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Title I School-Level Parental Involvement Policy 

  Encina Preparatory (6-12) High School 

 سياسة مشاركة أولياء األمور على مستوى المدرسة

 

تم  .هممنالتي تم الحصول عليها مداخالت من خالل ال Title Iمكتوبة لمشاركة أولياء أمور الـ سياسة  (21-6الثانوية للمراحل ) Encinaمدرسة وضعت 

 مجلس جتماعأ خالل السنة في األقل على واحدة مرة الحالية أولياء األمور مشاركة سياسة مراجعة تتم. Title Iعلى انها مدرسة الـ  Encinaتحديد مدرسة 

 ويتم. مع الكادر المدرسي و مجتمع أولياء األمور PIPالسياسة المنقحة لمشاركة أولياء األمور الـ مشاركة  يتم ثم. عليها والموافقة المراجعة يتم حيث المدرسة

األحتياجات و أولياء األمور تقديم المداخالت على تقييم  من ويطلب. مجلس المدرسة على عرضها سيتم التيو تغييرات، اقتراح على أولياء األمور تشجيع

 .الخطة الواحدة ألنجاز الطالب في اجتماعات مجلس المدرسة

 لمشاركة أولياء األمور على النحو التالي: Enicnaتم تقديم سياسة مدرسة . Title Iبتوزيع السياسة الى أولياء أمور طلبة الـ  Enicnaمدرسة قامت 

  عند لطلبةو ا دليل ولي األمر الذي يقدم الى أولياء األموركجزء من: 

 قبل البدء بالعام الدراسي. الدليلتحديد موعد ألخذ  -

 جتماعات االرشادية ضمن الشهر االول من العام الدراسي.خالل األ -

 خالل مواعيد التسجيل مع المستشار الدراسي للطلبة المسجلين حديثاً بعد بداية العام الدراسي. -

 متوفر لدى مكتب االستعالمات في المدرسة. -

 ألكترونية على موقع المدرسة األلكتروني. توفر نسخة 

  األسرةتوجد نسخة في مركز موارد Family Resource Center .)او اي مكان واضح للعيان يمكن األطالع عليها من خالله( 

  أجتماعات لجنة الـELAC  وSSC. 

 .]ضمناً  Title I [20 USC 6318 Section 1118(a)-(f) الـ توضح السياسة الطرق التي يتم من خاللها التعامل مع متطلبات مشاركة أولياء أمور

 Title Iمشاركة اولياء األمور في برنامج الـ 

 ، تم أستحداث النشاطات التالية:Encina (6-21) ثانويةفي  Title Iشراك أولياء األمور في برنامج أألجل 

 بالغ أولياء أمور طلبة جتماع سنوي ألأالمدرسة بعقد  تقومTitle I  حول متطلباتTitle I  وحق أولياء األمور بالمشاركة في برنامج

Title I . 

 جتماعات السنوية لـ خالل األTitle I سوف يتم اطالع أولياء األمورعلى المعلومات المتعلقة بالمقرر الدراسي الذي تم شرائه من ،

 .ELلمتعلمي اللغة االنكليزية  تم شرائها التيبضمنها المقرر الدراسي و/ او المواد  Title Iالتخصيصات المالية لـ 

 جتماعات السنوية لـ خالل األTitle I  يتم مراجعة الخطة الفردية األحدث لمنجزات الطالب مع أولياء األمور بضمنها نتائج الدرجات

 . Title Iلعام، و ميزانية نجاز الطالب المحلية، أهداف المهارة اللغوية لهذا اأالصف، بيانات  للمدرسة / AYPو   APIالسابقة ضمن 

    خالل الفعالية المدرسية، العودة الى المدرسةBack-to-School يتم أبالغ أولياء األمور عن برنامج المدرسة الواسع، بضمنه حقوق ،

 درسين والعاملين.أولياء األمور، وتزويدهم بالوسائل التي تتيح لهم التعرف على بيانات منجزات الطالب وربط االهداف والتوقعات مع الم

  يتم توزيع المعلومات من خالل لقاءاتELAC  وSSC .ًايضا 

  خالل فترة تحديد الموعد لـstudent-led conferences  مع المعلم المرشد و ولي األمر، يزود ولي األمر بمعلومات حول أهداف الطالب

