
ا 
ً
ي القلب من أنشطتها، وتوفر تعليًما منصف

، وتضع الطالب ف  ي
 ُيحتذى به عىل المستوى الوطن 

ً
ي المرحلة    مديرية تعليمية للمدارس العامة تكون مثاال

 يؤهل كل طالب للنجاح ف 
ً
ا ومتكامال

ً
وممتاز

ة المهنية والحياة. الجامعية   والمسير

رؤية 
المديرية  
التعليمية  

(BPS ) 

ي المديرية التعليمية )
ق جميع المعلمير  ف  ونها باسBPSُيطبِّ ا عىل وصول الطالب إىل محتوى الصف الدراسي وُيسمُّ

ً
ي تضع قيود

ات الن  مها  ( المكونات الخمسة لمحو األمية المنصف، ويكشفون التحير 
اًء للنصوص القوية ومؤلفير  لها.  -حن  يدرك جميع خاصة أولئك المحرومير  تاريخًيا  ويعالجونها، وذلك رَّ

ُ
 مدى براعتهم وذكائهم وحن  يصبحوا ق

ً
ا كامال

ً
 إدراك

نظرية الفعل بالمديرية  
 ( BPSالتعليمية ) 

 
 

 CASH اسم المدرسة: 

 روبن ىلي  اسم القائد: 

ن  90خطة الـ  يوًما للتحسي 
ي العام 

ن
المدرسي ف
 2023الدراسي 

 

 

 

 

 

ي وضعها مكتب البيانات والمساءلة "  : أهداف المدرسة 
 ("ODA)األهداف الن 

الصفوف   فئة الوالية  المقياس  
 الدراسية

نتائج العام الدراسي 
2021-2022 

مستهدفات العام الدراسي 
2022-2023 

متوسط الرتبة المئينية للنمو   ": MAP Growthاختبار نمو القراءة " -2
طي )

. CGPالشر ي كل صف دراسي
 ( للطالب ف 

 

ي ذلك  
تطور مهارات االستعداد للمرحلة الجامعية، بما ف 

ي المرحلتير  االبتدائية والمتوسطة. 
 التطور ف 

 
3-11 

9-55 
10-49 
11-43 

9-60 
10-60 
11-60 

الرتبة المئينية لإلنجاز لكل  ": MAP Growthاختبار نمو القراءة " -3
 .  صف دراسي

ي ذلك  
تطور مهارات االستعداد للمرحلة الجامعية، بما ف 

ي المرحلتير  االبتدائية 
 والمتوسطة. التطور ف 

3-11 9-27 
10-12 
11-6 

ا ) -9
ً
د الحق

َّ
حد

ُ
  13ت

 أكتوبر( 
ا ) -10

ً
د الحق

َّ
حد

ُ
  13ت

 أكتوبر( 
ا ) -11

ً
د الحق

َّ
حد

ُ
  13ت

 أكتوبر( 
ي   -4 ي استطالع المناخ الطالب 

النسبة المئوية إلجابات الطالب اإليجابية ف 
 عىل التوقعات الصارمة والشعور باالنتماء. 

 

  األكاديمي بير  الطالب. بناء ثقافة النجاح 
3-12 

 % 67 -التوقعات 
 % 32 -االنتماء 

 % 70 -التوقعات 
 % 35 -االنتماء 

ي كل مدرسة عىل ما يحتاجه. 
ي كل فصل وف 

 أن يحصل كل طفل ف 

مهمة المديرية  
التعليمية  

(BPS ) 



ي استطالع المناخ عىل   -5
النسبة المئوية إلجابات المعلمير  اإليجابية ف 

 . ي
 التعلم المهن 

 

بناء ثقافة دعم الطالب وإنجاحهم بير  أعضاء هيئة التدريس 
 .  والموظفير 

 

 المعلمير  جميع 
60 % 63 % 

النسبة المئوية للطالب الذين تبلغ نسبة حضورهم   الغياب المزمن:  6
 % أو أقل. 90
 

نسب حضور الطالب ونسب الطرد من المدرسة ونسب  
 الفصل من المدرسة. 

 

K0-12 
ا )مستهدف خاص   % 63

ً
 الحق

َّ
حد

ُ
ت

 بالوزارة( 
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8 
ي المادة 

النسبة المئوية للطالب الذين يحققون   الدراسية: األداء ف 
ي جميع األعمال المدرسية. 

 درجة النجاح ف 
ي ذلك  

تطور مهارات االستعداد للمرحلة الجامعية، بما ف 
ي المرحلتير  االبتدائية والمتوسطة. 

