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PTA Membership

قم بأداء أشياء جميلة لألطفال
– التحق بعضوية اتحاد أولياء
األمور واملعلمني
من شأن عضويتك يف اتحاد أولياء األمور واملعلمني أن تصنع الفارق ،فبمجرد
التحاقك فإنك تظهر ألطفالك بأن املدرسة مهمة وأنك استثمرت يف نجاحهم ويف
مستقبلهم .إليك بعض إيجابيات االلتحاق باتحاد أولياء األمور واملعلمني:

يعترب الجميع جزء
من أرسة اتحاد
أولياء األمور
واملعلمني
يعتقد اتحاد أولياء األمور واملعلمني
بأن األرسة هي الوحدة األساسية
للمجتمع ومسؤولة عن دعم ورعاية
جميع األطفال ،ونحن ندرك بأن
"األرسة" تم تعريفها بعدة طرق،
لذلك بغض النظر عمن هو يف أرستك
أو كيفية تعريفك لها فإن أرستك
جزء من األرسة الوطنية املتنوعة التي
تضم املاليني من األعضاء – اتحاد
أولياء األمور واملعلمني.لقة بسبب
الحد اع بطريقة الرتغب التجارك

 nأبقى عىل تواصل – ليس
أفضل طريقة ملعرفة ماذا
يجري يف املدارس أو لتكوين
عالقات مع املعلمني ومدراس
املدارس

 nكن قدوة – عندما تصبح عضوا يف اتحاد أولياء األمور واملعلمني فإنك تظهر لطفلك
وجميع األطفال األهمية التي توليها للتعليم.

 nاكتشف مصادر كبرية –
 nمتتع مبزايا إضافية – يستفيد أعضاء اتحاد أولياء األمور واملعلمني من عروض ادخار
يقدم اتحاد أولياء األمور واملعلمني
شاملة مبا يف ذلك تخفيضات عىل املستلزمات املدرسية وإيجار السيارات واملتنزهات واملزيد
مجموعة فريدة من الربامج واملواد
املزيد.
للطالب والوالدين واألرس واملدارس
واملجتمعات املحلية.
 nأصنع الفارق – بالعمل مع بعضهم البعض ميكن ألعضاء اتحاد أولياء األمور واملعلمني
تطوير القوانني والسياسات املحلية والوالئية والوطنية لتحسني التعليم والصحة ورفاهية
 nأسمعهم صوتك – مينح
جميع األطفال.
اتحاد أولياء األمور واملعلمني
لألرس وأفراد املجتمعات املحلية عضوية اتحاد أولياء األمور واملعلمني مفتوحة يوميا سواء أن كنت ويل أمر أو طالب
الفرصة إلبداء الرأي واملشاركة
أو معلم أو رائد أعامل أو عضو يف مجتمع محيل .قم بأشياء جيدة لألطفال – التحق
عند اتخاذ أي قرارات مهمة يف
باتحاد أولياء األمور واملعلمني!
املدرسة.

لق الرتغب الصوص .ىل اعيدية
األفكارسومن تحكم والخطوط
والرسومن ثم النصور مستخدام
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From the President
Positivaly impact the lives of all children
أود أن أعرض لكم شغفي :اتحاد أولياء األمور واملعلمني .أنا شغوف باتحاد أولياء األمور واملعلمني
ألن مهمته هي التأثري اإليجايب عىل حياة جميع األطفال واألرس.
نحن يف اتحاد أولياء األمور واملعلمني ننجز مهمتنا عرب ثالثة طرق:

.1

اتحاد أولياء األمور واملعلمني يدعم األرس واملدارس واملجتمعات املحلية .نحن
نتواصل مع ونطلع أعضائنا باملسائل التي تؤثر عليهم ونعمل مع الوكاالت الحليفة
ونتخذ إجراءات بشأن الترشيع املقرتح

.2

يرتكز دور اتحاد أولياء األمور واملعلمني يف تنمية املهارات القيادية .نحن نقوم
بتدريب وتطوير قادتنا عىل املستوى املحيل ويف مواقع املدرسة وداخل مقاطعات
املدرسة ليك يصبحوا نظام دعم للمجتمعات املحلية للمدرسة وللمشاركة يف العملية
التعليمية ألطفالهم.

This special edition of PTA
in California is filled with

.3

يعترب اتحاد أولياء األمور واملعلمني اتحاد يستند إىل العضوية .نحن نرحب بكل
من لديهم اهتامم بدعم مهمة اتحاد أولياء األمور واملعلمني لاللتحاق بنا وإعارتنا
أصواتهم إليصال رسالة أن جميع أطفالنا وأرسنا موضع اهتامم بالنسبة لنا.

valuable information to
support your child’s
education. You’ll find
information for families
about how student
assessments are taken and
why they are a valuable
tool in determining student
understanding of content.

نحن نعلم وتخربنا البحوث بأنه عندما تشارك األرس بفعالية يف حياة أطفالنا فإن ذلك يقدم دعام أفضل
لطالبنا ومدارسنا ومجتمعاتنا املحلية.
تذخر هذه الطبعة الخاصة التحاد أولياء األمور واملعلمني يف كاليفورنيا مبعلومات قيمة لدعم تعليم
أطفالنا .حيث تحتوي عىل معلومات لألرس حول كيفية إجراء التقييامت وملاذا هنالك واحد من العديد
من الوسائل القيمة يف تحدي فهم الطالب للمحتوى .يتم قياس معايري املحتوى ومعرفة الطالب من خالل
التغريات يف نظام املساءلة يف مناطق املدرسة يف كاليفورنيا.
كلام كانت لديك الكثري من املعلومات وكلام كانت مشاركتك أكرب يف دعم طفلك ،كلام كانت هنالك فرصة
أكرب يف حصوله/حصولها عىل مسرية مدرسية ناجحة.
تعترب طبعة اتحاد أولياء األمور واملعلمني يف كاليفورنيا هذه والطبعات املجانية األخرى من اتحاد أولياء
األمور واملعلمني واملصادر اإللكرتونية مواد قيمة بالنسبة لك الستخدامها للمشاركة يف العملية التعليمية
مع طفلك .يف النهاية تعترب األرس هم املعلم األول واملستمر ألطفالهم! وكلام تعلمنا أكرث كأرسة كلام حقق
طلبنا ومدارسنا ومجتمعاتنا املحلية النجاح.
اآلن بعد أن عرفت الكثري عن شغفي :اتحاد أولياء األمور واملعلمني .أمتنى أن تقوم باستخدام هذا الدليل
ومصادرنا األخرى املتوفرة يف  capta.orgللتأكد من حصولك أنت وطالبك عىل سنة دراسية إيجابية وبناءة!
ميكنك أيضا أن تظهر إعجابك بنا عىل الفيسبوك أو متابعتنا عىل تويرت أو انستغرام .سوف نبقيك مطلعا
حول املستجدات يف التعليم يف كاليفورنيا وما تحتاج إليه لتدعم طفلك يف املدرسة .يرجى أيضا االلتحاق
باتحاد أولياء األمور واملعلمني ،حيث أنه فقط بالتحاقك فإنك ترسل رسالة بأن طفلك ومدرستك ومجتمعك
املحيل موضع اهتامم بالنسبة لك.
نشكرك عىل القيام بأهم يشء لألطفال – املشاركة يف حياتهم.
Justine Fischer, President
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مشاركة األرسة تعني نجاح الطالب
Well-informed, engaged parents make a difference
for student success in school and beyond. Your
.involvement is vital to your child’s achievement

