خطة التعليم السريع
مدارس سينسيناتا يلعامة
)Cincinnati Public
(Schools
نوفمبر 2021

ينتظرنا

مستقبل
مشرق

إعداد الطالب

للحياة

خطة بعد الجائحة للتميز واإلنصاف

رسالة المديرة المؤقتة

اآلن وقد بدأنا في التغلب على تأثيرات الجائحة ،أدركنا أن إحدى العالمات المضيئة التي لم نكن نقدرها كما ينبغي هي قدرة
المعلم على التواجد مع الطالب بداخل الفصول خمسة أيام كل أسبوع .فهذا يمنحنا ك ًما ال يُحصى من المزايا إلشاعة البهجة
في تجاربنا اليومية ،إلى جانب مواصلة التركيز على الجوانب التي تتميز فيها مدارس سينسيناتي العامة (Cincinnati
 ،)Public Schoolsوهي اإلبداع وااللتزم بالتميز ودعم جميع الجوانب لدى الطفل .ستكون هذه السمات مصدر عون
لنا لمواصلة رحلة التعلم السريع التي نتبعها مع علمائنا الصغار من خالل الخطة الموضحة في هذه الوثيقة .تكتسب المهام
الذي نمضي قد ًما في تنفيذها أهمية خاصة ،حيث نعكف على مراجعة بيانات والية أوهايو التي توضح مدى تأثير الجائحة
بدرجات متفاوتة على الطالب في المجتمعات الحضرية.
ونحن اآلن بصدد بذل جهد كبير لدعم طالبنا ونثق في قدرتنا على تحقيق التقدم الكبير إلعادة جميع الطالب إلى المسار
الصحيح .أظهرت األبحاث أن النهج األفضل ألغلب الطالب هو التعليم السريع .وهذا يعني أننا نجعل طالبنا يواكبون العمل على
مستوى الصفوف مع العمل أيضًا على المستوى الفردي لضمان تعويض الجوانب التي قد يحتاجون إلى المزيد من المساعدة بشأنها.

كيف نحقق ذلك؟
نواصل التعامل مع مسألة الغياب المزمن.

لقد أجرينا تغييرات كبيرة على السياسة لالحتفاظ بتواجد طالب مدارس سينسيناتي العامة

في الفصول الدراسية ألطول فترة ممكنة .في العام الماضي ،كان الطالب الذي يخضع للحجر الصحي يغيب عن المدرسة  10أيام تلقائيًا .أما هذا
العام ،وبفضل بروتوكوالت السالمة القوية التي نتبعها ،فيمكن ألغلب الطالب إمضاء فترة الحجر الصحي في المدرسة .باإلضافة إلى ذلك ،يواصل
االختصاصيون االجتماعيون واختصاصيو دعم الحضور العمل مع الطالب واألسر لتقليل معدالت الغياب وعودة الطالب إلى الفصول.

نوفر فرص التعلم اإلضافية.

كبيرا ،من حيث الدعم األكاديمي والدعم االجتماعي والمعنوي الذي منحه
حقق برنامج  Summer Scholarsفي العام الماضي نجا ًحا
ً

للطالب ونحن بصدد توفير فرصة التعلم الممتدة هذه مرة أخرى خالل صيف .2022

ندرك جيدًا أن الطالب والموظفين بحاجة إلى سبل الدعم االجتماعي والمعنوي اآلن أكثر من أي وقت

مضى .وسنواصل دعم الطالب والموظفين من

خالل عقد الشراكات مع منظمات مثل  ،MindPeaceوتوفير التدريب االجتماعي والمعنوي والتدريب على الصحة العقلية للموظفين ،إلى جانب خدمات التدخل والخدمات
الوقائية للطالب ،ونهج إصالحي لالنضباط.

نستخدم المقاييس لمساعدتنا في اتخاذ القرارات وقياس مستوى التقدم.

باستخدام التقييمات المتكررة ،يستطيع المعلمون والموظفون مراجعة التقدم الذي تم إنجازه

على مستوى الفصل الدراسي كل أسبوعين .وتجري مراجعة هذا التقدم على مستوى القيادة بصفة منتظمة ويتم التعامل مع أوجه القصور على الفور .ويتيح لنا ذلك تغيير الجوانب
التي نركز عليها حسبما يلزم ،بدالً من انتظار االختبارات النصفية ،وبطاقات تقرير الدرجات واختبارات الوالية.

نحن نستثمر المال والجهد في الموظفين والموارد.

ويشمل ذلك االستثمار في الجوانب األكاديمية بتعيين اختصاصيي القراءة والرياضيات اإلضافيين ،إلى جانب

ضمان وجود اختصاصي اجتماعي في كل مدرسة.

نحن مستمرون في إحراز التقدم في مبادراتنا اإلستراتيجية.

تدعم إستراتيجيتنا الطالب وإنجازهم األكاديمي بشكل مباشر ،مع ضمان أن تكون أحالمهم المستقبلية

سهلة المنال .نواصل التركيز على الجوانب الحرجة واالستثمار فيها وتشمل دعم القراءة لطالب الصف األول ،وتحديث المناهج الدراسية وتحسينها ،فضالً عن دعم متعلمي اللغة
اإلنجليزية ،وتوفير الدعم اإلضافي بالمستوى  2والمستوى  3للطالب.

نحن ملتزمون باإلنصاف ومكافحة العنصرية.

يجب أن يكون اإلنصاف ومكافحة العنصرية في صميم عملنا .إلى جانب إنشاء إدارة التنوع واإلنصاف واإلدماج ،تباشر

مدارس سينسيناتي العامة إقامة مشروعات ،مثل القضاء على أوجه عدم المساواة في الممارسات االنضباطية ،والمراجعات والتحديثات المستمرة للمنهج الدراسي ،وتوسيع نطاق
برنامج  Speak Up and Speak Outلإلفصاح لطالب مدارس سينسيناتي العامة ،وتدريب موظفينا.
نستطيع معًا بدعم األسر والمعلمين والموظفين والشركاء أن نثق في مسارنا القادم .يستحق طالبنا األفضل ،ونحن ملتزمون بضمان مستقبل مشرق لهم.
مع خالص تحياتي،

تيتاني أمات ،المديرة المؤقتة

نظرة عامة على الخطة

تحقق خطة التعليم السريع االتساق عبر العديد من اإلستراتيجيات والبرامج والعمليات ال ُمطورة لتحسين تجارب الطالب
األساسية في الفصول الدراسية وفي الوقت ذاته التدخل بالطريقة التي يحتاجها الطالب إلسراع عملية التعلم وضمان
صحة وسالمة الطالب.

