
ي باتلفيلد  2206 ي ب واي.دبليو ك

bes.catoosa.k12.ga.us http:// مراجعة تاريخ
2022مارس  3الخطة: 

 9183GA-866-30742706قدم. 
Oglethorpe، 

تمت ماكريري كينت الدكتور المدير 
ي مراجعته  2022فبراير ف

ةالمعركة ساحة  االبتدائي
واألسرةالوالدين مشاركة سياسة 

ي العام  2023-2022الدراس

Machine Translated by Google



2

تجدول  المحتويا

ت  9التواصل صفحا

ت األسرية المشاركة وأنشطة برامج  5-4الصفحا

ت  8الصفحة والوالدين المدرسة تعهدا

3الصفحة علم عن المسبقة الموافقة دور 

ة معايير  ت الدول 11الصفحة االختبار ومعلوما

7الصفحة المدرسة مستوى عىل الخطة 

6الصفحة األسرة موارد مركز 

ي ما  3الصفحة األول؟ العنوان من المدرسة سياسة ه

10الصفحة الوصول 

12اإلدخال صفحة 

6الصفحة األسري االرتباط تعريف 

Machine Translated by Google



علمعن المسبقة الموافقة دور 

ي ما  األول؟العنوان من المدرسة سياسة ه

ي التعليم قانون من كجزء األوىل الدرجة من مدرسة أنها عىل  Elementary Battlefieldتحديد تم  جهود لدعم األول العنوان تصميم تم  1965 .(ESEA)لعام والثانوي االبتدائ
ة المدارس إصالح  ة الحكومي ة المعايير بتحدي المرتبطة والمحلي س لتحسين الجهود وتعزيز تعزيز أجل من للوالية األكاديمي ب. والتعلم التدري العنوان برامج تستند أن يجب للطال
ب تحصيل لتحسين فعالة وسائل عىل األول  ت وتتضمن الطال مع باالشتراك مكتوبة سياسة وضع  I Titleمدارس جميع عىل يجب واألسرة. الوالدين مشاركة لدعم استراتيجيا
ياء جميع  ياء مشاركة لتحسين فرًصا  BESستوفر كيف تصف خطة هذه األمور. أول ب. تعلم لدعم األمور أول ت  BESتقدر الطال هما ياء ومشاركة مسا شراكة إلنشاء األمور أول

ي المتمثل المشترك الهدف أجل من متساوية  ب. تحصيل تحسين ف ي المختلفة الطرق الخطة هذه تصف الطال للوالدين يمكن وكيف األسرة مشاركة  BESبها ستدعم الت
ي المساعدة  ي والمشاركة التخطيط ف ث األنشطة ف ب تعلم لتعزيز واألحدا ي الطال ي السياسة هذه توفير سيتم والمدرسة. المنزل ف من لتوزيعها نسخ توفير خالل من المجتمع ف
ة المكتبة  ي كاتوسا مقاطعة ومركز المحلي ي والموجود التعليم هة ف مدرستنا.رد

ياء مشاركة منسق يوفر  ت المساعدة  (PIC)األمور أول ي للمعلمين والمعلوما ت وموظف هم المدارس ومديري التلميذ خدما حول الموظفين تثقيف خالل من الموظفين من وغير
ة قيمة  همي ت وأ هما ياء مع والعمل التواصل خالل من المساعدة المنسق يقدم األسرة. مسا  PICتتواصل األسرة. موارد مركز عىل الحفاظ إىل باإلضافة متساوين كشركاء األمور أول
ي  ت. بالمخاوف إلبالغهم الوالدين ، مع اجتماع كل بعد الموظفين مع  BESف ياء مع التعامل وفائدة بقيمة يتعلق فيما للمعلمين للنظام  PICsتقدم واالنتصارا ي األمور أول تعليم ف

أطفالهم.

