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 وان؟ تایتل برنامج ماھو



 وان؟ تایتل مدارسل متطلباتال ھي ما



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

 التوعیة•
 الوالدین مركز•
 جامعة الوالدین•

 األكادیمي الدعم2.
 التكنولوجیا•
 صف الطالب القادمین الجدد•
 ELDAاألنكلیزیة  مساِعدة المعلمة لتطویراللغة/ ELFاللغة منسقة برنامج متعلم •
 خدمات الترجمة•
 تقدیم الدعم للصفوف•

 



 العام؟ ھذا طفلي سیتعلم ماذا

صفوفھم من خالل بیئة تعلیم مستوى تحقیق معاییر اتجاه في الطالب سیعمل جمیع •
 .مختلطة واحد لواحد

 
یمكن األطالع على المعاییر األساسیة المشتركة لكافة المراحل الدراسیة على •

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



 التقییـمات
 أختبارات غیر رسمیة

 .یختبر المعلم مدى تعلم الطالب طوال الیوم الدراسي وخالل األسبوع•
 

 اختبارات رسمیة
توفر معلومات أكثر الفصول، اختبارات األقسام وامتحانات المدیریة اختبارات •

 .تقدم الطالب العامشموال على 
 اختبارات الوالیة

كل ربیع امتحان    8-3یؤدي جمیع طالب مدیریة كاھون فالي في الصف من •
CAASPP . واحد من ھذه األمتحانات یسمى سمارتر باالنس مبني على استخدام

 .    الكمبیوتر وتم تأدیتھ من قبل جمیع الطالب في الربیع الماضي



 2016-2015 CAASPP تقییمات نتائج  
سوف نبعث نتائج التقییمات للوالدین في شھر . المعاییر الدراسیةالطالب العمل لتحقیق یتوقع من 

 .  وقراءة الدرجاتوسیتم تقاسم رابط لمناقشة كیفیة تفسیر . 2016تشرین األول 
 

 في الوقت الذي  ELACستكون نتائج ھذه التقییمات متاحة ألعضاء مجلس المدرسة ولجنة إیالك 
 .التخطیط للعام الدراسي الجدیدنواصل فیھ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 !!! الحق ھذا نؤید ونحن المشاركة في الحق لدیك
 

 
 

 
 
 

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.  



 
 مدرستنا في واألوصیاء األمور أولیاء مشاركةوسائل 
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