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المدرسة، واآلباء، واألسرة   TRECA أكاديمية الرقمية

 سياسة المشاركة

 السنة الدراسية 2020-21
 [2020/1/27القس ]

 
الباب األول،   TRECA ودعما لتعزيز اإلنجاز األكاديمي للطالب، يتلقى األكاديمية الرقمية

عها على أولياء ع واالتفاق عليها مع وتوزيوال، ويجب تطوير باالشتراك مالجزء ألف األم
األمور وأفراد األسرة من األطفال المشاركين أحد الوالدين واألسرة سياسة االرتباط 
1116مكتوب يحتوي المعلومات التي تطلبها القسم  من كل طالب نجح قانون( ج) و (  ب)   
(ESSA). ف أن المدرسة ألم واألسرة الخطبة ويصف كيسياسة تضع توقعات المدرسة لال

ا من األنشطة مشاركة الوالدين واألسرة محددة، ودمجها في خطة  سوف تنفذ عدد
 .المدرسة التي قدمت إلى المنطقة

 

 :1116لتنفيذ المتطلبات التالية على النحو المبين في المادة   TRECA يوافق أكاديمية الرقمية

المناسب، في  قة منظمة ومستمرة وفي الوقت إشراك اآلباء واألمهات، بطري .1
عة وتحسين البرامج تحت الباب األول، الجزءالتخطيط ومراج  A،   بما في ذلك

التخطيط ومراجعة وتحسين سياسة االرتباط األم المدرسة واألسرة والتنمية 
 .المشتركة اللمستهدفة مساعدة أو الخطة البرنامجية مستوى المدرسة

 

المدرسة .2 األم  اال  تحديث  سياسة  االحتياجات  واألسرة  لتلبية  دوري  بشكل  رتباط 

المشاركين  األطفال  أمور  أولياء  على  وتوزيعها  والمدرسة،  األمور  ألولياء  المتغيرة 

 .وجعل الوالدين واألسرة سياسة االرتباط المتاحة للمجتمع المحلي

 

ع إجادة اللغة  توفير فرص كاملة، إلى الحد الممكن عمليا، لمشاركة اآلباء واألمهات م  .3
اإلعاقة واآلباء ذوي  بما في ذلك    اإلنجليزية محدودة،  المهاجرين،  األطفال  أمور  وأولياء 

1111توفير المعلومات والمدرسة التقارير المطلوبة بموجب المادة   من    ESSA   في صيغة
عمليا،   الممكن  الحد  وإلى  بناء على طلبها،  بديلة  ذلك صيغ  بما في  وموحدة،  مفهومة 

باء فهمبلغة اآل . 

 

ب .4 المدرسة  البرنامجية مستوى  المادة  إذا كانت الخطة  موجب  1114 من(  ب)    ESSA 

على  األصل  تعليقات  أي  تقديم  المشاركين،  األطفال  وأمهات  لآلباء  مرضية  ليست 

 .الخطة عندما يجعل المدرسة خطة المتاحة وكالة التعليمية المحلية
 

الدين واألسر وتنفيذ البرامج واألنشطة  أن يحكمها التعريف القانوني التالية من الو .5
لهذا التعريف جراءات وفقاواإل : 

األم واألسر يعني مشاركة أولياء األمور في العادية، في اتجاهين واالتصاالت ذات   ⚫
مغزى تنطوي على التعليم األكاديمي الطالب واألنشطة المدرسية األخرى، بما في  
 :ذلك ضمان ما يلي

 هميا في مساعدة تعلم أطفاليلعب الوالدان دورا أساس . 

  تشارك بنشاط في تعليم أبنائهم في المدرسةويتم تشجيع اآلباء على أن . 

   في االقتضاء،  حسب  تضمين،  ويتم  أبنائهم  تعليم  في  كاملين  شركاء  هم  اآلباء 



 

 

و . عملية صنع القرار، وعلى لجان استشارية للمساعدة في تعليم أبنائهم  

 ل تلك التي وصفها في القسم يتم تنفيذ األنشطة األخرى، مث 1116 من   ESSA. 

