
   

 2014اإلدارة التعلیمیة لمشاركة أولیاء األمور للعام المالي  استبیان
 2014سبتمبر  15

 
  اختر كل المدارس التي یرتادھا أطفالك.

    اختر كل المدارس التي یرتادھا أطفالك. .1

o Allgood  االبتدائیة 
o Arabia Mtn.  الثانویة 
o Ashford Park   االبتدائیة 
o Austin   االبتدائیة 
o Avondale   االبتدائیة 
o Bethune  اإلعدادیة 
o Bob Mathis   االبتدائیة 
o Bouie Theme   االبتدائیة 
o Briar Vista   االبتدائیة 
o Briarlake   االبتدائیة 
o Brockett   االبتدائیة 
o Browns Mill   االبتدائیة 
o Canby Lane   االبتدائیة 
o Carey Reynolds   االبتدائیة 
o Cedar Grove   االبتدائیة 
o Cedar Grove  الثانویة 
o Cedar Grove  اإلعدادیة 
o Chamblee  الثانویة 
o Chamblee  اإلعدادیة 
o Champion Theme  اإلعدادیة 
o Chapel Hill   االبتدائیة 
o Chapel Hill  اإلعدادیة 
o Chestnut Charter   االبتدائیة 
o Clarkston  الثانویة 
o Clifton Elementary Computer Mag 
o Columbia   ائیةاالبتد 
o Columbia  الثانویة 
o Columbia  اإلعدادیة 
o Coralwood Center   االبتدائیة 
o Cross Keys  الثانویة 
o D.A.T.E  /اإلعدادیةاإلبتدائیة 
o DECA  الثانویة 
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o DeKalb Alternative  الثانویة 
o DeKalb  الثانویة  Tech- South 
o DeKalb Path Academy  اإلعدادیة 
o DeKalb Prep Academy   تدائیةاالب 
o DESA 
o Destiny Achievers (Charter)  الثانویة 
o DOLA  الثانویة 
o Dresden   االبتدائیة 
o Druid Hills  الثانویة 
o Druid Hills  اإلعدادیة 
o DSA  الثانویة 
o Dunaire   االبتدائیة 
o Dunwoody   االبتدائیة 
o Dunwoody  الثانویة 
o E. L. Miller   االبتدائیة 
o Eagle Woods Academy   )(اإلعدادیة والثانویة 
o Elizabeth Andrews  الثانویة 
o Evansdale   االبتدائیة 
o Fairington   االبتدائیة 
o Fernbank Center 
o Fernbank   االبتدائیة 
o Flat Rock   االبتدائیة 
o Flat Shoals   االبتدائیة 
o Freedom  اإلعدادیة 
o Gateway to College  الثانویة 
o Hambrick   االبتدائیة 
o Hawthorne   االبتدائیة 
o Henderson Mill   االبتدائیة 
o Henderson  اإلعدادیة 
o Hightower   االبتدائیة 
o Huntley Hills   االبتدائیة 
o Idlewood   االبتدائیة 
o Indian Creek   االبتدائیة 
o International Center K-12 
o International Community   االبتدائیة 
o International Community   الثانیة البتدائیةا 
o Jolly   االبتدائیة 
o Kelley Lake   االبتدائیة 



   

o Kingsley Charter   االبتدائیة 
o Kittredge Magnet   االبتدائیة 
o Knollwood   االبتدائیة 
o Lakeside  الثانویة 
o Laurel Ridge   االبتدائیة 
o Leadership Prep (Charter)  (االبتدائیة واإلعدادیة) 
o Lithonia  ویةالثان 
o Lithonia  اإلعدادیة 
o Livsey   االبتدائیة 
o M. Candler   االبتدائیة 
o Marbut Theme   االبتدائیة 
o Margaret Harris Center P-12 
o McLendon   االبتدائیة 
o McNair   االبتدائیة  Discovery Academy 
o McNair  الثانویة 
o McNair  اإلعدادیة 
o Meadowview   االبتدائیة 
o Midvale   تدائیةاالب 
o Midway   االبتدائیة 
o Miller Grove  الثانویة 
o Miller Grove  اإلعدادیة 
o MLK, Jr.  الثانویة 
o Montclair   االبتدائیة 
o Montgomery   االبتدائیة 
o Narvie Harris   االبتدائیة 
o Oak Grove   االبتدائیة 
o Oak View   االبتدائیة 
o Oakcliff   االبتدائیة 
o Panola Way   ةاالبتدائی 
o Peachtree Middle CS 
o Pine Ridge   االبتدائیة 
o Pleasantdale   االبتدائیة 
o Princeton   االبتدائیة 
o Rainbow   االبتدائیة 
o Redan   االبتدائیة 
o Redan  الثانویة 
o Redan  اإلعدادیة 
o Robert Shaw Theme   االبتدائیة 