 التطور ف 
6-12 49 % 52 % 

9 
ي المدارس  ": MassCoreبرنامج "  الثانوية الذين النسبة المئوية لخريج 

وط برنامج "  ". MassCoreيستوفون شر
 

 
ين.   اكتساب الطالب مهارات القرن الحادي والعشر

12 
)العام الدراسي  22.5

2020-2021 ) 
25.5 % 

10 
النسبة المئوية للطالب الذين يستوفون توقعات التقييمات المؤقتة  

ي المديرية التعليمية )
 (. BPSلمادة العلوم ف 

 

3-6   

11 
ي استطالع المناخ عىل  

النسبة المئوية إلجابات األشة اإليجابية ف 
 التواصل بير  األشة والمدرسة. 

 

 الجميع مشاركة أولياء األمور واألشة. 
 % 77 ال ينطبق% 

متوسط   -)المستهدف 
 المديرية التعليمية( 

12 
ي استطالع المناخ 

ي  النسبة المئوية إلجابات الطالب اإليجابية ف  الطالب 
 عىل السالمة المدرسية. 

 

 الجميع سالمة الطالب واالنضباط والتأديب. 
51 % 54 % 

 
13 

لير  الذين  نسب الرسوب )االنخفاض(: 
النسبة المئوية للطالب الُمسجَّ

ي العام  
ي الصف الدراسي نفسه الذي التحقوا به ف 

يعيدون الدراسة ف 

 أكتوبر(.  1السابق )اعتباًرا من 

 

 
الطالب إىل الصف الدراسي التاىلي ونسب التشب نسب ترقية 
 من التعليم. 

 
 الجميع

8 % 7.5 % 

ي   4% )67 12 نسب التخرج )المدارس الثانوية فقط(  نسب التخرج )المدارس الثانوية(  14
ا  ( 2021أعوام ف 

ً
د الحق

َّ
حد

ُ
 ت

 
 

 تلخيص التأمل السنوي )من العام السابق( 

 
ا إىل 

ً
ي العام الدراسي مستند ضع رابط

ن
جيب عن النقاط التالية:  2022-2021التأمل ف

ُ
 مع مالحظات ت

 تلخيص التأمل السنوي الذي يوضح باألدلة األساليب الفعالة واألساليب األخرى غير الفعالة.  ●
 كيف شاركت األطراف المعنية؟  ●
 كيف تدعم نظم المديرية التعليمية التنفيذ؟  ●
ي   ●

اتيجيات الن  ؟ ما هي اإلسي 
لغ ى
ُ
ي ست

ي ستخضع للتنقيح والن 
 سيستمر استخدامها والن 

 
جدول   جدول أعمال/مالحظات فريق القيادة التعليمية 

 أعمال/مالحظات اجتماع اإلنصاف 
 2022/ 2021يوًما للعام الدراسي   90خطة الـ  

 
 عىل التأمل: 

ً
 يمكنك اعتبار المقاييس التالية دليال

●  . ي
ي العام الماض 

ز ف  ي تستعرض تأمل التقدم الُمحرى
 جداول أعمال اجتماعات اإلنصاف الن 

ي  ●
كير  التعليمي عىل محو األمية المنصف وتطويره.  جداول أعمال التأمل ف 

 الي 
ي العام الدراسي  90عىل خطة الـ   نموذج كتابة المالحظات ●

 بالمديرية التعليمية.   2022-2021يوًما ف 

https://docs.google.com/document/d/1xQ9iOjSFOgYIoNp24MeaVoOxtvoBRIlmKqa3QluDbpA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1vzyYLgFxxFqBI-Tm6vugYVxSdxWxJxiUC4yrBjQbeZ0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1vzyYLgFxxFqBI-Tm6vugYVxSdxWxJxiUC4yrBjQbeZ0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1VpwE24dpu3EUuBG9CzeF9UJ8DZZxI-GYBRMBKW63qY0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bTbDKbLhkIVL_Isa3rUIeEkjrvB79LcGVWBEOzM0a8c/edit
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ي والثانوي )  ●
ي توثيق إجراءات التأمل: DESEربما تكون هذه النماذج الصادرة عن وزارة التعليم االبتداب 

 
 ( مفيدة ف

ي اإلنصاف  ○
 
 بروتوكول بيانات التوقف والتأمل ف

 

 
 
 
 
 

ابط ○ ي و  دليل الي 
 التقييم الذاب 

https://docs.google.com/document/d/1luEXVgWFSBw96IZDaN15CE2oUUzwNcow/edit?usp=sharing&ouid=107217120024395775132&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1vpUrLsa6H2IaadYsYkTzwSMYDS1cVEMb/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1HqvZH4o9KYDiJFaGQF-KT3MASjXi80n4/edit?usp=sharing&ouid=107217120024395775132&rtpof=true&sd=true
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ن التعليمي عىل محو األمية المنصف : 1األولوية رقم  –يوًما  90خطة العمل لمدة  كت 
 التر

