
 2023التحسين المدرسي في العام الدراسي 
 يوًما 90خطة الـ 

 

 " Grew Elementaryمدرسة " المدرسة:  اسم

 سيمون  آر ميشيل القائد:  اسم
 

 (BPS) التعليمية المديرية مهمة

 يحتاجه.  ما على مدرسة كل وفي فصل كل في  طفل  كل يحصل أن
 

 (BPS) التعليمية المديرية رؤية

  والمسيرة   الجامعية   المرحلة  في  للنجاح  طالب  كل  يؤهل  ومتكاملا   وممتازاا  منصفاا  تعليماا  وتوفر  أنشطتها،  من  القلب  في  الطالب  وتضع  الوطني،  المستوى   على   به  ُيحتذى  مثالا   تكون   العامة   للمدارس  تعليمية  مديرية
   والحياة. المهنية

 

 (BPS) التعليمية بالمديرية الفعل نظرية

ا  تضع  التي  التحيزات   ويكشفون   المنصف،  األمية   لمحو  الخمسة  المكونات  (BPS)  التعليمية  المديرية  في  المعلمين  جميع  ُيطب ِّق   ويعالجونها،  باسمها  وُيسمُّونها  الدراسي   الصف  محتوى   إلى  الطلب   وصول   على   قيودا
   لها. ومؤلفين القوية للنصوص ُقرَّاءا  يصبحوا وحتى وذكائهم براعتهم مدى كاملا  إدراكاا -تاريخياا المحرومين أولئك خاصة- الطلب جميع  يدرك حتى وذلك

 

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

- 2021 الدراسي  العام نتائج الدراسية  الصفوف الوالية  فئة المقياس 
2022 

- 2022 الدراسي  العام مستهدفات 
2023 

  الصفوف   لطلب  المئوية   النسبة   ": MAP Fluency"  الطلقة   اختبار  1
"K-2"  في   التوقعات   يتجاوزون   أو  التوقعات  يستوفون   الذين  

 الحرفي. الفهم  مستوى  يبلغون   أو الكلمات  على الصوتيات/التعرف 

  رياض  قبل   ما  مرحلة   من   تنموياا  الملئمة   األطفال   تقييمات 
 K-2 انطبق. إذا  الثالث، الصف  إلى  األطفال 

 % K" - 89" الدراسي الصف 
 % 30 - 1 الصف 
 % 50 - 2 الصف 

  للمستهدفات   المتوقع  التاريخ
13 /10 

  للنمو   المئينية   الرتبة  متوسط   ": MAP Growth"  القراءة  نمو   اختبار  2
   دراسي.  صف  كل في  للطلب  ( CGP)   الشرطي

  التطور   ذلك   في   بما   الجامعية،  للمرحلة   الستعداد  مهارات   تطور 
 11-3 والمتوسطة. البتدائية المرحلتين في

 37 : 3 الصف 
 55.5 : 4 الصف 

 60 : 3 الصف 
 60 : 4 الصف 
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 48 : 5 الصف 
 ينطبق  ال  : 6 الصف 

 60 : 5 الصف 
6:60 

  لكل   لإلنجاز   المئينية   الرتبة   ": MAP Growth"  القراءة  نمو   اختبار  3
   دراسي. صف 

  التطور   ذلك   في   بما   الجامعية،  للمرحلة   الستعداد  مهارات   تطور 
 والمتوسطة. البتدائية المرحلتين في

- 3 الدراسي العام
11 

 20 : 3 الصف 
 30 : 4 الصف 
 61 : 5 الصف 

 ينطبق  ال - 6

د   أكتوبر( 13)   الحًقا ُتحدَّ

  الطلبي   المناخ  استطلع  في  اإليجابية  الطلب  إلجابات  المئوية  النسبة 4
   بالنتماء. والشعور الصارمة التوقعات  على

 الطلب. بين األكاديمي النجاح  ثقافة بناء 
3-12 

55% 58% 

  على   المناخ  استطلع  في  اإليجابية  المعلمين  إلجابات  المئوية  النسبة 5
   المهني.  التعلم 

  التدريس   هيئة   أعضاء   بين   وإنجاحهم   الطلب   دعم   ثقافة   بناء 
 والموظفين.