األكاديمية خالل العام الدراسي، التقدم الحاصل في الوصول الى مستوى المهارة المطلوب لتلك المرحلة، واألداء المبني على تقييم 

 المدرسة، وتقييم مديرية التربية، وتقييم الوالية.
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 التي تتم في الصباح او المساء. األجتماعات، مثل Title I الـ أمورأولياء  عدد مرن من األجتماعات الىتوفر المدرسة 

  يتم عقدstudent-led conferences ديمية السنوية، مراجعة التقدم، مرتين سنوياً ألولياء األمور، والطلبة، والمعلمين ألجل وتحديد األهداف االكا

 وقت فراغ ولي األمر.تبعا لجتماع الحاجة لذلك. يتم تحديد وقت األت دع أذاجراء التعديالت أو

 .يكون أولياء األمور مدعوون لتحديد موعد مع المعلمين، والمدير و/ او المستشار في اي وقت خالل السنة 

 أجتماع مجلس المدرسة و الذي ينعقد شهريا )ن أولياء األمور مدعوون لحضور يكو(School Site Council . 

 ى. يتم أبالغ أولياء األمور مرات خالل السنة كحد ادن ةوالتي تحدث ست مجلس المدرسة جتماعاتأأولياء األمور ألجل المشاركة في بالغ أدعوة و تتم

الرسائل جتماع من خالل التقويم السنوي للمدرسة، والنشرة الموضوعه على اللوحات، الملصقات، األعالنات من خالل الموقع االلكتروني، و أبكل 

 عبر الهاتف.

 اللجنة األستشارية لمتعلمي اللغة األنكليزية ) يتم تشجيع أولياء أمور الطلبة المتعلمين للغة االنكليزية على المشاركة في(ELACيحدث اربعة  ، والذي

 . Title Iبرامج بضمنها معلومات حول  SSC الـ دنى، ويتم تزويدهم بنفس المعلومات التي زودوا بها فيأ دمرات في السنة كح

  تقوم اعداديةEncina (6-21 )بأكبر قدر ممكن بتوفير هذه المعلومات بلغات اخرى غير االنكليزية لمجتمع متعلمي اللغة االنكليزية. 

 

 الـ بشكل منظم ومستمر والوقت المناسب في تخطيط، ومراجعة*، وتطوير برامج مدارس Title I الـ تقوم المدرسة بأشراك أولياء أمور طلبة

Title I الـ و سياسة مشاركة أولياء أمور Title I **. 

 

  تتم المراجعة الدورية خالل السنة لبرنامجEncina  األكاديمي، وطرح البيانات المتعلقة بالتطور، والمدخالت التي تم الحصول عليها ضمن

  .School Site Councilإجتماعات 

 الـيتم مراجعة سياسة مشاركة ولي األمر و APSA جتماع السنوي مع ولي األمر.مع أولياء األمور خالل األ ا  سوي 

 على الـجراء تعديل جل المراجعة، وفي حال الضرورة ألة ألجتماعات التخطيط خالل السنيتم تحديد مواعيد أل APSA  مع  متوافقةلكي تكون

. يتم حفظ محضر  ELACو  SSCجتماعات الشهرية لـ يتم طرح هذه المعلومات خالل األ  لطالبنا. البارزةحتياجات عن األ و تعبرالسياسة 

 لوصول اليها.في عدة مواقع  وبصيغ تتيح لجميع أولياء األمور ا األجتماع

  تحقيق طلب ولي األمر.من اجل ولي األمر لمعلومات بصيغة او بلغة أخرى، فسوف تقوم المدرسة بخطوات كفيلة  عند تحديد حاجة 

 

 . Title I الـ بالمعلومات المحدثة حول برامج Title I الـ تقوم المدرسة بتزويد أولياء أمور طلبة

  يتم تزويد أولياء األمور بالمعلومات حول برامج المدرسة الواسعة في ليلة العودة للمدرسةBack to School Nightالـ جتماعاتأ، و SSC 

، وايضا مرحب بهم لتحديد موعد مع المعلمين و/ او المدير في اي وقت خالل  student-led conferencesجتماعات أ، وELAC الـ جتماعاتأ،و

 السنة.
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 المواضيع كالتالي:سوف تقوم المدرسة وبمساعدة مديرية التربية بتوفير المساعدة ألولياء أمور الطلبة المسجلين في المدرسة على فهم 

 المعايير األساسية المشتركة للوالية( مقاييس الوالية للمحتوى األكاديمي، بضمنها( Common Core State Standards . 

