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 ورقة الغالف

Catoosa County Parent and Family Engagement 

Policy / Plan 

ي مقاطعة
 :فضلك.Catoosa ن��د مدخالتك �شأن س�اسة / خطة مشاركة الوالدين واأل�ة �ف

احات وأرسله إ� ●  kjablonski@catoosa.k12.ga.us انظر إ� هذا المستند وقدم اق�ت
 

 أو
 

 6067-965-706 اترك رسالة هاتف�ة ع� ●
 

ي مدارس مقاطعة كاتوسا. دعنا نعرف ك�ف �مكن لـ
ف مشاركة الوالدين واأل�ة �ف  ن��د تحسني

Title I الق�ام بعمل أفضل.   

 .شكرا لك ع� المدخالت الخاصة بك

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________________________________.... 

_ 
_ 

_ 



2 
 

_ 
_  
_ 

_ 

 

 
مدارس في یدرسون الذین الطالب وأسر وآلباء  Catoosa County Title I من العدید على تأثیر 

 جوانب
طالبھم تعلیم ●  
واألسرة الوالدین مشاركة تبدو وكیف وكیف ● . 

 لآلباء السیاسة ھذه تؤكد. یلي ما بحدوث یقین یوجد األول ، ال العنوان تحمل ال التي المدارس في 
 األسرة مشاركة تعني.  أطفالھم تعلیم في كاتوسا مقاطعة مدارس مع مھمون شركاء أنھم واألسر

 الطالب تعلم حول مغزى وذات االتجاه ثنائیة منتظمة اتصاالت في األسرة وأفراد الوالدین مشاركة
یضمن وھذا. األخرى المدرسیة واألنشطة : 

( التعلم على أطفالھم مساعدة في مھًما دوًرا یلعبون واألسر اآلباء أن) أ . 
( أبنائھم تعلیم في بنشاط المشاركة على واألسر اآلباء تشجیع) ب . 
(  االقتضاء ، في مشمولون ، حسب وھم. أبنائھم تربیة في كاملون شركاء واألسر اآلباء أن) ج

أطفالھم تعلیم في للمساعدة االستشاریة اللجان وفي القرار صنع . 
( منتظمة اجتماعات طلب واألسر للوالدین یجوز أنھ) د . 
( ینجح طالب كل قانون في الموضحة تلك األخرى ، مثل األنشطة تنفیذ یتم أن) ھـ  (ESSA). 

 

واألسرة الوالدین مشاركة سیاسة حول  
 مقاطعة مدرسة منطقة للطالب ، قامت األكادیمي التحصیل دعماً لتعزیز

 :كاتوسا
 تصف التي ھذه واألسرة الوالدین مشاركة سیاسة بتطویر ●

لألسرة الحقیقیة للمشاركة واألھداف التوقعات  
والوالدین ،  المدرسة تعزز التي والموارد األنشطة وتوجھ ●

بالمنطقة األول العنوان مدارس في المجتمعیة والشراكات .  

یلي بما كاتوسا مقاطعة مدارس منطقة التزام الخطة ھذه ستصف : 
أطفالھم تعلیم في والعائالت األمور أولیاء إشراك .1  
لتحقیق األول الباب من مدارسھا في*  القدرات وبناء  .2  # 1. 

 وفرص والتدریب الموارد توفیر خالل من النمو إلى القدرات بناء یشیر *
الحقیقیة والمشاركة التعلم  .. 

 التعلم ، یمیل لدعم معًا والمجتمعات واألسر واآلباء المدارس تعمل عندما
إلى األطفال   
المدرسة في أدائھم تحسین ●   
أكثر بالمدرسة استمتع و أطول لفترة المدرسة في والبقاء ● .  

 كل في واألسرة للوالدین الھادفة المشاركة على أ األول ، الجزء الباب ینص
البرنامج ، مثل مستویات من مستوى :  

وفي والمدرسة المنطقة خطط وتنفیذ تطویر في ●   
والمدرسة المنطقة تحسین تنفیذ ● . 