 %77 %74 المعلمين   جميع

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

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

K0-12 40% 20% 

  درجة   يحققون   الذين  للطلب  المئوية  النسبة   الدراسية:   المادة  في  األداء 7
   المدرسية. األعمال  جميع  في النجاح 

  التطور   ذلك   في   بما   الجامعية،  للمرحلة   الستعداد  مهارات   تطور 
 والمتوسطة. البتدائية المرحلتين في

1-5 47% 49% 
8 6-12  80% 

  الذين   الثانوية  المدارس  لخريجي  المئوية   النسبة  ": MassCore"  برنامج 9
 ".MassCore" برنامج شروط يستوفون 

 والعشرين.  الحادي   القرن  مهارات الطلب  اكتساب 
12 

  

  لمادة   المؤقتة   التقييمات   توقعات  يستوفون   الذين   للطلب  المئوية  النسبة 10
 (.BPS)  التعليمية  المديرية  في  العلوم

3-6 
30% 40% 

11 
  على   المناخ   استطلع   في   اإليجابية   األسرة   إلجابات   المئوية   النسبة 

 والمدرسة. األسرة بين التواصل
 الجميع  واألسرة. األمور  أولياء مشاركة

88% 90% 

12 

  الطلبي   المناخ  استطلع  في  اإليجابية  الطلب  إلجابات  المئوية  النسبة
   المدرسية. السلمة  على

 
 الجميع  والتأديب. والنضباط الطلب  سلمة

51% 70% 

13 

لين  للطلب   المئوية   النسبة  )النخفاض(:  الرسوب  نسب    الذين   الُمسجَّ
  العام   في   به   التحقوا   الذي  نفسه  الدراسي   الصف   في   الدراسة   يعيدون 
   أكتوبر(.  1 من )اعتباراا   السابق

  التسرب  ونسب  التالي  الدراسي   الصف  إلى  الطلب  ترقية نسب 
 التعليم. من

 الجميع 

 .7 %  .2 % 

   12 فقط(  الثانوية )المدارس   التخرج  نسب الثانوية( )المدارس   التخرج  نسب 14
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 السابق(  العام )من السنوي  التأمل تلخيص

 التالية: النقاط عن ُتجيب ملحظات مع 2022-2021 الدراسي العام في التأمل مستند إلى رابًطا ضع
 الفعالة.  غير األخرى  واألساليب الفعالة األساليب باألدلة  يوضح الذي السنوي  التأمل تلخيص ●
 المعنية؟ األطراف شاركت كيف ●
 التنفيذ؟ التعليمية المديرية نظم تدعم كيف ●
 سُتلَغى؟ والتي  للتنقيح ستخضع والتي استخدامها  سيستمر التي اإلستراتيجيات هي ما ●

 

   البيانات: ومصادر التأمالت
 
 

 والتأمل األولويات2022-2021 الدراسي العام في  "Grew" مدرسة أهداف ●
 (MSV) الرقابية الميدانية الزيارة تقرير ●
 (SEL) العاطفي  الجتماعي التعلم بيانات إلى المستند التخطيط لمستند استجابة أغسطس بشهر المهني التطوير فترة خلل ُنف َِّذت التي والخطة  الموظفين تأمل (:SEL) العاطفي الجتماعي التعلم ●

 أغسطس(. بشهر المهني التطوير )فترة
 2023-2022 الدراسي  العام في "Grew" مدرسة أولويات ●
 التأمل: على  دليلا  التالية المقاييس اعتبار يمكنك

 الماضي. العام في الُمحَرز التقدم تأمل تستعرض التي نصافاإل اجتماعات أعمال جداول ●
 وتطويره.  المنصف األمية محو على التعليمي التركيز في التأمل أعمال جداول ●
 . 2022-2021 الدراسي العام في يوماا 90 الـ خطة على الملحظات لكتابة التعليمية المديرية نموذج ●
 التأمل: إجراءات توثيق في مفيدة (DESE)  والثانوي  البتدائي التعليم وزارة عن الصادرة النماذج هذه تكون  ربما ●

 اإلنصاف  في والتأمل التوقف بيانات بروتوكول ○
 الذاتي  والتقييم الترابط دليل ○

  

https://docs.google.com/document/d/1ElbVi8GPt9b6ALN-LUfEjnPDHWb8zWqhzzQwoDIZStI/edit%23
https://docs.google.com/document/d/1ElbVi8GPt9b6ALN-LUfEjnPDHWb8zWqhzzQwoDIZStI/edit%23
https://drive.google.com/file/d/1SZlKYRGz2UIwKlzf22apei70rTkZs5KF/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/12lkc9kAI68sjFd8D_qyys0QQ4wz-ARsbJFi2_bNJcl0/edit%23slide=id.p
https://docs.google.com/presentation/d/12lkc9kAI68sjFd8D_qyys0QQ4wz-ARsbJFi2_bNJcl0/edit%23slide=id.p
https://docs.google.com/document/d/1TBBQcxpuC71ZWWAqlhb8tsY1WkcciIubX8etyoC6x64/edit%23
https://docs.google.com/document/d/1wiuv76610L1_i-ALDUuIMBhkDthUfQegWA_-7gVWoZs/edit
https://docs.google.com/document/d/1bTbDKbLhkIVL_Isa3rUIeEkjrvB79LcGVWBEOzM0a8c/edit
https://docs.google.com/document/d/1bTbDKbLhkIVL_Isa3rUIeEkjrvB79LcGVWBEOzM0a8c/edit
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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 المنصف  األمية  محو على   التعليمي التركيز  : 1  رقم األولوية –  يوًما 90 لمدة العمل خطة
 

