االخنراط يف مدارس بيتسربغ العامة
سياسة التصريح ابلتطوع وفرص املشاركة
التطوع ألول مرة يف مدارس بيتسربغ العامة ؟
ووفقا للتغيريات اليت أدخلت على قانون الوالية ،اعتمدت مديرية التعليم تغيريات يف السياسة احلالية للتصريح ابلتطوع .ودخلت هذه
املتطلبات اجلديدة حيز التنفيذ ابلنسبة جلميع املتطوعني ابتداء من العام الدراسي  .2016-2015قبل التطوع يف املدرسة أو يف
رحلة مدرسية ،جيب على املتطوع إكمال وتقدمي ما يلي إىل مدرسة طفله.
املوقع https://www.pghschools.org/getinvolved. :

• استمارة استيعاب املتطوعني قم بزايرة
• تقرير بشان التاريخ اجلنائي يف والية بينسلفانيا .قم بزايرة املوقع https://epatch.state.pa.us/Home.jsp.
ومبنح جماان ،ولكن قد يكون هناك رسوم إذا كنت قد طلبت احلصول على موافقات جمانية خالل  5سنوات.
• إفادة بعدم إساءة معاملة األطفال .قم بزايرة املوقع  https://www.compass.state.pa.us/CWIS.ومبنح جماان ،ولكن قد
يكون هناك رسوم إذا كنت قد طلبت احلصول على موافقات جمانية خالل  5سنوات.
• تقرير بشان التاريخ اجلنائي من مكتب التحقيقات الفيدرايل .قم بزايرة املوقع:
 https://www.pa.cogentid.com/index_pdeNew.htmوقدم الطلب عرب اإلنرتنت (التكلفة ستكون $
 )27.50أو عرب الربيد ارسل استمارة مقيم يف والية بينسلفانيا موقعة وطلب إعفاء إذا كنت قد عاشت يف والية بينسلفانيا
ملدة  10سنوات متتالية .مطلوب بصمات األصابع (سيتم تزيدك برمز الولوج إىل تقرير مكتب التحقيقات الفيدايل)
• مطلوب اختبار السل أيضا للتطوع يف الفصول ما قبل املدرسة.
جيب أن تكون مجيع املوافقات ألقل من سنة واحدة وقت تقدمي الطلب .أتكد من طلب احلصول على تصاريح من خالل وزارة الرتبية
والتعليم يف والية بينسلفانيا.

هل انت متطوع سابق يف مدارس بيتسربغ؟

إذا مت تعيني أحد الوالدين أو أعضاء من اجملتمع للتطوع خالل العام الدراسي  ،2017-2016جيب عليهم تقدمي تقرير جنائي من
مكتب التحقيقات الفيدرايل ،أو استمارة إقامة يف والية بينسلفاينا وطلب إعفاء إىل مكتب برامج منح الصفة.

هل لديك أسئلة؟

إذا كان لديك أسئلة ،يرجى مراجعة منسق االلتزامات العائلية واجملتمعية ( )FACEاخلاص بك .ميكنه مساعدتك يف حتديد ما إذا كان
لديك مجيع الواثئق الالزمة للتطوع.
زوروا الرابط التايل يف موقع املديرية للحصول على االستمارات واملعلوماتhttps://www.pghschools.org/getinvolved :

إيضاح للمتطوعني يف املدارس
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• ويعرف املتطوعون يف املدارس على أهنم البالغون الذين يطلبون القيام على أو يؤدون بدون مقابل خدمة يف رعاية الطفل أو
املدرسة أو برانمج أو نشاط أو خدمة ،عرب مسؤوليتهم عن العناية ابلطفل واالتصال الطوعي املباشر مع األطفال .جيب على
املتطوعني الذين يستوفون هذا التعريف ،املنصوص عليه يف قانون خدمات محاية الطفل يف والية بنسلفانيا ،االهتمام بفحص
االسوابق*.
•
•

االتصال املباشر ابملتطوعني  -رعاية األطفال واإلشراف عليهم وتوجيههم ومراقبتهم والتفاعل الروتيين مع األطفال
التفاعل الروتيين  -االتصال املنتظم واملتكرر ابعتباره جزءا من وظيفة الشخص ومسؤوليات املتطوع.

*القسم  63من قانون بينسلفانيا حلماية األطفال  6344.2بشان سياسة التطوع ينص على أن مدير املدرسة ملزم إن حيدد ما إذا هناك أي معيار يقتضي طلب تصريح.
وتقدم هذه الوثيقة للمدارس كقائمة مرجعية ألمثلة أدوار املتطوعني .وال يقصد به أن يكون شامال أو يغطي مجيع األدوار املمكنة للمتطوعني يف املدارس .كما أنه ال يقصد
به أن يكون أداة قانونية.