تعترب مشاركة األرسة من أوىل أولويات اتحاد أولياء األمور واملعلمني
منذ تأسيسه ،وتستمر تلك األولوية حتى اليوم ،حيث يعمل قادة
اتحاد أولياء األمور واملعلمني واملتطوعني يف واليتنا وعواصمنا الوطنية
عىل تطبيق وتقوية وإيجاد اسرتاتيجيات ناجعة ملشاركة األرس يف
جميع أنحاء كاليفورنيا.

خمسة حقائق حول مشاركة األرسة

.1

يعترب خلق بيئة منزلية تشجع عىل التعلم أكرب عنرص يف تحقيق
الطالب للنجاح أكرث من دخل ويل األمر أو مستوى تعليمه أو
خلفيته الثقافية.

.2
.3

تحتاج املدارس لرصف  1.000دوالر أمرييك إضافية لكل تلميذ
لتحقيق نفس املكاسب إلنجاز الطالب الذي يحققه عند

تقدم برامج مشاركة األرسة يف مناطق املدارس فوائد كبرية
للطالب مبا يف ذلك تحسني االستعداد املدريس ودرجات أكرب يف
االختبار باإلضافة إىل السلوك الصحي.

.4
.5

تقدم برامج مشاركة األرسة احتامال كبريا للتخرج من املدرسة الثانوية وااللتحاق
بالجامعة..
يتم دعم وتقوية مشاركة األرسة يف املجتمعات املدرسية ويعترب
ذلك أمرا مطلوبا مبوجب القوانني الوالئية والفيدرالية.

يصنع أولياء األمور املطلعني واملشاركني الفارق يف نجاح الطالب يف املدرسة وخارجها،
سواء أن كان ذلك من خالل القراءة معا أو مراقبة الواجب املدريس أو التحدث للمعلمني
أو االلتحاق باتحاد أولياء األمور واملعلمني أو املشاركة الفعالة يف إدارة املدرسة واتخاذ
القرارات ،فإن مشاركتك مهمة لتحقيق الطالب للنجاح.

قم بتحميل نسخة
مجانية من الدليل
الكامل لتسهيل
املحادثات املحلية
ضمن الوالدين
واملعلمني حول كيفية
بناء مشاركة قوية
بني األرسة واملدرسة
ولقياس التقدم املحرز

capta.org/resources
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املعايري الخاصة بنجاح املشاركة
ميكنك استخدام املعايري الوطنية التحاد أولياء األمور واملعلمني لدليل
تقييم الرشاكة بني األرسة واملدرسة لتحديد وقياس مدى مشاركة
املدرسة يف مجتمعك املحيل لألرس .استنادا إىل عرشات السنني
من األبحاث املكثفة مدعومة بتوجيهات ودعم من رواد التعليم
واملامرسني البارزين ،يقدم الدليل أهدافا محدد لكل ستة معايري
مقبولة ملشاركة األرسة:

• املعيار :1

الرتحيب بجميع األرس يف مجتمع املدرسة

• املعيار :2

التواصل بشكل فعال

• املعيار :3

دعم نجاح الطالب

• املعيار :4

التحدث عن كل طالب

• املعيار :5

مشاركة السلطة

• املعيار :6

التعاون مع املجتمع.

زيادة مشاركة األرسة يف مدرستك
من خالل برنامج املدرسة ملشاركة
أولياء األمور (سكوول سامرت) من
اتحاد أولياء األمور واملعلمني

"

يبدأ التعلم من املنزل ومن ثم يف املدرسة ومرة
أخرى يف املنزل ،وهي عبارة عن دائرة .علمني
برنامج (سكوول سامرت) كيفية املشاركة وفهم
نظام املدرسة ملعرفة التقدم الذي يحرزه أطفايل
وما يتعلمون"
– مارفيك كويبا ،ويل أمر
برنامج سكوول سامرت برنامج حائز عىل جوائز ويستند إىل
البحث ويساعد الولدين يف مساعدة أطفالهم ومدرستهم .يشتمل
الربنامج عىل سبعة جلسات تعليمية للوالدين مع جلسات حول
التعليم واالتصاالت والقيادة ،ويركز الربنامج عىل األنشطة الفنية
واملناقشات لبناء الشمولية بني الوالدين وقادة املدرسة .ليك
تتمكن من إدخال برنامج سكوول سامرت يف مدرستك يرجى
التواصل مع اتحاد أولياء األمور واملعلمني يف منطقتك أو مع
مدير املدرسة أو بكتابة رسالة إىل الربيد اإللكرتوين
.schoolsmarts@capta.org
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معايري والية كاليفورنيا:
املستقبل ملك لطفلك
نحن ال نعلم ما نوعية األعامل التي سوف تتوفر يف املستقبل ولكننا نعلم أن
املستقبل يعتمد عىل قوى عاملة قوية ومؤهلة ،ويجب أن تهيئ مدارس اليوم
أطفالنا ليكونوا جزءا من املستقبل.

تعني معايري املحتوى يف املواد األساسية

تعترب معايري املحتوى يف املواد األساسية مهمة ملا ييل:
• تشكل جزءا من التحديث الشامل للطريقة التي تضمن بها املدارس تحقيق
الطالب للنجاح ،مبا يف ذلك فرص تطوير مهنية إضافية للمعلمني ومواد وتقنية
تعليمية محدثة وتقييامت أكرث فائدة.

• تعليم أكرث عمقا وثراء وأهمية لطفلك.

• تزود جميع الطالب بخربات وفرصا الختبار وتجريب مناهج جديدة.

• أهداف تعليمية محددة بشكل واضح لكل مستوى يتم بناؤها من عام آلخر.

• سوف تساعد يف إعداد طفلك وكل طفل يف استكشاف عامل رسيع التغري ومرتابط
بشكل كبري.

• الرتكيز عىل املعرفة واملهارات ،مبا يف ذلك االتصاالت والتعاون والتفكري النقدية
واإلبداع.