 التعليمي(:  )التركيز اإلستراتيجية الغاية
 النظامية   الوظيفية  اللغويات  وإطار  المنصف  األمية  محو  ومكونات  الدراسي  للصف  المالئمة  المعايير  باستخدام  وتحليلها  تنفيذها  وتيسير  المهام  بتصميم  المواد  جميع  في  المعلمون   يقوم  أن
(SFL) األكاديمي. والحوار الكتابة خالل من وأفكارهم آرائهم عن والتعبير عنها واإلجابة األسئلة بطرح مطالبتهم  خالل من التعليمية العملية في الطالب ُيشِرك الذي 
 

 اإلجراءات 
 المرجوة النتائج

 
 
 

 اإلستراتيجية  المبادرات
  لتحقيق ستستخدمها  التي والتكيفية الفنية األساليب أسماء  اذكر

 المرجوة  النتائج
 

 والمعايير األهداف التنفيذ )تواريخ(   تاريخ
 

 الُمحَرز  التقدم متابعة
 النمو  دليل 

 

  أجل   من   نقدية   دراسة   الدراسي   المنهج  مواد   دراسة 
  فرص   وتوفير  والستجابة  والصلة  الصرامة   اكتساب 

  الصارمة  الكتابة   مهام  في   للمشاركة   للطلب   يومية 
  )من   بالمحتوى   خاصة   بأسئلة   المتعلق   الحوار   و/أو 
  وطرح   والصلت  الروابط  وإنشاء  فهمهم  تعميق  أجل

        األجزاء(.  تلك  من تعليمهم  وتكوين األسئلة

  المهني   التطوير  أسبوع  أثناء  التعليمية   للموارد  وبنك  زمني  جدول  تقديم
  التركيز  تخطيط)  المهني   التطوير  في والمبتدئين  المتمرسين  للمعلمين
   (التعليمي

 

  الفصل   في  المعلم  أداء  ملحظة  أغسطس  31 - 29
 اإلجراءات. تنفيذ لقياس  الصف

  صفحة  من  بيانات  قاعدة   إنشاء   ":Grew"  مدرسة   في  التعليمي النهج
  القاعدة   هذه   واستخدام  والمؤقتين،  والعائدين   الجدد  للموظفين   واحدة 

 (.GLT)   للتعليم مرجعية إرشادات   بوصفها
 

 األساسية  الرياضيات تعليم (أ) 
هة  القراءة/اآلداب جلسات (ب )   الُموجَّ
 األساسية  اإلنجليزية اللغة فنون  تعليم (ج) 
  العاطفي   الجتماعي   التعلم   دعم   أدوات   (د) 

 (SEL )   
  ( UDL)  للتعلم  الشامل  التصميم (ه) 

  ولغوياا   ثقافياا  المستدامة  والممارسات
(CLSP ) 

  اختبارات   في  ( LASW)   المعيار مستمر
 (CPT )   

 

  والدروس   الوحدات  خطط  مراجعة 
   (CPT)  اختبارات  في
 

  (ILT)   التدريسية  القيادة   فريق   قيام
   التعليم بملحظة 

 

   التعليمية  الجولت 

  على   برهان  بمثابة  يلي ما  سُيستخَدم
   األدلة: 

 

   (TNTP)   المهمة تحليل 
 

  )العرض   التعليمي  التركيز  مراجعات
 التفصيلي(

 

 الطلب  أعمال من عينات 
 

 البيانات  دورات 
 

 الطلب  درجات  توزيع نظام 

https://docs.google.com/presentation/d/1fCQpBXciUzu7OQ7wd1oZKrQrC9cjtYir-elG_STMhjs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1fCQpBXciUzu7OQ7wd1oZKrQrC9cjtYir-elG_STMhjs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YQo9Ro2Zm_DuvnADCjvR4Rv0tVY89zaw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TS0tsxUhxw8SFN94_L9mSAE8OQ36fHY7/view?usp=sharing
https://www.canva.com/design/DAFG4sRYOsY/N2t8hF6lcJphOCR-wabIBg/edit?utm_content=DAFG4sRYOsY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAFHEE18yBk/cmrujG03U9YqLLSrylHWQg/edit?utm_content=DAFHEE18yBk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAFHEE18yBk/cmrujG03U9YqLLSrylHWQg/edit?utm_content=DAFHEE18yBk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAFHEE18yBk/cmrujG03U9YqLLSrylHWQg/edit?utm_content=DAFHEE18yBk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
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  ثقافياا   المستجيب  التعليم  مراقبة  بروتوكول (و) 
(CRIOP ) 