في هذه الخطة
نبذة عن مدارس سينسيناتي العامة 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
البيانات3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المجال اإلستراتيجي  :1اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الطالب 6 . . . . . . . . . . . . .
المجال اإلستراتيجي  :2الصحة والسالمة11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المجال اإلستراتيجي  :3المشاركة والتأثير المجتمعي13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المجال اإلستراتيجي  :4االرتقاء بالقدرات  16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المجال اإلستراتيجي  :5النمو  17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تحديث العام الثالث إلستراتيجية «مدارس سينسيناتي العامة»:
ى جديدًا من اإلبداع والمبادرة حين كانت تتعاون «مدارس سينسيناتي
تطلَّب العام الماضي مستو ً
العامة» مع ك ٍل من األسر والطالب والمعلمين والموظفين والمجتمع إلعادة ابتكار نموذج جديد
للتعليم في «سينسيناتي» .وفيما نعمل على دمج تلك الدروس المستفادة في العام الثالث من خطتنا
اإلستراتيجية وما بعده ،فإننا نرسي دعائم األمل والتفاؤل ،نعلم أن هناك مستقبالً مشرقًا بانتظار
طالبنا! انضموا إلينا في تخيل وجهة تعليمية تُس َّمى «مدارس سينسيناتي العامة» تزخر بما يلي:

الطالب محور عملية اتخاذ
القرار

ينتظرنا

مستقبل
مشرق

الصحة والسالمة

المشاركة المجتمعية وتأثير المجتمع

نركز على كل نافع للطالب.

مجتمعاتنا هي التي تمنحنا القوة.

يأتي الطالب على رأس أولوياتنا.

االرتقاء بقدراتنا
نتطور يو ًما تلو اآلخر.

النمو

نحن الخيار التعليمي
األول لمجتمعاتنا.

1

نبذة عن مدارس سينسيناتي العامة
إجمالي عدد الطالب

إجمالي عدد مدارس سينسيناتي العامة
65
47

13

المدارس االبتدائية:
(صفوف الروضة-الصف السادس إلى
الروضة-الصف الثامن)

المدارس الثانوية
(الصفّان )12-7

36,399

5

عدد األطفال ال ُمسجلين حسب المعلومات

معدل التخرج

بد ًءا من أكتوبر 2021

المشتركة
الصفوف الروضة12-

معدل التخرج بعد  4سنوات

أسود ،ليس من أصل إسباني

62.1

أبيض ،ليس من أصل إسباني

21.4

الطالب ذوو اإلعاقات:

19.6
8.6

من أصل إسباني

8.0

برنامج تعلم اللغة اإلنجليزية:

6.5

متعدد األعراق

(طالب فصل  2020الذين تخرجوا بعد  4سنوات)

%82.3

معدل التخرج بعد  5سنوات

(طالب فصل  2019الذين تخرجوا بعد  5سنوات)
%84.5

ُمعدل تخرج طالب التعليم المهني والفني بعد 4
سنوات
(طالب فصل  2020الذين تخرجوا بعد  4سنوات)

%94
1.3

آسيوي أو من سكان جزر المحيط الهادئ
بطاقة تقرير الدرجات إلدارة التعليم في أوهايو

الفئات المحرومة
 81.7اقتصاديًا
أكتوبر 2021
بطاقة تقرير الدرجات إلدارة التعليم في أوهايو

2

األولويات المجتمعية -
المشاركة المجتمعية في تحديد أولويات التمويل
ومخصصات الميزانية ذات الصلة بموجب برنامج تمويل
اإلعانة الطارئة لمدارس التعليم األساسي والثانوي
**
*III)/(ESSERخطة اإلنقاذ األمريكية ()ARP
التصنيف فئة التبادل الفكري
مليون دوالر
األول

الثاني

الثالث

مصادر تمويل مدارس

ميزانية  3سنوات

ضياع التعليم

59.7

مشروعات المرافق

52.7

الموارد التكنولوجية

37.1

غير ذلك

28.9

التعلم الصيفي/بعد المدرسة

15.4

الهيكل الوظيفي

8.2

المنح المحلية
 12مليون دوالر
منح واستحقاقات الوالية
 9مليون دوالر
المنح الفيدرالية
 198مليون دوالر ( 124مليون دوالر من برنامج تمويل اإلعانة
الطارئة لمدارس التعليم األساسي والثانوي للسنة المالية )2022

التطوير التخصصي

 40ألف

الصحة العقلية***

 100ألف

إجمالي  3سنوات

 202.2مليون دوالر

التمويل العام
 609مليون دوالر

المجموع828 :
*

خطة تمويل اإلعانة الطارئة لمدارس التعليم األساسي والثانوي ()ESSER

**

خطة اإلنقاذ األمريكية

*** يتم تمويل خدمات الصحة العقلية بواسطة المنح التي تقتصر على تلك االستخدامات.

اإلعانة الطارئة لمدارس التعليم األساسي والثانوي*II
و( IIIخطة اإلنقاذ األمريكية**) – خطة لمدة  3سنوات
 297.6مليون دوالر
ESSER III

ESSER II
السنة المالية 2022

السنة المالية 2022

السنة المالية 2023

السنة المالية 2024

الصحة والسالمة

28,373,785

0

20,809,307

16,617,972

65,801,063

التعلم بالحضور الشخصي

26,577,215

11,286,890

23,317,986

20,400,063

81,582,154

140,459

6,873,000

30,300,000

0

37,313,459

3,390,100

388,000

145,000

110,000

4,575,000

32,569,342

13,000,000

34,657,410

21,961,661

102,188,413

أماكن إقامة الطالب

1,147,750

0

1,147,750

1,147,750

3,443,250

مخصصات الميزانية

92,740,651

31,547,890

110,377,453

60,237,446

294,903,439

التباعد االجتماعي
التعليم االجتماعي والمعنوي للطالب والموظفين
االحتياجات األكاديمية للطالب

مجتمعة

3

المشاركة في تقييم الوالية

مدارس سينسيناتي العامة
السنة المالية  ،2019 ،2018و2021

معدالت المشاركة في مدارس سينسيناتي العامة
• 2018-2017و 2019-2018قبل الجائحة

%100
%90
%80

• 2020-2019بال اختبارات

%70
%60

• 2019-2018مقابل :2021-2020
انخفضت نسبة المشاركة من  %98.1إلى
 %83.2في الرياضيات ومن  %98.5إلى
 %85في آداب اللغة اإلنجليزية

%50
%40
%30
%20
%10

السنة المالية  2021السنة المالية  2019السنة المالية 2018

•كانت نسبة الحضور المتوسطة خالل
العام الدراسي  2021-2020في مدارس
سينسيناتي العامة %85.9

%0

الرياضيات

%97.7

%98.1

%83.2

آداب اللغة

%97.8

%98.5

%85.0

المصدر :ملفات بطاقات تقرير الدرجات األولية لمركز البيانات المؤمنة ()Secured Data Center
مالحظة :في  ،2018-2017خضع أغلب طالب الصف الثامن لتقييم الجبر .1
خضع أقل من  100طالب لتقييم الرياضيات للصف الثامن.