ت جميع من اآلباء إشراك إىل وتسعى تطوعًيا برنامجًا أيًضا  PICتنسق  ة الفئا ي كمتطوعين.السكان

ت عىل الردود تضمين يتم  ت عىل الحصول طلبا ي الموقع عىل دوري بشكل اآلباء استطالع نتائج إىل استناًدا إضافية معلوما األول العنوان من الشهرية اإلخبارية والنشرة اإللكترون
الحاجة.عند الوالدين إىل وإرسالها األسرية والمشاركة الوالدين 
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ياء  ي للتطوع مدعوون األمور أول ة.  Battlefieldمدرسة ف ي قصيرة تدريبية جلسة توفير يتم االبتدائي األول العنوان التبويب عالمة ضمن اإلنترنت عبر التدريب ويتوفر المدرسة ف
ت تحديث عىل أيًضا  PICتعمل الويب. عىل المدرسة موقع عىل  ة المعلوما ي ياء المتاحة الحال  ، Iالتبويب عالمة ضمن الويب عىل المدرسة موقع عىل عليها والحفاظ األمور ألول
Title  ي ي للمدرسة ، الشهرية اإلخبارية النشرة وف .Facebookعىل الوالد صفحة وعىل  Engagement Family & Parent I Titleالشهرية اإلخبارية النشرة وف
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األسريةالمشاركة وأنشطة برامج 

ي األمور أولياء سيقوم  ت األسرة ، مشاركة سياسة بتطوير  BESف ي المدرسة مستوى عىل األول العنوان وخطة بالصف ، الخاصة واالتفاقيا ت ف يقوم  .PACوالربيع الخريف اجتماعا
ت جميع ومراجعة بتطوير المدارس مديرو  ت السياسا ت وفًقا الفيدرالية بالبرامج المتعلقة واإلجراءا ة. لإلرشادا ي ت طلب يتم الفيدرال ت جميع مدخال ة السياسا ي األول العنوان وميزان
ي العام مدار عىل  ي يتم الويب. عىل المدرسة موقع وعىل اجتماع كل ف ت عىل للحصول السع ي المدرسة مستوى عىل خطة األول العنوان بشأن الوالدين من محددة مدخال بداية ف
ي.عام كل  دراس

ة  Battlefieldمدرسة ستستضيف  ث االبتدائي ي األحدا ي الت ياء المدرسة بين الشراكة وتدعم للوالدين قوية مشاركة تبن ي التحصيل لتحسين والمجتمع األمور وأول ب. األكاديم للطال
ت سُتعقد  ي االجتماعا ت ف ة أوقا ت  Transit Catoosaيوفر للمشاركة. اآلباء لجميع الفرصة إلتاحة تقريًبا اإلنترنت عبر ومساًء) الظهر ، وبعد (صباًحا ، مرن التكلفة ، منخفضة مواصال
ي الخدمة بهذه اآلباء إبالغ ويتم  ت تلبية سيتم اجتماع. دعوة كل ف ي األطفال رعاية طلبا ت أثناء المدرسة سن ف اإلمكان.قدر االجتماعا

س قبل من الوثائق هذه مراجعة سيتم  ياء االستشاري المجل ب من األمور ألول ي األول البا ي العام نهاية ف ي الوثائق هذه توزيع يمكن حتى الدراس ي العام بداية ف المقبل. الدراس
ي وضعه تم الذي االتفاق هو الوحيد االستثناء  ي. العام بداية ف ي (بما الوثائق هذه كل الدراس ت) ذلك ف ي المدرسة ، موقع عىل متاحة الترجما ي األسرة ، موارد مركز ف موارد مركز ف
ي األسرة  ي توزيعها ويتم الرقم ت إرسال يمكن الوالدين. مع اجتماع كل ف ب إىل بالبريد وإرسالها الضرورة عند بالبريد المستندا ي.التعلم طال الرقم