مصادر مجانية تساعدك يف دعم نجاح
طفلك:
 nدليل أولياء األمور لنجاح الطالب من اتحاد أولياء األمور واملعلمني لوالية كاليفورنيا –
يتوفر الدليل بستة لغات ،ويشتمل هذا الديل لكل مستوى يشتمل عىل أبرز املعايري واألفكار
لدعم التعلم يف البيت وأسئلة ليتم طرحها عىل معلم طفلك:

www.capta.org/commoncore

 – Ed100.org nيتوفر باللغة اإلنجليزية واإلسبانية ،يسلط الضوء عىل النظام التعليمي يف
كاليفورنيا بلغة يسهل فهمها:

www.ed100.org

 nإدارة التعليم يف كاليفورنيا – قم بقراءة معايري املحتوى والبحث يف مجموعة من املصادر
مبا يف ذلك مصادر للطالب من ذوي االحتياجات الخاصة:
www.cde.ca.gov/re/cc and www.cde.ca.gov/sp/se/cc

تعليم الفنون يخلق الفارق لجميع األطفال
يدرك الوالدين بأن تعليم الفنون أمر مهم .لذلك يستمر اتحاد أولياء األمور واملعلمني
لوالية كاليفورنيا يواصل الدعوة لتعليم متكامل يشمل الفنون لكل طفل.
باعتبارنا أعضاء يف اتحاد أولياء األمور واملعلمني ميكننا أن نقود الطريق لتحقيق تعليم
يتميز بالجودة لجميع األطفال ويشتمل ذلك عىل الفنون .يرجى االلتحاق بشبكتنا
اليوم وأحصل عىل املزيد من املعلومات عن كيف ميكنك أن تصبحا بطال كبريا يف تعليم
الفنونwww.capta.org/smarts :
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يعترب تحسني تعليم العلوم اآلن أمر رضوري
تعترب العلوم محور يف كيفية فهمنا للعامل من حولنا .يحتاج الطالب لتعليم قوي يف
العلوم والهندسة التخاذ قرارات مستنرية بشأن املسائل العلمية والتكنولوجية التي تؤثر
عىل حياتهم واالستعداد للمستقبل الذي ال ميكننا التنبؤ به بعد.
ميكن لتعليم العلوم والهندسة أن يفتحوا آفاقا وظيفية وفرص اقتصادية .تشتمل
الوظائف يف العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات عىل أكرث من ربع جميع فرص
الوظائف الجديدة يف كاليفورنيا ،مبا يف ذلك أكرث الوظائف أجرا ،وتعترب مهارات العلوم
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات رضورية بشكل متزايد للوظائف يف جميع املجاالت
تقريبا .ومع وضع هذه التوجهات يف االعتبار ينبغي إعطاء تعلني العلوم أولوية يف جميع
املدارس.

معايري العلوم الجديدة تثري الفضول

الدور الذي ميكن أن تلعبه مدرستك للتوعية بذلك:

 nإقامة معرض مهني
 nالتخطيط إلقامة ليلة علمية لألرس

ما الذي ميكنك القيام به ملعرفة املزيد:

 nاسأل مدير املدرسة أو املرشف عام تم القيام به لالنتقال إىل معايري
كاليفورنيا للعلوم للجيل القادم
 nأطلب الدعم يف العلوم يف مدرستك يف خطة السيطرة املحلية واملساءلة يف
منطقتك.
أحصل عىل املزيد من األفكار مبا يف ذلك أنشطة العلوم والتكنولوجيا والهندسة
والرياضيات التي ميكنك القيام بها مع أطفالك عىل املوقع اإللكرتوين www.
capta.org/stem

اعتمدت كاليفورنيا معايري والئية جديدة للعلوم تسمى معايري كاليفورنيا للعلوم للجيل
القادم – للتأكد من أن جميع الطالب يتلقون تعليام يف أكرث املعارف العلمية الحديثة
وكيفية تطبيقها لتحليل وحل املشاكل.
سوف يتم استحداث العلوم لجميع الطالب مبا يف ذلك الطالب يف الصفوف األوىل،
وسوف يتم تشجيعهم لتقديم أسئلة وسوف يجربون التدريب العميل عىل التحقق
واالكتشاف مع معايري كاليفورنيا للعلوم للجيل القادم .يعترب هذا التوجه أكرث مشاركة
ويتوافق مع ما نعرفه حول كيفية تعلم الطالب بشكل أفضل.
سوف يتعلم الطالب كيفية التفكري والترصف كعلامء ومهندسني مع تطوير فهم عميق
لألفكار واملبادئ العلمية الرئيسية مع التفكري النقدي ومهارات حل املسائل – وتحليل
البيانات وتطوير النقاشات استنادا إىل الدليل والعمل يف مجموعات – يعزز ذلك التعلم
يف املواد الرئيسية األخرى وأساسية للنجاح يف املدرسة والكلية والحياة املهنية..

بينام يتعلم الطالب التفكري مثل عامل/مهندس فإن تعليم العلوم
سوف ينطوي عىل املزيد..
• يقوم الطالب بإجراء التحقيقات وحل املشاكل واملشاركة يف املناقشات
مدعومة بتوجيه املعلمني.
• يناقش الطالب القضايا املفتوحة التي تركز عىل قوة الدليل املستخدم
إلنشاء مطالبات.
• يقرأ الطالب مصادر متعددة ،مبا يف ذلك املجالت ذات الصلة بالعلوم
ومواد الدوريات واملصادر اإللكرتونية؛ وسوف يضع الطالب ملخصات
للمعلومات.

االنتقال إىل معايري كاليفورنيا للعلوم للجيل القادم يف تقدم
تم تحديث معايري كاليفورنيا للعلوم آخر مرة يف عام  .1998تدخل مدارسنا حاليا مرحلة
جهد سنوات عديدة إلعادة تنظيم تعليم العلوم .يسمح الجدول الزمني للوالية باالنتقال
التدريجي للمعايري الجديدة مع توقع قيام املدارس بالقيام بالتدريس استنادا إىل معايري
كاليفورنيا للعلوم للجيل القادم للعام الدرايس  .2018-2019يتطلب ذلك تطور مهني
وتسهيالت ومواد وتخطيط تعليمي ..الخ .سوف يستغرق االنتقال وقتا ولذلك يجب عىل
أولياء األمور البدء يف التعرف عىل املعايري الجديدة من اآلن .سوف يحتاج ذلك إىل الصرب
والتخطيط واملثابرة ودعم املجتمع املحيل لنجاح هذا التغيري.

