
 

 
ف الوالدين والمدرسة؟  ما هو االتفاق بني

 
ام  إلنجاز من أجل امع المدرسة ميثاق الوالدين  � هو ال�ت

مكتوب �صف ك�ف يوافق جميع أعضاء مجتمع 
� ومديري المدارس  -المدرسة  أول�اء األمور والمعلمني
ع� تقاسم مسؤول�ة تعلم الطالب. �ساعد  -والطالب 

ل � � المدرسة والم��  .هذا الميثاق ع� سد اتصال التعلم بني
 

 خطة األ�ة 2021-2020
  

بأن أول�اء  River Trails Elementary ن مدرستناتؤم
كاء  � فعالاألمور / العائالت هم �ش �  ني مع المعلمني

 � � والموظفني ي مساعدة الطالب ع� الوصول إ� العاملني
��

 .األ�اد�م�ة األهداف
 

  ح خدمات نتعهد بعقد اجتماع سنوي ل�ش
Title 1 مدرستنال. 

  ا اجع سن��� الوالدين والمشاركة  مع ةاالتفاق�ّ س��
 .العائل�ة

  ود أول�اء األمور / األ� بفرص إلطالعهم �  س��

ي نجاح الطالب فّعالومشاركتهم للق�ام بدور        
��.  

 
  مع أول�اء األمور  متبادلسنوفر اتصاً� ذا مغزى

 جتماعات، كانفاز،العائالت من خالل اال  / 
ي والمكالمات الهاتف�ة والن�ش 

وي� �د اإلل��ت ات وال�ب
ي و  Facebookاإلخبار�ة و 

وي� والموقع اإلل��ت
marquee  وMOOSE notebook  �وما إ ،

ي معلومات ذلك. 
 Homeالدرجات الحال�ة ��

Access Center (HAC)  أو ، وتقار�ر التقدم
 تصل الشهاداتأسابيع ، و  3كل تصل  المتابعة 

 أسابيع.  6كل 
 

 

 Title 1من عض��ة  المدرسة دخل
 

  Title 1  یتم توفیر األموال من قبل الحكومة
الفیدرالیة. تساعد ھذه األموال في تحسین الفرص 

بالمعاییر والتفوق التعلیمیة لجمیع طالبنا للوفاء 
 .األكادیمیة الحكومیة

Be A TIGER! كن نمرا 
التّ�ف ةبدأ ب��جاب�ا  Attitude  

Trustworthy كون جدير بالثقةتعمل بجد لا 

بالعمل المبادرةب بدأ ا  Initiative 

 Goals ضع أهداف عال�ة

ذل قصارى جهدكاب  Effort 

Respect للجميع ام   و�ظهار االح�ت  

 مدرستنا�مكننا أن نجعل 
 !مكان عظ�م للتعلم

 
Website: الرابط 

https://www.hebisd.edu/rivertrails 
 اضغط ال�ك ع� الف�س بوك 

Facebook Pages to Like    
 
      River Trails Elementary – HEB ISD 
 

River Trails Elementary PTA 
 

 
 
 
 

 

2020-2021  
 المشاركة العائل�ةموجز 

 معلم -و�ي أمر  -طالب 
 

ي  River Trails Elementary أهدافتتمثل 
حب  زرع��

وتع��ز المعرفة ، وتع��ز مجتمعنا التعلم مدى الح�اة ، 
من خالل توف�ي بيئة آمنة ح�ث �مكن لجميع الطالب 

 .التفوق فيها
River Trails Elementary 

8850 Elbe Trail 
Fort Worth, TX 76118 

A Title 1 School-wide Campus 
817-399-3434 office number 

 
 الس�دة: تا�ي داجز، الناظرة  

 مساعدة الناظرة م�ش�ل وا�ت،الّدكتورة:      
 

                              Created August 2020 
(In compliance with Title 1, Part A: ESSA Federal Act) 

 
 
 
 

                                                                                              F.J 

https://www.hebisd.edu/rivertrails


 

 

