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ال الفقراء، كما  العنوان األول، الجزء "أ" ھو برنامج فیدرالي یقدم المساعدة المالیة للمدارس العامة ذات األعداد أو النسب المئویة الكبیرة من األطف
المحتوى   یتضح من أعداد وجبات الغداء المجانیة والمخفضة. حیث تساعد ھذه األموال في ضمان أن جمیع األطفال یحرزون تقدًما نحو تلبیة 

 األكادیمي للوالیة ومعاییر التحصیل الدراسي للطالب. 
 

إلى إشراك أولیاء األمور وأفراد األسرة في التواصل المنتظم والھادف  ، Title Iمن تلقي من )، NCVAوتسعى أكادیمیة نورث كارولینا االفتراضیة (
ا في تعلم أطفالھم. حیث یمكن ألولیاء األمور وأفراد األسرة أداء ھذا الدور من  حول تحصیل الطالب والتأكد من أن أولیاء األمور یلعبون دوًرا حاسمً 

خاصة  خالل المشاركة النشطة والشراكات الكاملة من خالل إشراكھم، حسب االقتضاء، في صنع القرار للمساعدة في تعلیم أطفالھم. إن التوقعات ال
"سأفعل" من دلیل الوالدین / الطالب. سنشرك عائالت األطفال الذین تم خدمتھم في الباب  بأولیاء األمور أو مدربي التعلم مذكورة بوضوح في قسم  
 الجزء أ" مخصص لمشاركة الوالدین. ، "Title Iفي المائة من أموال   1األول، "الجزء أ" في القرارات المتعلقة بكیفیة إنفاق نسبة 

 
ألمور للمشاركة في اتصاالت منتظمة ومتبادلة وذات مغزى تتضمن التعلم  برامج وأنشطة وإجراءات إلتاحة الفرص ألولیاء ا NCVAستنفذ 

 األكادیمي للطالب واألنشطة المدرسیة األخرى. یعد دور أخصائي المشاركة األسریة أمر بالغ األھمیة في ھذه الوظیفة.
 

  فإن )، ESEAمن قانون التعلیم االبتدائي والثانوي ( 1116وفقًا للمادة 
NCVA  تنفیذ المتطلبات القانونیة المطلوبة إلشراك أولیاء األمور في:توافق على  

باإلضافة إلى ذلك،  . NC Starعن طریق اختیار اآلباء لحضور تحدیثات لجنة  Title Iتخطیط وتطویر المكونات ذات الصلة من خطة 
اعد في إعالمھم بالتحسینات وتطورات  سیتم دعوة جمیع أولیاء األمور إلكمال استبیان فحص النبض سبع مرات في السنة، مما سیس

  البرنامج 
على أساس سنوي، بما في ذلك تقییم سیاسة مشاركة الوالدین واألسرة واالتفاق بین الوالدین والمدرسة، من  ، Title Iمراجعة برنامج 

والذي سیُعقد افتراضیًا، وستكون ھذه المعلومات متاحة أیًضا عبر   Title 1خالل دعوة جمیع العائالت إلى عرض تقدیمي سنوي أل 
یر القادرة على الحضور المباشر. وستعالج ھذه المراجعة وتحدد ما یلي: العوائق التي تحول دون زیادة مشاركة  التسجیالت للعائالت غ

أولیاء األمور واألسرة، واحتیاجات أولیاء األمور وأفراد األسرة للمساعدة في تعلم أطفالھم، واستراتیجیات لدعم التفاعالت الناجحة  
  والمدرسیة واألسریة؛

من أجل تصمیم استراتیجیات قائمة على األدلة لمشاركة    NCتائج المراجعة السنویة، سیجتمع مدیر المدرسة مع لجنة بدء وباستخدام ن 
الوالدین بشكل أكثر فعالیة، ومراجعة سیاسة مشاركة الوالدین واألسرة، إذا لزم األمر. وسیُعقد ھذا االجتماع على الھواء مباشرة ولكن  

تمكن العائالت التي ال تستطیع الحضور من مشاھدتھ أو یمكن للعائالت التي تحتاج إلى مزید من الوقت لفھم  سیتم تسجیلھ أیًضا حتى ت 
المعلومات أن تشاھدھا. وسیحتوي االجتماع على لغة محدودة والكثیر من العناصر المرئیة للمساعدة في دعم ذوي اللغة المحدودة أو  

  مھارات القراءة والكتابة المنخفضة. 
لتقدیم المالحظات وإجراء التغییرات أو إعادة المعلومات إلى لجنة   Title 1الجة أي حواجز تم تحدیدھا من خالل دعوة منسق ولمع
وسیُعقد ھذا االجتماع على الھواء مباشرة ولكن سیتم تسجیلھ أیًضا حتى تتمكن العائالت التي ال تستطیع الحضور من . NCبدء 

 تحتاج إلى مزید من الوقت لفھم المعلومات أن تشاھدھا. سیحتوي االجتماع  مشاھدتھ أو یمكن للعائالت التي 



 
  على لغة محدودة والكثیر من العناصر المرئیة للمساعدة في دعم ذوي اللغة المحدودة أو مھارات القراءة والكتابة المنخفضة. 

