المدارس العامة لمدينة هاريسونبيرغ
اتفاقية مشاركة اآلباء لبرنامج تايتل  1على مستوى المدرسة
مدرسة سبوتسوود االبتدائية
2017-2016
بيان الغرض
تتعهد مدرسة سبوتسوود االبتدائية بتقديم برامج تعليمية جيدة وكذلك تأسيس
مستويات عالية في األداء التعليمي لكل األطفال .يتطلب قانون( )TITLE 1تايتل 1
من كل مدرسة التعاون سويا مع اآلباء لتطوير سياسة العمل التي تصف كيفية
االستجابة لمتطلبات ذلك القانون ،سياسة العمل تلك تم تطويرها بواسطة مجلس
اآلباء االستشاري بالمدرسة وسوف توزع الالئحة الخاصة بسياسة العمل على كل
اآلباء باللغات التي يتفهمونها .وقد تم ترجمة تلك الالئحة بعدة لغات كاإلسبانية
والعربية وبناءا على االستقصاء السنوي لنتائج برنامج تايتل  1تعدل الالئحة
الخاصة بسياسة العمل ويتم ذلك بكل ربيع .وألن مشاركة اآلباء ودعمهم يعتبران
عناصر أساسية لنجاح كل طفل تعهدت المدرسة بتأسيس عالقة متواصلة بين
المدرسة والمنزل لضمان نجاح كل طفل.
البند أألول  :الئحة المشاركة
ستقوم مدرسة سبوتسوود االبتدائية بـ  :الدعوة لالجتماع السنوي
ستعقد مدرسة سبوتسوود االبتدائية اجتماعها السنوي بتلك الخطوات:






يتم عقد االجتماع قبل  31أكتوبر 2016
الغرض من اللقاء هو مراجعة الئحة مشاركة اآلباء للقطاع ،الئحة مشاركة
اآلباء على مستوى المدرسة والمشاركة في خطة المدرسة 
يتم تقديم المأكوالت الخفيفة ويعرض التالميذ ويشاركون بأنشطة تعليمية
مختلفة 
يتم توفير مترجمين 
إرسال دعوات لآلباء بلغات متعددة
.تسهيل أوقات االجتماع وتصميم أنشطة مختلفة لدعم وتشجيع اآلباء
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ستقوم مدرسة سبوتسوود بالتأكيد على الحضور عن طريق تقديم تلك
األنشطة:
 أمسيات ثقافية
أمسية العودة للمدرسة
أمسية الرياضيات 
أمسية برنامج ISTEM
ورش عمل لألباء 
لقاءات باآلباء
أنشطة PTO
أمسيات متعددة الثقافات
مناسبات يوم السبت
اجتماعات المجلس االستشاري
الرحالت الميدانية
االباء كمشاركين بالعملية التعليمية ()PEP
برامج مستوى الصف 
احتفال الصف األول
غذاء الثقافات للصف الرابع
اآلباء المتطوعين 
يشارك اآلباء بالتخطيط  ،المراجعة  ،والتطوير لبرنامج تايتل  1شامال ذلك
المشاركة بالئحة العمل بالمدرسة  /القطاع
تأكد مدرسة سبوتسوود على مشاركة أآلباء في وضع الخطط والمراجعة
لبرنامج تايتل  1عن طريق : 
مراجعة نتائج إستقصاء برنامج تايتل 1
تعديل معاهدة المدرسة والقطاع ولوائح العمل بالمدرسة بناءا على نتائج
االستقصاء
إرسال معاهدات اآلباء للمنزل 
مراجعة الئحة مشاركة اآلباء باالجتماع السنوي لبرنامج تايتل  1باألمسية
التعليمية وباالجتماع األول ألنشطة CAC .وسوف يتم مراجعة الئحة مشاركة
اآلباء بواسطة مجموعة من االباء الممثلين لكل مدرسة ابتدائية تحت قيادة
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توسيع منافذ التواصل بكل اآلباء
توفير معلومات من وقت آلخر عن برنامج تايتل  1والمنهج األكاديمي
واستخدام التقييم لمعرفة مدى التقدم وتوقعات مستوى الصف وتوفير الفرص
للتفاعل مع المدرسين بخصوص تعليم األطفال
سوف تمد مدرسة سبوتسوود االبتدائية اآلباء بالمعلومات من وقت آلخر عن
طريق : 
مؤتمرات اولياء االمور
أمسية البيت المفتوح
امسية العودة للمدرسة
األمسيات التعليمية
التقارير المدرسية
بطاقات التقارير والتقارير المؤقتة
الموقع اإلليكتروني للمدرسة والفصل
ورش العمل لآلباء
زيارات المنازل
ملف الطفل اليومي  /األسبوعي للمنزل (يوم االثنين)
نوتة التالميذ -التواصل مع اآلباء والمشاركة بالواجب المنزلي بالصفوف
الثالث والرابع
كتيب اآلباء /التلميذ
البريد االليكتروني (التذكير بالمناسبات القادمة)
نتيجة أحداث المدرسة (موقع المدرسة االليكتروني(
المكالمات والرسائل
إبالغ اآلباء في حالة قيام احد المدرسين بالتدريس للطفل لمدة أربعة أسابيع
أو أكثر وهو ليس بكفاءة عالية على حسب قانون تايتل 1
وتقع مسؤولية إبالغ االباء بخطاب شامال ذلك الموقف على عاتق مدير
شؤون العاملين بمدارس هاريسونبيرغ العامة سواء كان ذلك الموقف خاص
بمدرسة سبوتسوود أو أي مديرية أخرى .
البند الثاني  :مشاركة المسؤوليات لتحقيق مستوى أكاديمى مرتفع للتلميذ
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سوف تقوم مدرسة سبوتسوود االبتدائية بالعمل:









