
ستقصائیة القائمة على واستنادا إلى بیانات التعلیم والتدریب على المستوى المدرسي التي تم جمعھا من مسح أولیاء األمور على مستوى المقاطعة، والدراسات اال 
لمواد واللوازم لدعم أنشطة المشاركة  واجتماعات تقییم االحتیاجات الشاملة، سیتم استخدام أموال مشاركة أسرة الباب األول لشراء ا  المدرسة، وقسائم الخروج،

 األسریة على مستوى المدرسة واالجتماعات والتدریبات وجھود التوعیة المذكورة أدناه. 

 ( اللوازم المكتبیة والكتب وكتب التطویر المھني ومواد الدعم وخدمات الترجمة والتكنولوجیا والطباعة والبرید ومواد الجدول العلوي)  

 mtgالحضور /   125المشاركین:   1000اجتماعات المیزانیة: $ ) PLTلدین(. فریققیادة الوا1

وأفراد المجتمع المحلي للتدریب على استراتیجیات المشاركة الجدیدة، وجمع التغذیة   ) اجتماعات سنویة لآلباء وأفراد األسرة والموظفین في المدارس6-8(
مناقشات على مستوى المقاطعات مع قادة المقاطعات وأقرانھم. (تمویل مواد المائدة ومواد التطویر  المرتدة، وتحلیل البیانات، وإتاحة فرصة للمشاركة في ال

 المھني واللوازم المكتبیة)

 https://dera.ioe.ac.uk/6639/1/DCSF-RW004.pdf 3إشراك اآلباء في تربیة اإلنجاز: ھل یعرف اآلباء أنھم مھمون؟ المستوى  

 الحضور  900المشاركین:  2000تدریبیة المیزانیة:$دورات )ParentU. جامعةاألم(2

/األبوة  ) اجتماعات في السنة موزعة في جمیع أنحاء المقاطعة.  المتحدثون الرئیسیون، وحلقات النقاش، وجلسات الخروج  حول مواضیع إشراك األسرة3(
 مواد دعم المشاركة العائلیة للحضور) واألمومة المطلوبة. (تمویل  الطباعة، اللوازم المكتبیة، مواد التطویر المھني، 

 2مشاركة األسرة في المدرسة ومحو أمیة األطفال ذوي الدخل المنخفض: الرابطات الطولیة بین األسر وداخلھا من المستوى 

http://llss590fall2011.pbworks.com/w/file/fetch/45022608/Family٪20.إالإلحافpdf 

 مشاركا 50دوالر للمشاركین:  1000اري للمقاطعة: . میزانیة اجتماعاتالمجلس االستش3

ام البیانات لدفع ) اجتماعات في السنة لآلباء وأفراد األسرة والموظفین في المدارس وأفراد المجتمع وقادة المقاطعات لمناقشة برمجة الباب األول واستخد2(
 اد التطویر المھني) التغییر والتحسین. (تمویل لدعم مواد االجتماعات، والبرید للدعوات، ومو

  2تحصیل الطالب خارج الفصل الدراسي: إشراك األسر والمجتمعات المحلیة المستوى
http://www.ectacfl.net/uploads/2/2/1/6/22162720/student_achievement_beyond_the_classroom-

_engaging_families_and_communities.pdf 

 مدارس   10المشاركین:  1500دعم   المیزانیة:$ ) APTTمور (. األكادیمیة فرق المعلمین أولیاء األ4

مدارس في جمیع أنحاء المقاطعة لیشمل مواد المشاركة العائلیة المطبوعة ، ولوازم األنشطة   10في  APTTدعم التمویل على مستوى المقاطعة لبرنامج 
قالم الرصاص ، والمالحظات ، وإزالة الحواجز أمام المشاركة (التمویل لتوفیر رعایة  وأ،   Ziplocالمنزلیة مثل البطاقات المحمولة ، وألعاب التعلم ، وأكیاس 

 األطفال ، والمساعدة في تكالیف النقل ، ودفع تكالیف خدمات الترجمة). 

 2الشراكات بین المدرسة واألسرة والمجتمع: كتیب العمل الخاص بك من المستوى 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/ERIC-ED467082/pdf/ERIC-ED467082.pdf 

 أسرة  200دوالر للمشاركین:  3000. فعالیات التوعیة المجتمعیة ومیزانیة التدریب: 5

 TAGلیة وبطاقات المواد واللوازم (المواد المطبوعة: حزم الكتب للعائالت والنشرات وبطاقات موارد المجتمع ومبتدئي المحادثات وتقویمات المشاركة العائ 
وما إلى ذلك) لدعم وتعزیز جھود الباب األول في المجتمع وفي البیئات البدیلة التي قد تلتقي فیھا األسر (استھداف   ThinkStretchائح الصیفیة ومواد والشر

 األسر التي لیس لدیھا فرصة للمشاركة في مدرستھا المنزلیة) 

 توى الثالثإشراك اآلباء في تربیة اإلنجاز: ھل یعرف اآلباء أنھم مھمون؟ المس

https://dera.ioe.ac.uk/6639/1/DCSF-RW004.pdf 

 محاكاة   8دوالر للمشاركین:  500. میزانیة تیسیر محاكاة   الفقر:6

ال وصیانة  الزمة الستبدتسھیالت متعددة لھذه المحاكاة في جمیع أنحاء المقاطعة. وتعطى األولویة لمدارس الباب األول والمجموعات المجتمعیة.  تمویل المواد ال
 المجموعات. 

