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ما هو الباب األول؟
) .تم تصميم الباب  ESEAيتم تحديد غريسفيل االبتدائية باعتبارها عنوان المدرسة كنت كجزء من قانون التعليم االبتدائي والثانوي لعام ( 1965
األول لدعم جهود اإلصالح المدارس الحكومية والمحلية مرتبطة المعايير األكاديمية دولة الصعبة من أجل تعزيز وتعزيز الجهود الرامية إلى
تحسين التعليم والتعلم للطالب .ويجب أن تستند برامج الباب األول على وسائل فعالة لتحسين التحصيل العلمي للطالب وتشمل استراتيجيات لدعم
مشاركة األسرة .ويجب على جميع مدارس الباب األول تتطور بشكل مشترك ،مع جميع ا ألسر ،سياسة مكتوبة مشاركة األسرة .هذه هي خطة
تتناول كيفية غيس سيوفر فرصا لتحسين مشاركة األسرة لدعم تعلم الطالب .غيس تقدر المساهمات وإشراك األسر على إقامة شراكة متكافئة
لتحقيق الهدف المشترك وهو تحسين التحصيل العلمي للطالب .توضح هذه الخطة الطرق المختلفة التي غيس ودعم مشاركة األسرة وكيف يمكن
للعائلة أن تساعد خطة والمشاركة في األنشطة والفعاليات لتعزيز تعلم الطالب في المنزل أو في المدرسة.

خطة المدرسة إلنجازات الطالب المشتركة
كيف يتم تطويرها؟ ترحب غيس إدخال األم والتعليقات في أي وقت بخصوص الخطة .وسوف تستخدم كافة المالحظات األم إلى إعادة النظر في
خطة للعام المقبل .يتم نشر الخطة على موقع مدرستنا للعائالت لعرض ونشر تعليقات على مدار السنة .نحن أيضا توزيع على األسر السنوية
دراسة طلب اقتراحاتهم على الخطة واستخدام األموال لمشاركة األسرة .ويمكن للعائالت أيضا إعطاء ردود فعل في أي وقت في مركز موارد
األسرة الموجودة في الغرفة  ،413مكتب المدرسة أو أي نشاط مدرسي .راجع صفحة الخلفي للحصول على بطاقة إدخال عينة.
لمن هذا؟ ويتم تشجيع جميع األسر ،ودعا إلى المشاركة الكاملة في الفرص وصفها في هذه الخطة .سيوفر غيس الفرصة الكاملة لمشاركة األسر
التي لديها اإلنجليزية محدودة ،واآلباء ذوي اإلعاقة وأولياء أمور األطفال المهاجرة.
الخطة .ويمكن للعائالت الحصول على نسخة من الخطة في ges.catoosa.k12.ga.usأين هو متاح؟ يتوفر في جميع االجتماعات العائلية وفي
مركز موارد األسرة.

األسرة الخطبة الرؤية:
غريسفيل االبتدائية تسعى جاهدة لتوفير بيئة داعمة وإثراء التعلم من خاللها الطالب وتحقيق التميز األكاديمي .ونحن نعتقد أن أفضل وسيلة لتحقيق
ذلك كما ملتزمون الطالب والمعلمين واألسر على العمل معا.

برنامج إشراك الوالدين واألنشطة

* األسرة األحداث *
ستستضيف غيس األحداث لبناء القدرات من أجل المشاركة عائلي قوي لدعم الشراكة بين المدرسة واألسرة والمجتمع لتحسين التحصيل
الدراسي للطالب .ستعقد جميع االجتماعات في أوقات مرنة من أجل تقديم جميع األسر فرصة للمشاركة .وتشمل أوقات مرنة االجتماعات التي
تحدث في الصباح ،خالل اليوم الدراسي ،وفي المساء .تقدم كاتوسا العابر نقل منخفضة التكلفة ،والموافقة المسبقة عن علم يساعد على ترتيب
استخدام السيارات عندما يكون ذلك ممكنا .وتقدم اجتماعات األسرة طوال العام الدراسي على مجموعة متنوعة من الموضوعات وفي أوقات
مختلفة من اليوم لتحقيق أقصى قدر من مشاركة األسرة .وسوف يتم إخطار من خالل مجموعة متنوعة من وسائل اإلعالم بما في ذلك النشرات
اإلخبارية ،رسائل نصية ،والمكالمات الهاتفية ،والرسائل ،سرادق ،وما إلى ذلك سيتم بذلت محاوالت للقضاء على العوائق التي تحول دون انخراط
األسرة مثل النقل والترجم ة  /يحتاج تفسير .وتهدف أنشطة التدريب لتمكين األسر من العمل مع أطفالهم لتحسين اإلنجاز.