ياء  ي األمور أول ة  Battlefieldمدرسة ف ب من السنوي االجتماع إىل مدعوون االبتدائي هم يتم حيث األول البا ي وحقهم  I Titleلبرنامج شرًحا إعطاؤ ي المشاركة ف أطفالهم. تعليم ف
ت اإلخبارية والنشرة المدرسة سرادق عىل السنوي االجتماع عن اإلعالن يتم  ة والدعوا ي وصفحة المنزل إىل المرسل ي. والموقع  Facebookعىل األمر ول ياء إلبقاء اإللكترون األمور أول
ت توزيع يتم كامل ، اطالع عىل  ة النشرا ي ي التال ب السنوي االجتماع ف ي (بما أعمال جدول األول: للبا ت األول) ، العنوان ميزانية ذلك ف ي واألسرة الوالدين مشاركة وسياسا النظام ف

ي واالختبار والمدرسة ،  ت للتميز ،  GAومعايير جورجيا ، ف ة البرنامج ، المدرسة مستوى عىل  1العنوان ومكونا ت ثالثية مع التواصل وكيفي هذه طفلك. بمعلم الخاصة الطيا )
ت النماذج  المدرسة.)موقع عىل  I Titleالتبويب عالمة ضمن دائًما متاحة والترجما

4

Machine Translated by Google



س -السنوي االجتماع األول العنوان  • أغسط

ت وشرح  فبراير. (MAP -اختبار بيانا

ت  • س -المفتوح البي أغسط

ياء  GAمعالم  • مارسفبراير /  -األمور ألول

Night WIN •  ت  -أحتاجه (ما ي النجاح عىل أطفالهم لمساعدة لآلباء معلوما مراجعة -المدرسة ف
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ي العام أنشطة تعتمد  ث عىل  2023-2022الدراس ة أحدا ت من نموذجي ت  -السابقة السنوا للتغييرعرضة األوقا

ت تقديم يتم  ياء اجتماعا ت من متنوعة مجموعة حول األمور أول ي الموضوعا ت وف ت وعبر اليوم من مختلفة أوقا خالل من اإلخطار إجراء سيتم الوالدين. مشاركة لزيادة اإلنترن
ي بما الوسائط من متنوعة مجموعة  ت ، ذلك ف ت الدعوا ت اإلخبارية ، والنشرا ة ، والتنبيها ت النصي ة ، والمكالما إىل وما  ، Facebookوصفحة والسرادق ، والرسائل ، الهاتفي

ت وستُبذل ذلك.  ة محاوال ي العوائق إلزال ت أو والترجمة النقل مثل األسرة مشاركة دون تحول الت العمل من اآلباء تمكين إىل التدريبية األنشطة تهدف الفورية. الترجمة احتياجا
ت مشاركة أجل من التكنولوجيا استخدام سيتم اإلنجاز. لتحسين أطفالهم مع  ت هذه من المعلوما ت تقديم وسيتم الحضور يستطيعون ال الذين أولئك مع االجتماعا اجتماعا

ت. عبر افتراضية  ت محاضر جميع تتوفر اإلنترن ي (بما االجتماعا ت) ذلك ف المستخدمة األساليب تتضمن قد المدرسة. موقع عىل األول العنوان التبويب عالمة ضمن الترجما
ت  ت مشاركة أو الويب ، موقع عىل المتوفرة المعلوما ي التواصل وسائل عىل التسجيال ي الفيديو دروس أو االجتماع ها تم الت ت.تفسير كيفية لشرح إنشاؤ البيانا

ة  • يل ت والهندسة والتكنولوجيا العلوم ل فبرايريناير /  -والرياضيا

ت من تحقق  ة المعلوما ب مع المنزل إىل المرسل ت من مزيد عىل للحصول الطال لها.المخطط األنشطة حول المحدثة المعلوما

ت وشرح  نوف. (MAP -اختبار بيانا

*

Night WIN •  ت  -أحتاجه (ما ي النجاح عىل أطفالهم لمساعدة لآلباء معلوما مراجعة -المدرسة ف

