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 منطقة فيالدلفيا التعليمية
 

 األهلوميثاق المدرسة 
 

الباب المشاركين في األنشطة والخدمات والبرامج الممولة من وأهالي الطالب  املين  س.إي.  مدرسةتوافق 
سيتقاسم كيف الميثاق يلخص ( على أن هذا ESEAالثانوي )والبتدائي قانون التعليم امن  الجزء ألف، األول

والوسائل التي األكاديمي للطالب التحصيل تحسين والطالب المسؤولية عن  المدرسة بأكملها موظفياألهالي و
مستويات التحقيق على شراكة التي سوف تساعد األطفال األهالي الالمدرسة وبواسطتها سوف تبني وتطور 

 .للواليةعالية ال
 

 .2017-2016 الدراسيةخالل السنة األهل هذا يعتبر ساري المفعول -ميثاق المدرسةإن 

 

 األهل-مدرسةاألحكام المطلوبة لميثاق ال

 

 مسؤوليات المدرسة

 

 سوف: املين  س.إي.  مدرسة

 

في بيئة تعليمية داعمة وفعالة تمكن األطفال ذات الجودة العالية وتعليم دراسية مناهج توفر  .1

 التالي: على النحوللوالية األكاديمي تحصيل الطالب تلبية معايير من المشاركين 

 

 تأهيال عاليامؤهلين بمعلمين زود الفصول الدراسية تس 

  لقيادة التعليم غير الرسميةالرسمية وستستخدم البيانات  

 لتخطيط التعليم  ألساسية المشتركةالوالية اعايير ستستخدم م 

 سيتم تنفيذ الممارسات التعليمية في الفصول الدراسية 

 

يناقش سالتي من خاللها والمعلمين )على األقل سنوياً في المدارس االبتدائية( تعقد مؤتمرات األهل  .2

. على وجه التحديد، سوف تعقد تلك بتحصيل الطفل بشكل فردييتعلق الميثاق حيث انه هذا 

 المؤتمرات:

 

 21 -23  2016تشرين ثاني/نوفمبر 

 15-17  2017شباط/فبراير 

 19-21  2017نيسان/أبريل 

 

التقارير كما تزود المدرسة . على وجه التحديد، سوف بتقارير متواترة عن تقدم أبنائهماألهالي تزود  .3

 يلي:

 

 مرحلة تعليميةكل ة/تقارير تقدم تقارير مرحلي  

  مرحلة تعليمية )أربعة مرات في السنة( كلعالمات بطاقات  

  الرسوبإمكانية عن األهالي  بالغإلالفردية األهل اجتماعات 

  المنزلية وتقديم االقتراحاتلألهل لمراجعة المستويات القراءة/الرياضيات ليلة  
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 نظام والية بنسلفانيا للتقييم المدرسي ليلة P.S.S.A . استراتيجيات االختبار وإعداد لمراجعة

 المنزليةاالقتراحات 

 لقراءة/الرياضيات ليالي ورشات العمل لتقديم المساعدة في الواجبات المنزلية ل 

 

ين ن متاحوالموظفسيكون . على وجه التحديد، وظفينإلى الممعقول األهالي بالوصول التزود  .4

 على النحو التالي:األهالي للتشاور مع 

 

  التخاذ إتاحة وقت معقول للمعلمين و، الطلببناء على األهالي اجتماع أوقات ستتم جدولة

 . األهل او ولي األمرمع لالجتماع  ةالالزماالحتياطات 

  التحضيرية مع الموظفين أما قبل أو بعد المدرسة، أو خالل الفترة يستطيع األهالي االجتماع 

 للمعلمين

 

، على النحو الصفيةطفلهم، ومراقبة األنشطة صف لتطوع والمشاركة في توفير الفرص لألهالي ل .5

 التالي:

 