األنشطة المخططة للعام  - 2016العام الدراسي  2017هي:
* البيت المفتوح  11 -أغسطس  16:00 @ 2016حتي 06:00
* ياهو اإلفطار! لآلباء واألمهات رياض األطفال  15 -أغسطس  7:00 @ 2016حتي 11:00
* الوالد مركز موارد البيت المفتوح  15 -أغسطس  7:00 @ 2016حتي 11:00
* متطوع التوجيه  12 -سبتمبر  8:30 @ 2016و  16سبتمبر 01:30 @ 2016
* الوالد التوجيه  1 -سبتمبر  6:00 @ 2016و 7:00
* عنوان  1االجتماع السنوي  1 -سبتمبر  6:45 @ 2016و 7:45
* عنوان  1األسرة الخطبة فريق االجتماع  3 -أكتوبر 6:30 @ 2016
* مهرجان خريف  1 -أكتوبر  10:00 @ 2016حتي 02:00
* الدراسات االجتماعية الحدث األسرة  17 -نوفمبر 18:30 @ 2016
الحدث * ليغو الرياضيات األسرة  24 -يناير 18:00 @ 2017
* الدكتور سيوس األسرة لمحو األمية حدث  2 -مارس  - 2017النهار يحدد الحقا الحدث
* عنوان  1األسرة الخطبة فريق االجتماع  13 -أبريل  12:00 @ 2017لتناول طعام الغداء
* متطوع التقدير  13 -أبريل  12:00 @ 2017لتناول طعام الغداء

خطوبة األسرة المعرفة:
ويعتقد غيس أن مشاركة األسرة يعني مشاركة األسر في العادية في اتجاهين ،واالتصاالت ذات مغزى تنطوي على التعليم األكاديمي الطالب
واألنشطة المدرسية األخرى ،بما في ذلك ضمان -
* أن األسر تلعب دورا أساسيا في مساعدة التعلم طفلهم.
* أن يتم تشجيع األسر على المشاركة بفعالية في تعليم طفلهم في المدرسة؛
* أن العائالت شركاء كاملين في تعليم أبنائهم وتدرج ،حسب االقتضاء ،في عملية صنع القرار ،وعلى لجان استشارية للمساعدة في تعليم أطفالهم.
* باإلضافة إلى االجتماعات العادية واألسر لديها الحق في طلب عقد اجتماعات .والموافقة المسبقة عن علم تأخذ الطلبات إلى إدارة غيس حيث
سيتم التشاور حول أفضل طريقة لدمج الطلبات في خطة العمل.
* والدفترية من األنشطة األخرى كما هو موضح في هذه الخطة.

ةماألألا جةرنألا ب جمشمل جمانرب
* األسر مسك مطلعة *
تسعى غيس للتأكد من كتابة جميع المعلومات المتعلقة ببرامج المدرسة واألسرة ،واالجتماعات ،وغيرها من األنشطة في اللغات يمكن
لألسر أن نفهم .عند الحاجة ،وسيتم بذل كل محاولة لترجمة وتفسير والحفاظ على القراءة .يتم تحويل بانتظام الشهرية النشرات اإلخبارية
والسياسات والمواثيق .يتم توفير المنزل والمدرسة اتصال لألسر الناطقة باللغة اإلسبانية.