 (CDT)   الفصل تشخيص   أدوات مراجعات (ز) 
  الفصل   تشخيص   أدوات  مراجع  صفحة  (ح) 

 (CDT )   
(CDT)   الفصل  تشخيص  أدوات  مجلد (ط ) 

  
  البيانات عن الستعلم مجلد (ي) 
  األكاديمية  المحادثة مجلد (ك) 

 
 

 

  الدرس   وتصميم   الوحدة   خطة
 الدراسي(  المنهج  في )التعديلت 

 

 (LASW)  المعيار
 اإلضافي  التقييم

 

  على  للتطبيق قابلة  ملحظات تقديم
 المهام

 

  في   اإليجابية   الطلب   إجابات   زيادة 
  على   الطلبي  المناخ  استطلع
لة(  والمهام   المحتوى   ربط   الصارمة.  التوقعات   منظور   من  األكاديمية   والمعايير  )الُمعدَّ

   (. CPTو ILTو PD)   وداعم  ثقافياا مستجيب 
 

  مستمر

  وتحليل   المنصف  التعليم  مع  المتوافق   كلها   للمدرسة  المهني  التطوير
 (.CPTو ILTو PD) البيانات 

 

  شهري 

"Grew "   مدرسة  في  والتخطيط  التدريس  في  التميز   وتطبيق  تقديم 

(PD وILT وCPT.) 
  مستمر

  اإلنجليزية   اللغة   فنون   مواد  مع  المتوافقة   اإلستراتيجي  التدريب  دورات 
 التعليمي(. والمدرب SL مع  GLT) والعلوم  والرياضيات

  مستمر

ه   التعلم    المقدم   والدعم  الذاتي  التقييم   على  المبني   الموظفين  من  الُموجَّ
  مرة   وهي   ،(PD)   المهني  التطوير  فترة  أثناء   التعليمي   الفريق   من

 (.GLT) أسبوعياا   واحدة

  مستمر

  (BEES)   العلوم   بمادة   ممتازين  معلمين   بناء  مكتب  مع  شراكة  عقد
  مع   متوافق  الجودة   عالي   تعليم  لتوفير  (BPS)   التعليمية  بالمديرية 
  في   التخطيط   جلسات   عقد   (.GLT)  العلوم   مادة   في   المعايير 

ILT/PD/CPT. 

  مستمر

https://drive.google.com/file/d/1axhD_NDEJQXYmapKyvcBLofd2uoeXLs2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1axhD_NDEJQXYmapKyvcBLofd2uoeXLs2/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_xXGqCVh6V8JAR_-QZdV1KxE8zLDtLHfm8BqNT0uJmE/edit
https://drive.google.com/file/d/1DZeMIAjENpoFwnBuOboWLHqEHjxIM16i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DZeMIAjENpoFwnBuOboWLHqEHjxIM16i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1L1ay5cNgebFjsAX-Mo2nitUByMXnXsqg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1L1ay5cNgebFjsAX-Mo2nitUByMXnXsqg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1GVql3STde9Yr0qDtNBTanlHKQ4n6gw1b?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14kKe8MfRdD1WFyexLVemA5KOeMtaD-aF?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_YpWkEk7gtWKWFQgb3YuKQGnwJqvgqXKP2DDrIssY7Q/edit
https://docs.google.com/document/d/1hn6HkWy0Rd3zUKDpYuRtHqiBImZigynsAx017OXbf5k/edit
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  في   ماكدونالد  ليز  والسيدة/  بورتادين  ليزا   السيدة/   مع  المشترك  التخطيط
  تدريس   في  المعلمين  لدعم  ( SFL)   النظامية  الوظيفية  اللغويات  مجال

 (.GLT)   المواد  جميع في  الكتابة 

   مستمر

  محتوى   )إلعداد  الدراسية  الصفوف  المتعدد   التخطيط  في  المشاركة
 (.GLT) عمودياا( متوافق

  

     

 (2023  )يناير يوًما 90 لمدة التعديالت
 اإلستراتيجية  المبادرات المرجوة النتائج

  لتحقيق ستستخدمها  التي والتكيفية الفنية األساليب أسماء  اذكر
 المرجوة  النتائج

 

 الُمحَرز  التقدم متابعة والمعايير األهداف التنفيذ )تواريخ(   تاريخ
 النمو  دليل 

     

     

     

     

   (ILT) التدريسية القيادة لفريق  الفرق  تكوين إستراتيجية مستند
 " Grew" بمدرسة القيادة فرق 
 

  لدعم   خاصة  قدرات  ذي   معلمين  توظيف  في   ( ESSER)   تمويل  يُستخَدم  العمل(   هذا  دعم  في  ( ESSER)   تمويل  أموال  استخدام  كيفية  )ملخص  (:ESSER)  والثانوية  االبتدائية   للمدارس   الطارئة  اإلغاثة   تمويل
 الموظفين. قدرات بناء  نفسه  الوقت  وفي الهمم  أصحاب  غير والطلب الهمم  أصحاب  الطلب 

 

 للموظفين. المهني التعلم  فرص دعم في  ( TAG)   منحة أموال وستُستخَدم  العمل(:  هذا دعم  في (TAG)  منحة  أموال  استخدام  كيفية ملخص فقط:  التحول )مدارس (: TAG) منحة تمويل
 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oWgbnGYP6D0QQ-rVthQZHxsY0RaskkZDxczboUIihh8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BSVMFiaUGb4YcCdojFD40P3ARweBbZlZdYQxjy4q-qY/edit?usp=sharing
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 والثقافة المناخ : 2  رقم األولوية –  يوًما 90 لمدة العمل خطة
 

   العاطفي االجتماعي التعلم :اإلستراتيجية الغاية
  ومحترمة. وآمنة حنونة مدرسية بيئة   توفير لضمان وبعضهم( الموظفين وبين والموظف، الطالب وبين وبعضهم، الطلب )بين التفاعلت من للتوقعات مشترك فهم تأسيس إعادة

 اإلجراءات 
 اإلستراتيجية  المبادرات المرجوة النتائج

  لتحقيق ستستخدمها  التي والتكيفية الفنية األساليب أسماء  اذكر
 المرجوة  النتائج

 

 والمعايير األهداف التنفيذ )تواريخ(   تاريخ
 

 الُمحَرز  التقدم متابعة
 النمو  دليل 

  المجتمع   المشاركة/إطلق  إعادة   فعاليات  تنفيذ
  )لجميع   التصالحية  العدالة   على   القائم  المدرسي
 المعنية(. األطراف 

  موظفي  لجميع   اجتماع كل بداية  في الترحيبية الممارسات استعراض
 المدرسة.

 

  التصالحية   العدالة  وتدريبات   فعاليات   لحضور   للموظفين   الفرص   توفير 
 (CCC.) 

 

  المستوى   من  (SEL)   العاطفي  الجتماعي  التعلم   دعم   وسائل   تنفيذ 
 الثانية(. )الخطوة  1

  أمام   المدرسية  الهياكل  داخل  التصالحية  الممارسات  استعراض
   والموظفين. الطلب 

   شهري  مرة 2-1 ديسمبر  -  سبتمبر
 

  الفريق   في   أعضاء   خمسة  تدريب
   يونيو.  شهر بحلول 

 

  بأكملها  المدرسة   مستوى   على   التنفيذ
  في   األقل   على   مرات  3  بمعدل

 األسبوع 

  مختلف   في  1  المستوى   تنفيذ   زيادة
 الفصول 

 

  في   اإليجابية   الطلب   إجابات   زيادة 
  على   الطلبي  المناخ  استطلع
   بالنتماء. شعورهم 

 

  إلى   اإلحالة   عمليات   أعداد   تقليل 
  2  المستوى   وحوادث  المكتب 

 3 والمستوى 
  المحابية  الجتماعية  المهارات   تعلم   في   الطلب   دعم

 لآلخرين
  كقادة  الطلب مجلس دعم  من الستفادة

  )منظمة   العطلت  في  الصغير  للمدرب  الدعم  توفير ●
"Playworks)" 

 Succeed" برنامج مع  اآلخرين  مناصرة  على التدريب  ●

Boston " 
   الشهرية   النصف الجتماعات  ●

 
 

  المدرسة  مستوى   على  سلوكيات  مصفوفة   تقديم   تأسيس/إعادة   إعادة 
 (CCC) السلوكيات   طريق لخريطة   والستجابة

  الكبار  الطلب  تأملت   ديسمبر - سبتمبر
"Student Cougar"   والحصول  

 وملحظاتهم  تعليقاتهم على
 

  "Grew Time"  اجتماعات   عقد
  3  المدرسة  مستوى   على  الُمعمَّمة

 العام. في  مرات
 
 

