
East Jefferson High School 2019-2020 كةرمشا سیاسة لعائلةا  سةرمد في  الموأ  بلباا من  ولألا  ءلجزا ،   مرفق .أ 

East Jefferson High School لتحصیلا تقویة لدعم سيرالدا  بللطال  سةرمد تتلقى ،  هبهذ  لوثیقةا  كةرمشا سیاسة  ةألسرا  لتيا   

يتحتو تلمعلوماا على  لمطلوبةا  لقسما بموجب  نقانو من 1118  لتعلیما  ئياالبتدا  يلثانووا    
(ESEA). 

 

* * * * *  
ءلجزا ولألا  تتوقعا  تنفیذ على: عامة  تلمتطلباا  لقانونیةا  لتالیةا   East Jefferson High School فقاتو سةرمد  فقابالتو   مع 

لقسما سةرلمدا ستعمل ، 1118  نلضما  تسیاسا تلبیة  كةرمشا  ةألسرا  لمطلوبةا  ىمستو على  سةرلمدا  تلمتطلبا  لقسما   

 
تتضمنو منها كل  قمیثا ، كعنصر ،  ءلیاأو  رموأ  سةرلمدا  مع یتفق بما  لقسما  كالةو من (د) 1118  ءلفضاا   ، 1118 ESEA من 

( بیةوروألا . ( نظرا قلمیثاا  مستقو 20-19  ارسلمدا  ربإخطا  ءلیاأو  رألموا  بشكل بالسیاسة  ممفهو  موحدو  ربقدو ،  یمكن ما  ایًعمل   ، 

ل یمكن بلغة ءآلبا توفیر سیتم .فهمها    
. لسیاسةا لمحليا للمجتمع  تحدیثهاو  تالحتیاجاا لتلبیة دوري بشكل  ةلمتغیرا  ءلآلبا  سةرلمدوا  تنفیذ في  بلباا  ولألا  ءلجزا ،  تمتطلبا ، أ   

كةرمشا ةألسرا  لىإ ،  لحدا  لممكنا  ایًعمل  سةرلمدا ستوفر ،  اصًفر  كةرلمشا كاملة  ءآلباا  ءةلكفاا ذوي  ودةلمحدا  ةللغا في  إلنجلیزیةا   

ءآلباوا إلعاقةا ذوي  ءلیاوأو  رموأ  لألطفاا  لمهاجرینا  في بما ،  لكذ  تلمعلوماا توفیر  سةرلمدوا  مفهومة صیغة في  ةموحدو  في بما  لكذ   

لألشكاا لبدیلةا  لطلبا عند  ربالقدو ،  لممكنا   ESEA یررلتقاا لمطلوبةا  لقسما بموجب    من 1111 
فهم في ، عملیا. ءآلباا  خطة نتكا إذا ESEA ، غیر  لبرنامجا  ىمستو على  سةرلمدا  بللبا  ولألا  ءلجزا ،  لتيا ، أ  بموجب تطویرها تم   

لقسما مرضیة من (ب) 1114  ءآلبا  لألطفاا  كینرلمشاا  مفستقد ،  سةرلمدا  تتعلیقا أي  ءلیاأو من  رألموا  لخطةا مع  متقد عندما  سةرلمدا   

لتعلیما لوكالة خطة   
.( لمحلیةا سةرلمدا منطقة)  كستشر  سةرلمدا  ءباآ  لألطفاا  لذینا  نیخدمو  ارسمد في  بلباا  ولألا  ءلجزا ،  اراتقر في أ  لحو   كیفیة 

قنفاإ لمائةا في 1  الموأ من  بلباا  ولألا  ءلجزا ،  لمخصصةا أ  كةرلمشا  ةألسرا  ستضمنو ،  في 95 عن یقل ال ما أن  لمائةا  في 1 من   

لمائةا یذهب محفوظة  ةمباشر    
. لىإ ارسلمدا   

مستقو سةرلمدا  ءببنا  اتهراقد  لخاصةا  رةقدو  لدینالوا  كةرلمشاا على  ألسریةا  لقویةا  جلأ من ،  نضما  كةرلمشاا  لفعالةا  عمود للعائلة   

. كةالشرا سةرلمدا بین  ءلیاوأو  رألموا  لمجتمعوا  لتحصیلا لتحسین  سيرالدا  بللطال    