أداء التقييم
في الوالية
معدالت إجادة آداب اللغة اإلنجليزية لطالب
الصف السادس في مدارس سينسيناتي العامة
%100
%90
%80
%70
%60
%50
%40
%30
%20
%10
%0

2018-2017 2019-2018 2021-2020
الرياضيات

%62.4

%59.5

%33.1

آداب اللغة

%60.1

%66.4

%30.3

المصدر :بوابة تقارير الدرجات إلدارة التعليم في أوهايو  -البيانات العامة
*تستخدم إدارة التعليم في أوهايو الدرجات األعلى من بين درجات الخريف والربيع لتحديد حالة
إجادة آداب اللغة اإلنجليزية لطالب الصف الثالث.

4

أداء التقييم في الوالية

مدارس سينسيناتي العامة
السنة المالية  ،2019 ،2018و2021

إجادة الرياضيات لطالب الصفوف
 8-5في مدارس سينسيناتي العامة

إجادة آداب اللغة اإلنجليزية لطالب
الصفوف  8-5في مدارس سينسيناتي
العامة

%100
%90
%80
%70
%60
%50
%40
%30
%20
%10
%0

%100
%90
%80
%70
%60
%50
%40
%30
%20
%10
%0

السنة المالية  2021السنة المالية  2019السنة المالية 2018

السنة المالية  2021السنة المالية  2019السنة المالية 2018

الصف 5

%42.8

%46.2

%20.2

الصف 6

الصف 5

%43.9

%44.1

%57.2

%56.9

%39.9

%24.8

الصف 7

الصف 6

%47.2

%46.2

%34.8

%40.2

%38.7

%26.2

الصف 8

الصف 7

%45.8

%50.5

%41.0

%83.2

%26.9

%13.6

الصف 8

مالحظة :خالل العام الدراسي  2018-2017تلقى أغلب
طالب الصف الثامن مادة الجبر 1

%39.5

%40.4

%29.8

المصدر :بوابة تقارير الدرجات إلدارة التعليم في أوهايو  -البيانات العامة
ولم تتم معالجة هذه النتائج وفقًا لقواعد العمل لبطاقات تقارير الدرجات التي تتبعها إدارة التعليم في أوهايو.

المصدر :بوابة تقارير الدرجات إلدارة التعليم في أوهايو  -البيانات العامة
ولم تتم معالجة هذه النتائج وفقًا لقواعد العمل لبطاقات تقارير الدرجات التي تتبعها إدارة التعليم في أوهايو.

معدالت اإلجادة في نهاية المقرر الدراسي
بمدارس سينسيناتي العامة
%100
%90
%80
%70
%60
%50
%40
%30
%20
%10
%0

السنة المالية  2021السنة المالية  2019السنة المالية 2018

الجبر 1

%36.6

الجبر 1

%51.0

%50.1 .

الهندسة

%30.7

%33.2

%51.6

%30.7
%45.8
%23.1

المصدر :بوابة تقارير الدرجات إلدارة التعليم في أوهايو  -البيانات العامة
ولم تتم معالجة هذه النتائج وفقًا لقواعد العمل لبطاقات تقارير الدرجات التي تتبعها إدارة التعليم في أوهايو.
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المجال اإلستراتيجي 1

الطالب محور عملية
اتخاذ القرار
نركز على كل نافع للطالب.

يمكن للطالب التعلم وقتما شاءوا وأينما شاءوا ،كالتعلم خارج المدرسة وفي المساء
يتمتع طالبنا بعروض وتجارب جديدة في المواد الدراسية ،والتي تشمل مسارات الحياة المهنية في كل مدرسة ثانوية ،واألدب والتاريخ األمريكي
اإلفريقي ،ودورات اإللحاق المتقدم اإلضافية ،والمهارات الحياتية في الصفوف السابقة
(صرح بما لديك واجهر بالحق) في كل مدرسة ثانوية
توجد تعاونية Speak Up and Speak Out
ّ
التنوع والشمول في صميم حمضنا النووي

أهداف المجال اإلستراتيجي 1
نظرية العمل
توفر مدارس سينسيناتي العامة للطالب القدرة على الوصول إلى المناهج الدراسية عالية الجودة ،والمعلمين واختصاصيي القراءة األكفاء ،ويرتكز ذلك على دورات
التعليم السريعة على مدى أسبوعين باستخدام التقييمات القائمة على المنهج الدراسي لدورة التعليم الممتدة على مدار أسبوعين ،فضالً عن ممارسات التدريس
المتجاوبة من الناحية الثقافية ،حتى يحقق جميع الطالب التطور األكاديمي.

أهداف التميز

أهداف اإلنصاف

زيادة عدد الطالب الذين يجيدون العمل على مستوى الصفوف،
بحيث يتجلى ذلك في التقييمات القائمة على المنهج الدراسي لدورة
التعليم الممتدة على مدار أسبوعين.

رأب الفجوة بين المجموعات الفرعية التي تجيد العمل على مستوى
الصف في تقييمات المنهج الدراسي لدورة التعليم الممتدة على مدار
أسبوعين.

العنوان

نبذة وصفية عن المشروع وهدفه

المناهج وطرق التدريس عالية الجودة
آلداب اللغة اإلنجليزية لطالب صفوف
الروضة-السادس

•منهج دراسي معت َمد عالي الجودة يتم تطبيقه بمهارة في شكل دورات على
مدى أسبوعين من التعليم السريع ،مع التقييمات القائمة على المنهج الدراسي
للدورات على مدى أسبوعين والتدريس المتجاوب من الناحية الثقافية

•منهج المستوى 1

•اختصاصيو قراءة يهدفون لتقديم الدعم في حينه لطالب صفوف الروضة/
األول والثالث والسادس ويشمل ذلك التدخل عالي الجودة

	Wit and Wisdom-
	 Fundations -لصفوف الروضة3-
•منهج المستوى 2
	Heggerty-؛ SPIRE؛ Recipe
for Reading SRA ،
•اختصاصيو القراءة للصفوف األول
والثالث والسادس
•موجهو التعليم والمنهج الدراسي آلداب
اللغة اإلنجليزية

مدير المنصب
مدير المنهج الدراسي آلداب اللغة
اإلنجليزية لصفوف الروضة-الصف
السادس

مصدر التمويل والتكلفة
التقديرية لمدة سنة واحدة
عام  3,076,350دوالر
 Title I 4,092,000دوالر
 Title IIa 89,000دوالر
 Cares 4,750,000دوالر