وسيتم توفير المعلومات في الوقت المناسب ألولياء األمور:
· البرامج المدرسية  -وتناقش معلومات على مدار العام الدراسي .المعلمين واإلداريين والمدرب األكاديمي تذكير أسر البرامج المدرسية
المختلفة المتاحة لألطفال من خالل عقد اجتماعات منتظمة ووسائل المدرجة أدناه.
· نتائج االستعراض السنوي المدرسة (بما في ذلك مالمح األداء المدرسي) .مديري المدارس هي المسؤولة عن اإلبالغ عن هذه المعلومات
لألسر .ويتم ذلك من خالل الصحف وعلى االنترنت ووضع الرسالة .ويجري تقاسم نتائج عنوان ربيع االول مسح في الربيع االجتماع الباب األول
 GES.ومجلس مدرسة PAC
· فرص للتطوع في المدرسة  -مدعوون األسر وتشجيعهم على التطوع في غيس .ويرد توجيه المتطوعين وجيزة من الموافقة المسبقة عن
علم.
يتم توزيع النشرة المدرسة الشهرية والشهرية عنوان  1اإلخبارية إلى األسر ونشر على الموقع  · -مدرسة النشرة معلومات .ومن أبرز
المعلومات في الوقت المناسب في النشرات اإلخبارية مثل االجتماعات المقبلة ،الجدول الزمني لألحداث المدرسة ،التقييمات ،الخ
· وسرادق المدرسة أيضا بمثابة تذكير فعال.
* سيتم تحقيق ذلك من خالل مجموعة متنوعة من وسائل اإلعالم بما في ذلك مقاالت في الصحف ،والتقويمات ،والنشرات ،والنشرات
اإلخبارية ،واإلعالنات ،وموقع المدرسة ،والرسائل والنشرات والكتيبات طالب واألجندات طالب والكتيبات األم وورش عمل الوالدين والرسائل
النصية والمكالمات الهاتفية ورسائل البريد اإللكتروني ،والمدرسة التوقيع ،الخ
* اقتراحات العائلة *
تتاح لهم الفر ص على مدار العام الدراسي في اجتماعات األسرة و  /أو ورش عمل للعائالت لصياغة االقتراحات وتبادل الخبرات مع عائالت
أخرى والمشاركة ،حسب االقتضاء ،في اتخاذ القرارات المتعلقة بتعليم أطفالهم .ويتم تشجيع األسر على تبادل األفكار والمشاركة في المناقشات.
ويطلب من األسر لتقييم كل ورشة عمل األسرة وعنوان  1الحدث .ويتم تشجيع األسر على تقديم اقتراحات للتحسين .عند الضرورة ،يتم اتخاذ
إجراءات فورية بشأن بعض المقترحات بعد التشاور مع منسق عنوان  1ومديري المدارس .يتم جمع أية تعليقات األسرة غير المرضية ،وتصرفت
على نحو مالئم من قبل المنسق ومديري المدارس عنوان .1

ةماألألا جةرنألا ب جمشمل جمانرب
* تطوير الخطط والسياسات *
ويطلب من األسر على تطوير مشترك لسياسة األسرة الخطبة ،المراحيض درجة محددة ،والباب األول خطة على مستوى المدرسة .ويتم
جمع المدخالت على مدار العام في كل اجتماع وعلى الم وقع اإللكتروني للمدرسة .وسيتم ذلك إعادة النظر في هذه الوثائق من قبل الباب األول
الرئيسي المجلس االستشاري في نهاية العام الدراسي بحيث يمكن توزيع هذه الوثائق في بداية العام الدراسي المقبل .االستثناء الوحيد هو االتفاق
الذي وضعت في بداية العام الدراسي .تتوفر س ياسة األسرة الخطبة ،المراحيض درجة محددة ،والباب األول خطة على مستوى المدرسة على موقع
المدرسة ومركز الموارد األم.
* يتم توزيع هذه الوثائق دائما في كل لقاء األم ويمكن أن ترسل عند الطلب.
*االجتماع السنوي*
ودعت عائالت الطالب من خالل البرنامج عنوان خدمت في غيس لالجتماع األول عنوان السنوي حيث يتم إعطاء العائالت شرحا
لبرنامج الباب األول وحقهم في المشاركة في تعليم أبنائهم من خالل متعة والفيديو المعلوماتي .ويتم اإلعالن عن االجتماع السنوي على سرادق
المدرسة ،النشرة الربيع والموقع .ويعقد االجتماع السنوي بالتعاون مع الت وجيه الرئيسي في بداية العام الدراسي .في محاولة للحفاظ على أسرهم
على علم تام ،ويتم توزيع النشرات التالية في االجتماع السنوي الباب األول:
* جدول أعمال
* اختبار في جورجيا
* جورجيا المناهج
* برامج واسعة مدرسة مكونات الباب األول
* نظام وسياسات مدرسة العائلة المشاركة

متوفرة بسهولة النشرات والكتيبات في جميع االجتماعات األسرة ومركز الموارد األم .وتشمل هذه ولكن ال تقتصر على كيفية التواصل مع معلم
طفلك ،اختبار في جورجيا ،مكونات برامج على مستوى المدرسة ،جورجيا المناهج ،وجدول أعمال االجتماع السنوي .الفيديو االجتماع السنوي
هي أيضا متوفرة على مدار السنة على موقع المدرسة.

