HOLLY HILLS/HOLLY RIDGE PRIMARY - PARENT COMPACT

ما هو اتفاق األسرة المدرسة؟

المعلمين ،األسر ،الطالب  -متحديين من خالل النجاح

أهدافنا لتحقيق نجاح الطالب

اتفاق األسرة  -المدرسة من أجل اإلنجاز هو اتفاق يطوره اآلباء والطالب
والمعلمون معاا .يوضح كيف سيعمل أولياء األمور والمدرسين معاا للتأكد من
وصول جميع طالبنا إلى معايير مستوى الصفوف أو تجاوزها.
التعاقدات:
• ارتبط بأهداف خطة تحسين المدرسة.
• ركز على مهارات تعلم الطالب.
• صف كيف سيساعد المعلمون الطالب على التطور .تلك المهارات باستخدام
تعليم عالي الجودة.
• مشاركة استراتيجيات يمكن للوالدين استخدامها في المنزل.
• اشرح كيف سيفعل المعلمون وأولياء األمور التواصل حول تقدم الطالب.
• صف الفرص المتاحة ألولياء األمور للت طوع ومراقبة والمشاركة في الفصل

أهداف مدارس تشيري كريك
التخلص من التفاوتات في التحصيل الدراسي من خالل تزويد جميع الطالب بخبرات
ا
حلوًل تساهم في تحسين مجتمعنا
تعليمية صارمة وذات صلة ليصبحوا قادة يبتكرون
العالمي.
هدف أداء الطالب :ستزداد النسبة المئوية لجميع طالب مدارس تشيري كريك الذين
يستوفون معايير اًلستعداد للكلية والمهن في اللغة اإلنجليزية والرياضيات ،كما تم
قياسها في تقييمات الوًلية  ،بمقدار ثالث نقاط مئوية سنوياا  ،على مدار السنوات
األربع القادمة .في محاولة للقضاء في الوقت نفسه على التباين في التحصيل حسب
العرق  ،ستزداد النسبة المئوية للطالب السود والبنيين والسكان األصليين الذين حققوا
نفس المعايير بأربع نقاط مئوية على األقل سنوياا.
نموا ملحو ا
ظا (نسبة
هدف نموالطالب :سيشهد جميع طالب مدارس تشيري كريك ا
مئوية  60أو أعلى) في فنون اللغة اإلنجليزية والرياضيات بحلول عام  2023وفقاا
لتقديرات الدولة.
هدف المشاركة :سيزيد عدد الطالب الذين يبلغون عن شعورهم باإلنتماء للمدرسة وفقاا
لدراسة المناخ والسالمة والعافية بنسبة  10نقاط مئوية .في الوقت نفسه  ،سينخفض
عدد الطالب المشاركين في أحداث متعددة في مجال اًلنضباط بنسبة  10نقاط مئوية ،
وسنعمل على إزالة التباينات العرقية داخل النظام بحلول عام . 2025

أهداف المدرسة

وضعت بشكل مشترك
قامت العائالت والطالب والعاملون في مدرسة هولي ريدج وهولي هيلز بتطوير هذا اًلتفاق المدرسي
أفكارا
العائلي من أجل اإلنجاز .اقترح المعلمون استراتيجيات التعلم في المنزل  ،وأضاف اآلباء
ا
لجعلها أكثر تحديداا  ،وأخبرنا الطالب بما سيساعدهم على التعلم .تُعقد اًلجتماعات كل عام لمراجعة
الميثاق وإجراء تغييرات بنا اء على احتياجات الطالب .يمكن للوالدين المساهمة بالتعليقات في أي وقت

ستقوم مدارس الهاليهلز و الهليريدج بمواءمة التوقعات ،والبرامج الدراسية،
والممارسات التعليمية أفقيا ا ورأسيا ا داخل المدرسة ومعايير كولورادو األكاديمية في
مجال محتوى اللغة اإلنجليزية.
ستواصل مدارس الهاليهلز و الهليريدج تحسين وتعزيز فرق التعليم
المحترفة) (PLCsعلى مستوى الصف .سيتم تنظيم اًلجتماعات بشكل كبير مع
توجيه المدرب التعليمي للمبنى باستخدام التقييم الموجز والتكويني والممارسات
التعليمية المستجيبة ثقافياا لمعالجة المعايير األكاديمية في كولورادو في مجال اللغة
اإلنجليزية.
ستوفر مدارس الهاليهلز و الهليريدج نموذ اجا ا
فعاًل للتدخالت المستهدفة والمكثفة،
والدعم لجميع الطالب معتمدين على البيانات ورصد التقدم .سيقوم الموظفون بالدعم
لكل مستوى خالل فترة من الوقت يوميا تسمى ما أحتاجه أو . "W.I.N.سيقوم
أعضاء هيئة التدريس بتوفير تعليمات متباينة لتلبية احتياجات كل طالب .سيضمن ذلك
تمكين الطالب من جميع مستويات اإلنجاز من الوصول إلى الدعم المستهدف في
محتوى اللغة اإلنجليزية دون فقدان المستوى العام.
سوف تضمن مدارس الهاليهلز و الهليريدج لجميع الطالب الوصول إلى تعليم عالي
الجودة وسريع اًلستجابة ثقافياا يعد الطالب لعالمنا المتنوع .سوف نستخدم
الموضوعات الستة للتعليم المتجاوب ثقافياا (العالقات  ،الهوية الثقافية  ،الحساسية،
العوامل التي تركز على األصول  ،الصرامة والمشاركة) في تخطيط الدرس واإلعداد
له .سوف تضمن الهاليز تضمين هذه المواضيع في بيئات التعليم والتعلم لدينا .سنقوم
أيضاا بدمج المواضيع الستة للتعليم المتجاوب ثقافياا في هيكلنا  PLCوجهود التطوير
المهني.

