
Catoosa County Title I 2021 تقییم  
 االبتدائیة Graysville مدرسة

 
 ، أعزائي أولیاء األمور
 یرجى إكمال االستبیان لتقدیم توصیاتك في جهودنا للمساعدة في دعم تعلم طفلك ونجاحه التعلیمي. یرجى وضع عالمة على ردودك. إذا كان لدیك أطفال
  .یدرسون في مدارس مختلفة في منطقة مدارس مقاطعة كاتوسا ، فنحن نطلب منك إكمال استبیانات منفصلة لكل مدرسة یحضرها أطفالك
 

  .نحن نقدر مالحظاتك. سوف یساعد في تحسین مشاركة الوالدین واألسرة
  !أكمل هذا االستبیان بحلول یوم الخمیس 18 مارس لیحصل طفلك على معاملة خاصة

 
 !یرجى تضمین اسم الطالب الخاص بك حتى یتمكنوا من الحصول على مكافأة لمشاركتك. شكرا لك
 
اسم الطالب: __________________________________  __________________________ :مدرس الطالب
 
 القسم 1: میزانیة المشاركة األسریة
 یتلقى نظامنا المدرسي 326،163 دوالًرا أمریكًیا من األموال الفیدرالیة المسماة "الباب األول ، الجزء أ" لتمویل المدارس التي تحمل العنوان األول إلشراك
 :أولیاء األمور وأفراد األسرة في تعلیم أطفالهم. ما مدى فعالیة األموال في المجاالت التالیة
 
 FAST أ. ما مدى فعالیة أموال الباب األول في توفیر التطویر المهني للمعلمین واإلداریین لتعلیمهم كیفیة إشراك األسر في تعلیم أطفالهم ؛ مثل أحداث 1
  وتعلیمات اجتماع أعضاء هیئة التدریس؟

 
 ب. ما مدى فعالیة تمویل الباب األول في توفیر البرامج التي تصل إلى اآلباء وأفراد األسرة في المنزل والمجتمع والمدرسة ؛ مثل األحداث العائلیة من 1
 العنوان األول وإتاحة الموارد عبر اإلنترنت وفي غرفة عمل موارد الوالدین؟

 
 ج. ما مدى فعالیة أموال الباب األول في توزیع المعلومات حول أفضل السبل إلشراك جمیع العائالت في تعلیم أطفالهم ؛ مثل النشرات اإلخباریة من العنوان 1
 األول والموقع اإللكتروني للمدرسة والكتیبات في مكتبة موارد الوالدین وعبر اإلنترنت؟

 
 د. ما مدى فعالیة تمویالت الباب األول في مساعدة المدارس على الشراكة مع المنظمات المجتمعیة أو المنظمات األخرى أو أصحاب العمل الذین یدعمون 1
 مشاركة األسرة ؛ مثل األسرة التعاونیة ، وشركاء األعمال في المدرسة ، وفریق إدارة المدرسة المحلیة؟

 
1e. ما مدى فعالیة أموال الباب األول في توفیر األنشطة واالستراتیجیات األخرى التي تم تحدیدها حسب الحاجة من سیاسة مشاركة الوالدین واألسرة ؛ مثل 
 الجوالت االفتراضیة لریاض األطفال / الطالب الجدد ، والتسجیل في ریاض األطفال ، واالنتقال االفتراضي إلى المدرسة المتوسطة؟

 أضف تعلیقاتك حول أي مما ورد أعاله هو األكثر أهمیة والتعلیقات األخرى المتعلقة باستخدام أموال الباب األول في تلبیة احتیاجاتك بینما تساعد طفلك .2
 .على تحقیق أفضل ما لدیه
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 القسم 2: ما أرید أن یعرفه موظفو المدرسة حول بناء الشراكات / العمل مع العائالت

