ABU DHABI GRAMMAR SCHOOL

أبوظبي جرامر سكول

(CANADA)

)(كندا

PARENT INVOLVEMENT POLICY

سياسة مشاركة أولياء األمور
:الهدف

PURPOSE:
This policy establishes an emphasis on
parent

involvement

in

children’s

education and establishes guidelines for
the school and parent relationship in

تهدف هذه السياسة إلى تأكيد مشاركة أولياء األمور في تعليم
الطفل وتحدد الخطوط االسترشادية لعالقة املدرسة وولي
.)األمر في مدرسة أبوظبي جرامر سكول (كندا

Abu Dhabi Grammar School (Canada).

:السياسة

POLICY:
Parents play an essential role in their
children’s education. School staff and
parents

share

responsibility

ً يلعب أولياء األمور
ً دورا
هاما في تعليم أطفالهم ويشارك فريق
عمل املدرسة وأولياء األمور املسؤولية لضمان مشاركتهم

for

ensuring that parents are actively

.بطريقة ملحوظة في تعليم أطفالهم

involved in their children’s education.

School Responsibilities

:المسؤوليات المدرسية

Abu Dhabi Grammar School (Canada)

تبلغ مدرسة أبوظبي جرامر سكول (كندا) كل فريق العمل

will inform all staff and families about

والعائالت بهذه السياسة بشأن مشاركة أولياء األمور في بداية

this policy on parent involvement at the
start of each academic year.

.كل عام دراس ي

•

Abu

(Canada)

Dhabi

Grammar

School

will

communicate

with

 تتواصل مدرسة أبوظبي جرامر سكول (كندا) مع أولياء
األمور بانتظام وباستمرار وبطرق مختلفة تتضمن

parents regularly and frequently in a
including school

النشرات املدرسية واملكاملات الهاتفية والرسائل النصية

newsletters, telephone calls, SMS, e-

القصيرة والخطابات وموقع املدرسة االلكتروني وموقع

mails, letters, school web site, teacher

.املدرس االلكتروني وفي االجتماعات الشخصية

variety of ways

web site and in-person meetings.
• Parents will be informed concerning

 يتم إبالغ أولياء األمور بخصوص األمور التي ستتواصل

the ways in which the school will

املدرسة بشأنها مع أولياء األمور بخصوص األداء املدرس

communicate with parents about their
performance.

 يتم إبالغ أولياء األمور بشأن تكرار توقع هذا.ألطفالهم

Parents will be informed about how

.التواصل؛ باإلضافة إلى نظام تقييم الطلبة

children’s

academic

frequently

to

expect

this

communication as well as the structure
by which students are being evaluated.
• During the first month of school, Abu

 تدعو مدرسة أبوظبي، خالل الشهر األول من املدرسة

Dhabi Grammar School (Canada) will

جرامر سكول (كندا) كل أولياء األمور إلى اجتماع

invite all parents to a Curriculum Night
school's

املنهج حيث يتم شرح منهج املدرسة في كل من

curriculum will be explained in both a

 خالل شهر.الفصل الكلي والفصول الدراسية الفردية

during

plenary

which

session

time

the

and

individual

classroom sessions. During the month

 يتم دعوة كل أولياء األمور إلى اجتماع املنهج،مارس

of March all parents will be invited to a

يتم توضيح ثقافات املدرسة فيها من خالل العروض

Culture Night during which time the

والغناء والرقص وتقديم عينات من الطعام من بين

many

school

cultures

will

be

highlighted through displays, singing,

.عدة دول في املدرسة

dancing and the consumption of food
samples from the many countries
represented in the school.
• Abu Dhabi Grammar School (Canada)

 تقدم مدرسة أبوظبي جرامر سكول (كندا) فرص ألولياء

will provide opportunities for parents to

األمور لزيارة املدرسة في كل أوقات العام للمقابلة مع

visit the school throughout the year to
meet with School Administration and

.إدارة املدرسة واملدرسين املشاركين في تعليم األطفال

Teachers that are involved in their

 يتم التشجيع والترحيب بحضور،باإلضافة إلى هذا

children's education. As well, parents

.أولياء األمور كمرافقين في الرحالت خارج املدرسة

are strongly encouraged to attend, as
chaperones, all trips outside of the
school.
• Opportunities will be provided for

 يتم توفير فرص ألولياء األمور للمشاركة في منظمات

parents

مجتمع املدرسة مثل مجلس املدرسة االستشاري

to

participate

in

school

community organizations such as the
School Advisory Council, the school

 تقوم الشركة، باإلضافة إلى هذا.ومجلس إدارة املدرسة

governing body. As well, the school

بإشراك أولياء األمور عندما يتطلب األمر واملشاركة في

will involve parents on an as needed

الفريق التخطيطي لتقديم تعقيب وبيانات لتطوير

basis, participation on Planning Teams
to provide feedback and input for the
development of school documents such
as the School Development Plan.

