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 شراكة مع األولياءالعامة لل سياسةال

 

 

 ع جميع األطفال على تحقيقيشجتدعم و. هذه الشراكة تقوم على إلى تطوير عالقة وثيقة مع أولياء األمور نسعى االبتدائية كمروز في مدرسة
وثيقة . في سرةألالتعلم يبدأ ويستمر في بيئة ا، كما ندرك أن م أطفالهميتقديمها لتعل لألولياءالكاملة. نقدر المساهمة التي يمكن وإثبات قدراتهم 

" لإلشارة إلى اآلباء واألوصياء ومقدمي الرعاية.ولياءألمصطلح "االسياسة العامة هذه سنستخدم   
 

.مع أولياء األمور إذا كانت هناك شراكة، إال تعليمية أن تكون فعالة بشكل كاملال يمكن ألي بيئة في حياة الطفل.  كبيرتأثير لألولياء   

ط األسرية والمدرسة عبر الروابط المتوفرة في إلى إعالم وتوسيع نطاق التطوير اإلضافي للروابمع األولياء راكة العامة للش سياسةالتسعى 

 مدرسة كمروز. 

 

 األهداف:

 
o احتياجات األطفال مثل  – ألهدافنفس ا همولياء واألطفال والموظفون( لديأل)اأن جميع لضمان  األولياءتواصل بشكل كامل مع ال

 وتطورهم وتقدمهم.
o إشراك االولياء بشكل فعال في تعليم وتقدم أطفاله 
o  .االستفادة من خبرة أولياء األمور واستعدادهم لتعزيز تعلمهم، وتعلم أطفالهم وإشراكهم بشكل فعال ونشط في حياة المدرسة 
o المدرسة واتخاذ الخطوات على أساس ذلك. تحديد وجهات نظر وآراء أولياء األمور فيما يتعلق ب 
o .تبني سياسة "الباب المفتوح" لتشجيع التواصل الثنائي على أكمل وجه بين الموظفين وأولياء األمور 
o .توفير بيئة شاملة لجميع اآلباء وأطفالهم، بغض النظر عن احتياجاتهم أو الخلفية أو الثقافة 

 

راكهم بنشاط في تعليم أطفالهم وتقدمهم، سنقوم بما يلي:للتواصل بشكل كامل مع أولياء األمور وإش  

 

o المدرسة والسياسات الرئيسية "سهلة االستخدام" وغنية بالمعلومات اتضمان أن تكون الرسائل وبيان. 

o   .توفير ترجمات للمواد المدرسية الرئيسية حسب االقتضاء 

o  مثل مواعيد الفصل الدراسي واألحداث القادمة.إرسال رسائل منتظمة عن المدرسة بأكملها تحتوي على معلومات 

o .إرسال لمحات عامة عن المناهج الجماعية للفصل الدراسي إلعالم أولياء األمور بمناهج أطفالهم 

o .عقد أمسيات الوالدين في فصل الخريف والربيع والصيف 

o  أولياء األمور.يتم إرسال تحديثات التقدم الكتابية المعدلة عبر البريد اإللكتروني مباشرة إلى 

o  عرض المعلومات األساسية على موقع المدرسة، وعلى لوحة اإلعالنات المدرسية وعلى الشاشة اإللكترونية في منطقة االستقبال

 الرئيسية.

o اطالع.أولياء األمور عل ز إلبقاء واالولياء على موقع مدرسة كمرم بوابة ااستخد 

 

لتعزيز تعلمهم وتعلم أطفالهم وغيرهم من األطفال، وإشراكهم بنشاط في الحياة المدرسية،  لالستفادة من خبرة أولياء األمور واستعدادهم

 سنشجع اآلباء على:

 

o  محافظينمتطوع؛ للدعم داخل الفصول الدراسية و / أو أن تصبح ك االولياء(باقي  علمونالذين يألولياء ا) متطوعين ضمن يكونواان  /

 أعضاء في جمعية اآلباء والمعلمين.