   2آفاق التغییر: إعداد المعلمین لشراكة المدرسة واألسرة والمجتمع المحلي من المستوى 

http://www.ectacfl.net/uploads/2/2/1/6/22162720/prospects_for_change_preparing_educators_for_school_community_prt
nerships.pdf 



 المدارس  20المشاركین:  1000میزانیة:$. كلیة والموظفین العروض ال7

ني وألقاب  دورات سنویة وسلسة ألعضاء ھیئة التدریس والموظفین على مستوى المدرسة. األموال المستخدمة لشراء مواد المشاركة األسریة للتطویر المھ
لشراكة مع األسر لنجاح الطالب، لم یتم الوصول إلیھا، وراء  التطویر المھني مثل، على سبیل المثال ال الحصر، بناء شراكات قویة، الثورة وخلق السحر، وا

 الحصى والمرونة، وحافلة الطاقة، والحلفاء الطبیعیین، ومسائل المدرسة المتوسطة، وعندما یطلب اآلباء المساعدة.

   2آفاق التغییر: إعداد المعلمین لشراكة المدرسة واألسرة والمجتمع المحلي من المستوى 

http://www.ectacfl.net/uploads/2/2/1/6/22162720/prospects_for_change_preparing_educators_for_school_community_prt
nerships.pdf 

 500یة:$ . تنفیذ دراسة استقصائیة الوالدین وتحلیل المیزان 8

 تمویل لدعم اإلعالن وجمع مالحظات أولیاء األمور من خالل طباعة نسخ مطبوعة وترجمات وملصقات مدرسیة تعلن عن االستطالع لألسر) 

 تعلیم المعلمین: إعداد المعلمین إلشراك األسر في المستوى الرابع للتحصیل الطالبي 

http://www.ectacfl.net/uploads/2/2/1/6/22162720/teaching_the_teachers_preparing_educators_to_engage_families_for_st
udent_achievement.pdf 

 دوالر للمشاركین : دعم على مستوى المقاطعة  500. خدمات الترجمة والمواد واألجھزة المیزانیة: 9

سح الوالدین) وشراء مجموعات الترجمة على مستوى المقاطعة  االتفاق، النشرات، م، PFEPاألموال المستخدمة لدفع تكالیف ترجمة وثائق الباب األول (
 . ELلألحداث من أجل  المشاركة الكاملة لعائالتنا 

 2وكالة األسرة والصوت: تصمیم الجیل القادم من المشاركة األسریة المستوى 

https://globalfrp.org/Articles/Family-Agency-and-Voice-Designing-the-Next-Generation-of-Family-Engagement 

وطباعة مبتدئین المحادثة ، والقراءة  ،  TAGأسرة (حزم الكتب ، وبطاقات  75-50دوالر للمشاركین :  1000. مواد لدعم المیزانیةفي المنزل لمحو األمیة :10
 لیكشور والریاضیات ألعاب المجلس)

 2المستوى ) FACEة والمجتمع (? تعزیز محو األمیة األسریة من خالل الركائز الخمس إلشراك األسر

http://www.ectacfl.net/uploads/2/2/1/6/22162720/promoting_family_literacy_through_the_five_pillacrs_of_face.pdf 

(تمویل المرتبات  دوالرا 148  582من معلمي الموارد على مستوى المقاطعات من الوالدین واألسرة.  المیزانیة:  1.5المرتبات واالستحقاقات ل   - 11
 واالستحقاقات ورواتب معلمي الموارد وأجور الرسوم اإلضافیة) 

 3المیسرون إشراك الوالدین: فتح الثروة الرأسمالیة االجتماعیة المستوى  

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1066216.pdf 

) FASFEPAو ECTACلمشاركة األسرة والمدارس المجتمعیة ،  IELومؤتمر  IEL. السفر إلى مؤتمرات المشاركة األسریة (مؤتمر قادة مقاطعة  12
 2دوالر للمشاركین:   6000المیزانیة: 

 2آفاق التغییر: إعداد المعلمین لشراكة المدرسة واألسرة والمجتمع المحلي من المستوى 

http://www.ectacfl.net/uploads/2/2/1/6/22162720/prospects_for_change_preparing_educators_for_school_community_prt
nerships.pdf 

 )NASFCE ، IEL ، FASFEPAدوالر(1000. المستحقات والرسوم المیزانیة : 13

 2 آفاق التغییر: إعداد المعلمین لشراكة المدرسة واألسرة والمجتمع المحلي من المستوى

 500. مسح البرمجیات (مسح القرد) المیزانیة: 14$

 برنامج تصمیم وجمع وتحلیل بیانات مسح أولیاء األمور لتوزیعھا على المدارس وتحلیلھا من قبل قادة المقاطعات والمدارس. 

