اتفاق المدرسة/ولي األمر/الطالب
توافق مدارس هامتراك العامة وأولياء األمور/األوصياء على الطالب المشاركين في األنشطة والخدمات والبرامج الممولة من الباب األول ،الجزء  Aمن قانون التعليم
االبتدائي والثانوي (( )ESEAلألطفال المؤهلين) ،على أن هذا االتفاق يحدد كيف سيتقاسم أولياء األمور/األوصياء ،وجميع موظفي المدرسة ،والطالب المسؤولية المتعلقة
بتحسين التحصيل األكاديمي للطالب والعمليات التي ستنشئ المدرسة وأولياء األمور/األوصياء من خاللها شراكة من شأنها أن تساعد األطفال في تحقيق معايير ميشيغان
العالية وتدعمها.
مسؤوليات المدرسة:
بصفتنا معلّمين ،سندعم الطالب والعائالت بالطرق التالية:
• توفير المنهج والتعليم عالي الجودة في بيئة تعليمية داعمة وفعالة تم ّكن األطفال المشاركين من تلبية معايير التحصيل األكاديمي للطالب في ميشيغان.
• عقد مؤتمرات ما بين المعلّمين وأولياء األمور (سنويا ً على األقل) يُنا َقش خاللها هذا االتفاق ألنه مرتبط بإنجازات كل طفل على حدة.
• تزويد أولياء األمور /األوصياء بتقارير متكررة عن تقدم أطفالهم.
• تزويد أولياء األمور/األوصياء بإمكانية معقولة للوصول إلى الموظفين.
• توفير فرص ألولياء األمور/األوصياء للتطوع والمشاركة في صف أطفالهم ،ومراقبة أنشطة الفصول الدراسية.
________________________________
توقيع المعلّم

________________________________
توقيع مدير المدرسة

مسؤوليات ولي األمر/الوصي
بصفتي أحد الوالدين/الوصي ،سأدعم تعلم طفلي بالطرق التالية:
• مراقبة الحضور/التأخر.
• التأكد من اكتمال الواجبات المنزلية.
• دعم قواعد سلوك الطالب الخاص بمدارس هامتراك العامة.
• مراقبة وقت مشاهدة طفلي بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،مشاهدة التلفاز والهاتف وألعاب الفيديو.
• حضور المؤتمرات ما بين أولياء األمور والمعلمين وغيرها من األنشطة التي ترعاها المدرسة.
• التطوع في الفصل الدراسي لطفلي قدر اإلمكان.
• المشاركة ،بحسب االقتضاء ،في القرارات المتعلقة بتعليم طفلي.
• البقاء على اطالع بتعليم طفلي وسوف أتواصل مع المدرسة من خالل قراءة جميع اإلشعارات المتلقاة من مدرسة طفلي إما عن طريق طفلي أو عن طريق
البريد على الفو ر ،واالستجابة عند االقتضاء.
• العمل ،قدر اإلمكان ،على مجموعات استشارية للسياسات ،مثل ممثل ولي األمر/الوصي في عملية التحسين المستمر المتكاملة في ميشيغان (،)MICIP
والمجلس االستشاري ألولياء األمور في الباب األول ،و/أو لجنة مشاركة أولياء األمور ( ،)PICإلخ.
________________________________
توقيع ولي األمر/الوصي

________________________________
التاريخ

مسؤوليات الطالب
بصفتي طالب في مدارس هامتراك العامة ،سأتشارك المسؤولية لتحسين تحصيلي األكاديمي وتحقيق معايير ميشيغان العالية .وعلى وجه التحديد ،سأقوم بما يلي:
• االلتزام بقواعد سلوك الطالب الخاص بمدارس هامتراك العامة.
• القيام بواجبي المدرسي كل يوم وطلب المساعدة عندما أحتاج إلى ذلك.
• القراءة لمدة  30دقيقة على األقل كل يوم خارج وقت المدرسة.
• تقديم اإلشعارات كافة والمعلومات المتلقاة من خاللي من المدرسة كل يوم إلى أولياء األمور /األوصياء.
________________________________
توقيع الطالب

________________________________
التاريخ

لقد قرأنا وناقشنا اتفاق المدرسة/ولي األمر/الطالب ونوافق على االلتزام بمسؤولياتنا.

تم التعديل في آب /أغسطس 2022

