
تعھد العائلة /المدرسة (2022-2021)

وآباء الطالب على أن هذا االتفاق يوضح كيف يمكن لآلباء وموظفي المدرسة بالكامل والطالب  TRECA Digital Academyتتفق 

 تقاسم المسؤولية بشأن اإلنجازات األكاديمية المحسنة للطالب والوسائل التي تستخدمها المدرسة واآلباء في بناء شراكة من شأنها مساعدة

 . يو وتطوير هذه الشراكةالطالب على تحقيق المعايير العالية بوالية أوها

 TRECA التزام

 : بما يلي TRECAالتزاًما تجاه العائلة، تتعهد 

 . إمداد الطالب بالتعليم الفردي عالي الجودة عبر اإلنترنت ودعم المعلمين وفريق دعم بما يتوافق مع جميع متطلبات والية أوهايو •

االتصال بالوالد أو ولي األمر لكل طالب هاتفيًا أو عبر البريد اإللكتروني أو البريد األمريكي في حالة تخلف الطالب في  •

 .المدرسية الحضور أو تقديم واجباته

يمكن لآلباء الوصول إلى الدليل على . على اإلنترنت TDAتوفير معلومات حول تقدم الطالب بشكل متواصل عبر دفتر درجات  •

 . ساعة 24مدار 

.توفير ساعات محددة والتي يمكن التواصل خاللها للمعلمين والمستشارين عبر البريد اإللكتروني أو الدردشة •

 . لالزمة للوصول إلى بيئة التعلم الخاصة بهمإمداد الطالب بالمعدات ا •

 اآلثار األسرية

:يمكن أن يؤدي إخفاق األسرة في االلتزام باالتفاق إلى حدوث أي مما يلي

 . يتلقى الطالب واآلباء اتصاالً هاتفيًا في اليوم الذي يلي تغيب الطالب •

اإلنترنت أو مباشرة وجًها لوجه مع المعلمين لمناقشة مدى التقدم قد يُطلب من اآلباء والطالب حضور اجتماعات هاتفية أو عبر  •

 . المحرز

 . زيارة منزلية لتقييم عوائق التعلم SAFEقد يُجري ممثل  •

يعتبر الطالب الذين يهملون في تسجيل الدخول إلى بيئة التعلم على أنه غائبين وقد يُحال التغيب إلى مسؤولي التغيب عن  •

 .دي حاالت الغياب المطولة في التعرض لإلقصاء من المدرسة وفقًا لقانون أوهايوقد تؤ. المدرسة والشرطة



تعّهد الوالد 

نطلب منك التوقيع بالحروف األولية بالقرب من كل  . TRECAو( “الطالب ”عالوة على ذلك،______________________ )التزاًما تجاه 

 . بند لإلشارة إلى إقرارك

 __________
سأتأكد من قیام طفلي بتسجیل الدخول للفترة المطلوبة البالغة 5:07 ساعة لكل یوم دراسي محدد. أتعھد بقیام 
طفلي بتقدیم الواجب المدرسي یومیًا وفقًا للتقویم المدرسي الخاص بھ. وأنني سوف أتحقق من مستوى تقدمھ 
باستخدام  دفتر درجات TDA. وفي حالة عدم إلمامي بكیفیة التحقق من مستوى تقدم طفلي، سألجأ إلى طلب 

 .TDA المساعدة من السادة موظفي

 __________
أتفهم أن هناك أسبابًا مقبولة لحاالت الغياب بعذر. أتفهم أن هناك حاجة إلى إخطار مسؤول الحضور بشأن أي 

 حاالت وتوفير الوثائق المناسبة.

 __________
سة، والتواصل مع السادة المعلّمين أو غيرهم حول ما يساورني من أتعهد بقراءة اإلشعارات المرسلة من المدر

أسئلة تتعلق بسياسات المدرسة أو مستوى تقدم طفلي. كما سأشارك في اجتماعات مجالس أولياء األمور 

 والمعلّمين والطالب و/أو التواصل معهم، وغير ذلك من األنشطة المدرسية األخرى.