• يقوم الطالب بكتابة دوريات وتقارير وملصقات ومواد عرض إعالمية
توضح وتناقش
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تقييامت الطالب والدرجات:

معلومات مهمة لنجاح الطالب
ابتداء من ربيع  2015استبدلت مدارس كاليفورنيا االختبارات القدمية
بتقييامت جديدة تم تصميمها لجعل أولياء األمور واملعلمني يدركون مدى
تعلم الطالب للمهارات واملعارف التي يحتاجونها يف عاملنا اليوم .شهد ربيع
 2016السنة الثانية من التطبيق الكامل عىل الطالب يف املستويات من 3-8
واملستوى .11

نوعية األسئلة يف التقييامت الجديدة
• إجابات مختارة :تشمل الخيارات املتعددة التقليدية وخيارات
متعددة غري تقليدية ،مثل األسئلة متعددة األجزاء مع أكرث من إجابة
مفردة ،الخ.
• إجابات مهيكلة :بنود إجابات قصرية تتك كتابتها بواسطة الطالب
• مهمة األداء :تطبيق معرفة ومهارات الطالب؛ وتستخدم مجموعة
من مصادر املعلومات؛ مهام متعددة األجزاء تشمل الكتابة؛ تقدم
واحدة يف الرياضيات وأخرى آداب اللغة اإلنجليزية.

ملحوظة :ال تنطبق هذه السامت عىل تقييامت
العلوم التي تم تقدميها يف عام  2016للطالب يف
الصفوف  8 ،5و ،10حيث ال زالت هذه الفصول
تستخدم معايري اختبارات كاليفورنيا للعلوم
القدمية التي تتم باستخدام قلم الرصاص والورقة.
تقييامت العلوم الجديدة قيد التطوير باالقرتان مع
معايري العلوم الجديدة.

سامت التقييم
• تستند إىل كمبيوتر :يتم االمتحان عىل االنرتنت
• تكيف مع الكمبيوتر :تتحول األسئلة من حيث الصعوبة استنادا
إىل أداء الطالب .يتم احتساب الدرجات من كل من عدد اإلجابات
الصحيحة ومستوى صعوبة األسئلة.
• غري محددة بوقت :مينح الطالب الوقت الكايف الذي يحتاجونه إلكامل
كل جزء من االختبار
• مجزأة :ال يتم إجراء االختبار كله يف جلسة واحدة .تحدد املدارس
الجدول للطالب يف مختلف املستويات ألداء أجزاء من التقييامت .يجب
عىل املدارس إكامل االختبار خالل تواريخ محدد استنادا إىل جدول
املدرسة.
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فهم تقرير نتائج طفلك
يستخدم برنامج كاليفورنيا لتقييم أداء الطلب وتقدمهم
الجديد يف تقرير الدرجات أربعة مستويات انجاز:
• مل يتم الوفاء بالدرجة املعيارية
• اقرتب من الوفاء بالدرجة املعيارية
• تم الحصول عىل الدرجة املعيارية
• تم تجاوز الدرجة املعيارية
تحدد املستويات درجة " التقدم املحرز نحو التمكن من
املعرفة واملهارات الرضورية لتحقيق النجاح يف املقررات
الدراسية املستقبلية ".فيام يتعلق بالطلب يف الصف  ،11يتم
قياس الدرجات ملعرفة مدى جاهزية الطالب لاللتحاق بالكلية
أو املهنة بعد التخرج من املدرسة الثانوية.
تظهر الصفحة األوىل من تقرير الدرجات:
• الدرجات بني  2.000و 3.000متثل إجاميل أداء طفلك يف
آداب اللغة اإلنجليزية والرياضيات من تقييم هذه السنة
والسنة السابقة .تتم اإلشارة للنتيجة الرقمية بنقطة وكذلك
رشيط يظهر النتائج املحتملة إىل تم إجراء التقييم عدة
مرات .مثل التقدم املحرز باستخدام الرسم البياين للنمو ،تتغري
االختبارات والدرجات والتوقعات مع تغري عمر طفلك وصفه.
من املتوقع أن تزيد الدرجات من عام آلخر بحيث ترتفع
مستويات اإلنجاز مع منو طفلك
• تفاصيل أربعة مجاالت يف آداب اللغة اإلنجليزية ،تبني أداء
طفلك يف أجزاء القراءة والكتابة واالستامع والبحث/االستعالم
من التقييم.
• تفاصيل ثالثة مجاالت يف الرياضيات تفصل أداء طفلك من
حيث االستيعاب واإلجراءات وحل املسائل/صياغتها/تحليل
البيانات ،وتقديم أسباب

تشمل الصفحة الثانية من تقرير الدرجات:
• رسالة من مرشف الوالية حول تقييم طفلك وتقرير النتيجة
• مستويات النتيجة الرقمية لصف طفلك "مل يتم الوفاء باملعيار"،
"اقرتب من الوفاء باملعيار"" ،تم الحصول عىل الدرجة املعيارية" ،و
"تم تجاوز الدرجة املعيارية".
• معلومات إضافية استنادا إىل درجات طفلك مثل اختبار كاليفورنيا
املعياري للعلوم للصفوف  5و 8أو وضع برنامج التقييم املبكر للصف
.11

PTA in California • Special Edition 2016 9

7/15/16 2:18 PM

PTAinCA-SpecialEdition2016_Arabic.indd 9

فحص أكادمييFeedback for improvement :
تعترب االختبارات فحص أكادميي تم تصميمها لتمنح املعلمني واملدرسة نتائج ميكنهم
استخدامها لتحسني التدريس والتعلم ألن االختبارات تتم عىل االنرتنت وتصبح
املعلومات متاحة للمعلمني واملدارس ومناطق املدارس يف الوقت املناسب ،بحيث ميكن
استخدامها لتحديث التعليم ليك يحصل الطالب عىل فرص تعلم أفضل.
• الوقت الحايل هو الوقت املناسب لطرح األسئلة.
• يتم استخدام الدرجات للمساعدة يف تحسني تعلم طفلك
• مثل التقدم املحرز باستخدام الرسم البياين للنمو ،تتغري االختبارات والدرجات
والتوقعات مع تغري عمر طفلك وصفه .من املتوقع أن تزيد الدرجات من عام آلخر
بحيث ترتفع مستويات اإلنجاز مع منو طفلك .تتباين الدرجات وتعترب املعايري للصف
التايل أعىل من الصف الذي سبقه ،لذا يتوقع أن ترتفع درجات طفلك كل عام
• تعترب الدرجات معيارا واحدا فقط ملعرفة أداء طفلك .كن مشاركا يف التحدث مع
طفلك ومعلم طفلك طوال العام.

أسئلة يجب طرحها
• اسأل طفلك – ما هي املواد التي يجب أن تركز عليها استنادا إىل
درجات االختبار الخاصة بك؟ وما هي نقاط قوتك بحيث ميكنك أن
تبني عليها؟
• اسأل معلمك – "كيف ميكن استخدام درجات االختبار هذه لتوجيه
التعليم؟ كيف ميكنني أن أساعد طفيل عىل النجاح؟"
• اسأل مدير املدرسة – "هل تم استخدام النتائج التخاذ قرارات يف
املدرسة؟ ما الذي تعلمته من النتائج اإلجاملية؟"
• اسأل املرشف الخاص بك – "هل تساعد نتائج التقييم يف املنطقة
يف التوجيه للتطوير املهني؟ ما الذي تقوم به املنطقة لتطبيق املعايري
الوالئية الجديدة؟

مصادر تقييم مجانية تساعد طفلك عىل
النجاح
•  – capta.org/assessmentsيقدم اتحاد أولياء األمور واملعلمني يف والية
كاليفورنيا مجموعة متنوعة من منشورات ومصادرة مناسبة لألرسة بلغات متعددة.

