
1المشرفة العامة على المدارس السيدة "رايت": خطة المائة يوم

إرانيتا رايبورن رايت
المشرفة العامة على المدارس

خطة المائة يوم
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2المشرفة العامة على المدارس السيدة "رايت": خطة المائة يوم

الرؤية والرسالة

رؤيتنا
 ستكون مدارس سينسيناتي العامة مجتمعًا يضمن الوصول العادل إلى 

تعليم من الطراز العالمي، مما يطلق العنان إلمكانات كل طالب.

رسالتنا
يمكننا معًا تطوير مواطنين فاعلين مستعدين لخوض غمار الحياة.
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3المشرفة العامة على المدارس السيدة "رايت": خطة المائة يوم

كلمة المشرفة العامة على المدارس

أعزائي مجتمع مدارس سينسيناتي العامة:
طوال فترة عملي كمعلمة، كان إيماني بأن جميع األطفال يستحقون تعليًما جيًدا يقودني في الطريق. فال يوجد ثمة 

اختالف بين طالب مدينتنا. وبصفتي المشرفة العامة الجديدة على المدارس، سنضمن معًا التميز لجميع الطالب، سواء 
الطالب الحاليين أو الجدد. يتردد صدى سينسيناتي مع ما أنا عليه كقائدة، فأنا متحمسة إلنجاز الطالب، ولدي الحماس 

إلحداث برمجة رفيعة المستوى، كما أني ملتزمة بالمساواة بين جميع الطالب. وتمثل سينسيناتي تتويًجا للتجارب العظيمة 
التي سأشاركها مع المجتمع الذي صار اآلن وطنًا.

حان الوقت لنتعلم، وننمو، ونتطور سويًا. إنني أشعر بالتصاغر إليمان مجلس اإلدارة في قدرتي على قيادة منطقتنا إلى 
المستوى التالي، من أجل جعل مدارس سينسيناتي العامة الخيار األفضل لألطفال والعائالت في مدينتنا. إنني أقدر دعم 

المجتمع، وأتطلع إلى العمل المقبل.

فالهدف من خطة المائة يوم يكمن في تقديم خارطة طريق لعملية االنتقال. كما أن العمل على زيادة نجاح جميع الطالب 
لهو أكبر من أن يُطلب من منطقتنا التعليمية للقيام بمحاولة منعزلة. ومع أنه يمكن إنجاز هذا، فإن الهدف المتمثل في 

تحسين التجربة التعليمية سيتطلب مشاركة الجميع -الطالب والمعلمين والموظفين واألسر ومقدمي الرعاية وقادة األعمال 
وشركاء المجتمع.

ويمكن التفكير في عملية االنتقال األولية على أربع مراحل رئيسية: المشاركة واالستكشاف والتقييم والتجهيز. وستكون 
كل مرحلة مبنية على المرحلة التي تسبقها. كما سنقوم بمتابعة خطة تشهد تتويًجا للمنجزات والتحديثات ويتم مشاركتها 
مع مجتمع مدارس سينسيناتي العامة. ومن خالل فرص المشاركة هذه، سنعمل على جمع أصوات الجميع مع مراعاة 

التعليقات المقدمة في عملية التخطيط االستراتيجي.

تعال واشترك معنا. كن جزًءا من فريقنا، وستحتفل معنا بنجاحنا المؤكد.

مع خالص تحياتي وتقديري،

إرانيتا رايبورن رايت
المشرفة العامة على المدارس
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4المشرفة العامة على المدارس السيدة "رايت": خطة المائة يوم

القيم والمعتقدات الشخصية

المعتقدات
يمكن لجميع الطالب أن يلمسوا النجاح عندما تُفهم احتياجاتهم وتُعالج 	 

بوضوح.

التعليم حق مدني يساوي ساحة اللعب لجميع األطفال.	 

يستحق كل طفل تعليًما على درجة رفيعة في بيئة مغذية وداعمة.	 

المساواة والشمول ضروريان لتقديم خدمة عالية الجودة لجميع األطفال.	 

 من خالل الشراكات والعالقات التعاونية يمكننا تجاوز التوقعات 	 
لجميع األطفال.

التكامل
القيام بالشيء المناسب في حالة عدم مراقبة 

أي فرد لك.

العمل الجماعي
إننا أقوياء معًا مما لو كان كل شخص 

يعمل بمفرده.

التماسك
عدم االستسالم نهائيًا — العمل على 

اكتشاف الطريق أو تمهيد الطريق بنفسك.

