
 Arlington ISD (2022-2023) التعليمية المستقلة لمدينة آرلنجتون المنطقة

 (Title I) 1في مدارس التصنيف واألسرة والدينلامشاركة  لمنطقة التعليمية بشأنسياسة ا

ESSA Section 1116 

 
 

 

 

 /والدينالمشاركة كاديمي للطالب. نحن نؤمن بان ضرورية للنجاح األ ةكراشملا ألاةيرس ( بأنAISDالتعليمية المستقلة لمدينة آرلنجتون ) تؤمن المنطقة

المدرسية. يستفيد الطالب من  ونشاطاتهمكاديمي للطالب فيما يخص التحصيل األ والمدارسء يكون عن طريق التواصل الثنائي الهادف بين اآلباة سراأل

 التواصل الثنائي الهادف عندما:

 

  في الوقت الصحيح وتقدمهتقوم المدارس بنشر المعلومات حول تحصيل الطالب 

  على فهم ما يتعلمه الطالبالوالدين تقوم المدارس بمساعدة 

 بنائهمل في تعليم أكون للوالدين دور فعاي 

  في صنع القرار والمشاركةباء للعمل في اللجان الفرص لآلتوفير يتم 

 

 التواصل الجيد ضروري للنجاح األكاديمي. وأنبنائهم م تعليم ألهم الدور الرئيسي في دع ألاةرس /نيدلاولان أ نؤمننحن 

   

________________________________________________________________ 

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

 لتحديات طالبلضمان تلبية جميع ال . هذا الدعم المالي يكونأو مخفضة الثمن يحصلون على وجبات مدرسية مجانيةالذين  التي تضم نسبة عالية من الطالب

 1ل على التمويل من برنامج التصنيف حرماً مدرسياً يحص 53 (AISD) مية المستقلة لمدينة آرلنجتونلمعايير األكاديمية التابعة للوالية. تضم المنطقة التعليا

(Title I تلتزم المنطقة التعليمية .)1 نامج التصنيفرمن أموال ب اتحاديا% المفروضة 1أكثر من ما نسبته  بتوفير (Title I.للمشاركة األسرية ) 

   

ياسة مكتوبة بشأن إشراك الوالدين تصف فيها كيفية مشاركة الوالدين في تعليم أبنائهم. كما تقوم ( بتقديم سTitle I) 1المدارس الممولة بأموال التصنيف  تلزم

آباء طالب المكونة من باء لآل االستشاريةياسة من قبل اللجنة مدارس المنطقة. تم وضع هذه الس ومنيمكن ان يتوقعه الوالدان من المنطقة التعليمية ما بوصف 

  (Title I) 1التابعة لبرنامج التصنيف  والمدارستقدمها المنطقة التعليمية . فيما يلي ثالث وعود (Title I) 1 التصنيف يلالمدارس التي تحصل على تمو

 سرية:لدعم المشاركة األ

 

 

 

  

 

 



 حق اإلخطار

 
 وصيغةبلغة ( Title I) 1مزايا تمويل برنامج التصنيف وومؤهالت المعلمين  طالبهمة بتقدم لمعلومات المتعلقبا تزويد اآلباءيجب على المدارس 

 . فهمهاعليهم يسهل 
 

 1كل مدرسة مدرجة تحت برنامج التصنيف  يجب على (Title I ) انون )حق كل طالب في النجاح( متطلبات قفيه سنوي يشرح  اجتماعإقامة
(ESSA، )  سنويين  اجتماعين. سيتم على األقل إقامة سيقوم اإلباء بالمساعدةكيف  وسيشرح التي ستعود على الطالبالبرنامج سيشرح المزايا
 (.مساءً  /الظهر وبعد)صباحا مختلفين يين في يومين مختلفين وتوقيتين يجب إقامة هذين االجتماع .2022 ،سبتمبر 30حتى تاريخ  1 يفتصنلل

 

 1تحت برنامج التصنيف  درجةم على كل مدرسة (Title I )أبنائهم الطلبة عن  حصيلت بشأن اآلباءالمنتظم مع  تواصلكد من قيام المعلمين بالن تتأأ
 طريق:

o  ولياء االمور والمعلمين بين أ اجتماعاتعقد 
 ةاالبتدائي للمرحلة وجاهي واحد سنوي  اجتماع 
 في المرحلتين اإلعدادية والثانوية الحاجةحسب  اجتماعات 

o (.على الموقع تحت الشهاداتجدول الالضغط للذهاب الى  )الرجاء منتظم إرسال تقارير وشهادات بشكل 
o  اإلخباريةأو الرسائل  ،الهاتفية االتصاالت ،االخرى مثل التطبيقات االتصالالتواصل عبر وسائل 