 • �testscoreguide.org/ca – Resources for parents and students on under
standing scores and their significance
 • �caaspp.cde.ca.gov/sb2016 – Coming soon! View 2016 cumulative as
sessment results at the state, county, district and school levels
•  – cde.ca.govتتناول إدارة التعليم يف كاليفورنيا عىل األسئلة املتكرر ونتائج
التقييم ومعايري التعليم الجديدة.
•  – ed100.orgمتاح باللغة اإلنجليزية واإلسبانية ،يساعد هذا النظام أولياء األمور
يف فهم التقييامت باإلضافة إىل نظام التعليم يف كاليفورنيا.
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الوصول للتقييم :األدوات واملوارد والتكيفات وعمليات الدعم
يسعى التقييم الجديد يف كاليفورنيا
للوفاء باحتياجات كافة الطالب.
تحتوي االختبارات يف قاعدة الكمبيوتر
الخاصة بها عىل مجموعة من املوارد
التي تجعل التقييامت صالحة
لالستخدام من قبل الطالب املتنوعني
يف والية كاليفورنيا ،مبا يف ذلك مصادر
اللغة واألدوات العاملية وعمليات
الدعم املعينة .تتوفر أدوات إضافية
ومصادر يف وضع االختبارات مع
احتياجات موثقة يف برامج التعليم
الفردي أو برامج .504
ماذا هنالك أيضا ،تم تصميم املزيد من تقييامت برنامج كاليفورنيا لتقييم أداء
الطلب وتقدمهم تحديدا للطالب من ذوي االحتياجات الخاصة:
نظام التقييم البديل يف كاليفورنيا – التقييم البديل يف كاليفورنيا هو تقييم
للرياضيات وآداب اللغة اإلنجليزية متاشيا مع معايري اإلنجاز األكادميي البديلة
املصممة للطالب من ذوي اإلعاقات املعرفية .تم تصميم التقييم البديل يف
كاليفورنيا ،والذي يستخدم تكنولوجيا تستند إىل الكمبيوتر ويتم تقدميها يف أوضاع
فردية بواسطة املعلمني ،لتعديل أداء كل طالب يف نقاط محددة ضمن اإلدارة.
نظام التقييم البديل يف كاليفورنيا يف مادة العلوم – تم تصميم هذا
االختبار للطالب يف الصفوف الخامس والثامن والعارش والذي لديهم برنامج تعليم
فردي ومن ذوي اإلعاقات املعرفية املحددة .يطلب من الطالب املشاركة يف هذا
التقييم حتى يتم وضع واستخدام تقييم بديل يتامىش مع معايري كاليفورنيا للعلوم
للجيل القادم .للحصول عىل املزيد حول التقييم البديل يف كاليفورنيا يف مادة العلوم

cde.ca.gov/ta/tg/ca/caparentguide.asp

تذكر أنه :إذا كان لدى طفلك برنامج تعليم فردي أو برنامج  ،504يعترب االجتامع
السنوي لذلك الربنامج فرصة كبرية ملناقشة أدوات التقييم أو عمليات الدعم املناسبة
لطفلك .للحصول عىل املزيد من املعلومات حول الوصول للتقييم:
smarterbalanced.org/accessibility

أدوات عامة لجميع الطالب
تتضمن
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

آلة حاسبة
مفكرة رقمية
معجم لغة إنجليزية
مقاطع قابلة للتمديد
إرشادات عاملية
قلم متييز
لوحة مفاتيح التنقل
عالمة للمراجعة
أدوات الرياضيات
تدقيق اإلمالء
خط إلغاء
أدوات كتابة
زووم

يف وضع االختبار

•
•
•
•

فرتات راحة
أوراق مسودات
قاموس لغة إنجليزية
قاموس مفردات

سوف يحب طالب الثانوي معرفة هذه
املعلومة!

تقدم التقييم الجديدة فائدة كبرية لطالب الصف  :11الذي كان تقييمهم "تجاوز الدرجة
املعيارية" يف التقييامت ال يحتاجون للجلوس الختبار القبول يف جامعة والية كاليفورنيا
وبعض كليات املجتمع املحيل يف كاليفورنيا ،مام يسمح لطفلك الدخول مبارشة بالعديد
من دورات يف مستوى الكلية عند االلتحاق
ينصح الطالب الذين كان تقييمهم "الوفاء بالدرجة املعيارية" أخذ دورات مناسبة يف سنة
التخرج حتى يتمكنوا من االنتقال مبارشة والدخول يف دورات عىل مستوى الجامعة أو
التدريب املهني.
مينحك معرفة مستوى انجاز طفلك يف نهاية الصف  11فرصة االستفادة من سنة التخرج
من الثانوية لتحسني املهارات للدخول يف الكلية أو التعليم التقني املهني .تعرف عىل
املزيدcsusuccess.org :
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الواجب املنزيل:

معلومات ونصائح للوالدين

يلعب الوالدين واألرسة دورا مهام يف عملية الواجب املنزيل ،وميكن لألرسة مساعدة
األطفال يف تطوير عادات دراسة جيدة وسلوكيات تقود ألن يصبحوا متعلمني باستمرار.
دور األرسة ليس أداء الواجب املنزيل عنهم بل تقديم الدعم والتشجيع الالزم لهم وطرح
األسئلة التي تساعدهم يف الوصول لإلجابات بنفسهم.

• تشجيع طفلك عىل مهارات حسن التدبري وحل املشاكل .عىل سبيل املثال ،إذا نيس
الطالب أداء واجب مفروض اسأله أسئلة مثل "هل تم وضع الواجب يف مكان ما عىل
املوقع االلكرتوين؟ من ميكنك االتصال به من فصلك للحصول عىل الواجب املفروض؟ أو
هل بحثت عنه يف حقيبة الظهر الخاصة بك؟
• قم بوضع روتني عائيل لعادات أكل ونوم صحية.

ملاذا مينح املعلمني الطالب واجب منزيل؟ يستخدم املعلمني الواجب
املنزيل:

• شارك يف ليلة العودة إىل املدرسة ،اجتامعات أولياء األمور واملعلمني والربامج املفتوحة
وقم بقراءة جميع املراسالت التي تأيت من املدرسة.

