
مشاركة العائالت في برنامج فیرجینا للدعم المتدرج   تعزیز  
 
 

جينا للدعم المتدرج  نامج ف�ي (ب.ف.د.م.)، صمم هذا التق��ر ل�كون بمثابة استكماال لمقاطع الف�ديو الخاصة بمشاركة العائالت ب�ب
جينا للدعم المتدرج (ب.ف.د.م.).  وع برنامج ف�ي �ك العائ�ي لم�ش ف فوروارد، ال�ش  المقدمة من فورم�د فام�ل�ي

ف وعائالت �قدمون نصائح عمل�ة   ف العائالت  حوت مقاطع الف�ديو هذە مشاركات صوت�ه لمعلمني لبناء عالقات ق��ة ف�ما بني
 والمدارس. 

 
ي تقوم بها العائالت�شطة األ توجهات و الو  ها: المعتقداتبأنيتم تع��ف مشاركة العائلة   .لقد وثق البحث ج�دا�  1لدعم تعلم أطفالهم   الئت

: الحصول ع� أع� الدرجات الدراس�ة واأل�اد�م�ة (ع�ب مست��ات الحالة  
�
ي المدراس متضمنا

فوائد اندماج ومشاركة العائالت �ف
، تطور مستوى الحضور   )،صل / مستوى تعلم الوالدينالعرق أو األ  / -ح.ق.ج. -االقتصاد�ة واالجتماع�ة  تحسن مستوى  المدر�ي

ف نتائج كافة الطالب 2الجزاءات التأديب�ةتقي�م الذات وقلة  ف العائلة والمدرسة �ي المفتاح الرئ��ي لتحسني ا�ة ف�ما بني  3إجماً� تعد ال�ش

 بناء عالقات إیجابیة وتمكین العائالت :الفیدیو األول
 

 �شكل ج�دتتيح 
�
 :العالقات اإل�جاب�ة ل�ل من المدارس والعائالت بالعمل س��ا

 .بناء العالقات ل�سب الثقة وتبادل األفكار •
ي لألطفال بالمدارس-دعم النمو االجتما�ي  •

 .العاط�ف
 ت��د ق�ام األطفال بالعمل الصالح •

�
 .الثقة أن العائالت دوما

 .ع� الحضورتلب�ة االحت�اجات الرئ�س�ة للطالب �شجعهم  •
ة عما �حتاجون •  .سل العائالت مبا�ش
 مع العائالت •

�
 ولط�فا

�
 .كن أمينا

 .بناء العالقات ي�� المحادثات الصعبة و�جعلها مثمرة •
ي التقدم.  •

ي �سهم �ف  االستعداد للمهام الصعبة الئت
حات وحلول قبل مشاركة المشكلة •  لمق�ت

�
 .تح�ف ذهن�ا

 
وا و�كونوا   ف العائالت ل�ي اء ف�ما يتعلق بأوالدهم: تمكني  كالخ�ب

اء ف�ما يتعلق بأطفالهم.  إخبار  •  العائالت أنهم الخ�ب
هم ع� نتائج األطفال مساعدة •  .العائالت لرؤ�ة تأث�ي
 بالمسؤول�ة. العائالت للمساعدة لتشاركهم الشعور  سؤال •
ل�ة • ف  .مقابلة العائالت لالطالع ع� ح�اة الطالب الم�ف
 .ب أخرى من الطالبدعوة العائالت الستكشاف جوان  •
ل • ف ي الم�ف

 .�شجيع العائالت ع� دعم المبادرات �ف
ف العائالت من الوصول ال�س�ي للمعلومات المدرس�ة •  .تمكني

 ج المتعدد األبعادھالقیادة المدرسیة والن :الفیدیو الثاني
 

 :الق�ادة الق��ة تجعل مشاركة واندماج العائالت ع� قمة األول��ات
ي  •

ات �ف  .الممارسات المدرس�ة بواسطة الق�ادةدفع التغي�ي
 .ضبط الثقافة والتناغم لتشجيع اندماج ومشاركة العائالت •
 ."�سي�ي المحادثات" ع�ب تصم�م و�شك�ل الممارسات الشاملة •
ات وتطور فعاليتها مع تقدم الزمن •  .توقع نمو التغ�ي
ح�ب بالمشاركات العائل�ة لدعم االندماج •  .ال�ت
ام باندماجهابعد دعوة العائلة، البد  • ف  .من االل�ت