 __________
على استغالل وقت األنشطة اإلضافية استغالالً إيجابيًا. أتعهد بمساعدة طفلي

. أتعهد بالمحافظة على سرية معلومات تسجيل الدخول واالحتفاظ به في موضع يسهل الوصول إليه__________ 

، أقدّم وسيلة لوضعه في بيئة تعلّم أكثر فعالية. أتفهم أنه إذا كان TRECA Digital Academyأوافق على أنه بموجب تسجيل طفلي في 

. إذا ما حدث واكتشفت، في TDAهناك أي انتهاك لالتفاق، فقد يخضع الطالب لخطة تدخل، والتي قد تتطلب عقد اجتماع بالمكان مع إدارة 

 ق لي إخراجي له/لها منها طوًعا. ليست البيئة األمثل البني/البنتي، فيح TRECA Digital Academyأي وقت، أن 

 _____________________________________________  ______________________

 :  ولي األمر/الوالد

 _____________________________________________

التوقيع 

.متابعة تعهد الطالب بالصفحة التالية 

التاريخ 



تعهد الطالب 

 . نطلب منك التوقيع بالحروف األولية بالقرب من كل بند لإلشارة إلى إقرارك. TRECAالتزاًما نحو تعليمي و

 __________
أتفهم أن بدء المقررات الدراسية سيكون هو تاريخ التوجيه. هذا هو أول يوم لي في المدرسة.

 __________
أتعھد بالتسجیل في بیئة التعلّم لكل یوم دراسي لمدة 5:07 ساعة وفقًا للتقویم المدرسي الخاص بي. في حالة عدم 

قدرتي على المشاركة بسبب ما قد یلّم بي من مرض أو ما قد یطرأ من ظروف أخرى، سأعّو ض كل ما فاتني من 
واجبات، بحیث ال یتخلّف مستواي عن معدل التقدم المقبول. أتفھم أن ھناك أسبابًا مقبولة لحاالت الغیاب بعذر. 

أتفھم أن ھناك حاجة إلى إخطار مسؤول الحضور بشأن أي حاالت وتوفیر الوثائق المناسبة. 

 __________
أتفهم أن هناك برنامج موجه ذاتيًا، وأنني أتحمل مسؤولية التواصل مع كل معلم و/أو مستشار و/أو مستشار 

 مدرستي عندما يكون هناك ما يعوقني من استكمال الواجبات المدرسية.

__ ________
أتعهد بمراجعة كل توقعات المقررات الدراسية وقراءة المقاطع وأن أكون ملًما بكل سياسات الصفوف. 

 __________
أتعھد بإكمال واجباتي في كل صّف یومیًا حرًصا على الحفاظ على مستوى تقدم مرٍض . أتفھم أنني مسؤول عن  

تسجیل الدخول یومیًا واستكمال الواجبات المدرسیة في قت ال یقل عن5:07  ساعة في الیوم الدراسي. 

 __________
أتفهم أنني أتحمل مسؤولية تتبع مدى تقدمي والتأكد من استكمال كل مقرراتي الدراسية بنهاية العام الدراسي.

 __________
أتعهد بالتواصل مع المعلمين بانتظام.

 __________
صعوبات تقنية، فإنني أتحمل مسؤولية التواصل مع مركز االتصاالت لحل المشكلة. أتفهم أنني إذا واجهت 

 __________
أتفهم أن سياسة االنتحال تنص على أن أي حالة انتحال قد تؤدي إلى طلب إعادة المهام أو الحصول على صفر  

 ( في إنجاز المهام أو عدم الحصول على ائتمان للمقررات الدراسية.0)

_________ _
أتفهم أنه إذا كان هناك أي انتهاك لهذه االتفاقية، فقد نخضع لخطة تدخل، والتي قد تتطلب عقد اجتماع بالمكان مع 

 .TDAإدارة 

_______________عاًما أو أكثر؟  18هل تبلغ من العمر 

____________________________________________  ________________________

التاريخ  الطالب

____________________________________________

:التوقيع 