•تزويد المعلمين ومديري المدارس بآليات القيادة والدعم لمساعدتهم في تطبيق
المنهج الدراسي المعتمد بمهارة عن طريق اختصاصيي القراءة وموجهي
آداب اللغة اإلنجليزية
•التحسينات:
	-دروس جديدة تتماشى مع معايير العدالة االجتماعية والمعايير االجتماعية
والمعنوية
	-نصوص متنوعة للتأكيد على عثور كل طالب على ما يالئمه خالل رحلة
التعلم

•Diverse Texts
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العنوان
المناهج وطرق التدريس عالية الجودة
آلداب اللغة اإلنجليزية لطالب الصفوف
12-7
•منهج المستوى 1
	My Perspectives-
	ThinkCERCA-
•منهج المستوى 2

نبذة وصفية عن المشروع وهدفه
•منهج دراسي معت َمد عالي الجودة يتم تطبيقه بمهارة في شكل دورات على
مدى أسبوعين من التعليم السريع ،مع التقييمات القائمة على المنهج الدراسي
للدورات على مدى أسبوعين والتدريس المتجاوب من الناحية الثقافية

مدير المنصب
مدير المنهج الدراسي آلداب اللغة
اإلنجليزية للصفوف 12-7

تمويل اإلعانة الطارئ لمدارس
التعليم األساسي والثانوي
(ESSER) 2,046,049
دوالر

•تزويد المعلمين ومديري المدارس بآليات القيادة والدعم لمساعدتهم في تطبيق
المنهج الدراسي المعتمد بمهارة عن طريق اختصاصيي القراءة وموجهي
آداب اللغة اإلنجليزية

	Success Maker-

•التحسينات:

•اختصاصيو القراءة لطالب الصف
10/9
•موجه التعليم والمنهج الدراسي آلداب
اللغة اإلنجليزية

	-نصوص متنوعة للتأكيد على عثور كل طالب على ما يالئمه خالل رحلة
التعلم

•Diverse texts

	African American Literature Pilot-

عام  2,252,604دوالر
 Title I 640,000دوالر
 Title IIa 26,000دوالر

•اختصاصيو قراءة يهدفون لتقديم الدعم في حينه لطالب الصف ،10/9
ويشمل التدخل عالي الجودة

	-دروس جديدة تتماشى مع معايير العدالة االجتماعية والمعايير االجتماعية
والمعنوية

مصدر التمويل والتكلفة
التقديرية لمدة سنة واحدة

•African American
•Literature Pilot
المناهج وطرق التدريس عالية الجودة
للرياضيات
•منهج المستوى 1
	 Ready Math-لصفوف
الروضة5-

•منهج دراسي معت َمد عالي الجودة يتم تطبيقه بمهارة في شكل دورات على
مدى أسبوعين من التعليم السريع ،مع التقييمات القائمة على المنهج الدراسي
للدورات على مدى أسبوعين والتدريس المتجاوب من الناحية الثقافية

	 Envisions-للصفوف 12-6
	 MyPath-لصفوف الروضة5-

•التحسينات:

	 Success Maker-للصفوف
6-Alg

	-زيادة الوصول إلى األلعاب

 Title I 2,562,000دوالر
 Title IIa 13,200دوالر

•اختصاصيو رياضيات يهدفون لتقديم الدعم في حينه لطالب الصفوف الثالث
والسادس والتاسع ويشمل ذلك التدخل عالي الجودة
•تزويد المعلمين ومديري المدارس بآليات القيادة والدعم لمساعدتهم في تطبيق
المنهج الدراسي المعت َمد بمهارة عن طريق اختصاصيي الرياضيات وموجهي
الرياضيات

•منهج المستوى 2

مدير المنهج الدراسي للرياضيات
لصفوف الروضة12-

عام  6,503,900دوالر

تمويل اإلعانة الطارئ لمدارس
التعليم األساسي والثانوي
(ESSER) 4,993,900.03
دوالر

•اختصاصيو الرياضيات للصفوف
الثالث والسادس والتاسع
•Math Curriculum and
•Instruction Coach
•Manipulatives
المناهج وطرق التدريس عالية الجودة
للدراسات االجتماعية
•منهج المستوى 1
	TCI-
	Ohio as America-
	DBQ Project-
	Queen City Online-
•موجهو التعليم والمنهج الدراسي
للدراسات االجتماعية
•African American History
•Outdoor Learning

•منهج دراسي معت َمد عالي الجودة يتم تطبيقه بمهارة في شكل دورات على
مدى أسبوعين من التعليم السريع ،مع التقييمات القائمة على المنهج الدراسي
للدورات على مدى أسبوعين والتدريس المتجاوب من الناحية الثقافية
•اختصاصيو رياضيات يهدفون لتقديم الدعم في حينه لطالب الصفوف الثالث
والسادس والتاسع ويشمل ذلك التدخل عالي الجودة
•تزويد المعلمين ومديري المدارس بآليات القيادة والدعم لمساعدتهم في تطبيق
المنهج الدراسي المعت َمد بمهارة عن طريق اختصاصيي الرياضيات وموجهي
الرياضيات

مدير المنهج الدراسي للدراسات
االجتماعية لصفوف الروضة12-

عام  623,786دوالر
 Title I 270,000دوالر
 Title IIa 17,060دوالر
تمويل اإلعانة الطارئ لمدارس
التعليم األساسي والثانوي
 695,000دوالر 755,000 +
دوالر

•التحسينات:
	-زيادة الوصول إلى األلعاب
•توفير تجارب التعلم الخارجي والمساحات الخارجية في كل المدارس البالغ
عددها  66مدرسة
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العنوان
المناهج وطرق التدريس عالية الجودة
للعلوم
•منهج المستوى 1
	Adoption Committee-
Convened

نبذة وصفية عن المشروع وهدفه
•منهج دراسي معت َمد عالي الجودة يتم تطبيقه بمهارة في شكل دورات على
مدى أسبوعين من التعليم السريع ،مع التقييمات القائمة على المنهج الدراسي
للدورات على مدى أسبوعين والتدريس المتجاوب من الناحية الثقافية

مدير المنصب
مدير المنهج الدراسي للعلوم والتربية
البدنية والصحة لطالب الروضة12-

مصدر التمويل والتكلفة
التقديرية لمدة سنة واحدة
عام  818,000دوالر
 Title I 315,000دوالر
 Title IIa 93,500دوالر

•تزويد المعلمين ومديري المدارس بآليات القيادة والدعم لمساعدتهم في تطبيق
المنهج الدراسي المعتمد بمهارة عن طريق موجهي العلوم

