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SAN JUAN UNIFIED SCHOOL DISTRICT 

TITLE I PARENT COMPACT 

ENCINA PREPARATORY (6-12) HIGH SCHOOL 

 ميثاق ولي األمر

 

 Student-ledالـ أجتماعات خالل  سيتم مناقشتهانسخة كاملة من هذا األتفاق . و ولي األمرطالب، ال، طالبالمرشد للمعلم التفاق هو بين هذا األ*** 

conferences دليل ولي األمر و الطالبفي نسخة من هذه الوثيقة  يمكن الحصول على .في الخريف و مع جميع الطلبة*** . 

 

 تعهد المعلم

 Encinaالكادر التدريسي في مدرسة  فيكعضو  و. لذلك، أيجابي قدوة بأن أكون أعلم بواجباتي كمعلم و أتعهدلكل طالب.  التجربة المدرسيةأهمية  أدرك

 بأفضل ما بأستطاعتني.المسؤوليات التالية أوافق على تنفيذ ( ، 21-6) األعدادية

 .سأقوم بتقديم دروس صارمة مستندة على المعايير و مناهج دراسية و تعليم عالي الجودة 

 طالبالتقدم عن  مستمرةتقارير  األجتماعات السنوية لولي األمر و المعلم، من خاللعلى األقل  ضمان التواصل المستمر سأعمل على. 

 .سأقوم بتوفير الفرصة الى اولياء األمور للتطوع و المشاركة في الصف الدراسي الخاص بطفلهم 

  مراقبة نشاطات الصف.سأقوم بتوفير فرص 

  المدرسي.حترام والتقدير للثقافات المتنوعة في الحرم األسأقوم بتشجيع 

  آمنة التي تغذي النجاح األكاديميسأقوم بتوفير بيئة. 

  المهني في جميع انحاء المدرسة.السلوك سأقوم بأظهار و تشجيع 

  المستقبل.سأقوم بالعمل سويا مع أولياء األمور، المعلمين، التالميذ و الكادر التعليمي لتهيئة الطالب الى 

 توقيع المعلم: ____________________________                      التاريخ: ________________________

 

 تعهد الطالب

 في أحتاجها ألصبح شخصاَ سعيداَ و منتجاَ المزيد من الخيارات في الحياة. يساعدني على تطوير أدوات  يعطينيبالنسبة لي وسوف أدرك بأن تعليمي مهم 

أني المسؤول األول على أعلم و . أن ولي أمري )أولياء األمور(  و الوصي )األوصياء( و المعلم )المعلمين( يريدون أن أبذل قصارى جهديالمجتمع. أفهم أيضا 

 بأفضل ما بأستطاعتي.المسؤوليات التالية تنفيذ أوافق على  يلذا، أن. و يتوجب علي العمل بجد في سبيل تحقيقة، نجاحي

 وم بأحترام الثقافة و التنوع.سأق 

 سأقوم بأتباع قوانين و تطلعات المدرسة 

  عتزاز بالنفس و المدرسة.في الجانب األكاديمي لتشجيع األسأقوم ببذل قصارى جهدي 

  التي تزيد من تطوير مهاراتي األكاديمية المدرسيالموارد المختلفة داخل وخارج الحرم سأقوم بأستخدام. 

  المعلمين، الكادر التدريسي، األسر و المجتمع الخارجي لتعزيز األحترام و السالمة و المهنية.سأقوم بالعمل مع 

 .سأقوم بالمشاركة في أنشطة دراسية أضافية لتشجيع األعتزاز بالنفس و المدرسة 

 توقيع الطالب: ___________________________                   التاريخ: _________________________

 

 تعهد ولي األمر

لمسؤوليات ا تنفيذ أوافق على  أني. لذا، سلوكها و األنجاز التعليمي/  سلوكه تعليم طفلي سوف يساعدأفهم أن مشاركتي في  و. بأن تعليم طفلي مهم جداأدرك 

 ستطاعتي.بأفضل ما بأالتالية 

 ام التي تؤثر على طفلي.سأتعهد بتقديم المساعدة و الحضور على األقل في واحدا من األنشطة او المه 

  سأقوم بمراجعة تقدم طفلي من خالل التقارير األكاديمية األسبوعية و من خالل رابط الـQ. 

  .سأقوم بتوفير وقت و مجال مثمر من أجل الدراسة و أكمال واجبه / واجبها البيتي 

 .سأعمل على ضمان طفلي مستعدا للمدرسة كل يوم 

  سأقوم بأبقاء األتصال مفتوحاَ مع مدرسةEncina .بما يخص حضور، سلوك و تقدم طفلي 

 .سأتعهد بالحضور الى جميع األجتماعات المطلوبة والمتصلة بتقدم و سلوك طفلي األكاديمي 

 .سأقوم بمعاملة معلم طفلي بأحترام 

 ______ريخ: ____________________توقيع ولي األمر: __________________________                 التا