 

  1ستقوم كل مدرسة مدرجة تحت برنامج التصنيف (Title Iب ) وبرامجل مؤهالت المعلمين حوتوفير المعلومات المالئمة وفي أسرع وقت 
 :اإلصالح

o بنائهممعلمي أالمؤهالت الدراسية لء طلب معلومات حول بايحق لآل 
o  ايلاعبنائهم من قبل سيتم إخطار اآلباء إذا لم يتم تدريس أ  كثر أأو  متواصلةلمدة أربعة أسابيع  نيملعم نيلهؤم ًاليهات ً
o  ة.مثل الدروس الخصوصيتدخل قام أبناؤهم بالمشاركة في برامج ال اآلباء إذاسيتم إخطار 

 

المشاركةفرص   

  
  .(Title I) 1 تصنيفالمعايير التحصيل ومتطلبات برنامج  وفهم للوالية ستقوم المدارس بمساعدة اآلباء على فهم المحتوى األكاديمي

 نطاق المنطقة التعليمية. وعلى المدرسةخصصين لتخطيط وتنفيذ نشاطات المشاركة االسرية على نطاق تتوفر المنطقة التعليمية موظفين م 
o  1كل مدرسة مصنفة تصنيف (Title I ) مشاركة االسريةلل منسق فيها      Family Engagement Liaison )(FEL 
o  1كل مدرسة مصنفة تصنيف (Title I ) ة االسرية للمشاركلجنة تمتلكFamily Engagement Team )FET(   يتكون من

 المدرجة األكاديمية للمدرسة االحتياجاتالمدرسة. تخطط اللجنة لألنشطة حسب  ومدير، المشاركة االسرية منسق ،المعلمين ،اآلباء
قد تكون لجنة  )FET(ة المشاركة االسرية لجن . CIPCampus Improvement Plan)( الحرم المدرسي للتطوير خطةفي 

 أو تستطيع لجنة ،Site-based Decision Making Committee (SBDM) القرار حسب الموقع  اتخاذمدرجة تحت لجنة 
 .لهاأن تقوم بأعما عموقب الحس قراراتخاذ ال

o 1 مدارس التصنيفدعم ية التعليمية على مستوى المنطق يصاصتخإ ةكراشملا ألاةيرس ().Title I 
 

 معرفتهم بما يلي باء لزيادةستوفر المنطقة التعليمية والمدارس الفرص الالزمة لآل: 
o المعايير االكاديمية 

 
  التوقعات  ،توزيع العالمات ،حول المناهج الدراسية في فصل الخريف يالمستوى الصفعقد اجتماعات إرشادية حسب

 ة.االكاديمي
 

  العلوم  ،االجتماعيةالعلوم  ،الرياضيات ،القراءة فيالطالب  لتحسين قدرات تهدف عائلية ي تجمع أكاديميةليال قامةإ
 الدراسي. لعامخالل ا وإبريلوذلك بين شهري سبتمبر  أو الكتابة ،الطبيعية

 
 ومتطلبات  ،االمتحانات تحصيل عالماتفهم  ،لالمتحاناتعملية التحضير شرح لحسب المستوى الصفي  اجتماعات عقد

 .مادةللية ئنهاال متحاناتالواالوالية  امتحانات اجتياز
o  ستقام  .االبناءمع المشاكل االجتماعية والحفاظ على سالمة  وكيفية التعاملمعلومات تربوية للوالدين لزيادة مهارات التواصل األسري

 .ريل ل أشهر سبتمبر وحتى إبللوالدين خال ارشادية ورشات

o  لآلباء الراغبين بتطوير مهاراتهم اللغوية جمارب وحم ةيمألا يرسألاتوفير. 
 
 

 القرارصنع فرص 

 
 :ما يليشراك الوالدين وتشجيع مشاركتهم في صنع القرار عن طريق التعليمية والمدرسة على إستعمل المنطقة 

 



 

  ليبما ي 1اء التصنيف بآل االستشارية تقوم لجنة المقاطعة التعليمية:  

o حسب الحاجة مشاركة االسريةمراجعة وتعديل سياسة ال. 

o  باءرضا اآلل السنوي ستفتاءاالنتائج  دراسة. 

o وثائق فعاليات المشاركة األسرية للمنطقة التعليمية والمدرسة إلزالة العوائق لزيادة فعالية المشاركة األسرية. دراسة 

o  نشاطات المشاركة األسرية.تحسين  جمع المعلومات من اآلباء لمعرفة كيفية 

 

 الدراسيللعام في فصل الربيع لمشاركة االسرية تقييم سنوي لبرنامج اجراء تقوم المنطقة التعليمية بإ. 