)  LCمن خالل تدریب أولیاء األمور على أن یكونوا مدربین تعلیمیین (تشجیع اآلباء على المشاركة بنشاط في تعلیم أطفالھم في المدرسة 
في بدایة العام، ثم تتاح لھم فرص متنوعة   LCودعوة العائالت لحضور التدریبات الشخصیة واالفتراضیة على حد سواء. وسیتم تدریب  

یة لدینا والذي یضمن قیام المستشارین بتدریب جمیع  لمزید من التعلم على مدار العام. سیتم تنظیم ھذا من قبل أخصائي المشاركة األسر
LC مرة واحدة على األقل شھریًا؛  

خلق مسؤولیة مشتركة عن التحصیل األكادیمي العالي للطالب من خالل میثاق أولیاء األمور والمدرسة الذي سیوقعھ الطالب وولي  
  مین في تعلیم األطفال؛األمر وقائد المدرسة والذي سیحدد مسؤولیة كل من الوالدین والمعل

تقدیم المساعدة الفنیة لضمان أن الموظفین واألسر وأصحاب المصلحة قادرون على المشاركة في التعلیم واألنشطة من خالل تعیین كل  
أسرة إلى مستشار یتواصل على مدار العام لتقدیم الدعم وتكرار عدد مرات االتصال بالعائالت، وذلك بناًء على المستوى من الدعم الذي  

  كما تم قیاسھ من خالل البیانات األكادیمیة ومقاییس تسجیل الدخول واستطالعات أولیاء األمور؛تحتاجھ األسرة 
مور  بناء قدرة مزدوجة للمشاركة مع التركیز على تقدیم المساعدة و / أو المواد للعائالت وكذلك تثقیف المعلمین حول كیفیة تقییم أولیاء األ

ضمان عمل جمیع الموظفین إلجراء مكالمات اتصال دائمة على مدار العام وھو تعقبھا وكذلك  والتواصل معھم كشركاء متساوین من خالل 
وتر  توفیر التدریبات لخطابات االعتماد. باإلضافة إلى ذلك، سیتم تزوید العائالت بالمواد الالزمة للنجاح (على سبیل المثال: أجھزة الكمبی

  والطابعات وما إلى ذلك)؛ و 
الوالدین الفعالة من خالل تحالف اآلباء الذي یناقش البیانات على أساس سنوي من خالل جعل أولیاء األمور   تطویر أنشطة مشاركة

 لالستماع إلى البیانات والمبادرات الحالیة في مدرستنا.  NC Starیحضرون تحدیث لجنة  
 

طویر المسؤولیة المشتركة عن التحصیل الدراسي  ونحن كمدرسة، سوف نسعى جاھدین للتأكد من أن العائالت تفھم الموضوعات المھمة في ت 
  العالي للطالب. قد تشمل ھذه الموضوعات: 

معاییر المحتوى األكادیمي الحكومیة حسب مستوى الصف؛ ونتائج  
  التحصیل الدراسي لطالب الوالیة؛

  الجزء أ؛ و ، Title Iالتقییمات األكادیمیة الحكومیة والمحلیة إلثبات الكفاءة أو النمو؛ ومتطلبات الدولة من 
 كیفیة مراقبة تقدم أطفالھم. 

 
  عالوة على ذلك، ستعمل المدرسة مع أولیاء األمور وأفراد األسرة لبناء القدرة على المشاركة من خالل توفیر: 

  معلومات عن معاییر الوالیة، والتقییمات، ومتطلبات العنوان األول، ومراقبة تقدم أطفالھم، والعمل مع المعلمین. 
 المواد والموارد والتدریب لمساعدة أولیاء األمور على العمل مع أطفالھم لتحسین التحصیل الدراسي بأسلوب واضح ومفھوم.

 
  NCVAخالل تضمین المجموعات التالیة: المعلمین والمسؤولین والعائالت وأعضاء مجلس اإلدارة. ستقوم تم تطویر سیاسة مشاركة الوالدین ھذه من 

 . Title Iبتوزیع ھذه السیاسة على جمیع أفراد األسرة من األطفال المشاركین من 