اتيجية (:  الغاية اإلستر ن التعليمي كت 
 )التر

ي تشمل ال
اتيجيات منظمة "تدريس المتبادل  من خالل إطار التعليم المنصف لمحو األمية، سُيدِمج المعلمون باستمرار ممارسات المشاركة والحوار وأنشطتهما الروتينية، الن   Bostonوإسي 

Debate League" . ي المحتوى القائم عىل المعايير والمالئم للصف الدراسي
اعة ف   ، وذلك حن  يبلغ الطالب مستوى الي 

 اإلجراءات

اتيجية النتائج المرجوة  المبادرات اإلستر
ي ستستخدمها  

اذكر أسماء األساليب الفنية والتكيفية التر
 المرجوةلتحقيق النتائج 

تاريــــخ )تواريــــخ(  
 التنفيذ 

دليل   متابعة التقدم الُمحَرز األهداف والمعايت  
 النمو

ي  
اتيجيات للمشاركة والحوار ف  تنفيذ عدة إسي 

 الدروس أسبوعًيا. 
مة مع منظمة   ● ى اكة الُمي  ي من الشر

تنفيذ العام الثاب 
"Boston Debate League"  الذي تتضمن ،

ا  
ً
 ميدانًيا. تدريًبا وإرشاد

اتيجيتير  اثنتير    ●
إلزام المعلمير  بإدراج إسي 

ي خرائطهم للتخطيط  
للمشاركة أسبوعًيا ف 

 العكسي نصف الشهرية. 
ي التدريس المتبادل   ●

ن الحوار ف  استخدام ُمكوِّ
كنقطة محورية لتحسير  بن  الفصل المدرسي  
بوجه عام بهدف زيادة الحوار والمشاركة لدى  

 الطالب. 
اتيجيات الحوار  ● ي متابعة إسي 

االستمرار ف 
 والمشاركة من خالل الجوالت الشهرية. 

اتيجيات المشاركة   ● ي استعراض إسي 
االستمرار ف 

ي ومجتمع التعلم  
ي التطوير المهن 

العالية الفعالة ف 
 . ي
 المهن 

ي العمل عىل التجديد الكامل لخطة   ●
 
االستمرار ف

ي ُيعيد 
ي الشهري الن 

ي التطوير المهن 
فيه   الدرس ف 

 الموظفون 

ي درجات   1/ 20  - 8/ 29
أن نرى زيادة مستمرة ف 

الحوار والمشاركة خالل جوالتنا  
 التعليمية الشهرية. 

خريطة المنهج الدراسي نصف  
 الشهرية 

 
 الجوالت التعليمية الشهرية 
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تنظيم الدروس المرتكزة عىل المعلم بحيث تؤدي   
 الطالب. إىل زيادة مشاركة 

   

ي   زيادة حصيلة المفردات لدى الطالب 
كشف تحليل مبادرة حصيلة المفردات لعموم المدرسة ف 

أن مستوى حصيلة   2022-2021نهاية العام الدراسي 
ي  
اء الذين يواجهون صعوبة ف  المفردات لدى العديد من القرَّ

 . لقد أطلقنا   القراءة أقل من مستوى الصف الدراسي بكثير
 مبادرة حصيلة المفردات لعموم المدرسة. 

كلمة    15-10اختار جميع المعلمير  والموظفير    ●
كز هيئة أعضاء   إلدراجها طوال العام.  سي 

ي تقع  
التدريس طوال العام عىل المفردات الن 

ي المستوى  
 . 2أولويتها ف 

ات منتظمة   ● د مسابقات عىل في 
ى
عق
ُ
كما ست

االستخدام الصحيح  يتنافس فيها الطالب عىل 
 لمجموعة متنوعة من مفردات المرحلة الثانوية. 

 

ي اختبار   1/ 20 - 9/ 5
زيادة الدرجات ف 

(MAP ) 
ي اختبار ) 

(  MAPتحقيق درجة ف 
 تزيد عن 

ي    لدعم تحسير  مهارات القراءة 
اء الذين يواجهون صعوبة ف  للقرَّ

 القراءة. 
ي   60

ي االختبار المنعقد ف 
ف 

ي نهاية  منتصف العام 
الدراسي وف 

 العام الدراسي 
    

ي     
زيادة استخدام المفردات ف 
 إجابات الطالب المكتوبة. 

    

    

    

ي القراءة 
، وتعديل  MAPإجراء اختبار ) ● زيادة أدوات دعم التدخل ف  ي شهر سبتمي 

( ف 
 الجداول الدراسية للطالب حسب الحاجة. 
 