األدوار اليت تتطلب استقصاء السوابق
•املرافقة يف رحالت ميدانية يكون املرافق فيها مسؤوال عن رعاية
األطفال.
•مرافقة الرحالت اليت تتضمن النوم ليال.
•مساعدة املتطوع يف الفصول الدراسية العادية
•املتطوعون يف املكتبات وفرتات الراحة املدرسية
•العمل مبراقبة امليدان الرايضي.
•العمل كمراقب يف حافلة مدرسية
•املتطوعون املدربون  /مستشارو النادي
•التطوع يف حدث على مستوى املدرسة والتفاعل املباشر مع الطالب
فرداي (القيام ابلرسم على الوجه ،فن البالوانت ،حالقة الشعر،
صبغ األضافر)

األدوار اليت ال تتطلب استقصاء السوابق
تقدمي مساعدة عندما يكون املعلم/املوظف حاضرا خالل كامل الوقت
وعندما ال يكون هناك تدريس معتاد
•

املساعدة يف مكتب اإلدارة الرئيسي

•

مساعدة املدرسني/املوظفني يف األعمال املكتبية (مثل نسخ
و تصوير ،جتميع األوراق )

•

املساعدة مع حفلة عيد ميالد

• القراءة للفصل
حضور الفعاليات املدرسية
• ليال العودة إىل املدرسة
• احتفال هناية السنة
• مسريات العطالت
• الكعك لألمهات
• مؤمترات اآلابء  /املعلمني
• حفالت املدرسة
• أخذ األب إىل يوم مدرسي
• إبراز املواهب
التطوع يف الفعاليات املدرسية والتفاعل العام مع الطالب
• املشاركة يف "يوم املهنة"
• العمل يف كشك التذاكر ،ومنصة بيع األطعمة ،أو حمطة
لعب
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مدارس بيتسربغ العامة :التزامات األسرة ،والشباب واجملتمع.

إن مدارس بيتسربغ العامة قد أظهرت التزامها إزاء األسرة واجملتمع عن طريق إنشاء فريق االلتزام لألسرة والشباب
واجملتمع وتطيبق املشاركة اجملتمعية للمدارس يف مكتب مدير عام الرتبية .وللمزيد من املعلومات زوروا

www.pghschools/FYCEteam

• إريكا فريبري جونز Errika Fearbry Jones ،املديرة التنفيذية للشؤون الداخلية  /اخلارجية:
• كامارا واتكينز Camara Watkins ،منسقة االرتباطcwatkins1@pghboe.net :
• لوان روس LouAnn Ross ،منسقة مدارس اجملتمعات احملليةlross1@pghboe.net :
ويعمل الفريق على نطاق واسع يف املديرية وذلك لتحقيق املبادرات التالية:

ejones2@pghboe.net

االستبيان السنوي لألابء يف مدارس بيتسربغ العامة  :أرسل إىل األبوين أو أولياء األمر يف مجيع مدارس بيتسربغ العامة لتحديد آراء
الوالدين ووعيهم جبهود املديرية على مستوى املدارس فيها.
املدارس اجملتمعية :شراكة بني املديرية واملدارس واألسر واملوارد اجملتمعية لتقدمي الدعم الشامل للطالب ودعم اإلجناز الطاليب.

منسقو الشراكة بني األسرة واجملتمع :املوظفون املدرسيون يف کل مدرسة يتعاونون مع اآلابء وأفراد األسرة واملنظمات اجملتمعية لتقدمي
شبکة من الدعم للطالب.

اجمللس االستشاري للوالدين :اآللية املركزية للمديرية لضمان اطالع الوالدين على شؤون مدارس بيتسربغ احلكومية بشكل جيد،
وإاتحة الفرصة هلم للمساعدة يف تطوير الربجمة على مستوى املديرية وتبادل املعلومات مع موظفي املنطقة التعليمية .وقد عرفت هذه
اجملموعة مؤخرا ابسم "جلنة التميز للجميع"
سياسة مشاركة أولياء األمر واألسرة :توضح املنطقة التزامها إبشراك أولياء األمر واألسرة يف سياسة معتمدة من جملس اإلدارة يتم
مراجعتها سنواي.
اخلط الساخن للوالدين :يف حني تدعم إدارة تقنية املعلومات يف املديرية اجلوانب التشغيلية للخط الساخن ،فإن هذا املكتب يدعم
خدمة العمالء وجوانب قرار االتصال ،مبا يف ذلك موظفي الدعم ،وحل املشكالت املعقدة ،وتوعية اآلابء واملراقبة املستمرة.

جلسة االستماع العلنية :تيسري االتصاالت املقدمة إىل اهليئات املكونة ومتابعة االتصال ابملعنيني لإلدالء بشهاداهتم.

اجمللس االستشاري للطالب :فرصة القيادة للطالب لتبادل اهتمامات وخماوف الطالب يف مدارسهم مع مدارس بيتسربغ

العامة.

اصطحاب األب إىل اليوم املدرسي :ابلتنسيق مع جملس إدراة الرعاة واملكتب اإلعالمي يف املديرية ،تنظم فعالية األسرة واجملتمع املشاركة
يف مجيع املدارس.
جملس اجملتمع املدرسي للوالدين  :جمموعة استشارية يف كل مدرسة جلميع األفراد املهتمني الذين يلتقون شهراي لتقدمي املدخالت
والتوجيهات ملدير املدرسة يف املوضوعات املتعلقة ابملدرسة.
التحق مبجلس اجملتمع املدرسي للوالدين وليكن لك صوت يف مدرستك .انظر يف موقع املدرسىة اإللكرتوين www.discoverpps.org
للحصول على مواعيد االجتماعات وأوقاهتا.
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