ینجح طالب كل قانون من 1116 القسم یحتوي  (ESSA) الباب متطلبات على 
 وأفراد األمور أولیاء إلشراك المدارس وأنظمة للمدارس أ األول ، الجزء

كاتوسا مقاطعة مدارس دائرة. أطفالھم تعلیم في األسرة : 
 الوالدین أن لضمان األولى الفئة من مدارسھا مع ستعمل ●

 تفي األسرة مشاركة وسیاسات المدرسة مستوى على المطلوبین
القسم ھذا بمتطلبات   

 باتفاقیات المتعلقة القواعد ستتبع مدرسة كل أن من وستتأكد ●
المدرسة/  الوالدین . 

 تطویرھا تم أ ، والتي األول ، الجزء بالباب الخاصة النظام خطة كانت إذا
المشاركین ،  األطفال وأسر األمور ألولیاء مرضیة غیر ، ESSA بموجب

 الخطة مع واألسرة الوالدین من تعلیقات أي المدرسة منطقة ترسل فسوف
 تطلب سیاسة كل. التربیة قسم الوالیة إلى الخطة المدرسة منطقة تقدم عندما

المدخالت ھذه مثل  تطلب مرفقة غالف ورقة على النظام نھج یحتوي .
 .اإلدخال

 

 

QUESTION: WHAT DOES YOUR SCHOOL CALL CATOOSA F.A.S.T.? 
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 للعام المنطقة في واألسرة الوالدین مشاركة سیاسة لتحسین واألفكار االقتراحات وتقدیم للمشاركة األمور أولیاء جمیع دعوة تمت مشترك بشكل
 بالمنطقة الخاصة الویب مواقع على المدخالت عن إعالنًا ونشرت االجتماع ھذا عن والعائالت األمور أولیاء المنطقة أبلغت23-2022 الدراسي

األمور ألولیاء االستشاري المجلس األولى الفئة من مدرسة كل استخدمت. للمدارس اإلخباریة النشرات إلى والمدرسة ، باإلضافة  (PAC) لمراجعة 
المدخالت تطلب التي الحالیة المنطقة سیاسة من نسخ وتوزیع الدراسي العام نھایة قبل واألسرة المنطقة في الوالدین مشاركة سیاسة . 

بالمنطقة األمور ألولیاء االستشاري المجلس كاتوسا مقاطعة تجري  (DAC) استشاري مجلس كل من األمور أولیاء عن ممثلین من یتألف الذي 
 المشورة تقدیم ھو المجلس ھذا من الغرض. ككل الحضور ، والمجتمع في یرغب أمر ولي األولى ، وأي الدرجة من مدرسة كل في األمور ألولیاء

تسعى.  الخطة على والموافقة أ األول ، الجزء الباب برامج في األسرة بمشاركة المتعلقة األمور جمیع بشأن  DAC مدخالت على الحصول إلى دائًما 
. الحاجة ذات الموضوعات أو اآلباء یطلبھا التي الرئیسیة الموضوعات حول معلومات وتوفر واألسرة المنطقة في الوالدین مشاركة سیاسة حول

 خالل من المجتمعیین الشركاء مع والمشاركة التعاون أیًضا المنطقة ستشجع نشر.المجلس ھذا في للعمل األعمال وشركاء المجتمع قادة دعوة سیتم
ذلك في بما العامة االجتماعات في المعلومات بالمنطقة ، وتوزیع الخاص الویب موقع على المعلومات  Catoosa County Collaborative. خالل 

DAC ، تحسین خطة وناقشوا أیًضا اآلباء راجع  LEA الموحدة (CLIP) والتحسین للدعم الشاملة المدرسة وخطة . 

. 

في واألسرة المنطقة في الوالدین مشاركة سیاسة دمج النھائیة ، تم المراجعة عند  CLIP لتقدیم األمور بأولیاء نرحب. الوالیة إلى تقدیمھا تم التي 
 المدارس إلى مكتوبة تعلیقات إرسال طریق عن أو الویب على التعلیمیة المنطقة موقع على وقت أي في بالسیاسة المتعلقة والمالحظات التعلیقات

الدراسي العام بھذا الخاصة السیاسة في 2022 أبریل 11 بحلول تلقیھا تم التي التعلیقات جمیع تضمین تم. المحلیة . 