 



ELA  / صفا: من    40دوالرا للمدارس:   90 248میزانیة:القراءة على مستوى المدرسة األحداث إلشراك األسر في تعزیز استراتیجیات التعلم في المنزل. ال
 الصف االبتدائي إلى الصف الثاني عشر

 للتحلیل التلوي  2مشاركة الوالدین وإنجاز الطالب: المستوى 

https://archive.globalfrp.org/publications-resources/browse-our-publications/parental-involvement-and-student-
achievement-a-meta-analysis   

 K-12الصفوف:  40المدارس:   37,573لألسر الستخدامھا في المنزل لتعزیز االستراتیجیات المستفادة في میزانیة األحداث المدرسیة: $  ELA. كتب 15

 K-12صفا:  40دوالرا للمدارس:  20  861المواد التي تستخدمھا األسر في المنزل لتعزیز االستراتیجیات المستفادة في میزانیة المناسبات المدرسیة: - 16

 K-6درجات:   35المدارس:  23,959. ألعاب لألسر الستخدامھا في المنزل لتعزیز االستراتیجیات المستفادة في المدرسة األحداث المیزانیة: 17$

ضفاف  كتب ومواد الشرائح الصیفیة التي تستخدمھا األسر في المنزل لتعزیز االستراتیجیات المستفادة في المناسبات المدرسیة (حزم التعلم على  - 18
 K-6درجات:  5دوالرا للمدارس:  7 655الجسر الصیفي): ، ThinkStretchالبحیرة،

 K-6الدرجات:  1المدارس:  200القیاسیة اتصاالت المیزانیة: $ ELAالحیوانات و -. عرض للعائالت: بریفارد حدیقة الحیوان19

 

صفا: من الصف    40دوالرا للمدارس:   41 837فعالیات على مستوى مدرسة الریاضیات إلشراك األسر في تعزیز استراتیجیات التعلم في المنزل. المیزانیة: 
 االبتدائي إلى الصف الثاني عشر

 2د المعلمین لشراكة المدرسة واألسرة والمجتمع المحلي من المستوى آفاق التغییر: إعدا

http://www.ectacfl.net/uploads/2/2/1/6/22162720/prospects_for_change_preparing_educators_for_school_community_prt
nerships.pdf 

  14,545یات المستفادة في ھذا الحدث لتحسین التعلم في المنزل المیزانیة: $. مواد الریاضیات لألسرة وجعل اتخاذ التدریبات التي تعزز االستراتیج20
 K-12الصفوف:  40المدارس: 

 . ألعاب الریاضیات على أساس لألسر التي تعزز االستراتیجیات المستفادة في ھذا الحدث لتحسین التعلم في المنزل 21

 K-6الصفوف:  35المدارس:  9,733المیزانیة:$ 

 القائمة على الریاضیات ألسر المدارس المتوسطة والثانویة على معاییر المیزنة ومحو األمیة المالیة ركزت الكتب - 22

 12-7الصفوف:   2المدارس: 11,117المیزانیة:$ 

دوالرا   5  442المنزل: عملیات التالعب بالریاضیات لألسرة  تقوم بتدریبات تعزز االستراتیجیات التي تعلمت في ھذا الحدث لتحسین التعلم في میزانیة  - 23
 K-12درجة:  38للمدارس: 

 

صفا: من الصف االبتدائي   40دوالرا للمدارس:  31  963فعالیات على مستوى مدرسة العلوم إلشراك األسر في تعزیز استراتیجیات التعلم في المنزل. المیزانیة:
 إلى الصف الثاني عشر 

 3فال في سن المدرسةالتحلیل التلوي المستوى تدخالت إشراك الوالدین المستندة إلى األدلة مع األط

http://schoolcounselorsconnect.weebly.com/uploads/1/0/2/4/10242617/evidence-
based_parent_involvement_interventions.pdf 

یة المدرسیة  التي تركز على المعاییر والمیزانیة اإلعدادیة  المواد العلمیة لألسر الستخدامھا في المنزل لتعزیز االستراتیجیات المستفادة في المناسباتالعلم -   24
 K-12صفا:  40دوالرا للمدارس:   23  188لمعرض العلوم:  

 عروض التدریب العملي في الموقع المقدمة لألسر من مركز أورالندو للعلوم لتعزیز معاییر العلوم في الفصول الدراسیة  - 25

 K-6الصفوف:  10المدارس:  8,607المیزانیة:$ 

 . كتب العلوم لألسر الثانویة للفیزیاء وعلم الوراثة التدریب العملي على حدث العلوم لتعزیز معاییر العلوم الفصول الدراسیة  26



 12-7الصفوف:   1المدارس: 168المیزانیة:$ 

 

  40دوالرا للمدارس:  22  176في المنزل. المیزانیة:فعالیات التعلم العاطفي االجتماعي على مستوى المدرسة إلشراك األسر في تعزیز استراتیجیات التعلم 
 صفا: من الصف االبتدائي إلى الصف الثاني عشر

 من المنزل والمدرسة  3االتصال المدرسي: سد الفجوة بین المستوى 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ794797.pdf 

م في المدارس  المواد الالزمة للمناسبات المدرسیة التي تركز على تزوید األسر باألدوات واالستراتیجیات الالزمة لدعم مھارات التعلیم من أجل التعلی  - 27
 K-12صفا:  20دوالرا للمدارس:   7 863والمھارات الالزمةللنجاح في میزانیة المدارسوالعالقات:  

