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TRECAتتفق Digital Academyوالطالببالكاملالمدرسةوموظفيلآلباءیمكنكیفیوضحاالتفاقھذاأنعلىالطالبوآباء
تقاسم المسؤولیة بشأن اإلنجازات األكادیمیة المحسنة للطالب والوسائل التي تستخدمھا المدرسة واآلباء في بناء شراكة من شأنھا مساعدة

الطالب على تحقیق المعاییر العالیة بوالیة أوھایو وتطویر ھذه الشراكة.

TRECAالتزام
یلي:بماTRECAتتعھدالعائلة،تجاهالتزاًما

إمداد الطالب بالتعلیم الفردي عالي الجودة عبر اإلنترنت ودعم المعلمین وفریق دعم بما یتوافق مع جمیع متطلبات والیة●
أوھایو.

االتصال بالوالد أو ولي األمر لكل طالب ھاتفًیا أو عبر البرید اإللكتروني أو البرید األمریكي في حالة تخلف الطالب في●
الحضور أو تقدیم واجباتھ المدرسیة.

الدلیلإلىالوصوللآلباءیمكناإلنترنت.علىTDAدرجاتدفترعبرمتواصلبشكلالطالبتقدمحولمعلوماتتوفیر●
ساعة.24مدارعلى

توفیر ساعات محددة والتي یمكن التواصل خاللھا للمعلمین والمستشارین عبر البرید اإللكتروني أو الدردشة.●

إمداد الطالب بالمعدات الالزمة للوصول إلى بیئة التعلم الخاصة بھم.●

اآلثار األسریة
یمكن أن یؤدي إخفاق األسرة في االلتزام باالتفاق إلى حدوث أي مما یلي:

یتلقى الطالب واآلباء اتصاالً ھاتفًیا في الیوم الذي یلي تغیب الطالب.●

قد ُیطلب من اآلباء والطالب حضور اجتماعات ھاتفیة أو عبر اإلنترنت أو مباشرة وجًھا لوجھ مع المعلمین لمناقشة مدى التقدم●
المحرز.

التعلم.عوائقلتقییممنزلیةزیارةSAFEممثلُیجريقد●

یعتبر الطالب الذین یھملون في تسجیل الدخول إلى بیئة التعلم على أنھ غائبین وقد ُیحال التغیب إلى مسؤولي التغیب عن●
المدرسة والشرطة. قد تؤدي حاالت الغیاب المطولة في التعرض لإلقصاء من المدرسة وفًقا لقانون أوھایو.



تعّھد الوالد

بالقرباألولیةبالحروفالتوقیعمنكنطلب.TRECAوالطالب“)ذلك،”على(عالوة______________________تجاهالتزاًما
من كل بند لإلشارة إلى إقرارك.

بقیامأتعھدمحدد.دراسيیوملكلساعة5.2البالغةالمطلوبةللفترةالدخولبتسجیلطفليقیاممنسأتأكد__________
طفلي بتقدیم الواجب المدرسي یومًیا وفًقا للتقویم المدرسي الخاص بھ. وأنني سوف أتحقق من مستوى تقدمھ

طلبإلىسألجأطفلي،تقدممستوىمنالتحققبكیفیةإلماميعدمحالةوفي.TDAدرجاتدفترباستخدام
.TDAموظفيالسادةمنالمساعدة

أتفھم أن ھناك أسباًبا مقبولة لحاالت الغیاب بعذر. أتفھم أن ھناك حاجة إلى إخطار مسؤول الحضور بشأن أي__________
حاالت وتوفیر الوثائق المناسبة.

أتعھد بقراءة اإلشعارات المرسلة من المدرسة، والتواصل مع السادة المعلّمین أو غیرھم حول ما یساورني من__________
أسئلة تتعلق بسیاسات المدرسة أو مستوى تقدم طفلي. كما سأشارك في اجتماعات مجالس أولیاء األمور

والمعلّمین والطالب و/أو التواصل معھم، وغیر ذلك من األنشطة المدرسیة األخرى.

