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مجلس مجتمع المدرسة
تسجيل االجتماع
 18ديسمبر2017 ،
من الساعة  5:30إلى الساعة  6:30مساء
مكتبة رايلي
بحضور :آنا إفانجيليستا إسبينوسا ،وجوزفينا ماجينا ،وماريا مندوزا ،وكريستي بولسون ،وروكوندو بيريندوا ،وفاتنا بارتشم،
وكالفين سموثرز ،وسونيا غونزاليس ،وأمريكا غوميز ،وجيم مارتن ،ورونالد أوربين.
معتذر عن الحضور :كريس ميتشينر ،الرئيس.
يبدأ االجتماع في الساعة  5:30مسا ًء
نرحب بالجميع .أوضح الناظر مارتن أن السيد ميتشنر ،رئيس مجلس مجتمع المدرسة ،لم يتمكن من حضور االجتماع .قدم
اعتذاره عن عدم الحضور.
أول عنصر يتم طرحه في االجتماع هو مناقشة إنجازات مجلس مجتمع المدرسة لنصف العام .إنها عملية مطلوبة لمجلس
مجتمع المدرسة .يجب نشر مستندًا سنويًا باإلنجازات التي حققناها .فيما يلي ما قاله مجلس مجتمع المدرسة عن إنجازاتنا هذا
العام :شعور أسر الطالب بالراحة في مدرسة رايلي؛ تحسن نسبة الحضور في مجلس مجتمع مدرسة رايلي؛ تنظيم فعاليات
لجمع التبرعات منها كتاب الوصفات وأمسية مشاهدة األفالم؛ رعاية فعاليات جمع تبرعات خيرية من أجل ضحايا إعصار
هارفي في تكساس؛ دعوتنا إلجراء تغييرات في بعض قواعد المرور للمنطقة المحيطة بمدينة رايلي؛ النظر في بيانات الطالب،
ومناقشتها بما في ذلك كيفية تحسين نتائج تحصيل الطالب لألفضل .مناقشة طرق تحفيز الطالب وكيفية جعلهم يحافظون على
فعل السلوكيات اإليجابية .بدء العمل في رابطة أولياء األمور والمعلمين (.)PTO
تحديث جمع التبرعات—نقوم بجمع وصفات لوضعها في كتاب الوصفات .يرجى إكمال نموذج الوصفة وإرسالها إلى
المدرسة .ترسل نموذج بطاقة الوصفات إلى مجتمع المدرسة بأكمله مرة أخرى في يناير .يتم إرساله في حافظات ذهبية في
ديسمبر .سنقوم بعمل أيضًا أمسية لمشاهدة األفالم .الفيلم الذي اختاره مجلس مجتمع المدرسة هو  .Wizard of Ozستقوم
ماريا مندوزا بإصدار نشرة مطبوعة عندما نعود في يناير .تقام أمسية مشاهدة الفيلم في  25يناير في الساعة الـ 5:30مسا ًء .سنحتاج لمساعدة
المتطوعين في اليوم السابق للحدث والساعة التي تسبق بدء الحدث .يرجى التواصل مع ماريا مندوزا في مدرسة رايلي على
( )8310-974-801للمساعدة في أمسية مشاهدة الفيلم .تستخدم جميع عائدات أمسية مشاهدة الفيلم في شراء هدايا الطالب
التحفيزية والرحالت الميدانية.
تحديث جمع التبرعات الخيرية—نقوم بجمع المال من أجل مؤسسة تعليمية في تكساس .وتمثل المؤسسة مجتم ًعا تضرر بشدة
بجراء إعصار هارفي في الصيف الماضي .أحضر الطالب القروش والقطع النقدية األخرى لوضعها في العلب الموجودة
بالقاعة المستديرة .سيتم اإلعالن عن الفائز في مستوى المرحلة الدراسية عند العودة من اإلجازة.
فرص مشاركة األسر—سأل الناظر مارتن عن رأي الحاضرين فيما يخص بعض فرص مشاركة األسر األخيرة مثل تجمع
الفطور الصباحي وتجمع األسر للقراءة .وقد أحبوا كال التجمعين .وقد وفر كال الحدثين مواعيد تناسب مجموعات مختلفة من
أولياء األمور—فالبعض يمكنه الحضور في الصباح وال يمكنه الحضور بعد الظهيرة؛ والبعض اآلخر يمكنه الحضور بعد
الظهيرة وال يمكنه الحضور في الصباح .يبدو أن القيام بمزيج من هذه الفعاليات في المستقبل سيكون جيدًا .وأعرب مجلس
مجتمع المدرسة عن رغبته في رؤية المزيد من فرص الفعاليات المسائية مثل الرقص ،والعروض الموسيقية .صرح الناظر
مؤخرا بعمل أمسية للتراث األمريكي .من أهدافنا عمل العديد من األمسيات الثقافية المليئة بالرقص،
مارتن عن أننا قمنا
ً
والطعام ،والفن .وتجرى األمسية الفنية في مركز  Unityوستتضمن جميع الفنون التراثية الخاصة باألمسيات .وعبر أعضاء