ي المنزل بعد التدریبات التي تعزز االستراتیجیات المستفادة في ھذا الحدث لتحسین التعلم العاطفي االجتماعي في المنزل (المنح . كتب لألسر الستخدامھا ف28
 K-12درجات:  15المدارس:  13,813عادات واالنضباط الواعي) المیزانیة: $   7الدراسیة، والمناطق، والبلطجة، 

الستراتیجیات المستخدمة في المدرسة التي یمكن أیضا تحسین التعلم العاطفي االجتماعي في المنزل  . عروض لألسر على البرامج التي تعزز ا29
 K-8الدرجات:  1المدارس:  500(االنضباطالواعي) المیزانیة: $ 

 

 K-6مستویات الصف:  2المدارس:  2210مشتریات التكنولوجیا لدعم مشاركة األسرة في میزانیة المستوىالمدرسي: $

 4دة من التكنولوجیا: دور اإلنترنت في األسرة والمدرسة االتصال المستوى االستفا

https://archive.globalfrp.org/publications-resources/browse-our-publications/tapping-into-technology-the-role-of-the-
internet-in-family-school-communication 

 K-6الصفوف:  1المدارس:  525في المناسبات والمؤتمرات المدرسیة.  المیزانیة:$  ELلمشاركة الكاملة لعائالت . جھاز ترجمة محمول للسماح با30

 K-6الدرجات:  1المدارس:   1685. الرقمیة األسرة البرمجیات اإلخباریة إلنشاء میزانیة االتصاالتاالفتراضیة :$ 31

 

  12المدارس:  20,426ة الكاملة والوعي بالمناسبات المدرسیة وإنجازات الطالب.  المیزانیة: $ مواد التواصل/المشاركة المطبوعة لألسر لضمان المشارك 
 K-12درجات: 

 2مشاركة الوالدین: العالقة بین التواصل من المدرسة إلى المنزل وتصورات ومعتقدات اآلباء واألمھات من المستوى 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED362271.pdf 

 K-6الدرجات:   2المدارس:  1,785باعة التقویمات المدرسیة لألحداث بما في ذلك مدونة سلوك الطالب واالتصاالت األشجار المیزانیة: $. ط32

  5: المدارس  SEL: $ 9132. طباعة البرامج المدرسیة / المخططین لالتصال المنزلي والمدرسي المباشر فیما یتعلق بإنجاز الطالب واالنضباط ومیزانیة 33
 K-6درجات: 

االتصاالت:   . شراء المنزل / المدرسة مجلدات االتصال لدعم مشاركة األسرة والوعي في التعلم في المدرسة واالتصال بالتعلم المنزلي وتعزیز میزانیة34
 K-6درجات:  3المدارس:   $3,361

ت  أدوات االتصال المطبوعة/اللوازم المكتبیة (مخزون الورق، النشرات اإلخباریة، قسائم الخروج، نشرات األحداث، كتیبات األحداث، الدراسا - 35
درجات:   6را للمدارس: دوال  6 148االتفاق، الحق في المعرفة، اإلخطار بأربعةأسابیع)) المیزانیة:، PFEPاالستقصائیة للوالدین، وثائق الباب األول المطلوبة (

K-12 

 

ویتألف المجلس وفرق  القیادة من ممثلین عن اآلباء ). PLTوفریق قیادة الوالدین () DACمجلس استشاري للمقاطعة بموجب الباب األول ( BPSلدى 
ري مدرسي. ویعمل مدیر الباب األول ومدرسو  والمجتمع المحلي من مدارس الباب األول من المقاطعة الملتزمین بالبارامترات المستخدمة إلنشاء مجلس استشا

كمیسرین لھذه المجموعة. ویتقاسم موظفو المقاطعة المسؤولیة فعلیا مع أعضاء المجلس عن توفیر التدریبات، وترتیب   BPSالموارد المشاركون في أسرة 
األول، والجزء ألف، وتوفیر المعلومات التي یحتاجھا اآلباء التخاذ  من قانون الضمان االجتماعي، والباب 1116االجتماعات، وتقدیم تفسیرات لمتطلبات المادة 



بة برنامج شرطة  قرارات مستنیرة ألطفالھم. وتشارك لجنة المساعدة اإلنمائیة ھذه في تخطیط واستعراض وتقییم وتحسین برامج الباب األول، بما في ذلك كتا
وتشارك لجنة المساعدة اإلنمائیة،  . ESEAمن  1112التي تم تطویرھا بموجب القسم  )  LEAمحلیة (المقاطعة. تم دمج خطة المنطقة في خطة وكالة التعلیم ال

٪ من أموال الباب األول، الجزء ألف المخصصة  1إلى جانب مدخالت من أولیاء األمور في مدارسنا األربعین للباب األول، في اتخاذ القرارات بشأن كیفیة إنفاق 
في المائة من واحد في المائة یذھب مباشرة إلى المدارس، بعد توفیر أحكام عادلة للمدارس الخاصة المشاركة.    90ال یقل عن  وتضمن المقاطعة أن ما. FEل 

نفیذ خطة  ویعمل موظفو الباب األول عن كثب مع أفرقة المدارس لضمان التوزیع الصحیح لألموال ورصد نفقات الصندوق. یتم توثیق مراقبة االمتثال لت 
المدرسیة باستخدام وسائل متعددة لجمع البیانات ، بما في ذلك مقابالت الوالدین ، ومحاضر االجتماعات ،  PFEPsو LEAللوالدین واألسرة في  المشاركة

المساعدة التقنیة لجھات  و والدراسات االستقصائیة ، وأدوات التقییم ، ووثائق االمتثال الرقمي والزیارات في الموقع. وتقدم إدارة الباب األول التدریب والتوجیھ
ة وبلت، تناقش  االتصال بین أولیاء األمور في المدارس واألسرة، والفرق اإلداریة المدرسیة، وأولیاء األمور. وخالل اجتماعات لجنة المساعدة اإلنمائی 

 المعلومات التي تجمع من اآلباء ومدارس الباب األول والمنطقة وتحلل وتعالج وتوثق.  

