
 للمدارس، األسرتقریر عن اندماج ومشاركة 
 استراتیجیات بناء شراكات قویة فیدیو:

 الفیدیو متاح عبر الرابط:
 https://FormedFamiliesForward.org/resource_category/family-engagement/ 
 

 المتدرجة المتعددة وفي األنظمة  سرمحددات لمشاركة األ ةست
یدرك المعلمون الطالب. وحین والمدارس التركیز على احتیاجات  سرالتي تتیح لأل العالقات الفاعلة ھي تلك ؛اإلیجابیةالعالقات  -1

 رام والثقة. مما یثمر بالمزید من التفاھم واالحت وثقافاتھم،ویقدرون نقاط قوتھم  سراحتیاجات األ
 شارك والتقي باآلخرین في المدرسة   •
 كن مبادراً ببناء العالقات بالمدرسة   •
 اغتنم فرصة المساعدة بالمناسبات  •
 شجع كل افراد العائلة على ان یكن لھم دور فعال  •
 اندمج مع المدرسة بعقل منفتح وتقبل لآلراء •

 
لمدارس  حین تبحث الھا بالمدرسة، فیة الدعم الفعال لنجاح أطفاحین تشارك المدارس وتتعلم كی - تجسد من خالل: ؛سراأل تمكین -2

  لدعم الطالب. سر لبناء معارف ومھارات قویة وفعالة لأل سرسویاً مع األز فرص التعلم یتعزعن سبل 
 االستمرار في طرح االسئلة •
 إذا شعرت بعدم الترحیب توجھ الى االداریین  •
 سرجاد طرق أكثر فعالیة لدمج األالمساعدة في إی •

 
المدارس القویة حین توحد فیما بین أولیاء األمور وكافة أفراد العمل لدیھا التخاذ القرارات  نستطیع أن نراھا من خالل:  ؛القیادة -3

وأھداف وموارد  والقیادة المشتركة فیما بینھم. وحین یكون قادة المدارس الناجحین داعمین الندماج األسر من خالل رؤیة 
 المدرسة بصورة جلیة وواضحة. 

 المشاركة في صنع القرارات بالمدرسة  •
 التواجد والمشاركة في مجلس اآلباء  •

 
معاً لتحدید أھداف االندماج والتي تستند باألساس   سرحینما تعمل المدراس واأل ماھیتھا: ؛بیاناتاألھداف والنتائج المستندة إلى  -4

 النتائج.باألفكار والمعلومات تثري من  سرالمساھمة المتبادلة من األ طالب والمدارس.على البیانات المتاحة عن ال
 دائما سرد القصة ما وراء البیانات یساعد في استیعابھا   •
 اجراء استطالعات الرأي یسھم في تطبیق التغییر  •
 استخدام البیانات الناتجة عن استطالعات الرأي في توجیھ التطویر •

 
دید من االشكال والقنوات والمدارس الع سرقد تتخذ االتصاالت فیما بین األ ؛األبعاد، والدعم المتعدد المستویاتاالتصاالت متعددة  -5

  والطالب بشكل ھادف. سرالمتاحة. قد تجسد وتعكس مستویات الدعم وتدرجھا كیفیة وضع استراتیجیات اشراك األ
 وجھاً لوجھ) أوالً (المباشرة الحرص على المقابالت  •
 ركة والدفاع عن طفلك المشا •
 توفیر وقتاً أكثر حین حاجة الطلب للمزید من الدعم  •

 
تعد األسر شریك رئیسي في حل المشكالت بطریقة فاعلة لتلبیة احتیاجات الطالب الذین ھم في حاجة   ؛المشكالتالتعاون في حل  -6

 .لمزید من الدعم. خاصة من یتلقون دعماً في المستویین الثاني والثالث
 لمعلومات التي تبني فھماً مشتركاً. مشاركة ا •
 الثقة وتوطیدھا بالمدارس إلحراز التقدم البد من بناء  •
 العمل قدماً لتحقیق األھداف المشتركة لنجاح الطالب  •
 التركیز المستمر على نجاح الطالب •
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