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 دعوة للمتطوعين من أولياء األمور/ مقدمي الرعاية للطفل
 

 8 -الروضة لجنة مراجعة برنامج الرياضيات للصفوف من 
2017-2018 
 

لبرنامج امج لجنة مراجعة البربرعاية لتقديم خدمات متطوعين من أولياء األمور/ مقدمي ال بتوظيف يقوم مكتب التدريس والتعليم
هذه فرصة رائعة للعمل بشكل تعاوني مع قطاع عريض من المجتمع في مشروع سوف . 8 –ة الرياضيات للصفوف من الروض

  يؤدي بشكل مباشر إلى تطوير اإلنجاز والتحصيل من أجل جميع الطالب. 
 

مدارس بروكلين العامة ومناهجها خالل عملية مراجعة، والتي  ، تدخل جميع برامج2004منذ ما هي عملية مراجعة برنامج؟ 
لها تقوم لجنة ما بجمع معلومات وفح  بيانات إلعداد أهداف معينة وتحديد استراتيجيات من أجل التطوير المتتمر من خال

العمل من خالل  متئوليةللبرنامج. إن هدف عملية المراجعة هو تحتين إنجاز وتحصيل الطالب. تتحمل لجنة مراجعة البرنامج 
في دورته الثانية من مراجعة البرنامج.  8 –مج الرياضيات للصفوف من الروضة . يدخل برناعلى حدة هذه العملية لكل برنامج

 .2005بعام  12 –تم إجراء آخر مراجعة لبرنامج الرياضيات الخاص بالصفوف من الروضة 
 

ف وس تتضمن لجنة مراجعة البرامج معلم، متئول إداري، وممثلي ولي األمر. من هم األفراد المدرجون على قائمة اللجنة؟
شيني، ومنتق برنامج الرياضيات للصفوف من الروضة تلبرامج، ميج ماكبير مديري ا ECSيترأس لجنة التعليم التابعة للواليات 

ات، إلتزام الترية، أن ، تحليل بيانعلى إستعداد لفح  وبحث الدراسة الحالية اللجنة ، كاثلين هاببارد. يجب أن يكون أعضاء8 –
ثالثة من  –اثنين  نحن نبحث عنوتقدير العمل التعاوني.  ةالجماعي يع المعالجةجابات، تشجاإلوليس  لةوفرة من األسئ يكون لديهم

 *المختلفة. عبر الصفوف والمدارس اجعة البرامج هذه، كما أننا نبحث أيضًا عن ممثلين أولياء األمور من أجل لجنة مر
 

عامين من عمل اللجنة. ينبغي أن  إلىعام واحد ة بأكملها لبرنامج واحد قرابة اجعسوف تتتغرق عملية المر اإللتزام بالوقت:
 4المدرسة بصورة شهرية )تعقد في يوم األربعاء الثاني من كل شهر من  للجنة من حضور اجتماعات ما بعدا أعضاءيتمكن 
األعضاء بمراجعة المعلومات، طرح أسئلة، متاًء(. في الفترة ما بين إجتماعات ما بعد المدرسة الشهرية، سوف يقوم  6 –متاًء 

 ينبغي أن يتمكن أعضاء اللجنة من حضور هذه االجتماعات.والمشاركة في أنشطة كما تم تحديدها بواسطة اللجنة. 
 يونيو 13مايو،  9ابريل،  11مارس،  14فبراير،  14 يناير، 10 هي كاآلتي 2018إن تواريخ إجتماعات هذا العام 

 
 

، يرجى ملء طلب )أنظر 8 –بتقديم خدماتكم في لجنة مراجعة برنامج الرياضيات للصفوف من الروضة  مكماهتمافي حالة 
 ديسمبر. 29وإرساله طبقاً للتعليمات بحلول المرفق( 

