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مشاركة االهل و الوالدين
تعن
تؤمن أكاديمية Cason Lane Academyبأن مشاركة األرسة ي
مشاركة اآلباء وأفراد األرسة يف اتصاالت منتظمة ثنائية االتجاه وذات
األكاديم للطالب واألنشطة المدرسية األخرى
مغزى تتضمن التعلم
ي
بما يضمن:
 تلعب العائالت ً
ً
أساسيا يف مساعدة تعلم أطفالهم
دورا
 يتم تشجيع العائالت عىل المشاركة بنشاط يف تعليم أطفالهم
يف المدرسة  ،و
تعتب األرس ررسكاء كاملي يف تعليم أطفالهم ويتم تضمينهم ،

ر
وف اللجان االستشارية
حسب االقتضاء  ،يف صنع القرار ي
للمساعدة يف تعليم طفلهم.

Cason Lane Academy
Dr. Caitlin Bullard, Principal
Mrs. Sonya Cox, Assistant Principal
1330 Cason Lane
Murfreesboro, TN 37128
(615) 898-7145
www.casonlaneacademy.net

School Plan for Shared Student Achievement
ماهي الخطة ؟
ستوفر ً Cason Lane Academy
فرصا لتحسي مشاركة األرسة يف المدرسة لدعم
تعلم الطالب .تقدر CLAمساهمات ومشاركة األرس إلنشاء ررساكة متكافئة من أجل
الهدف المشبك المتمثل يف تحسي تحصيل الطالب .تصف هذه الخطة الطرق
الن ستدعم بها CLAمشاركة األرسة وكيف يمكن للعائالت المساعدة يف
المختلفة ي
التخطيط والمشاركة يف األنشطة واألحداث لتعزيز تعلم الطالب يف المدرسة والمبل.
ماذا يعني تايتل ون ؟
تم تحديد أكاديمية Cason Laneعىل أنها مدرسة من تايتل ون ( ( title 1كجزء من
قانون كل طالب ينجح ) . (ESSAتم تصميم العنوان األول لدعم جهود إصالح
المدارس الحكومية والمحلية المرتبطة بالمعايب األكاديمية الصعبة للوالية لتحسي
التدريس والتعلم للطالب .يجب أن تستند برامج التايتل ون ( ) Title Iعىل وسائل
فعالة لتحسي تحصيل الطالب وتتضمن اسباتيجيات لدعم مشاركة األرسة .يجب أن
تقوم جميع مدارس Title Iباالشباك مع أولياء األمور وأفراد األرسة بتطوير سياسة
مكتوبة للوالدين والمشاركة األرسية.
كيف تتم مراجعته ؟
تدعو أكاديمية Cason Lane Academyجميع العائالت لحضور اجتماع Title I
السنوي الخاص بنا لمعرفة المزيد حول خطة مشاركة الوالدين واألرسة  ،وخطة تحسي
المدرسة  ،وميثاق المدرسة مع أولياء األمور  ،ومبانية مشاركة األرسة .باإلضافة إىل ذلك
اس من خالل
 ،نرحب بمدخالت األرسة وتعليقاتها بشأن هذه الخطة خالل العام الدر ي
عب اإلنبنت .تم ر
نش الخطة عىل موقع مدرستنا عىل الويب للعائالت لعرض
نموذج ر
المالحظات وإرسالها عىل مدار العام .سيتم استخدام جميع التعليقات الواردة خالل
ً
عب
اس المقبل .نقوم أيضا بتوزي ع استطالع
ربيع سنوي ر
ي
العام لمراجعة خطة العام الدر ي
اإلنبنت (متوفر بشكل مكتوب) لمطالبة العائالت باقباحاتهم بشأن الخطة واستخدام
ً
األموال لمشاركة األرسة .يمكن للعائالت أيضا تقديم مالحظات خالل العديد من
اس.
االجتماعات واألنشطة خالل العام الدر ي
لمن هذة الخطة ؟
يتم تشجيع جميع الطالب المشاركي يف برنامج تايتل ون  ،الجزء أ  ،وعائالتهم
ودعوتهم للمشاركة الكاملة يف الفرص الموضحة يف هذه الخطة .ستوفر أكاديمية
Cason Laneفرصة كاملة لمشاركة جميع اآلباء وأفراد األرسة.
أين تتوفر ؟
سيتم ر
نش خطة Cason Lane Parent and Family Engagementعىل موقع
ً
المدرسة ومشاركتها عىل  .Class Dojoيمكن للعائالت أيضا طلب نسخة من الخطة
األمام .يمكن العثور عىل سياسة مشاركة الوالدين واألرسة يف الموقع
يف المكتب
ي
البامج
ون ل MCSعىل  www.cityschools.netيف عالمة التبويب ر
االلكب ي
الفيدرالية  Federal programsتحت .Departments