 
1Nelson (2014)-Weiss, Lopez, Kreider & Chatman  
2Nelson (2014)-Weiss, Lopez, Kreider & Chatman  
3Mapp & Kuttner (2013)  



ف لتوط�د العالقات العائل�ة •  .تدر�ب ومتابعة الموظفني
 .استخدام الب�انات لتحد�د األهداف ومعايرة التطور •
ف نهج عق�ي �قدر المشاركة والتعاون •    .توطني

 
 :والطالب  العائالتمناهج متعددة األبعاد والمست��ات لتلب�ة احت�اجات 

ون�ة ووسائل التواصل االجتما�ي إلرسال المعلومات. استخدام المراسالت الورق�ة، ا  •  لهاتف�ة، واالل�ك�ت
 .المثابرة الجاهدة للوصول للعائالت •
ي �شجيع العائالت ع� المشاركة •

 .تجن�د لطالب للمساعدة �ف
ي استخدام وسائل التواصل مع العائالت •

 .التن�ع �ف
ف ع� التأ�د من فهم العائالت للرسائل المرسلة  • ك�ي لال�ت ف  .إليهم بالم�ف
 .الموجهة للعائالت الت�قن من وض�ح مغزى الرسائل •
ي يتم اقامتها •  .مرونة توق�ت وموقع المناسبات الئت
ي التعل�م •

 .مراعاة تن�ع نهج العائالت �ف
  

 استخدام البیانات وحل المشكالت  العائالت: تفعیل مشاركة  :الفیدیو الثالث
 

ف العائالت والمدارس    من خالل العمل س��ا كف��ق دعم تعل��ي ل�ل طالب حل المشكالت بالتعاون ف�ما بني
 .االنتباە إ� المصطلحات اللغ��ة الغامضة ع� أفراد اال�ة •
 .االنتباە إ� أمارات عدم الفهم باالجتماعات •
�ن باالجتماعات • ح كافة المصطلحات لتسي�ي متابعة كافة الحا�ف  .�ش
ي اتخاذ القرارات للحاجةار العائالت بصورة واضحة اخب •

 .لمساعدتهم �ف
 استقطاب الرؤى العائل�ة لفهم الطالب �شكل أفضل.  •
ات�ج�ات •  .تقبل مشاركات العائالت ف�ما �خص األهداف واالس�ت
ف واخطار والعمل مع العائالت • ي لتمكني

 .تحض�ي الوقت ال�ا�ف
ات� •  .ج�ات أل��� فاعل�ةاالندماج ومشاركة العائالت لتط��ر االس�ت

 
 �عمل ع� التوج�ه الصحيح للتعاون ف�ما بينهما:   استناد األهداف والنتائج ع� ب�انات واضحة

 استخدام الب�انات لتقي�م وتط��ر احت�اجات االستجابة وأهدافها.  •
 .تحد�د األهداف بناءا� ع� نتائج الطالب ومدخالت فرق العمل •
 .العائالت بناءا� ع� الب�اناتتع��ف نجاح مشا�رة واندماج  •
ا�ة االندماج لدعم التعلم • ف ع� �ش ك�ي  .ال�ت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :     www.FormedFamiliesForward.org.الف�ديوهات متاحة ع�ب الرابط التا�ي
 

جينا للدعم المتد • وع برنامج ف�ي �ك العائ�ي لم�ش ف فوروارد، ال�ش  رج (ب.ف.د.م.). هذا التق��ر مقدم من فورم�د فام�ل�ي

جينا.  • وع تابع لقسم التعل�م بوال�ة ف�ي جينا المتدرج هو م�ش  برنامج دعم ف�ي
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