
 التعاونیة المدرسیة اللجان -BDFH سیاسة
  

 التدریس، ھیئة وأعضاء المحلي، والمجتمع اآلباء، من ممثلین بھا یوجد تعاونیة مدرسیة لجنة مدرسة كل في تتوفر أن یجب
  .المصنفین والموظفین واإلداریین

 :یلي فیما التعاونیة المدرسیة اللجنة ونطاق أغراض تتمثلق: والنطا األغراض

 وأھداف للمدرسة دعًما التعاونیة الجھود في المدرسي المجتمع إشراك خالل من المدرسیة والبیئة الطالب تحصیل تعزیز
 .المقاطعة

 خطة تكون أن یجب .(SIP) المدرسة تطویر خطة في ورد حسبما ورؤیتھا، المدرسة رسالة لدعم االستراتیجي التوجیھ تقدیم
 .للمدرسة االستراتیجیة الخطة بمثابة المدرسة، برنامج تصمیم مع المدرسة، تطویر

 األمریكیة المقاطعة محكمة أحكام وكذلك كلورادو، في التعلیمیة اإلدارة من ولوائح الفیدرالي، والقانون الوالیة بقانون االمتثال
 .المقاطعة تفویض وكذلك أخرى وعقودٍ  ،DPS/DCTA واتفاقیة بالمقاطعة، اإلیجابي العمل وخطة الساریة،

 یتم كما .المناسبة العامة األماكن في االجتماعات بھذه إشعار نشر وسیتم .للجمھور مفتوحة تعاونیة مدرسة لجنة اجتماعات تكون
 نشر یتم كما واحد، عمل بیوم االجتماع قبل المأل على نشرھا یتم وكذلك للجمھور، وتوفیرھا األعمال جدول من نسخة نشر

 .االجتماع من دقائق بعد العامة على ونشرھا االجتماع مذكرات

  :یلي بما التعاونیة المدرسیة اللجنة وستقوم

 وقادة األمور وأولیاء والطالب، والموظفین، والمعلمین، المبنى، مدیر یتضمن الذي المدرسي المجتمع مع بالتعاون العمل
 المجتمع؛ أفراد من وغیرھم الحي، وممثلي وخدمة األعمال، ورجال المدني، المجتمع

 المدرسة؛ في األساسیة المسؤولیة كونھا المدرسة تطویر خطة على التركیز

 المدرسة؛ برامج وتصمیم المدرسة تطویر خطة لدعم الموارد ومواءمة المتعددة التدابیر استخدام

 المدرسة؛ تطویر خطة على والموافقة والتقییم التوجیھ تقدیم

 في البرامج وتصمیم المدرسة تطویر خطة مع تماشیھا لضمان السنویة المدرسة میزانیة على والموافقة والتقییم التوجیھ تقدیم
 المدرسة؛

 بالمبنى؛ یتعلق فیما (SIAC) بالمدرسة والمحاسبة التطویر لمجلس وفقًا العمل

 المدرسة، مشاركة لتعزیز الحي ومنظمات والخدمیة المدنیة، المنظمات المجتمع، وأعضاء األمور أولیاء مع عالقات إقامة
 المجتمع؛ إلدخال منتدى وتوفیر

 تطویر بخطة تتعلق حیث المقاطعة، تقدمھا التي العمل لھیئة المخصصة األموال استخدام على والموافقة والتقییم التوجیھ تقدیم
 مشكالت بسبب تتم قد التي التعدیالت بشأن التشاور ذلك في بما المدرسیة، البرامج وتصمیم المدرسة، ومیزانیة المدرسة،

 الصغار؛ التالمیذ

 للمشرف؛ بالمرشحین والتوصیة المرشحین مقابلة خالل من المدیر اختیار عملیة في المشاركة



 التعاونیة اللجنة عملیة في المدرسة مدیر مشاركة نسبة بشأن مدخالت إعطاء خالل من للمدیر السنوي التقییم في المشاركة
 ودعمھا؛

 الحاجة؛ حسب والسالمة، االنضباط إجراءات على والموافقة استعراض

 الحاجة؛ حسب الزمني، الجدول أو/و المدرسة تقویم في النظر وإعادة استعراض،

 .المبنى مدیر خالل من بالمقاطعة التعلیم إدارة مجلس إلى المدرسة تصمیم على تطرأ تغییرات أیة بشأن توصیات تقدیم

 :یلي بما التعاونیة المدرسیة اللجنة تقوم ولن

 المدرسة؛ في الیومیة العملیات في المشاركة

 المدرسة؛ داخل (األمور أولیاء أو الطالب، أو الموظفین،) باألفراد المتعلقة القضایا في المشاركة

 (.الحالي DPS/DCTA عقد في وحدھا بالمدرسة الموظفین شؤون لجنة تقف) الموظفین قضایا في المشاركة

 التعریفات

 ومعدل الحضور، :التالیة المجاالت في وبیاناتھ الفردي المدرسي لألداء المقاطعة وضعتھا التي المؤشرات ھي:المتعددة التدابیر
 كتصنیف المختلفة التدابیر من وغیرھا المدرسیة، والسالمة الطالب، واحترام التعلیمیة، والجودة المدرسیة، والقیادة التخرج،
 .(SAR) المدرسیة المساءلة

 خدمات تكوین مثل المختلفة والبرامج والمقاطعة، المدرسة أھدف دعم في المدرسة برامج تصمیم:المدرسي البرنامج تصمیم
 المقاطعة من بتكلیف تمت التي البرامج التصمیم ھذا یشمل وال .الالصفیة واألنشطة خاص،/اختیاریة فصول وإدراج المشورة،

 .الخاص التعلیم أو

 تشمل أن ویمكن .خاصة الحاالت أو للبرامج بالجدول یومیة تعدیالت أو عام زمني جدول وضع تضمن ال:المدرسیة الجداول
 .سنویًا تحدث التي الجدول مشكالت

 لیلة مثل الخاصة المناسبات تعیین بالمدرسة التعاونیة للجنة یمكن ذلك، ومع سنویًا، تقویًما المقاطعة أسست :المدرسي التقویم
 .سنویًا االنتقاء تقریر وبطاقة المدرسة إلى العودة

 .المعدل التقویم أو ،Montessori أو ،K-8 مثل طالبھا، لتعلیم المدرسة توظفھ الذي الواسع النموذج ھو :المدرسي التصمیم

  .السیاسة ھذه لتنفیذ الالزمة اللوائح إصدار للمشرق یحق :اإلجراءات
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