
 AISD ( 2020-2021ألمنطقة التعليمية المستقلة لمدينة آرلنجتون ) 

 ( Title I )  1 سرة في مدارس التصنيفألاو  والدينلالمنطقة التعليمية بشأن مشاركة سياسة ا

ESSA Section 1116 

 
 

 

 

مشاركة كاديمي للطالب. نحن نؤمن بان ضرورية للنجاح األ سريةالمشاركة األن بأ  )AISD(تؤمن المنطقة التعليمية المستقلة لمدينة آرلنجتون 

نشاطاتهم المدرسية. كاديمي للطالب و ء و المدارس فيما يخص التحصيل األيكون عن طريق التواصل الثنائي الهادف بين اآلبا سرةاأل /والدينال

 يستفيد الطالب من التواصل الثنائي الهادف عندما:

 

 تقوم المدارس بنشر المعلومات حول تحصيل الطالب و تقدمه في الوقت الصحيح 

  على فهم ما يتعلمه الطالبالوالدين تقوم المدارس بمساعدة 

  المشاركة في صنع القرارباء للعمل في اللجان و توفير الفرص لآليتم 

 

 األكاديمي.بنائهم و أن التواصل الجيد ضروري للنجاح م تعليم ألهم الدور الرئيسي في دع سرةاأل /الوالدينن نقر أنحن 

    

________________________________________________________________ 

 

الدعم  Every Student Succeed Act    (ESSA) طالب في النجاح  جزء أ من قانون حق كل ، (Title I) 1 يقدم برنامج التصنيف

يحصلون على وجبات مدرسية مجانية أو مخفضة الذين  ،الدخل المحدودالعائالت ذات المالي للمدارس التي تضم نسبة عالية من الطالب من 

حرماً مدرسياً  56مية المستقلة لمدينة آرلنجتون طالب للمعايير األكاديمية الصعبة التابعة للوالية. تضم المنطقة التعليالثمن لضمان تلبية جميع ال

من أموال حادياً % المفروضة إت1أكثر من ما نسبته  المنطقة التعليمية بتوفير. تلتزم (Title I) 1ل على التمويل من برنامج التصنيف يحص

 للمشاركة األسرية. (Title I) 1 نامج التصنيفرب

   

تصف فيها كيفية مشاركة الوالدين في تعليم  ،ياسة مكتوبة بشأن إشراك الوالدينبتقديم س (Title I) 1المدارس الممولة بأموال التصنيف  تلتزم

ياسة من قبل اللجنة يمكن ان يتوقعه الوالدان من المنطقة التعليمية و من مدارس المنطقة. تم وضع هذه السما أبنائهم. كما تقوم بوصف 

  (Title I)1المدارس التابعة لبرنامج التصنيف تقدمها المنطقة التعليمية و . فيما يلي ثالث وعود   Title I)  (1 التصنيففي باء اإلستشارية لآل

 سرية:لدعم المشاركة األ

 

 

 

  

 

 



 حق اإلخطار
 

إلى   (Title I) 1مزايا تمويل برنامج التصنيف وة بتقدم الطالب ومؤهالت المعلمين يجب على المدارس إرسال المعلومات المتعلق
 . فهمهاعليهم يسهل و صيغة أولياء األمور بلغة 

 

 1 مدرسة مدرجة تحت برنامج التصنيف تقوم كلس )Title I(  حق كل طالب في )انون متطلبات قفيه سنوي يشرح  جتماعإبإقامة
  ويينجتماعين سنإقل إقامة سيتم على األ .التي ستعود على الطالب وكيفية تلقي المساعدة من اآلباء المزاياويشرح  ،)ESSA(( النجاح

 /الظهر و بعدصباحا )مختلفين ين يين في يومين مختلفين وتوقيتيجب إقامة هذين االجتماع .2020 ،أكتوبر 30حتى تاريخ  يفتصنلل
 (.مساءً 