المدرسة واألسرة المواثيق
وكجزء من هذه الخطة ،سوف غيس وعائالتنا تطوير ميثاق المدرسة لألسرة ،وهو االتفاق الذي األسر ،والمدرسين ،والطالب سوف تتطور معا.
ويوضح هذا االتفاق كيف األسر والمعلمين وسوف نعمل معا للتأكد من جميع طالبنا تصل إلى المعايير على مستوى الصف .وتشدد التعاقدات
درجة محددة على أهمية التواصل بين األسر والمعلمين .العائالت والطالب والمعلمين توقيع هذه التعاقدات تشير إلى دور كل منها في العملية
التعليمية .وتقدم إلى األسر غيس الفرصة لتوفير مدخالت دورهم في بداية العام الدراسي .ويتفق المعلمين على كيفية أنها سوف تبقى العائالت
مطلعة ،ومن ثم العمل مع الطالب لتوجيههم في الكتابة وعودهم في تحقيق أفضل ما لديهم.
يتم وضع مواثيق الصف محددة ،وعلى الوالد أسر التوجيه لديهم فرصة الستعراض وتعديلها .تمت الموافقة على التعاقدات الرسمية في االجتماع
الخريف ،الذي كل أسرة دعوة للحضور .ثم يتم توزيع التعاقدات للتوقيعات ،وعاد إلى المدرسة من قبل  31أكتوبر .وينبغي أن تستخدم PAC
المراحيض في المنزل والمدرسة في المؤتمرات ولي األمر أو الطالب.
وتشمل التعاقدات العناصر مثل:
ا .إبقاء خطوط االتصال مفتوحة
ب .مساعدة الطالب وأسرهم فهم مفاهيم المعايير جورجيا التميز
ج .القراءة مع طفلك كل ليلة
د .فحص حقيبة طفلك يوميا

برنامج المشاركة األسرة والمناهج الدراسية
ينبغي أن نالحظ العائالت:
* تلتزم المدرسة االبتدائية غريسفيل إلى توفير مناهج الجودة والتعليمات التي تمكن الطالب خدم تحت الباب األول لتلبية معايير األداء في بيئة
تعليمية فعالة .غيس يعزز التواصل الجيد بين األسر والمعلمين بشكل مستمر من خالل:
· المؤتمرات اآلباء والمعلمين ،على األقل سنويا ،يتم خاللها مناقشة التعاقد مع تأثيرها على التحصيل العلمي للطالب
· جدول الطالب ليال
· تقارير التقدم لآلباء عن التقدم المحرز طفلهم
· النشرات اإلخبارية
· فرص للتطوع والمشاركة في الصف طفلهم
· صفحة الويب مدرسة
· رسائل  /مذكرات المنزل
· دعم الطالب اجتماعات فريق
* األسر في غيس تحمل المسؤولية لدعم تعلم أبنائهم من خالل الطرق التالية:
· حضور المراقبة

· إنجاز الواجبات المنزلية
· عادات التلفزيون رصد والهاتف والكمبيوتر
· التطوع في الفصول الدراسية الطفل
· المشاركة في صنع القرار في تعليم أطفالهم
· مراقبة االستخدام اإليجابي من الوقت الالمنهجية
· مراقبة االستخدام اإليجابي للتكنولوجيا
* ومعلمي الصفوف والموظفين شرح معايير الدولة المحتوى ،االختبارات القياسية ،معالم جورجيا ،والتقييمات الكتابة.
·  -وتتلقى األسر معلومات عن معايير أداء الطالب في بطاقات التقرير وخالل المناقشات مع معلمي الصفوف.
·  -نشاط المشاركة األسرة (جورجيا معالم) ستكون متاحة قبل إجراء االختبار.
وأوضح الحكومية والمحلية المقررة لألسر على مدار العام مع المرافق الصدقات (تتوفر أيضا في األصل مركز الموارد) .· -
و* طرق لرصد التقدم المحرز طفلهم واقتراحات حول كيفية تحسين األداء األكاديمي ألبنائهم تكون مستمرة للعائالت .ستكون ورش العمل /
المساعدة أيضا لألسر في كيفية االستفادة من أفضل بوابة األم واجباتها المواقع .وتركز كل الليالي المناهج الدراسية على التحصيل العلمي للطالب.
وأوضح السبل للمشاركة في القرارات التي تؤثر على أطفالهم لألسر بشكل مستمر .ويتم تشجيع األسر على االنخراط في تعليم أبنائهم .ينصح بشدة
المؤتمرات اآلباء  /المعلمين ،الرسائل النصية ورسائل البريد اإللكتروني ،والمكالمات الهاتفية.