الجودة والمساواة :كل طالب ،كل فصل دراسي ،كل يوم.
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مكتب مقاطعة المدارس في سولت ليك

مجلس مجتمع المدرسة أيضًا عن مدى إعجابهم بفكرة الزيارات المنزلية .كما أعربت إحدى وليات األمور الحاضرات عن
مدى استمتاع عائلتها بزيارة المعلمين لمنزلهم .وأعرب بقية الحاضرين عن رغبتهم في زيارة المعلمين لمنزلهم .وقال
الحاضرون أن الزيارات المنزلية تسمح للمعلمين بمعرفة ثقافات أسر الطالب التي قد تكون مختلفة عن ثقافتهم .كما قالوا أنه
من الجميل التعرف على المعلمين كأشخاص .وقد تم ذكر أفكار أخرى لمشاركة األسر التي منها الرقص المكسيكي مع اآلباء
والمعلمين وعرض المواهب بمشاركة كل من الطالب والمعلمين.
تقرير رابطة اآلباء والمعلمين ( — )PTOقامت ماريا مندوزا بتمرير ورقة تطلب فيها من األعضاء ترشيح اآلباء لمناصب
رابطة اآلباء والمعلمين ( .)PTOوالغرض من رابطة اآلباء والمعلمين ( )PTOهو مساعدة المعلمين في كل ما يحتاجون
ضا.
المساعدة فيه .وبمساعدة المعلمين فإننا نساعد األطفال أي ً
جدول السنة الدراسية المقبلة— قال الناظر مارتن إن أعضاء هيئة التدريس يبحثون إعداد جدول دراسي قصير ليوم الجمعة في
السنة الدراسية القادمة .وقد طلب من أعضاء مجلس مجتمع المدرسة تقديم آرائهم بشأن ذلك .وأعرب معظم الحاضرين عن
قلقهم بشأن هذا الجدول .وتضمنت بعض المالحظات:





ً
قصيرا ليوم الجمعة في حين أن الطالب يواجهون صعوبات ويحتاجون إلى المزيد من الوقت
جدوال دراسيًا
لماذا نعد
ً
التعليمي؟
هذا وسيكون جدول يوم الجمعة الدراسي القصير غير مالئم ألولياء األمور العاملين الذين سيتوجب عليهم العثور على
من يرعى أطفالهم في وقت ما بعد الظهيرة بيوم الجمعة.
ً
إلى جانب أن أيام الجمعة القصيرة تصبح أيا ًما غير مجدية بدال من أن تكون أيا ًما فعلية للتعلم.
ويرى مجلس مجتمع المدرسة أن الجدول المكون من خمسة أيام متساوية يحسن من سلوك الطالب.

وأخبر الناظر مارتن مجلس مجتمع المدرسة أنه حاليًا لدينا  90دقيقة لخطط المعلمين في أيام الجمعة اآلن .يحضر الطالب
فترتي حصص متتالية لكي يكون ذلك مساويًا لـ  90دقيقة من وقت فراغ يقوم فيه المعلمون بالتخطيط .هذا وتُعد فترة الـ 90
دقيقة هذه مدة انتظار طويلة للطالب وقد ظن أعضاء هيئة التدريس أنه من األفضل إرسالهم إلى منازلهم في فترة ما بعد
الظهيرة بحيث يمكن للمعلمين التخطيط للدروس .وقام الناظر مارتن بطمأنة مجلس مجتمع المدرسة بأنه سيكون هناك المزيد
من النقاش حول هذا الموضوع في عام  ،2018قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.
انتهى االجتماع في الساعة  6:30مسا ًء .هذا وسيكون اجتماع مجلس المدرسة القادم يوم االثنين 29 ،يناير في الساعة الـ
 5:30مسا ًء في مكتبة مدرسة رايلي.
سجل االجتماع جيم مارتن.
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