  لألنجاز األكاديمي للطالب.مقاييس الوالية 

  تقييمات بديلة. بما في ذلك التقييم األكاديمي للوالية والمحلي 

 الـ متطلبات Title I . 

 .كيفية مراقبة تطور طفلهم 

 .كيفية العمل مع المعلمين 

 

يم المستخدم لقياس تقدم الطالب، و مستوى فيما يخص المنهاج الدراسي المتبع في المدرسة، والتقي Title Iتوفر المدرسة توضيحا ألولياء أمور طلبة 

 .لتلبيتهاالكفائة المتوقع للطالب 

 .يوضح األساتذة المنهاج الدراسي، التقييم والكفائة لجميع الطلبة خالل االسبوع االول من المدرسة 

 الـ جتماع السنوي ألولياء أمور طلبةاأل Title I . 

  الطالب  من قبل المدارمر / المعلم جتماع ولي األأStudent-led parent/teacher conferences .والذي يُقام في كل فصل دراسي 

 الـ لقاءات Title I  واُمسيات العائلةFamily nights .خالل السنة 

  مسجل به. الطالب يكونلكل درس  يقدمالمقرر الدراسي 

 

جتماعات منتظمة تسمح من خاللها ألولياء األمور بالمشاركة في أ، فأن المدرسة توفر الفرص لعقد  Title I طلبة الـذا تم الطلب من قبل أولياء أمر أ

 القرارات المتعلقة بتعليم أبنائهم.

 مجلس المدرسة )جتماعات الشهرية لتكون األ (School Site Council.عامة، ويكون أولياء األمور مدعوون للحضور 

 لمنجزات الطالب الواحدةأولياء األمورعلى المشاركة بتطوير ومراجعة الخطة  يتم تشجيع the Single Plan for Student 

Achievement الـ لقاءات من خالل المشاركة في   School Site Councilاللجنة األستشارية لمتعلمي اللغة األنكليزيةوThe 

English language Advisory committee  . 

  ضافة الى زيادة مشاركة أولياء األمور/ المجتمع في التخطيط والتطبيق لبرامج باألعلى األستيعاب تقوم المدرسة ببناء القابلية سوف

 School أجتماع مجلس المدرسة كاديمية وأداء المدرسة من خالل مشاركتهم فيتحسين منجزات الطالب األ في سبيلالمدرسة والنشاطات 

Site Council (SSC) ، ومركزEncina نكليزية األ اللجنة األستشارية لمتعلمي اللغة، وسرة و المجتمعلموارد األEnglish 

Language Advisory Committee ة.يقاعات الدراسفي ال، و المناسبات المدرسية الخاصة، والعمل التطوعي 

  .أولياء األمور مدعوون لتحديد موعد للقاء مع المعلمين و / او مدير المدرسة في اي وقت خالل السنة 

 ستطالع الرأي النصف سنوي أستطالع الرأي )على سبيل المثال: أألمور يتم الحصول عليها من خالل المعلومات المستقاة من أولياء ا

(  والمناقشات خالل اللقاءات. أولياء  bi-annual District Parent and Student Surveyلمديرية التربية لولي األمر والطالب 

 .األمور مدعوون للمشاركة بنشاطات المدرسة / المجتمع
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  ،التواصل بأتجاهين مع أولياء أمور الطلبة طريقة حيوية في نجاح الطلبة. يتم أبالغ أولياء األمور حول الفعاليات المدرسية المهمة

وسائل أعالم الكترونية و نسخة لجداول. التقويم للمواعيد المهمة والنشاطات متوفر على الموقع االلكتروني للمدرسة. رسائل، واللقاءات وا

مقايسس الصف، تقدم الطالب ، سلوك الطالب،  بخصوص، تقارير التطور واللقاءات الرسمية وغير الرسمية التي تقام من منهاج العمل

، وأولياء األمور يعملون بشكل فاعل تجاه تحقيق أهداف و الكادر التدريسيداريون، العمل، وأهداف التعليم. األنماذج نتائج األختبارات، 

 المدى البعيد. 

