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  سياسة مشاركة أولياء األمور 

 مدارس نوروود العامة - Title Iبرنامج 

 

تدرك مدارس نوروود العامة أن أولياء األمور / األسر هم المعلمون األوائل ألطفالهم واألكثر تأثيًرا عليهم وأن 

مي للطالب والمناخ مشاركة أولياء األمور المستمرة في تعليم األطفال / النشأ تساهم بشكل كبير في التحصيل العل

 المدرسي اإليجابي.

 

عندما تعمل المدارس سويًا مع األسر لدعم التعلم، يميل األطفال للنجاح ليس فقط في المدرسة، ولكن في جميع مراحل 

الحياة.  وقد أظهرت ثالثة عقود من البحث أن مشاركة أولياء األمور في التعليم تحسن من تعلم الطالب.  تعد هذه 

من أولياء األمور واألسر أمر بالغ األهمية ليس فقط في البداية المبكرة للعملية التعليمية، ولكن على مدار المشاركة 

 العمل األكاديمي للطفل بأكمله.

 

تشترك كل من األسرة والمدرسة في تعليم الطفل خالل الفترة الكاملة التي يقضيها الطفل في المدرسة.  لدعم هدف 

ليم كل الطالب بشكل فعال، يجب أن يعمل الموظفون وأولياء األمور كشركاء مطلعين.  ستقوم المنطقة التعليمية لتع

مدارس نوروود العامة بالتعاون مع أولياء األمور بوضع البرامج والممارسات التي تعزز من مشاركة أولياء األمور 

 وتراعي االحتياجات المحددة للطالب وأسرهم.

 

التطوير والتنفيذ والتقييم  Title Iوود العامة ومجلس أولياء األمور لطالب برنامج لهذه الغاية، تدعم مدارس نور

المنتظم لمشاركة أولياء األمور في كل مدرسة وعلى مستوى المنطقة التعليمية، والتي سوف تشمل أولياء أمور 

ركة أولياء األمور شاملة الطالب في جميع المراحل الدراسية في مجموعة متنوعة من األدوار والمهام.  ستكون مشا

ومنسقة بطبيعتها.  وسوف تشمل، على سبيل المثال ال الحصر، المكونات التالية لبرامج مشاركة أولياء األمور 

 الناجحة:

 يكون التواصل بين البيت والمدرسة منتظًما وثنائيًا ومجدي.التواصل  : 

 :تعزيز ودعم التربية المسؤولة.   التربية 

 :عب أولياء األمور دوًرا أساسيًا في المساعدة على تعلم الطالب وعلى العمل مع معلم الصف يل   تعلم الطالب

 ودعمه.

 :يكون أولياء األمور محل ترحيب في المدرسة ونحتاج لهم ونسعى للحصول على دعمهم   التطوع

 ومساعدتهم.

 :هموا في القرارات التي أولياء األمور شركاء ويجب أن يسا   صناعة القرار في المدرسة والتضامن معها

 تؤثر على األطفال وأسرهم عند الحاجة.

 :يتم توفير موارد المجتمع لتعزيز البرامج المدرسية والممارسات األسرية وتعلم    التعاون مع المجتمع

 الطالب.  

 

شاركة تدعم مدارس نوروود العامة فرص التطوير المهني للعاملين من أجل تحسين مستوى الفهم إلستراتيجيات م

أولياء األمور الفعالة.  تدرك مدارس نوروود العامة أهمية القيادة اإلدارية في تحديد التوقعات وخلق مناخ يساعد على 

 مشاركة أولياء األمور.

 

إشراك أولياء األمور أمر ضروري لتحسين تحصيل الطالب.  تشجع مدارس نوروود العامة وتدعم مشارك أولياء 

 األمور الفعالة.

 

 