  من الحصول على إذن من معلم الصف والحصول على إذن يتوجب على األهالي أوال

 المكتب الرئيسي

  في المكتب ةسجلبقيت ملمساعدة المعلم طالما قدمت الوثائق المناسبة واألهالي قد يتطوع 

  ومع ذلك ليس لهم إعاقة لمراقبة األنشطة، الصفوف الدراسية أحد يمكن أن يزور األهالي

 التعليم

 دراسي دون تصريح من المكتب الرئيسيهل الصعود ألي فف من األألي  حقي ال 

 

 مسؤوليات األهل

 

 سوف ندعم تعلم أطفالنا بالطرق التالية:نحن بصفتنا أهالي، 

 

  إلى المدرسة كل يوم والذهابي الوقت المحدد فطفلي وفول التأكد من 

  ،مدققة وموقعةالتأكد من أن يتم إكمال الواجبات المنزلية 

  طفلي شاهدهاالتي يوالحد من كمية التلفزيون مراقبة 

 الدراسية،ففوف طفلي في  التطوع 

 يالمشاركة، حسب االقتضاء، في القرارات المتعلقة بتعليم طفل 

  المدرسيخارج المنهج طفلي من وقت االستخدام اإليجابي تعزيز 

  جميع اإلشعارات من الفورية لقراءة بالطفلي والتوافل مع المدرسة تعليم البقاء على علم حول

، حسب لها واالستجابة طفلي أو عن طريق البريداها تلقالتي ي من المنطقة التعليمية سواءالمدرسة أو 

 االقتضاء

 أكون ، مثل أن فيما يخص المجموعات االستشارية في مجال السياسات، قدر اإلمكان، أقدم خدماتي

اللجنة في المدرسة،  يتحسين المدرسالي فريق ممثلي األهل حسب الباب األول، الجزء ألف ف أحد

سياسات على مستوى لللمجلس االستشاري السياسات حسب الباب األول، ا االستشارية في مجال

ة يسياسال، فريق الدعم المدرسي أو المجموعات االستشارية أو الطبلممارسي الوالية الوالية، لجنة 

 األخرى.
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 مستوى الصف(اقنضاء مسؤوليات الطالب )تنقح حسب 

على وجه  .عاليةالوالية الاألكاديمي وتحقيق معايير  ناتحصيلتحسين لمسؤولية التقاسم نأننا، كطالب، سوف 

 التحديد، سنعمل على:

 وأطلب المساعدة  100حسب برنامج تحدي الكتب يوميا /قراءة الكتب المنزلية القيام بواجباتي
 .هااجتحاعندما 

  خارج وقت المدرسة.على األقل  دقيقة 30يوميا اقرأ 

  من المستلمة من قبلي والمعلومات المالحظات جميع رعايتي مسؤول عن للبالغ الأو أعطي ألهلي
 مدرستي كل يوم.

 سوف: املين  س.إي. مدرسة 

في المدرسة، بطريقة منظمة الوالدين وتحسين سياسة مشاركة المراجعة في التخطيط واألهالي إشراك  .1

 ومستمرة وفي الوقت المناسب.
 

للبرنامج على مستوى المدرسة، بطريقة منظمة ومستمرة في التطوير المشترك ألي خطة األهالي إشراك  .2

 وفي الوقت المناسب.
 

متطلبات ألف، وشرح برامج الجزء ، العنوان األولالمدرسة في  ةمشاركبهالي ألأعقد اجتماع سنوي إلبالغ  .3

سوف الجزء ألف.  برامج األول، الباب في المشاركة في األهالي متطلبات، وحق ألف الاألول، الجزء الباب 

اإلضافية جتماعات االمن توفر عددا مرنا ، وسوف لألهاليعقد االجتماع في وقت مناسب لالمدرسة تدعو 

على ين قادرأكبر عدد ممكن من األهالي كون يفي الصباح أو في المساء، حتى مثال مشاركة الوالدين، ل