  لقاءاتTitle I  مجلس المدرسة. جتماعاتأاألعالمية تجرى بشكل شهري خالل 

 الطالب المدار من قبلجتماع ولي االمر / المعلم أStudent-led parent/teacher conferences  .يعقد في الخريف والربيع 

 Single plan of Studentلمنجزات الطالب  وحدةفي المراجعة السنوية للخطة المن يتم ادراج مراجعة سياسة مشاركة أولياء األمور أ*قد يكون من المفيد 

Achievement. 

شراك أولياء األمور في أألجل  آلِيّةذا كان لدى المدرسة أمن قبل أولياء األمور والمدرسة. **يجب تحديث السياسة بشكل دوري لكي تفي بالتغيرات المطلوبة 

 أولياء أمور أطفالالحضور الكافي من قبل  أحتوائها على في حال  لِيّةاآله ستخدام هذأبرامج المدرسة، فبإمكان المدرسة التخطيط و التصميم ل

 ..Title I  .[20 USC 6318 Section 1118(c) (3)] الـ 

-student-led parentالطالب المدارة من قبل جتماعات ولي االمر / المعلم أأهمية التواصل المستمر بين أولياء األمور والمعلمين أساسية من خالل 

teacher conferences .فرص التطوع في المدرسة ومشاركة أطفالهم في الصف. وفرص بالكادر التدريسي األتصال. األبالغ المتكرر حول تقدم الطالب .

 مشاهدة الفعاليات الصفية.

 

  ةبتنقيحو سوف يقوم ميثاق المدرسة و ولي األمر  بوضع، والطالب، وأولياء األمور الكادر المدرسيومن خالل مدخالت  مجلس المدرسةقام . 

  كل أصحاب المصلحة يؤمنون بأن جزء مهم من تطور الطفل يعتمد على تطوير األنضباط الذاتي والفهم لقوانين المدرسة وBARKS  والتي تم تبنيها

واتباع هذه القوانين طول الوقت. كذلك نحن نؤمن بأن هذا النوع من األنضباط الذاتي هو البداية  األدراكألجل مصلحة االغلبية. يجب على الجميع 

 لمواطن بالغ مسؤول وُمطبق للقوانين في مجتمعنا.

  دار السنة الطالب الى المنزل عند بداية كل عام دراسي لكل الطالب وكذلك متوفر من خالل طرق اخرى مختلفة على مو مر األولي  دليليتم ارسال

على قانون سلوك الطالب، وسياسة انضباط الطالب، وسياسة الزيارات، و ميثاق ولي االمر/ المدرسة ومعلومات  الدليلعند الحاجة اليه. يحتوي 

 اخرى ذات عالقة بالموضوع.

  ه من قبل المعلم. حفظ ليتمد ذلك يعاد رشاد. بعطالب، و ولي االمر، ومعلم األكل في كل سنة يتم توقيع الميثاق من قبل 

  مواد مترجمة تساعدهم على فهم وثيقة درجات الطالب.بيزود أولياء أمور الطلبة المتحدثين باللغة العربية، واللغة االسبانية 

 

 بناء القدرة على المشاركة

  تقوم إعداديةEncina (6-21 ) الـ شراك أولياء أمور طلبةأب Title I  في تداخالت ذات معنى مع المدرسة. هذه المشاركة تعزز روح األبوة بين

 األنشطةالكادر، وأولياء األمور، والمجتمع ألجل تحسين أنجاز الطالب االكاديمي. للمساعدة في تحقيق هذه األهداف فقد قامت المدرسة بأستحداث 

 التالية.
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مراقبة وتحسين يه يمي للوالية، وطرق التقييم، وكيفاألمور في فهم مقاييس المحتوى األكادعدادية المساعدة ألولياء األ Encinaتوفر مدرسة 

 ألبنائهم.كاديمي األنجازاأل

 

  الوالية الى أولياء األمور بواسطة البريد اختباررسال نتائج أيتم. 