القيم
 المهم 

بالنسبة لي

االمتياز
 بذل الجهد لتحقيق األفضل بينما تقدم 

أفضل ما لديك.
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5المشرفة العامة على المدارس السيدة "رايت": خطة المائة يوم

خطة الدخول

الغرض من خطة الدخول
يكمن الغرض من هذه الخطة في رسم طريق لالنتقال باعتباري المشرفة 

العامة على مدارس سينسيناتي العامة. وتتضمن الخطة األهداف والتوقعات 
والمخرجات التي سيتم تحقيقها خالل المائة يوم األولى. وستعمل الخطة على 

تقنين العملية المستخدمة إلشراك كل جانب من جوانب المنظمة أثناء االستماع 
والتعلم.

تُنظم خطة الدخول على أربع مراحل بعد الدخول المسبق: المشاركة 
واالستكشاف والتقييم والتجهيز. وتكون المراحل مترابطة إال أنها سوف 
تتشابك في النهاية. وسيتم مشاركة التقدم وردود الفعل مع مجلس اإلدارة 

والمجتمع لكل مرحلة على حدة.

ما قبل الدخول
وخالل مرحلة ما قبل الدخول، ستختار المشرفة العامة على المدارس فريقًا 

لعملية االنتقال لجمع ونشر المعلومات التي ستساعد في االنتقال السلس. 
وستتضمن المعلومات المقدمة المستندات الحالية والبيانات ونظرة عامة من كل 

عضو من أعضاء فريق القيادة التنفيذية. وسيقوم فريق عملية االنتقال بجمع 
المعلومات من جميع جلسات الجهات المعنية وتقديم التوصيات على النحو 

المحدد.

أسئلة إرشادية لخطة الدخول
توفر خطة الدخول فرًصا لالستماع والتعلم أثناء إقامة عالقات عبر مجتمع 

المنطقة. فكل واحد من الجهات المعنية له منظور فريد. وعند التقاط األفكار 
ووجهات النظر، سيُطلب من الجهات المعنية المشاركة على األقل في ثالثة 

أسئلة جديرة باالعتبار:

1.  ما الذي يعجبك في منطقتنا؟
2.  ما الشيء الوحيد الذي يعمل بشكل جيد؟

3.  إذا كنت المشرف العام على المدارس، فما أول شيء ستغيره؟
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6 المشرفة العامة على المدارس السيدة "رايت": خطة المائة يوم

30 – 45 يوًما
خالل مرحلة المشاركة، ستُعقد سلسلة من جلسات االستماع، واالجتماعات 

العامة، وجلسات التعليقات الجماعية الصغيرة والجلسات االفتراضية مع 
االهتمام المعلن باالستماع من جميع الجهات المعنية وبدء الرحلة لبناء عالقات 

دائمة، مع إطالعهم على الخطط المستقبلية.

45 – 70 يوًما
خالل مرحلة االستكشاف، سألقي نظرة أعمق على البنية التحتية لكل قسم بما 

في ذلك مراجعة جميع السياسات الحالية وإجراءات التشغيل وبروتوكوالت 
اإلدارات والرقابة واألنظمة والهياكل المستندة إلى المدرسة.

70 – 90 يوًما
تصبح مرحلة التقييم البداية لجمع المعلومات التي تم الحصول عليها من خالل 
مرحلتي المشاركة واالستكشاف. وهنا سنبدأ في وضع خطط للخطوات التالية.

90 – 100 يوًما
خالل مرحلة التجهيز، سنبدأ عملية التنفيذ ومشاركة التوقعات عبر فرق 

المنطقة. وسنضمن الشفافية فيما يتعلق بالتحديثات المتعلقة بطريقة العمل عبر 
المنطقة بناًء على مرحلة التقييم.

المؤشرات األولية للنجاح 

مقدار التغذية الراجعة	 
عدد المشاركون	 
اجتماعات فردية مع الجهات المعنية	 
عدد الزيارات المدرسية	 
تراجع مجلس اإلدارة والخطوات 	 

التالية

المؤشرات األولية للنجاح

التحليل الرباعي SWOT لكل قسم	 
عرض لتحليل البيانات 	 

المؤشرات األولية للنجاح 

مراجعة المبادرة اإلستراتيجية	 
عرض تقديمي على جلسات التغذية 	 

الراجعة
تحديد األولويات المنقحة	 

المؤشرات األولية للنجاح 

خطة التطوير التخصصي 	 
التغذية الراجعة على أساس 	 

استطالعات ما بعد االجتماع
تقرير مجلس اإلدارة والمجتمع حول 	 

خطة الدخول

المشرفة العامة على المدارس السيدة "رايت"

خطة الدخول: نظرة عامة

ة ۱

مرحل
ال

ركة

شا
الم

۲ 
حلة

المر

شاف

ستك
اال

۳ 
حلة

المر

قییم
الت

٤ 
حلة

المر

ھیز

تج
ال

CPS_065_100-Day_Plan_FA_AR.indd   6CPS_065_100-Day_Plan_FA_AR.indd   6 4/29/2022   9:45:49 PM4/29/2022   9:45:49 PM



7المشرفة العامة على المدارس السيدة "رايت": خطة المائة يوم

خطة الدخول

العالقة بمجلس اإلدارة 

واحدة من أكثر العالقات أهمية في النجاح الشامل ألي منطقة 
تعليمية هي تلك التي بين المشرف العام على المدارس ومجلس 

اإلدارة. ومن خالل االستراتيجيات كما هو مذكور، سأشارك 
مع مجلس اإلدارة في وضع الخطوط العريضة لبروتوكوالت 

االتصال الخاصة بنا، وتحديد إيقاع التغذية الراجعة ورصد التقدم 
والمواءمة مع األولويات قصيرة ومتوسطة المدى.

