
فھم الباب األول
(Title1)

 مصدر تمویل اتحادي یعزز اإلنصاف
ویدعم تعلم الطالب



ما ھو العنوان األول؟
●  التمویل االتحادي الملحق

 بقانون نجاح كل طالب،
 المعروف سابقاً باسم ."ال
 "طفل متأخر عن التعلم

●  تخصص األموال على
 أساس عدد الطالب المؤھلین
 للحصول على وجبة غداء

 مجانیة أو مخفضة في
 .المدرسة

●  وتھدف األموال إلى مساعدة
 الطالب والمدارس على الحصول

 على الموارد الالزمة للتعلیم
 .الجید

●   :یمكن استخدام األموال من أجل
○ المعلمین

○ مواد/لوازم الشراء
○ المشاركة العائلیة

○ التعلم المھني



 كیف یبدو ھذا في نظام
 المدارس العامة مقاطعة

  ....ویك

● المدارس االبتدائیة %45+
● المدارس الثانویة %50+

○  في ھذه النسبة المئویة أو أعلى من
 الطالب المؤھلین للحصول على
 وجبة غداء مجانیة أو مخفضة

.الحصول على تمویل الباب األول

 مدرسة في المدارس العامة 21-20.
 لمقطاعة وایك تتلقى تمویال الباب األول في

  السنة الدراسیة. 61

 وتسمح البرامج على مستوى المدرسة لھذه
 .األموال بإفادة جمیع الطالب في المدرسة



 المشاركة العائلیة
 ھي جزء مھم من
 ...الباب األول

 :مدرستنا ترید

●  شراكة مع األسر لتعزیز
 .النجاح لجمیع الطالب

 من تمویل مدرستنا للعنوان 1%
 األول مخصص للمشاركة

 العائلیة. یرجى مراجعة وإعطاء
 مالحظات حول سیاسة المشاركة

 العائلیة لدینا لفھم ومساعدتنا
 على اتخاذ قرار بشأن كیفیة

 !استخدام ھذا التمویل



... اآلولیاء لدیھم الحق في معرفة

●  مؤھالت معلمي أطفالھم في
 الفصول الدراسیة. قم بھذا
 .الطلب من خالل المدیر
●  إذا تم تدریس الفصول
 الدراسیة من قبل بدیل غیر

 .معتمد لمدة 4 أسابیع أو أكثر

●  ن یلتحق أطفالھم بمدرسة تتلقى
 تمویالً من الباب األول وتدیر
 .نموذجاً على مستوى المدرسة

●  كیف تؤدي مدرسة أطفالھم من
خالل بطاقة تقریر المدرسة.  -
 تشرین الثاني/(نوفمبر أو كانون

 األول)/دیسمبر النشر



...شریك معنا من أجل نجاح الطالب

 :طرق لمعرفة ما إذا كان طفلك یفي بمعاییر مستوى الدرجة

● .التواصل مع معلم طفلك في كثیر من األحیان
● .اقرأ جمیع التقاریر حول أداء طفلك التي یتم إرسالھا إلى المنزل
● !ال تتردد في طرح األسئلة

 :كیف یمكنك المساعدة في المنزل

● .تأكد من إكمال الواجبات المنزلیة
●  .اقرأ ، ا كتب وتحدث مع طفلك كل یوم
● .البحث عن طرق لتطبیق التعلم في التجارب الیومیة



 شكرا ً على وقتك ونحن نتطلع إلى العمل معكم
 !ھذا العام