وقد أنشئت عملیة تحسین المدارس في جمیع   - 100ساعدة اإلنمائیة وھیئة البراءات مدخالت في وضع وتنفیذ وتقییم البرنامج الوطني للمقاطعات.  وتقدم لجنة الم
ة تحسین المدارس،  لی مدارس الباب األول. ویقدم موظفو المقاطعة من الباب األول التدریب والتوجیھ إلى مدارس الباب األول، والجزء ألف إلشراك اآلباء في عم

مدارس من  10في  APTTفضال عن التدریب على االستراتیجیات التي تركز على تحسین مشاركة األسرة في كل مدرسة. باإلضافة إلى ذلك، ینشط برنامج 
وتیسیر محاكاة الفقر لمدیري المدارس   الباب األول في المنطقة. ویواصل معلمو الموارد في المقاطعة من الباب األول اإلشراف على وحدة  الوالدینفیالمنطقة،

 وأعضاء ھیئة التدریس وأعضاء ھیئة التدریس والمجتمع المحلي، فضال عن فرص إضافیة للتواصل المجتمعي.

مصلحة على  لیتشاور موظفو الباب األول مع المعلمین ومدیري المدارس واإلداریین واآلباء وغیرھم من موظفي المدارس المناسبین لضمان مشاركة أصحاب ا
: مشاركة الوالدین واألسرة. وفي مشاورات مجدیة ونشطة،  1116القسم  ، ESSAقدم المساواة في عملیة التعاون واتخاذ القرار  على النحو المطلوب بموجب 

عالقة بین البرنامج وخطة التحسین على نطاق  تقدم إدارة الباب األول، كشركاء،  المساعدة التقنیة للمدارس في كتابة البرنامج، وتنفیذ البرامج واألنشطة، وفھم ال
 المدرسة من أجل استیفاء متطلبات معینة.

ألطفالھم. یعمل مكتب  اآلباء واألمھات في بریفارد متنوعة في الثقافة واللغة واالحتیاجات االقتصادیة. وھم یشاركون المدرسة في االلتزام بالنجاح األكادیمي
بالتعاون مع أولیاء األمور من أجل  وضع برامج وأنشطة وأفضل الممارسات التي من شأنھا تعزیز   BPSالتابع لشركة مدارس الباب األول والباب األول 

واألنشطة یعزز   مشاركة أولیاء األمور، والتفكیر في احتیاجات أولیاء األمور والطالب والمدارس. ویتأكد قسم الباب األول من أن تطویر مثل ھذه البرامج
 ، وینص على التحسین المستمر للبرامج، ویشمل تطویر أولیاء األمور كقادة وشركاء متساوین.تحصیل الطالب

، والتدریبات * تجتمع إدارة الباب األول مع كل مدرسة من مدارس الباب األول، الجزء ألف عدة مرات في السنة إلجراء دورات تدریبیة (الدعم في الموقع
ة التقنیة حول كیفیة كتابة وتنفیذ خطط ومواثیق مشاركة الوالدین واألسرة الفعالة. كما تقدم المساعدة التقنیة على مدار العام  الجماعیة، والظاھریة) وتقدم المساعد

ومدرسي   من قانون التعلیم من أجل البیئة. لدى القسم 1116لمساعدة المدارس في اختیار األنشطة المناسبة القائمة على البحوث وكیفیة الوفاء بمتطلبات القسم 
یاء في المنطقة العدید من الموارد مثل: مراكز موارد الوالدین في المدارس والمواد المطبوعة وغیرھا من أشكال وسائل اإلعالم للمدارس وأول FEالموارد 

وتقدم المدارس الدعم من   ا.والفرص لحضور سلسلة الجامعات األم. التواصل مع المدارس یحدث یومی  PowerPointاألمور والموارد عبر اإلنترنت وعروض 
قى المدارس التحدیثات خالل رسائل البرید اإللكتروني والمكالمات الھاتفیة والندوات عبر اإلنترنت التي تجریھا إدارة الباب األول والزیارات في الموقع. تتل

باإلضافة إلى  ،  Chit Chatف الشھریة للعنوان األول والندوات عبر اإلنترنت نص ،  Benchmark Buzzواألفكار من خالل النشرات اإلخباریة الشھریة 
أنشطة وبرامج وفعالیات المشاركة األسریة.  كما یحضر موظفو  وتنفیذ وتقییم كما یتم تزوید المدارس بدعم فردي في إنشاء . BPS FEمواقع العنوان األول و

