
 مدرسة لیكسنتون
(Title I)   وانالوالدین لبرنامج تایتل اجتماع 



(Title I)؟       وانماھو تایتل  
:  القوانین التالیة والمتوسطةاالبتدائیة لمدارس ل 1965التعلیم لعام قانون شّرع   

   

 .تعلیم منصف ومتساوياألطفال متاحا لجمیع یجب أن یكون    •

 .الدراسيالوالیة للتحصیل معاییر لیصبحوا كفوئین في األطفال تتاح الفرصة لجمیع یجب أن   •

 مستوىالمئویة للطالب الذین ھم عند أو أقل من وفقا للنسبة مدارس تایتل وان تحدید یتم   •

 .معینواقتصادي اجتماعي     

 .القانونبموجب ھذا تمویل فیدرالي إضافي للحصول على تایتل وان مؤھلة مدارس •
 
 

 
 



متطلبات مدارس تایتل وان؟ما ھي   
 .ممتازبتعلیم لتزوید الطالب مكرس تأھیال عالیا معلمین مؤھلین على الحفاظ 1.

 لسیاسة مشاركة الوالدین وتعدیلھامراجعة سنویة واألوصیاء على إجراء األمور أولیاء مع العمل 2.

 .كلما كان ضروریا     

/  الطالب/ ألتفاقیة ولي األمر  سنویةالعمل مع أولیاء األمور واألوصیاء على إجراء مراجعة 3.
 .الضرورةالمعلم وتعدیلھا عند 

 .الطالبدعم فردیة سنویة إلنجاز الطالب والتي تحدد كیفیة خطة وضع 4.

 .المطلوبةوإعطاء اإلخطارات فعال مع أولیاء األمور على نحو التواصل 5.
 

 



وان؟ تایتل تمویل مدرستنا تنفق كیف  
 )انفاقھا سیتم كیف  -مطلوبة %1( الوالدین مشاركة1.

 شخص األتصال مع الوالدین•
 األكادیمي الدعم2.

 معلم قراءة التدخل•
 منسق برنامج تایتل وان/ المدرب التعلیمي•



العام؟ ھذا طفلي سیتعلم ماذا  
تحقیق اتجاه في الطالب جمیع لواحد سیعمل من خالل بیئة تعلیم مختلطة واحد •

 .صفوفھممستوى معاییر 
 
یمكن األطالع على المعاییر األساسیة المشتركة لكافة المراحل الدراسیة على •

 http://www.cde.ca.gov/re/cc : الموقع
 



 :أختبارات غیر رسمیة
 نستخدم ھذه. یختبر المعلم مدى تعلم الطالب خالل الیوم الدراسي واألسبوع     
 .المعلومات لتحدید ما یجب القیام بھ بعد ذلك    
 :أختبارات رسمیة 

 اختبارات الوحدة الدراسیة، امتحانات المدیریة التي توفر الفصل، اختبارات     
 .أكثر شموال عن التقدم العام للطالبمعلومات     

 :اختبارات الوالیة
.  CAASPPفي كل ربیع امتحان  8-3یجري الطالب في مدیریة كاھون فالي للصفوف من     

واحد من ھذه األمتحانات ویدعى سمارتر باالنس القائم على استخدام الكمبیوتر وتم اجرائھ من قبل 
 .الطالب في الربیع الماضي

 
 
 
      

 التقییـمات



بنسبة أن تكون ھناك زیادة  الدراسیةفي جمیع المراحل متوقعا كان لمدیریتنا،  LCAPألھداف وفقا 
 .درجات الطالب لھذا االختبار٪ في 5
 

 .المواضیع/ تقریبا فیما یتعلق بالدرجاتھذا الھدف مدرسة لیكسنتون حققت أو تجاوزت 

 2017-2016 CAASPP تقییمات نتائج  



 أسئلة حول نتائج األمتحانات الفردیة؟
 
 

الفردیةنتائج األمتحانات   



!!!الحقھذا  ندعمونحن   
 

 
 
 

المشاركةلدیك الحق في   

Presenter
Presentation Notes
As a parent at  (our school), it is important for you to be involved in your son or daughter’s education. You are welcome to contact our office for meetings with the teacher or principal,, come and volunteer in the classrooms, be a part of PTA. You can run for School Site Council and help make important decisions about how our school supports your children. If your child is an English Learner, you can join our ELAC committee so you can learn about our programs and have your voice heard.  



 
 
 
 

وإعالم موظفي كن حاضرا في المدرسة أوقات مجيء الطالب في الصباح والمغادرة في نھایة الدوام ●
 .المدرسة عن اي مخاوف او مالحظات

 .أبقى على اتصال مستمر مع معلمة طفلك ●
 أحضر كافة النشاطات المدرسیة مثل القھوة مع المدیر وأمسیة العلوم●
 .المحددفي الوقت إكمال استفتاءات الوالدین وإرسالھا ●
 PTAالمعلمین  -أنضم الى رابطة الوالدین●
 ) ELAC(أحضر اجتماعات اللجنة األستشاریة لمتعلمي اللغة األنكلیزیة ●
 .شارك في الترشیح لعضویة مجلس المدرسة●
 .یوماإلفطار كل أحضر مبكرا في الصباح حتى یستطیع طفلك أكل وجبة ●
 .أي مخاوفكان لدیك ودع المعلمة تعرف إذا لطفلك التقدم المحرز أرصد ●
 2017الثاني شھر كانون في بدایة سیاستنا بشأن مشاركة الوالدین مراجعة عملیة في شارك ●

واألوصیاء في مدرستنااألمور طرق مشاركة أولیاء   
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