ي اجتماع  • ياء انتقال ب أمور ألول س الصف طال ة الخام مايو -واليته المنتهي

ث. بعض بين الجمع يتم قد  ث قد األحدا ث تحد ة ، أحدا ت عىل بناًء إضافي األسرةأفراد عىل يجب الوالدين. مدخال

س  • ياء االستشاري المجل نوفمبرأوائل أكتوبر / أواخر  -األمور ألول

ي التوجيه  • س / أواخر  -التطوع أمكن)(إن سبتمبر أوائل أغسط

ي لقاء  • ي إعالم ب ألهال ث الصف طال مايو -القادمين الثال

س.منتصف  -الوالدين توجيه  • أغسط

س اجتماع  • ياء االستشاري المجل أبريلمارس /  -األمور ألول
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واألسرةالوالدين مشاركة تحديد 

األسرةموارد مركز 

ي بنشاط المشاركة عىل األعضاء تشجيع يتم  ي أطفالهم تعليم ف ممتلئوناألسرة أفراد أن  -المدرسة ف

ش تقدم  ة نظرة لآلباء العمل ور ألطفالهم.الوالية منهج يعنيه ما عىل عملي

ي شركاء  ي االقتضاء ، حسب تضمينهم ، ويتم أطفالهم تعليم ف واالستشارةالقرار صنع ف

ي للمساعدة لجان  أطفالهمتعليم ف

ي واألسرة الوالدين مشاركة أن  Elementary Battlefieldمدرسة تعتقد  ي األسرة أفراد مشاركة تعن ت ف ت االتجاه ثنائية منتظمة اتصاال بالتعلم يتعلق فيما مغزى وذا
ي  ب األكاديم األخرى.المدرسية واألنشطة للطال

ي (الموجود األسرة موارد مركز بزيارة وقم تعال  ي) المركز ف ت خالل يومًيا المتاح اإلعالم ة والمواد الكتب لتصفح الدراسة ساعا ب. وللتفقد الدراسي ت األلعا الكتيبا ت  ي بسهولة متاحة والكتيبا ت جميع ف ي الوالدين اجتماعا ي األسرة موارد مركز خيار أيًضا يتوفر األسرة. موارد مركز وف عىل المدرسة وصفحة الويب موقع عىل الرقم
Facebook.  ة الحصر ال المثال سبيل عىل هذه وتشمل ي واالختبار طفلك ، معلم مع التواصل كيفي ت جورجيا ، ف هج المدرسة ، مستوى عىل البرامج ومكونا ومنا األول.العنوان من السنوي االجتماع أعمال وجدول جورجيا ، 

ي المبين النحو عىل أخرى بأنشطة القيام  · الخطةهذه ف

ي أساسًيا دوًرا األسرة وأفراد الوالدان يلعب أن  ·ضمان: هو الوالدين مشاركة من الهدف  ةالوالدين أن  ·التعلم عىل أطفالهم مساعدة ف والعائل
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ت إىل باإلضافة  ي الحق األسرة وأفراد للوالدين  (5-4الصفحة (انظر المنتظمة اللقاءا ب ف ت. طل ت علم عن المسبقة الموافقة ستأخذ اللقاءا ث  BESإدارة إىل الوالدين مدخال حي
ت لدمج طريقة أفضل حول سيتشاورون  ت الطلبا ي واالقتراحا العمل.خطة ف
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ب إلنجاز المدرسة خطة  المشتركالطال

المشتركالهدف أجل من متكافئة شراكة إقامة أجل من الوالدين وإشراك 

ت  ت جميع ترجمة يمكن الموقع). ومعلوما (ملفواحدة زر بنقرة الموقع عىل الموجودة المعلوما