• مساعدة الطالب يف فهم ومراجعة العمل الذي متت تغطيته يف الفصل
• معرفة ما إذا كان الطالب قد فهموا الدرس
• مساعدة الطالب يف تعلم كيفية أيجاد واستخدام املزيد من املعلومات حول موضوع
محدد.
• تعليم املسؤولية والروتني

ما هو الوقت الذي يجب أن يقضيه طفيل يف أداء الواجب املنزيل كل ليلة؟
يوافق معظم املعلمني عىل:
• لألطفال من مستوى الحضانة للصف الثاين يكون الواجب املنزيل أكرث فعالية إذا مل
يتجاوز زمنه  20دقيقة يف كل يوم مدريس.
• األطفال األكرب سنا يف الصفوف من  3-6ميكنهم تحمل  30-60دقيقة يف اليوم
• األطفال يف املدارس املتوسطة والعليا ميكنهم قضاء ساعتني يف الواجب املنزيل
• مع ذلك ،فإن وقت واسرتاتيجيات الواجب املنزيل ميكنها أن تختلف من معلم آلخر
ومدرسة ألخرى.

أشياء لتسأل عنها حول الواجب املنزيل
• ميكن ملعلم الطفل الخاص بك أن يخربك يف ليلة العودة إىل املدرسة الوقت الذي
يتوقع أن يقضيه الطالب ألداء الواجب املنزيل
• قد يكون ملعلم طفلك موقع إلكرتوين أو مصدر آخر ينزل فيه الواجب املنزيل
والواجبات املفروضة.
• قد يكون ملدرسة طفلك نظام درجات إلكرتوين يسمح للوالدين فحص درجات طفلهم
وحضوره ووضع الواجب املنزيل بشكل يومي .يسمح ذلك بجعلك مواكبا ألية مسائل
قبل أن تصبح مشاكل.

طرق دعم مجهودات طفلك يف أداء الواجب املنزيل
• أخلق توازن بني الطلبات األخرى يف الوقت الخاص بطفلك – األنشطة املدرسية،
الرياضة واملهام الروتينية مع الوقت املتوقع للواجب املنزيل.
• معرفة أسلوب تعلم طفلك – يؤدي بعض الطالب جيدا مع فرتات راحة متكررة
وبعضهم يف بيئة نشطة والبعض اآلخر يف بيئة هادئة .قم مبناقشة ذلك مع طفلك ،مع
التجربة إذا أمكن ملعرفة التوقيت واإلعداد املناسب إلكامل الواجب املنزيل.

• من املهم معرفة كيفية التعامل مع الواجب املنزيل إذا احتاج طفلك إىل الغياب.
يجب التأكد من أنك وطفلك تعرفون وتفهمون هذه السياسة لكل فصل.

For more information, go to:
www.capta.org/homework
Or search “homework” at www.PTA.org
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تسهيل االنتقال –

 10نصائح للوالدين الذين لديهم طالب من ذوي االحتياجات الخاصة

.6
.7

لتسهيل االنتقال للطالب من ذوي االحتياجات الخاصة خالل العام الدرايس
الحايل ،إليكم بعض النصائح املفيدة:

احتفظ باملستندات منظمة .قم بإنشاء جدول لألرسة بالفعاليات التي
تنظمها املدرسة واجتامعات التعليم الخاص ،واملؤمترات ،الخ

قم بزيارة موقع املدرسة مع طفلك .أشري إىل الحاممات والكافترييا
واملكتب وساحة اللعب ،الخ .قد يستفيد الطالب القدامى من الخرائط
املطبوعة مع الجداول الزمنية .تحدث إىل طفلك الفصول الجديدة األنشطة
والفعاليات املثرية التي ميكنه أو ميكنها
املشاركة فيها.

االستمرار يف التعلم .كن مواكبا ألخبار التعليم الخاص والترشيعات
بحيث ميكنك الدفاع عن طفلك وجميع األطفال.

.1

.2

ساعد طفلك يف إعادة التواصل
مع زمالء املدرسة .اسأل إذا
كان يف مدرستك نظام الزمالة أو إذا
كان الطالب الرواد يف املدرسة متاحني
للمساعدة كموجهني أو مرشدين.

.3

قم مبراجعة أهداف برامج
التعليم الفردي .تأكد من أن
األهداف ال تزال صالحة ودون تاريخ
املراجعة السنوية .تذكر ،ميكنك أن
تطلب مراجعة برنامج التعليم الفردي
يف أي وقت  ،وتأكد من مناقشة
تكيفات التقييم لطفلك – أرجع إىل
صفحة ×× للحصول عىل املزيد من
املعلومات

.4

.8

املزيد من املعلومات

أحصل عىل إجابات لهذه األسئلة واملزيد من املعلومات عىل املوقع اإللكرتوين:

www.capta.org/special-needs

قم بإنشاء سجل للمراسالت.
سوف يساعد ذلك يف ضامن
أنك يف توافق مع موظفي املدرسة.
تأكد من تدوين التواريخ واألوقات
وطبيعة املراسالت التي لديك.

" nكيف ميكنني أن أحدد أن
طفيل من ذوي االحتياجات
الخاصة؟"
" nما هي أنواع الخدمات
املتاحة لطفيل؟"
" nما هو دور األخصايئ النفيس
باملدرسة؟"
" nكيف يل أن أبدأ عملية
التعليم الخاص؟"
" nما هو برنامج التعليم
الفردي؟"

تواصل مع املعلم .أكتب مقدمة
بسيطة عن طفلك (مع تضمني
صورة فوتوغرافية) باألشياء التي يحبها/
" nما هي نوع األسئلة التي يجب أن يسألها أولياء األمور؟"
حضور فعاليات املدرسة عندما
تحبها أو ال يحبها/تحبها واالنطالقات
يكون ذلك ممكنا .تقدم
االجتامعية/العاطفية ،واملحفزات وطرق
فعاليات املدرسة مثل ليلة العودة إىل
التواصل واملعلومات الطبية ذات الصلة
املدرسة ومؤمترات أولياء األمور واملعلمني فرصة كبرية لالجتامع مع املوظفني
وأي معلومات مهمة أخرى .وكلام كنا أكرث إيجابية وصدقا كلام كان املعلمني
والطالب اآلخرين واألرس.
وموظفي املدرسة قادرين عىل الوفاء باحتياجات طفلك.

.5

ساعد يف التخطيط للقدرة عىل التوعية .إذا كان طفلك يف فصل التعليم
العام ،فكر يف تقديم املساعدة للتخطيط للتدريب عىل القدرة عىل
التوعية مع الفصل .تأكد من البدء بطفلك أوال .قم بكتابة قصة لألطفال اآلخرين
بحيث يفهمون ما يجعله/يجعلها متفردا واألشياء التي قد تكون صعبة بالنسبة
لطفلك.