أتعھد بمساعدة طفلي على استغالل وقت األنشطة اإلضافیة استغالالً إیجابًیا.__________

أتعھد بالمحافظة على سریة معلومات تسجیل الدخول واالحتفاظ بھ في موضع یسھل الوصول إلیھ.__________

TRECAفيطفليتسجیلبموجبأنھعلىأوافق Digital Academy،إذاأنھأتفھمفعالیة.أكثرتعلّمبیئةفيلوضعھوسیلةأقّدم
حدثماإذا.TDAإدارةمعبالمكاناجتماععقدتتطلبقدوالتيتدخل،لخطةالطالبیخضعفقدلالتفاق،انتھاكأيھناككان

TRECAأنوقت،أيفيواكتشفت، Digital Academyطوًعا.منھالھ/لھاإخراجيليفیحقالبني/البنتي،األمثلالبیئةلیست

___________________________________________________________________
الوالد/ولي األمر:

_____________________________________________
التوقیع

متابعة تعھد الطالب بالصفحة التالیة.

التاریخ



تعھد الطالب

إقرارك.إلىلإلشارةبندكلمنبالقرباألولیةبالحروفالتوقیعمنكنطلب.TRECAوتعلیمينحوالتزاًما

أتفھم أن بدء المقررات الدراسیة سیكون ھو تاریخ التوجیھ. ھذا ھو أول یوم لي في المدرسة.__________

عدمحالةفيبي.الخاصالمدرسيللتقویموفًقاساعة5.2لمدةدراسيیوملكلالتعلّمبیئةفيبالتسجیلأتعھد__________
قدرتي على المشاركة بسبب ما قد یلّم بي من مرض أو ما قد یطرأ من ظروف أخرى، سأعّوض كل ما فاتني
من واجبات، بحیث ال یتخلّف مستواي عن معدل التقدم المقبول. أتفھم أن ھناك أسباًبا مقبولة لحاالت الغیاب

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

أتفھم أن ھناك برنامج موجھ ذاتًیا، وأنني أتحمل مسؤولیة التواصل مع كل معلم و/أو مستشار و/أو مستشار__________
مدرستي عندما یكون ھناك ما یعوقني من استكمال الواجبات المدرسیة.

أتعھد بمراجعة كل توقعات المقررات الدراسیة وقراءة المقاطع وأن أكون ملًما بكل سیاسات الصفوف.__________

أتعھد بإكمال واجباتي في كل صّف یومًیا حرًصا على الحفاظ على مستوى تقدم مرٍض. أتفھم أنني مسؤول عن__________
الدراسي.الیومفيساعة5.2عنیقلالقتفيالمدرسیةالواجباتواستكمالیومًیاالدخولتسجیل

أتفھم أنني أتحمل مسؤولیة تتبع مدى تقدمي والتأكد من استكمال كل مقرراتي الدراسیة بنھایة العام الدراسي.__________

أتعھد بالتواصل مع المعلمین بانتظام.__________

أتفھم أنني إذا واجھت صعوبات تقنیة، فإنني أتحمل مسؤولیة التواصل مع مركز االتصاالت لحل المشكلة.__________

أتفھم أن سیاسة االنتحال تنص على أن أي حالة انتحال قد تؤدي إلى طلب إعادة المھام أو الحصول على صفر__________
الدراسیة.للمقرراتائتمانعلىالحصولعدمأوالمھامإنجازفي)0(

أتفھم أنھ إذا كان ھناك أي انتھاك لھذه االتفاقیة، فقد نخضع لخطة تدخل، والتي قد تتطلب عقد اجتماع بالمكان__________
.TDAإدارةمع

_______________أكثر؟أوعاًما18العمرمنتبلغھل

____________________________________________________________________
التاریخالطالب

____________________________________________
التوقیع:


