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 ):ة(المحترم) ة(الوصي/األمر) ة(ولي
 

قانون ، تم تجدید العمل بھذا القانون وتغیّر اسمھ إلى 2001وفي عام . یعتبر قانون التعلیم االبتدائي والثانوي أھم قانون فیدرالي للتعلیم في بالدنا
إلحداث تغییرات في منظومة التدریس والتعلّم بھدف زیادة التحصیل األكادیمي  NCLBتم وضع قانون ). NCLB(عدم التخلّي عن األطفال

 .  الذي یحققھ الطالب في مدارسنا
 

رس عن ویتطلب القانون أن تُخطر جمیع المدارس التي تتلقى أمواالً بموجب أحكام الباب األول الواردة فیھ أولیاء األمور بحقھم في سؤال المدا
، ویسعدنا مشاركة ھذه NCLBتتلقّى مدرستنا تمویلھا بموجب أحكام الباب األول من قانون . مؤھالت المعلّمین الذین یدّرسون ألطفالھم

 .المعلومات معك عند الطلب
 

نطبق على جمیع یتطلب القانون أن ی. فنحن مؤمنون بأنھ ال یوجد ما ھو أھم من وجود معلّمین مدربین ومؤھلین لتعلیم طفلك في المدرسة
حتى یتمكنوا من التدریس في المدارس التي تتلقّى األموال الممنوحة بموجب أحكام الباب األول " مؤھل"المعلّمین تعریف قانوني محدد لكلمة 

 :بالمؤھالت التالیةفوفقًا لھذا التعریف، یجب أن یتمتع المعلّم . من ثالثة أجزاء" معلّم مؤھل"ویتألف التعریف القانوني لعبارة . من القانون
 شھادة جامعیة من إحدى الكلیات التي تستغرق الدراسة فیھا أربع سنوات .1
 رخصة عادیة للتدریس/شھادة .2
 وثائق تثبت معرفتھم بالمادة التي یریدون تدریسھا .3

یة بمھارات المعلمین لدینا في بوجود عدد كبیر من أفضل المعلّمین المؤھلین على مستوى البالد، ونحن فخورون للغا" نیو جیرسي"تتمیز والیة 
فجمیع المعلّمین الدائمین . ینطبق ھذا التعریف القانوني ألھلیة المعلمین على جمیع المعلمین في مدرستنا. مجموعة مدارس شیري ھیل الحكومیة

رخصة /شھادة" یو جیرسين"ولطالما اعتبرت والیة . لدینا حاصلون على شھادات جامعیة وبعضھم حاصل على شھادات في الدراسات العلیا
باإلضافة إلى ذلك، یستمر منحنى التعلّم لكل معلم في االرتفاع بفضل أنشطة التطویر المھني لدینا، . التدریس شرًطا أساسیًا لجمیع المعلمین

 .ویخضع المعلّمون كل عام للتقییم للتأكد من بقاء مھاراتھم في التدریس في أعلى مستوى ممكن
 

. لدینا على درایة تامة بما یجب علیھ تدریسھ، وطریقة التدریس، ویكون ملًما إلماًما شامالً بالمادة التي یجب علیھ تدریسھا یكون المعلم المؤھل
 .لذلك، نحن مؤمنون بأن كل معلم لدینا مؤھل ومتفاٍن تماًما للتدریس لطفلك

 
ودور , NCLBلمزیٍد من المعلومات حول قانون . یدّرسون لھ بشكٍل منتظمننصحك بدعم العملیة التعلیمیة لطفلك والتواصل مع المعلمین الذین 

: لتاليأولیاء األمور بمقتضى الباب األول من ھذا القانون، یُرجى زیارة الموقع اإللكتروني لوزارة التربیة والتعلیم األمریكیة على الرابط ا
www.ed.gov/nclb .خالل تعاون األسر والمعلمین بعضھم مع بعض، سیحصل األطفال على أفضل تعلیم ممكن فمن. 

 
 

 مع خالص التحیات،
 
 
 

 فوردوو-سوسیجید ازیولإ
 منّسقة مجموعة المدارس الممولة بموجب الباب األول 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ed.gov/nclb
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 سیاسة إشراك أولیاء األمور

 
ولقد تم وضع ھذه السیاسة والخطة المصاحبة لھا بشكٍل . السیاسة والخطة التالیتین إلشراك أولیاء األمور لقد تبنّت مدارس شیري ھیل الحكومیة

 .مشترك مع أولیاء أمور الطالب المشاركین في برنامج الباب األول وبالتعاون معھم، وسیتم توزیع ھذه السیاسة علیھم
 

یوًما بعد بدء العام الدراسي، وذلك كل عام، في  45جتماع ألعضائھ في غضون عقد ایتعین على مجلس إدارة مدارس شیري ھیل الحكومیة 
وفي ھذا . وقٍت مناسٍب ألولیاء األمور، بحیث تتم دعوة جمیع أولیاء أمور الطالب المشاركین في برنامج الباب األول وتشجیعھم على الحضور

ج الباب األول، والغرض من ھذا البرنامج ومتطلباتھ، وحقوقھم في االشتراك االجتماع، سیتم إخطار أولیاء األمور بمشاركة أطفالھم في برنام
وسیتم بذل جھود خاصة للتواصل مع أولیاء األمور المتضررین اقتصادیًا، أو أصحاب اإلعاقات، أو الذین ال یجیدون اللغة اإلنجلیزیة، أو . فیھ

 . عرقیة أو إثنیة من األقلیاتالذین یتمتعون بمستوى تعلیمي محدود، أو المنتمین ألي خلفیة 
 

ألولیاء األمور، وتستطیع المدارس توفیر وسائل ) صباًحا ومساءً (عددًا مرنًا من االجتماعات  ومن المقرر أن تعقد مدارس شیري ھیل الحكومیة
 .للنقل، ورعایة األطفال، وزیارات منزلیة

 
منظمة ومستمرة وفي أوقات منتظمة في عملیة تخطیط ومراجعة وتحسین تقوم مدارس شیري ھیل الحكومیة بإشراك أولیاء األمور بطریقة 

البرامج التي تندرج تحت أحكام الباب األول للقانون، بما في ذلك وضع السیاسة المدرسیة إلشراك أولیاء األمور والخطة المدرسیة بشكٍل 
 .مشترك

 
 :بما یليیجب أن یتم تزوید أولیاء األمور المشاركین في برامج الباب األول 

 
 معلومات وفرص یتم تقدیمھا في وقت محدد لحضور االجتماعات المنتظمة؛  •

 
 ونبذة عن أداء المدرسة ونتائج التقییم الفردي لكل طفل، وشرح ھذه النتائج؛  •

 
 ووصف وشرح للمنھج الدراسي، والتقییمات، ومستویات الكفاءة؛ •

 
 .األمور، وذلك بشكٍل منتظم ومحددورد في غضون أسبوعین على أي اقتراحات یقدمھا أولیاء  •

 
یجب جمع كل التعلیقات المتعلقة بعدم رضا أولیاء األمور عن خطة المدارس لبرامج الباب األول وإرسالھا مع الخطة المعنیة إلى المكتب 

 .المركزي لمدارس شیري ھیل الحكومیة
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 سیاسة إشراك أولیاء األمور
 
 
 

 المشتركة تجاه األداء المتمیز للطالبالمسؤولیة 
 

بالنسبة  لقد وضعت مدارس شیري ھیل الحكومیة باالشتراك مع أولیاء األمور ملخًصا موّجًھا ألولیاء األمور والمدرسة فیما یتعلّق بعملیة التعلّم
 :لجمیع الطالب المشاركین في برنامج الباب األول، ویصف ھذا الملخص ما یلي

 
ة نحو تقدیم منھج دراسي عالي الجودة وعملیة تعلیمیة ممیزة في بیئة فعّالة وداعمة للتعلّم لتمكین الطالب من الوفاء مسؤولیة المدرس •

 بالتوقّعات األكادیمیة التي وضعتھا الوالیة؛
 طفلتھ؛/والطرق التي یستطیع كل ولي أمر بموجبھا دعم العملیة التعلیمیة لطفلھ •
المعلمین تتم فیھا مناقشة ھذا /لیاء األمور والمعلّمین من خالل عقد مؤتمرات ألولیاء األموروعملیة التواصل المستمرة بین أو •

الملخص التعلیمي؛ باإلضافة إلى استعراض تقاریر التقدّم الُمحَرز الُمقدمة إلى أولیاء األمور، وطرق التواصل المعقول مع العاملین 
 .في فصول األطفال بالمدارس، وأنشطة الفصول، وفرص التطوع والمشاركة

 
 بناء القدرات الالزمة لعملیة اإلشراك

 
 :تقوم مدارس شیري ھیل الحكومیة ببناء القدرات الالزمة إلشراك أولیاء األمور بصورة فعّالة من خالل القیام بما یلي

 
توفیر المساعدة ألولیاء األمور المشاركین في فھم األھداف والمعاییر والتقییمات القومیة والحكومیة والمحلیة وبرامج الباب األول  •

 .، وطرق مراقبة أداء األطفال، باإلضافة إلى تزویدھم بمعلومات عن طرق مساھمتھم في تعلیم أطفالھم)أ(وشروط الجزء 
والتدریبات، حسب الحاجة، والتدریبات التعلیمیة التي ال تتوافر بخالف ذلك لمساعدة أولیاء األمور  تزوید أولیاء األمور بالمواد •

 .بصفتھم شركاء على قدم المساواة
توعیة جمیع العاملین بالمدرسة بطرق التواصل مع أولیاء األمور والتعاون معھم بصفتھم شركاء على قدم المساواة، وذلك بمساعدة  •

 .أولیاء األمور
تزوید أولیاء األمور . التأكد من إرسال المعلومات إلى المنزل بلغة وصیغة یستطیع أولیاء األمور فھمھما، وذلك إلى أقصى حد ممكن •

تزوید أولیاء األمور الذین یعانون ضعفًا في اإلبصار بالمعلومات . الذین یتحدثون اإلنجلیزیة كلغة ثانیة بالمعلومات بلغاتھم األصلیة
 .وبة بطریقة برایل أو بخٍط كبیرالالزمة مكت

 .إشراك أولیاء األمور في وضع التدریبات الالزمة للمعلمین وغیرھم لتحسین مستوى عملیة التدریس، وذلك حسبما یقتضي األمر •
تنمیة تقدیم أي مساعدات أخرى، إذا لزم األمر، مثل مراكز موارد أولیاء األمور التي یستطیع الوالدان فیھا معرفة معلومات عن  •

مھارات الطفل وتربیتھ منذ میالده، حیث تم وضع ھذه المعلومات لمساعدة أولیاء األمور على االشتراك بشكٍل تام في العملیة التعلیمیة 
 .ألطفالھم

 .تدریب ودعم أولیاء األمور لتحسین عملیة إشراك غیرھم من أولیاء األمور، عندما یقتضي األمر ذلك •
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 لعملیة االنتساب إذن ولي األمر

 ): ة(للطالب) ة(المحترم) ة(الوصي/األمر) ة(ولي

یتمثل الغرض من برنامج الباب األول في تحسین الفرص التعلیمیة للطالب المعنیین من خالل تزویدھم . مرحبًا بك في برنامج الباب األول
یتمتع طالب برنامج الباب األول بالمعاییر المرتفعة ذاتھا التي . المعتادةبإرشادات إضافیة لمساعدتھم على تحقیق النجاح في البرامج التعلیمیة 

 . یحظى بھا جمیع الطالب في مدارس شیري ھیل الحكومیة

یستند اختیار الطالب لالشتراك في البرنامج التعلیمي الخاص بالباب األول إلى المعاییر  .لقد تم اختیار طفلك لخدمات برنامج الباب األول
  :التالیة

 أداء الطالب في تقییم الوالیة .1
 أداء الطالب في التقییمات التي یخضع لھا على مستوى المدارس وتقییمات الفصل .2
 توصیات المعلمین .3

یُرجى التوقیع أدناه وتحدید خانة االختیار الموجودة بجوار . ینضم الطفل إلى خدمات برنامج الباب األول بمعرفة وموافقة ولي األمر دائًما
إذا كانت لدیك أي تعلیمات خاصة تود توجیھھا لمعلمي برنامج . رفض إذا كنت ال ترید حصول طفلك على خدمات برنامج الباب األولعبارة ال

إذا لم نتلقَّ ھذا النموذج منك، فسیحصل . الباب األول، یُرجى تحدید خانة االختیار الموجودة بجوار عبارة الموافقة أدناه وذكر ھذه التعلیمات
وأخیًرا، أطلب منك . أنا متوافرة للرد على أسئلتك وتزویدك بأي معلومات عامة تطلبھا، وما إلى ذلك .ى خدمات برنامج الباب األولطفلك عل

من ____________________________________.  أن تشرفنا بحضورك في لیلة أولیاء أمور طالب برنامج الباب األول بتاریخ 
 . امج الباب األول في ھذا االجتماع، باإلضافة إلى استعراض عمل الطالبالمقرر أن نناقش تفاصیل برن

 .ال، ال أرید أن یتلقّى طفلي خدمات برنامج الباب األول____ 

 .نعم، أرید أن یتلقّى طفلي خدمات برنامج الباب األول____ 

 
 _____________ تاریخ التوقیع ___________________ الوصي /ولي األمر

 
: خاصةتعلیمات 

_______________________________________________________________________________________
_________________________________________ 