❏ ❏ األكثر فاعلیة ❏ بدًال من الفعالیة ❏ إلى حد ما فعالة  األقل فعالیة

❏ ❏ األكثر فعالیة ❏ بدًال من الفعالیة ❏ إلى حد ما فعالة  األقل فعالیة

❏ ❏ األكثر فعالیة ❏ بدًال من الفعالیة ❏ إلى حد ما فعالة  األقل فعالیة

❏ ❏ األكثر فعالیة ❏ بدًال من الفعالیة ❏ إلى حد ما فعالة  األقل فعالیة

❏ ❏ األكثر فعالیة ❏ بدًال من الفعالیة ❏ إلى حد ما فعالیة  األقل فعالیة



  ما الذي ترید أن یعرفه المعلمون والموظفون حول إشراك العائالت لتحسین تحصیل الطالب في المدرسة االبتدائیة؟
 
 أ. ما مدى أهمیة قیام المعلمین والموظفین بتقدیر واستخدام اقتراحات أولیاء األمور عند اتخاذ القرارات؟ 3

 
3Bمهم.ما مدى أهمیة وصول المعلمین والموظفین إلى أولیاء األمور والتواصل معهم والعمل معهم كشركاء متساوین؟ 

 
3Cمهم.ما مدى أهمیة قیام المعلمین والموظفین بتنفیذ وتنسیق برامج / أنشطة / أحداث مشاركة أولیاء األمور؟ 

 
 هل أنت على استعداد للمشاركة في تدریب العاملین في المدرسة عن العائالت جذابة؟ .4

 
 :الرجاء مساعدة المدرسة على تطویر أنشطة تعلیمیة مهنیة للمعلمین ومدیري المدارس والقادة اآلخرین والموظفین اآلخرین عن طریق كتابة أفكارك .5
________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 القسم 3: كیف أرید أنالمدرسة معي
 :تتواصلما هو شكل (أشكال) االتصال الذي تفعله تفضل عندما یتعلق األمر بالمعلومات حول تعلیم طفلك؟ حدد كل ما ینطبق
 
 :أ. تحقق من جمیع أشكال االتصال التي تفضلها من مدرسة طفلي 6

 :CATOOSA SCHOOL DISTRICT ب. تحقق من جمیع أشكال االتصال التي تفضلها مع 6

7a. یتم توفیر االتصال بالمدرسة أو ترجمته أو تفسیره بلغة یمكنني فهمها.  

❏ هام جدا  ❏ ❏ هام غیر  

❏ هام جدا  ❏ ❏ هام غیر  

❏ هام جدا  ❏ ❏ هام غیر مهم  

❏ ❏ نعم  ال

❏ ❏ البرید اإللكتروني Robo المسجل مسبًقا / مكالمات  

❏ ❏ إرسال برید إلكتروني جماعي  على موقع الویب

❏ ❏ رسالة نصیة  مكالمة هاتفیة شخصیة من المعلم

❏  Facebook ، Twitter ، Dojo) وسائل التواصل االجتماعي
 (تذكیر ،

❏  المالحظات / الرسائل المكتوبة المرسلة إلى المنزل مع الطالب

❏  أخرى
 

❏ ❏ البرید اإللكتروني Robo المسجل مسبًقا / مكالمات  

❏ ❏ إرسال برید إلكتروني جماعي  على موقع الویب

❏ ❏ رسالة نصیة  مكالمة هاتفیة شخصیة من المعلم

❏  Facebook ، Twitter ، Dojo) وسائل التواصل االجتماعي
 (تذكیر ،

❏  المالحظات / الرسائل المكتوبة المرسلة إلى المنزل باستخدام
StudentEmail برید إلكتروني 

❏  أخرى
 



 
 (.ب. تقدم المدرسة اجتماعات بتنسیقات مختلفة مثل عبر اإلنترنت وشخصًیا (عندما تكون االجتماعات الشخصیة ممكنة 7

 
 .ج. تقدم المدرسة اجتماعات أولیاء األمور في وقت مناسب من النهار / اللیل 7

 
 (أ. أي مما یلي هو الوقت المناسب لك لحضور اجتماع الوالدین؟ (حدد كل ما ینطبق 8

 
 :ب. یرجى ذكر الیوم / الوقت المفضل لدیك لالجتماعات 8
 

________________________________________________________ 
 
 ما هو السبب األكثر احتماال لعدم حضور حدث مشاركة األسرة؟ .9

 
 ما الذي من شأنه تحسین مشاركتك في أحداث / أنشطة المشاركة األسریة في مدرسة طفلك؟ .10