 المدرسیة االجتماعات خالل توزیعھا والمدارس ، وتم التعلیمیة المنطقة مواقع على التعلیمیة المنطقة في واألسرة الوالدین مشاركة سیاسة نشر تم
 یجتمع. بالمدارس األسرة موارد مراكز في إتاحتھا وتم الدراسي العام ھذا في األخرى واألسرة الوالدین مشاركة وأنشطة األول الباب من السنویة

األمور أولیاء مشاركة ومنسقو المدراء  (PICs) ألنشطة للفرص ویخططون واألسرة الوالدین مشاركة متطلبات یراجعون حیث عمل خطة الستكمال 
والمدرسة المنطقة سیاسات تعكس التي األسرة مشاركة . 

 تقویة

لضمان األول الفصل مدارس لجمیع والدعم المساعدة سیقدمون األسرة مشاركة ومنسقي التعلیمیة بالمنطقة اآلباء : 
مشاركة متطلبات تلبیة ●   
واألسرة الوالدین مشاركة وأنشطة استراتیجیات وتنفیذ واألسرة الوالدین ● .  

مدارس ستتلقى  Title I األسرة مشاركة وتعزیز تحسین على لمساعدتھم األسرة مشاركة ومنسقي بالمنطقة األمر ولي من وموارد إخطارات .
المدرسیة والزیارات المتكررة االتصاالت إلى باإلضافة  تدریبیة ودورات اجتماعات المنطقة في األمور وأولیاء األسرة مشاركة منسقو ، 

. األسرة مشاركة وأنشطة خطط لمراجعة األسرة مشاركة ومنسقي األمور وأولیاء األول الباب من المدارس مدیري مع بانتظام مجدولة
 وتنفیذھا واألسرة الوالدین مشاركة وثائق لجمع اإلنترنت عبر برنامج وھو ، Title 1 صندوق Catoosa County Title I یستخدم

المدرسة فعالیات المنطقة منسقو یحضر. منھا والتحقق وتنظیمھا . 

Members of the District Advisory 
Council incorporate information from 
annual evaluation graphs and parent 

comments into the revised district 
policy for the following school year.. 
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األموال حجز   

 المالیة السنة في تتلقاھا التي األول الباب ألموال اإلجمالي المبلغ من األقل على المائة في 1 بنسبة كاتوسا مقاطعة مدارس منطقة ستحتفظ
من 1116 القسم وفي السیاسة ھذه في المدرجة واألسرة الوالدین مشاركة متطلبات لتنفیذ 23  ESSA. مقاطعة مدارس دائرة ستقوم 

 مشاركة وأنشطة برامج لدعم األول العنوان مدارس إلى المائة في 1 البالغة النسبة ھذه من األقل على المائة في 90 بتوزیع كاتوسا
 تطویر في األولى الفئة من مدرسة كل لمساعدة اواضحً  وتواصًال  إرشادات المنطقة ستوفر. المحلي المستوى على واألسرة الوالدین

 مرتین األول العنوان منسق یجتمع. األمور أولیاء وتوصیات المقدرة االحتیاجات تتناول والتي واألسرة الوالدین لمشاركة مناسبة میزانیة
 مع یتحدث المنسق. محددة تعلیمات على للحصول الفیدرالیة البرامج دلیل ویقدم األول الباب من المحدد الدعم على للحصول العام في

الشھریة اإلداریة االجتماعات في المدارس مدیري . 

t  

 
مدارس من مدرسة كل الدراسي ، ستجمع العام مدار على  Title I أموال استخدام بكیفیة یتعلق فیما واألسر األمور أولیاء من اقتراحات 

 االجتماعات ھذه من والدقائق التعلیقات بطاقات مراجعة ستتم. والمدرسة التعلیمیة المنطقة مستوى على القادم العام في األسرة مشاركة
 أموال غالبیة إنفاق یتم. األسرة مشاركة میزانیة في التغییرات في والنظر القادم الدراسي للعام الحاجة مجاالت لتحدید المنطقة قبل من

 االھتمام إلى یحتاجون الذین للطالب إضافیة مساعدة لتقدیم أو الدراسیة الفصول في الطالب عدد لتقلیل الموظفین على األول الباب
معینة باحتیاجات . 