ب. تعلم لدعم المشاركة  ت Elementary Battlefieldُتقدر الطال هما المسا

ياء لمشاركة كاملة فرصة  Elementary Battlefieldسيوفر خطة.  المحدودة ،اإلنجليزية اللغة ذوي األمور أول

ياء اإلعاقة ذوي اآلباء  ت توفير (يتم المهاجرين األطفال أمور وأول ت لجميع ترجما ت االستطالعا ثإىل والدعوا األحدا

الوالدينلتحسين فرًصا  Elementary Battlefieldستوفر كيف تصف خطة هذه هذا؟ ما 

ت جميع ودعوة تشجيع يتم هذا؟ لمن  ة للمشاركة العائال ي الكامل ي الموضحة الفرص ف هذاف
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ة الصفحة (انظر للوالدين. نشاط أي أثناء أو المدرسة مكتب  ة.)اإلدخال لبطاقة الخلفي النموذجي

والخطة حول القتراحاتهم 

ي االبتدائية باتلفيلد مدرسة تطويره؟ يتم كيف  ت جميع ستكون الخطة. بخصوص وقت أي ف أيًضا نوزع عام. حتى لآلباء مدرستنا موقع عىل الخطة نشر يتم الوالدين. مالحظا
ت تقديم أيًضا للوالدين يمكن الوالدين. لمشاركة األموال استخدام اآلباء من يطلب سنويًا مسحًا  ي مالحظا ي وقت أي ف األسرة ،موارد مركز ف المقبل.للعام الخطة لمراجعة تستخدم 

ت عرض  ها التعليقا ي ونشر أنحاءجميع ف

ي المشاركة  ت األنشطة ف يا ب تعلم لتعزيز والفعال ي الطال والمنزل.المدرسة ف
ة  ي المساعدة للوالدين يمكن كيف وتشرح الوالدين مشاركة ستدعم االبتدائي والتخطيط ف

ت ترحب  ت بمدخال يالوالدين وتعليقا ف

ب. تحصيل تحسين  ي المختلفة الطرق الخطة هذه تصف الطال Battlefieldتستخدمها الت

ي نموذج إرسال يتم  الوالدين).إىل المنزل إىل الخيار هذا يشرح إعالم
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هداف  بتعلم أ الطال

واآلباءالمدرسة مواثيق 

هو واآلباء ، المدرسة بين اتفاق تطوير عىل وعائالتنا  Elementary Battlefieldستعمل  ب والمعلمون اآلباء سيطوره اتفاق و والمعلمين اآلباء عمل كيفية لتوضيح مًعا والطال
ب  ي.الصف معايير إىل طالبنا جميع وصول من للتأكد مًعا والطال الدراس

ة المواثيق عىل الموافقة تمت  ي الرسمي س الخريف اجتماع ف ت المواثيق توزيع ذلك بعد يتم  .BESلآلباء االستشاري للمجل استخدام يجب أكتوبر.  31بحلول وإعادتها للتوقيعا
ي المواثيق  ي والمدرسة المنزل ف ت ف ب أو الوالدين مؤتمرا ت حضور مثل: عناصر المواثيق تتضمن  night). WINالمثال سبيل (عىل الطال األنشطة دعم الوالدين ، اجتماعا

ة ،  ي المساعدة المدرسي ت ف ةالواجبا ي المنزل
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همية عىل بالصف الخاصة المواثيق تؤكد  ياء المعلمين بين التواصل أ ياء يوقع األمور. وأول ب األمور أول ي المواثيق عىل والمعلمون والطال منهم كل يلعبه الذي الدور إىل تشير الت
ي  ة ف ي مدخالتهم اآلباء يقدم عادة ، التعليم. عملي ت المعلمون يقدم المفتوح. المنزل ف ياء إبقاء كيفية حول مدخال ب المعلمون يوجه اطالع. عىل األمور أول ي الطال كتابة ف

هم  عليها.والموافقة وتعديلها بمراجعتها اآلباء ويقوم المواثيق ، صياغة تتم أعمالهم. أفضل لتحقيق وعود