 األ�ةمسؤول�ات الوالدين / 
 

ي تعل�م طالبنا 
نحن ندرك أن مشاركتنا ��

ي  المطلوبستساعدهم ع� تحقيق 
��

 :المدرسة كل يوم
 
  شجع طالبنا ع� طلب المساعدة عندما

 .عمل�ستطيع الال �فهم / ال 
 
  ا للق�ام بالواجب

�
ا هادئ

�
وفر لطالبنا مكان

�ي والقراءة بصوت عاٍل أو القراءة 
� الم��
ا لمدة  كمع  .دق�قة 20يوم��

 
 الواجبات المدرس�ة ، عمل دعم ا

 .ور اليو�ي الحض واالنضباط ، و 
 

  �التواصل واضب ع � الوالدين /  بني
ي مدرسة الطالب تقدم لموا�بة  المدرسة

��
 .ومتابعة احت�اجاتهالطالب 

 
 ي تط��ر ا

�� � دعم المدرسة والموظفني
 .طالبناالسلوك�ات اإل�جاب�ة لدى 

 
 أن معل�ي طالبنا �قدرون دعمنا  علما

اك والعمل معنا و���دون  لدعم  االش�ت
 .طالبنا

 
  ام للطالب � كن نموذجا باالح�ت والمعلمني

� والمدرسة  . والموظفني
 
 

 مسؤول�ات الطالب
 

ي مسؤول عن تعل�م  ي المدرسة  نف�ي أدرك أني�
��

 :كل يوم
 
  ي عندما أحتاج ي وعائليت

أخ�ب أساتذيت
 .للمساعدة

 ي و�رجاع قم ب�كمال أ
المدرس�ة اليوم�ة  واجبايت

ي الوقت المحدد 
ل�ة �� �  . والواجبات الم��

اسمح أن  للتعلم و  إ� المدرسة جاهز أذهب 
 .لآلخ��ن بالتعلم

 م ي ا أن أح�ت
آلخ��ن من خالل أعما�ي وكلمايت

ي مع الطالب 
والعمل �شكل تعاوي�

 �  .والموظفني
  اقرأ بصوت عاٍل آلخر أو اقرأ بهدوء كل يوم

 .دق�قة 20لمدة 
  وأنا � � والموظفني ي والمدرسني افهم أن عائليت

ا من أجل نجا�ي   .ف��ق �عمل مع�
 

ي �مكن من خاللها لآلباء / العائالت 
الطرق الئت

 مع المدرسة:  المشاركة
 

 PTA �  /  المشاركة بنادي األباء والمعلمني
ي المدارس ال ّتطّ�عال       

 (VIPS) حكومّ�ة��
  للمراحل  اجتماعات المستوى األ�اد��ي

 التعل�مّ�ة. 
  ل�ا�ي الم�ح العائل�ة 
 All Pro Dad’s Club- نادي اآلباء 
 نت ( رابط كشف الّدرجات  — HACع�ب اإلن�ت

Home Access Center(  نحرص ع� أن
 . حديثةالدرجة جميع المعلومات تكون 

  مفت�حبيننا التواصل 
 

ف امسؤول�ات  لمعلم / الموظفني  
 

ةأدرك أهم�ة  أدرك كل طالب و مع  المدرسة  خ�ب
دوري كمعلم ، وأنا موجود لمساعدتهم ع� 

 :التعلم كل يوم
 

  ام و � كل طالب وأ�ت  قدير تاح�ت ه �شكل متم�ي
 وفردي. 

 

 ام تجاە الطالب اأظه ر اللطف واالح�ت
 .وال�بار

 

  ع�ة وآمنة للتعلمار مرحّبة و توف�ي بيئة. 
 

 ة و آمال   أن �كون لدى المعلم د أن اعتقاكب�ي
 .�مكنهم التعلمجميع الطالب 

 

  ي المستوى المناسب
لهم تعل�م الطالب ��

متنوعة من وتقن�ات  باستخدام مجموعة 
ات�ج�ات  التعل�م�ة.  االس�ت

 

  التواصل �شكل منتظم ف�ما يتعلق بالعمل
مسائل الالمدر�ي ، وتوقعات الفصل ، و 

 .المتعلقة بالسلوك
 

  افهم أن أول�اء األمور ي��دون العمل مع 
 �  . لمساعدة طالبهم ع� النجاحالمعلمني

 

  توقعات المدرسة ل دعمنموذج و أن أ�ون
 .مستمرةع� نطاق واسع بط��قة عادلة و 

 

 تقدم الطالب من خالل مجموعة  ةراقبم
�ة ، لفظمتنوعة من الوسائل (شفه�ة، 

� مستمر ، إلخ)  .مكت��ة ، تحسني
F.J 