النشاطات القادمة
سبتمب 2021
 االجتماع السنوي األول 30 -
ر
الن يقودها الطالب
االجتماعات ي
 نشاط مع منظمة -Read to Succeed
سبتمب 2021
28
ر
 ليلة األلعاب االفباضية (سيتم اإلعالن عنها)
العلم
نشاط اليوم
ي
 مسح الوالدين واألرسة السنوي (الربيع)
 منتدى تحسي المدرسة (الربيع)
ستكون معظم اجتماعات اآلباء وأفراد األرسة افباضية وسيتم
تسجيلها لباها الجميع .سيتم ر
نش األحداث وتحديثها عىل موقع
Class Dojo.المدرسة و
تلبم Cason Laneبمساعدة اآلباء وأفراد األرسة يف حضور
يرج االتصال بنا أو مراسلتنا
األحداث المدرجة يف هذه السياسة .ر
ون إذا كنت بحاجة إىل مساعدة يف رعاية األطفال
عب ر
ر
البيد اإللكب ي
أو النقل من أجل المشاركة يف أي من أحداثنا.

School-Parent Compact
كجزء من هذه الخطة  ،ستعمل أكاديمية Cason
 Laneوعائالتنا عىل تطوير ميثاق ألولياء األمور يف
المدرسة .ميثاق المدرسة وأولياء األمور هو البام
المدرس
مكتوب يوضح كيفية مشاركة المجتمع
ي
بأكمله  -المعلمي واألرس والطالب يف المسؤولية
اس .يتم عرض الميثاق
لتحسي
التحصيل ً الدر ي
ً
بناء عىل التعليقات الواردة من
سنويا
وتحديثه
العائالت والطالب والمعلمي خالل األحداث
ر
.
المختلفة واالستطالع السنوي لمدرسة الربيع تم نش
ميثاق المدرسة وأولياء األمور عىل موقع مدرستنا عىل
األمام.
الويب  Class Dojo ،ومتوفر يف المكتب
ي

Cason Lane Academy

2021-22 Cason Lane Academy
Parent and Family Engagement
االهداف

تأكد من مشاركة جميع المعلومات المتعلقة ببرامج المدرسة
واألسرة واالجتماعات واألنشطة األخرى بلغة يمكن لجميع
العائالت فهمها.
صا للجميع للمشاركة في االجتماعات باستخدام
وفر فر ً
روابط وتسجيالت افتراضية لعرضها في وقت الحق.
توفير اتصال ثنائي االتجاه مع جميع العائالت من خالل
مجلدات الفصل األسبوعية  /دوجو الفصل  ،والتحديثات
على موقع المدرسة  /تويتر  ،والتحديثات في ، Skyward
والمؤتمرات التي يقودها الطالب  ،والمكالمات الهاتفية
اآللية.
اعمل مع عائالتنا لتطوير التدريبات ذات الصلة والعروض
التقديمية المفيدة لتثقيف موظفينا حول أهمية مشاركة الوالدين
واألسرة وكيفية دعم تعلم الطالب.