 1 تحت برنامج التصنيف ةدرجم ةعلى كل مدرس (Title I) بنائهم أباء بشان تقدم لآلتصال المنتظم مع اكد من قيام المعلمين باإلتتأ نأ
 :عن طريق  ةالطلب

o  ولياء االمور والمعلمين أات بين جتماعإعقد 
 ةاالبتدائي ةلوجه للمرحلاً واحد وجهسنوي  جتماعإ 
 ةوالثانوي ةعداديحسب الحاجه في المرحلتين اإلات جتماعإ 

o دوري ومنتظمرسال تقارير وشهادات التقدم بشكل إ  
o ةاالخباريو الرسائل أ ،ةتصاالت الهاتفياإل ،تطبيقاتتصال االخرى مثل الالتواصل عبر وسائل اإل 

  1 تحت برنامج التصنيفة مدرج ةكل مدرسستقوم (Title I) ل مؤهالت المعلمين و حووقت أسرع وفي ة مالئمالمعلومات التوفير ب
 :صالحبرامج اإل
o بنائهمأء طلب معلومات حول مؤهالت معلمي بايحق لآل 
o   معلمين مؤهلين تاهيالً بنائهم من قبل أذا لم يتم تدريس إباء خطار اآلإسيتم  ً  كثر أو أسابيع متواصله أ ةربعة ألمد عاليا
o  ة.مثل الدروس الخصوصي ة في برامج اإلصالحم بالمشاركؤهناأبقام إذا اء  بخطار اآلإسيتم 

 

 فرص المشاركة

  
  (Title I)1 تحصيل ومتطلبات برنامج التصنيفالمعايير و فهم كاديمي باء على فهم المحتوى األاآلة مساعدبستقوم المدارس 

 ةالمنطقنطاق على و على نطاق المدرسه ة االسرية موظفين مخصصين لتخطيط وتنفيذ نشاطات المشاركة التعليمية توفر المنطق 
 ة.التعليمي

o 1 تصنيف ةمصنفة كل مدرس) Title I( ة االسريةمشاركلل منسق فيها( FEL) Family Engagement  
Liaison      

o 1 تصنيف ةمصنفة كل مدرس )Title I(  ة االسريةللمشاركفريق تمتلك )FET( Family Engagement Team  
حتياجات حسب اإلة نشطلأل ةخطط اللجنت و مدير المدرسة. ،ةاالسرية المشارك و منسق ،والمعلمين ،باءيتكون من اآل

ة السرية االمشارك ةجنل .  Campus Improvement Plan (CIP) ةالمدرستطوير ة خطفي ة المدرجو ة كاديمياأل
(FET) القرار حسب الموقع تخاذ إ ةتحت لجن ةمدرج ةقد تكون لجن (SBDM) Site-based Decision 

Making Committee ة جنة أن تقوم بأعمال لجنهذه الو تستطيع أ ،ةفي كل مدرس(FET). 
o   1التصنيف  على دعم مدارس ة التعليمي ةعلى مستوى المنطق ةسرياألة ختصاصي المشاركإيعمل )Title I(. 

 معرفتهم بما يلي ةباء لزيادلآلة والمدارس الفرص الالزمة التعليمي ةتوفر المنطقس: 
o ةالمعايير االكاديمي 

  توزيع العالمات   ،ةحول المناهج الدراسي ،في الخريف ،يصفحسب المستوى ال ةرشاديإعقد اجتماعات، 
 ة.التوقعات االكاديمي

  ةجتماعياإل العلوم ،الرياضيات ،ةنواحي مختلفه مثل القراء تدعم  أكاديميةي تجمع عائلية ستضافه ليالإ، 
بريل خالل السنه إبين شهري سبتمبر و وذلك داء الطالب أللمساعده في تحسين  كتابةو الأ ،ةالعلوم الطبيعي

 ة.الدراسي
 فهم نتائج االمتحانات ومتطلبات  ،متحاناتالتحضير لإلعملية شرح لجتماعات حسب المستوى الصفي إ عقد

 ة.متحانات النهائيواإلة متحانات الواليإجتياز إ
o االبناءة والحفاظ على سالمة والتعامل مع المشاكل االجتماعي ،سريمهارات التواصل األة لزياد وية للوالدينمعلومات ترب. 