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 
 القسم 4: ما أحتاج إلى معرفته لمساعدة طفلي في االنتقال إلى الخطوات التالیة
 ما الخدمة االنتقالیة التي ترغب في أن تقدمها المدرسة للعائالت؟ (حدد كل ما ینطبق.) من .11

 

❏ ❏ نعم  ال

❏ ❏ نعم  ال

❏ ❏ نعم  ال

❏ ❏ عبر اإلنترنت  (أثناء المدرسة ، بعد الغداء (من االثنین إلى الجمعة

❏ ❏ (قبل المدرسة (من االثنین إلى الجمعة  (مباشرة بعد المدرسة (من االثنین إلى الجمعة

❏ ❏ أثناء المدرسة ، قبل الغداء (من االثنین إلى الجمعة) في  (المساء (من االثنین إلى الجمعة

❏ أفّضل االجتماعات والعروض التقدیمیة عبر اإلنترنت  ❏ لست على علم باألحداث التي تجري  

❏ ❏ األحداث في أوقات / تواریخ  غیر مناسبة موقع الحدث لیس مناسًبا

❏ (ال أشعر أن األحداث ذات صلة بي أو(طالبي
 

❏  الطالب من سن -SCHOOL بطالبینقص رعایة األطفال في
 (ال یمكننا توفیر رعایة األطفال لألطفال غیر المسجلین في
GES) 

❏ ❏ نقص النقل إلى األحداث األحداث لیست بلغة یمكنني فهمها
 

 :أخرى

❏  مرحلة ما قبل المدرسة إلى ریاض األطفال من

❏ االبتدائیة إلى المدرسة المتوسطة  

❏  توجیه الطالب الجدد ألفراد األسرة



 ، PTA / PTO ، United Way ما هي المنظمات أو الشركات القائمة على المجتمع التي یجب أن تعمل مدرستك معها لتقدیم الخدمات لطفلك (مثل .12
 األعمال التجاریة التبرعات والرحالت المیدانیة القائمة على العمل)؟

 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
 
 القسم 5: ما أرید معرفته عن تعلیم طفلي
 
 FAST أ. هل تم تزویدك بمعلومات حول تقییمات معالم جورجیا ؛ مثل المعلومات التي تمت مناقشتها في االجتماع االفتراضي للفصل الدراسي الثاني 13
 والنشرات المتوفرة على موقع المدرسة على الویب ضمن تقییمات الطالب وفي غرفة عمل موارد أولیاء األمور؟

 
 الموجودة على موقع MAP ب. هل تم تزویدك بمعلومات حول التقییمات األخرى المستخدمة لتقییم أداء طفلك والتقدم المحرز ؛ مثل صفحة تقییم 13
  للفصل األول والثاني؟ FAST المدرسة أو خالل اجتماعات

 
 ج. هل تم تزویدك بمعلومات حول التقییمات البدیلة للطالب ذوي االحتیاجات الخاصة ؛ مثل كتیب االختبار في جورجیا عبر اإلنترنت وفي غرفة عمل 13
 موارد اآلباء؟

 
 د. هل تم تزویدك بمعلومات حول المعاییر األكادیمیة للوالیة ؛ مثل كتیب معاییر جورجیا للتمیز عبر اإلنترنت ، وقسم مناهج الطالب على موقع المدرسة 13
 ، وفي غرفة عمل موارد أولیاء األمور؟

 
 هل تم تزویدك بشرح للمنهج أو ما یتعلمه طفلك في الفصل ؛ مثل ما تمت مناقشته في توجیه الوالدین ، في قسم مناهج الطالب على موقع المدرسة أو في .
 النشرات اإلخباریة للفصل الدراسي؟

 
 هل تم تزویدك بمعلومات حول كیفیة مساعدة طفلك في الریاضیات؟ مثل كتیبات الریاضیات في غرفة عمل موارد اآلباء وعبر اإلنترنت أو خالل لیالي .
FAST للفصل األول والثاني؟ 