.9

.10

أعرض تقديم املساعدة سواء يف حجرة الدراسة أو يف الفعاليات
التي يرعاها اتحاد أولياء األمور واملعلمني.
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رأيك يهمنا:
أبقى مشاركا طوال العام

رأيك يهمنا! يجب أن تشارك كل منطقة مدارس أولياء األمور وأفراد املجتمع املحيل
إلنشاء خطة سيطرة محلية ومساءلة لوضع األولويات والتخطيط لتمويل املدرسة والربامج
ملساعد جميع الطالب يف النجاح .يجب أن يكون ألولياء األمور واألرس وأفراد املجتمع
املحيل رأي يف تطوير وتقييم خطة سيطرة محلية ومساءلة خاصة بهم طوال العام – وهنا
يأيت دورك!
اآلن هو الوقت املناسب للمشاركة يف عملية خطة سيطرة محلية ومساءلة الخاصة
مبدرستك ،ولكن تستمر العملية طوال العام .كن مشاركا ومطلعا واسأل األسئلة طوال
العام الدرايس للتأكد من أن خطة السيطرة املحلية واملساءلة الخاصة مبنطقة مواكبة
للنجاح – استخدم وسيلة خطة السيطرة املحلية واملساءلة لهذا املوسم للمساعدة يف
البقاء مشاركا.

األساسيات

الشتاء

األساسيات

الخريف

• مراجعة خطة السيطرة املحلية واملساءلة الحالية وتحديد ما إذا كانت هنالك أولويات
محلية تحتاج إىل إضافة أو تعديل.
• مراجعة مقرتح ميزانية يناير التي يعدها الحاكم ومناقشة أثرها عىل املنطقة املحلية.
• تحديد كيفية تأثري التمويل املقرتح عىل خطة السيطرة املحلية واملساءلة لثالثة سنوات

•
•
•
•
•

• متى تجتمع اللجنة االستشارية ألولياء األمور واللجنة االستشارية ملتعلمي اللغة اإلنجليزية
يف املنطقة؟
• ما هي نتائج دراسات أولياء األمور والطالب؟
• هل تم التخطيط لعقد لقاء واحد عىل األقل مع املجتمع املحيل؟

التوعية بخطة السيطرة املحلية واملساءلة/مشاركة ويل األمر

التوعية بخطة السيطرة املحلية واملساءلة/مشاركة ويل األمر

املراجعة ودراسة خطة السيطرة املحلية واملساءلة الحالية

• هل تم عرض مسودة خطة السيطرة املحلية واملساءلة عىل اللجنة االستشارية ألولياء األمور
واللجنة االستشارية ملتعلمي اللغة اإلنجليزية يف املنطقة؟
• ما هي التغريات التي تم إجراؤها عىل خطة السيطرة املحلية واملساءلة مبارشة استنادا إىل
مساهامت أولياء األمور/الطالب/املجتمع املحيل؟

األساسيات

الربيع

• هل متت مراجعة املراجعة التي تم اقرتاحها مليزانية الوالية (املعدلة يف مايو) وآثارها
املحلية؟
• هل تم اإلعالن عن مسودة خطة السيطرة املحلية واملساءلة؟
• هل تم عقد منتديات عامة حول خطة السيطرة املحلية واملساءلة؟
• هل تم وضع اتحاد أولياء األمور واملعلمني جدول الجتامعات تنويرية حول أهداف خطة
السيطرة املحلية واملساءلة لكل موقع مدرسة؟

التوعية بخطة السيطرة املحلية واملساءلة/مشاركة ويل األمر

• هل متت دعوة العامة للتعليق عىل مسودة خطة السيطرة املحلية واملساءلة؟ كيف تم
ذلك؟ ما هو التاريخ النهايئ لتقديم التعليقات؟
• هل قامت اللجنة االستشارية ألولياء األمور واللجنة االستشارية ملتعلمي اللغة اإلنجليزية يف
املنطقة بتقديم تعليقات حول خطة السيطرة املحلية واملساءلة كتابيا للمرشف؟

املراجعة ودراسة خطة السيطرة املحلية واملساءلة الحالية

• متى سوف تعقد جلسة االستامع العلنية الخاصة خطة السيطرة املحلية واملساءلة؟ (تاريخ
اجتامع مجلس إدارة املدرسة املحلية) تشجيع أولياء األمور عىل الحضور والتحدث خالل
تعليقات العامة.
• متى سيتم اعتامد امليزانية وخطة السيطرة املحلية واملساءلة؟ (تاريخ اجتامع مجلس إدارة
املدرسة املحلية) تشجيع أولياء األمور عىل الحضور والتحدث خالل تعليقات العامة.

•
•
•
•
•

أين يتم نرش خطة السيطرة املحلية واملساءلة
من هو املسؤول عن العملية عىل مستوى املنطقة؟
من هم املشاركني يف لجنة خطة السيطرة املحلية واملساءلة حاليا؟
كيف يتم اختيار أعضاء اللجنة؟
متى تجتمع اللجنة؟

أطلب مقابلة املنطقة ملناقشة خطط التوعية
تعرف عىل مجموعات أصحاب املصلحة وضع خطة للتوعية – خاصة للمجموعات األقل متثيال
ضع خطة للتدريب عىل عملية امليزانية
قم مبراجعة متطلبات عملية تطوير خطة السيطرة املحلية واملساءلة
قم بتصميم وإرسال مساح ألولياء األمور والطلبة

املراجعة ودراسة خطة السيطرة املحلية واملساءلة الحالية

• ما هو التقدم املحرز تجاه أهدافنا؟
• هل ال زالت أهداف خطة السيطرة املحلية واملساءلة الخاصة بنا قابلة للتطبيق؟
• هل هنالك خطة للمشاركة املجدية والفعالية ألولياء األمور

األساسيات

الصيف

• هل تم اعتامد خطة السيطرة املحلية واملساءلة بواسطة مجلس إدارة املدرسة وتقدميها
ملكتب التعليم باملقاطعة بحلول التاريخ النهايئ يف األول من يوليو؟
• هل قام مكتب التعليم باملقاطعة بقبول خطة السيطرة املحلية واملساءلة؟ هل كانت هنالك
توصيات بإجراء تعديالت؟

التوعية بخطة السيطرة املحلية واملساءلة/مشاركة ويل األمر

• مراجعة واالحتفال بالنجاح يف التوعية – ما الذي تم إجراؤه بالشكل املطلوب؟
• وضع مسودة للمشاركة والتوعية للسنة القادمة – ما هي الفرص القامئة لتعليم ومشاركة
أولياء األمور؟
• إجراء بإجراء مسح عىل أولياء األمور وقادة أولياء األمور حول الحواجز التي تعيق مشاركتهم
واستخدام املعلومات عند التخطيط للسنة القادمة.