معقوال دعمًا المدرسة ستوفر ESEA الوالدان یطلب قد كما.
ًً

 من :ستخضع 1118 القسم بموجب األسرة مشاركة ألنشطة آخر 

ا وإجراءات وأنشطة برامج وستنفذ ، األسرة لمشاركة التالي القانوني للتعریف المدرسة
ً
 مشاركة تعني األسرة مشاركة التعریف لهذا وفق

ءلیاأو رألموا  تتصاالا في  تجاهینا وذات منتظمة  ىمغز وذات  لتعلما تتضمن  یميدألكاا  بللطال  نشطةألوا  سیةرلمدا -  ىألخرا  في بما ،   
لكذ نضما  ءآلباا أن (أ  نیلعبو  ساسیًاأ دوًرا  ةمساعد في  طفالهمأ تعلم    (؛ 

ءآلباا تشجیع (ب كةرلمشاا على  طبنشا  تعلیم في  طفالهمأ  سةرلمدا في  ءآلباا أن (ج (؛  ءشركا هم  تعلیم في كاملین  طفالهمأ  یتمو   

ءالقتضاا حسب ، تضمینهم صنع في ،  ارلقرا  فيو  نللجاا  یةرالستشاا  ةللمساعد  تعلیم في ( طفالهمأ   ؛ 

 
ESEA. نشطةأ تنفیذ (د ىخرأ  تلك مثل ،  لموضحةا  لقسما في   (من 1118 

ءلجزا لثانيا  صفو . لكیفیةا  لتيا  بها ستنفذ  ارسلمدا  تمكونا  كةرمشا سیاسة  ةألسرا  سةرلمدا في   

 
سةرمد ستتخذ یستإ  نجیفرسو  لثانویةا  اءاتإلجرا  لتالیةا  اكإلشر  ءآلباا  لتطویرا في  كلمشترا  كةرمشا لخطة  ةألسرا  سةرلمدا في   بموجب 

ESEA: لقسما  من 1118 

 
ةعد عقد لٍ لیا  مع للعائلة  ءآلباا  ءصیاوألوا  بلطالوا  لحو  تلموضوعاا   ذات 

مرتین سنویا والمعلمین اآلباء مؤتمرات استضافة الصلة
ًً

 استضافة توجیه 

حدیث المنضمة للعائالت الجدد الطالب
ًً
 العائالت لجمیع مفتوح بیت استضافة) ا

( لسابقةا لحالیةوا   



صلاتو تلعائالا مع  لمجتمعوا  موقع عبر  لویبا  تویترو  كفیسبوو   

 

اءاتإلجرا لتالیةا  اكإلشر  ءلیاأو  رألموا  عملیة في  جعةامر  تحسینو  سةرلمدا   East Jefferson High School سةرمد ستتخذ  

ESEA: لقسما بموجب  من 1116 

 

جعةالمر 2019 سبتمبر في لبحثا  تلمدخالا عن  سةرلمدا لتحسین  كةرلمشاوا  ألسریةا  فضلأ بشكل   I بعقد قم عجتماا  عالميإ  انبعنو   

تجتماعاا عقد من شهریة  بلباا  ولألا  جمیع لتحدیث  بصحاأ  لمصلحةا   ( دارةإلا لمعلمینوا  ءلیاوأو  رألموا  ادفروأ  لمجتمعا  ملتقدا في (  

افألهدا نحو جمیع بمسح قم  بصحاأ  لمصلحةا   ( دارةإلا لمعلمینوا  ءلیاوأو  رألموا  ادفروأ  لمجتمعا  بیعر في (  خطة فعالیة لتقییم 2020 

سةرلمدا تحسین  
 
. ملتقدوا افألهدا نحو   

 

سةرمد ستوفر یستإ  نجیفرسو  لثانویةا  لدوا لكل  اتقریرً  یًادفر  تقییم في طفلهم أداء عن  لوالیةا  تلریاضیاا في  نفنوو  للغةا  اءةلقروا  : على  ألقلا  من 

لخال  

 

تللعائال توفیرها سیتم توفرها عند   ACT و PSAT و ELPT و LEAP 2025 تجادر  

 

سةرمد ستتخذ یستإ  نجیفرسو  لثانویةا  اءاتإلجرا  لتالیةا  كل لتوفیر  ىمستو   

 

اءاتإلجرا لتالیةا  یدولتز  من كل  لدینالوا  ربإشعا  لوقتا في  یتم عندما سبلمناا   East Jefferson High School سةرمد ستتخذ  