تعتبر واألمھات لآلباء مفیدة استشاریة فرص  
 المدخالت

Schools distribute input cards at every 
opportunity to gather input on a variety of 

topics including how Title I money is spent.  
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. عام كل تطویرھا یتم التي والمدارس التعلیمیة المنطقة تحسین لخطط األساسیة المكونات من األسرة وأفراد الوالدین من واالقتراحات

لحضور مدعوون واألسر األمور أولیاء جمیع  Parent Café ، إدخال للمنطقة ، واجتماع االستشاري والمجلس  CLIP ، وجمیع 
فئة من المدرسیة األحداث  Title I واقتراحاتھم أفكارھم مشاركة والعائالت والمجتمع األمور أولیاء من یُطلب. القسم ھذا في الموضحة 

للطالب األكادیمي التحصیل أھداف إلى الوصول على والطالب والمدارس المنطقة لمساعدة . 

  اجتماعات تحسین المدرسة الربیعیة

 المجتمع وأعضاء األسرة وأفراد لآلباء) لآلباء االستشاري المجلس( اجتماًعا األولى الفئة من مدرسة كل الربیع ، ستستضیف فصل خالل
 األمر القیاس ، وولي وبیانات المدرسة واختبار المدرسة مستوى على التحسین خطة لمراجعة المستدیرة المائدة مناقشات في للمشاركة
 وأفراد اآلباء إلى الدعوات إرسال سیتم. األسرة مشاركة وبرامج میزانیة حول مدخالت تقدیم إلى األسرة ، باإلضافة مشاركة وسیاسات

 للمدرسة اإللكتروني والموقع اإللكتروني البرید ورسائل الرسائل طریق عن المنزل إلى إشعارات مدرسة كل سترسل. طرق بعدة األسرة
االجتماع ووقت بتاریخ إلعالمھم والنص االجتماعي التواصل ووسائل . 

 

 استخدام بشأن واألسرة الوالدین مدخالت توفیر أیًضا یمكن
 من واألسرة الوالدین مشاركة برامج لدعم األول الباب أموال
 االستطالع یحتوي. للمنطقة السنوي للتقییم الربیع مسح خالل

 باإلضافة األسریة والمشاركة الوالدین بمیزانیة تتعلق أسئلة على
تعلیقاتھم لتقدیم واألسر لآلباء أقسام إلى .

القدرات بناء
 بناء إلى كاتوسا مقاطعة مدارس دائرة تسعى. التعلم وفرص والتدریب الموارد توفیر خالل من النمو إلى القدرات بناء یشیرسابقة ،  فقرة نقالً عن 

القویة األسریة المشاركة أجل من واألسرة األمور وأولیاء المدرسة قدرة : 

األسرة وأفراد لآلباء الفعالة المشاركة لضمان ●   
للطالب األكادیمي التحصیل لتحسین والمجتمع األمور وأولیاء األول الفصل مدارس بین الشراكة ودعم ● . 

 الدعم ، ستقوم لھذا القدرات لتطویر. المدرسیة واألنشطة التعلیمیة المنطقة مستوى على والبرامج األنشطة خالل من ذلك تحقیق سیتم
 األكادیمي الدعم فریق نموذج. والمجتمع األسرة مشاركة مبادرات من متنوعة مجموعة ودعم بتنفیذ العامة كاتوسا مقاطعة مدارس

كاتوسا في لألسرة  (FAST) المبادرات ھذه أحد ھو األسرة لمشاركة . FAST واألسر المعلمون یتشارك حیث كاتوسا مقاطعة برنامج ھو 
المنزل في التعلم أنشطة خالل من األكادیمیة األھداف لتحقیق البیانات على القرارات تعتمد  . . 

 :ستعمل المنطقة التعلیمیة لمقاطعة كاتوسا كمنطقة ومن خالل مدارسھا من الباب األول لتقدیم المساعدة لآلباء - بناء قدرات أولیاء األمور
وتقدمھم طالبھم بتعلم المرتبطة والمنطقة للوالیة األكادیمیة المعلومات فھم في ●  ، 
األول العنوان ببرنامج المتعلقة المعلومات فھم في ●  ، 
المحلیة األكادیمیة والتقییمات للوالیة الصعبة األكادیمیة المعاییر توفیر خالل من ●  ، 
للتقییم البدیلة األشكال ذلك في بما جورجیا لطالب المطلوبة التقییمات توفیر خالل من ●  ، 
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الطالب أداء قیاس باختبار المتعلقة البیانات باستخدام األمور أولیاء مع المؤتمرات عقد وفي ●  (FAST). 
األول ،  العنوان فئة من مدرسة لكل اإلخباریة النشرة خالل من ومشاركتھا المدرسة مواقع على االجتماعات ومواقع تواریخ نشر سیتم