یم المساعدة التقنیة التي تضمن التدریب الفعال لتطویر وتنفیذ ورصد وتقییم البرامج القسم األول فعالیات المشاركة العائلیة المسائیة في كل مدرسة. یتم تقد
اسات االستقصائیة واألنشطة التي تعزز مشاركة أولیاء األمور والطالب والمدارس والمجتمع.  كما یقدم الدعم للمدارس بشأن أفضل السبل لتحلیل بیانات الدر

 برمجة على المستوى المدرسي. للوالدین واستخدام النتائج لتحسین ال

مع الوثائق عبر منصة االمتثال على  LEAللمدارس. ویتم ذلك من خالل كل مدرسة تزوید  PFEPقسم الباب األول ھو المسؤول عن مراقبة برامج وأنشطة 
ومن المقرر أن تقوم الھیئة بزیارات میدانیة للتحقق من  تقدم الوثائق وصفا لألنشطة المنفذة وعدد المشاركین والتغذیة المرتدة التي تم جمعھا.  - 12االنترنت.  

مع وضمان تنفیذھا بإخالص. تدعم وثائق المدرسة األشیاء العظیمة التي یتم القیام بھا في مدارس الباب األول. ویعمل موظفو الھیئة عن كثب   FEأنشطة 
لمحلیین وأفراد المجتمع الدیني وغیرھم من المواطنین المعنیین لضمان جمع تعلیقاتھم  موظفي العالقات الحكومیة والمجتمعیة الذین یتعاملون مع قادة األعمال ا
 واستخدام مواردھم المعروضة في المدارس التي تشتد فیھا الحاجة إلیھم. 

 وتساعد كلیة التعلیم في المدارس التي تحتاج إلى الدعم على مدار العام. 

لدینا، مما یسمح لنا لتقدیم خدمات یوم كامل لطالبنا  VPKالباب  األول تمویل یكمل برامج ) VPKفال(الطوعیة قبل ریاض األط/    FOURward* الخطوة 
VPK ادیة. وقد تشمل  واألسر. وتعمل ھذه المكاتب معا لتنسیق فرص تدریب أولیاء األمور والخدمات االنتقالیة للطالب الملتحقین ببرنامج المدارس العامة  الع

د اجتماعات منسقة مع موظفي المفوضیة األوروبیة والباب األول لتلبیة احتیاجات المدارس والموظفین واألسرة؛ وعقد اجتماعات منسقة مع األنشطة ما یلي:  عق
 ومدرسي ریاض األطفال لمناقشة االحتیاجات المحددة. ، VPKاآلباء، ومدرسي 

األسرة التي  جھود تعاونیة بین الباب األول وإدارات المقاطعات األخرى ووكاالت المجتمع المحلي لتعزیز تحصیل الطالب من خالل دعم مشاركة المجتمع و • 
 تركز على تحصیل الطالب، واألبوة واألمومة، والدعوة،  والنمو الشخصي والتنمیة، وتعزیز العالقة بین الوالدین ومدرسة أطفالھم. 

األطفال. سنقوم   • سیعمل عنوان البدایة األول والرئیسیة بشكل تعاوني لبناء قدرات المدارس واألسر على إقامة شراكات ودعم تحصیل الطالب واستعداد ریاض
ابیة بین الوالدین/األطفال، واألسر  السبعة، بما في ذلك: الرفاه األسري، والعالقات اإلیج FEبتنسیق التدریب والموارد لمساعدة أسر ھید ستارت في تحقیق نتائج 



ین. كما سیتم تنسیق كمعلمین مدى الحیاة، واألسر كمتعلمین، والمشاركة األسریة في االنتقال، والروابط األسریة مع األقران، والمجتمع واألسر كدعاة ومتعلم
 . Brevard C.A.R.E.Sمن خالل الخدمات المتعاقد علیھا مع  Head Startخدمات أسرة 

من قبل موظفین من مكتب التعلیم االستثنائي والباب  ESEتم توفیر فرص التطویر المھني المشتركة لھیئة التدریس وفرص التدریب ألولیاء أمور طالب • ی 
 األول والقوات الدیمقراطیة لتحریر رواندا. نحن نتعاون لتلبیة االحتیاجات االستثنائیة للطالب واألسر دون تكرار الخدمات. 

یوفر خدمات الدعم التشخیصي والتدریسي لبرامج التعلیم الطالبي استثنائیة في المنطقة وأسر    FDLRS (FDLRS)دا التشخیص والتعلم نظام الموارد• فلوری 
ي تخطیط  وتنفیذ الطالب مع استثنائیة على مستوى الوالیة. یعمل الموظفون في مكتب القوات الدیمقراطیة لتحریر رواندا ومكتب الباب األول بشكل تعاوني ف

 السنوي.   ParentUوفرص التدریب، بما في ذلك  FEوتقییم مختلف مبادرات 

الموارد المعلمین ومكتب القیادة التعلیمیة وموظفي التنمیة المھنیة العمل بشكل تعاوني لتزوید موظفي    FE• الباب الثاني، الجزء أ (تحسین جودة المعلم) 
مبادرتنا التدریب على .، B.E.S.Tلعمل بفعالیة مع اآلباء واألمھات، بما في ذلك عنصر مشاركة الوالدین في واحدة من وحدات المدارس مع التنمیة المھنیة في ا

 نطاق المنطقة. 