 اإلحالة   عمليات  أعداد  انخفاض
 المخالفات   بسبب  المكتب  إلى

  2  المستوى   من  السلوكية
  .3 والمستوى 

 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1ywSP3EgGFkB6jNiNfDImdv6kqcMBCexCLkytIUQuI38/edit%23
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 (PBIS) (PAWS) وتنفيذ تحديد 
 

 Class Dojo Store" (CCC)" منصة  متجر إطلق 
 

  السلوكي  التدخل  رصد   تقييم   نظام   اختبار  بيانات  استخدام
 (BIMAS )   طلبية  مجموعات  إنشاء   في   الفصل   وبيانات  

  الجتماعي   )األخصائص  الفردي   واإلرشاد   الجتماعية   للمهارات 
 النفسي(. واألخصائي

 

  الجتماعية   المهارات   مجموعات
-K)  الصفوف   لطلب   األسبوعية 

6.) 

 وقياس   اإليجابية  الثقافة  زيادة
 الستطلع  بيانات  واقع من ذلك

 للطلب.  الشامل

 (2023  )يناير يوًما 90 لمدة التعديالت
 اإلستراتيجية  المبادرات المرجوة النتائج

  لتحقيق ستستخدمها  التي والتكيفية الفنية األساليب أسماء  اذكر
 المرجوة  النتائج

 الُمحَرز  التقدم متابعة والمعايير األهداف التنفيذ )تواريخ(   تاريخ
 النمو  دليل 

     
     

     

     

 هنا( مذكور )الرابط الفرق  تكوين إستراتيجية مستند
 

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

 العمل(  هذا  دعم  في (TAG)  منحة  أموال  استخدام كيفية  ملخص  فقط:  التحول  )مدارس (:TAG) والثانوية االبتدائية  للمدارس الطارئة اإلغاثة تمويل
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 الحضور  :3 رقم األولوية – يوًما 90 لمدة العمل خطة

 والمجتمع  األسرة بين الشراكات  :اإلستراتيجية الغاية
  المشاركة   ممارسات  خلل  من  الستجابة   وسريع  الجودة  عالي  تعليم  على  الطلب   جميع  يحصل   حتى  التعليمية  وللعملية  المدرسية   والممارسات  للنظم  اللزمة  المعلومات  أسرنا  مع  الشراكات  تقدم  أن  من  التأكد

ا. للعنصرية المناهضة    عمدا
 اإلجراءات 

 اإلستراتيجية  المبادرات المرجوة النتائج
  ستستخدمها  التي والتكيفية الفنية األساليب أسماء  اذكر

 المرجوة  النتائج لتحقيق
 

 والمعايير األهداف التنفيذ )تواريخ(   تاريخ
 

 الُمحَرز  التقدم متابعة
 النمو  دليل 

  إلى   المتأخر   والوصول   الطلب  غياب  نسبة  تقليل
 الدراسي. العام  من يوماا  60 أول خلل المدرسة

 ،FL)   األسر   مع   الحضور  اجتماعات   األسرة/  مع  الجتماعات 

Ts، SW) 
 

  الغياب   مرحلة   بلوغ  من  الطلب   لمنع  واضحة  إجراءات  وضع 
 ونشرها. المزمن

 

 (FL، TS، Nurse، SE) منزلية  زيارات  إجراء 
 

 (FL، TS، SW)  الطلب  مع األهداف وضع  جلسات عقد
 
 

 للطلب   الغياب  أعداد  انخفاض يناير -  سبتمبر
  الغياب  من   يعانون   الذين

  المتأخر  المزمن/الوصول
 10  )من  %50  بنسبة  للمدرسة

 (5 إلى

  وانخفاض  اليومي  الحضور  زيادة
 المتأخر   الوصول  حالت  أعداد

 في   الموجودة  البيانات  واقع  من
 التقدم   متابعة  معلومات  لوحة

 إلى   %40  )من  EQL  الُمحَرز
10 )% 

  ( SPC)   األمور  أولياء  مجلس   في   األسر  تنوع  زيادة
 المدرسة.  في الطلب  أعداد  مع  يتناسب بحيث 

 

  اإلنصاف   على  قائمة  األسر مع  تركيز  مقابلت/مجموعات  إجراء 
 المدرسة(. )مدير  وآرائها وملحظاتها  األسرة تعليقات   لجمع

 
 

  أولياء  مجلس  تكوين  تعبير   ديسمبر  -  سبتمبر
 المدرسة   (/مجلسSPC)  األمور

(SSC)  عن  أفضل  تعبيراا  
   الطلب. هويات

نين،  طلب 89%)  ُملوًّ
 البشرة، بيض طلب  %11و

 األسرة   تمثيل  زيادة   واقع   من  وذلك
 األمور   أولياء  مجلس  في

(SPCمجلس/)   المدرسة 
(SSC .) 