ذلك إلى االجتماعي ، وما التواصل وسرادق ، ونصوص ، ووسائل .   
 ذلك في ومواد ، بما موارد على ستحتوي التي والمدارس التعلیمیة المنطقة مواقع على الصفحات كاتوسا مقاطعة مدارس منطقة ستنسق

 ھذه من نسخ توفیر سیتم. المنزل في أطفالھم مع العمل على واألسر اآلباء لمساعدة الممارسة الدراسة ، وتقییمات الوالدین ، وأدلة أدلة
 النسخ ذلك في اإلنترنت ، بما إلى محدود وصول لدیھم یكون قد الذین والعائالت واألمھات لآلباء األول العنوان مدارس جمیع في المواد

اإلنترنت وعبر إلكترونیًا بعضھا تقدیم مع للقراءة قابل بتنسیق المواد تقدیم یتم.  الحاجة حسب األخرى واللغات اإلسبانیة باللغة .  

 في بما( األخرى الرقمیة التعلیمیة والموارد اإلنترنت عبر الطالب معلومات نظام فھم في واألسر اآلباء لمساعدة التدریب تقدیم سیتم
 ورش وأوقات مواعید تحدید سیتم). المتطوعین تدریب اجتماعات في المدمجة والنشر الطبع حقوق قرصنة أضرار حول التثقیف ذلك

 من أطفالھم مساعدة في یرغبون الذین لآلباء التكنولوجیة االحتیاجات تلبیة یتم. حدة على مدرسة كل قبل من عنھا واإلعالن ھذه العمل
الورقیة والمعلومات الشخصیة العمل اإلنترنت ، وورش عبر( اآلباء بوابة وتدریب اإلنترنت عبر التعلیمات خالل ). 

 

 عبر المنزل إلى المرسلة األنشطة إلى المرجعیة ، باإلضافة المواد من متنوعة مجموعة توفیر واألطفال ، یتم لآلباء األمیة محو احتیاجات لتلبیة
بكثرة اإللكترونیة القراءة كتیبات تتوفر. تقییمھا تم التي الطالب واحتیاجات الدراسي الفصل تعلیمات مع ھذه تتوافق .Catoosa FAST أحداث . 
 

 لمحو شھریة استشاریة اجتماعات ویحضرون التعلیمي كاتوسا مقاطعة مركز مع األسریة المشاركة ومنسقو المنطقة في اآلباء یشترك
مثل كاتوسا مقاطعة في التعلم مركز بعروض األمور أولیاء إبالغ یتم. األمیة  GED محو احتیاجات لتلبیة األساسي الكبار وتعلیم 

 الوالدین لدى والكتابة القراءة معرفة أن ثبت بأنھ كاتوسا مقاطعة تقر. مجانًا األطفال ورعایة النقل توفیر یتم. لدیھم الشخصیة األمیة
 - كاتوسا مقاطعة مكتبة مع شراكة فریق في األسریة المشاركة ومنسق المنطقة في الوالدان یعمل. أطفالھم لدى األمیة بمحو مرتبطة

واألسرة األطفال لدى األمیة محو یعالج الذي - المبكر األمیة محو عمل فریق . 
 

 والغرض. والمجتمع واألسر اآلباء لجمیع مفتوح إنھ. عدیدة سنوات منذ للمنطقة االستشاري المجلس كاتوسا مقاطعة مدارس دائرة أنشأت
 واألسر اآلباء ومنح أ األول ، الجزء الجزء برامج في واألسرة الوالدین بمشاركة المتعلقة األمور جمیع بشأن المشورة تقدیم ھو منھ

والمدخالت للنقاش منبًرا والمجتمع .  
 

 التكامل مع برامج مرحلة ما قبل

 وبرامج المحلیة المدرسة قبل ما برامج مع بالمنطقة األسرة مشاركة برامج وتدمج العامة كاتوسا مقاطعة مدارس منطقة ستنسق المدرسة
 والموظفین التدریس ھیئة أعضاء دعوة خالل من المنطقة في والوالیة الفیدرالي المستوى على الممولة األخرى المدرسة قبل ما

األسریة المشاركة أنشطة على المركزة االجتماعات لحضور البرامج تلك من والعائالت .   