تمويل اإلعانة الطارئ لمدارس
التعليم األساسي والثانوي
 (ESSER) 778,000دوالر

•Supplementary
	Picture-Perfect Science-
لصفوف الروضة3-
	 Discovery Ed-للصفوف 11-4
	 Essential Labs-لصفوف
الروضة6-
•موجهو التعليم والمنهج الدراسي للعلوم
المناهج وطرق التدريس عالية الجودة
للغات العالمية
•منهج المستوى 1
	Adoption Committee-
Convened
•Biliteracy Placement/Credit
Flex

•منهج دراسي معت َمد عالي الجودة يتم تطبيقه بمهارة في شكل دورات على
مدى أسبوعين من التعليم السريع ،مع التقييمات القائمة على المنهج الدراسي
للدورات على مدى أسبوعين والتدريس المتجاوب من الناحية الثقافية

مدير المنهج الدراسي للغات العالمية
لصفوف الروضة12-

عام  660,000دوالر
 Title IIa 80,000دوالر
تمويل اإلعانة الطارئ لمدارس
التعليم األساسي والثانوي
 (ESSER) 326,000دوالر

•تزويد المعلمين ومديري المدارس بآليات القيادة والدعم لمساعدتهم في تطبيق
المنهج الدراسي المعتمد بمهارة عن طريق المجلس
•زيادة الوصول إلى  kdgإلى AP World Languages
•Pipeline and Placement

•After-School Activities
المناهج وطرق التدريس عالية الجودة
للفنون الجميلة
•منهج المستوى 1
	-الفنون البصرية
	-الموسيقى
	Instrumental-
	Performance-

•منهج دراسي معت َمد عالي الجودة يتم تطبيقه بمهارة في شكل دورات على
مدى أسبوعين من التعليم السريع ،مع التقييمات القائمة على المنهج الدراسي
للدورات على مدى أسبوعين والتدريس المتجاوب من الناحية الثقافية

مدير المنهج الدراسي للفنون الجميلة
لصفوف الروضة12-

عام  1,747,040دوالر
 Title I 90,000دوالر
 Title IIa 19,000دوالر

•تزويد المعلمين ومديري المدارس بآليات القيادة والدعم لمساعدتهم في تطبيق
المنهج الدراسي المعتمد بمهارة عن طريق موجهي الفنون الجميلة

تمويل اإلعانة الطارئ لمدارس
التعليم األساسي والثانوي
 (ESSER) 916,050دوالر

•التحسينات:
	-برنامج  Black Music of Americaللصف الرابع في  22مدرسة

	-فريق الرقص
•After-School Activities
•CPS Jazz Academy
•موجه التعليم والمنهج الدراسي للفنون
الجميلة
• Instruments and Guest
 Speakersلطالب الصف الرابع
المناهج وطرق التدريس عالية الجودة
للتربية البدنية والصحة والرفاه
•منهج المستوى 1
	 Healthsmart ETR-لصفوف
الروضة6-
	Comprehensive Health-
 G-Wللصفوف 12-7

•منهج دراسي معت َمد عالي الجودة يتم تطبيقه بمهارة في شكل دورات على
مدى أسبوعين من التعليم السريع ،مع التقييمات القائمة على المنهج الدراسي
للدورات على مدى أسبوعين والتدريس المتجاوب من الناحية الثقافية
•تزويد المعلمين ومديري المدارس بآليات القيادة والدعم لمساعدتهم في تطبيق
المنهج الدراسي المعتمد بمهارة عن طريق المناهج الدراسية المعتمدة
•التحسينات:

مدير المنهج الدراسي للعلوم والتربية
البدنية والصحة والرفاه لطالب
الروضة12-

عام  380,000دوالر
 Title IIa 15,500دوالر
تمويل اإلعانة الطارئ لمدارس
التعليم األساسي والثانوي
 (ESSER) 198,000دوالر

	-وحدات متعددة االختصاصات تتماشى مع معايير PBL

•CPR and First Aid
•Cross Curricular Units
•Hands-on Equipment
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تكنولوجيا التعلم
•توفير نظام
•إلدارة التعلم
•توفير التطبيقات المتنوعة لزيادة
الوصول إليها خالل العمل على مستوى
الصف
•التخطيط اإلستراتيجي في السنة األولى

•توفير نظام إدارة التعلم  Schoologyلتنظيم نتائج التعلم والمواد والمهام
والمواعيد النهائية لدورات التعليم السريع

مدير المنهج الدراسي للتعلم الرقمي
لصفوف الروضة12-

•توفير التطوير التخصصي والتطبيقات لدعم زيادة الوصول إليها خالل العمل
على مستوى الصف في دورات التعليم السريع

عام  1,179,498دوالر
 Title IIa 15,000دوالر
تمويل اإلعانة الطارئ لمدارس
التعليم األساسي والثانوي
 (ESSER) 853,890دوالر

•إستراتيجية  Beginلمدة ثالث سنوات لزيادة وصول جميع الطالب لعلوم
الكمبيوتر
•مراجعة دروس المواطنة الرقمية

•Computer Science Pipeline
•Digital Citizenship
تمويل اإلعانة الطارئ لمدارس
التعليم األساسي والثانوي
 22,688,057دوالر

Summer Scholars

•برنامج  Scholarsعلى مدى أربعة أسابيع يشمل الجوانب االجتماعية
والمعنوية والتعلم األكاديمي المرتبط بالعمل الحيوي للصف المرتقب وبرامج
اإلثراء المعرفي

مسؤول المنهج الدراسي

المستوى المتقدم ()AP

•زيادة الوصول إلى مقررات التعيين المتقدم وإجادتها في كل مدرسة ثانوية

مسؤول المنهج الدراسي

المناقشات حول البيانات بين الطالب
والمعلمين بنا ًء على التقييمات القائمة
على المنهج الدراسي للدورات على مدى
أسبوعين

•يستخدم المعلمون بروتوكوالت التخطيط لتعزيز تطبيق المناهج الدراسية
عالية الجودة بمهارة يعقد مديرو المدارس اجتماعات البيانات لإلعالن عن
الخطوات التالية التي تركز على الطالب ومراقبة مستوى تقدمها وتحديدها

مسؤول المنهج الدراسي والتعليم

التكاليف في مكان آخر (موجهو
البيانات ،خطوط اإلنترنت،
اإلدارات)

اجتماعات البيانات لفرق المعلمين
ومديري المدارس

•يستخدم المعلمون بروتوكوالت التخطيط لتعزيز تطبيق المناهج الدراسية
عالية الجودة بمهارة

مدير القيادة المدرسية ومدير المنهج
الدراسي والتعليم

التكاليف في مكان آخر (موجهو
البيانات ،خطوط اإلنترنت،
اإلدارات)

مسؤول المنهج الدراسي والتعليم،
ومسؤولو القيادة المدرسية

التكاليف في مكان آخر (موجهو
البيانات ،خطوط اإلنترنت،
اإلدارات)