________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________

_________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
 بیانات االتصال الخاصة ببرنامج الباب األول

 میشیل سمیث /السیدةرس الممولة بموجب الباب األول منّسقة مجموعة المدا
 4338: ، الرقم الداخلي)856( 429-5600: رقم الھاتف

 
 
 
 



 مدارس شیري ھیل الحكومیة
 ةیئادتبالا رملیك سیوج ةسردم

 وثائق الباب األول  

 ARABIC -  6بند العمل رقم 

والملخص . یُرجى العلم أن المدارس الناجحة ما ھي إال ثمرة التعاون القائم بین العاملین بھا وأسر الطالب لضمان نجاح الطالب في المدرسة
 .مدرسة طفلك بینك وبینوھذه دعوة منا لعقد شراكة . المجموعات یھدف إلى توحید جھودھمالتعلیمي عبارة عن اتفاق بین 

 
 
 

 الملخص التعلیمي للطالب وولي األمر
 
 

 : _________________الوصي/اسم ولي األمر
 

أرید أن یحقق طفلي مستوى تحصیلیًا مرتفعًا، ولذا، سأشجع طفلي من 
 :خالل القیام بما یلي

 .طفلي إلى المدرسة بانتظام وفي الوقت المحدد التأكد من ذھاب •
 .دعم العاملین بالمدرسة في الحفاظ على السلوك الالزم اتباعھ •
 .تخصیص وقت محدد للواجبات المنزلیة ومراجعتھا بانتظام •
 .توفیر بیئة ھادئة ذات إضاءة جیدة تصلح لالستذكار •
 .تشجیع الجھود التي یبذلھا طفلي وتلقّي أسئلتھ •
 .بما یتعلّمھ طفلي واإللمام بھاالھتمام  •
 .القراءة مع طفلي وجعلھ یراني أقرأ بانتظام •
 .التواصل مع معلّم طفلي بانتظام •
 

 _________________الوصي/توقیع الوالد
 

 ____________التاریخ

 
 :______________________________اسم الطالب

 
 :للقیام بما یليلذا، سأسعى جاھدًا . من المھم أن أبذل قصارى جھدي

 .الذھاب إلى المدرسة بانتظام •
االستعداد للذھاب إلى المدرسة كل یوم وأخذ الواجبات المنزلیة  •

 .المكتملة واألدوات الالزمة معي
 .التعاون مع زمالئي في الفصل •
 .احترام نفسي ومدرستي واآلخرین •
 .االلتزام بقواعد سلوكیات الطالب •
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 _______________________ توقیع الطالب 
 

 ____________التاریخ
 

 :______________________________اسم المعلم
 

لذا، سأسعى . من المھم أن یحقق الطالب مستویات تحصیلیة مرتفعة
 :جاھدًا للقیام بما یلي

تقدیم المساعدة المطلوبة ألولیاء األمور بحیث یتمكنون من مساعدة  •
 .واجباتھم المدرسیةأبنائھم في أداء 

تشجیع الطالب وأولیاء األمور من خالل التواصل بانتظام  •
 .بخصوص تقدم الطالب

التواصل مع أولیاء األمور بانتظام إلبالغھم باإلنجازات التي حققھا  •
 .أبناؤھم الطالب

 .التدریس بجودة عالیة وفي بیئة داعمة ال تشّكل تھدیدًا على الطالب •
عة للطالب لتمكینھم من الوفاء بالتوقعات توفیر فرص تعلیمیة متنو •

 .األكادیمیة المنشودة منھم
توقّع التمیز من جمیع الطالب مع اإلیمان بقدرة جمیع الطالب على  •

 .التعلّم
 

 _____________________توقیع المعلم
 

 ____________التاریخ

 
 :__________________________اسم الناظر

 
إشراك أولیاء األمور في العملیة أدعم ھذا الملخص ودوره في 

 :لذا، سأسعى جاھدًا للقیام بما یلي. التعلیمیة
توفیر بیئة تسمح بالتواصل اإلیجابي بین المعلم وولي األمر  •

 .والطالب
تشجیع المعلمین على تقدیم واجبات منزلیة للطالب لتعزیز عملیة  •

 .التدریس في الفصل
الملخص لضمان وفائھا مراقبة وتقییم كل العناصر الواردة في  •

باألھداف المحددة وتحقیقھا كما ورد في الملخص التعلیمي 
 .الخاص بالمدارس

 
 
 
 
 

 _______________________________ توقیع الناظر
 

 ____________التاریخ

 