 المعلومات وتلقي المدارس في التجول من اآلباء یتمكن حتى انتقالیة اجتماعات االبتدائیة المدارس معظم الربیع ، ستستضیف في
سینسق. أیًضا وصیف ربیع كل اإلعدادیة للمدارس االنتقال اجتماعات تُعقد. األطفال ریاض لمرحلة وأطفالھم ھم إعدادھم في للمساعدة  

CCPS أیًضا مع ھذه البرامج لضمان إبالغ أولیاء األمور بالموارد المتاحة. 

 Title III التكامل مع برنامج

 بمساعدة األسریة والمشاركة الوالدین لبرنامج األول والباب الثالث المقاطعة عنوان وتدمج العامة كاتوسا مقاطعة مدارس دائرة ستنسق
مدرسة ومعلمي واألسرة الوالدین مشاركة ومنسقي األول العنوان ومنسق الثالث الباب منسق  ESOL سیدعو.  كاتوسا مقاطعة في  CCPS 

. العام مدار على األسرة مشاركة أنشطة على تركز التي التخطیط اجتماعات لحضور البرامج تلك من والموظفین التدریس ھیئة أعضاء
 في بھا التحدث یتم التي باللغة لآلباء التواصل توفیر ھو معًا ، ھدفنا. مختلفة وأولیاء عائلیة أنشطة في الثالث الباب معلمو سیشارك

سینسق. المنزل  CCPS التحریریة الترجمة خدمات توفیر یتم. المتاحة بالموارد األمور أولیاء إبالغ لضمان البرامج ھذه مع أیًضا 
 .والشفویة حسب الحاجة



 

7 
 

 

ستجري منطقة مدارس مقاطعة كاتوسا ثالث دورات تدریبیة خالل العام الدراسي لمدیري المدارس  - بناء قدرات العاملین بالمدرسة
أجل من بالمدرسة الشخصیة المعلومات لمراكز الشھریة واالجتماعات : 

األسرة مشاركة لزیادة االستراتیجیات ومناقشة تعلم ●  ،  
لألسرة األكادیمي الدعم فریق نموذج ذلك في واألسرة ، بما المدرسة بین التواصل وتحسین ●  (FAST) األسریة للمشاركة  ،   
والمجتمع األمور أولیاء مع عالقات وبناء ●  ،  
لمشاركة فعالة أنشطة وتقدیم ●   
المدرسة في واألسرة األمور أولیاء مشاركة خطط/  سیاسات واألسرة ، ووضع الوالدین ●  ،  
األمور أولیاء مع المدرسة مواثیق وتطویر ● . 

 

 مدارس منطقة ستستضیف.  االقتضاء عند األول العنوان مدارس وموظفي التدریس ھیئة أعضاء إلى التدریبات ھذه تقدیم إعادة سیتم
 ثنائي التواصل وتحسین ترحیبیة بیئات خلق على سیركز الذي المناسبین التدریس ھیئة وأعضاء المدرسة لموظفي تدریبًا كاتوسا مقاطعة

العائالت مع االتجاه .           

 أیًضا سیتم. العائالت إشراك كیفیة حول األبحاث وأحدث مفیدة تلمیحات بخصوص والموظفین الكلیات إلى النصائح أوراق إرسال سیتم
لألسرة األكادیمي الدعم فریق نموذج حول معلومات مشاركة  (FAST) ستوضح. األسرة لمشاركة  PICs استخدام كیفیة المدرسة لموظفي  

Google Drive مثل االتصال وسائل على المعلمین تدریب تم. المستندات لترجمة  Classdojo و Remind توفر لضمان ذلك إلى وما 
یومي بشكل لآلباء المعلومات .  

 

 تقییم
 الوالدین مشاركة سیاسة وفعالیة لمحتوى سنویًا تقییًما كاتوسا مقاطعة مدارس منطقة عام ، ستجري كل في والعائلة الوالدین مشاركة

للوالدین سنوي استطالع خالل من األول العنوان تحمل التي للمدارس األكادیمیة الجودة لتحسین األسرة مشاركة وأنشطة واألسرة . 