لیم اللغة في مدارسنا واألسر لتع  ELLالباب الثالث لتلبیة احتیاجات  - في المنطقة بالتعاون مع معلم الموارد في المنطقة   FE• الباب الثالث  یعمل معلمو موارد  
الت مشاركة  من الباب األول. نقوم بتخطیطة وتنفیذ البرامج والخدمات وفرص التدریب المناسبة لموظفي المدارس واألسر دون تكرار الخدمات. تعمل اتصا 

 لتسھیل التواصل.  ESOLالوالدین من الباب األول مع مدرسي 

یعمل مكتب الباب األول واالتصال بالمشردین في المنطقة بشكل تعاوني لتلبیة االحتیاجات المختلفة لشبابنا   فینتو- • الباب التاسع (تعلیم المشردین)/ماكیني 
، فقد خططنا لتدریب  وأسرنا المشردین دون تكرار الخدمات. وبما أن عدد الطالب المشردین في مقاطعتنا قد زاد زیادة كبیرة على مدى السنوات القلیلة الماضیة

 للتوعیة للموظفین واألسر.  إضافي مشترك

وإرسالھ إلى جمیع العائالت إلكمالھ عبر اإلنترنت أو عن طریق النسخ الورقیة.  ویتم تحلیل ھذه البیانات  LEA*یتم إنشاء استطالع رأي الوالدین أیضا من قبل 
وبناء قدرات األسر على دعم التعلم المنزلي بشكل أفضل.   لالتجاھات على مستوى المقاطعات والمدارس، ثم تستخدم لدفع عجلة تحسین التعلیم األكادیمي 

كین.  وتتبادل الحكومة  وتتبادل المدارس ھذه البیانات مع المجالس االستشاریة المدرسیة وأولیاء األمور في اجتماعات نھایة العام وتجمع ردود الفعل من المشار
ه البیانات مع المشرف وأعضاء مجلس إدارة المدارس من أجل  تقییم فعالیة برامج المقاطعات  والعالقات المجتمعیة وأعضاء مجلس الوزراء رفیعو المستوى ھذ

 والمستویات المدرسیة. 

 الحواجز: 

 . رعایة الطفل؛ استخدام الموارد لتوفیر رعایة الطفل/المرونة لمواقع االجتماعات؛ عروض افتراضیة 1

 سائل النقل إلى االجتماعات.نقص وسائل النقل؛ استخدام موارد المدارس  لتوفیر و2

 .عدم الحصول على مواد ذات جودة عالیة؛ توفیر المواد التعلیمیة من خالل مراكز موارد أولیاء األمور، وفعالیات التوعیة والمؤتمرات. 3

الوصول إلى أجھزة الترجمة.  مواصلة   .محدود إجادة اللغة اإلنجلیزیة؛ توفیر خدمات الترجمة عند اإلمكان  عن طریق المترجمین أو الوثائق المترجمة أو4
 التعاون مع قسم الباب الثالث في المنطقة. 

حتیاجات األسر التي  . صعوبة المشاركة على قدم المساواة في األنشطة المدرسیة؛ تقدیم دورات تدریبیة لمحاكاة الفقر للمدارس وموظفیھا لمساعدتھم على فھم ا5
ب تزوید معلمي الفصل األول على المستوى المدرسي بالتدریب على كیفیة العمل مع األسر الفقیرة، بما في ذلك الطرق  تعیش في فقر وتلبیتھا بفعالیة. كما یج

 . عروض افتراضیة لألسر؛الجدیدة للتواصل وبناء العالقات والتعلم الرقمي واستخدام بیانات مسح الوالدین لدفع التغییرات في البرمجة التي یقدمونھا 

مع األوضاع األسریة: تقدیم سلسلة تدریبیة قویة من الشراكات للمدارس وموظفیھا لمساعدتھم على فھم احتیاجات األسر التي تعیش في فقر   .عدم التعاطف 6
 وتلبیتھا بفعالیة.

األسر على فرص متساویة في  األسر المعاقة: مواصلة التنسیق مع الھیئة والعاملین في مجال الخدمات الطالبیة على المستوى المدرسي لضمان حصول ھذه  - 7
 الوصول إلى المناسبات والمواد. 

فاعالت والمالحظات  األسر ذات اإللمام المحدود بالقراءة والكتابة و/أو األقلیات اإلثنیة: یستخدم موظفو المقاطعات والمدارس الدراسات االستقصائیة، والت  - 8
لتلقي المزید من التوعیة والدعم، وكذلك  المواد المعدلة أو عرض االجتماعات الشخصیة.  ومن  الشخصیة، وبیانات الطالب لتحدید األسر التي ینبغي تحدیدھا

اح األكادیمي خالل بناء ھذه العالقات، ستشعر ھذه األسر بمزید من الراحة لالستفادة من الخدمات التي تقدمھا المدرسة والمنطقة التي ستساعد في النج
فیة الستیعاب ھذه األسر: خلق مناخ مدرسي مرحب لألسر  والطالب؛  تركیز  مواضیع تدریب أعضاء ھیئة ألطفالھم(رین).  استراتیجیات إضا