ي  إجراء فحوصات لتحديد هل  ●
 
المشكلة ف

ي المفردات / الطالقة ثم إلحاق  
الصوتيات أو ف 

 الطالب بحصص دعم القراءة المالئمة له. 
تزويد الطالب الذين يعانون من مشاكل صوتية   ●

بنظام ويلسون للقراءة أو تعليمهم الصوتيات  
 ". Reading Horizonsمن منهج " 

9 /9 - 20 /1  : ىل  إعداد ورقة بيانات تحتوي ع تحديد جميع  سبتمي 
 كل 

ي اختبار   طالب الصف التاسع والعاشر   والتحديد المرن
درجات الطالب ف 

(MAP ) 
ي القراءة   للطالب الذين يحتاجون إىل 

 
 والحصص الملتحقير  بها  الذين يقل مستواهم ف

ي القراءة بناًء عىل درجاتهم  
دورات تدخل ف 

ي اختبار )
 (. MAPف 

عن مستوى الصف الدراسي  
ي  إللحاقهم بحصة  

تدخل ف 
 القراءة. 

 

إلرشاد القائمير  عىل عمليات  
إلحاق الطالب بحصص التدخل  

ي القراءة. 
 
 ف
 

    

ي القراءة     
إجراء اختبار الطالقة ف 
 الشفهية كل أسبوعير  

متابعة   األعمال الجارية:   
ي 
 الدرجات ف 

scores 

ي القراءة    
اختبار الطالقة ف 

 الشفهية 
 

ي برامجللطالب   
لير  ف 

ي اختبار   الُمسجَّ
درجات الطالب ف 

(MAP ي منتصف العام
 ( ف 

  تدخل لعالج مشاكل الصوتيات.   
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وضع وتنفيذ عملية إلنشاء وسائل 
فة وإزالتها عن قصد  

ى
الدعم الُمستهد

)داخل كل مادة( وتقسيمها إىل أربعة 
مستويات للطالب لضمان تفاعل جميع  

 النصوص المعقدة. الطالب بانتظام مع 

ي ثالثة نصوص  
ي مجتمعات التعلم المهن 

 
سُيدرج المعلمون ف

ي خططهم  
 
معقدة عىل األقل للصف الدراسي أسبوعًيا ف

نسر  مجتمعات التعلم   العكسية نصف الشهرية. 
ُ
بعد ذلك، ست

ي دعامات تعليمية وأدوات تسارع لجميع المستويات  
المهن 

نص واإلجابة  األربعة لضمان أن يستوعب جميع الطالب ال
 الدعامات التعليمية  الصحيحة. 

ي بكل   1/ 20  - 9/ 15
سيحظ  الفريق المعن 

يوًما بنظام  90مادة بعد  
مكتمل إلنشاء أدوات الدعم  
اء بمختلف   ف للقرَّ

ى
الُمستهد

 مستوياتهم، ولتقييم  

خريطة المنهج الدراسي نصف  
 الشهرية 

 
DDI 
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text.  .ال تدريجًيا مع زيادة مهارات الطالب  
 سي ُ

 
اتيجية قراءة  إدراكية وصفية لعموم المدرسة  تنفيذ إسي 

ي مختلف المواد لضمان تفاعل  
)التدريس المتبادل( ف 

ا مع النصوص المعقدة. 
ً
 نشط

ً
 الطالب تفاعال

مدى فاعلية وسائل الدعم،   
وإلجراء تعديالت بناًء عىل  
نتائج الطالب )من عينة  

ي  
تمثيلية من أعمال الطالب ف 

 كل مستوى(. 

 

 ( 2023)يناير  يوًما  90التعديالت لمدة  
اتيجية النتائج المرجوة  المبادرات اإلستر

ي ستستخدمها  
اذكر أسماء األساليب الفنية والتكيفية التر
 لتحقيق النتائج المرجوة

تاريــــخ )تواريــــخ(  
 التنفيذ 

دليل   متابعة التقدم الُمحَرز األهداف والمعايت  
 النمو

     

     

     

     

اتيجية تكوين الفرق    مستند إسي 
جدول   جدول أعمال/مالحظات فريق القيادة التعليمية 

ي لمادة الرياضيات  أعمال/مالحظات مجتمع
 التعلم المهن 

جدول أعمال/مالحظات مجتمع  
ي لمادة العلوم

جدول   التعلم المهن 
أعمال/مالحظات مجتمع التعلم  

ي لمادة فنون اللغة  
المهن 

ية جدول أعمال/مالحظات  اإلنجلير 
ي لمادة اللغة  

مجتمع التعلم المهن 
ية كلغة ثانية   اإلنجلير 

ي لمادة التاريــــخ
 جدول أعمال/مالحظات مجتمع التعلم المهن 

ي دعم هذا العمل( ESSER)ملخص كيفية استخدام أموال تمويل ) (: ESSERوالثانوية )تمويل اإلغاثة الطارئة للمدارس االبتدائية 
 ( ف 