o  الفيتنامية أو أي لغة أخرى حسب الحاجة. ،اإلسبانية ،باللغة اإلنجليزية االستبياناتتوفر 

 

 الطالب.-اآلباء-ارس بعمل تعاقد يجمع بين المدرسةتقوم المد 

o األكاديمي للوصول للنجاح والطالب واآلباء التعاقد يحدد المسؤوليات المتفق عليها بين موظفي المدرسة  

 

  عن طريق: واإلصالحيشترك اآلباء في عملية التقييم 

o تكساسلوالية  المدرسي األكاديمي األداءلتقارير  شهادات تقديم .)TAPR( 

o  اللفهم شهادة  الالزمة تصاالتتوفير اال(.)TAPR 

o فيها موجودة ال  حسب الموقعقرار ال اتخاذعن طريق لجان في المدارس  القرار اتخاذللمشاركة في  لآلباء فرصتوفير ال.)SBDM( 

o   االسرية لجان المشاركة.)FET( 

o   للتطوير واتخاذ القرارلجنة المنطقة التعليمية.)DIDC( 

 ة.بمدير المدرس االتصالالقرار صنع في لجان  على اآلباء الراغبين في المشاركة 

  

 

 

 

 

 

األسريةالمشاركة تعهد   

 

 ، بما يلي: Title Iجنبًا إلى جنب مع مدارس  والمجتمع،يلتزم قسم مشاركة الوالدين 

 إزالة الحواجز التي تحد من فرص مشاركة األسرة  •

 غة يمكن للوالدين فهمهابلبذل اقصى جهد إليصال المعلومات    •

 متنوعة وأوقاتاستخدام وسائل متعددة لإلعالن عن االجتماعات وعقد االجتماعات في أيام    •

 بين المدرسة واألسرة دائمة طوال العام الدراسي كةلموظفي المنطقة التعليمية لخلق شرادريب المهني توفير الت   •

 

، التعليم الروضةمرحلة ما قبل  انتقالية،مرحلة في ال لألسر لألبوين/األسرة مشاركةخلق فرص اللبالتعاون فيما بينها  المنطقة التعليمية دوائرتعمل 

 .لغات العالمو الخاص،

 

 طلب هذه المستندات من مكتب يمكنكالمعلم. -الطالب-بين الوالدين عقداً للمشاركة األسرية و خطة بوضع 1يقوم كل حرم مدرسي من التصنيف 

 اً . هذه المستندات متاحة أيض1 ذات التصنيف في مدرسة أبنائك Family Engagement Liaison  ةالعائلي المشاركةمنسق  من أو المدرسة

 على الصفحة اإللكترونية للمدرسة.

 

أو اإلعاقة  ،الدينأساس العرق، اللون، العمر، الجنس، األصل القومي،  بالتمييز علىتقوم ال  AISD قة التعليمية المستقلة لمدينة آرلنجتونالمنط

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

 

 المصطلحات وقائمةمصادر المعلومات 
 

 (Title I) 1التصنيف  ادرمص



 

 ونالمستقلة لمدينة آرلنجت للمنطقة التعليميةالموقع اإللكتروني 
    Arlington ISD Website    

www.aisd.net 
 

آرلنجتونلمدينة مشاركة في المنطقة التعليمية المستقلة القسم              
   AISD Parent and Community Engagement Department 

     1141 W. Pioneer Pkwy 

     Arlington, TX  

     682-867-7715 

 

 

Arlington ISD State and Federal Interventions and Operations 

آرلنجتون التعليميةعمليات التدخل المحلية و الفيدرالية لمنطقة    

690 E. Lamar Blvd   

Arlington, TX 76011 
682-867-7317 

 

 

AISD Family Literacy Programs 

قلة لمدينة آرتنجتونالتابع للمنطقة التعليمية المستبرامج محو االمية للعائالت      

2900 Barrington Place 
Arlington, TX 76014 
682-867-7267 

 

 
 

 مصادر األقسام المدرسية
Resources are linked to webpages 

Kindergarten-Pre    
 ما قبل الروضةمرحلة 

 
  Families in Transition 

 االنتقاليةعائالت في المرحلة 
 

Special Education   
 التعليم الخاص

 
World Languages   

 لغات العالم
 

Adult Literacy   
 محو األمية

 
Volunteers 

 لمتطوعونا
 
 
 

 

 مصادر المجتمع

Resources are linked to webpages 

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/transformational-learning/social-and-emotional-learning/student-outreach-services/families-in-transition/
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.aisd.net/community/volunteer/


 

Arlington Public Library   
 آرلنجتون العامة مكتبة

 
Mission Arlington   

Salvation Army 
 

 