 Title IIa 110,000دوالر
عام  110,000دوالر
 Title IIa 15,000دوالر
تمويل اإلعانة الطارئ لمدارس
التعليم األساسي والثانوي
 80,000دوالر

•يعقد مديرو المدارس اجتماعات البيانات لإلعالن عن الخطوات التالية التي
تركز على الطالب ومراقبة مستوى تقدمها وتحديدها
Academic Matrix

•مجتمع تعلم تخصصي يوجهه مدير القيادة المدرسية ويحضره مديرو
المدارس وقادة اإلدارات .تجتمع هذه المجموعة مرة واحدة شهريًا لإلعالن
عن الخطوات التالية ومراقبة مستوى تقدمها وتحديدها .وفيما يلي جدول
أعماله المتكرر:
	-مراجعة األهداف األكاديمية
	-تحليل البيانات والحالة الراهنة
	-خيارات العصف الذهني
	-تحديد الطرق المتبعة الحقًا
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العنوان
الوصول المنصف إلى المناهج الدراسية
على مستوى الصفوف

نبذة وصفية عن المشروع وهدفه
•إدماج ممارساتUniversal Design for Learning (UDL)
المتجاوبة من الناحية الثقافية عن طريق تعليم المستوى 1
•ضم مبادئ  UDLالمتجاوبة من الناحية الثقافية في جميع أوجه التطوير
التخصصي تحت إدارة المنطقة التعليمية

خطط التعليم الفردي عالية الجودة
القائمة على البيانات

•تطوير هياكل الفرق التعاونية متعددة الوظائف في كل مدرسة لجمع ومراقبة
واستخدام البيانات لتصميم طرق التدريس

مدير المنصب

مصدر التمويل والتكلفة
التقديرية لمدة سنة واحدة

قسم الخدمات الطالبية
Curriculum and Instruction
Department

قسم الخدمات الطالبية

 IDEA-B 50,000دوالر

•توفير التطوير التخصصي وأوجه دعم التدريب التي تركز على تصميم
وتوفير طرق التدريس والتدخل المالئمة وذات التصميم المحدد
•توسيع نطاق أنظمة المراقبة الداخلية
سبل التدخل المباشر والموجه للمتعلمين
ُ
على اختالفهم

•تطوير سُبل التدخل المباشر والموجه بنا ًء على أهداف الطالب الفردية
والمصممة لرأب فجوات التعلم

قسم الخدمات الطالبية

 IDEA-B 100,000دوالر

•تطبيق جدول العتماد آليات التدخل الستكمال عملية اعتماد المنهج الدراسي
زيادة الدعم المقدم للطالب ذوي
اإلعاقات ومتعلمي اللغة اإلنجليزية

•توفير التدريب والتوجيه المكثف الذي يركز على الممارسات عالية النفوذ
لمركز  CECللطالب ذوي اإلعاقات

قسم الخدمات الطالبية

 IDEA-B 100,000دوالر

•توفير الدعم اإلضافي لموظفي تعليم اللغة اإلنجليزية للوافدين الجدد
( )ESOLحول اتخاذ القرارات القائمة على البيانات
•زيادة التعاون المباشر مع فرق المساعدة في التدخل لتعزيز نظام الدعم متعدد
المستويات للمستوى الثالث ( )Tier III MTSSبشكل أفضل
خدمات التعافي

•توفير سُبل الدعم والخدمات اإلضافية للطالب ذوي اإلعاقات لرأب فجوات
التعلم

قسم الخدمات الطالبية

 IDEA-B 1,500,000دوالر

•تطوير البرامج الفردية لتلبية احتياجات الطالب
•تقديم الخدمات في غير أوقات اليوم الدراسي — بعد المدرسة ،خالل
اإلستراحات المدرسية ،أو خالل الصيف
إطار نظام الدعم متعدد المستويات على
مستوى المنطقة التعليمية

•تطوير إطار عمل متسق على مستوى المنطقة التعليمية للتدخل المبكر يدعم
االحتياجات األكاديمية واالجتماعية والمعنوية لجميع الطالب

Curriculum and Instruction
Department
قسم السالمة والثقافة المدرسية اإليجابية
قسم الخدمات الطالبية

•توفير ساعات غير تقليدية لدعم متعلمي اللغة اإلنجليزية من طالب المرحلة
الثانوية الذي يحتاجون العالمات للتخرج في الوقت المحدد

قسم الخدمات الطالبية
Office of Second Language
Acquisition

•تطوير المفاهيم المشتركة وقواعد اتخاذ القرارات والموارد وسُبل التدخل
وبروتوكوالت التخطيط
مدرسة السبت للوافدين الجدد متعلمي
اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية

•توفير الدعم بعد المدرسة لمتعلمي اللغة اإلنجليزية لطالب صفوف
الروضة 8-عند اللزوم

التمويل العام  50,000دوالر

تمويل اإلعانة الطارئ لمدارس
التعليم األساسي والثانوي
 (ESSER) 37000دوالر

•موجه لمتعلمي اللغة اإلنجليزية في صفوف  12-9الذين يحتاجون إلى الوقت
والدعم اإلضافيين للحصول على العالمات الالزمة للتخرج ومتعلمي اللغة
اإلنجليزية في صفوف الروضة 8-الذين يحتاجون إلى وقت أطول لتعلم
المحتوى أو تنمية مهارات اللغة اإلنجليزية
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الصحة والسالمة

نركز على كل نافع للطالب.

نحن نرتقي بالصحة االجتماعية والمعنوية للطالب إلى جانب سالمته البدنية لدعم عملية التعلم
جداول مدارسنا الثانوية أكثر صحة للمراهقين

أهداف المجال اإلستراتيجي 2
نظرية العمل
إذا أدمجت الفصول في مدارس سينسيناتي العامة ممارسات الثقافة المدرسية اإليجابية ومنهجية التدخل الداعم للسلوكيات اإليجابية ( )PBISالمتجاوب من الناحية
الثقافية ،إلى جانب المناهج اإلصالحية لالنضباط ،ومنع الغياب ،وتقييم السلوك والمساءلة في إطار نظام دعم متعدد المستويات ،فسيطرأ التحسن على المهارات
السلوكية للطالب وعلى حالتهم االجتماعية والمعنوية فضالً عن مهارات الصحة العقلية ،وينتج عن ذلك تحسين وصول الطالب إلى التعليم األكاديمي عالي
الجودة.

أهداف التميز

أهداف اإلنصاف

تسعى مدارس سينسيناتي العامة بحلول يونيو  2022لزيادة األوقات التي
يُكرسها االختصاصيون االجتماعيون لدعم احتياجات الطالب االجتماعية
والمعنوية ،وتحسين تطبيق منهجية  PBISعلى مستوى المدرسة ،وتقليل نهج
االنضباط اإلقصائي ،وزيادة الممارسات اإلصالحية ،وتحسين ُمعدل حضور
الطالب.