   

o Rock Chapel   االبتدائیة 
o Rockbridge   االبتدائیة 
o Rowland   االبتدائیة 
o Sagamore Hill   االبتدائیة 
o Salem  اإلعدادیة 
o Sequoyah  اإلعدادیة 
o Shadow Rock Center   االبتدائیة 
o Shadow Rock   االبتدائیة 
o Smoke Rise   االبتدائیة 
o Snapfinger   االبتدائیة 
o Stephenson  الثانویة 
o Stephenson  اإلعدادیة 
o Stone Mill   االبتدائیة 
o Stone Mountain   االبتدائیة 
o Stone Mountain  الثانویة 
o Stone Mountain  اإلعدادیة 
o Stoneview   االبتدائیة 
o SWD*  الثانویة 
o The Museum School  اإلعدادیة 
o Toney   االبتدائیة 
o Towers  الثانویة 
o Tucker  الثانویة 
o Tucker  اإلعدادیة 
o UHS Laurel Heights 
o Vanderlyn   االبتدائیة 
o Wadsworth   االبتدائیة 
o Warren Technical  الثانویة 
o Woodridge   االبتدائیة 
o Woodward   االبتدائیة 
o Wynbrooke Theme   االبتدائیة  

 
  اختر كل الصفوف التي ربما یكون لك طفل أو أطفال مسجلین بھا. . 2

o ما قبل الحضانة 
o الحضانة 
o الصف األول 
o الصف الثاني 
o الصف الثالث 
o الصف الرابع 



   

o لصف الخامسا 
o الصف السادس 
o الصف السابع 
o الصف الثامن 
o الصف التاسع 
o الصف العاشر 
o الصف الحادي عشر 
o الصف الثاني عشر  

 

 ما معدل تواصلك مع المعلمین في مدرسة طفلك؟ .3

o أسبوعیًا 
o شھریًا 
o 1-2  العام فيمرة 
o لیس على اإلطالق  

 
  ي تعلیم طفلك؟ما المعدل الذي تتیح لك بھ مدرسة طفلك فرصة المشاركة ف .4

o أسبوعیًا 
o شھریًا 
o 1-2 العام مرة في 
o لیس على اإلطالق  

 

 ھل سنحت لك فرصة تخطیط برنامج مشاركة أولیاء األمور وتنفیذه في مدرسة طفلك؟ .5

o نعم 
o ال  

 
راء أولیاء األمور وإقامة شراكات معھم؟ آالقرارات التالیة والتي تستلزم التعرف على صنع ھل شاركت في أي من فرص  .6

 وضع عالمة على كل ما ینطبق. ىیرج

o على مستوى المدرسة وتقییمھ 1تایتل  تخطیط برنامج 
o  على مستوى اإلدارة التعلیمیة وتقییمھ 1تخطیط برنامج تایتل 
o أولیاء األمور-تطویر/مراجعة میثاق المدرسة 
o ةللمدرس ةلجنة مجلس أولیاء األمور االستشاری 
o  لإلدارة التعلیمیة ةمجلس أولیاء األمور االستشاریلجنة 
o 1المیزانیة وكیف یجدر إنفاق مخصصات تایتل  آراء بشأن 
o تطویر/مراجعة خطة المشاركة بین أولیاء األمور والمدرسة 
o تطویر/مراجعة خطة المشاركة بین أولیاء األمور واإلدارة التعلیمیة 
o ا كان ذلك منطبقًا)م المرنة (إذتطویر/مراجعة خطة التعل 



   

o  تطویر مراجعة خطةSW/TA 
o مراجعة خطة اإلدارة التعلیمیة الشاملة لتحسینLEA  )CLIP( 

 
خالل العام المنصرم، كم مرة شاركت في نشاط أو فعالیات أو برنامج لمشاركة أولیاء األمور ُعقد في اإلدارة التعلیمیة  .7

  للمدرسة؟

o 5 مرات أو أكثر 
o 3-5 مرات 
o 1-2 مرة 
o على اإلطالق لیس 

 
 ما معدل زیارتك للموقع اإللكتروني لمدرسة طفلك؟ .8

o یومیًا 
o أسبوعیًا 
o شھریًا 
o 1-2 مرة في العام  

 
  أي مما یلي یمنعك من المشاركة في ورش العمل، الفعالیات و/أو األنشطة في مدرسة طفلك؟ .9

o االنتقاالت 
o رعایة األطفال 
o ال یرید طفلك أن یحضر 
o في المدرسة ال تشعر بأنك مرحب بك 
o جدول العمل 
o جدول األسرة 

 غیر ذلك (یُرجى التوضیح)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
معلومات حول مشاركة أولیاء األمور في مدرسة في التعریف بمن المصادر التالیة  رجى بیان مدى فعالیة كل مصدریُ  .10

  طفلك.