https://docs.google.com/document/d/1F8CKS0mqCpGHlvl-iiSM78yKBozppSfdI6cHCKG32wY/edit
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 متعلمي   طلب  %  8و
   اإلنجليزية،

 همم( أصحاب طلب  % 6و
 

  والتعليقات   الملحظات  إبداء  فرص  في  األسر   إشراك 
   والمواد. النظم على

 

  المجتمع  في  للمشاركة   لألسر  متعددة   فرص  توفير
 الجتماعية.   واألنشطة  األكاديمية  الشؤون   في  المدرسي

 

  في  األسر  عنها  عبرت   التي   المعلومات   استخدام
  تغييرات  إجراء   في   اإلنصات   واجتماعات  الستطلعات 

 المدرسي. والمجتمع  الفصل في  مرئية

  (/مجلس SPC)   األمور  أولياء  مجلس   اجتماعات   عقد  تيسير
 (.SSC)   المدرسة

 المدرسة( ومدير األسري  )المنسق   األسر استطلعات إجراء 
 

   الطالب   طلب على  بناءا   المنعقدة الجتماعات 
 الشاملة   الطلب  آراء استطلعات
 "Grew"  مدرسة  أنشأتها التي   اآلراء استطلعات

 

 المعلمين  ملحظات  استطلعات
 

  ( MyCAP)   والمهني  األكاديمي   التخطيط  عمل  إطار  تنفيذ
 السادس  الصف  لطلب 

 

  بمدرسة  المفتوح   الدراسي  واليوم   المفتوحة   المدرسية   الساحة   فعالية 
"Grew" (10/18 ) 

 

 مستمر
 
 
 
 

  مع  األقل  على   واحد  اجتماع  عقد
 الطالب،   طلب  على  بناءا   األسر
 . 6-3 الصفوف لطلب وذلك

 

 إلجابات   المئوية  النسبة  زيادة
 استطلع   في   اإليجابية  األسرة 
 األسرة   بين  التواصل  على  المناخ

 %. 90 إلى والمدرسة

 

 (2023  )يناير يوًما 90 لمدة التعديالت
 اإلستراتيجية  المبادرات المرجوة النتائج

  ستستخدمها  التي والتكيفية الفنية األساليب أسماء  اذكر
 المرجوة  النتائج لتحقيق

 الُمحَرز  التقدم متابعة والمعايير األهداف التنفيذ )تواريخ(   تاريخ
 النمو  دليل 

     

     

     

     

 هنا( مذكور )الرابط الفرق  تكوين إستراتيجية مستند



 

 

 11 2023-2022خطة التحسين المدرسي في العام الدراسي 

 

 

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

 العمل(  هذا  دعم  في (TAG)  منحة  أموال  استخدام كيفية  ملخص  فقط:  التحول  )مدارس (:TAG) والثانوية االبتدائية  للمدارس الطارئة اإلغاثة تمويل
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 المدرسية  الجودة  خطة وضع  في  المشاركون 
 الحاجة.  حسب أخرى  صفوفاا أضف  العرقية/اإلثنية.  وهوياتهم  إلخ(  الشركاء،   المجتمع،  عن المدافعون  األسر،   الطلب،  العمل، )طاقم   المصلحة أصحاب  مجموعة في  إلى/العضوية  والنتماء األساسيين   المشاركين أسماء   اكتب

 

 اإلثني األصل /   العرق  المعنية  األطراف المدرسي/مجموعة  الفريق  أدوار  االسم 
 سوداء  المدرسة  مديرة  سيمون   ميشيل
 سوداء  التعليمي  المدرب كليك  كوايشا
 بيضاء  اجتماعي أخصائي  نيكلسون   كاتلين

 سوداء  موارد معلمة رودريغيز  مايستيل 
 بيضاء  ثانية  كلغة  اإلنجليزية اللغة  معلمة هنري  كايتلين 
 سوداء  ثانية  كلغة  اإلنجليزية اللغة  معلمة فيتياك  هوجيت 

 سوداء  ثانية/المكتبة كلغة  اإلنجليزية اللغة  معلمة غوردون  ناتاشا 
 بيضاء  2 الصف بورك   إلسا

 سوداء  ثانية  كلغة  اإلنجليزية اللغة  معلمة بروكينغتون  ماكوين
 أسود  3 الصف ويلبورن  فرانك 

