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Jefferson Parish Public School System    قسم البرامج الفدرالية 

 تقييم سياسة وبرنامج المدرسة إلشراك اآلباء 2015-2014العام الدراسي 

   التاريخ:          المدرسة: 

 غير موافق موافق سياسة وبرنامج المدرسة إلشراك اآلباء
    .أو تنقيحها باءاآل سياسة المدرسة إلشراك تطويرفي  ساهمت.  1

   .اآلباء .   ُمنحت نسخة من سياسة المدرسة إلشراك2

   .اآلباء .   اشتركت في تقييم سياسة المدرسة إلشراك3

   .   من السهل فهم محتوى سياسة إشراك اآلباء.  4

   .   محتوى سياسة إشراك اآلباء مكتوب بلغتي األولى.5

   المدرسة والوالدين. .   تلقيت نسخة من الميثاق بين6

   بحقي في طلب االطالع على المؤهالت المهنية لمعلمي طفلي وأي من المساعدين الذين يعملون معهم. .   أبلغتُ 7

تعريف التأهيل عالي المستوى لمدة  مؤهالت المعلم الذي يدرس لطفلي يستوفيعندما ال  في الوقت المناسب.   أُبلغت 8
 و أكثر.   أ متتالية أربعة أسابيع

  

   .   تلقيت معلومات من مركز لويزيانا بروميس بيرنت سنتر. 9

   "ليلة العودة للمدرسة /البيت المفتوح".   1. حضرت ندوة بعنوان 10

   المعلمين مرة واحدة على األقل.-. حضرت مؤتمر يوم اآلباء11

   المعلمين مرة واحدة على األقل.-. حضرت اجتماع اآلباء12

   . كنت أتلقى رسالة إخبارية حول البيت والمدرسة كل شهر. 13

   .وغيرها . تلقيت اتصاالت من المدرسة بطرق متعددة مثل رسائل البريد اإللكتروني واالتصاالت الهاتفية والطرود14

   من أموال المدرسة إلشراك اآلباء. وأعرف كيف ُتنفق هذه األموال. %1خصص نسبة . تُ 15

   . استخدمت الموارد واألنشطة التي توفرها المدرسة لمساعدة طفلي في التحصيل العلمي. 16

   . دائًما ما أشعر بالترحاب والراحة عند ذهابي للمدرسة.17

   . يمكنني الذهاب للمدرسة للحصول على المعلومات وهناك شخص يقدم لي الدعم ويخبرني بما يحدث لطفلي.18

   واضحة حول ما أتوقعه من طفلي على أساس معايير المحتوى للويزيانا للتحصيل العلمي للطالب.  . تلقيت معلومات19
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 سياسة وبرنامج المدرسة إلشراك اآلباء
 موافق

 

 غير موافق
 

   . ُزرت الموقع اإللكتروني للمدرسة.20

   أن أهتم به.. أشعر أن المدرسة بحثت عن اهتماماتي ومهاراتي وأوصلتني بما يمكن 21

   . أشرع بالرضا عن برنامج المدرسة لتطوع اآلباء.22

   . هناك ما يدفعني للعمل في فريق تحسين المدرسة.23

   . أشعر أن طاقم العاملين بالمدرسة يرحب باجتماعات لجنة اآلباء ويعلن عنها.  24

   . حصلت على معلومات حول شبكات األسرة.25

   دت في نشر معلومات حول الموارد التي تقدم الخدمات لألسر في المجتمع.. تلقيت و/أو ساع26

 

 

 :. ومنهاأنشطة إشراك اآلباءاآلباء في  مزيد من . هناك العديد من العوائق التي تحول دون مشاركة27

 

 

 في حالة أنشطة إشراك اآلباء. يمكن للمزيد من اآلباء المشاركة في 28

 

 

 

 

 مزيد من المعلومات حول أن أتلقى ال أود. 29

 

 

 

 
 2015-2014للعام الدراسي  شراك اآلباءإل المدرسة تقييم سياسة وبرنامج

 

 شكًرا لكم!


