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مجلس مجتمع المدرسة
تسجيل االجتماع
 25سبتمبر 2017
من الساعة  5:30إلى الساعة  6:30مساء
مكتبة رايلي
بحضور :مارسيال كاستيو ،وسونيا جونزاليس ،وكريستي بولسون ،وإدوارد خاتار ،وسوزان بوسيرو ،وكريس ميتشنر،
وإيفانجيلينا ف ،.وخوسيه ر .جارسيا ،ونادية روكوود ،وجوليا والدروب ،وهيذر بينيت ،وسارة فرح ،وجيم مارتن ،ورونالد
أوربين.
يبدأ االجتماع في الساعة  5:30مسا ًء
نرحب بالجميع.
لم يتمكن ممثلو مسؤولي النقل من حضور االجتماع وأعربوا عن أسفهم .وسيحاولون حضور االجتماع القادم.
كان هناك الكثير من النقاش حول جمع التبرعات وما إذا كان ينبغي أن تُعقد ليلة فنية بديسمبر .وقد قرروا أن ديسمبر على
األبواب فمن الممكن تحديد الليلة الفنية في يناير .وتم طرح أفكار أخرى مثل تجريف طرق المشاة خالل فصل الشتاء .تقوم
جمعية ليجو – وهي عبارة عن مجموعات من خريجي الفرقة الرابعة والخامسة ممن يدرسون المفاهيم الهندسية -بالفعل بجمع
المال في الصناديق (لذا يرجى مواصلة إرسال التبرعات إلى المدرسة) .واقترحت السيدة والدروب إعداد الوجبات الخفيفة في
الواليات المتحدة األمريكية ( )Snackin’ In the USAلجمع التبرعات والتي أعدت في رايلي قبل بضع سنوات .وتناول
النقاش أيضًا ما يجب أن يفعله جامعو التبرعات لجمع األموال .وتحدث المعلمون عن الرحالت الميدانية .أعرب أحد أولياء
األمور عن رغبته بتقديم المزيد من المكافآت على السلوك اإليجابي .يجب على الحضور تقديم أفكارهم في االجتماع المقبل
وسنقوم على ذلك بوضع خطط نهائية.
يُجرى حاليًا تشكيل رابطة أولياء األمور والمعلمين .واعتذرت السيدة مندوزا عن حضور االجتماع ولكن طلبت من األسر
البحث عن معلومات حول انتخابات رابطة أولياء األمور والمعلمين التي ستعقد قريبًا.
وعرض ناظر المدرسة السيد مارتن الرؤية الجديدة التي طرحتها هيئة التدريس في الصيف الماضي .وتحت شعار "مدرسو
رايلي رؤيتنا هي :الحلم ،واإلبداع ،وتحقيق اإلنجازات سويًا" ،كان هناك نقاش حول كيف يمكن للمدرسة العمل مع األسر
لتحقيق هذه الرؤية .يعتقد أعضاء مجلس مجتمع المدرسة أن المدرسة تقوم بعمل جيد في إخطارهم بفعاليات المدرسة
والمناسبات التي تعقد بها .ويعتقد األعضاء أن هناك احتمالية لحضور خريجي مدرسة إيست أو هاي الند الذين كانوا بمدرسة
رايلي إلى قاعاتها في مايو أو يوليو .وأكد أعضاء مجلس مجتمع المدرسة على أهمية إعالم الطالب بأن الوقوع في األخطاء
أمر عادي وأن األخطاء في الواقع تساعدهم على التعلم .واقترحوا أن نتدارس كلمة أو عبارة واحدة في األسبوع ليدرك الطالب
أن النجاح يستغرق الوقت ويحتاج إلى المثابرة .واقترحوا أيضًا عرض أعمال الطالب حتى يشعروا بالفخر بما قاموا بابتكاره.
ويرى مجلس مجتمع المدرسة أن فكرة تصميم الطالب صورة تتماشى مع الرؤية الجديدة هي أمر جيد حيث يمكن إعادة
طباعتها على القمصان والملصقات .ورأى أعضاء مجلس مجتمع المدرسة أن الرؤية يمكن أن تتحقق من خالل شعور األطفال
بالسعادة والنجاح ومعرفة أنهم يتلقون الرعاية واالهتمام (ويظن األعضاء أن هذا األمر يحدث حاليًا) .يود مجلس مجتمع
المدرسة أن يشاهد نس ًخا كبيرة من الملصق معلقة في أرجاء المدرسة ،مع إمكانية تغيير الصور .
وتحدث ناظر المدرسة السيد مارتن مع مجلس مجتمع المدرسة عن الميزانية .في الغالب ،نحن ننفق الدوالرات التقديرية على
هيئة التدريس مما يسمح بوجود صفوف دراسية أصغر مع توفير المزيد من المساعدين المهنيين ودعمهم في الجوانب غير
التعليمية.

التميّز والمساواة :لكل طالب ،لكل صف دراسي ،في كل يوم.

www.slcschools.org

تسجيل اجتماع مجلس مجتمع
المدرسة
المنطقة التعليمية بمدينة سولت ليك

كان هناك سؤال حول جامع التبرعات الخيرية الذي وافق عليه مجلس مجتمع المدرسة الشهر الماضي .والهدف هو جمع
األموال واإلمدادات لألحياء الفقيرة في والية تكساس التي تضررت بسبب إعصار هارفي .وسيتحقق ناظر المدرسة السيد
مارتن من فحص هذه األمور.
انتهى االجتماع في الساعة  6:30مسا ًء .سيعقد االجتماع التالي يوم االثنين  27نوفمبر في الساعة  5:30مسا ًء  .سجل
االجتماع جيم مارتن.
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