برامج األول، العنوان ين في طفال المشاركأهالي األالمدرسة إلى هذا االجتماع جميع . سوف تدعو حضورال

 على الحضور. مشجعهت)الطالب المشاركين( وسوف  الجزء ألف
 

بديلة بناء على طلب صيغ طالب المشاركين في صيغة مفهومة وموحدة، بما في ذلك ألهالي التوفر معلومات  .4

 .األهاليإلى الحد الممكن عمليا، في لغة يفهمها ، ذوي اإلعاقة، واألهالي 
 

التي تتضمن  برامج الجزء ألفاألول، الباب معلومات في حينها حول المشاركين الاألطفال ألهالي توفر  .5

طفال، األالتقييم األكاديمي المستخدمة لقياس تقدم نماذج للمناهج الدراسية في المدرسة،  اوصفاً وشرح

 . الطالبيلبيها المتوقع أن مستويات الكفاءة و
 

قتراحات، والمشاركة، االصياغة لألهالي ل، توفر الفرص لعقد اجتماعات منتظمة األهاليبناء على طلب  .6

قرارات حول تعليم أبنائهم. سوف تستجيب المدرسة ألي تلك المقترحات بأسرع الحسب االقتضاء، في اتخاذ 

 وقت ممكن عمليا.

 
 اللغة والقراءةآداب الرياضيات وفي الوالية طالب عن أداء أطفالهم في تقييم فردي للتقرير أهل توفر لكل  .7

 .على األقل
 



 

Translation and Interpretation Center SPC (Emlen) 

2/2017 Arabic 

 

أسابيع متتالية أو ( 4تعلم أربعة ) قد تم تعيين طفلهما أويفي الوقت المناسب عندما لكل أهل إشعار توفر  .8

اللوائح النهائية من  200.56ير مؤهل تأهيالً عاليا بالمعنى المقصود من المصطلح في قسم غأكثر من معلم 

 (.2002ديسمبر كانون أول/ 2 ،71710. ةالفيدرالي اللوائح 67)حسب الباب األول 

 

معايير األكاديمية العالية العلى تحقيق أطفالهم لمساعدة األهالي للمساعدة في بناء وتطوير شراكة مع 

 سوف: املين  س.إي.  مدرسةفان ، للوالية

 

ألطفال أهالي اأسماء تقدم توصية إلى منسق اتصال عدم تخلف أي طفل في المنطقة التعليمية،  .1

الوالية في لجنة في تقديم الخدمة الذين يهتمون  الجزء ألفبرامج األول، في الباب المشاركين 

 وفرق الدعم المدرسي.الطب لممارسي 
 

البداية وبرامج أوال القراءة برامج القراءة المبكرة أوال، مشاركة المدرسة في هالي عن ألأإعالم  .2

ومعلومات جهة المنطقة التعليمية داخل المدرسة والتي تعمل سرة لألمحو األمية المتساوية ل

 االتصال.
 

في التصدي للمشاكل، إذا وجدت، في تنفيذ أنشطة مشاركة منطقة فيالدلفيا التعليمية العمل مع  .3

 األول، الجزء ألف.الباب من  1118القسم الوالدين في 
 

مكتوبة للوكالة الشكوى الإجراءات من أن نسخة منطقة فيالدلفيا التعليمية لضمان العمل مع  .4

اللوائح بحسب الباب القانون االتحادي أو انتهاك )انتهاكات( من لحل أي مسألة التعليمية في الوالية 

الطالب ومسؤولي المدارس الخاصة المناسبة ألهالي يتم توفيرها قد التي  برامج الجزء ألفاألول، 

 أو الممثلين.
 

 
 

__________________ __________________ _______________ 

 الطالب      األهل )األهالي(      المدرسة
 
 

__________________ __________________ _______________ 

 التاريخ    التاريخ    التاريخ
 

 الرجاء المالحظة إن التواقيع غير مطلوبة
 

 

 