 .ريل إبشهر سبتمبر وحتى أل عمل للوالدين خالستقام ورشات 
o  دبلوم  شهادة حصول علىالب ن يرغبونالذي أو هم اللغويةباء الراغبين بتطوير مهاراتلآل األمية األسري محوتوفير برامج

 .(GED)بديل 
 
 



 

 القرارصنع فرص 
 

 :شراك الوالدين وتشجيع مشاركتهم في صنع القرار عن طريق مايليإعلى  ةوالمدرسة التعليمية ستعمل المنطق

 ليي بما 1اء التصنيف بآل ةستشارياإل ة التعليمي ةالمقاطعة ستقوم لجن:  

o ةشراك االسري حسب الحاجإلاة وتعديل سياس عةمراج. 

o  السنوي.باء رضا اآل إستفتاء نتائجة مراجع 

o ة األسرية.المشاركة فعالية العوائق لزيادة زالإل ةوالمدرسة التعليمي ةللمنطق ةسرياألة مراجعه وثائق فعاليات المشارك 

o  ة.سرياأل ةنشاطات المشاركتحسين  ةكيفية باء لمعرفجمع المعلومات من اآل 

  في فصل الربيع الدراسي األسري شراكسنوي لبرنامج اإلتقييم جراء إبتقوم المنطقة التعليمية. 

o  ة.حسب الحاج ة أخرىي لغأو أ الفيتنامية ،اإلسبانية ،ة اإلنجليزيةتبيانات باللغإستتوفر 

 الطالب.-باءاآل-ةبعمل تعاقد يجمع بين المدرسارس تقوم المد 

o األكاديمي لطالب للوصول للنجاحاو باء اآل و ةها بين موظفي المدرسفق عليتعاقد يحدد المسؤوليات المتال  

 ة التقييم و اإلصالح عن طريق:باء في عملياآل يشترك 

o تكساسلوالية  كاديمياألداء األتقارير تقديم )TAPR(. 

o   الآلزمة لفهم شهادة توفير المعلومات(TAPR). 

o  فيها موجودة ال  حسب الموقعقرار الإتخاذ عن طريق لجان اآلباء بفرص للمشاركة في إتخاذ القرارفي المدارس تزويد

(SBDM). 

o  ة األسرية مشاركلل سيةق مدررف(FET). 

o   للتطوير واتخاذ القرارية التعليم ةالمنطقلجنة)DIDC(. 

 ة.صال بمدير المدرستالقرار اإلصنع في لجان  ةلراغبين في المشاركاباء على جميع اآل 

 

 

 

 

 

 

 اإللتزام بالمشاركة األسرية
 

 :، بما يلي Title I ، جنبًا إلى جنب مع مدارسيلتزم قسم مشاركة الوالدين والمجتمع 

 إزالة الحواجز التي تحد من فرص مشاركة األسرة •

 اغة يمكن للوالدين فهمهبل ،إلى أقصى حد ممكن ،تقديم المعلومات •

 استخدام وسائل متعددة لإلعالن عن االجتماعات وعقد االجتماعات في أيام و أوقات متنوعة •

 المهني لموظفي المنطقة التعليمية لخلق شراكات بين المدرسة واألسرة طوال العام الدراسيتوفير التثقيف  •

 

ياض ستعمل إدارات المنطقة  التعليمية بالتعاون فيما بينها بخلق فرص التعاون لألبوين/األسرة مع العائالت التي تمر بمرحلة انتقالية ، ور

 .األطفال ، والتعليم الخاص ، واللغات العالمية

 

بوضع سياسة للمشاركة األسرية واتفاقًا بين الوالدين والطالب والمعلم. قد يتم طلب هذه المستندات من   1يقوم كل حرم مدرسي من التصنيف 