 
 

ة األم المدرسة واألسر وصفا لكيفية المدرسة سوف تنفذ أو تنجز كل عنصر من  وتشمل سياس

 :العناصر التالية

 
 

 وضعت معا

اتخاذ اإلجراءات التالية إلشراك أولياء األمور في، بطريقة منظمة   TRECA سوف أكاديمية الرقمية
ل، بما في ذلك  المناسب في التخطيط ومراجعة وتحسين البرامج الباب األوالجارية في الوقت 

فرص لعقد اجتماعات منتظمة، إذا طلب من قبل اآلباء، لصياغة اقتراحات والمشاركة، كما  
االقتضاء، في اتخاذ القرارات المتعلقة بتعليم أبنائهم واالستجابة إلى أي من هذه االقتراحات في  
 .أقرب وقت ممكن عمليا

قائمة   تطوير    /وصف  في  األمور  أولياء  إشراك  سيتم  المدرسة  كيف  األم  االرتباط  سياسة 
البرامج   وتحسين  ومراجعة  التخطيط  في  واألمهات  اآلباء  تشارك  سوف  وكيف  واألسرة، 
 .الوالدين واألسر

 

ينطوي على اآلباء واألمهات من خالل برامج  TRECA كل عام دراسي، أكاديمية الرقمية

متعلقة بتطوير ودعم سياسة  ار ال ة األسرة من خالل استخدام استطالعات آلراء واألفكالمشارك

كل سنة في أحداثنا البيت المفتوح، ويطلب من اآلباء واألمهات للتفكير  . المشاركة عائلتنا اجمع

في نهاية العام الدراسي، ومسح اآلباء  . في العام السابق، وكذلك تبادل األفكار للسنة القادمة

بعد مشاركتنا األسرة  . بيانات سنةتقويم لبداية جمع وتنتهي من -زء من أداة التحديد عودتهكج

 .واألحداث، ويمكن للوالدين التفكير في األنشطة وتبادل مالحظاتهم، كذلك
 
 
 

 

 

 عنوان السنوي  I اجتماع

ي وقت اتخاذ اإلجراءات التالية إلجراء االجتماع السنوي، ف TRECA سوف أكاديمية الرقمية
ركة األطفال لحضور الطالعهم برنامج الباب  مشامناسب، وتشجيع ودعوة جميع اآلباء واألمهات لل 

األول في المدرسة، وطبيعة البرنامج الباب األول، الوالدين المتطلبات الوالد المدرسة واألسرة  
 .سياسة االرتباط، وخطة مستوى المدرسة، واالتفاق المدرسة األم

أولياء األمور  ف يعقد االجتماع السنوي الباب األول إلبالغ المدرسة سوقائمة عند  /وصف 
ال ينبغي أن  . لمتطلبات الباب األول ومشاركة المدرسة مثل جيدا حقوق الوالدين أن تشارك

تستخدم االجتماع السنوي الباب األول أن نسأل إلدخال األم، ولكن بشرط كفرصة لنشر 
سرة السياسة المنقحة االشتباكمعلومات وتوزيع نسخ من األم واأل .



 

 

اجتماع الباب األول السنوي في الربيع في اتصال مع يوم  TRECA يحمل أكاديمية الرقمية
في هذا االجتماع في شخص، يتم إبالغ أولياء األمور حول برنامج الباب األول  . المهنة للطالب

واألم المدرسة واألسرة  في المدرسة، وطبيعة البرنامج الباب األول، ومتطلبات الوالدين، 
كلما أمكن ذلك، سيكون . درسة، واالتفاق المدرسة األمسياسة االرتباط، وخطة مستوى الم

أو المسجلة دعوة مشاركة السكان على مستوى دولتنا  /هذا االجتماع الحية المتدفقة و  . 
 
 

 

 

 مجال االتصاالت

ديم أولياء أمور األطفال اتخاذ اإلجراءات التالية لتق TRECA سوف أكاديمية الرقمية

شاركين ما يليالم : 

في الوقت المناسب عن برامج الباب األولالمعلومات  ⚫ . 
قد توفر عدد مرونة من االجتماعات، مثل اجتماعات في الصباح أو في المساء، وبأموال   ⚫

الباب األول، والنقل، ورعاية األطفال أو الزيارات المنزلية، وتتعلق هذه الخدمات إلى  
ين ومشاركة األسرة؛ و الوالد  

سة والوالدين واالجتماعات وغيرها من األنشطة، المعلومات المتعلقة ببرامج المدر ⚫
وإرسالها إلى والدي األطفال المشاركين في صيغة مفهومة وموحدة، بما في ذلك  
 .صيغ بديلة عند الطلب، وإلى الحد الممكن عمليا، بلغة يمكن للوالدين فهم

أولياء األمور وكيف  توزيع سياسة االرتباط األم واألسرة إلى  التي سيتم بها  قائمة الكيفية  /وصف 
أن المدرسة تسير على التواصل مع المعلومات أولياء األمور المتعلقة ببرامج المدرسة والوالدين  
واالجتماعات وغيرها من األنشطة في شكل موحد، بما في ذلك صيغ بديلة عند الطلب و، ل  

آلباء يمكن أن نفهموعمليا ما، بلغة ا . 