ي برنامج اإلثراء بعد اليوم الدراسي للطالب. 
ي ولموظف 

ي دفع أجور للمعلمير  لحضور التطوير المهن 
م التمويل ف 

ى
نت المدرسة موظفير  إضافيير  )مجموعة من المعلمير  البدالء والمنسقير  ال سُيستخد منسق الميدانيير   عيَّ

ص التمويل لتوفير المواد الت
ي النهاية، سُيخصَّ

ها من المشاكل. وف  ي الفصول ولحل مشاكل الغياب المزمن وغير
( لدعم الطالب ف   عليمية ومواد المعلمير  وموارد لجميع المواد. المجتمعيير 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oWgbnGYP6D0QQ-rVthQZHxsY0RaskkZDxczboUIihh8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1yOGdRUTaAQV6OnWBYMNPCEvloVxwOvq50K9Tv9fhH_4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bMqFANMdl_g7hgrI2-LFFgz7cJ_Q8iC8T7BApkLZDgw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bMqFANMdl_g7hgrI2-LFFgz7cJ_Q8iC8T7BApkLZDgw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1znGW1fvqxMjuWtP-a2cyYH7bWlM4sHjJExVw__xgAWQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1znGW1fvqxMjuWtP-a2cyYH7bWlM4sHjJExVw__xgAWQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1AeS3pofWL30-fxb3-bZXncBZLRVq9_ZS492fy1nomCk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1AeS3pofWL30-fxb3-bZXncBZLRVq9_ZS492fy1nomCk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1AeS3pofWL30-fxb3-bZXncBZLRVq9_ZS492fy1nomCk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1AeS3pofWL30-fxb3-bZXncBZLRVq9_ZS492fy1nomCk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/172h8Z79f-SRHFUNGeu24H9Nw46nWD6Yrc0RTbPsQ_Nc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/172h8Z79f-SRHFUNGeu24H9Nw46nWD6Yrc0RTbPsQ_Nc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/172h8Z79f-SRHFUNGeu24H9Nw46nWD6Yrc0RTbPsQ_Nc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1yOGdRUTaAQV6OnWBYMNPCEvloVxwOvq50K9Tv9fhH_4/edit?usp=sharing
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ي دعم هذا العمل(TAGملخص كيفية استخدام أموال منحة ) )مدارس التحول فقط:  (: TAGتمويل منحة )
 ( ف 

مواد  أجور معتكف تخطيط فريق القيادة التعليمية
ي 
 التطوير المهن 

ي نص العمل ●
 التدريس المتبادل ف 
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 المناخ والثقافة : 2األولوية رقم  –يوًما  90خطة العمل لمدة 

اتيجية عيد ترسيخ حس المشاركة واالنتماء لدى  : الغاية اإلستر
ُ
كير  المتعمد عىل بناء المجتمع وبناء العالقات. سن

 طالبنا من خالل الي 

 اإلجراءات

اتيجية النتائج المرجوة  المبادرات اإلستر
ي ستستخدمها  

اذكر أسماء األساليب الفنية والتكيفية التر
 لتحقيق النتائج المرجوة

تاريــــخ )تواريــــخ(  
 التنفيذ 

دليل   الُمحَرزمتابعة التقدم  األهداف والمعايت  
 النمو

 إعادة إنشاء جدول اجتماعات منتظم ● إعادة مشاركة فريق المناخ باستخدام
ي لعموم المدرسة   ● تخطيط التعزيز اإليجاب 

 وتنفيذه 
تنسيق ممارسات العدالة التصالحية لعموم   ●

 المدرسة من خالل االستشاريير  المدرسيير  
بير  عىل  توفير التدريب للموظفير  غير  ●

الُمدرَّ
 العدالة التصالحية 

 ( BIMASتطبيق النموذج ) ●
إعداد استطالع قصير لقياس شعور الطالب   ●

 ) ي  باالنتماء )استطالع المناخ الطالب 

ي شعور الطالب  نصف شهرية 
مالحظات االجتماعات نصف   زيادة ف 

 الشهرية 
  باالنتماء، واالستدالل  اجتماعات  نموذج الصحة السلوكية 

  عىل ذلك من بيانات االستطالع.  9/ 26ابتداًء من  ( CBHMالشامل )

    

بير  عىل   ● تخطيط وتنفيذ ممارسات 
توفير التدريب للموظفير  غير الُمدرَّ

 العدالة التصالحية 
دورات تدريبية تنشيطية من خالل التطوير   ●

ي 
ي للموظفير  /أو التطوير المهن 

 المهن 

 المناخ مالحظات فريق  تنفيذ  شهرًيا 

ي عموم المدرسة
 نصف الشهرية  جلسات بناء الفريق  10/ 10ابتداًء من  العدالة التصالحية ف 

  الشهرية   من خالل االستشاريير  المدرسيير  

 اجتماعات فريق دعم الطالب    

 نصف الشهرية  زيادة استخدام   

اتيجيات التدخل التصالحية      إسي 
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ي   ● 
 
إدراج جلسات بناء المجتمع الشهرية ف
مة لجميع  

َّ
الخدمات االستشارية الُمقد
 .  االستشاريير  المدرسيير 

استجابة لإلجراءات التأديبية   
المتحذة بحق الطالب  

ي نظام  
والمنصوص عليها ف 

"Panorama ." 

