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 الدائرة التعليمية بمقاطعة ديكالب

 2017سياسة مشاركة أولياء األمور للعام المالي 
 تواريخ التنقيح والمراجعة

 2016يونيو لعام  27يونيو،  21يونيو،  14يونيو،  9يونيو،  8يونيو،  7يونيو،  1مايو،  25

 

 رؤية ديكالب: تشجيع مجتمعنا من المتعلمين لتحقيق تميز تعليمي.

 

 مهمة ديكالب: ضمان نجاح الطالب الذي يقود إلى تعليم وعمل وتعلم على مدى الحياة بصورة أفضل.

 

 شعار ديكالب: إلهام وإنجاز وتميز.
 

باإلجراءات التالية إلشراك أولياء األمور في التطوير المشترك لخطة مشاركة  الدائرة التعليمية بمقاطعة ديكالبستأخذ  .1

 من قانون التعليم االبتدائي والثانوي:   1112أولياء األمور على مستوى الدائرة بموجب المادة 

A.  إقامة اجتماع سنوي لسياسة مشاركة أولياء األمور ببرنامجTitle l. 
B. امج إقامة اجتماع التخطيط المسبق لبرنTitle l. 
C. .التواصل مع أولياء األمور عبر موقع الويب وأشكال اإلعالم المتنوعة في الوقت المناسب 

 
باإلجراءات التالية إلشراك أولياء األمور في عملية مراجعة وتحسين األداء  الدائرة التعليمية بمقاطعة ديكالبستأخذ  .2

 دائي والثانوي:  من قانون التعليم االبت 1116المدرسي بموجب المادة 

A. ( إقامة اجتماع سنوي للخطة الموحدة لتطوير الهيئة التعليمية المحليةCLIP.) 
B. .منح أولياء األمور فرصة مشاركة مالحظاتهم وآرائهم بصورة مستمرة 
C. .توفير مترجمين فوريين/مترجمين ألولياء األمور أثناء االجتماعات 

 
بتوفير ما يلي من التنسيق والمساعدة الفنية وأشكال الدعم األخرى الضرورية  الدائرة التعليمية بمقاطعة ديكالب. ستعمل 3

في تخطيط وتنفيذ أنشطة فعالة لمشاركة أولياء األمور؛ وذلك  Title I، Part Aبهدف دعم المدارس التي تعمل ببرنامج 

 لتحسين كل من اإلنجاز األكاديمي للطالب واألداء المدرسي:  

 

والمديرون المساعدون ومنسقو مكتب التوظيف  Title l)مدير برنامج  -أ. دعم المكتب المركزي لمشاركة أولياء األمور 

 ( ومسؤولو االتصال بأولياء األمور بالدائرة ومسؤولو الدعم اإلداري(.OFPالميداني )

 ياء األمور.مراكز ألولياء األمور على مستوى الدائرة تقوم بدعم إشراك/مشاركة أول 5ب. 

 مسؤول اتصال بأولياء األمور على مستوى المدارس. 36---ج. مراكز أولياء األمور المحلية الممولة عن طريق المدارس

 .Title lد. الدعم الفني وورش عمل برنامج 

 للمديرين Title lهـ. قمة االمتثال والتدريس ببرنامج 

 لمشاركة تحديثات البرنامج. Title Iو. عقد اجتماع شهري لمديري برنامج 

 

 

باستراتيجيات مشاركة  Part Aعلى تنسيق ودمج استراتيجيات مشاركة أولياء األمور في برنامج  الدائرة التعليمية بمقاطعة ديكالب.  ستعمل 4

 Parents As Teachersو Even Startو Head Startأولياء األمور بموجب البرامج األخرى التالية:  ]أدخل برامج، مثل: 

وبرامج مرحلة ما قبل الدراسة التي تقوم بإدارتها الوالية  Home Instruction Program for Preschool Youngstersو

 بواسطة: 
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A. .موظفين معينين لدعم استراتيجيات مشاركة أولياء األمور 

 

باإلجراءات التالية لتنفيذ تقييم سنوي لمحتوى وفعالية سياسة مشاركة أولياء  الدائرة التعليمية بمقاطعة ديكالبستأخذ  .5

، وذلك بمشاركة أولياء األمور.  Title I، Part Aاألمور هذه في تطوير جودة مدراس الدائرة التي تعمل ببرنامج 

مشاركة أولياء األمور )مع سيتضمن التقييم تحديد العوائق أمام حصول مشاركة أولياء األمور بدرجة أكبر في أنشطة 

تركيز خاص على أولياء األمور ذوي الوضع االقتصادي المتدني أو ذوي اإلعاقة أو محدودي اإلتقان للغة اإلنجليزية أو 

الذين لديهم صعوبة في القراءة والكتابة أو الذين ينتمون ألي أقلية إثنية أو عرقية.  ستستخدم الدائرة التعليمية نتائج التقييم 

ل سياسة وأنشطة مشاركة أولياء األمور الخاصة بها لتصميم استراتيجيات للحصول على مشاركة أكثر فعالية ألولياء حو

 األمور ولمراجعة سياساتها حول مشاركة أولياء األمور )بمشاركة أولياء األمور( عند الضرورة.