هداف تحديد سيتم  ب تحصيل أ ة المنطقة طال ب لجميع التعليمي هداف تحديد سيتم المقاطعة. خالل من الطال ب تحصيل أ هداف عىل بناًء المدرسة ، طال ت المنطقة ، أ وبيانا
ب  ة ، الطال ي ت الحال ياء المعلمين من والمدخال هداف األمور. وأول ي: العام لهذا المعلنة المنطقة أ ب المئوية النسبة "تحسين ه ت أحرزوا الذين للطال ت إتقان درجا  (3،4(المستويا

ي  ب المئوية النسبة وتحسين  8إىل  3من الصفوف ف الثانوية."المدرسة من يتخرجون الذين للطال
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ت االتصاال

ث. األحدا

ة البرامج  • ت خالل من ألطفالهم المتاحة المختلفة المدرسية بالبرامج األمور أولياء بتذكير واإلداريون المعلمون يقوم  -المدرسي مدار عىل أخرى ووسائل منتظمة اجتماعا
ت العام  ة ، (دعوا .(Facebookصفحة سرادق ، ويب ، موقع ورقي

ت عىل نرد نحن  ت تقديم عىل تشجيعهم ويتم لآلباء عمل ورشة كل بتقييم اآلباء يقوم  -االقتراحا بشأنهااقتراحا

ياء عىل المدرسة عن شهرية إخبارية نشرة توزيع يتم  ها ويتم األمور أول ي. الموقع عىل نشر ت تمييز يتم اإللكترون ي المعلوما ت مثل المناسب الوقت ف القادمة ، االجتماعا
ي ، والتقويم  ت ، المدرس ث شهريًا المدرسة موقع تقويم تحديث يتم ذلك. إىل وما والتقييما والمشاركة "الوالدين بعنوان الشهرية اإلخبارية النشرة تتضمن القادمة. باألحدا
ت أيًضا األسرية"  ث المعلوما والقادمةالهامة بالتواريخ فعال تذكير بمثابة المدرسة سرادق القادمة. واألحدا

س مع  Iبعنوان الربيع استطالع نتائج مشاركة يتم  ياء االستشاري المجل ي األمور ألول س الربيع .BESمدرسة ومجل

ياء تزويد سيتم  ت األمور أول ي بالمعلوما ي:بما يتعلق فيما المناسب الوقت ف يل

ت. مناقشا

9

ت أي المسؤولين.  ة غير تعليقا مناسب.بشكل عليها بناًء التصرف يتم مرضي

ت لصياغة اآلباء فرص تتاح  -المشاركة اآلباء عىل يجب  ت وتبادل االقتراحا ياء مع الخبرا ي والمشاركة اآلخرين األمور أول ت ف العام طوال أطفالهم بتعليم المتعلقة القرارا

ي  ي الدراس ت ف ياء اجتماعا ش أو و / األمور أول فيهاوالمشاركة األفكار تبادل عىل اآلباء تشجيع يتم العمل. ور

ي. األداء ومالمح للمدرسة السنوية المراجعة نتائج  • ياء إبالغ عن مسؤولون المدرسة مسؤولو المدرس ت. بهذه األمور أول والموقع الجريدة خالل من ذلك يتم المعلوما
ي  ب اإللكترون ة.وخطا الحال

ت اتخاذ يتم الضرورة ، عند تحسين.  ت بشأن فورية إجراءا والمدرسة PICمع التشاور بعد االقتراحا