 

ي المواد من  
تحسير  نسبة نجاح الطالب ف 

خالل مساعدة الطالب عىل الحصول عىل  
 الدعم المتاحة. أدوات 

 :  نموذج الضغط األكاديمي
جميع   ● عىل  األكاديمي  الضغط  نموذج  تطبيق 

 الصفوف الدراسية األربعة 
الصف   ● طالب  الواجب    9بقاء  ُيكملوا  لم  الذين 

 . ىلي بعد انتهاء اليوم الدراسي
 المي  

الذين تقل درجاتهم عن    10بقاء طالب الصف   ●
ي المواد األساسية طوال  Cالدرجة "

األسبوع  " ف 
 لزيادة درجاتهم. 

الذين   12والصف   11سيكسب طالب الصف  ●
ي جميع المواد Cيسجلون الدرجة "

" أو أعىل ف 
 حق دخول الحرم المدرسي طوال األسبوع. 

ي المواد   20-1  - 9/ 26
زيادة نسب النجاح ف 
% عىل  10ربــع السنوية بنسبة 

ي كل صف دراسي  
األقل ف 

مقارنة بنتائج العام الدراسي 
2021-2021 . 

ي المواد 
درجات الطالب ف 

 الربــع السنوية 

 ( 2023يوًما )يناير   90التعديالت لمدة  
اتيجية النتائج المرجوة  المبادرات اإلستر

ي ستستخدمها  
اذكر أسماء األساليب الفنية والتكيفية التر
 لتحقيق النتائج المرجوة

 

تاريــــخ )تواريــــخ(  
 التنفيذ 

دليل   التقدم الُمحَرزمتابعة  األهداف والمعايت  
 النمو

     

     

     

     

اتيجية تكوين الفرق )الرابط مذكور هنا( جدول  مستند إستر
 أعمال/مالحظات فريق دعم الطالب 
 جدول أعمال/مالحظات فريق المناخ

ي دعم هذا العمل( ESSERام أموال تمويل ))ملخص كيفية استخد (: ESSERتمويل اإلغاثة الطارئة للمدارس االبتدائية والثانوية )
 ( ف 

ي برنامج اإلثراء بعد اليوم الدراسي للطالب. 
ي ولموظف 

ي دفع أجور للمعلمير  لحضور التطوير المهن 
م التمويل ف 

ى
نت المدرسة موظفير  إضافيير  )مجموعة من المعلمير  البدالء والمنسقير  المنسق الميدانيير    سُيستخد عيَّ

( لدعم الط ها من المشاكل. وتخصيص التمويل لتوفير المواد التعليمية ومواد المعلمير  وموارد لجميع المجتمعيير  ي الفصول ولحل مشاكل الغياب المزمن وغير
ا، توفير تمويل لتغطية نفقات الرحالت الميدانية   المواد. الب ف  أخير

ية.   التحفير 

ي دعم هذا العمل(TAGاستخدام أموال منحة )ملخص كيفية  )مدارس التحول فقط:  (: TAGتمويل منحة )
 ( ف 

 أجور الدعم بعد اليوم الدراسي 

https://docs.google.com/document/d/1qDtKZpen2ltpf_DYLOiiJlZV3JJLMG5VnsDPmL6PkyU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qDtKZpen2ltpf_DYLOiiJlZV3JJLMG5VnsDPmL6PkyU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/198aLd2IMENexQnaX8WGGcrcazW0YyjGcC8noxiJIbQg/edit?usp=sharing
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 الحضور  : 3األولوية رقم  –يوًما   90خطة العمل لمدة 

اتيجية اتيجيات التدخل   : الغاية اإلستر  للمستوى األول. زيادة نسبة الحضور اليومي للطالب / تقليل الغياب المزمن من خالل إسي 

 اإلجراءات

اتيجية النتائج المرجوة  المبادرات اإلستر
ي ستستخدمها  

اذكر أسماء األساليب الفنية والتكيفية التر
 لتحقيق النتائج المرجوة

تاريــــخ )تواريــــخ(  
 التنفيذ 

دليل   متابعة التقدم الُمحَرز األهداف والمعايت  
 النمو

التواصل  زيادة حضور الطالب من خالل 
 األسبوعي الواضح مع األش. 