 

A.  والتدريس والتعلم المهني ومكتب البرامج تمويل وإنجاز تقييم البرنامج حسب تسهيالت المدير التنفيذي للمناهج

الفيدرالية مع تجميع مساهمات أولياء األمور التي تعد أمًرا حاسًما في جودة مشاركة أولياء األمور والتي سيتم 

تضمينها في تقييم البرنامج. ستحصل الدائرة بشكل مستمر على مالحظات وآراء أولياء األمور عبر استقصاء على 

 على موقع ويب الدائرة.مستوى الدائرة 
B.  .مالحظات وآراء أولياء األمور الصادر عن استقصاء على مستوى الدائرة 

 

ببناء قدرات المدارس وأولياء األمور بهدف الحصول على مشاركة قوية ألولياء  الدائرة التعليمية بمقاطعة ديكالب ستقوم  .6

األمور؛ من أجل ضمان مشاركة فعالة ألولياء األمور ولدعم شراكة بين المدارس المشاركة وأولياء األمور والمجتمع لتحسين 

 :  اإلنجاز األكاديمي للطالب من خالل األنشطة التالية الموصوفة بالتفصيل أدناه

 

بتقديم الدعم ألولياء أمور األطفال الذين تقدم  Title I، Part Aأ. ستقوم الدائرة التعليمية، بمساعدة المدارس العاملة ببرنامج 

لهم الخدمة من خالل الدائرة التعليمية أو المدارس، حسبما يقتضي األمر، لفهم موضوعات مثل تلك الموجودة أدناه، من خالل 

 --التالية الموصوفة في هذه الفقرة  القيام باإلجراءات

 

 ،معايير الوالية القياسية للمحتويات األكاديمية 

 ،ومعايير الوالية القياسية لإلنجاز األكاديمي للطالب 

 ،والتقييمات األكاديمية للوالية وعلى المستوى المحلي، بما في ذلك التقييمات البديلة 

  ومتطلبات برنامجPart A، 

 أطفالهم، وكيفية مراقبة تقدم 

 :وكيفية التعاون مع المعلمين وأولياء األمور والجهات المعنية 

 

 تشتمل الفعاليات الهادفة  لدعم هذه األمور على:
 

 لمشاركة أولياء األمور )على مستوى الدائرة وإقليميًا(. Title lمؤتمرات برنامج  .1
 ( )سنويًا(.CLIPالخطة الموحدة لتطوير الهيئة التعليمية المحلية ) .2
 لسياسة مشاركة أولياء األمور )سنويًا(. Title lاجتماع برنامج  .3
 (.FLPاجتماعات برنامج التعلم المرن ) .4
 ، وغير ذلك(Infinite Campusو Georgia Milestoneورش عمل ألولياء األمور )مثل،  .5
 ألولياء األمور على مستوى الدائرة.  Title Iمؤتمر برنامج  .6
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ب. ستوفر الدائرة التعليمية، بمساعدة مدارسها، المواد والتدريب الالزم لدعم جهود أولياء األمور مع أطفالهم لتطوير اإلنجاز 

األكاديمي الخاص بهم، مثل التدريب على القراءة والكتابة، واستخدام التكنولوجيا، حسبما يقضي الحال، وذلك بهدف تعزيز 

 ل:  مشاركة أولياء األمور من خال

      

 تقديم دورات تدريبية ألولياء األمور على وسائل وأدوات تعليمية. .1

 

ج. ستقوم الدائرة التعليمية، بمساعدة مدارسها وأولياء األمور، بتعليم المدرسين وموظفي الخدمات الطالبية والمديرين 

باعتبارهم شركاء متساويين، وقيمة إسهامات  والموظفين اآلخرين لديها كيفية االتصال بأولياء األمور والتواصل والعمل معهم

 أولياء األمور وفائدتها، وكيفية تطبيق وتنسيق برامج أولياء األمور، وبناء روابط بين أولياء األمور والمدارس من خالل:  

 اجتماعات شهرية لمسؤولي/مديري المدارس و/أو الموظفين المعينين. .1
 .Title Iم من خالل برنامج التعلم المهني للموظفين الذين يتم تمويله .2
 للمديرين. Title lقمة االمتثال والتدريس ببرنامج  .3