ت جميع أن ضمان إىل  BESتسعى  ياء المدرسة ببرامج المتعلقة المعلوما ت األمور وأول ت مكتوبة األخرى واألنشطة واالجتماعا سيتم الحاجة ، عند فهمها. للوالدين يمكن بلغا
ة كل إجراء  ت الشهرية النشرة ترجمة يتم القراءة. قابلية عىل والحفاظ والتفسير للترجمة محاول ت جميع ترجمة يمكن منتظم. بشكل والعقود والسياسا عىل المنشورة المعلوما
ب جميع مع المنزل إىل ذلك تشرح نشرة إرسال يتم المناسبة. اللغة واختيار اللغة تبويب عالمة باستخدام المدرسة موقع  ت نشر يتم  .ESOLطال محاضر جميع ترجما

ت  ت وإرسال الويب موقع عىل االجتماعا ث لكل المترجمة الدعوا المنزل.إىل حد
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العونيد مد 

ت أو والموارد والثانوية ، المتوسطة والمدارس المبكرة ، الطفولة برامج مع  BESشركاء  هزة المنظما ت الجا ة ، للكليا االقتضاء) (حسب أخرى برامج أو اآلباء ، موارد ومراكز والمهني
ي للمساعدة  بنجاح.المدرسة إىل لالنتقال وأطفالهم اآلباء إعداد ف

10

ت  ي المجتمعا ت للمتحدثين اإلنجليزية واللغة  ، (CIS)المدارس ف ي- والمشردين  ، (ESOL)أخرى بلغا فينتو)(ماكين

ت مع  Elementary Battlefieldتعمل  ة المنظما ت المجتمعي ي وتشاركها والشركا ياء مع العمل فرص ف ت.تكوين خالل من والمدارس األمور أول شراكا

ت هذه تحديث يتم  ث تواريخ جميع عىل للحفاظ المعلوما ت األحدا ة. والمعلوما ي ت تضمين أيًضا يتم الحال ة المعلوما ي ي الحال  .Engagementبعنوان الشهرية اإلخبارية النشرة ف
Family & Parent I  ت تضمين أيًضا يتم ي صفحة عىل المعلوما ي األمر ول ياء إلعالم  Facebookعىل المدرسة ف ث األمور أول ة التوعية وفرص والبرامج باألحدا والدعم المحلي
المتاح.

ت مع األسرة مشاركة برامج وتدمج المدرسة تنسق  مثلاألخرى والبرامج الوكاال

ي التعلم مركز يقدم  عىل للحصول الوالدين مشاركة منسق مراجعة المهتمين عىل يجب لآلباء. مجانًا  GEDوتدريب والتكنولوجيا والكتابة القراءة تعليم كاتوسا مقاطعة ف
ي دروًسا  Collaborative County Catoosaيقدم التفاصيل.  ت ف ت جميع نشر يتم لآلباء. األبوة مهارا ت هذه من الواردة المعلوما الويب عىل المدرسة موقع عىل الشراكا

ت.عىل اعتماًدا لآلباء موارد أو عائلية مشاركة كوالد / إما األول العنوان التبويب عالمة ضمن  المعلوما

ي تشجيع يتم  ة الفصول زيارة مثل بطرق المشاركة عىل األعمال ممثل ت وحضور الدراسي ياء اجتماعا الحافز توفير عىل التركيز مرجعيين. وأشخاص ضيوف كمتحدثين األمور أول
ب والتشجيع  ت إىل باإلضافة للطال ة المعلوما والتجارية.المهني

إلخ.
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ة معايير  GAمعالم واختبار الدول

ت شرح يتم  ة التقييما ة الحكومي ي العام مدار عىل لآلباء والمحلي العائليةللمشاركة اجتماع كل ف

النتائج.

منسق.