 2018، يناير 5سوف يتم إخطار ممثلي أولياء األمور/ مقدمي الرعاية للطفل بحلول 
 

مختلفة، قد يتم التماح بتخصي  إعتبارات س ووجهات نظر مداراركين للتأكد من القيام بتمثيل اء المشسوف يبحث الرؤس *عند القيام بتشكيل لجان،
عن مجال محدد يرتبط بصورة مباشرة بالبرنامج تحت المراجعة. تتند القرارات النهائية الستحقاق  أساسيةخاصة ألولياء األمور ممن لديهم معلومات 

 التدريس والتعليم. إلى نائب مدير مكتبعضوية اللجنة 
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 29. بحلول "Town Hallهذا الطلب إلى مكتب المنح ومراجعة البرامج، الطابق الخامس، دار البلدية " يجب أن يصل
يناير. إرسال نسخة ورقية أو بريد إلكتروني على  5. سوف يتم إخطار أولياء األمور بحلول 2017ديسمبر، 

meg_maccini@psbma.org !شكراً لكم 
 
 

 المدارس العامة في بلدة بروكلين
 : مراجعة البرامجممكتب التدريس والتعلي

 
 2018-2017الطلب الخاص بأولياء األمور/ مقدمي الرعاية للعام  –لجنة مراجعة البرامج 

 
 8 -مراجعة برنامج الرياضيات للصفوف من الروضة 

 
تتضمن عملية  .فإن ذلك يعتبر إلتزام تطوعي طويل األمد لبرامجالرعاية في لجنة مراجعة ام ممثلي أولياء األمور/ مقدمي كبصفت

المراجعة أربعة مراحل، وسوف تستغرق عادةً من عامين إلى ثالثة أعوام. خالل العامين االثنين األولين سوف يتم إجراء 
يوم. سوف يتم عقد مساًء( وواحد أو اثنين من اجتماعات طوال ال 6 –مساًء  4إجتماعات ما بعد المدرسة بصفة شهرية )

 األعضاءبمقدور  ينبغي أن يكون. مراحلة بينما تقوم اللجنة باستكمال العملية ذات األربعة بأعوام الحق اجتماعات عرضية
  حضور االجتماعات وينبغي عليهم توقع الوقت المنقضي الخاص بعمل اللجنة بين االجتماعات.  

 
أن الدراسة الحالية، تحليل بيانات من مدارس بروكلين العامة، إلتزام السرية، ببحث  يجب أن يكون أعضاء اللجنة على إستعداد

 وتقدير العمل التعاوني. * ةالجماعيتشجيع المعالجة يكون لديهم وفرة من األسئلة وليس اإلجابات، 
 

عات اللجنة الشهرية في لتواصل ما بين المجموعة. سوف تبدأ اجتماالبريد اإللكتروني كوسيلة ل سوف يعتمد أعضاء اللجنة على
 .2018 ينايرشهر 

 
 اإلسم:

 
 :2018-2017صفوف األطفال بالعام الدراسي    المدرسة: 

 
 بريد الكتروني:    هاتف:

 
 

)برنامج  STEPs to Successبرنامج خاص بالمدارس العامة في بلدة بروكلين مثل  هل يشارك طفلكم في
)برنامج المنح  Metco ،African American and Latino Scholars Programخطوات إلى النجاح(، 

 يرجى وضع دائرة على البرنامج المختار.الدراسية للطالب الالتينيين واألمريكيين األفارقة(؟ 
 
 

 ؟8 –في لجنة مراجعة برنامج الرياضيات للصفوف من الروضة  لماذا أنتم مهتمون بتقديم خدماتكم
 
 
 
 

 ماعية، المعرفة/ الخبرة، على آخره(؟مهارات جماذا سوف تقدمون للجنة )
 

 
 

تسند القرارات النهائية الستحقاق عضوية اللجنة  مختلفة.س ووجهات نظر مدارتأكد من القيام بتمثيل سوف نتطلع لل *عند القيام بتشكيل لجان،
 إلى نائب مدير مكتب التدريس والتعليم.)أولياء األمور والمعلمين( 

 
 

 
 

 meg_maccini@psbma.orgعن مراجعة البرنامج:  روني أو تواصلوا مع ميج ماتشيني للمزيد من المعلوماتقوموا بإرسال بريد الكت
2427-730 (617) 
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