
لو العامةمدارس بفا  

الفيدرالية الحكومة من الممولة للبرامج استطالع  
 

ازنات المو قسم تنبيةل سئلةا عشرة من مكونة موجزة استقصائية دراسة إكمال منك نطلب ، المحترمين المصلحة أصحاب أحد بصفتك 

  .عشرينواحد و الفين و - وعشرينالفين  الدراسي للعام الفيدرالي التمويل لمبادرات والبرمجة

 

 
 :االستطالع في تضمينها تم والتي ، التالية الفيدرالية البرامج من تموياًل  العامة فالوب مدارس تتلقى ، حاليًا

 

 برنامجTitle I - المحتاجين وأسرهم طالبنا دعم 

  برنامج-Title IIA المهني والتطوير عاليا، تأهيال المؤهلين واإلداريين المعلمين عمد 

  برنامجTitle III المهاجرين والطالب اإلنجليزية اللغة متعلمي دعم - برنامح 

  برنامجTitle IV - األكاديمي واإلثراء الطالب دعم 
 

 :منفصل بشكل التالية المجاالت على االستطالع يركز
 

 التعليمية المبادرات 
 المهني التطوير مبادرات 
 اإلنجليزية اللغة ومتعلمي المهاجرين الطالب دعم 
 المحتاجين طالبنا دعم 
 النفسي/  االجتماعي والدعم السالمة ، الطالب صحة 
 واألسر األمور أولياء دعم 
 التكنولوجيا إلى الطالب وصول دعم 

 
 

 

 (ينطبق على حالتك ما كل اختر) أفضل؟ بشكل تصفك التي المصلحة من أصحاب( مجموعاتال) مجموعةال هي ما. 1

o  فالوب مدينةسكان من 
o  العامة فالوب مدارس يموظفمن 
o (المدرسة إدارة مجلس رئيس المثال سبيل على) للتعليم فالوب إدارة مجلس عضو 
o  العامة فالوب مدرسة مبنىعامل في 
o المركزي المكتب اداري في 
o   خاصة مدرسة اداري في/  مدارس جارتراداري في 
o ممثلالمجتمعية المنظمة في عضو / 
o خريج مدارس بفالو 
o اإلنجليزية غير لغة يتحدث منزل في فرد 
o األصلية األمريكيةمن القبائل  قبيلة عضو 
o  (المعلم عاونم/  المعلم مساعد لامثعلى سبيل ال) العامة فالوب مدرسة في مساعدموظف 
o برنامج ضمن طالب ولي أمر/  أب Title I العامةلو ابف ارسمد في 

o ( برنامج)ال تضم  مدرسة في يدرس طالب ولي أمر/  أبnon-Title I لو العامةامن مدارس بف 

o  جارتر مدرسة/  خاصة مدرسة في يدرس  طالب األمر ولي/  أب 
o العالي التعليممن  ممثل 

 

Arabic 



o فيها برنامج مدرسة في يدرس طالب Title I العامةلو ابف ارسمد من 

o جارتر/  خاصة مدرسةفي  يدرس طالب 
o داعم موظف (عضو في نقابة مثل PCTEA) 

o العامة فالوب مدرسة في مدرس 
o جارتر/  خاصة مدرسة في مدرس 
o ( _________________التوضيح يرجى) ذلك غير 

 

 ينعشرالفين و الدراسي للعام Title I/Title IIA/Title III/Title IV برامج في المحتملةمبادرات المنطقة التعليمية  بعض يلي فيما

على  ينطبق ما كل اختيار يرجى. انت تدعمها التي التالية المحتملة المبادرات من أي إلى اإلشارة يرجى .عشرينواحد و الفين و –

 حالتك

 (Title IV أو/  و  Title I ، Title IIA ، Title III لبرامج المحتملة التمويل مصادر تشمل: )التعليمية المبادرات   .2

o المتعثرين للطالب الرياضيات فياالضافية  التدخل برامج و الرقمية القراءة مواصلة 

o المتعثرين للطالب الدراسي الفصل خارج إضافية تعلم فرص توفير 

o المتقدم المستوى دورات عدد زيادة (AP )امتحانات تكاليف وإلغاء للطالب المقدمة AP المشاركين للطالب 

o رحياتوالمس سرحياتالم مثل) التمثيلية الفنون في للمشاركة والثامن السابع الصف لطالب مؤخًرا الموسعة الفرص مواصلة 