 
 ز. هل تم تزویدك بمعلومات حول كیفیة االتصال بمعلم / مدرسة طفلك (أطفالك) ؛ على سبیل المثال من خالل النشرات اإلخباریة للفصول الدراسیة من
 العنوان األول أو سیاسة العنوان األول أو موقع المدرسة على الویب؟

 
 ح. هل تم تزویدك بمعلومات حول كیفیة الوصول إلى درجات طفلك ؛ مثل من خالل بوابة الوالدین؟ 13

 

❏ ❏ نعم ❏ ال   أود الحصول على مزید من المعلومات حول هذا الموضوع

❏ ❏ نعم ❏ ال   أود الحصول على مزید من المعلومات حول هذا الموضوع

❏ ❏ نعم ❏ ال   أرید المزید من المعلومات حول هذا الموضوع

❏ ❏ نعم ❏ ال   أود الحصول على مزید من المعلومات حول هذا الموضوع 13
 هـ

❏ ❏ نعم ❏ ال   أود الحصول على مزید من المعلومات حول هذا الموضوع 13
 و

❏ ❏ نعم ❏ ال   أود الحصول على مزید من المعلومات حول هذا الموضوع 13

❏ ❏ نعم ❏ ال   أود الحصول على مزید من المعلومات حول هذا الموضوع

❏ ❏ نعم ❏ ال   أود الحصول على مزید من المعلومات حول هذا الموضوع 13



 ط. هل تم تزویدك بمعلومات حول نصائح الدراسة والواجبات المنزلیة ؛ مثل النشرات اإلخباریة من العنوان األول والنشرات اإلخباریة للفصول الدراسیة؟

 
13j. هل تم تزویدك بمعلومات حول كیفیة استخدام التكنولوجیا لمساعدة طفلك ؛ مثل IXL أو Reading Eggs أو Xtra Math؟ 

 
 هل تم تزویدك باجتماع حیث یتم إبالغك بالتقدم األكادیمي لطفلك مقارنة باآلخرین في الفصل الدراسي وتم إعطاؤك أفكاًرا حول إصالح أو إثراء األهداف .
 في الفصل األول والثاني وفي مؤتمرات اآلباء والمعلمین؟ FAST التعلیمیة ؛ مثل اجتماعات

 
 ل. هل تم تزویدك بمعلومات حول أضرار قرصنة حقوق النشر ؛ مثل الملصق في غرفة عمل موارد اآلباء أو النشرات والمناقشات في التوجیه التطوعي 13
 الذي عقد في السنوات السابقة؟

 
 للفصل األول والثاني وقراءة FAST د. هل تم تزویدك بمعلومات حول كیفیة مساعدة طفلك في مهارات القراءة ؛ على سبیل المثال من خالل اجتماعات 13
  الكتیبات المتاحة في غرفة عمل موارد اآلباء وعبر اإلنترنت؟

 
 والنشرات المتوفرة في ، PAC واجتماعات ، I ن. هل تم تزویدك بمعلومات حول برنامج العنوان األول ، الجزء أ ؛ مثل من خالل االجتماع السنوي بعنوان
 جمیع االجتماعات وعبر اإلنترنت؟
 

 
 ما الذي یجب على المدرسة / المدرسین فعله لدعمك في مساعدة طفلك (أطفالك) على التحصیل األكادیمي؟ .14
 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 
 القسم 6: ما أعرفه عن خطة المدرسة إلشراك العائالت
 أ. طلبت مني مدرستي إبداء رأیي بشأن ولي األمر وخطة مشاركة األسرة ؛ مثل من خالل نماذج التقییم في جمیع االجتماعات ، ونموذج إدخال األسرة 15
 .والمجتمع عبر اإلنترنت على موقع المدرسة ، وبطاقات اإلدخال المتوفرة في غرفة عمل موارد الوالدین

 
 School و Catoosa County Collaborative ب. تجعل المدرسة ولي أمر المدرسة وخطة مشاركة األسرة متاحة للمجتمع المحلي ؛ مثل من خالل
Business Partners و Local School Governance Team. 