یسهرتد یتم أو طفلهم تعیین ةلمد  بعةأر  سابیعأ (4)  كثرأ أو  قبل من متتالیة  رسمد  مؤهل غیر  جةربد  معنى ضمن عالیة  لمصطلحا   في 

: یسمبرد سطةابو 2002)   2 ، Fed. Reg. 71710 لقسما لالئحةا من 200.56  لنهائیةا  بللبا  ولألا   67) 

 

مستقو دارةإلا  صلابالتو  ءلیاأو مع  رألموا  ءلیاوأو  رموأ  بلطالا  لذینا  ونیتأثر  ئلاببد  ألجلا طویلة  لمعلمینا أو  لذینا  نیعملو  جلأ من   

دالعتماا  

 
 

 

ءلجزا لثالثا  سیاسة عناصر . كةرمشا  سةرلمدا  لثانویةا   

 

اكشرإ ءلیاأو  رألموا  تطویر في  یبرلتدا  لمدیرینوا للمعلمین  لمعلمینوا  آلخرینا  فعالیة لتحسین  لكذ  یبرلتدا  یبرلتدا توفیر ؛   

وريلضرا ألمیةا لمحو  ءلآلبا  الموأ من  بلباا  ولألا  ءلجزا ،  تستنفدا إذا ، أ  لمنطقةا  لتعلیمیةا  درمصا جمیع  لتمویلا  ىألخرا   

لمتاحةا لمعقو بشكل  الهذ  یبرلتدا  فعد ؛  تلنفقاا  لمعقولةا  یةورلضروا  لمرتبطةا  كةرمشا بأنشطة  ةألسرا  يف بما ،  لكذ  لنقلا تكالیف   

عایةور لألطفاا  ءآلباا لتمكین ،   من 
 

كةرلمشاا تالجتماعاا في  وراتلدوا  یبیةرلتدا  لمتعلقةا  سةربالمد  یبرتد ؛  ءآلباا  تعزیز على  كةرمشا  ءآلباا  آلخرینا  تجتماعاا ترتیب ؛   

سیةرمد تقاأو في  اءجرإ أو ، متنوعة  اتمؤتمر  للمنزا في  لمعلمینا بین  لمعلمینا أو  آلخرینا  لذینا  نیعملو  ةمباشر   مع 

 

لألطفاا كینرلمشاا  ترتیبو ،  تجتماعاا  ءآلباا مع  لذینا  نیستطیعو ال  رحضو  اتلمؤتمرا  سةرلمدا في  جلأ من  دةیاز  كةرمشا   

ةألسرا كتهارمشاو  طفالهمأ في  ؛لتعلیما  دعتماا  تنفیذو  جیةذنمو نهج  كةرمشا لتحسین  ةألسرا   ؛ 

 

ءنشاإ ريستشاا مجلس  ءلیاوأل  رألموا  لتقدیم سةرلمدا في  رةلمشوا  نبشأ  رألموا جمیع  لمتعلقةا  كةربمشا  ةألسرا  مجابر في  بلباا  ولألا   ، 

ءلجزا  ؛ أ 

دوارألا تطویر. لمناسبةا  تللمنظما  لألعماوا  یةرلتجاا  لمجتمعیةا  في بما ،  لكذ  تلمنظماا  لدینیةا  نشطةأ في ،  كةرلمشاا  ألسریةا   



* * * * *  
ءلجزا بعالرا   تبني .

 

كةرمشا سیاسة تطویر تم لقد ةألسرا  سیةرلمدا  ههذ  اكباالشتر  ءلیاأو مع  رموأ  لألطفاا  كینرلمشاا  مجابر في  بلباا  ولألا  ءلجزا ،   ، أ 
 
. فقةالمووا  علیها 

 

نستكوو ، 2019 سبتمبر 6 في یةرسا  للمفعوا  لخال  ههذ   East Jefferson High School دعتماا تم ههذ  لسیاسةا  قبل من  سةرمد  لسنةا   

سیةرالدا مستقو . سةرلمدا  یعزبتو  ههذ  لسیاسةا  جمیع على  ءلیاأو  رموأ  لألطفاا  كینرلمشاا  لفصلا في  ولألا  ءلجزا ،  13 في أ   

 قبله أو 2019 سبتمبر.
 
 

 

_______________________________  
 مدیر ، موسكونا بنیامین

 

_______________________________  
( یخرتا ) 