 

حول عنوان برامج يتم االحتفاظ أبلغ األسر والطالب  I عبر لدينا نظام إدارة التعلم، 

Brightspace،   وكذلك عن طريق الفيسبوك وظائف والنشرة اإلخبارية التي يتم إرسالها إلى

 .منازلهم على األقل مرتين في السنة
ا تتطور الرئيسي البوابةيتم نشر المشاركة األسرة األحداث في منطقتن . 

 
 

 

 

قالمدرسة الرئيسي الميثا   

اتخاذ اإلجراءات التالية للتطوير المشترك مع أولياء أمور   TRECA سوف أكاديمية الرقمية
المشاركين األطفال ميثاق المدرسة واآلباء أن الخطوط العريضة كيف اآلباء والعاملين في  

ؤولية عن التحصيل الدراسي وتحسين طالب،  المدرسة بأكمله والطالب سوف تتقاسم المس
ة وأولياء األمور وبناء و تطوير شراكة لمساعدة األطفال على تحقيق معايير وكيف أن المدرس

 .عالية للدولة
قائمة هذه العملية سوف المدرسة تتبع للتطوير المشترك مع اآلباء ميثاق المدرسة   /وصف 

.واآلباء



 

 

 

ع المدرسة األم ومناقشة م  ل الربيع، وسوف نستعرض االتفاقفي االجتماع األول لقبنا في فص
قبل االجتماع الباب  . األهداف األكاديمية( ق)اآلباء واألمهات كيف يمكن أن تدعم أفضل طالب 

األول في فصل الربيع، سوف يكون لدى اآلباء فرصة إلعادة النظر في ميثاق المدرسة واآلباء  

حتملة لهذه الوثيقةوتوفير مدخالت بشأن التغييرات الم  . 
 
 

 

لمناطق التي مخصصات الباب األول من تنطبق فقط على ا)حجز األموال  500،000 (أو أكثر$     

اتخاذ اإلجراءات التالية إلشراك أولياء أمور األطفال خدم في   TRECA سوف أكاديمية الرقمية

1الباب األول، الجزء ألف المدارس في اتخاذ القرارات حول كيفية  ن الباب األول،  في المئة م 

لدين واألسر تنفق من قبل الجزء ألف األموال المخصصة لاللوا : 

500،000إذا تلقت منطقة  أو أكثر في مخصصات الباب األول، يجب أن تحتفظ منطقة $   1 في   
إذا تم تخصيص المدرسة نسبة .  المئة ألنشطة الوالدين واألسر 1 كيف  /في المئة، وصف قائمة  

برامج وكيف سيتم ف تتقاسم مع والدي ميزانية األنشطة بين الوالدين واألسر والالمدرسة سو
 .إشراك اآلباء في توفير مدخالت كيفية استخدام هذه األموال

 

 ،عبر لدينا نظام إدارة التعلم I يتم االحتفاظ أبلغ األسر والطالب حول عنوان برامج

Brightspace، رة اإلخبارية التي يتم إرسالها إلى  وكذلك عن طريق الفيسبوك وظائف والنش

كل عام دراسي، أكاديمية الرقمية. في السنة منازلهم على األقل مرتين  TRECA   ينطوي على
اآلباء واألمهات من خالل برامج المشاركة األسرة من خالل استخدام استطالعات آلراء واألفكار  

ي تشمل التخطيط لدينا ارتباط عائلة  المتعلقة بتطوير ودعم لدينا سياسة المشاركة األسرة، والت
تتم مراجعة كل هذه المعلومات أيضا في اجتماعاتنا السنوية .  اجمعالفعاليات كل عام دراسي 

 .الباب األول حيث يطلب اآلباء واألمهات لتوفير مدخالت التخطيط
 
 
 

 

 