.مستندات املدرسية مثل مخطط تطوير املدرسة

• Abu Dhabi Grammar School (Canada)

تقدم مدرسة أبوظبي جرامر سكول (كندا) ألولياء

will provide parents with a handbook

األمور كتيب يصف برنامج املدرسة التعليمي بالتفصيل

that describes in detail the school’s
education program and all relevant

وكل السياسات ذات الصلة والتي قد تؤثر على الطلبة

policies that may affect students and

ُ
 باإلضافة إلى التواصل الرسمي املرسل إلى كل.وعائالتهم

their families. In addition to formal



 يجوز للمدرسين االتصال بكل،أولياء األمور في املدرسة

communication that is sent to parents
on a school-wide basis, teachers may

ولي أمر على حدة ملناقشة األمور الدراسية أو السلوكية

also contact parents individually to

.التي تنشأ في الفصل الدراس ي

discuss academic or behavioral issues
that arise in the classroom.
• AGS will invite parents and students
new to our school to an information
session and school tour during the

 تدعو مدرسة أبوظبي جرامر سكول (كندا) أولياء األمور
والطلبة الجدد على املدرسة لجلسة معلومات وجولة في
.املدرسة خالل شهر مايو من كل عام

month of May each year.

دور اآلباء

Role of Parents
Parents are encouraged to participate in

يتم تشجيع أولياء األمور على املشاركة في تعليم أطفالهم

their children’s education in accordance

ً
ً وفقا لسياسات املدرسة ويتم تشجيعهم
أيضا على متابعة

with

school

policies.

Parents

are

encouraged to keep informed of their

تطور أطفالهم من خالل االجتماعات الدورية مع إدارة

children’s progress through regular

َ
 يتم تشجيع أولياء، باإلضافة إلى هذا.ومدرس ي املدرسة

meetings with School Administration
and Teachers. Parents are encouraged

األمور على املشاركة في األنشطة األخرى للمدرسة بما في

to participate in other school activities

ذلك أيام الزيارات املدرسية والتطور لألحداث املدرسة

including

 يتم تشجيع أولياء.واملشاركة في منظمات مجتمع املدرسة

school

visiting

days,

volunteering for school events, and

األمور على دعم املدرسين في مساعدة األطفال على التعلم

participating in School Community

ً
 تتضمن املشاركة الفعالة في تعليم.وفقا لسياسة املدرسة

Organizations. Parents are encouraged
to support teachers in helping children

:األطفال ما يلي على سبيل املثال ال الحصر

learn, in accordance with school policy.
Active involvement in their children’s
education may include, but is not
limited to:
• Making every effort to ensure that
children attend school every day and
arrive on time
• Ensuring that children complete their

 بذل كل جهد لضمان حضور أطفالهم كل يوم دراس ي
.والوصول في الوقت املحدد
. ضمان إتمام األطفال لفروضهم املنزلية

homework assignments
• Frequently asking children about their

. متابعة أطفالهم باستمرار بشأن يومهم الدراس ي

school day
• Keeping updated with changes at the

. االستمرار في متابعة التغييرات في املدرسة

school

:المسؤوليات

RESPONSIBILITIES:

:يقوم مدير المدرسة بما يلي

Principals will:
• Inform all staff and families about
their

school’s

policy

on

parent

involvement at the start of each
academic year.

 إبالغ كل فريق العمل والعائالت عن سياسة املدرسة
.بشأن مشاركة أولياء األمور في بداية كل عام دراس ي

• Ensure all parents are provided with a
handbook that describes in detail the
school’s education program and all
relevant

policies

that

may

affect

 ضمان تقديم كتيب لكل أولياء األمور يشرح بالتفصيل
برنامج املدرسة التعليمي وكل السياسات ذات الصلة
.والتي قد تؤثر على الطلبة وعائالتهم

students and their families.

Teachers will:
• Contact parents individually when
necessary to discuss academic or
behavioral issues that arise in the
classroom.

:يقوم المدرسون بما يلي
 االتصال بكل ولي أمر عند الضرورة ملناقشة األمور
األكاديمية أو السلوكية محل النقاش في الفصل
.الدراس ي