 
 Headد. ستقوم الدائرة التعليمية إلى أقصى حد عملي ومالئم بتنسيق ودمج برامج وأنشطة مشاركة أولياء األمور مع برامج 

Start وEven Start وHome Instruction Programs for Preschool Youngsters وParents as Teachers 

وبرنامج رياض األطفال الحكومي وغيرها من البرامج، والقيام بأنشطة أخرى، مثل مراكز وسائل أولياء األمور التي تشجع 

 أولياء األمور وتدعمهم للمشاركة الكاملة بصورة أكبر في تعليم أطفالهم من خالل:

 

 (.OFPتقديم دعم من مكتب البرامج الفيدرالية ) .1
د أولياء األمور بإمكانية استخدام مراكز أولياء األمور في خمسة مراكز إقليمية وستة وثالثين تزوي .2

 مركًزا مدرسيًا.

مد العمل لساعات متأخرة ليوم واحد كل أسبوع بالمراكز اإلقليمية للتعامل مع احتياجات المجتمع  .3

 وأولياء األمور والجهات المعنية.

 

 

التعليمية باإلجراءات التالية لضمان أن المعلومات ذات الصلة ببرامج المدارس وأولياء األمور واجتماعاتهم هـ. ستأخذ الدائرة 

وأنشطتهم األخرى يتم إرسالها إلى أولياء أمور األطفال المشاركين في صيغة مفهومة وموحدة، بما في ذلك توفر صيغ بديلة 

 ذلك بقدر اإلمكان:عند الطلب وبلغة يستطيع أن يفهمها ولي األمر، و

 
مشاركة رسائل مشاركة أولياء األمور بلغات وصيغ متنوعة )مثل، صحف المجتمع والنشرات ومواقع الويب  .1

 ووسائل التواصل االجتماعي، وغير ذلك(.

 استخدام أشكال متنوعة من وسائل اإلعالم للتواصل مع أولياء األمور. .2
 ترجمة الرسائل إلى أكثر عشر لغات انتشاًرا. .3
 ألولياء األمور. Title Iسيتم مشاركة سياسة الدائرة في مؤتمر برنامج  .4

 

 عند طلب أولياء األمور.   1118و. توفير أشكال دعم أخرى معقولة ألنشطة مشاركة أولياء األمور بموجب المادة 

 

 التخطيط لفعاليات مشاركة أولياء األمور ليتسنى لهم مشاركة أفكارهم، وذلك حسب توفر الموارد .1

 المالية لدعم األفكار.
 

 تبني السياسة
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تم وضع سياسة مشاركة أولياء األمور على مستوى الدائرة بالتشارك مع وموافقة أولياء أمور األطفال المشاركين في برامج 

Title I، Part A  )9يونيو،  8يونيو،  7يونيو،  1مايو،  25باجتماع تنقيح ومراجعة سياسة مشاركة أولياء األمور في: )األيام 

 3:00 -م  1:00م،  1:00 -ص  11ص،  11:00 -ص  9:00، )األوقات( 2016يونيو لعام  27يونيو،  21يونيو،  14يونيو، 

م.  وقد تم عقد االجتماعات في األماكن التالية: قاعة اجتماعات مقاطعة ديكالب  5:00 -م  4:00م،  7:00 -م  5:00م، 

 .Stephenson MSومدرسة  Stoneview ESومدرسة  McClendon ESومدرسة 

 

  .2017أغسطس  - 2016أغسطس هذه السياسة، فيما ستصبح سارية في الفترة بين  الدائرة التعليمية بمقاطعة ديكالبوقد تبنت  

 15في  Title I، Part Aستقوم الدائرة التعليمية بتوزيع هذه السياسة على جميع أولياء أمور األطفال المشاركين في برنامج 

 أو قبل هذا الموعد. 2015سبتمبر 
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 تقييم االستقصاء

 

 نحن نقدرك، مساهمتك ذات قيمة بالنسبة لنا
 لمشاركة أولياء األمور بالدائرة؟ Title Iهل لديك تعليقات أو اقتراحات إضافية فيما يتصل بسياسة برنامج  .1

 

 

 

 

 

 

 1المالية المخصصة لمشاركة أولياء األمور بنسبة  Title Iما الطريقة التي تراها مناسبة لالستفادة من موارد برنامج . 2

 بالمائة؟

 

 

 

 

 

 

 . هل لديك تعليقات أو أفكار أو مقترحات إضافية فيما يتصل بتنقيح ومراجعة لسياسة مشاركة أولياء األمور بالدائرة؟3

 

 

 

 

 

 

 