ب أداء معايير  ي والموظفون المعلمون يشرح  -الطال ة الفصول ف ت بالوالية الخاصة المحتوى معايير الدراسي ياء يتلقى جورجيا. ومعالم المعيارية واالختبارا ت األمور أول ب أداء معايير حول معلوما ي الطال ت ف خالل ومن التقارير بطاقا

ت  ي مع المناقشا ة.اختبار قبل لآلباء عمل ورشة تقديم سيتم الفصل. معلم الحال

ت  ي التقييما س الت ت المدرسة ومسؤولو المعلمون يشرح  -التقدم تقي ت المدرسة تقييما ي التعلم ومستويا ت ف ياء اجتماعا ت األمور. أول ي التقدم وتقارير التقارير بطاقا ب اطالع. عىل اآلباء تبق ي االتصال ُيطل ت وتكون االتجاه ، ثنائ التفسيرا

ة  ة مجرد المعلمين من التفصيلي ة أعضاء يقدم مالحظة. أو هاتفية مكالمة أو نصية رسال س هيئ هم لآلباء المساعدة والموظفون التدري ة الوسائل خالل من أطفالهم تقدم يراقبون و ي الطالب تقدم مناقشة تتم أسرة. لكل المفضل ت ف اجتماعا

منتظمة.عائلية 

ب تقييم نتائج  ة المدرسة  -الطال ت توزيع عن مسؤول ياء عىل االختبار معلوما ت جدولة يتم األمور. أول ي تتردد ال الحاجة ؛ حسب الفردية المؤتمرا االختبارالدولة توفر أن بمجرد التقارير اآلباء يتلقى مؤتمر. طلب ف

ة. بمعايير بالنظام الخاصة الهادئ المحيط جزر بلدان بواسطة المكتوبة المنزلية األنشطة ترتبط  ب للوالدين يمكن الدول BESخالل من ذلك طل

اإلداريين.أو المعلمين 

ت  ي أيًضا (متوفرة المصاحبة الكتيبا األسرة).موارد مركز ف

ي المنهج  ب  Elementary Battlefieldيتضمن  -الدراس ب كتي ي الطال هج الوالية معايير استكشاف يمكن المدرسة. أعمال جدول ف ة للمنا ش ُتستخدم الويب. عىل  DOE GAموقع عىل وفحصها الدراسي ت العمل ور ت والخطابا والنشرا

ي للمساعدة ذلك إىل وما  ة.معايير فهم ف الدول

ت أطفالهم تقدم مراقبة طرق ستكون  ي األداء تحسين كيفية حول واالقتراحا ش ستكون لآلباء. مستمرة األكاديم ياء أيًضا متاحة المساعدة العمل / ور الخاصة الويب ومواقع الوالدين لبوابة األفضل االستخدام كيفية حول األمور ألول

ت  ي جميع تركز المنزلية. بالواجبا يال هج ل ة المنا ب. تحصيل عىل الدراسي ت عقد طلب عىل اآلباء تشجيع يتم الطال معاجتماعا
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ي!فكر  ف

___

ي البريد  اإلرجاع _____________________________________________________________________اإللكترون
طفلك.لمعلم 

ي توزيعه يتم  ي ومتوفر اجتماع كل ف تريدبما لتخبرنا واحدة وامأل البطاقة هذه عن ابحث األسرة. موارد مركز ف

___

___

__________________________________________________________________

ت عىل الحصول إىل البطاقة هذه تسعى  ت.من مدخال العائال

آخر

______________________________________________________________

ي االقتراح أقدم أن أود  األول.العنوان أموال إنفاق بكيفية يتعلق فيما التال

هاتف

ي.تعليم عىل األول العنوان أموال إنفاق يتم كيف أعرف أن أريد  طفل

______________________________________________________________

ي  هواسم

ت من مزيد إىل أحتاج  ي يتعلمه ما حول المعلوما العام.هذا طفل

ي.معلم مع مؤتمر عقد أود  طفل

___

وجه:أفضل عىل بذلك القيام يمكننا كيف أدناه تحقق طفلك. تعليم لتحسين به القيام يمكننا ما حول منك نسمع أن نحتاج 

___

ت إذا  ة ، غير المدرسة مستوى عىل الخطة أو و / السياسة هذه كان فضلكمن مرضي
يهاينز جينا االتصال  ف

ghaynes@catoosa.k12.ga.usأو  706-965-2297
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