االهداف االكاديمية للمدرسة 2021-22 Cason Lane Academy
ً
ً
ونموا يف القراءة لجميع الطالب من خالل استخدام ELA Goal:
سوف نشهد تحسنا يف اإلنجاز
المعايي  ،واستخدام مواد تعليمية للمناهج عالية الجودة
التعليمات األساسية المتوافقة مع
ر
ى
وحت الصف
وتكنولوجيا فعالة  .،باإلضافة إىل ذلك  ،سيكز الجهود يف ما قبل رياض األطفال
(الوع
الثان (القراءة المبكرة) باستخدام تعليم المهارات التأسيسية الواضحة والمنهجية
ي
ى
ي ى
ى
الصون /
الت ستؤدي إىل زيادة األداء وتقليل فجوات المهارات
الصون  ،الصوتيات والطالقة) ي
ي
ي
االبتدان وطالب التدخل بشكل أرسع.
وتحسي اإلنجاز والنمو من طالب الصف
ر
ي



Math Goal:
ستشهد المدرسة تحس ًنا في اإلنجاز والنمو في الرياضيات لكل
طالب .من خالل استخدام التعليمات األساسية المتوافقة مع المعايير والمواد
التعليمية عالية الجودة والتكنولوجيا الفعالة  ،سيؤدي تطوير معلمين فعالين
وتشجيع مشاركة األسرة والمشاركة في التحسين األكاديمي إلى تحسين
نتائج الطالب في الرياضيات لجميع الطالب.



من خالل التعليم المتوافق مع المعايير وجودة التعليم  ،ودعم Science Goal:
المعلمين والمسؤولين  ،والموارد المتوافقة مع المعايير  ،سنعمل على تحسين
اإلنجاز في العلوم لجميع الطالب .نتيجة للجهود المبذولة لزيادة تحصيل الطالب ،
سوف نشهد تحس ًنا ملحوظًا في ( )1طريقة تعليم المعلم  )2( ،تطور الطالب
المتوافق مع المعايير  ،و ( )3استخدام ممارسات العلوم والهندسة بسبب
للتخطيط المتعمد وزيادة فهم TNالتركيز على فهم ثالثة أبعاد لمعايير العلوم
المضمون.



في الفترة من  2221إلى  ، 2222سيتمتع الطالب بإمكانية Whole Child Goal:
متساوية للوصول إلى بيئة تعليمية آمنة وصحية تعزز التحصيل األكاديمي  ،وتحد
من مقدار الوقت التعليمي الضائع من خالل تحسين الحضور وتقليل ممارسات
التأديب اإلقصائي  ،وتضمن حصول جميع الطالب على فرصة التعلم والترويج.
وتعليم الفصل الدراسي الذي يتضمن أنشطة مناسبة للعمر لمساعدة طالب
المرحلة االبتدائية على استكشاف المهن وتطوير فهم العالقة بين المدرسة
وعالم العمل.



Cason Lane Academy

توفير المواد والنشرات الالزمة ألولياء األمور في
المؤتمرات واالجتماعات واألنشطة للعمل مع أطفالهم
لتحسين اإلنجاز
شراكة مع برامج الطفولة المبكرة والمدارس اإلعدادية
والثانوية والكليات والموارد المهنية الجاهزة للمساعدة في
إعداد اآلباء وأطفالهم لالنتقال إلى المدرسة بنجاح.

الشراكة مع أصحاب المصلحة في المجتمع لزيادة الوعي
باألنشطة واألحداث.
جمع المالحظات من اآلباء وأفراد األسرة في جميع
المناسبات.

تدعو أكاديمية Cason Lane Academy
جميع العائالت لمشاركة األفكار وطرق رإرساك
اآلخرين لبناء ررساكات مع المدرسة والعائالت
والمجتمع .يمكن للوالدين وأفراد األرسة إرسال
/
مدرس و أو
أفكارهم أو اقباحاتهم يف أي نشاط
ي
اجتماع  ،وكذلك من خالل استطالعات الرأي
العائلية وموقع الويب.

