
 

Evaluation of School Family Engagement Policy and Program 

المدارس العامة نظام جيفرسون باريش  
  المدرسة أمورأولياء  و التئعا مشاركةسياسات و برنامج تقييم 

  

  _____________________ : التاريخ         ________________________________________:  المدرسة
                     

 

 
 
 
 

 

وافقا ال وافقا    المدرسة أمورأولياء عائالت و  و برنامج مشاركة سياسات 
    1.  . سياسة مشاركة أولياء األمور في المدرسة مراجعةشاركت في تنمية أو أنا    

.  نسخة من سياسة مشاركة أولياء األمور في المدرسةبأنا زودت       .2        

. قد شاركت في تقييم سياسة مشاركة أولياء األمور في المدرسةأنا      .3 

. المدرسةمضمون سياسة مشاركة أولياء األمور في من السهل أن نفهم .  4        
. صليةالمدرسة في لغتي األ أولياء األمور فية ركاشمتم كتابة محتوى سياسة   .5    
.       المدرسة -أولياء األمورمن  مدمجة وصلتني نسخة  .6    
مثل  في  الذين تلك طلب المؤهالت المهنية لمعلمين طفلي واأن لدي الحق في أن  ىم إخطارت  .7  

. المهنيين العاملين مع طفلي       
كان    ستوفي تعريف المؤهلين تأهيال عاليا ويفي وقت مناسب عندما يكون معلم ال  ىتم إبالغ  .8  

. طفلي لمدة أربعة أسابيع متتالية أو أكثر يدرس       
. ليلة العودة الى المدرسة/ اليوم المفتوح  حضرتانا  .9    
. المعلمين آلباء وايوم  مؤتمر واحد من حضرت على األقلانا  .10    
. GTP / GTP / GTP جتماعإ واحد من حضرت على األقلانا  .11    

. المدرسة في كل شهر - البيت عنتلقيت رسالة إخبارية  انا .12    

  متنوعة من الطرق مثل رسائل البريد اإللكترونيتلقيت اتصال من المدرسة في مجموعة  انا .13  
  . ، الخ كتيباتال المكالمات الهاتفية و و      

  . لمشاركة أولياء األمور ةصخصالم I ناعنوأموال  تم إنفاق أنا أعرف كيف  .14  

. الطالب إنجازالمدرسة لمساعدة طفلي في  ة منوفرالم األنشطة قد استخدمت الموارد وا        15.   
. إلى المدرسة حضورىالراحة عندما  موضع ترحيب وبأشعر دائما  انا  .16    

 قول لييقدم الدعم ويهناك شخص  يمكنني أن أذهب إلى المدرسة للحصول على معلومات و  .17   

. ما يجري مع طفلي         
  معايير لويزيانا محتوى لقد تلقيت معلومات واضحة عن ما هو متوقع من طفلي على أساس  .18  

. لتحصيل الطالب         

. االليكترونى لقد قمت بزيارة موقع المدرسة.  11    

ى فى مع تإتصل ، و ىمهارات قد حاولت لمعرفة المزيد عن اهتماماتي والمدرسة أشعر أن انا .  20  
. بها األشياء التي أود أن تكون مهتمة في القيام         

.  المدرسة فىالمتطوعين  اولياء االمور أنا راض عن برنامج.  21    

. لعمل في فريق تحسين المدارسايشجعني انا .  22    

. ولياء االموراجتماعات لجنة ا وا عنيعلن و واالعاملين في المدرسة يرحبأشعر أن انا .  23    

     في و العائالت أو مساعدة في توزيع المعلومات عن الموارد التي تخدم األسر/ أتلقى و انا  .  24  
. المجتمع          



 

 
 
 

 

    :هذه تتضمن , بالنسبة لى . مشاركة أولياء األمور  ةطأنش فى ةفى بعض األحيان حواجز تمنع أولياء األمور من المشارك .25
 

  إذا يمكن أن أشترك فى تفاعل العائلة .26
 
 
 
 

المعلومات حول الحصول على مزيد من أود. 27  
 
 
 

 
 

:مالحظات أخرى . 28   
 
 
 

 
 

 

.إعادة هذا النموذج مكتمل إلى مدرسة طفلك الرجاء   
 

 


