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  "عند الطلب"
 مشاركة األسرة عند الطلب 

 -FAMبالشراكة مع شركة االبتكارات الناجحة لتقدیم برنامج  DeKalbقامت مدرسة مقاطعة 
FlIX  في المنزل ووقت  في تعلیم أبنائھم أولیاء األمور(مشاركة األسرة عند الطلب) لمساندة

 مبر).دیس – سبتمبراإلنشغال.سوف یتم تجریب أداة مشاركة األسرة بعنوان أنا مدرسة لثالثة أشھر (
 من مشروع التجربة سیتم إجراء تقییمبعد انتھاء 

 
 مشاركة األسرة عند الطلب)،( FAM-FLIXللتعرف على المزید عن 

  لمشاھدة الندوة على اإلنترنت الرمز المربعاضغط على الرابط أو استخدم 

 ندوة العاملین على اإلنترنت
https://attendee.gotowebinar.com/recording/1511108676728705282  

  ولي األمرندوة 
https://attendee.gotowebinar.com/recording/7589358488655829762 

 

   FLIX-FAM  : http://si4allonline.com/dekalbرابط موقع    
 

 

 فیدیوھات تدریبیة
 عالیة الجودة ألولیاء األمور

 اإلنترنت علىبمكونات قویة 

 

 دخول غیر محدود

 

 المتنقلالتعلیم 

 

 للمستخدمالملف الشخصي 

 

  واإلسبانیةاإلنجلیزیة 
 نسخة تجریبیة

 

 

 ندوات عبر اإلنترنت

 

 المطبوعات األلكترونیة تنزیل

  
 

ندوات العاملین عبر 
 اإلنترنت
 

 
 

 أولیاء ندوات 
  األمور

 
 

                 
 

ARABIC 

https://attendee.gotowebinar.com/recording/1511108676728705282
https://attendee.gotowebinar.com/recording/7589358488655829762
http://si4allonline.com/dekalb/


 

 لماذا استخدام برنامج مشاركة األسرة عند الطلب؟

 
 أولیاء األمور

 
 المعلمون 

 
 اإلداریون

  
 في دةللمساعلوالدین ل التعلیمیة لفیدیولمقاطع ا الدخول

 أبنائھم میتعل دعم
  
 

  
 مقاطع إلى المحدود غیر الدخول

رش و تضم لوالدینل تعلیمیة فیدیو
في  للوالد شطةأن أو/ وعمل للوالد 

 المنزل

 
 لمقاطعةواسعة عن مشاركة األسرة ل بیانات تقاریر

وتعلیقات على  ولي األمر استخدام والمدرسة حول
 ولیاء األمورالفیدیو التعلیمیة ألمقاطع 

  
 PK-12لمرحلة ما قبل الروضة فیدیو مقاطع

 انمك أي في/  وقت أي في -) االسبانیة/  االنجلیزیةب(
، توالتابل الخلیوي والھاتف الكمبیوتر لجھاز الوصول

 الخ
 

  
 ملدع االنترنت على المھني تطویرال

 األسرة مشاركة في القدرات بناء

  
 ءبنافي  االنترنت على المھني التطویر استھداف

عن  محددة مجاالت في والموظفین المعلمین قدرات
 األسرة مشاركة

 
مفھوم  لتعزیز فیدیو كل بعد تأملیة دراسات استقصائیة

 المدرسي ھو اتصال إیجابي منزل
  

 
  خبراء ضمعلى اإلنترنت ت ندوات

مع  األسرة مشاركةفي  والممارسین
 أفضل على الضوء تسلیط

 األسرة مشاركة في الممارسات
 

  
ع م والممارسین الخبراء ضمت عبر اإلنترنت ندوات
 مشاركة في الممارسات أفضل على الضوء تسلیط

 األسرة

  
 االنترنت على لوالدینل  شھریة  إخباریة نشرات

  
 األسرة مشاركة منتدى إلى الدخول

 الدردشة لوحات - اإلنترنت عبر
 ةالفعال التقنیات لتبادل والرسائل

 من الزمالء مع الممارسات وأفضل
 البالد أنحاء جمیع

  
  
 

 أحدث یضم - معلوماتركن ال
 مشاركة في البحث حول التحدیثات

 وفرص القادمة العمل وورش األسرة
 المنح

  
  

  
 الكتب ألحدث ةاإللكترونی المطبوعات الدخول إلى
 األسرة عن مشاركة والمصادر

 
 - اإلنترنت على األسرة مشاركة شبكة إلى الدخول
 الممارسات أفضل تبادلو والرسائل الدردشة لوحات

 الفعالة والتقنیات
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