Cason Lane Academy
الميثاق بين المدرسة و االهل لعام
2021-2022
ما هو ميثاق المدرسة و االهل ؟

التواصل حول تعلم الطالب
ىن
تليم  Cason Lane Academyبالتواصل
الثنان االتجاه المتكرر مع العائالت حول
ي
تعليم الطالب .فيما يىل بعض الطرق ى
الت
ي
ي
يمكن أن تتوقع منا االتصال بك بها:
األسبوع DOJO -
 مجلدات الفصلي
 تحديثات عىل موقع المدرسة  -إعالناتعىل ى
تويي
 تحديثات عىل Skyward Family Accessاجتماعات الفصلن
نوفمي ومارس
 مؤتمرات يقودها الطالب يفر
 -مكالمات هاتفية آلية Skylert

بي أولياء األمور والمدرسة هو اتفاق يتم تطويره ً
والمعلمي .ر
ن
االتفاق ن
يشح الميثاق
معا من قبل العائالت والطالب
والمعلمي ً
ن
ن
معا للتأكد من استيفاء جميع الطالب لمعايي مستوى الصف.
يتعي عىل كل
كيف ستعمل العائالت
ً
أمواال من تايتل  1تطوير ميثاق المدرسة والوالدين بشكل ى
مدرسة ى
مشيك ن
بي اآلباء وأفراد األرسة.
تتلق
ً
ى
ً
تمويًل فيدر ً
إضافيا لضمان حصول جميع األطفال عىل فرصة عادلة ومتساوية وذات
اليا
تتلق مدارس تايتل 1
ن ن
األكاديم للدولة
أدن  ،يف تحدي معايي اإلنجاز
مغزى للحصول عىل جودة التعليم وتحقيق الكفاءة  ،كحد
ي
والتقييمات األكاديمية الحكومية
المواثيق الفعالة:
ن
تحسي المدرسة ؛
 ربط األهداف بخطة ىالي ن
كي عىل قدرات التعلم لدى الطالب ؛

أسئلة؟

 -وصف كيف سيساعد المعلمون الطالب عىل تطوير مهاراتهم باستخدام التعليمات الجيدة ؛

الييد
اتصل بالمدرس عن طريق  DOJOأو ر
ى ن
ى ن
ون عىل
ون .رسائل ر
الييد اإللكي ي
اإللكي ي
صفحة المدرسة.

ى
الت يمكن للعائالت استخدامها نف ن ن
ى
الميل ؛ و
ي
 تبادل االسياتيجيات ي ررسح كيف سيتواصل المعلمون واألرس بشأن تقدم الطالب.ن
شارك يف التطوير
ُ
قامت مدرسة  Cason Lane Academyبتطوير هذا االتفاق ن
بي المدرسة واآلباء .تعقد االجتماعات والفعاليات
كل عام لمراجعة الميثاق وإجراء تغييات ً
بناء عىل احتياجات الطالب واألرس .كما أن العائالت مدعوون لتقديم
ى
واالقياحات ن يف أي وقت خالل السنة.
المساهمة بالتعليقات
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