  خالل نشاط ليلة العودة الى المدرسةBack-to-School Nightمعلومات حول رقم الحساب وكلمة المرور بء األمور ، تقوم المدرسة بتزويد أوليا

 التي من خاللها يستطيعون متابعة تطور الطالب عبر االنترنت.

  مجلس المدرسةتحليل البيانات لتقييمات الطلبة و انجازاتهم يتم عرضها ومراجعتها من قبل. 

 الطالب  التي تدار من قبلجتماعات ولي االمر / المعلم أStudent-led parent/teacher conferences 

 الـ جتماعاتأ Title I  خالل لقاءاتSSC .)مجلس المدرسة( 

 يزود أولياء أمور الطلبة المتحدثين باللغة العربية، واللغة االسبانية مواد مترجمة تساعدهم على فهم وثيقة درجات الطالب. 

 

 أنجازهم العلمي.العمل مع اوالدهم لتحسين بالمواد والتدريب لكي تساعدهم على  Title I الـ تزود المدرسة أولياء أمور طلبة

  وفي ليلة العودة الى المدرسة خالل اجتماعات أولياء األمورBack to School Night   تدريب أولياء األمور يتم( على نظام معلومات الطالبQ )

 .تحسين درجاتهم، وحضورهم و أدائهم في االمتحاناتمن اجل 

  مكانية األطالع على نظام معلومات الطالب التابع للمدرسة من خالل استخدام أجهزة الحاسوب.أوالمجتمع يعطي أولياء األمور  األسرةمركز موارد 

 دارة والمعلمون بفرصة اللقاء مع أولياء األمورعند طلبهم ذلكترحب األ. 

 جتماعات أاألمور خالل  تدريب أولياءELAC/SSC . 

 

عضاء الكادر حول قيمة مساهمة ولي األمر وكيفية العمل مع أولياء األمور أ، قامت المدرسة بتعليم  Title I الـ مساعدة أولياء أمورخالل من 

 .كشركاء مكافئين

  الكادر كافة مساهمات أولياء األمور ويعمل معهم كشركاء مكافئينو يثمن يقيم. 

  الـ جتماعاتأخالل SSC ع عليها وذات قيمة  .مداخالت ولي االمر ُمش ج 

 الـ أمورسيق ودمج برنامج مشاركة أولياء تن Title I  مع البرامج األخرى والقيام بنشاطات اخرى والتي بدورها تشجع و تدعم أولياء األمور على

 .المساهمة بشكل اكثر في تعليم أوالدهم

  يوفرBooster Club ضافي تقديريأياجات المدرسة و تخصيص دعم مالي حتأال صوتهم حول ولياء األمور أليصالفرصة أل. 

 الـ جتماعات، ونشاطات أخرى ألولياء أموررامج المدرسة وأولياء األمور، األتوزع المعلومات المتعلقة بب Title I  بشكل ولغة يمكن ألولياء األمور

 فهمها.

 خطارات باللغات األنكليزية واألسبانية والعربيةتعطى األ.  

 و العربية. جتماعات الى األسبانيةتترجم األ 

 الـمنح الفرص لمشاركة أولياء األمور في الفعاليات المطلوبة من قبل أولياء أمور .Title I  

 لتي تتعلق يقوم أعضاء الهيئة التدريسية بأجراء عدد كبير من اللقاءات مع أولياء األمور خالل السنة لمناقشة المواضيع التي يطلبها ولي األمر وا

 العلمي. نجاز الطالببأ

 يتم ارسال استطالعات الرأي ألولياء أمور جميع الطلبة وتحليلها عند اتخاذ القرارات وكتابة مسودة خطة المدرسة. 
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مع البرامج األخرى والقيام بنشاطات اخرى مثل مراكز موارد أولياء األمور والتي  Title Iالـ  أموربرنامج مشاركة أولياء  تقوم بالمدرسة بالتنسيق و دمج

 .في تعليم أوالدهم و كامل بدورها تشجع و تدعم أولياء األمور على المساهمة بشكل اكثر

  مجلس المدرسةSchool Site Council 

 لمتعلمي اللغة األنكليزية األستشاري  المجلسEnglish Learners Advisory Council 

  األسرةمركز موارد ( والمجتمعCFRC) 

  والمجتمع في  األسرةقسم مشاركةSJUSD 

 

بلغة وصيغة يمكن  Title I الـ جتماعات، و النشاطات األخرى ألولياء أمورمدرسة وبرامج أولياء األمور، واألتقوم المدرسة بتوزيع المعلومات المتعلقة بال

 لولي األمر فهمها.

