، سیقوم منسقو مشاركة األسرة في المنطقة بالتواصل والتعاون مع مكتب خدمات
دعم  الطالب  لضمان  الفرص الكاملة

مشاركة   اآلباء  ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة اإلنجلیزیة،   واآلباء ذوي اإلعاقة، وآباء  األطفال المھاجرین بما في ذلك تقدیم
المعلومات والتقاریر المدرسیة بلغة یمكن للوالدین فھمھا. وفي بدایة العام، سیتم تدریب موظفي المدرسة على إخطارات الوالدین

والموارد التي سیتم إرسالھا إلى المنزل باللغة األم للوالدین.

الرسائل المدرسیة لنشروغیرھا  من نظم،ووسائل اإلعالم المحلیة،وستستخدم   المنطقة المواقع اإللكترونیة للمقاطعات والمدارس
الموقع اإللكتروني للمنطقة إلى الحد الممكن عملیا باللغات التي یمكن للوالدینسیتم ترجمة المعلومات المنشورة علىالمعلومات لآلباء.

فھمھا.

وضع عالمة على
االستطالع السنوي

للتقویماتللوالدین
2022مارس

اجتماع  منسق مشاركة الوالدین   واألسرة
من كل شھرالثالثالخمیس

العنوان األول مقھى الوالدین
في  مركز التعلم في مقاطعة كاتوسا

2021دیسمبر

الباب األول المجلس االستشاري للمقاطعة
في مركز التعلم في مقاطعة كاتوسا مایو

2022
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تبن
وقد وضعت سیاسة إشراك الوالدین واألسرة على نطاق المقاطعة ھذه بشكل مشترك وتم االتفاق علیھا مع اآلباء وأفراد أسر األطفال

المشاركین في برامج الباب األول، الجزء ألف كما یتضح من تعاون الوالدین  والمدرسة  والشخصیة المحلیة.

المدرسةمنطقةستقوم.2022-2021الدراسيللعامالمفعولساریةوستكون،2021مایو6فيالسیاسةھذهتنقیحویقترح
سبتمبر1قبلأوفيأالجزءاألول،البابفيالمشاركیناألطفالأمورأولیاءجمیععلىمتعددةبطرقالسیاسةھذهبتوزیع
2021.

یرجى زیارة:غیر قادر على حضور  اجتماعاتنا؟
http://www.catoosa.k12.ga.us/?PN&صفحات=amp=؛سوبLevel1Page&L=2&amp؛DivisionID=10671&amp14877&مصفحة=10782القسم=؛معرف&amp؛تبدیل

الجانبناف=إظھاركل

لمراجعة وثائق االجتماعات ومحاضرھا.

أوتعلیقاتأيمعghaynes@catoosa.k12.ga.usفيھاینزجیناأوkjablonski@catoosa.k12.ga.usعلىجابلونسكيبكریستياتصل
مخاوف.
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