 (الموسيقية

o موسيقيةمادة االالت ال في للمشاركة والثامن السابع الصف لطالب مؤخًرا الموسعة الفرص مواصلة. 

o الدراسية الفصول في ولغويا ثقافيا المستجيبة التعليمية المواد عدد زيادة 

o سبق مما شيء ال 

o رأي ال 

o غيرها _______________________ 

 

 

 (Title IV أو/  و  Title I ، Title IIA ، Title III برامج المحتملة التمويل مصادر تشمل: )المهني التطوير ادراتمب .3

o برامج  على الموظفين تدريبNext Generation لـ األخرى التعلم ومعايير NYSED (اإلنجليزية واللغة الرياضيات مثل 

 (ذلك إلى وما ، االجتماعية والدراسات والعلوم

o الرقمي التعلم استراتيجيات على العاملين تدريب 

o المدارس ومديري المبتدئين/  الجدد للمعلمين إرشادية برامج توفير 

o للمعلمين والدعم التعليمي والتدريب تعليم ضمن الوظيفية توفير 

o جديدة كلغة اإلنجليزية للغةلمادة ا المهني التطوير توفير (ENL )الخاصة التربية ومعلمي 



o للمسؤولين المهني التطوير توفير 

o التوقيف  ائلبد المثال سبيل على) الدراسية والصفوف المدرسةايجابي في  مناخ أساليب تهيئة على واإلداريين المعلمين تدريب

 والتعلم ، يةالدراس للفصول االستباقية اإلدارة وتقنيات ، ولغويا فياثقا المتجاوب والتعليم ، اإلصالحية والممارسات ، عن الدوام

 (ذلك إلى وما ، الصدماتفي وقت  المستنيرة والرعاية ، الضمني والتحيز ، االجتماعي نفسيال

o احتياجاتهم على بناءً  للطالب التعليم لتخصيص التقييم بيانات استخدام في للمعلمين والدعم التدريب توفير 

o سبق مما شيء ال 

o رأي ال 

o غيرها _______________________ 

 

 

 (Title III أو/  و   Title I ، Title IIA برامج المحتملة التمويل مصادر تشمل: )اإلنجليزية اللغة ومتعلمي المهاجرين الطالب دعم .4

 

o اللغةكل تش الذين واألسر للطالب منفردةال االحتياجات لتلبية المنزل في للتعلم والدعم والبرمجة المتخصصة المواد توفير 

 .لهم بالنسبة جديدة لغة اإلنجليزية

o حديثًا الواصلين اللغوية األقليات ألبناء استقبال مراكز توفير. 

o اإلنجليزية اللغة متعلمي احتياجات دعم في ومساعديهم المعلمين ومساعدي واإلداريين للمعلمين التدريب توفير 

o المدرسة موظفي بين أفضل بتواصل للسماح الترجمة برامج/  سماعات ، المثال سبيل على) الترجمة ومواد معدات توفير 

 (ذلك إلى وما ، حديثًا وصل طالب لكل المرادفات وقاموس ، األصلية باللغات المطبوعة والمواد ، والعائالت

o سبق مما شيء ال 

o رأي ال 

o غيرها _______________________ 

 

 (Title IVو  Title I برامج هي الممكنة التمويل مصادر) :المحتاجين طالبنا دعم .5

 

o لهم المتاح الدعم حول األمور ألولياء المعلومات وتقديم المشردين مالجئ إلى يذهبون الذين الموظفين على الحفاظ 

o ولياءوأ الطالب تثقيف ذلك في بما ، الصحية الموارد إلى أفضل وصول إلى يحتاجون الذين واألسر للطالب الموارد توفير 

 والرفاه بالصحة المتعلقة القضايا بشأن األمور

o مأوى بالالذين هم  لألطفال الرسمي والزي المدرسية اللوازم شراء 

o مسراحه إطالق عند للكلية واالستعداد الثانوية المدرسة في تعليمهم مواصلة من يتمكنوا حتى المسجونين الطالب دعم 



o سبق مما شيء ال 

o رأي ال 

o غيرها _____________________ 

 