  غیر فعال  فعال بدرجة ما   فعال        شدید الفعالیة     

  النشرات اإلعالمیة
 الدعوات

  رسائل المدرسة اإلخباریة
  الموقع االلكتروني للمدرسة

 یةالموقع االلكتروني لإلدارة التعلیم 
 الھاتف اآللي



   

  الرسائل الصوتیة الجماعیة
  (القراءة/الریاضیات) STARتقاریر 

  صحیفة المدرسة
 برید الوالیات المتحدة

 

 ما ھي اللغة األساسیة التي یجري التحدث بھا في منزلك؟ یرجى وضع عالمة على كل ما ینطبق. .11

o اإلنجلیزیة 
o األسبانیة 
o الصینیة 
o األمھریة 
o البورمیة 
o عربیةال 
o الكارینیة 
o النیبالیة 
o الصومالیة 
o الفرنسیة 
o الفیتنامیة 

 غیر ذلك (یرجى التوضیح)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
  مزیًدا من المعلومات حولھ؟ (ضع عالمة على كل ما ینطبق). تلقىوضوعات التالیة تود أن تأي من الم .12

o سیاسات المدرسة وإجراءاتھا 
o مساعدة طفلي في دراسة الریاضیات 
o ) الدورات التدریبیة للمستوى المتقدمAP( 
o التخطیط لاللتحاق بالجامعة 
o العون المالي لاللتحاق بالجامعة 
o یة المشتركة بوالیة جورجیامعاییر األداء األساس 
o مھارات خوض االختبارات 
o منھج الریاضیات 
o منھج العلوم 
o منھج اللغة اإلنجلیزیة / آداب اللغة 
o منھج الدراسات االجتماعیة 
o مساعدة طفلك على النجاح في المدرسة 
o متطلبات التخرج من المدرسة الثانویة 
o استخدام التكنولوجیا في التعلیم 
o لقراءةتحسین قدرات طفلي في ا 
o تلمیحات حول المذاكرة والواجبات المنزلیة 



   

o فھم درجات االمتحان 
o CRCT/EOCT 
o مسارات الوظیفیةمجموعات المھنیة/التدریبیة للوالیة جورجیا ال دورات 
o االختبارات والتقییمات 
o  فصولGED 

 غیر ذلك (یرجى التوضیح)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
 ما الوقت األمثل بالنسبة لك لحضور فعالیة ألولیاء األمور؟ .13

o في الصباح 
o الجمعة)-بعد الغداء (االثنین 
o فور انتھاء الیوم الدراسي 
o الجمعة)-في المساء (االثنین 
o السبت یوم 
o :(یرجى التوضیح) الیوم/الوقت المفضل ________________________  

 
 یُرجى توضیح ما إذا كنت قد تسلمت المعلومات التالیة من مدرسة طفلك. .14

  غیر متأكد           لم أتسلمھا بكل تأكید     تسلمتھا/غیر نافعة  تسلمتھا/نافعة جًدا         

 رسة لطفلكمعلومات حول ما تدرسھ المد
 EOCTأو  CRCTمعلومات حول 

 معلومات حول درجات طفلك في
CRCT  أوEOCT 

 كیف تتابع تقدم طفلك
 المعلومات المستخدمة لتحدید ما

 إذا كان سیتم نقل طفلك إلى الصف
 أم سیتم استبقاءه في الصف األعلى
 الحالي

 كیف تعمل مع المعلمین لمساعدك طفلك
  في المدرسة

 
 

 

 

 



   

 

 لكل من األنشطة الموضحة أدناه، یرجى بیان رأیك من خالل وضع عالمة في المربع الذي یشكل أفضل وصف لرأیك. .15

  لم أشارك      أقل قیمة     غیر قیم        قیم                                     

  1االجتماع السنوي لتایتل 
  لیلة المناھج

  اجتماعات مشاركة أولیاء األمور
 لیلة الدعوة العامة

  لیلة القراءة والكتابة
 معرض العلوم

 یوم مشاركة أولیاء األمور
 ورشة عمل المساعدة في الواجب المنزلي

  المعلمین-لقاءات أولیاء األمور
  لیلة الریاضیات

               


