
رابطة اآلباء واملعلمني الوطنية 

أولويات السياسة العامة 
مؤمتر الكونغرس الـ117 

ستعمل رابطة اآلباء واملعلمني الوطنية مع مؤمتر الكونغرس الـ117 ووزارة التعليم األمريكية وإدارة بايدن/هاريس 
لضامن أن كل طفل يتاح له الوصول إىل تعليم عادل ومنصف. 

يلعب الوالدان واألرس دامئًا دوًرا مهًم يف التعليم؛ ومع ذلك، يف كثري من األحيان عند النظر يف السياسات وصياغة 
الترشيعات، ُينظر إىل مشاركة األرسة عىل أنها فكرة الحقة أو يشء اختياري. 

تدعو رابطة اآلباء واملعلمني الوطنية الكونغرس وإدارة الرئاسة إىل إعطاء األولوية إلرشاك األرسة يف بداية جميع 
املناقشات املتعلقة بالسياسة وترسيخ مشاركة األرسة بشكل هادف يف كل مراحل وضع السياسة التعليمية. 

تدعو رابطة اآلباء واملعلمني الكونغرس وإدارة الرئاسة إىل دمج السياسات التي 

تهدف لتعزيز املامرسات الداعمة والشاملة 

يف املدارس لكل الطالب. 

تؤمن رابطة اآلباء واملعلمني إميانًا راسًخا بأن جميع الطالب - مبا يف ذلك الطالب من الفئات السكانية 

املهمشة تاريخيًا - لهم الحق يف الحصول عىل تعليم جيد ومنصف يف مدرسة آمنة وداعمة وشاملة. 

تؤمن رابطة اآلباء واملعلمني أن النظام التعليمي يجب أن ينخرط يف فحص ذايت صارم لتحديد وإزالة 

املامرسات والسياسات العنرصية املمنهجة. تدعم رابطة اآلباء واملعلمني السياسات والترشيعات التي 

تضمن املساواة لكل طالب، وترتكز عىل العدالة االجتامعية وتدعم الطفل واألرسة بالكامل. 

يجب أن تنص السياسات والترشيعات عىل: 

دعم الصحة العقلية لكل طالب وتزويد الطالب باملوارد الالزمة للصحة   ✓

السلوكية والعقلية يف املدرسة ويف مجتمعهم ومساعدتهم يف الوصول إليها. 

تشجيع املدارس عىل استخدام التدخالت السلوكية اإليجابية والدعم الفعال   ✓

والعادل وتنفيذ ذلك باستمرار. قد تشمل هذه املامرسات العدالة التصالحية والرعاية 

الواعية للصدمات. 

تعزيز التعلم االجتامعي والعاطفي، مبا يف ذلك إتاحة املوارد للعائالت لدعم   ✓

هذه املامرسة الهامة يف املنزل. 

تدعو رابطة اآلباء واملعلمني الكونغرس وإدارة الرئاسة إىل زيادة االستثامر الفيدرايل 

يف التعليم الحكومي. 

يعتمد نجاح أمتنا عىل املدى الطويل عىل االستثامرات الفيدرالية الجيدة يف نظامنا التعليمي؛ فلطاملا 

دعت رابطة اآلباء واملعلمني إىل ضامن وصول األطفال إىل املدارس العامة املمولة متوياًل مناسبًا والتي 

تعمل عىل تحسني رفاههم العام وتسمح للطالب بالوصول إىل أقىص إمكاناتهم، وتلعب الحكومة 

الفيدرالية دوًرا مهاًم يف ضامن تعليم حكومي عايل الجودة لكل طالب من خالل استثامرات هادفة 

تدعم الواليات واملقاطعات واملدارس. 

يجب أن تنص السياسات والترشيعات عىل: 

التأكد من حصول املدارس عىل التمويل الكايف خالل جائحة كوفيد 19 لتلبية   ✓

عدد ال يحىص من االحتياجات العاجلة وامللحة. 

زيادة التمويل ملراكز املشاركة األرسية عىل مستوى الوالية )SFECs( بنسبة   ✓

 .٪50

متويل الـ 40٪ املوعودة بالكامل من التكلفة اإلضافية للخدمات املقدمة   ✓

 .)IDEA( مبوجب قانون تعليم األفراد متحدي اإلعاقة

 1

زيادة التمويل لقانون كل طالب ينجح )ESSA( مبا يف ذلك مضاعفة التمويل   ✓

للباب األول ومتويل الباب الرابع-أ، ودعم الطالب ومنح اإلثراء األكادميي مبوجب قانون كل 

طالب ينجح )ESSA(، باملستوى املرصح به البالغ 1.6 مليار دوالر. 

تدعو رابطة اآلباء واملعلمني الكونغرس وإدارة الرئاسة إىل االستثامر يف البنية التحتية 

للمدارس. 