في مدرسة أبنائك. هذه المستندات متاحة أيًضا على الصفحة  Family Engagement Liaison  المكتب أو منسق االرتباط العائلي

 .لمدرسةاإللكترونية ل

 

 الدين أو اإلعاقة في، األصل القومي، الجنس، العمر ،اللون، مييزعلى أساس العرقالتتقوم بال  AISD رلنجتونقة التعليمية المستقلة لمدينة آالمنط

 .5 والقسم الباب التاسعالتسجيل أو األنشطة التي تديرها ، كما هو منصوص عليه في الباب السادس و /برامج التعليم أو قرارات القبول

 



 المصطلحاتقائمة مصادر المعلومات و 
 

 Title I)) 1التصنيف  ادرمص
 

AISD Website 

 المستقلة لمدينة آرلنجتون للمنطقة التعليميةالموقع اإللكتروني   
www.aisd.net 

 

AISD Parent and Community Engagement Department   

 لمدينة آرلنجتونقسم مشاركة الوالدين و االسرة في المنطقة التعليمية المستقلة 
1141 W. Pioneer Pkwy Arlington، TX 

76013      
682-867-7385 

 

State and Federal Programs Department 
 قسم برامج الوالية و البرامج الفيدرالية التابعة للمنطقة التعليمية المستقلة لمدينة آرلنجتون  

690 E. Lamar Blvd 
Arlington، TX 76011 

682-867-7317 
 

AISD Family Literacy Programs 
 قلة لمدينة آرتنجتونبرامج محو االمية للعائالت التابع للمنطقة التعليمية المست   

2315 Stonegate Street 
Arlington، TX 76060 

682-867-7267 
 

 مصادر األقسام المدرسية
Resource are linked to webpages 

Kindergarten-Pre    
 مرحلة الحضانة

 
Families in Transition   
 عائالت في المرحلة اإلنتقالية

 
Special Education   

 التعليم الخاص
 

World Languages   
 لغات العالم

 
Adult Literacy   

 محو األمية
 
 
 

 

 مصادر المجتمع

Resource are linked to webpages 
Arlington Public Library   

 مكتببة آرلنجتون العامة

http://www.aisd.net/
http://www.aisd.net/
https://www.aisd.net/district/departments/academic-services/specialized-learning-services/early-childhood-learning/prek-enrollment/
https://www.aisd.net/district/departments/academic-services/specialized-learning-services/special-education/
https://www.aisd.net/district/departments/academic-services/specialized-learning-services/world-languages/
https://www.aisd.net/?s=Adult+Literacy
https://www.arlingtonlibrary.org/


 

 
Mission Arlington   

Salvation Army 
 

 

 قائمة المصطلحات
  

  أبوية قانونيةه أي شخص بالغ يتصرف بصف ،ولي األمر هو: Parent: ينالوالد

 المتكفلون برعاية الطفل و دعمه تعليمياً و صحياً البالغون األشخاص أ :Family األسرة:

 

، بمساعدة دراسيكل عام دراسي ، يجب على مدير كل مدرسة أو حرم : Campus Improvement Plan (CIP) :خطة تطوير المدرسة
الغرض من هذه الخطة هو تحسين أداء الطالب على مؤشرات التحصيل المدرسي. الحرم  لتحسين و تطويرخطة دراسة و تطوير ، لجنة خاصة

الطالبي في الوالية لجميع مجموعات الطالب ، وكذلك تحسين األداء في أي مقاييس أداء أخرى لفئات السكان ذوي االحتياجات الخاصة. يجب 
م أهداف الوالية وأهداف التعليم هداف خطة تحسين المنطقة التعليمية وعلى األقل ، يجب أن تدعداعمة أللمدرسي أن تكون خطة تحسين الحرم ا

(TEA). 
 