 تنسيق الخدمات

ودمج برامج الوالدين   إلى أقصى حد ممكن ومناسب وتنسيق ،TRECA سوف أكاديمية الرقمية
ية وحكومات الواليات والبرامج المحلية، بما في ذلك  واألسر واألنشطة مع غيرها من الفيدرال

برامج ما قبل المدرسة العامة، والقيام بأنشطة أخرى، مثل مراكز الموارد األم، التي تشجع  
 :واآلباء الدعم في أكثر تشارك بشكل كامل في تعليم أطفالهم من خالل

 

والشركات وشركاء كيف ستقوم المدرسة بالتنسيق مع المنظمات األخرى  /صف قائمة و

.المجتمع لتقديم الدعم وموارد إضافية لألسر



 

 

 

 SAFE من الحصول على الدعم المباشر من خالل أعضاء TRECA أسر في أكاديمية الرقمية
، والموظفين 12-7الموظفين، ومكتب المساعدة والمعلمين والمرشدين للطالب في الصفوف 

ونحن نقدم الدعم الظاهري عبر. اإلداريين  Brightspace  عبر اإلنترنت أداة  )وبانوراما
كل موظف له ملحق الهاتف الذي  .  ، فضال عن فرص وجها لوجه في مكاتبنا اإلقليمية(االجتماع

لدراسية  يتم نشرها على موقعنا على االنترنت وتدرج في البريد اإللكتروني التوقيع والفصول ا
إحاالت للحصول على المساعدة   عند الحاجة، والمعلمين وموظفي الدعم جعل . اتصاالتهم

سيقوم موظفو. الدعم التعليمي SAFE للطالب واألسر على اختصاصيي  SAFE   ثم تقييم
جميع الموظفين يدركون أنه  . الوضع وتحديد ما إذا كان هناك ما يبرر اإلحالة إلى جهات خارجية

، مما يبرر اي احالة  هناك سوء المعاملة أو إذا كانت هناك مخاوف على سالمة الطالبإذا اشتبه 

الموظفين. فورية إلى وكالة مناسبة  SAFE   بانتظام التفاعل مع ضباط المراقبة، أنظمة

 .المحاكم، والمستشارين، وما إلى ذلك في محاولة لدعم الطفل ككل 
 

 

 

 بناء القدرات من اآلباء واألمهات 

أ الرقميةسوف  كاديمية   TRECA  وم قوية  األم  الوالدين على  قدرة  األسرة لضمان  بناء  شاركة 

المشاركة الفعالة من اآلباء واألمهات، ودعم الشراكة بين المدرسة والمجتمع المحلي لتحسين 

 :اإلنجاز األكاديمي للطالب من خالل ما يلي

واألشكال المقررة    تزويد اآلباء مع وصف وشرح المناهج المستخدمة في المدرسة، ⚫
تويات تحقيق المعايير األكاديمية دولة  األكاديمية تستخدم لقياس تقدم الطالب ومس

 .تحدي
توفير المواد والتدريب للعمل اآلباء مساعدة أطفالهم لتحسين تحصيل أبنائهم، مثل محو  ⚫

ب ، حس (بما في ذلك التعليم عن مضار قرصنة حق المؤلف)األمية واستخدام التكنولوجيا 
 االقتضاء، اللمحتضن والمشاركة األسرية؛ و 

آلباء األطفال المشاركين، حسب االقتضاء، في موضوعات فهم مثل ما  تقديم المساعدة   ⚫
 :يلي

 الدولة تطعن في المعايير األكاديمية. 
 Thestateandlocalacademicassessments،  بما في ذلك    

 .تقييمات بديلة   

 متطلبات الباب األول، الجزء A؛ 

 و.  كيفية رصد التقدم المحرز أطفالهم  

 األنشطة القائمة،    /وصف  .مين لتحسين تحقيق أطفالهمكيفية العمل مع المعل

مثل ورش العمل والمؤتمرات، والطبقات، والموارد على شبكة اإلنترنت، اجتماعات المعلم بها  

ة الطالب على االباء، وأية معدات أو مواد أخرى قد تكون ضرورية لدعم األهل في مساعد

.تحقيق النجاح األكاديمي



 

 

لديه العديد من السبل المتاحة ألولياء األمور الذين يحتاجون إلى   TRECA أكاديمية الرقمية

يمكن للوالدين  . الدعم ألنها تعمل على تحسين التحصيل الدراسي والمشاركة تعلم أطفالهم

.  مواقع المكاتب اإلقليمية لدينا الحصول على المساعدة، مزيد من التدريب، والدعم في أي من