هناك أكرث من 130 ألف منشأة تعليمية حكومية للطالب حتى الصف الثاين عرش تخدم معلمينا 

وأطفالنا يف كافة أنحاء البالد، وتؤمن رابطة اآلباء واملعلمني أنه يجب أن يتاح لكل طالب مدرسة 

حكومية آمنة ذات جودة تعليم عالية بغض النظر عن مستوى دخل أرسته، ونظرًا لنقص ميزانية 

الواليات والحاجة إىل اإلنعاش االقتصادي، فقد حان الوقت ليك تستثمر الحكومة الفيدرالية يف البنية 

التحتية للمدارس. 

يجب أن تنص السياسات والترشيعات عىل: 

مواجهة املخاطر الصحية مبا يف ذلك رداءة نوعية الهواء، ومعدات التدفئة   ✓

والتربيد دون املستوى، وإمدادات مياه الرشب غري املأمونة، والتلوث بالرصاص. 
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تعزيز البنية التحتية الرقمية لضامن املساواة.   ✓

إعادة تصميم املدارس لتلبية احتياجات املجتمع مثل العيادات الصحية   ✓

املدرسية، وفرص التعلم بعد املدرسة واملدارس الصيفية، ومرافق التعليم الفني واملهني 

لألطفال والكبار. 

تحديث املدارس، مبا يف ذلك جعلها صديقة للبيئة، بحيث يتم تقليل استهالك   ✓

الطاقة وانبعاثات الكربون. 

تدعو رابطة اآلباء واملعلمني الكونغرس إىل 

الدعوة إىل إعادة إجازة قانون تغذية الطفل. 

يتعلم األطفال األصحاء بشكل أفضل ويكونون أكرث إنتاجية - سواء داخل الفصل الدرايس أو خارجه، 

وتعترب املعايري الغذائية الصارمة يف مدارس أمتنا رضورية ملكافحة معدالت السمنة املقلقة بني األطفال، 

كام يعد تزويد شباب أمتنا بخيارات غذائية صحية وتثقيفهم غذائيًا أمر أسايس لصحتهم ونجاحهم عىل 

املدى الطويل. 

يجب أن تنص السياسات والترشيعات عىل: 

تعزيز صحة الطفل من خالل فرض قواعد صارمة عىل الوجبات املدرسية   ✓

لتتضمن الحليب والحبوب الكاملة والفواكه والخرضوات ووضع حدود للسعرات الحرارية 

وللسكر والصوديوم. 

مطالبة املدارس بجعل معلومات التغذية متاحة بسهولة أكرب وتعزيز فرص   ✓

مشاركة اآلباء يف تطوير السياسات الصحية املدرسية املحلية. 

تأكد من قدرة جميع الطالب عىل الوصول إىل برامج الوجبات املدرسية.   ✓

تقديم املساعدة الفنية واملوارد للمدارس التي ال تستويف معايري التغذية.   ✓

وضع مبادئ توجيهية لتوفري الوقت الكايف خالل اليوم الدرايس ليستطيع   ✓

الطالب تناول الطعام والرتفيه. 

تدعو رابطة اآلباء واملعلمني الكونغرس لدعم الحلول املنطقية للعنف املسلح. 

يجب أال يخىش أي أب عىل سالمة أطفاله يف كل مرة يغادرون فيها املنزل؛ ولكن لسوء الحظ، يف كثري 

من األحيان، تُفقد األرواح أو تتغري الحياة إىل األبد بسبب العنف املسلح، وتدعو رابطة اآلباء واملعلمني 

الكونغرس وإدارة الرئاسة إىل معالجة العديد من العوامل التي تساهم يف تفيش العنف املسلح يف 

الواليات املتحدة عىل الفور. 

يجب أن تنص السياسات والترشيعات عىل: 

متويل األبحاث حول أسباب وتأثريات العنف املسلح عىل الشباب   ✓

واملجتمعات، باإلضافة إىل وضع االسرتاتيجيات القامئة عىل األدلة للحد من العنف املسلح. 

إنشاء برامج تعليمية لزيادة وعي الطالب وأولياء األمور وأفراد املجتمع حول   ✓

سالمة استخدام األسلحة والوقاية من العنف. 

فرض فرتة انتظار وفحص شامل للخلفية لجميع األفراد قبل رشاء أي سالح   ✓

ناري. 

فرض القيود عىل مبيعات األسلحة عرب اإلنرتنت، مبا يف ذلك املعدات التي   ✓

ميكن استخدامها لصنع األسلحة وتعديلها. 

✓    حظر الوصول إىل األسلحة العسكرية الهجومية شبه اآللية.



للحصول عىل معلومات إضافية حول أجندة السياسة 

PTA.org/  العامة لرابطة اآلباء واملعلمني تفضل بزيارة

PolicyAgenda  أو اتصل بفريق الشؤون الحكومية  

 . GovtAffairs@PTA.org
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