  فهمها. ألولياء األموركل المعلومات المتعلقة بالمدرسة وبرامج أولياء األمور تكون باللغات األنكليزية واألسبانية والعربية وبصيغة يمكن 

 مواد مترجمة تساعدهم على فهم وثيقة درجات الطالب.بسبانية حدثين باللغة العربية، واللغة األيزود أولياء أمور الطلبة المت 

  Title I. الـ المدرسة الدعم للنشاطات التي يساهم فيها أولياء األموروالتي يتم طلبها من قبل أولياء أمورتوفر 

 .أعضاء الهيئة التدريسية متواجدون و ُمرِحبين بفرصة اللقاء مع أولياء األمورعند طلبهم ذلك 

 المشاورة واألخذ بنظر األعتبار. دارة ألجلن قبل أولياء األمور تعرض على األجميع طلبات الدعم المنطقية م 

  يوفرCFRC التابع لـEncina  .المعلومات ألولياء األمور حول الفصول الدراسية المتاحة من قبل جهات محلية اخرى 

  يوفرSSC التابع لـEncina  جتماعات المجلس فيما يخص األمور المالية، و المقاييس ألومات دوري ألولياء األمور خالل تحديث مع

 الخ. المعاييركاديمية، و نتائج األختبارات، وأهمية الحضور الى المدرسة، و التعليم المبني على األ

 مشاركة أولياء األمور يتم خالل  . التقييم السنوي لمحتوى وفاعلية سياسةمجلس المدرسة جتماعاتأهداف البرنامج و التقييمات خالل تتم مناقشة ا

 . مجلس المدرسةجتماعات أ

  الدورة التعريفية الترحيبية لطالب المرحلة السادسة الجدد قبل بداية العام الدراسي.يتم عقد 

 لتواصلاسهولة 

األنكليزية، أولياء أمور  ، بضمنهم أولياء األمور ذوي قابليات محدودة باللغة Title I الـ ( الفرص لمشاركة كل أولياء أمور6-21) Encinaعدادية أتوفر 

 .. المعلومات وتقارير المدرسة تزود بصيغة ولغة يمكن ألولياء األمور فهمهاالمهاجرينطلبة العاقة، أولياء أمور ألديهم 

 تتوفر المعلومات على الموقع األلكتروني للمدرسة. 

  لمديرية التربية.رسال رسائل صوتية، ونصية، والكترونية حول مناسبات المدرسة والمعلومات من خالل نظام التواصل اآللي أيتم 

  نشرات و األعالنات بشكل دوري باللغات األنكليزية ، واألسبانية ، والعربية.التوزع 

  و الحاجة لذلك.أحسب الطلب و العربية سبانية االجتماعات الى تترجم األ 

 المعلم، و –جتماع ولي األمرأال طلب أولياء األمور لذلك خالل تتوفر خدمة الترجمة في حSST و ،IEP  ويكون أما من خالل كادر الترجمة او عبر

 الهاتف من جهة اخرى متعاقدة مع مديرية التربية.

 .يتم تزويد أولياء األمور ذوي االعاقات بوسائل دخول واسع على مستوى المدرسة 
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 أعتماد السياسة

في محضر ، كما مثبت  Aالجزء  Title I الـ في برامج المشاركينتم تطوير سياسة مشاركة أولياء األمور بالمشاركة و الموافق عليها مع أولياء أمور الطلبة 

 . 1026عام للكانون الثاني  التاسع عشر المجلس المدرسي فيأجتماع 

عام للغاية الثالثين من شهر حزيران ل نافذةو سوف تكون  1026لعام  حزيرانمن شهر  السادس عشر( في 6-21) Encinaعدادية أتم تبني السياسة من قبل 

1027. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


