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عنوان  - Iسياسة انخراط األهل واألسرة
هذه السياسة والخطة لتطبيقها تم تطويرها شراكة وبالتوافق مع ،وسوف يتم توزيعها إلى ،األهل وأعضاء أسرة الطالب
المشاركين في برنامج العنوان  .Iسوف يتم إشعار األهل واألسرة بالسياسة بطريقة مفهومة وموحدة و ،بالحد العملي ،متوافرة
بلغة يمكن للمتلقين فهمها .هذه السياسة سوف يتم جعلها متاحة للمجتمع المحلي وتطويرها دوريا ً لمالقاة االحتياجات المتغيرة
لألهل واألسر ،والمدرسة.
التوقعات النخراط األهل واألسرة
مشروطا ً بتأكيد الموارد والمعلومات الضرورية األخرى التي يتم تأمينها من قبل سلطات الوالية والسلطة الفدرالية ،إن نية
المجلس بأن يتم توفير فرص مرنة لألهل وأسر الطالب المشاركين لمشاركة منظمة ،مستمرة ،بالوقت المناسب في التخطيط،
المراجعة ،وتطوير برنامج العنوان  ، Iبما يتضمن فرص القتراح تعديالت ،مبنية على االحتياجات المتغيرة لألهل ،األسرة
والمدارس.
كل التعليقات التي تشير إلى عدم رضى األهل واألسرة بخطة برنامج العنوان  Iيجب أن يتم جمعها وتقديمها مع الخطة إلى
مجلس التعليم.
برنامج العنوان  Iسوف يتم تصميمه لمساعدة الطالب على امتالك القدرات وتحقيق األهداف المؤسسة عبر القانون ،إضافة إلى
األهداف والمعايير المؤسسة من قبل المجلس .هذه األهداف والمعايير يجب أن تتم مشاركتها مع األهل واألسرة بطريقة تقدم
لهم )1( :معلومات بوقت مناسب عن البرامج; ( )2وصف وشرح لمنهاج المدرسة ،استمارات التقييم األكاديمي المستخدمة
لقياس تطور الطالب ،مراحل اإلنجاز في معايير تحديات الوالية األكاديمية; و ( )3في حال الطلب ،فرص للقاءات دورية
لتشكيل اقتراحات والمشاركة في القرارات المتعلقة بتعليم أطفالهم.
دعم البرنامج
إذا كان مخصص العنوان  Iللمنطقة  $500،000أو أكثر ،المنطقة سوف تخصص ما ليس بأقل من واحد بالمئة ( )%1من
مخصصاتها لهدف نشر انخراط األهل واألسرة ويجب أن توزع لمدارس العنوان  Iليس ما أقل من تسعين بالمئة ( )%90من
األموال المخصصة مع األولوية معطاة للمدارس ذات الحاجة المرتفعة .أهل وأسر الطالب المشاركين يجب أن تقدم لهم
الفرصة للمساعدة في تقرير كيف سوف يتم تخصيص هذا الجزء من أموال العنوان  Iالتي سوف يتم تخصيصها لنشاطات
انخراط األهل واألسرة.
المنطقة سوف تقدم تنسيق ،مساعدة تقنية ،والدعم اآلخر الضروري لمساعدة المدارس في تخطيط وتطبيق نشاطات انخراط
األهل واألسرة الفعالة لتطوير إنجاز الطالب األكاديمي وأداء المدرسة .هذه االجراءات يمكن أن تتضمن ،ولكن ال تقتصر على،
ما يلي:
.1

تخصيص الموارد للمساعدة في التواصل مع األهل واألسرة ،نقلهم إلى أماكن االجتماع و/أو تطبيق زيارات المنزل،
تقديم رعاية األطفال لالجتماعات ،تشجيعهم على استخدام مراكز موارد األسرة واألهل المتاحة ،والعمل معهم
لتطوير مهاراتهم كأهل ،خاصة تلك التي سوف تساعدهم في العمل مع طفلهم لتطوير إنجازاته/ها األكاديمية.
الموارد يمكن أن تشمل أفراد ،وكاالت ،مواد ،وخدمات.
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.2

مشاركة خيارات لتنسيق وإدخال استراتيجيات برنامج العنوان  Iمع خدمات برامج المجتمع األخرى ،األعمال،
والوكاالت.

.3

تعريف طرق يمكن من خاللها أن يكون األهل واألسرة منخرطين في نشاطات تدريب الكادر إلظهار قيمة انخراط
األهل واألسرة والتقنيات المتعددة المصممة لمشاركة األهل واألسرة بشكل ناجح كشركاء متساويين في تعليم طفلهم.

.4

القيام بجهد حسن النية لعقد اجتماع سنوي في وقت مالئم يجب أن تتم دعوة جميع أهل وأسر األطفال المشاركين إليه
وتشجيعهم على الحضور إلعالمهم بمشاركة مدرستهم في ومتطلبات برامج العنوان  Iوحقوقهم في المشاركة.

.5

تصميم وإجراء عملية تقييم سنوي فعالة بحيث يمكن لألهل مشاركة أفكارهم حول المحتوى وفعالية هذه السياسة في
تطوير النوعية األكاديمية للمدارس المتلقية لموارد العنوان  ،Iوالخطة المصممة لتطبيقها .هذه العملية سوف تركز
على األسئلة التالية:
هل تزيد هذه السياسة من مشاركة األهل؟
ما هي الحواجز لمشاركة األهل التي ال تزال موجودة ،وكيف يمكن تخفيضها أو إزالتها؟
نتائج البحث الناتجة عن التقييم السنوي سوف يتم استخدامها لتصميم استراتيجيات لتطوير المدرسة ولمراجعة هذه
السياسة ،إن دعت الحاجة.
في تصميم النشاطات والمواد لألهل ،انتباه خاص سوف يتم تقديمه للوصول إلى وشمل أوالئك الذين يكونون غير
محظويين اقتصادياً ،يكونون معاقين ،يملكون طالقة انكليزية محدودة ،يملكون معرفة محدودة بالقراءة والكتابة ،أو
تكون لديهم أية خلفية أقلية عرقية أو إثنية.

.6

سياسة المدرسة
كل مدرسة سوف تقدم إلى المشرف العام والمجلس ،للمراجعة والتعليق ،سياسة المدرسة النخراط األهل واألسرة في العنوان
 Iالخاص بها ،والتي يجب أن تالقي كل المتطلبات القانونية ،بما يتضمن ميثاق مدرسة-أهل متطور بشكل يحافظ على المتطلبات
القانونية .هذه السياسة سوف يتم تطوريها شراكة مع ،وتوزيعها من قبل المدرسة إلى ،أهل الطالب المشاركين.
نسخة من سياسة انخراط األهل واألسرة لكل مدرسة وقائمة التدقيق المرافقة لها سوف يتم االحتفاظ بها في السجالت ضمن
المكتب المركزي.
مراجع:
قسم  1118من قانون تطوير مدارس أميركا ) (IASAلعام 1994
(P. L. 114-95,قانون كل طالب ينجح لعام )2015
KRS 157.077; KRS 158.645, KRS 158.6451
KRS 158.865; KRS 158.866; KRS 158.867
20 U.S.C. § 6318; 34 C.F.R. § 200.28
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