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احضر منتدى أولياء األمور15والمدير العام!

كل أولياء أمور وعوائل وأعضاء مجتمع مدارس دنفر العامة ( )DPSمدعوون إلى منتدى أولياء األمور والمدير العام
المميز القادم .انضم إلينا في محادثتنا حول رؤية المنطقة التعليمية إلنشاء الصفوف التي تكون ممتعة وصارمة
ومخصصة وتعرف كيف أن المنطقة التعليمية تعيد تعريف معنى أن تكون متخرج ناجح من مدارس دنفر العامة.

حول منتدى أولياء األمور والمدير العام
 المنتديات هي جلسات منتظمة يتعلم فيها ممثلو أولياء األمور عن المبادرات الرئيسية للمنطقة التعليمية
من المدير العام توم بوسبرج.
 يتلقى ممثلو المنتدى أي ً
ضا معلومات قيمة وأدوات لتساعد في دعم نجاح أطفالهم في المدرسة وفي المنزل.
 تم إعطاء ممثلو المنتدى األدوات لمشاركة المعلومات من المنتدى مع مديرهم واللجنة التعاونية المدرسية
(/)CSCمجلس إدارة المدراس ومجاميع الريادة ألولياء األمور ،مثل اللجان االستشارية ألولياء األمور
التابعة لبرنامج اكتساب اللغة اإلنجليزية  ELA PACأو منظمات أولياء األمور والمدرسين  PTOأو
جمعيات أولياء األمور والمدرسين .PTA
 إن ممثلو المنتدى قادرين على صنع تغيير إيجابي في مدرستهم وكذلك المنطقة التعليمية.

انتباه عوائل برنامج  :ELAانضم إلينا في برنامج اكتساب اللغة اإلنجليزية على مستوى المنطقة التعليمية
( )ELA DACفي منتدى أولياء األمور (انظر للجانب الخلفي للتفاصيل)
الخميس الموافق  24سبتمبر 2015
مبنى ( )National Western Complexالواقع في
4655 Humboldt St., Denver
احضر واحدة من الجلستين المتطابقتين
جلسة الصباح | من الساعة  9:15ص  11:15 -ص
جلسة المساء | من الساعة  6:15م  8:15 -م
تتوفر الترجمة ووجبات غذائية وعناية باألطفال (بعمر  )12-3بدون كلفة
للمشتركين.
توفر المواصالت ألولياء األمور المشمولين بقانون (تايتل  .)1اتصل بالرقم
 720-423-2238لطلب خدمة المواصالت قبل  18سبتمبر
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يرجى التسجيل قبل الجمعة الموافق  18سبتمبر

سجل أون الين على http://face.dpsk12.org :
اتصل بالرقم • 720-423-2283
ّ
عندما تؤكد حضورك ،فأن تأكيدك سيساعدنا على التخطيط بصورة مناسبة بالنسبة لعدد المقاعد وتزويد الطعام والعناية باألطفال.
ارسل الرسالة التالية  @murofspdللرقم  720-545-1740بعد أن تسجل لغرض التذكير والتحديث!

أصبح ممثل لبرنامج !ELA DAC
انضم إلينا من أجل منتدى أولياء األمور والمدير العام واللجنة االستشارية على مستوى المنطقة التعليمية لبرنامج
اكتساب اللغة اإلنجليزية ()ELA DAC
 24سبتمبر  | 2015مبنى ( )National Western Complexالواقع في Humboldt St., 4655
Denver

حول ELA DAC
إن الـ  ELA DACهي اجتماعات منتظمة حيث يتعرف أولياء أمور التالميذ الذين يتكلمون لغة غير اإلنجليزية على
كيف تقوم المنطقة التعليمية بدعم نجاح متعلمي اللغة اإلنجليزية ()ELLs
سيتعرف ممثلو  ELA DACأيضًا على حقوقهم ومسؤولياتهم كأولياء أمور  ELLsوكيفية الدفاع بأفضل طريقة من
أجل تالميذهم متعلم (متعلمي) اللغة اإلنجليزية  ELLيكون أولياء أمور برنامج  ELAقادرين على التغيير اإليجابي
في مدرستهم والمنطقة التعليمية من خالل كونهم صوت متعلمي اللغة اإلنجليزية.
سوف يتلقى ممثلو  ELA DACمعلومات قيّمة وأدوات لتساعد في دعم نجاح أطفالهم في المدرسة وفي
المنزل.
يتم إعطاء أدوات لممثلي  ELA DACلمشاركة المعلومات من اللجنة االستشارية على مستوى المنطقة التعليمية
( )DACمع مدير مدرستهم واللجنة االستشارية ألولياء األمور التابعة لبرنامج اكتساب اللغة اإلنجليزية ()ELA PAC
واللجنة التعاونية المدرسية (/)CSCمجلس إدارة المدراس وعوائل برنامج  ELAاآلخرين.

جدول أعمال منتدى أولياء األمور الجديد وبرنامجELA DAC
)جلسات معلومات مدمجة للفترة الصباحية فقط(
 8:00ص

(جلسات معلومات مدمجة للفترة الصباحية فقط)

لتقدير واحترام وقت أولياء أمورنا ،سنستمر بدمج منتديات أولياء األمور مع
اجتماعات اللجنة االستشارية على مستوى المنطقة التعليمية لبرنامج .ELA

 9:15ص

 10:00ص

جدول أعمال منتدى أولياء األمور الجديد وبرنامج
ELA
DAC
منتدى أولياء األمور وبرنامج
ELA
DAC

منتدى أولياء األمور والمدير العام

هنالك جدول أعمال جديدة لهذه الجلسات المشتركة للمعلومات:

 09:15ص  11:15 -ص

 سيحضر ممثلو  ELA DACاجتماع  ELA DACلمدة ساعة واحدة بعد كل
جلسة معلومات صباحية لمنتدى أولياء األمور والمدير العام من الساعة
 11:30ص  12:30 -م.

اجتماع ELA DAC

 سيتم توفير وجبة غداء وترجمة فورية والعناية باألطفال والمواصالت.

 11:15ص
 11:30ص

 11:30ص 12:30 -م
 12:30م
 01:00م

يرجى التسجيل قبل يوم الجمعة الموافق  18سبتمبر
سجل لحضور منتدى أولياء األمور واجتماع  ELA DACمن خالل
ّ
سجل عن طريق اإلنترنت على:
االتصال بالرقم  2283-423-720أو ّ
http://face.dpsk12.org
عندما تؤكد حضورك ،فهذا سوف يساعدنا على التخطيط بصورة مناسبة بالنسبة لعدد المقاعد وتوفير الطعام والعناية باألطفال.

(انظر إلى الجانب الخلفي من الصفحة لمزيد من التفاصيل التي تخص منتدى أولياء األمور والمدير العام)

