مدرسة رايلي االبتدائية
South 800 West 1410
Salt Lake City, Utah 84104
801.974-8310

مجلس مجتمع المدرسة
تسجيل االجتماع
 27نوفمبر 2017
من الساعة  5:30إلى الساعة  6:30مساء
مكتبة رايلي
بحضور :إد برايس ،ونادية روكوود ،وكريستي بولسون ،وساندرا بونديا ،وجوليا والدروب ،وكريس ميتشينر ،وفتاح بارتش ،وإيرما
كيروز ،وإيزابيل غونزاليس ،وخوسيه غارسيا ،وسونيا غونزاليس ،وآنا إفانجيليستا ،وجيم مارتن ،ورونالد أوربين.
يبدأ االجتماع في الساعة  5:30مسا ًء
نرحب بالجميع.
تحدث إيد برايس ممثل قسم وسائل النقل بالحي عن المخاوف التي أعرب عنها مجلس مجتمع المدرسة الربيع الماضي .في المقام األول،
كان مجلس مجتمع المدرسة قلقًا حيال الفتات المدرسة غير المضيئة في طريق  . South and 800 West 1300في السابق ،أبلغ مجلس
مجتمع المدرسة أنه تم إزالة الفتات المدرسة عند تركيب إشارة المرور .أخبر السيد برايس مجلس مجتمع المدرسة أن سكوت فان هورنر
يعمل حاليًا على إعادة تقييم الحاجة إلى الفتات المدرسة المضيئة وسيعاود التواصل مع إدارة النقل ومجلس مجتمع مدرسة رايلي عند إنهاء
عملية التقييم .أخبرت الدكتورة بوينديا من مكتب المنطقة أنه في إيست هاي ،تظاهر مجلس مجتمع المدرسة من أجل إجراء بعض
التعديالت في تدفق حركة المرور .اقترحت الدكتورة بوينديا أن نتواصل مع راشيل كيتيرر رئيس مجلس مجتمع المدرسة في إيست
لمعرفة المزيد من المعلومات حول هذه العملية .وتقرر أيضًا أن مجلس مجتمع المدرسة سيجري استطالعًا يسأل فيه أولياء األمور ما إذا
كانوا يصحبون أطفالهم بالسيارة إلى المدرسة أو إذا كان األطفال يمشون أو يركبون الدراجة .ويتبع هذا االستطالع االستفسار عن األسباب
التي قد تجعل أولياء األمور يصحبون أطفالهم بالسيارة إلى المدرسة بدالً من تركهم يذهبون إليها مشيًا (هل لذلك عالقة بسالمة األطفال)
سيقوم السيد إربن بإعداد مذكرة مع هذا االستطالع إلرفاق خريطة الطريق األكثر أمانًا بها عند العودة إلى المنزل.
الدكتورة بوينديا هي مديرة مدارس فوكس في مكتب الحي .وعرضت خطة الحي لدعم المدارس التي تواجه صعوبات .حصلت مدرسة
رايلي على المعدل  Cولذلك فمازالت تتلقى الدعم من مكتب الحي ،للتأكد أن معدلها لن ينخفض عن  .Cأجابت الدكتورة بنديا عن أسئلة
أولياء األمور المتعلقة بهيكل الدعم.
وأوضح الناظر مارتن أن المدرسة لديها جرس للباب تم تركيبه منذ نحو عام .لم يتم استخدام جرس الباب حيث أننا أبقينا أحد األبواب
مفتو ًحا .وقد بدأنا استخدامه هذا األسبوع لضمان سالمة مدرستنا وأطفالنا .يجب على الزائرين قرع الجرس واالنتظار حتى يسمح لهم
بالدخول .إذا لم يكن المكتب متأكدًا من هوية الشخص الزائر ،فسيسأل الشخص عن معلومات محددة قبل السماح له بالدخول .يعتقد مجلس
مجتمع المدرسة أن هذا إجراء منطقي للحفاظ على سالمة الطالب .سيتم إرسال رسالة إلى المنزل في  29نوفمبر } حول هذا التغيير.
وتابع مجلس مجتمع المدرسة نقاشه حول جمع التبرعات .وأحد األسئلة التي تم طرحها هي أي من طرق جمع التبرعات الحالية مثل بيع
الشكوالتة والوجبات الخفيفة قد وفرت أكبر نسبة من التبرعات للمدرسة .سننظر في هذه السؤال .في غضون ذلك ،قد قررنا السهر
لمشاهدة فيلم في  25يناير } الساعة  5:30مسا ًء .ستقوم ماريا مندوزا بتنسيق ذلك األمر .تستخدم التبرعات لمكافآت الطالب
والرحالت الميدانية .وسنقوم بعمل كتاب للوصفات به وصفات األسرة التي يحبونها .وستقدم السيدة والدروب بطاقة الوصفات بلغات
متعددة ترسل إلى منازل الطالب قبل إجازة الشتاء ثم مرة أخرى في يناير .سنحتاج إلى تسليم الوصفات مع الصور إن أمكن بنهاية شهر
يناير .وبعد ذلك ستقوم السيدة والدروب بكتابة الوصفات حتى تكون قابلة للنشر في كتاب.
وتم طرح تقرير رابطة أولياء األمور والمعلمين على جدول األعمال حتى تقدم مندوزا المزيد من المعلومات.
قام الناظر مارتن بعرض العديد من الشرائح التصويرية حول خطط الطوارئ الخاصة بنا و وقدم إلى أعضاء مجلس مجتمع المدرسة
نس ًخا مفصلة عن هذه الخطط .وتمكن اآلباء من طرح األسئلة ومناقشة إجراءات السالمة لمدرسة رايلي .وسأل أحد الوالدين عما إذا كانت
هناك طرق إلخالء المبنى في حاالت الطوارئ ،عند باب كل فصل دراسي .ستتحقق اإلدارة من هذا األمر .وأعربوا أيضًا عن قلقهم إزاء
أوقات الحرائق وغيرها و تدريبات حاالت الطوارئ  -وهل قام الطالب من قبل بالتدرب على ذلك في غير األوقات الدراسية مثل العطلة أو
سا بالجداول الدراسية.
الغداء؟ ستعمل اإلدارة عل تخصيص بعض الوقت للتدريبات الطالبية على حاالت الطوارئ في األوقات األقل تكد ً
وطلب مجلس مجتمع المدرسة أن يكون المهنيون والمساعدون مدربين تدريبًا جيدًا لدعم خطط إجراءات الطوارئ .سيتابع السيد إرين هذه
العملية.
انتهى االجتماع في الساعة  6:30مسا ًء .وسيطرح اجتماع مجلس مجتمع المدرسة المقبل جميع األفكار التي تخطر على بال الحضور
في الساعة  5:30مساء.
وسيكون في  18ديسمبر
سجل االجتماع جيم مارتن.
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الجودة والمساواة :كل طالب ،كل فصل دراسي ،كل يوم.