ي للحضور والدرجات  
وب  إنشاء التطبيق اإللكي 

"Attendance and Grade App  الخاص "
سيتلف  أولياء األمور رسالة أسبوعية )رسالة    -بالمدرسة 

ونية أو نصية( تحتوي عىل الدرجات ونسب   إلكي 
 الحضور األسبوعية ألبنائهم الطالب. 

 نسبة الحضور اليومي زيادة  1/ 20 - 10/ 15
 

خفض نسبة الغياب المزمن من  
 50إىل أقل من   63

مراجعة فريق الحضور بيانات  
الحضور لعموم المدرسة كل  

 .  أسبوعير 

ي 10 1/ 20 - 10/ 15 دقيقة  30الطالب الذين يصلون متأخرين بأكير من  خفض عدد الطالب 
 فريق الحضور % تحسير  ف 

سيظلون بالمدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي لتعويض   المتأخرين عن الحصة األوىل. 
ي فاتتهم. 

 أعمال الحصة األوىل الن 
د" إىل 

َّ
ي الوقت الُمحد

 
 يراجع بيانات الحضور الوصول "ف

 لعموم المدرسة  الحصة األوىل مقارنة    

-2021ببيانات العام الدراسي    
2022 

 .  كل أسبوعير 

الحضور من  تحفير  الطالب عىل تحسير  نسب 
 خالل برنامج حوافز. 

 

ي اجتماعات فريق المناخ  
وضع وتنفيذ خطة حوافز ف 

 بالمدرسة 
المراجعة الشهرية لفريق   زيادة نسبة الحضور اليومي  10/ 10ابتداًء من 

 الحضور 

خفض نسبة الغياب المزمن من     
 50إىل أقل من   63
 

 

توجيه االنتباه إىل نسب حضور الطالب من  
أبطال الصف الدراسي وفريق الحضور  خالل 

 بالمدرسة. 

ي  
متابعة نسب الحضور من خالل ملفات الحضور ف 

" من أجل التواصل وبناء  Panoramaبرنامج " 
 العالقات وتوفير الدعم 

 االجتماع كل أسبوعير  لمراجعة بيانات الحضور
اتيجيات.   ومشاركة اإلسي 

1 /10 -  20 /1 
)اجتماعات نصف  

 شهرية( 

الغياب المزمن من  خفض نسبة 
 % 50% إىل أقل من 63

المراجعة الشهرية لفريق  
 الحضور 
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 ( 2023يوًما )يناير   90التعديالت لمدة  
اتيجية النتائج المرجوة  المبادرات اإلستر

ي ستستخدمها  
اذكر أسماء األساليب الفنية والتكيفية التر
 لتحقيق النتائج المرجوة

 

)تواريــــخ(  تاريــــخ 
 التنفيذ 

دليل   متابعة التقدم الُمحَرز األهداف والمعايت  
 النمو

     

     

     

     

اتيجية تكوين الفرق )الرابط مذكور هنا(  مستند إستر

جدول  جدول أعمال/مالحظات فريق الحضور 
جدول   أعمال/مالحظات فريق دعم الطالب

 أعمال/مالحظات فريق المناخ 
 جدول أعمال/مالحظات اجتماع اإلنصاف 

ي دعم هذا العمل( ESSER)ملخص كيفية استخدام أموال تمويل ) (: ESSERتمويل اإلغاثة الطارئة للمدارس االبتدائية والثانوية )
 ( ف 

ي فع تكاليف استشاري يعمل عىل إعداد طلب الحضور من أجل التواصل مع األش أسبوعًيا بشأن ال
.  حضور. استخدام التمويل ف  لية بعد اليوم الدراسي  دفع أجور لفريق الحضور مقابل إجراء زيارات مي  

ي دعم هذا العمل(TAGملخص كيفية استخدام أموال منحة ) )مدارس التحول فقط:  (: TAGتمويل منحة )
 ( ف 

https://docs.google.com/document/d/1qDtKZpen2ltpf_DYLOiiJlZV3JJLMG5VnsDPmL6PkyU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1qDtKZpen2ltpf_DYLOiiJlZV3JJLMG5VnsDPmL6PkyU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/198aLd2IMENexQnaX8WGGcrcazW0YyjGcC8noxiJIbQg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/198aLd2IMENexQnaX8WGGcrcazW0YyjGcC8noxiJIbQg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QVXkkb51SkXPGNu11CkrIiJNyCph3QY05DyZtU3exc4/edit?usp=sharing
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ي وضع خطة الجودة المدرسية 
ن
 المشاركون ف

كاء، إلخ( وهويا اكتب أسماء المشاركير   ي مجموعة أصحاب المصلحة )طاقم العمل، الطالب، األش، المدافعون عن المجتمع، الشر
ا أخرى حسب   تهم العرقية/اإلثنية. األساسيير  واالنتماء إىل/العضوية ف 

ً
أضف صفوف

 الحاجة. 
 