o .حضور الرحالت المدرسية 

o واالحتفالية. في الصفوف المدرسيةضور الح 

o  والعروض المدرسية.المناسبات دعم وحضور 

o في المشاريع المدرسية. االنخراط 

o .المشاركة في فعاليات تعليم األسرة والكبار التي تنظمها المدرسة 

o م الفرص إلجراء مناقشات غير رسمية مع الموظفين.ااغتن 
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:ولياء والعمل على أساسها، سنقوم بما يليأللتحديد وجهات نظر وآراء ا  
 

o .إرسال استبيانات وإبالغ أولياء األمور بالنتائج 
o الرئيسية في المدرسة.المناسبات طلب من أولياء األمور تقييم لا 
o .طلب استشارة االولياء بشأن القضايا الرئيسية في المدرسة 

 

حول مجموعة من الموضوعات التي تؤثر على تعليم التالميذ من خالل االستبيانات  ولياءللحصول على آراء االستسعى المدرسة بانتظام 

.ةاتخاذ اإلجراء المناسب ويتمبجدية المالحظات واالستجابات  تقديموالدراسات االستقصائية والمناقشة اللفظية. يتم   

 

 وجهة نظرنا بالنسبة لألولياء/ مقدمي الرعاية

 

o كشركاء حول تعليم اطفالهم في المدرسة، ويتم اطالعهم جيًداالرعاية مرحب بهم  ومقدم /االولياء. 

o  بالتعلم في المنزل. همالواجبات المنزلية(، وتشجيع وتوسيع اهتمامفي يقدمون مساهمة قيمة في تعليم أطفالهم )دعم أطفالهم 

o  والتصرف بناًء عليها، حيثما كان ذلك مناسبًا، وبالتالي يكون لهم تأثير فيما يحدث في المدرسة. آرائهم إلىيشعرون أنه يتم االستماع 

o كيف يمكنهم المساعدة في المنزل. معرفةإبقاؤهم على اطالع دائم بتقدم أطفالهم و 

o .لديهم فرص مواصلة / توسيع التعلم الخاص بهم 

o كمروز يثقون ويحترمون موظفي مدرسة :موظفي المدرسة في التواصل مع باالرتياح يشعرون. 

o ينقلونها ألطفالهمومن ثم  ، ولديهم موقف إيجابي تجاه المدرسةمدرسةالعامة لل مدرسة والموظفين والسياساتيدعمون ال. 
 
 
 

 األسرة / الشراكة مع المدرسة

 

على  ولياءوالتقدم والنمو كجزء من المجتمع. نشجع االوالمدرسة هي مفتاح التطور العاطفي لألطفال سرة أن الشراكة القوية بين االنؤمن  

ك:دعم تعلم أطفالهم في المنزل بعدة طرق، بما في ذل  

 

o  على اتفاقية االسرة / المدرسةبشكل مشترك التوقيع. 

o القراءة مع األطفال بقدر اإلمكان. 

o زيارة المكتبة معًا. 

o  تكليفهم بها على الفورتم مدرسية تشجيع األطفال على إكمال وإرجاع أي واجبات. 

o .التحدث مع المعلم إذا كان لديهم أي مخاوف بشأن تعلم أطفالهم أو سلوكهم في المدرسة أو في المنزل 

o  قوقل.إكمال التعليم عبر اإلنترنت من خالل موقع قسم 

 

ك العديد من الفرص على لهم. هناحولالحتفال بنجااالولياء مرحب بهم في المدرسة في أوقات مناسبة للطرفين لمعرفة المزيد عن تقدم أطفالهم 

اجتماعات في أوقات مختلفة لتمكين أكبر عدد ممكن من  نظيممدار العام )الرسمية وغير الرسمية( لاللتقاء والتعرف على بعضنا البعض. يتم ت

لحضور.ولياء لاال  

 

.فضللألدائنا أتحسين نحن ملتزمون بأعلى مستوى ممكن من الشراكة مع أولياء األمور ومنفتحون دائًما على االقتراحات الجديدة حول كيفية   

 

 

 

 

 

 

 