: District Level Improvement Decision-Making Committee (DIDC): للتطوير و إتخاذ القرار ةلتعليميا المنطقة ةلجن

و من  العام المشرفمن قبل اً وتقييمها ومراجعتها سنويً هذه الخطة  جب تطويروي تحسين المنطقة ،لكل منطقة تعليمية تطوير خطة مطلوب من 
في تحسين أداء الطالب  مدرسيالمنطقة التعليمية والحرم الجنة على مستوى المنطقة. الغرض من خطة تحسين المنطقة هو توجيه موظفي قبل ل

 Title IIمن قانون التعليم  39.053حصيل الطالب في الوالية بموجب لجميع مجموعات الطالب من أجل تحقيق معايير الوالية لمؤشرات ت
(TEA). 

 

كداعمين  ،بشكل فعال التعلمأي طريقة يدعم بها القائم على رعاية الطفل التعلم والتنمية الصحية : Family Engagement ة:يمشاركة األسرال

 )كارين ماب ، دكتوراه(ومشجعين ونماذج ودعاة وصناع قرار ومتعاونين في تعليم الطفل. 
 

 المدرسةفي مساعدة ألسرية المشاركة ا لمنسق تمثل الدور األساسيي: Family Engagement Liaison (FEL) منسق المشاركة األسرية:
  ومساعدة أولياء األمور في األنشطة واالهتمامات المتعلقة بالمدرسة. يةة والمجتمعيمشاركة األسرالفي 

 

ير مشاركة األسرية في توفإلختصاصي اليتمثل الدور األساسي : Family Engagement Specialist األسرية:إختصاصي المشاركة 
 بنائهمودعم مشاركتهم في تعليم أ AISDو طالب منطقة آرلنجتون التعليمية الفرص التعليمية لعائالت 

 

 يق مشاركة أسرية.فر (Title I) 1يجب أن يكون في كل مدرسة مصنفة : Family Engagement Team (FET)فريق المشاركة األسرية: 
يتكون الفريق من أولياء  تطوير المدارس.في خطة ألسرية تي تدعم أهداف المشاركة االغرض من الفريق هو المساعدة في تنفيذ األنشطة ال

 .SBDMل  كلجنة فرعية FETيعمل  التعليمية.مقاطعة العام للمشرف الو منسق المشاركة األسريةور والمعلمين واألم
 

 التالية من قبل وكالة تكساس التعليمية:المتطلبات استوفى هو المعلم الذي : Highly qualified teacher تأهيالً عالياً: معلمين مؤهلين

 حاصل على درجة البكالوريوس من كلية أو جامعة معتمدة● 
 برنامج إعداد المعلمأكمل ● 
 )اختبارات( الشهادة المناسبةختبار إ● 
 قبل والية تكساس من ثقمو● 
 فحص الخلفية الجنائية الوطنيةاجتاز  ● 

 
هو عملية إتخاذ القرار حسب الموقع : Site-based Decision Making Committee (SBDM) :الموقعحسب القرار إتخاذ لجنة 

الحرم  يوموظفي في كل حرم مدرسي من خالل جهد تعاوني من المدراء ومعلم إلضفاء الالمركزية على القرارات لتحسين النتائج التعليمية
، وتحديد األهداف النتائج التعليمية لجميع الطالب بتقييميقومون معاً  ،المجتمع يوأولياء األمور و ممثلالتعليمية المنطقة  يوموظفمدرسي ال

 .(ETA) تحسين تحصيل الطالبت وتعديلها لواالستراتيجيات ، والتأكد من تنفيذ االستراتيجيا
 

هي عبارة عن تقارير تجمع : Texas Academic Performance Reports (TARP) :رير األداء األكاديمي لوالية تكساساتق
 .(TEA) كل عام تكساسوالية في تعليمية مجموعة واسعة من المعلومات حول أداء الطالب في كل مدرسة ومنطقة 

 

 .: وكالة الوالية التي تشرف على التعليم العام االبتدائي والثانويTexas Education Agency (TEA) وكالة تكساس التعليمية:

https://missionarlington.org/
https://www.salvationarmyusa.org/usn/