املراجعة ودراسة خطة السيطرة املحلية واملساءلة الحالية

• هل تقدم خطة السيطرة املحلية واملساءلة خطة لجميع الطالب للنجاح وتبني بشكل واضح
اإلجراءات التي سوف تتخذها املنطقة لتحقيق أهدافها؟
• هل قامت املنطقة بإعداد ملخص تنفيذي للتواصل مع أصحاب املصلحة واألهداف
واإلجراءات الرئيسية لخطة السيطرة املحلية واملساءلة؟
• هل هنالك خطة جادة وفعالة ملشاركة أولياء األمور؟
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هنالك مجموعات أولياء أمور كثرية ولكن
هنالك اتحاد أولياء أمور ومعلمني واحد –
اتحاد أولياء األمور واملعلمني .يربط األرس
واملدارس واملجتمعات املحلية ملدة 120
عاما تقريبا ،ويعترب اتحاد أولياء األمور
واملعلمني أكرب اتحاد ينارص األطفال يف
الدولة واملؤسسة املحددة ملشاركة األرسة
يتناول اتحاد أولياء األمور واملعلمني
املواضيع املهمة ألولياء األمور وإداري
املدارس العامة .فنحن نكافح من أجل
التمويل الكامل للتعليم واملعلمني املؤهلني
والربامج والسياسات التي تصب يف مصلحة
جميع األطفال.

.1

الدعم – يعترب أي اتحاد أولياء
أمور ومعلمني محيل مستقال ولكنه
مدعوم من قبل هيكل إقليمي
وواليئ ووطني قوي يوفر املصادر والتدريب
والتوجيه.

.2

ضامنات مالية مؤكدة – يعرب
موظفي وفعاليات والشؤون
املالية التحاد أولياء األمور
واملعلمني محمية من خالل تأمني للمجموعة
منخفض التكلفة والقادة مدربني بواسطة
ضامنات مالية وأفضل املامرسات .لدى اتحاد
أولياء األمور واملعلمني أيضا وصوال إىل الدعم
املقدم لإلقرار الرضيبي لضامن أن جميع
متطلبات اإلقرارات الوالئية واالتحادية غري
الربحية قد تم الوفاء بها.

.3

مجتمعات مدرسية مستنرية
– يفهم أولياء األمور املشاركني
التحديات التي تواجه املدارس
ويصبحون جزءا من الحل ،من خالل تطوير
عالقة لصيقة مع الوالدين يحقق الطالب
تحسنا يف األداء وتتمتع املدرسة بسمعة
جيدة يف املجتمع املحيل.

ملاذا تحتاج .4

مدرستك
إىل اتحاد
أولياء أمور
ومعلمني؟

نتائج طالب قابلة للقياس –
أظهرت البحوث خالل الثالث
عقود السابقة أن األطفال
يؤدون بشكل أفضل عندما تشارك األرس،
حيث تتحسن الدرجات وتزيد معدالت
التخرج وتتحسن نتائج االختبارات وتزداد
نسبة الحضور ويصبح الكثري من الطالب
مستعدين للدراسة الجامعية والحياة
املهنية .يركز اتحاد أولياء األمور واملعلمني
عىل ما هو أفضل لألطفال ويرتبط
باملجموعات األخرى للرتكيز عىل نجاح
الطالب.

.5

برامج مجربة – لدى اتحاد أولياء
األمور واملعلمني املحيل وصوال
لربامج جاهزة وسهلة االستخدام
مع نتائج مضمونة .من مواضيع الصحة
والسالمة إىل التعاون مع املعلمني وأفراد
املجتمع املحيل لجمع التربعات تحقق
الربامج نتائج طيبة .حيث أن لدى أعضاء
اتحاد أولياء األمور واملعلمني فرصا للتواصل
والتعاون مع بعضهم البعض لتبادل األفكار
محليا وإقليميا يف جميع أنحاء الوالية
والبالد.

.6

قوة التطوع – ينظم اتحاد
أولياء األمور واملعلمني ويدرب
ويوفر املصادر للمتطوعني الذين
يعملون بجد وتفاين ،والوالدين مستعدين
للعمل كرشكاء لنجاح الطالب.

هل ترغب يف الحصول عىل املزيد من
املعلومات حول اتحاد أولياء األمور
واملعلمني؟ إذا مل يكن مبدرستك أو منطقتك
اتحاد أولياء أمور ومعلمني ،فقد حان
الوقت لذلك .قم بزيارة www.capta.org
للحصول عىل املزيد من املعلومات.
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يجوز إعادة طبع املواد املضمنة يف هذه الصحيفة يف صحف وحدة اتحاد أولياء األمور واملعلمني واملجلس
واملنطقة .يرجى اإلشارة إىل اتحاد أولياء األمور واملعلمني يف والية كاليفورنيا

2327 L Street
Sacramento, CA 95816-5014

اتحاد أولياء األمور واملعلمني يف كاليفورنيا
 2327إل سرتيت ،ساكرامنتو ،كاليفورنيا5014-95816 ،
هاتف ،4401985 )916( :فاكس (4401986 )916
capta.org
اإلصدار التعليمي لسنة  ،2016الصحيفة الرسمية التحاد أولياء األمور واملعلمني لوالية كاليفورنيا ،املجلد
 ،79اإلصدار  .1يتم إصدار أربعة طبعات سنويا ،ويتم توزيع  80.000نسخة .مجلس كاليفورنيا لآلباء
واملعلمني والطالب لسنة  2016انك .كل الحقوق محفوظة .تعترب  ®PTAعالمة خدمة مسجلة يف املجلس
الوطني ألولياء األمور واملعلمني.
الرئيس :جستني فيترش
نائب الرئيس لالتصاالت :كارول جرين
نائب الرئيس للتعليم :سيليا جايف
املدير التنفيذي :شريي سكييل غريفيث
فريق التحرير والتصميم الخاص باتحاد أولياء األمور واملعلمني:
ميشيل إيكلوند ،برادي اوبينهايم ،رالف رويز وبات رويز
مصمم غرافيك :سوزان ديفيز
مهمة اتحاد أولياء األمور واملعلمني لوالية كالفورنيا هي التأثري بشكل إيجايب عىل حياة جميع األطفال
والعائالت.
تم اعتامدها يف أغسطس 2013

 29-30إبريل  2016يف سان هوزيه

املؤمتر السنوي التحاد أولياء األمور واملعلمني يف والية كاليفورنيا

تذكر هذا التاريخ!
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كن بطال يف تعليم الفنون!
يعمل اتحاد أولياء األمور واملعلمني يف والية
كاليفورنيا عىل ضامن إيصال أصوات وآراء
أولياء األمور بكل وضوح دعام للفنون ،يعمل
أولياء األمور ضمن برنامج "سامرت" لشبكة
الفنون عىل رفع درجة الوعي حول عالقة
الفنون بزيادة التحصيل األكادميي وبناء
مجتمع منتج ونابض بالحياة ،كام مينح فرصا
لتبادل أفضل املامرسات.

التحق بشبكتنا اليوم
لتصبح بطال يف تعليم
الفنون
أحصل عىل مزيد من املعلومات من املوقع االلكرتوين capta.org/smarts
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