مدرسة PA CYBER
خطة مشاركة ولي األمر/العائلة للعام  2018-2017وف ًقا للبند رقم  1من قانون التعليم االبتدائي والثانوي

ُتدرك مدرسة  Pennsylvania Cyber Charterأن مسؤولية تعليم طالبنا تشترك فيها المدرسة ,والمجتمع ,واألسرة .نحن ملتزمون بتشجيع المشاركة النشِ طة
من أولياء األمور لدينا .تتماشى خطة مشاركة أولياء األمور هذه مع سياسة المنطقة التعليمية لدينا التي يتم تحديثها سنويًا وتوزيعها على أولياء األمور.
تهدف الخطة التالية إلى تعزيز مشاركة ولي األمر/العائلة والمساعدة في النجاح األكاديمي لطالبنا:
 .1سيتم عقد اجتماع ألولياء األمور سنويًا إلبالغ أولياء األمور/األوصياء بمشارکة المدرسة في برنامج البند رقم  ،1ومتطلبات البند رقم  1المدرسية،
وحقوقهم في المشارکة .وسيتم إخطار أولياء األمور/األوصياء بهذا االجتماع بطرق مختلفة (البريد اإللكتروني والمكالمات الهاتفية ،وما إلى ذلك),
وستكون التسجيالت متاحة على منصة مدرستنا بالنسبة للذين لم يتمكنوا من الحضور مباشر ًة.
 .2سيتم إنشاء مجلس استشاري ألولياء األمور بصورة سنوية لمراجعة وتقييم خطة مشاركة أولياء األمور التي يتم إعدادها بشكل مشترك ,ونشرها على
موقع المدرسة اإللكتروني .سيتم عقد اجتماع مع المجلس االستشاري ألولياء األمور الستعراض وتقييم خطة  /سياسة مشاركة أولياء األمور سنويًا.
 .3سيجتمع المجلس االستشاري ألولياء األمور وأعضاء طاقم العمل سنويًا لمراجعة وتنقيح اتفاقية المدرسة  -ولي األمر التي تم إعدادها بصورة مشتركة,
والتي ُتحدد المسؤولية المشتركة للموظفين ,والطالب ,وأولياء األمور/األوصياء في تحسين إنجاز الطالب .ستكون االتفاقية متاحة على موقع
المدرسة اإللكتروني.
ُ .4تتيح مدرسة  PA Cyberفرصًا ألولياء األمور/األوصياء لاللتقاء مع طاقم العمل لتقديم المقترحات المناسبة والمشاركة في القرارات المتعلقة
بتعليم أطفالهم.
 .5يمكن استخدام أرصدة برنامج البند رقم  1لدفع النفقات المعقولة والضرورية المرتبطة بأنشطة مشاركة أولياء األمور.
 .6سيتم إرسال استبيان أولياء أمور سنوي إلى أولياء األمور/األوصياء لتقييم أداء المدرسة .وستتم مشاركة نتائج االستبيان ومناقشتها مع أولياء
األمور/األوصياء للمساعدة في توجيه القرارات المستقبلية.
 .7س ُتتاح الفرصة ألولياء األمور/األوصياء لحضور ورش العمل في أوقات مختلفة خالل اليوم للتدريب على التكنولوجيا وموضوعات متنوعة أخرى طوال
العام الدراسي.
 .8ولتحسين األداء األكاديمي ،سيتم تزويد الطالب ببرامج ُّ
تدخل متنوعة خالل العام الدراسي.
 .9تستخدم مدرسة  PA Cyberمجموعة متنوعة من وسائل االتصال مثل البريد اإللكتروني ,والنشرات اإلخبارية المدرسية ,والمكالمات الهاتفية,
والمؤتمرات ,والمواقع اإللكترونية ،ومركز موارد أولياء األمور عبر االنترنت لتزويد أولياء األمور والطالب بالمعلومات الضرورية .باإلضافة إلى ذلك،
ُتوفر مدرستنا البريد اإللكتروني الخاص بمشاركة أولياء األمور لطرح األسئلة ,والمخاوف ,والمقترحات.
 .11يتم تضمين أولياء األمور في االجتماعات على مدار العام الدراسي الستعراض وتنقيح خطة البرنامج على مستوى المدرسة وخطة تحسين المدرسة.
 .11من خالل التواصل مع المستشارين األكاديميين ,والمعلمين ,واجتماعات أولياء األمور في برنامج البند رقم  ,1واجتماعات أولياء األمور /االجتماعات
األكاديمية ،والمواد المرجعية الفردية ،ستقوم مدرسة  PA Cyberبتزويد أولياء األمور بوصف أو شرح لما يلي:
أ) المنهج الدراسي
ب) أشكال التقييم األكاديمي المستخدمة لقياس تقدُّم الطالب
ج) مستويات اإلجادة المتوقعة من الطالب
د) المحتوى األكاديمي للوالية ومعايير تحصيل الطالب
هـ) التقييمات األكاديمية المحلية
و) كيفية مراقبة تقدُّم الطفل والعمل مع المدرسين لتحسين إنجاز الطالب