مجلس اإلدارة وأنشطة المشرف العام على المدارس 
تحديد موعد لالجتماع مع رئيس مجلس اإلدارة للتخطيط لدخول اجتماع 	 

المائة يوم وما بعده.

االجتماع مع كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة على حدة لفهم مالحظاته 	 
بشكل أفضل على ما نحن فيه حاليًا والتوصيات الخاصة بالخطوات التالية. 

مراجعة خطة المشاركة وجدولة أي فرص مشاركة مشتركة.	 

مراجعة السياسات الحالية واالستعداد لمناقشة أي مراجعات قادمة.	 

التحلي بروح المبادرة في عملية التخطيط االستراتيجي.	 

إنشاء بروتوكول اتصال وتقييم.	 

تزويد مجلس اإلدارة بتحديثات التقدم الشهرية على أنشطة خطة الدخول.	 

المؤشرات األولية للنجاح
اجتماع بين مجلس اإلدارة والمشرف العام على المدارس	 

التغذية الراجعة من أنشطة المشاركة.	 

بروتوكول االتصال والتقييم.	 
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8المشرفة العامة على المدارس السيدة "رايت": خطة المائة يوم

تقديم خطوات أولية للتعلم المهني.	 

إنشاء بروتوكول لتكرار مراجعة البيانات مع فريق القيادة.	 

 تحديث أدوات المناهج الدراسية التي تحتاج إلى استجابة 	 
فورية.

تحديث عمليات مراقبة التقدم حسب الضرورة.	 

استضافة جوالت االستماع وجلسات التعليقات مع جميع الجهات 	 
المعنية - الطالب والمعلمين واإلداريين وموظفي الدعم واآلباء 
ومقدمي الرعاية وشركاء األعمال وشركاء المجتمع والمجتمع 

الديني.

االجتماع بجميع األقسام التي تدعم التعليم والتعلم بشكل مباشر، 	 
كالمناهج وطرق التدريس، وتقسيم المدارس، والخدمات األكاديمية، 

وما إلى ذلك.

زيارة المدارس للتفاعل مع المعلمين وموظفي الدعم والطالب.	 

االجتماع بفريق التقييم والتقدير لمراجعة البيانات الخاصة بالمدرسة 	 
المصنفة حسب مجموعات المساءلة.

مراجعة اتجاهات المساءلة بناًء على بيانات السنوات األربع 	 
الماضية. 

مراجعة أحدث تدقيق للمناهج الدراسية لتحديد التوصيات والتقدم 	 
المحرز بشأن تلك التوصيات.

 إجراء مراجعة للمنهج الحالي وموارد التقييم لضمان 	 
مواءمة المعايير.

مراجعة البيانات المستندة إلى المدرسة مع المشرف العام المساعد 	 
وكل مدير للقيادة المدرسية في مجموعة المدارس الخاصة بكل 

منهم.

إجراء تقدير االحتياجات لفرص التعلم المهني للمعلمين والموظفين 	 
على مستوى المنطقة.

تحديد مستوى الدعم الحالي للتربية الخاصة والطالب متعددي 	 
اللغات.

استخدام النتائج والتغذية الراجعة من جلسات المشاركة وتقدير 	 
االحتياجات لتحديد أولويات الخطوة  الفورية التالية.

وضع أهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى بناًء على نتائج 	 
تدقيقات اإلدارات.

خطة الدخول

التعليم والتعلم

المشاركة

االستكشاف

التقييم

التجهيز
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9المشرفة العامة على المدارس السيدة "رايت": خطة المائة يوم

مراجعة البيانات من استطالعات الرأي من الموظفين والطالب 	 
واألسر.

مراجعة مدونة السلوك الطالبي لمواءمة السياسات.	 

مراجعة البيانات المتعلقة بالمساواة.	 

مراجعة السياسات واالتجاهات الحالية التي تؤثر على المساواة بين 	 
الطالب.

 تقييم المعايير الحالية لالتصال فيما يتعلق بمقاييس المناخ 	 
والثقافة على مستوى المنطقة.

فحص البروتوكوالت الحالية لدعم المنطقة في الصحة العقلية، 	 
والتعلم االجتماعي العاطفي، وانعدام األمن في السكن واالنضباط.