/مجموعة األطراف المعنية االسم العرق / األصل   أدوار الفريق المدرسي
ي 
 اإلثتن

 أسود  مدير المدارس  روبن ىلي 

 أسود  مساعد مدير المدارس  ماركير  سيمبسون 

 أبيض  المدرب التعليمي  آيمي ليبمان 

ة   أبيض  فريق القيادة التعليمية  جورج ُعمير

 أبيض  فريق القيادة التعليمية  أوليفيا ديفرانكو 

 أبيض  فريق القيادة التعليمية  كارلير  ديزاير 

 أبيض  التعليمية فريق القيادة  أنيت باور 

 أسود  فريق القيادة التعليمية  نيكول هاريس

 أبيض  فريق القيادة التعليمية  جوناثان فيكرز 

 أسود  فريق القيادة التعليمية  كينيدي أومولو 

 أسود  فريق القيادة التعليمية  رايشاون ميلر 

 أسود  فريق دعم الطالب/فريق الحضور  نوسي حسن

 أسود  التوجيه/فريق الحضور فريق  تشيس جروجان 

ينغتون   أسود  اجتماع اإلنصاف  شافون هير

ي  اجتماع اإلنصاف  فيلما سيلفا 
 التين 

ي  اجتماع اإلنصاف  ليا فالديز
 التين 

 آسيوي اجتماع اإلنصاف  روث وونغ 

ي يؤثر ف
جر توضيح عوائق التمثيل والجهود المبذولة لتجاوزها.  يها/يتعلق بها هذا القرار؟هل يعتر المشاركون عن المجموعة السكانية التر ُ

 المستندات الداعمة )برجاء إضافة الروابط( إذا أجبت بال فت 

جدول )جداول( أعمال اجتماعات 
 اإلنصاف 

 جدول أعمال/مالحظات اجتماع اإلنصاف 

ح تمويل )  (ESSERمقتر
 

 

https://docs.google.com/document/d/1QVXkkb51SkXPGNu11CkrIiJNyCph3QY05DyZtU3exc4/edit?usp=sharing
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 اإلضافية  المستندات ⇨
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 تعريفات 

اتيجية   أداة رئيسية للتحسير  ستؤدي إىل تحقيق الرؤية )الـ "ماذا" و"لماذا"(.  الغاية اإلسي 

ي المستقبل وكيف  النتائج المرجوة 
ر أن تتحقق ف  ي من الُمقرَّ

عة: هي النتائج الن 
َّ
ي بلوغ أهداف إنجاز الطالب. النتائج الُمتوق

 ستؤدي إىل دعم المدرسة ف 

دة بوقت  SMARTالنتائج هي أهداف ذكية )
َّ
اتيجية وقابلة للقياس وعملية وصارمة وواقعية وتركز عىل النتائج وُمحد دة وإسي 

َّ
(: أي أهداف ُمحد

 ويمكن تتبعها. 

ي نهاية تنفيذ الخطة  النتائج النهائية
.   -تضع مستهدفات للتحسير  تتحقق ف  انخفاض الغياب المزمن بنسبة   عىل سبيل المثال:  نهاية العام الدراسي

ي المائة إىل  2.8
ة تنفيذ خطة الـ  النتائج المؤقتة . 2021% بحلول عام  12ف   يوًما.   90تضع مستهدفات للتحسير  خالل طوال في 

اتيجية )إ  اتيجية )الـ "كيف"(.  جراءات القيادة( المبادرات اإلسي  ق الغايات اإلسي 
ِّ
حق

ُ
ي ست

اتيجية والن  ي تدعم األهداف اإلسي 
امج الن  ي تتخذها القيادة لتحقيق الغاية   المشاريــــع والي 

اإلجراءات الن 
.  المرجوة.  ي

ي والتغيير التكيف 
اتيجية كل من التغيير الفن 

 وتشمل المبادرات اإلسي 

ة    90األهداف والمعايير عىل مدار   والمعايير األهداف  ي يجب تحقيقها خالل في 
يوًما للسير عىل المسار الصحيح نحو تحقيق أهداف العام   90يوًما، وهي األهداف والمعايير الن 

 . 2023-2022الدراسي 

ز ات منتظمة   يوًما و/أو األدلة عىل تحقيق الهدف.  90والمعايير عىل مدار  األدلة عىل إحراز نمو نحو تحقيق  األهداف   دليل النمو  متابعة التقدم الُمحرى ز عىل في  ي متابعة التقدم الُمحرى
ينبغ 

ة الـ  .   90خالل في  ي و/أو بسلوكيات البالغير   يوًما، وأن تكون هذه المتابعة متوافقة مع النتائج المرجوة، ويمكن ربطها بالتغيير المنهج 

 