 قائمة المصطلحات
 
 .شخص بالغ يتصرف بصفه أبوية قانونية اي :الوالد*
 ورعايته. الطفلتعليم ب المتكفلونالبالغون  األشخاص األسرة: *
 

 درسي، بمساعدة لجنةم على مدير كل مدرسة أو حرم دراسي،كل عام  في :Campus Improvement Plan (CIP) :للتطوير يالمدرسالحرم خطة 
الغرض من هذه الخطة هو تحسين أداء الطالب على مؤشرات التحصيل الطالبي في . للتطوير الحرم المدرسي ةخط وتحسين تطويروضع وخاصة،  مدرسية

داعمة ألهداف  للتطوير المدرسي مأن تكون خطة الحرالسكان ذوي االحتياجات الخاصة. يجب  األداء لفئاتوكذلك تحسين  الطالب،الوالية لجميع مجموعات 
 .(TEA) االهداف التعليمية للواليةم يجب أن تدع أو كحد أدنى للتطوير خطة المنطقة التعليمية

 

مطلوب  :District Level Improvement Decision-Making Committee (DIDC): القرار واتخاذ للتطوير ةالمنطقة التعليمي جنةل
 ومن التعليمية للمنطقة العام المشرفقبل  سنوياً منهذه الخطة وتقييمها ومراجعتها  وضعجب ي ،طويرتلل خطة للمنطقة التعليميةإيجاد كل منطقة تعليمية من 

تحسين أداء الطالب لجميع مجموعات ل المنطقة التعليمية والحرم المدرسيخطة هو توجيه موظفي هذه ال. الغرض من التعليمية جنة على مستوى المنطقةقبل ل
 .Title II (TEA)من قانون التعليم  39.053بموجب  للنجاح الطالب من أجل تحقيق معايير الوالية

 
 مشجعينك ،م والتنميةيالتعل عملية ،القائم على رعاية الطفل ،البالغ بها الشخصالطريقة الفعالة التي يدعم   :Family Engagement :ةيمشاركة األسرال
 .(Karen Mapp ,Ph.D). ءاألبناتعليم عملية في  متعاونينو ،وصناع قرار نماذجو

 

تمثل الدور األساسي لمنسق المشاركة األسرية في مساعدة المدرسة في ي :Family Engagement Liaison (FEL) المشاركة األسرية:منسق 
 ومساعدة أولياء األمور في األنشطة واالهتمامات المتعلقة بالمدرسة.  يةالمشاركة األسرية والمجتمع

 

ير الفرص المشاركة األسرية في توف الختصاصييتمثل الدور األساسي : Family Engagement Specialistالمشاركة األسرية:  اختصاصي
 .منطقة آرلنجتون التعليمية ودعم مشاركتهم في تعليم أبنائهم طالب التعليمية لعائالت

 

 مشاركةلل لجنة( Title I) 1 تصنيفيجب أن يكون في كل مدرسة : Family Engagement Team (FET)المشاركة األسرية:  لجنة
 لجنةكون التت .في المشاركة االسرية الحرم المدرسي للتطوير تي تدعم أهداف خطةهو المساعدة في تنفيذ األنشطة ال اللجنةالغرض من  سرية.األ

 .للجنة اتخاذ القرار حسب الموقع كلجنة فرعية لجنةال ههذ عملت .والمديرمنسق المشاركة األسرية ، المعلمين، ورمن أولياء األم
 

 تكساس التعليمية: وكالةهو المعلم الذي استوفى المتطلبات التالية من قبل  تأهيالً عالياً: معلمين مؤهلين
 حاصل على درجة البكالوريوس من كلية أو جامعة معتمدة● 
 برنامج إعداد المعلمأكمل ● 
 المناسبة ت التأهيلاختبارا اجتاز● 
 قبل والية تكساس من تم تأهيله● 
 الخلفية الجنائية الوطنية فحصاجتاز  ● 

 
القرار حسب الموقع هو عملية إلضفاء  اتخاذ :Site-based Decision Making Committee (SBDM)الموقع: القرار حسب  اتخاذلجنة 

وظفي الالمركزية على القرارات لتحسين النتائج التعليمية في كل حرم مدرسي من خالل جهد تعاوني من المدراء ومعلمي وموظفي الحرم المدرسي وم
والتأكد من تنفيذ  واالستراتيجيات،، وتحديد األهداف الطالب النتائج التعليمية لجميع بتقييميقومون معاً  ،المجتمع وممثليوأولياء األمور المنطقة التعليمية 

 .(ETAت وتعديلها لتحسين تحصيل الطالب )االستراتيجيا
 

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

 

 والثانوي. ساسيوكالة الوالية التي تشرف على التعليم العام اال :Texas Education Agency (TEA)وكالة تكساس التعليمية: 

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