صل والمشاركة بنجاح  التدریس/الموظفین على االعتراف باألسر "لفعل الخیر" وقیمتھا كشركاء حقیقیین في التعلیم؛ وتزوید األسر باألدوات التي تحتاجھا للتوا
 الستمرار في بناء الجسر بین عائالتنا ومدارسنا من أجل مشاركة واتصال أكثر فعالیة. مع مدارس أطفالھا؛ وا

٪ من األسر االبتدائیة من حضور فعالیات المشاركة العائلیة األكادیمیة في مدرسة أطفالھم  60تتمكن ، لم 2022- 2020وفقا لمسحأولیاء األمور في المنطقة  
٪ من  3  7أوقات مالئمة.   أو أنھا لم تكن في اجتماعات لم یشاركوا في العروض االفتراضیة ألن مدارسھم لم تقدم ورد الكثیرون بأنھم   بسبب جداول العمل.



٪ من أسر المدارس المتوسطة إما لم تحضر أبدا أو نادرا فعالیات الخطوبة األسریة في مدرسة أطفالھا  51األسر طلبت توفیر المزید من مواد الدعم األكادیمي.  
٪ من عائالت المدارس الثانویة إما لم تحضر أبدا أو نادرا ما حضرت  46 ٪ من األسر طلبت توفیر المزید من مواد الدعم األكادیمي.67 ول العمل.   بسبب جدا

٪ من األسر طلبت  59  ٪ من األسر طلبت توفیر المزید من مواد الدعم األكادیمي.2 5فعالیات مشاركة عائلیة أكادیمیة في مدرسة أطفالھا بسبب جداول العمل.  
یبا، وستستخدم  توفیر المزید من مواد الدعم األكادیمي.  وباستخدام ھذه البیانات، تستكشف المدارس طرقا جدیدة للوصول إلى األسر بشكل غیر متزامن تقر

 تعلیقات أولیاء األمور لشراء مواد دعم أكادیمیة استراتیجیة للمنزل تسد الفجوة التعلیمیة.

٪ من عائالت المدارس المتوسطة یفضلون االتصال بھم 86٪ یفضلون الرسائل النصیة.  69ر االبتدائیة تفضل االتصال عبر البرید اإللكتروني و٪ من األس75
ضلون ٪ یف56٪ من عائالت المدارس الثانویة یفضلون االتصال بھم عبر البرید اإللكتروني و82٪ یفضلون الرسائل النصیة. 61عبر البرید اإللكتروني و

ر ھذا الوباء مدارسنا  الرسائل النصیة.  وباستخدام ھذه البیانات، تتطلع مدارس الباب األول إلى توسیع نطاق التواصل الرقمي للتواصل مع األسر.  ومع ذلك، ذك
سر إلى العدید من مدارس الباب األول من قبل  وعائالتنا بمدى تأثیر المكالمة الھاتفیة الشخصیة.  وقد تم تقدیم التدریبات حول كیفیة التواصل والتواصل مع األ

لدینا الختیار برنامج إرسال الرسائل النصیة على مستوى المنطقة الذي لدیھ   ETوكمنطقة، نعمل أیضا مع قسم  معلمي موارد المشاركة األسریة في المقاطعات.
 لدینا.  ELأیضا قدرات الترجمة للوصول بشكل أفضل والتواصل مع عائالت 

 وفیما یتعلق ببناء قدرات األسر، كانت أھم المجاالت للتدریب على المعلومات لألسر ھي: 

٪.  وھذا یشیر إلى الحاجة إلى مدارسنا بموجب الباب األول إلنشاء  41٪ استراتیجیات القراءة واستراتیجیات الریاضیات 42٪ متعة األسرة، 65االبتدائیة: 
 تم تشجیع تمركز ھذه المھارات حول األلعاب التي یمكن للعائالت لعبھا في المنزل. فعالیات تفاعلیة وجذابة للعائالت.  ی 

٪ تواصل مع طفلك.  وھذا یشیر إلى أن عائالتنا في المدارس المتوسطة تتطلع أیضا إلى تعلم 24٪ انتقال إلى المدرسة الثانویة، 35٪ متعة عائلیة، 31الوسط:  
درسة الثانویة وتحسین مھارات التواصل.  ومما یشجع على ذلك أن األحداث على مستوى المدارس المتوسطة تنطوي  طرق تفاعلیة وممتعة إلعداد أطفالھا للم

 أیضا على إنشاء أنشطة لألسر للتفاعل اإلیجابي مع أطفالھا. 

التنا في المدارس الثانویة ال تزال تبحث عن  اإلعدادیة.  وھذا یشیر إلى أن عائ  SAT / ACT٪ 35٪ المساعدات المالیة الكلیة،  39٪ متعة األسرة،  34عالیة: 
 المرح، وأحداث بناء القدرات اإلیجابیة التي تركزت حول إعداد أطفالھم للكلیة والوظیفي.

لتي تلبي  درات اویعمل معلمو موارد المشاركة األسریة في المقاطعة مع المدارس للنظر في ھذه البیانات واستخدامھا لتصمیم المناسبات األسریة لبناء الق
 احتیاجات أسرھم على أفضل وجھ كل عام واستخدام أموال المشاركة األسریة لشراء المواد المستھدفة لدعم ھذه األحداث. 


