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خطة التواصل مع الأهل التابعة للمجلس التعليمي الكاثوليكي لمنطقة واترلو
يوفر برنامج  The Parent Reaching Out (PRO) Grants programالتمويل لمجلس التعليم في المنطقة
وللسلطات التعليمية للقيام بمشاريع تركز على تحديد ومن ثم إزالة الحواجز التي تمنع الأهل والعائلة
من المشاركة والاندماج الكامل في عملية تعلم أطفالهم.
الجديد في هذا العام هو تلقي المجالس التعليمية في المنطقة مخصصاً للتمويل تم تحديده مسبقا
لأنفاقه على مشاريع اندماج الأهل.وبذلك تم إلغاء الطريقة المستخدمة في السابق حيث كانت كل
مدرسة تقدم منفردة للحصول على التمويل للمشاريع المستقلة.
لقد قام مجلس  The Waterloo Catholic District School Boardكنظام تعليمي بالعمل عن كثب مع
 Catholic Parent Involvement Committeeالتابعة لنا ،وأيضا مع ، Catholic School Advisory Councils
وغيرهم من الجهات المعنية المؤثرة لتطوير المبادرات التي تدعم زيادة مشاركة الأهل وانخراطهم.

نتائج برنامج  WCDSB PRO Grantلعام ٢٠٢٠-٢٠١٩
اقترح ال  WCDSBأن تتضمن خطة ال  PRO Grantالتالية مشاريع تقوم ب:
•تعزيز جهود الأهل بشكل يسمح لهم بدعم أطفالهم /تلاميذنا بشكل افضل.
• توفير مشاريع تعاونية مشتركة بين المناطق للمدارس التي يطلق عليها ( family of schoolsأي عدة
مدارس متواصلة مع بعضها) :بناء  Catholic School Advisory Councilأقوى.
• تنظيم Parent Engagement Speaker/CPIC All Chairs Meeting
تتم مشاركة الفرص المقبلة للأهل من قبل  The Waterloo Catholic District School Boardعبر ( Newswire
قناة التواصل الرئيسية لدينا) ،مواقع مدارسنا ،رزنامة ال  School Boardالخاصة بنا ،على  ، Twitterومن
خلال ال  Catholic School Advisory Councilsالمحلية الخاصة بكم.
المشاريع الحالية تشمل ما يلي:
ما الذي يجب أن تعلمه لأطفالك عن المال
What to Teach your Kids About Money

 ٢٢ينايرSt. Benedict CSS -
 ٤فبرايرSt. Mary’s CSS -
٢٢فبرايرSt. David CSS -
التربية الجريئة :محادثات شجاعة
Daring Parenting: Courageous Conversations

 ٢٩ابريل  ٨:٣٠-٧مساءا في St. David’s
التربية الجريئة :ضع الدرع الواقي جانبا :ما الذي يجب فعله إذا ظهر الشعور بالعار/الخزي
Daring Parenting: Put the Armor Down: What to do When Shame Shows Up

 ٧مايو  ٨:٣٠-٧مساءا

فيMonsignor Doyle

----------------------------------------------------------------------------------------------------* المناقشات جارية مع الجهات المعنية حول إمكانية تقديم دورات مترجمة إضافية لمجتمع الأهل
المتنوع.
مشاريع تعاونية مشتركة بين المناطق للمدارس التي يطلق عليها ( Family of Schoolsأي مدارس
متواصلةمع بعضها) :بناء  Catholic School Advisory Councilsأقوى.

بالإضافة إلى المخصصات المخطط لها مسبقا ،تم تخصيص مبلغ  ١٠٠٠دولار لكل مدرسة ثانوية تابعة ل
 WCDSBللعمل مع المدارس التي سيلتحق طلابها فيما بعد بنفس تلك المدرسة الثانوية ( feeder
 )schoolsلاستضافة مشروع من شأنه أن يقوم اما بتشجيع زيادة شراكات ال Catholic School Advisory
Councilأو تنظيم فعالية ال  Guest Speaker Engagementعلى نطاق اوسع.
وتتلقى الهيئة المسماة  Special Education Advisory Committeeالتابعة لنا مبلغ  ٢٠٠٠دولار ايضا هذا
العام لاستضافة فرصة إضافية للأهالي .

أخيرا سيتم تخصيص الأموال المتبقية ل  CSAC’sمن خلال عملية تقديم للطلبات تشبه عملية تقديم
الطلبات للحصول على .PRO Grantsوقد تحصل ثمانية مدارس تقريبا على مبلغ قد يصل إلى  ٥٠٠دولار.