 لتقدیم لآلباء استطالًعا تنشر/  المنزل إلى األول العنوان مدارس من مدرسة كل مارس ، سترسل أوائل/  فبرایر أواخر من اعتباًرا
 التواصل ووسائل المدرسة مواقع على االستطالعات ھذه نشر سیتم. واألسرة الوالدین وبرامج بأنشطة یتعلق فیما قیمة مالحظات

الوالدین راحة أجل من االجتماعي .  

االستراتیجیات لتصمیم النتائج استخدام سیتم. ھذه واألسرة الوالد سیاسة وفعالیة لمحتوى تقییًما المقاطعة ستجري : 

الفعالة األسریة المشاركة لتحسین ●  ،  
الوالدین مشاركة أمام المحتملة الحواجز وإزالة ●  ،  
واألسرة الوالدین مشاركة سیاسات ومراجعة ● . 

الوصول إمكانیة  
 قانون من 1116 القسم في علیھا المنصوص واألسرة الوالدین مشاركة متطلبات تنفیذ عند

واالجتماعي البیئي التعلیم  (ESSA) ، المنطقة في األسرة مشاركة منسقو سیتواصل 
 ذوي اآلباء لمشاركة الكاملة الفرص لضمان الطالب دعم خدمات مكتب مع ویتعاونون

 األطفال أمور اإلعاقة ، وأولیاء ذوي اإلنجلیزیة ، واآلباء اللغة في المحدودة الكفاءة
 للوالدین یمكن بلغة المدرسیة والتقاریر المعلومات تقدیم ذلك في بما المھاجرین

 األصلیة باللغات المنزل إلى إرسالھا سیتم التي والموارد الوالدین إخطارات على المدرسة طاقم تدریب العام ، سیتم بدایة في. فھمھا
 .للوالدین

How well does the 
school encourage you 

to play a role in the 
school improvement 

planning process?  
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 األخرى المدرسیة الرسائل المحلیة ، وأنظمة اإلخباریة اإلعالم والمدرسة ، ووسائل بالمنطقة الخاصة الویب مواقع المنطقة ستستخدم
 للوالدین یمكن بلغات العملي الحد إلى التعلیمیة المنطقة موقع على المنشورة المعلومات ترجمة سیتم. األمور ألولیاء معلومات لنشر

 .فھمھا

 

بك الخاصة التقویمات على عالمة وضع

 مسح الوالدین السنوي
 2023 مارس

 
 اجتماع الوالدین ومنسق المشاركة األسریة

شھر كل من الثالث الخمیس یوم  
 

 العنوان األول مقھى الوالدین
كاتوسا بمقاطعة التعلم مركز في  

 2022 دیسمبر
 العنوان األول المجلس االستشاري للمنطقة

كاتوسا بمقاطعة التعلم مركز في  
 2023 مایو

 
 اعتماد

 األطفال أسر وأفراد األمور أولیاء مع علیھ واالتفاق مشترك بشكل تطویره تم المنطقة مستوى على واألسرة الوالدین مشاركة سیاسة
المنطقة وموظفي والمدرسة األمور أولیاء تعاون من یتضح كما أ األول ، الجزء الباب برامج في المشاركین . 

 ھذه المدرسة منطقة ستوزع. 2023-2022 الدراسي للعام ساریة وستكون 2022 أبریل 11 في السیاسة ھذه مراجعة تمت
سبتمبر 1 قبل أو في أ األول ، الجزء الباب من المشاركین األطفال أمور أولیاء جمیع على متعددة بطرق السیاسة  2022. 

زیارة ؟ یرجىاجتماعاتنا حضور على قادر غیر : 
http://www.catoosa.k12.ga.us/؟PN=Pages&SubP=Level1Page&L=2&DivisionID=10671&DepartmentID=10782&PageID=14877&ToggleSideNav=ShowAll 

ودقائقھ االجتماع وثائق لمراجعة . 

 .مع أي تعلیقات أو مخاوف ghaynes@catoosa.k12.ga.us أو جینا ھاینز على kjablonski@catoosa.k12.ga.us اتصل بكریستي جابلونسكي على

 

mailto:kjablonski@catoosa.k12.ga.us
mailto:ghaynes@catoosa.k12.ga.us
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