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Minutes 

GES Title I عقد أول اجتماع FAST لآلباء تقریًبا هذا العام ، بسبب زیادة تدابیر الصحة والسالمة. تم إرسال رسالة نصیة لطالب التعلم 
 بعد ذلك ، كان لدى الطالب الرقمیین خیار عرض فیدیو عرض تقدیمي .GES الرقمي لتوجیههم إلى صفحة اجتماع الخریف السریع على موقع
 Fall FAST Save من أي مدرس في مستوى صفهم. تم إرسال الطالب الذین یتعلمون شخصًیا إلى المنزل بشكل فردي مع نشرة إعالمیة
the Date في األول من نوفمبر وتم تضمین نفس المعلومات في النشرة اإلخباریة بعنوان I Tips وعلى موقع الویب. كانت هذه االتصاالت 
 یوجههم إلى GES في 17 نوفمبر ، تم إرسال نص إلى جمیع أولیاء أمور .GES FAST مع أولیاء األمور بمثابة مقدمة لعائالتنا لبرنامج
  .FAST لعرض معلومات االجتماع االفتراضي GES موقع

 وتقریر ، FAST تضمنت هذه الحزمة ورقة دعوة / توقیع .FAST شخصًیا إلى المنزل مع حزمة GES في 17 نوفمبر ، تم إرسال طالب
 والریاضیات ، وأهداف الطالب للقراءة والریاضیات ، وتقییم االجتماع السریع. زودت ورقة الدعوة / التوقیع MAP ملف تعریف الطالب لقراءة
 أولیاء األمور بتعلیمات حول كیفیة استخدام رمز االستجابة السریعة المقدم لعرض العروض التقدیمیة للمعلم والمعلومات المتاحة على صفحة
 عملت ورقة الدعوة أیًضا بمثابة ورقة توقیع ، حیث تم توجیه الوالدین للتوقیع وإرجاع الدعوة بعد مشاهدة االجتماع وإكمال .FAST ویب
  ."من  248 طالًبا إعادة دعوتهم موقعة ،  بمعدل48٪  "حضور GES التقییم. تم استخدام ورقة التوقیع هذه كدلیل على حضور االجتماع. طلبت

 كما أتیحت الفرصة ألولیاء األمور لطلب عقد مؤتمر لآلباء والمعلمین على ورقة التوقیع. كان لدى أولیاء األمور ثالثة خیارات لالختیار من
 بینها: 1) أرغب في تحدید موعد اجتماع أولیاء األمور والمعلمین بناًء على هذا االجتماع ، 2) لقد سبق لي أن عقدت مؤتمًرا بین اآلباء
 والمعلمین ولیس لدي أي أسئلة أخرى في هذا الوقت ، 3) أنا فهم جمیع المعلومات المقدمة ، وال أرغب في تحدید موعد لعقد اجتماع بین اآلباء
 والمعلمین.  تمكن 35 من  اآلباء من طلب اجتماعات اآلباء والمعلمین من هذا العرض التقدیمي. حصل المعلمون على نسخ من هذه الطلبات
 وتمكنوا من جدولة هذه المؤتمرات مع أولیاء األمور عبر الهاتف أو افتراضًیا. العنوان األول قدمت "إرشادات للمعلمین للمؤتمرات االفتراضیة"
 للمساعدة في بناء قدرات الموظفین في هذا المجال. تمت ترجمة صفحة التوقیع وصفحة التقییم FAST أثناء اجتماع أعضاء هیئة التدریس قبل
  .إلى العربیة والصینیة المبسطة واإلسبانیة لعائالتنا التي طلبت خدمات الترجمة

 على الویب. تحتوي هذه الصفحة على GES بمجرد مسح اآلباء لرمز االستجابة السریعة ضوئًیا ، تم نقلهم إلى صفحة االجتماع السریع لموقع
 نسخة من حفظ التاریخ (مع الترجمات) ، ونسخة من صفحة الدعوة / التوقیع (مع الترجمة) ، وجدول أعمال االجتماع السریع ، وعروض الفیدیو
 ونموذج google لكل عرض تقدیمي على مستوى الصف ، ومؤتمر أولیاء األمور والمعلمین استمارة PDF التقدیمیة للمعلم ، وملفات
google لتقییم االجتماع السریع وروابط لجمیع منشورات العنوان األول. ُطلب من أولیاء األمور تحدید العرض التقدیمي لمعلم طفلهم والمتابعة 
  .وأهداف طالبهم MAP باستخدام تقاریر

 قبل الحدث ، عمل كل صف على تحدید أهداف مستوى الصف والطرق التي یمكن للوالدین من خاللها العمل مع أطفالهم من المنزل ، ثم قام كل
 سمح تسجیلهم مسبًقا لآلباء بمشاهدة العرض التقدیمي في وقت وفي .FAST معلم أو فریق معلم في الصفوف العلیا بتسجیل أنفسهم لتقدیم عرض
 الجدیدة ، وناقشوا أهداف MAP إلى أولیاء األمور ، واستعرضوا كیفیة قراءة نتائج اختبار FAST مكان أكثر مالءمة لهم. قدم المعلمون برنامج
 مستوى الصف وكیفیة مساعدة الطالب في المنزل على تحقیق األهداف التي حددوها بشكل فردي. تمت أیًضا مناقشة طرق االستفادة من میثاق
 األسرة والمدرسة وتم مشاركة تاریخ االجتماع السریع التالي (9 فبرایر). یتم تحمیل جمیع منشورات العنوان األول رقمًیا وربطها بتنسیق یسهل
 الوصول إلیه ، مما یؤدي إلى إنشاء "جدول" افتراضي نوفره عادًة في جمیع اجتماعات العنوان األول. تم ربط هذا "الجدول" على صفحة ویب

 أیها اآلباء ، لقد استخدمنا مترجًما غیر دقیق على اإلنترنت. نأمل أن تتمكن من استخراج المعنى األساسي لهذه الوثیقة.



FAST. كانت معلومات االتصال الخاصة بالموافقة المسبقة عن علم متاحة بسهولة على الموقع اإللكتروني وفي العرض التقدیمي وفي جمیع 
  .المواد المرسلة إلى المنزل للتعامل مع أي أسئلة أو مخاوف

 بمجرد االنتهاء من مشاهدة العرض التقدیمي ، تم توجیههم إلكمال نموذج طلب اجتماع أولیاء األمور والمعلمین واستمارة تقییم الحدث وإعادتهم
 أخذ 213 من .FAST متاًحا على الجانب الخلفي من صفحة التوقیع وتم ربطه عبر اإلنترنت على موقع FAST إلى المدرسة. كان تقییم حدث
 اآلباء االستطالع. كانت نتائج االستطالع إیجابیة ، حیث أحب الكثیرون القدرة على مشاهدة العرض التقدیمي عندما یكون ذلك مناسًبا لهم وعدم
 GES ومشاركته مع أعضاء هیئة التدریس والموظفین في PIC تقییدهم بوقت اجتماع محدد. تم إنشاء عرض تقدیمي لنتائج االستطالع من قبل
 عبر البرید اإللكتروني. كما تم إتاحة عرض النتائج على اإلنترنت لیطلع علیها اآلباء. محضر االجتماع السریع متاح على اإلنترنت باللغات
  .اإلنجلیزیة والعربیة والصینیة المبسطة واإلسبانیة
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