 ة إسباني/بيضاء 3 الصف بيترز  بورشاي
 سوداء  4 الصف جونسون  دورسينفيل  صوفيا 

 بيضاء  6 -  3 العلوم جيتس  باربرا 
 بيضاء  (BEES)   العلوم بمادة  ممتازين معلمين بناء مكتب  في  العلوم ةمدرب كارلسون  فاليري 

 بيضاء  4 الصف بنسون  كيمبرلي
 بيضاء  1 الصف   شولر إيزابيل 

 أسود  5 الصف بيتمان  فيرلي إيمانويل
 أبيض  6 الصف سومرز  كيفين
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 بيضاء  األطفال  رياض سكيلين  مورين
 أسود  األطفال  رياض فرانسوا   تريش

 بيضاء  األطفال  رياض بيرنز  سو
 سوداء  ة األسري  ة المنسق هاريس  ستايسي 

 سوداء  الممرضة  جاني  تيميكا
 سوداء  سكرتيرة  ويلكرسون  أوزوري 

 آسيوي  2 الصف هاربر   كيت مارك
 سوداء  1 الصف وارد  لين

 آسيوي  1 الصف تشو   ديفيد
 سوداء  المسرح  نيف  ماجالي

   

 لتجاوزها. المبذولة  والجهود  التمثيل عوائق توضيح فُيرجى   بال أجبت إذا القرار؟ هذا بها فيها/يتعلق يؤثر التي السكانية  المجموعة  عن  المشاركون  يعبر هل
  . 18/ 10  في  إضافيين أعضاء لتوظيف  خطط وهناك ،4/ 10 في األولي  ( SSS)   اجتماع قد  المقرر ومن المستند.  هذا   تقديم وقت في  األمور أولياء مع اجتماع أي ينعقد لم ولكن الموظفين، عن الخطة  تعبر

 

 الروابط( إضافة )برجاء  الداعمة المستندات
 

  اإلنصاف  اجتماعات  أعمال )جداول( جدول 

 رابط  (ESSER)   تمويل مقترح

  إضافية  مستندات⇨

 
 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FrDuzylzXmtVH-xK76Vggo7redqLxw1G6wRLCSyMDKw/edit%23gid=25309817
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 تعريفات 

   و"لماذا"(. "ماذا" )الـ الرؤية تحقيق  إلى ستؤدي للتحسين رئيسية أداة  اإلستراتيجية  الغاية

ر من التي  النتائج هي الُمتوقَّعة: النتائج المرجوة النتائج  الطلب. إنجاز أهداف بلوغ في المدرسة دعم إلى ستؤدي وكيف المستقبل في تتحقق أن الُمقرَّ

دة أهداف أي (:SMART) ذكية أهداف هي  النتائج دة  النتائج على وتركز وواقعية وصارمة وعملية للقياس وقابلة وإستراتيجية ُمحدَّ  تتبعها.   ويمكن بوقت  وُمحدَّ

 في   2.8  بنسبة  المزمن  الغياب  انخفاض  المثال:  سبيل  على  الدراسي.  العام  نهاية  -  الخطة  تنفيذ  نهاية  في  تتحقق  للتحسين  مستهدفات  تضع  النهائية  النتائج
 يوماا. 90 الـ خطة  تنفيذ فترة طوال خلل للتحسين مستهدفات تضع المؤقتة النتائج .2021 عام بحلول %12 إلى المائة

  وتشمل  المرجوة.  الغاية   لتحقيق  القيادة  تتخذها  التي  اإلجراءات  "كيف"(.  )الـ  اإلستراتيجية  الغايات  سُتحق ِّق  والتي  اإلستراتيجية  األهداف  تدعم  التي  والبرامج  المشاريع القيادة( )إجراءات اإلستراتيجية المبادرات
 التكيفي.  والتغيير الفني التغيير من كل اإلستراتيجية المبادرات

  العام   أهداف  تحقيق  نحو  الصحيح  المسار  على  للسير  يوماا  90  فترة  خلل  تحقيقها  يجب  التي  والمعايير  األهداف  وهي  يوماا،  90  مدار  على  والمعايير  األهداف والمعايير األهداف
 . 2023-2022 الدراسي

 الُمحَرز  التقدم متابعة
 النمو دليل

  منتظمة   فترات  على   الُمحَرز  التقدم  متابعة  ينبغي  الهدف.  تحقيق  على  األدلة  و/أو  يوماا  90  مدار  على  والمعايير  األهداف   تحقيق  نحو  نمو  إحراز  على  األدلة
   البالغين. بسلوكيات و/أو  المنهجي بالتغيير ربطها  ويمكن المرجوة، النتائج مع متوافقة المتابعة هذه تكون  وأن يوماا، 90 الـ فترة خلل

 
 
 