مع المستشارين ويمكن للوالدين أيضا العمل  SAFE (الطالب والمشاركة األسرة)  ،موظفا

 .TRECA باإلضافة إلى معلمي الصفوف، لتكون قادرة على دعم تعلم أبنائهم والتواصل مع

ولكن العائالت أن   وتقدم مؤتمرات اآلباء والمعلمين مرتين في السنة في وقت تقارير مرحلية،

موقع المدرسة لدينا معلومات حول المناهج  ويمكن االطالع على. يطلب مؤتمر في أي وقت

لدينا أيضا شركاء المجتمع المتاحة ألولياء األمور من خالل  . الدراسية والبرامج اللقب، والتقييمات

ث من خالل المشاركة األسرة واألحدا.  االجتماعات واألحداث الجارية لدينا  ، 
 

 

 

 بناء قدرات موظفي المدرسة 

توفير التدريب لتثقيف المعلمين، المتخصصة موظفي الدعم   TRECA سوف أكاديمية الرقمية

التعليمي، ومديري وقادة المدارس األخرى، وغيرهم من الموظفين، بمساعدة من اآلباء واألمهات،  

تواصل مع والعمل مع أولياء  في قيمة وفائدة من مساهمات اآلباء وفي كيفية الوصول إلى، وال

وتنفيذ وتنسيق برامج الوالدين، والعالقات البناء بين اآلباء  األمور كشركاء على قدم المساواة 

 :والمدرسة من خالل

 

األنشطة القائمة مثل ورش العمل والمؤتمرات والدورات التدريبية، ندوات، والموارد على  /وصف 

التي سيتم استخدامها مع العاملين في المدرسة لبناء قدرتها   االنترنت واجتماعات اآلباء والمعلمين

المساعدة   /وصف أساليب قائمة . على العمل مع أولياء األمور كشركاء على قدم المساواة 

 .الوالدين لبناء قدرات الموظفين

 
تلقي الموظفين التدريب المنتظم في اجتماعات الموظفين، حيث نستمر في العمل على 

ودعي جميع . الصلة لبناء العالقات وإزالة الحواجز التي تحول دون التعلم المهارات ذات

؟، وهو برنامج بناء المرونة التي بدأنا تدرج في   WhyTry الموظفين للمشاركة في التدريب من 

19-2018األنشطة خالل العام الدراسي  تم تدريب جميع الموظفين في والتحقق من برنامج  .  
ها دعم  ل جامعة مينيسوتا من أجل بناء عالقات مع الطالب التي من شأناإلرشاد االتصال من خال

.مشاركة الطالب والنمو األكاديمي



 

 

  
 

تقديم الدعم معقول آخر ألنشطة الوالدين واألسر بموجب  TRECA سوف أكاديمية الرقمية

1116المادة  من الوالدين قد طلب من قبل    : 

 

الوالدين والمدرسة اتخاذها لتوفير الدعم معقول آخر ألنشطة  /القائمة  وصف اإلجراءات 

 .واألسر

 

يمكن للوالدين الحصول على المساعدة، مزيد من التدريب، والدعم في أي من مواقع المكاتب  

يمكن للوالدين أيضا العمل مع المستشارين و. اإلقليمية لدينا SAFE ( الطالب والمشاركة

التواصل  ضافة إلى معلمي الصفوف، لتكون قادرة على دعم تعلم أبنائهم وموظفا، باإل (األسرة

ويمكن أن تصل إلينا عبر البريد اإللكتروني، الهاتف، الفاكس، أو   .TRECA مع األكاديمية الرقمية 

 .حتى رسائل الفيسبوك، لدعم الطلب
 

 
 

D أ O P T I O N  

شتراك مع، واتفقوا على و، آباء  باال TRECA وقد وضعت األم واألسر سياسة األكاديمية الرقمية

ي الباب األول، وبرامج الجزءوأمهات األطفال المشاركين ف  A.  واعتمدت هذه السياسة بموجب

2009هذا من أغسطس مجلس عام  . ، وسوف تكون سارية المفعول حتى ضرورية التغييرات

 ومدرسة حي توزيع هذه السياسة على جميع اآلباء واألمهات عن طريق نشر على

www.treca.org موقع  حيث يدرس الطالب المدرسة. 

 
 السيد آدم كالرك

الرقمية ديسمبر  TRECA مدير أكاديمية

2009 
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