بحلول يونيو  ،2022ستقلل مدارس سينسيناتي العامة عدم التكافؤ في
نهج االنضباط اإلقصائي للمجموعات الفرعية للطالب ،وال سيما الطالب
األمريكيين من أصل إفريقي.

العنوان
الدعم وتطبيق نهج التدخل الداعم
للسلوكيات اإليجابية ( )PBISعلى
مستوى المنطقة التعليمية

نبذة وصفية عن المشروع وهدفه
•تدريب فريق  PBISفي المنطقة التعليمية مرتين سنويًا

مدير المنصب
السالمة والثقافة المدرسية اإليجابية

•تعيين شخص مسؤول عن منهجية  PBISعلى مستوى المنطقة التعليمية
لتوفير الدعم الفني

مصدر التمويل والتكلفة
التقديرية لمدة سنة واحدة
 Title IVVو�Student Well
ness
 200,000دوالر

•التوجيه من مدير PSC
•عروض التطوير التخصصي الممتدة في مجال تدخالت المستوى 2
•مجموعات  PBISألولياء األمور
•برامج  PBISالمدرسية ال ُمطبقة بشكل كامل
•مجموعة المشاركة المجتمعية
خدمات منع التنمر والتدخل

•تعيين اختصاصيين اجتماعيين متفرغين بدوام كامل
•توفير طرق عديدة لإلبالغ عن التنمر وتشمل زر اإلشعار بالتنمر
•تحليل البيانات ال ُمحسَّن

السالمة والثقافة المدرسية اإليجابية

 Title IVVو�Student Well
ness
 190,000دوالر

•تدريب الموظفين على منع التنمر
•دروس الطالب لمنع التنمر
•الحضور المجتمعي
•مجموعات الفتيات لمكافحة التنمر
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الصحة والسالمة

العنوان
تحليل بيانات تطبيق منهجية PBIS
والمساءلة

نبذة وصفية عن المشروع وهدفه
•استكمال Tiered Fidelity Inventory (TFI)في كل مدرسة

مدير المنصب
السالمة والثقافة المدرسية اإليجابية

مصدر التمويل والتكلفة
التقديرية لمدة سنة واحدة
ال ينطبق

•استكمال  District Systems Fidelity Inventoryسنويًا
•مراجعة بيانات االنضباط الشهرية

التدريب على الجوانب االجتماعية
والمعنوية وتدريب الصحة العقلية
للموظفين

•تدريب اإلسعافات األولية للصحة العقلية

السالمة والثقافة المدرسية اإليجابية

•يوم التطوير المهني للتعليم االجتماعي والمعنوي لجميع موظفي المدرسة

 Title IVVو�Student Well
ness
 90,000دوالر

•تدريب المعلمين للتغلب على الصدمات النفسية
•التدريب على تخفيف األزمات
•التدريب على منع االنتحار
•حضور الشركاء المجتمعيين

سبل الدعم االجتماعي والمعنوي
ُ
( )SELللطالب

•زيادة عدد االختصاصيين االجتماعيين ال ُمعينين بدوام كامل

السالمة والثقافة المدرسية اإليجابية

•مجموعات التعليم االجتماعي والمعنوي لبرنامج PATHS

 Title IVVو�Student Well
ness
 6,800,000دوالر

•منهجية  PAXللتدخل في الفصول الدراسية
•مجموعات منع االنتحار
•تقييم األزمات
•اإلحالة إلى العالج الفردي
•خدمات الوقاية للطالب متعلمي اللغة اإلنجليزية
•تعاون الشركاء المجتمعيين في توفير سُبل الدعم المتعلقة بالتعليم االجتماعي
والمعنوي على مستوى المنطقة التعليمية
•اتباع تدابير  SELللفحص ومراقبة مستوى اإلنجاز وتقييم البرنامج
منهجيات إصالحية لالنضباط

•تحسين مدونة السلوك األخالقي

السالمة والثقافة المدرسية اإليجابية

•إدخال التحسينات على إجراءات نقل البيانات

 Title IVVو�Student Well
ness
 1,700,000دوالر

•تدريب الموظفين على الممارسات اإلصالحية
•تحليل البيانات وحل المشكالت بطريقة تركز على عدم التكافؤ
•مراكز تعلم بديلة في كل مدرسة
• Promise Centerكبديل عن إيقاف الحضور/الطرد
•برنامج التعلم التشاركي بالبرمجة التحويلية مع جامعة جورج تاون

منع الغياب

•زيادة عدد االختصاصيين االجتماعيين ال ُمعينين بدوام كامل ومعدل الحضور

السالمة والثقافة المدرسية اإليجابية

•دعم االختصاصيين

 Title IVVو�Student Well
 ،nessالتمويل العام
 750,000دوالر باإلضافة إلى
راتب االختصاصي االجتماعي
الوارد في برنامج التعليم
االجتماعي والمعنوي للطالب

•خطط التدخل لزيادة الحضور
•الزيارات المنزلية
•اإلحالة إلى الوكاالت المجتمعية
•مراقبة الحضور عبر HB 410
•تفقُّد حاالت الطالب بشكل فردي
•التعاون مع محكمة األحداث الستحداث بدائل للمحاكم
سالمة الموظفين والطالب

•تحديث إجراءات السالمة من كوفيد بشكل منتظم ،بحيث تتوافق مع توجيهات
مراكز مكافحة األمراض واتقائها ( )CDCوإدارة الصحة في سينسيناتي
( ،)CHDما يتيح للطالب المحافظة على الحضور الشخص بشكل آمن خمسة
أيام في األسبوع

قسم الخدمات الطالبية
قسم اكتساب المهارات والتوظيف

صحة ورفاهة الطالب
7,479,840.41

•المحافظة على التواصل مع األطراف المعنية الخارجية
•المحافظة على التواصل مع مديري المبنى
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المشاركة والتأثير
المجتمعي
مجتمعاتنا هي التي تمنحنا القوة.

تشعر مجتمعاتنا بأننا نسمع صوتها ونقدر قيمتها
نقيس النجاح من منظور األسر
متعلمو اللغة اإلنجليزية وأسرهم مندمجون تما ًما على مستوى المنطقة التعليمية وفي المدرسة
نعمل على زيادة الموارد المتاحة لألسر
طالبنا وأسرهم وكوادرنا هم أفضل سفرائنا

أهداف المجال اإلستراتيجي 3
نظرية العمل
توفر مدارس سينسيناتي العامة الفرص لمشاركة الطالب واألسر والشركاء المجتمعيين عن طريق المنصات المختلفة التي تثري التجربة التعليمية وتزيل
العوائق الموجودة في المدارس ،ومن ثم يتاح للطالب الوصول إلى خدمات عالية الجودة تؤثر على التحصيل األكاديمي األساسي.