أهداف للتعلم الطالب
منطقة الهدف:

لتحسين نسبة الطالب سجل يتقن (مستويات  3و  )4في الصفوف من  3إلى .8
لتحسين نسبة الطالب المتخرجين من المدرسة الثانوية.
أهداف المدرسة:
 GA.بمقدار خمس نقاط مئوية على معالم  *ELAزيادة نسبة الطالب الذين يسجلون أنا المتعلم تطوير أو فئات أفضل في
 )GA.بمقدار خمس نقاط مئوية على معالم  *lexileزيادة نسبة الطالب الذين يستوفون الفرقة مستوى الصف امتداد (درجة
* مد اليد *
) ويقدم المساعدة والمعلومات للمعلمين والعاملين في الخدمات تلميذ ومديري المدارس والموظفين اآلخرين من خالل تثقيف PICمنسق تورط األم (
المساعدة في كيفية الوصول إلى ،والتواصل معها ،والعمل مع العائالت كشركاء على قدم PICالموظفين في قيمة وأهمية مساهمة األسرة .يوفر
المساواة ،باإلضافة إلى الحفاظ على الوالد مركز الموارد .ويعرض الموافقة المسبقة عن علم ،عند الضرورة ،في اجتماعات هيئة التدريس ومتاح
للتشاور .وغيس الموافقة المسبقة عن علم التواصل مع الموظفين بعد كل اجتماع األسرة اطالعهم على المخاوف واالنتصارات .كما يحضر غيس
رياض األطفال والخامس التحول الصف األحداث مع الموارد المتاحة لألسر لتشجيعهم على المشاركة بشكل أكبر في تعليم أبنائهم .بلدان PIC
جزر المحيط الهادئ النظام الحالي للمعلمين بخصوص قيمة وفائدة من التعامل مع األسر في تعليم أبنائهم .يعمل غيس مع المنظمات والمؤسسات
ال مجتمعية .وتستهدف المعلومات حول الفرص للمؤسسات والشركات للعمل مع األسر والمدارس وتشجيع تكوين شراكات .ويتم تشجيع ممثلي
قطاع األعمال لالنخراط في المدرسة ،مثل زيارة الفصول الدراسية وحضور االجتماعات العائلية كمتحدثين والناس الموارد .توفير التحفيز
والتشجيع للطال ب وكذلك توفير المهنية والمعلومات التجارية هي التركيز.
مدرسة غريسفيل االبتدائية تثمن التنسيق في برنامج خطوبة عائلية مع الوكاالت والشراكات .وسنعمل جنبا إلى جنب مع الوكاالت والبرامج
التالية:
· التعاونية األسرة
· معرفة القراءة والكتابة

· ال مأوى لهم  /مدرسة العاملين اإلجتماعيين
· وزارة الدولة لألسرة والطفل
زارة · كاتوسا شريف مقاطعةC.H.A.M.P.Sبرنامج
· إدارة اإلطفاء رينغولد  -السالمة من الحرائق
· كاتوسا فريق مراجعة الحضور
· مركز مقاطعة كاتوسا التعلم
· كاتوسا المكتبة العامة مقاطعة
كامي ليونارد،
منسق مشاركة الوالدين
 3147-937-706تحويلة413 .
kleonard.ges@catoosa.k12.ga.us
مركز الموارد األسرة:
يوميا متوفرة خالل ساعات الدوام المدرسي
تعال وقم بزيارة مركز موارد األسرة ،وتقع في الغرفة  ، 413للتحقق من الكتب ،ألخذها إلى المنزل األنشطة ،وجمع المعلومات حول برنامجنا
عنوان  1والطرق التي يمكن أن تشارك في تجربة طفلك التعليمية!

* االتصال بطاقة *
!ااطأل ام امرن ألح ننك ألأل مرلححأل جةييألت ةك ةطاميل مس يس تم  .مايق ا األن ي

مرلححأل ام امسن نة اتحن
_______ أود مؤتمر مع أستاذي الطفل.

_______ أنا بحاجة الى مزيد من المعلومات حول ما طفلي هو التعلم من هذا العام.
_______ أريد أن أعرف كيف ينفق عنوان  1المال على تعليم طفلي.
_______ وأود أن جعل االقتراح التالي بشأن كيفية إنفاق عنوان  1المال:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______ آخر:
__________________________________________________________________________________________
اسمي الطالب هو _______________________________ اسمي ______________________________
المعلم ____________________ الهاتف _________________ البريد اإللكتروني ________________________________