سويا مع اآلباء /المعلمين /المدرسة لتطوير معاهدة المشاركة  ،وسوف تحدد
تلك المعاهدة الطرق التي سيعمل بها كل من اآلباء والتالميذ والعاملين
بالمدرسة للوصول إلى إنجازات أكاديمية عالية
لقد تم تطوير تلك المعاهدة عن طريق ( CACمجلس اآلباء االستشاري)
ومراجعتها سنويا وذلك بناءا على نتائج االستقصاء لبرنامج تايتل  1وذلك
مدون في كتيب المدرسة الذي يتم توزيعه على اآلباء بمدرسة سبوتسوود ،
ولمالئمة التنوع بالمدرسة تم ترجمة تلك المعاهدة إلى اإلسبانية والعربية
وبلغات أخري إن أمكن حسب نسبة المتحدثين باللغات األخرى وسيتم
إدراجها بكتيب المدرسة .ويتم مراجعة تلك االتفاقية بمؤتمر اآلباء والمعلمين
في الخريف
البند الثالث  :بناء القدرة على المشاركة
سوف تقوم مدرسة سبوتسوود االبتدائية بـ :
توفير المعلومات والمساعدة لآلباء بخصوص معرفة المعايير األكاديمية
للوالية وللمنطقة والتقييمات الخاصة بذلك
للتأكد علي إبالغ اآلباء بالمعايير األكاديمية والتقييمات سوف تقوم مدرسة
سبوتسوود اإلبتدائية بـ : 
مؤتمر اولياء االمور (فتح مختبر الكمبيوتر للمشاركة بالمعلومات عن
اختبارات SOL 
إرسال نتائج إختبارات  SOLمن خالل مدير المدرسة
موقع  PALSاإلليكتروني المرتبط بموقع المدرسة (قسم خاص لآلباء) 
إرسال نتائج  ACCESSلتالميذ  ELLلآلباء 
معلومات عن التقييمات المحلية )، PALSجانسك ،تقييمات القراءة) لمشاركة
اآلباء بها باجتماع المدرسين باآلباء وبالتقارير المدرسية ) DOEموقع
أليكتروني خاص باآلباء)
مديرية التعليم ( )DOEموقع متوفر الولياء االمور
توفير التدريب واألدوات لآلباء:

ستقوم مدرسة سبوتسوود بتوفير التدريب واألدوات لآلباء من خالل األنشطة
والمناسبات اآلتية:
* )  PEPاآلباء كمشاركين بالعملية التعليمية )
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 أمسيات ثقافية
 أمسية الموروثات الثقافية 
 أمسيات برنامج ISTEM
( PEP االباء كشركاء تعليميين)
 دروس اللغة االنجليزية للبالغين.
 فتح مختبر الكومبيوتر لآلباء خالل اليوم الدراسي
 المكتبة المفتوحة مساء األثنين
 أمسية الرياضيات
 توطين الروضة
 ورشة عمل لآلباء
 المنزل الثاني -برامج ما بعد المدرسة -توفير األدوات بالمدرسة
 توفير قائمة بالخدمات المتاحة بالمجتمع المحلي وتقديم المساعدة للوصول لها
لآلباء بصورة فردية عند الطلب
توعية المجتمع األكاديمي الخاص بقيمة مشاركة اآلباء والطرق الفعالة
للتواصل مع اآلباء مع تطبيق برامج اآلباء.
تقوم مدرسة سبوتسوود االبتدائية بتقدير واحترام مشاركة اآلباء من خالل
األمسيات الثقافية التي تجمع مختلفي الثقافات والتعددات العرقية
تحتفل مدرسة سبوتسوود وترحب باالختالفات السكانية بالمجتمع المحلي
وتوفر لذلك مترجمين في كل المناسبات حتى يتمكن كل ولي أمر أن يحصل
على المعلومات المتبادلة .تترجم طرق التواصل المكتوب(خطابات-
معلومات) للعربية واإلسبانية وبلغات أخرى حسب نسبة المتحدثين باللغات
األخرى ففي المواقف التي تشتمل على أمور التالميذ او على الشؤون
االجتماعية يكون اآلباء فيها هم أهم عنصر للتواصل
إبالغ اآلباء عن المدرسة أوعن برامج اآلباء بالوقت والطريقة العملية
المناسبة للغة التي يتفهمونها.
إبالغ آباء تالميذ المدرسة وآباء تالميذ البرامج بالتوقيت وباللغة التي
يتفهمونها
وللتأكيد على أن كل اآلباء قد تم إبالغهم في الوقت المناسب وباللغة التي
يفهمونها
للتاكد من انه تم ابالغ جميع االباء بالطريقة المالئمة وبلغتهم المحلية يتم
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 الملف اليومي /األسبوعي  /كراسة تدوين الواجب المنزلي
مالحظات عن وظائف المدرسة باللغة اإلسبانية واإلنجليزية
تقارير مدرسية ـ تقارير مؤقتة  ،وخطاب األخبار الخاص بالفصل باإلسبانية
واإلنجليزية ترسل نسخة منها للمنزل في أول تسع أسابيع من المدرسة
للرجوع إليه خالل العام الدراسي وهي أيضا متاحة اليكترونيا" على الموقع
اإلليكتروني
وسيط المنزل والمدرسة للمساعدة عند اللزوم
المكالمات التليفونية والرسائل (االنجليزية واالسبانية)
نظرة شاملة على فعاليات المدرسة السنوية يوفر في بداية السنة
قائمة بالنوادي تجده في مدرسة سبوتسوود االبتدائية يوفر في بداية السنة
تقوم مدرسة سبوتسوود االبتدائية بتوفير الفرص لآلباء لطلب للمشاركة
بالبرامج واألنشطة ,تعمل مدرسة سبوتسوود االبتدائية بسياسة الباب المفتوح
لالباء مع كل من االدارة والموظفين .اضافة لذلك فانها تشجع االباء
للمشاركة بالنشاطات التالية:







 CACوPTO

(منظمة المعلم

اجتماعات(مجلس اآلباء االستشاري)
والمدرس)
آباء مستوى الصف
يوم البيت المفتوح قبل بدء الدراسة
تخصيص يوم للتسجيل
توفير لتايتل  1الدعم المبالغ لمشاركة اآلباء باألنشطة
يخصص منسق برنامج تايتل  1دعما ماديا لمدرسة سبوتسوود لمشاركة
اآلباء في كل األنشطة الخاصة بذلك مثل األمسيات الثقافية للكتاب  ،كتيبات
لمشاركة اآلباء وأدوات لورشة العمل لآلباء
تأسيس مجلس اآلباء االستشاري بالمدرسة
يقوم الوسيط المنزلي بالتواصل مع مدرس الفصل ومدير المدرسة بمعرفة
التوصيات الخاصة باختيار اآلباء لتقديم الخدمات بـ ) CACمجلس اآلباء
االستشاري) ويتطلب من المدرسين مراعاة التنوع بفصولهم عندما يقوموا
باختيار اآلباء الذين يمثلون الفصول في المجلس ويقوم المنسق باالتصال بهم
وبأعضاء المجتمع المحلي ،كذلك يمكن لآلباء التطوع بالخدمة في ذلك
المجلس
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البند الرابع
إمكانية التواصل
ستقوم مدرسة سبوتسوود باآلتي :
جعل المشاركة ممكنة لكل اآلباء شامال ذلك آباء تالميذ  ، ELLآباء األطفال
ذوي القدرات المحدودة  ،آباء أطفال الهجرة
تأكد مدرسة سبوتسوود على مشاركة كل اآلباء باألنشطة عن طريق توفير 
ترجمة مالحظات االجتماعات باللغات المختلفة
توفير مترجمين
أوقات ميسرة لالجتماعات
توفير الوسيط بين المنزل والمدرسة
تسهيالت لذوي االحتياجات الخاصة
مؤتمرات عبر الهاتف
التعاون مع وكاالت المجتمع المحلي ،مجلس الخدمات المجتمعية ,تقاطعات
الطرق ،تعليم المهاجرين  ،توطين الالجئين وجامعة جيمس ماديسون لتطوير
العمل.
أدوات االستماع والمحادثة
قام مجلس اآلباء االستشاري بتطوير وتبني الئحة العمل هذه في بشهر مايو
 2016 ,19وسيجري العمل بها في  . 2017 - 2016وسوف يتم توزيعها
لكل اآلباء بمدرسة سبوتسوود االبتدائية على شهر أكتوبر  31,2016من
خالل كتيب التلميذ/اآلباء
جوي بلوسر -مدير مدرسة سبوتسوود االبتدائية
سال روميرو -مساعد مدير للمدرسة االبتدائية
جيريمي ويفر – منسق تايتل 1
دونيتى رودز – منسق بين البيت والمدرسة
كيتي ساندرس  -مدرب تعليمي لمدرسة سبوتسوود
كوسيت جونسن -ولي امر
سوزان فيرسون –ولي أمر
أيمي البارغ – معلمة
نايهون تانغ بانغ –ولي أمر
أيمي ماكارتر -معلمة
غريس ساترفيلد -معلمة
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كريستن فينغر -معلم

بالنكة رافيريز -ولي أمر
ألسي نولوسوا -ولي أمر
سارا كامبل -ولي أمر
سييرا دراموند -معلمة
موئين ويتمر -ولي أمر
اليسيه غينغيريتش  -معلمة
فيليسيا ويليمز  -معلمة
ستيف بيرغيس  -معلم
بيتسي كونيرز – معلمة
مولي ستيرن – معلمة
كيهن ستيرن – معلم
كيهن بونيال – ولي امر
ياناهينا مونتويا – ولي امر
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