 تعزيز ثقافة الصحة والعافية من خالل توفير الفرص لدعم الطالب 	 
والمعلمون والموظفون. 

خطة الدخول

المناخ والثقافة

المشاركة

االستكشاف

التقييم

التجهيز

عقد اجتماعات المائدة المستديرة مع ممثلي الطالب من كل مدرسة 	 
ثانوية. 

عقد اجتماعات المائدة المستديرة مع فريق السالمة، والقيادة الخاصة 	 
باالنضباط، وفرق مشاركة األسرة والمجتمع.

استضافة اجتماعات فردية مع المسؤولين المحليين والدوليين.	 

االجتماع بالطالب والمعلمين واإلداريين وموظفي الدعم وأولياء 	 
األمور ومقدمي الرعاية وشركاء األعمال وشركاء المجتمع 

والمجتمع الديني للحصول على وجهات نظر متنوعة حول المناخ 
والثقافة.
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10المشرفة العامة على المدارس السيدة "رايت": خطة المائة يوم

استضافة جوالت استماع وجلسات تغذية راجعة مع جميع قادة 	 
المدارس وأقسام المكتب المركزي.

االجتماع مع جميع اإلدارات التي تم تضمينها في قسم العمليات. 	 

زيارة المدارس للتواصل مع قادة المدارس فيما يتعلق بدعم المنطقة 	 
للعمليات.

االجتماع مع كل عضو من أعضاء فريق القيادة العليا ومراجعة 	 
البروتوكوالت الخاصة بمجموعة عملهم.

مراجعة تدقيق المرافق واحتياجات الصيانة الرئيسية.	 

مراجعة عملية النقل، ونسبة الرصاص في المياه وأي خطط أخرى 	 
متعلقة بالمرافق.

مراجعة الميزانية والتمويل وبروتوكوالت الشراء.	 

مراجعة ميزانيات المكتب المركزي والمدرسة لتحديد التوافق مع 	 
المبادرات اإلستراتيجية.

العمليات واإلدارة	 

مقابلة فريق االستجابة "لكوفيد" ومراجعة البروتوكوالت 	 
واإلجراءات.

إجراء التحليل الرباعي )SWOT( لنقاط القوة والضعف والفرص 	 
والتهديدات لكل قسم رئيسي.

مراجعة استخدام تمويل ESSER والمشتريات ذات الصلة.	 

تقييم قواعد االتصال بين اإلدارات.	 

 تحديث بروتوكوالت االستجابة "لكوفيد" بناًء على 	 
اإلرشادات المحدثة.

استضافة اجتماع مع فريق القيادة التنفيذية وقادة المدارس لمناقشة 	 
نتائج أنشطة الدخول.

عمل تناغم للتنظيم بين اإلدارات وجلسات التخطيط.	 

خطة الدخول

العمليات واإلدارة

المشاركة

االستكشاف

التقييم

التجهيز
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11المشرفة العامة على المدارس السيدة "رايت": خطة المائة يوم

القيادة بضرب المثل

ستصيغ عملية االنتقال التي أضعُها أدوار المشرف العام على المدارس في صورة دالئل إرشادية 
بالتوافق مع معايير والية أوهايو الخاصة بالمشرفين العامين.

قادة التعليم
الذين يساعدون مناطقهم في الوصول إلى مستويات عليا في التعليم والتعلم.

القادة المتعاونون
 الذين يحافظون على وجود عالقات قوية مع مجلس إدارة التعليم، 

وأمين الصندوق ومعلمي المنطقة وموظفيها.

القادة ذوو الرؤية
الذين يقدمون نموذج للتعاون أثناء تحديد أهداف التعليم والتعلم واإلنجاز.

القادة ذوو التركيز 
 الذين يتابعون ويقيَّمون باستمرار اإلجراءات لتحقيق أهداف عالية المستوى 

لجميع الطالب.

القادة المتصلون 
الذين ينشئون هياكل للشراكات بين المدرسة والمجتمع.
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12المشرفة العامة على المدارس السيدة "رايت": خطة المائة يوم

2022  
مجلس إدارة الشؤون التعليمية

الرئيس — بين ليندي
نائب الرئيس — كارولين جونس

األعضاء
إيف بولتون

برادون كاريج
كريم مونكري موفيت، حاصل على درجة الدكتوراه

مايك موروسكي
ماري وينبرج

رسالة شكر خاصة

إلى مجلس اإلدارة

إن فرصة خدمة هذه المنطقة ممكنة فقط 
من خالل دعم مجلس اإلدارة والمجتمع 
ككل. ونحن نتوجه لكم بخالص الشكر 

على قيادتكم الحكيمة حيث أننا نتشارك 
في جعل مدارس سينسيناتي العامة 

األفضل داخل الدولة.
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