 Title أو/  و Title I ،  Title IIA برامج المحتملة التمويل مصادر تشمل) :النفسي/  االجتماعي والدعم الطالب والسالمة صحة دعم .6

IV) 

 

o البلطجة عن اإلبالغ أساليب وتحسين والتدريب التنمر منع برامج توفير 

o العصيبة وقاتاأل خالل ساكنا صبحلي هادئا مكانا الطالب لمنح التصعيدالحد من  غرف توفير 

o االنتحار والوقاية   من الوقاية مواردب الطالب تزويد وكذلك واالجتماعية العاطفية الكفاءات في المستمر والدعم التدريب توفير

 المخدرات تعاطي من 

o الجيدة الكفاءات مع االجتماعية العاطفيةالنواحي  في المستمر والدعم التدريب توفير  

o واالسناد العقلية الصحة بموارد الطالب تزويد 

o إيجابية نتائج لتحقيق الرقمي الذاتي والرصد األهداف تحديد في الطالب لمساعدة رقمية طرق توفير 

o المخدرات وتعاطي االنتحار من الوقاية بموارد الطالب تزويد 

o وأطفالهم الطالب الذين هم اباء او امهات أو/  و حواملال للطالب الدعم تقديم 

o سبق مما شيء ال 

o رأي ال 

o غيرها _____________________ 

 

 (المتوقعة التمويل مصادر أحد هو Title Iبرنامج ) :واألسر األمور أولياء دعم .7

o السنوية اولياء االمور قمةاجتماع  متابعة 

o وتعليمهم أطفالهم حياة في األمور أولياء إلشراك الفرص زيادة 

o ةمجموع على أولياء االمور تدريب دورات حاليًا نقدم) اآلباء مراكز في التدريبية الدورات عروض من كبير عدد على الحفاظ 

 (المواضيع من واسعة

o برنامج  مدارس في التواصل مع اولياء االمور  برنامج على الحفاظTitle I 

o سبق مما شيء ال 

o رأي ال 

o غيرها _____________________ 

 



 (Title IV أو/  و e ITitl ،  Title IIA برامج المحتملة التمويل مصادر تشمل :التكنولوجيا إلى الطالب وصول زيادة .8

o الكترونيبشكل افتراضي الدروس  حضور للطالب ستسمح التي المعدات صيانة/  شراء  

o اإلنترنت إلى الطالب وصول زيادة شأنها من التي المعدات صيانة/  شراء (طة االتصالقن مثل Hotspot) 

o للطالب إضافية محمولة أجهزة شراء (أجهزة مثل iPad  )التعليمية التطبيقات مع 

o الجديدة الدراسية الفصول تكنولوجيا على الجدد المعلمين تدريب 

o  الجديدة االفتراضية التعلم منصات في المعلمين لمساعدة التعليمية التكنولوجيا ين علىمدربتوفير 

o سبق مما شيء ال 

o رأي ال 

o غيرها _____________________ 

 

 

 هنا أفكارك مشاركة فيرجى ، أعاله المدرجة غير المنطقة التعليمية مبادرات من أكثر أو واحدة مبادرة تدعم كنت إذا .9
_________. 

 

 سيتم ، ذلك من بدالً . العام هذا المعتادة العامة االجتماعات تعقد لن ، COVID-19 بـ المتعلقة المدارس إغالق عمليات بسبب .10

نطقة الم خطةو المصلحة أصحاب مسح نتائج لمراجعة الصيف فصل خالل موقع المنطقة التعليمية برع اإلنترنت على ندوة توفير

 أحد تحديد ىيرج. ضافيةاإل قتراحاتاالو فكاراأل وتقديم األسئلة لطرح فرصة أيًضا هناك ستكون. هذه التمويل لمصادر التعليمية

 التالية الخيارات

o اإلنترنت عبر الندوة لمشاهدة وأخطط للغاية مهتم أنا. 

o اإلنترنت عبر الندوة لمشاهدة الالزمة التكنولوجيا لدي ليس ولكن ، للغاية مهتم أنا. 

o العرض على لك شكًرا ولكن ، اإلنترنت عبر ندوةال بمشاهدة مهتًما لست. 

o أخرى ___________________________________ 

 

  

 