  
 Spring PAC ج. تقوم المدرسة ، على األقل سنوًیا ، بتحدیث خطة مشاركة الوالدین واألسرة لتلبیة االحتیاجات المتغیرة لآلباء والمدرسة ؛ مثل اجتماع 15
 .كل عام

❏ ❏ نعم ❏ ال   أود الحصول على مزید من المعلومات حول هذا الموضوع

❏ ❏ نعم ❏ ال   أود الحصول على مزید من المعلومات حول هذا الموضوع 13
 ك

❏ ❏ نعم ❏ ال   أود الحصول على مزید من المعلومات حول هذا الموضوع

❏ ❏ نعم ❏ ال   أود الحصول على مزید من المعلومات حول هذا الموضوع

❏ ❏ نعم ❏ ال   أود الحصول على مزید من المعلومات حول هذا الموضوع 13

❏ ❏ نعم ❏ ال   أرید المزید من المعلومات حول هذا الموضوع

❏ ❏ نعم  ال 15

❏ ❏ نعم  ال

❏ ❏ نعم  ال 15 د



 
 غیر مرضیة لآلباء ، فإن المدرسة ترسل أي تعلیقات من الوالدین إلى مكتب العنوان األول Title I إذا كانت الخطة التعلیمیة على مستوى المدرسة من .
 .للمنطقة التعلیمیة ، كما هو مفصل في سیاسة المشاركة العائلیة في المدرسة

 
 ه. إذا طلب أولیاء األمور ذلك ، تتناول المدرسة فرًصا لعقد اجتماعات منتظمة ؛ كما هو الحال في النشرة اإلخباریة من العنوان األول وفي اجتماعات 15
 .أخرى

 
 

 تشرح المدرسة ماهیة میثاق الوالدین والمدرسة وكیف سیتقاسم اآلباء وموظفو المدرسة والطالب المسؤولیة لتحسین التحصیل األكادیمي للطالب ؛ مثل ما .
 .للفصلین األول والثاني ، ضمن االتفاقات بین المدرسة واألسرة ، وسیاسة مشاركة األسرة في المدرسة FAST واجتماعات Fall PAC تمت مناقشته في

 
 ز. أشعر أنه قد أتیحت لي الفرصة لتقدیم مالحظات والمشاركة في صنع القرار بشأن تعلیم طفلي ؛ مثل تقییم أحداث العنوان األول واالجتماعات ومؤتمرات
 .اآلباء والمعلمین

 
 .ح. یرجى تقدیم تعلیقاتك / توصیاتك حول خطة المدرسة إلشراك العائالت 15
 

__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
 :(أ. یرجى تقییم االجتماع السنوي من الباب األول (الذي عقد عبر اإلنترنت في 2021-2020 16

 
 :(الذي عقد عبر اإلنترنت في 21-2020) (PAC) ب. یرجى تقییم اجتماع المجلس االستشاري ألولیاء األمور الخریف 16

 
16c. 21-2020 یرجى تقییم االجتماع السریع للفصل الدراسي األول (الذي عقد عبر اإلنترنت في): 

 
 :(یرجى تقییم االجتماع السریع للفصل الدراسي الثاني (الذي عقد عبر اإلنترنت في 21-2020 .

 
 نحن نقدر مشاركتك في هذا االستبیان. نتطلع إلى مراجعة مالحظاتك واستخدامها لتحسین جودة شراكاتنا بین المدرسة واألسرة. الرجاء إضافة أي .17
 .تعلیقات أو اقتراحات أو أسئلة إضافیة أدناه. إذا كان لدیك سؤال ، فیرجى تضمین معلومات االتصال الخاصة بك
 

________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ 
 

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

❏ ❏ نعم  ال

❏ ❏ نعم  ال 15 و

❏ ❏ نعم  ال 15

❏ ❏ نعم  ال

❏ ❏ مفید جًدا مفید ❏ إلى حد ما ❏ غیر مفید  لم یشارك

❏ ❏ مفید جًدا مفید ❏ إلى حد ما ❏ غیر مفید  لم یشارك في

❏ ❏ مفید جًدا مفید ❏ إلى حد ما ❏ غیر مفید  لم یشارك في 16 یوم

❏ ❏ مفید جًدا مفید ❏ إلى حد ما ❏ غیر مفید  لم یشارك