أهداف التميز

أهداف اإلنصاف

زيادة عدد المدارس التي تضم منظمات فعالة ألولياء األمور/المعلمين
من  43مدرسة إلى  65مدرسة لتمكين جميع المجتمعات المدرسية من
التعبير عن أنفسهم.

بحلول  30يونيو ،2022 ،سنسعى لزيادة عدد المدارس التي تدخل في
شراكة مع إحدى الوكاالت البارزة من  51إلى  65مدرسة لضمان قدرة
جميع الطالب واألسر على الوصول إلى الموارد المطلوبة.

العنوان

الترحيب بجميع األسر في المجتمع المدرسي
تعتبر األسر شري ًكا فعاالً في الحياة المدرسية ،ويشعر أفرادها
بالترحاب والتقدير واالرتباط ببعضهم بعضًا ،وبموظفي
المدرسة ،إلى جانب ما يتعلمه الطالب وما يقومون به في
الفصول.

نبذة وصفية عن المشروع وهدفه

مدير المنصب

مصدر التمويل والتكلفة
التقديرية لمدة سنة واحدة
ال ينطبق

•سيرحب موظفو المبنى/المكتب المركزي بكل
ضيف بشكل شخصي فور وصوله

الموارد البشرية ،مكتب االتصاالت والمشاركة،
مدير المدرسة وموظفو مكتب االستقبال بالمدرسة

•تعرض مباني المدرسة "الفتة ترحيب" في مكان
واضح

موظفو مكتب االستقبال

Title I (Schoolwide Pool)
و/أو مصادر التمويل العام

•ستعرض مباني المدرسة أعمال الطالب على
طول الممرات الرئيسية

المعلمون ومدير المدرسة

ال ينطبق

•ستتلقى األسر حزمة ترحيب ُمترجمة إلى لغتهم
الرئيسية

المنطقة التعليمية/متعلمو اللغة اإلنجليزية كلغة
ثانية ،منسق المجتمع المدرسي وموظفو مكتب
االستقبال

Title I (Schoolwide Pool)
و/أو مصادر التمويل العام

•تستضيف المدارس اجتماع "توجيه األسر
الجديدة"

فريق القيادة التعليمية ( ،)ILTرئيس منظمة
أولياء األمور ومدير المدرسة

Title I (Schoolwide Pool)
و/أو مصادر التمويل العام

•سيوجه الطالب السفراء التحية للوافدين

المدير

ال ينطبق
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المشاركة المجتمعية وتأثير المجتمع

العنوان

التواصل الفعال
تتواصل األسر وموظفو المدرسة بشكل
منتظم وبنّاء وثنائي بشأن تعليم الطالب.

نبذة وصفية عن المشروع وهدفه

مدير المنصب

مصدر التمويل والتكلفة
التقديرية لمدة سنة واحدة

•ستتلقى األسر حزمة ترحيب مترجمة (يجب أن تشمل الحزمة :تقويم المنطقة
التعليمية ألولياء األمور ،سياسات المدرسة ،األمور المتوقعة ،دليل موظفي
المبنى ،منظمة أولياء األمور وجدول اجتماعات اللجنة المحلية التخاذ
القرارات المتعلقة بالمدرسة ( )LSDMCوالدعوة ووسائل النقل ،ومعلومات
حول خدمة العمالء والخط الساخن لتكنولوجيا المعلومات)

منسق الموارد ،منسق المجتمع المدرسي،
موظفو مكتب االستقبال ،قسم متعلمي
اللغة اإلنجليزية ومدير المدرسة

Title I (Schoolwide Pool)
و/أو مصادر التمويل العام

•سيتم توصيل األسر بموظفي Project Connect

 / Project Connectمدير المدرسة

منحة ماكيني فينتو وTitle I
لمساعدة المشردين

•ستراجع كل مدرسة تعليقات Possip

اللجنة المحلية التخاذ القرارات
المدرسية ،منظمة أولياء األمور ،موظفو
مكتب االستقبال ومدير المدرسة

تمويل عام  88,650دوالر

•سيتم توزيع محضر اجتماعات اللجنة المحلية التخاذ القرارات المدرسية
( )LSDMCومنظمة أولياء األمور على المجتمع المدرسي

اللجنة المحلية التخاذ القرارات
المدرسية ،منظمة أولياء األمور ومدير
المدرسة

ال ينطبق

•ستتلقى األسر جهات االتصال بصفة منتظمة من المعلمين أو الفرق الخاصة
بكل صف للتواصل بشأن مستوى تقدم الطالب

المعلم(ة):

ال ينطبق

•( ،Schoologyمنصة افتراضية ،مكالمة هاتفية ،بريد إلكتروني أو رسائل
نصية)

دعم نجاح الطالب
تتعاون األسر وموظفي المدرسة بشكل
مستمر لدعم تعلم الطالب ونموهم بشكل
صحي في المنزل والمدرسة ،ولمنحهم
الفرص لتعزيز معارفهم والمهارات
الالزمة لتحقيق ذلك بكفاءة.

•ستخضع منصتا  PowerSchoolو Schoologyللتحديث بشكل منتظم

المعلم(ة):

ال ينطبق

•توفير المترجمين للترحيب باألسر ومساعدتها خالل األنشطة المدرسية

منسق الموارد ومنسق المجتمع المدرسي

في انتظار معلومات عن طريقة
سداد أتعاب المترجمين/تجميع
األموال على مستوى المدرسة
حسب Title I

•االرتقاء بكفاءة التواصل مع أولياء األمور/الطالب عن طريق
TalkingPoints

OCE

تمويل اإلعانة الطارئ لمدارس
التعليم األساسي والثانوي
 89,250ألف دوالر

•ترجمة جميع المواد

OCE

التمويل العام  100ألف دوالر

•توفر المدارس فرص التطوير التخصصي ألولياء األمور/األسر

مدير المدرسة ،فريق القيادة التعليمية،
مكتب الشراكات اإلبداعية واإلستراتيجية
ومنظمة أولياء األمور

Title I (Schoolwide
 Pool)و/أو مصادر التمويل
العام — مضمنة في إجمالي
 Title Iللمنطقة التعليمية و/أو كما
هو محدد في طلب التمويل العام
للمدرسة

قد تشمل األمثلة:
	-فصوالً في التربية
	-الجوانب االجتماعية والمعنوية
	-الصحة والرفاه
	-تطوير القدرات القيادية ألولياء األمور
	-مكافحة التنمر
	-السالمة المدرسية
	PowerSchool Schoology-
	My Tomorrow-
	-مسارات الحياة الجامعية والمهنية
	-االلتحاق والقيد والتوظيف
	-إعداد الطالب للحياة
	-دعم الطالب ذوي اإلعاقات
	-كيفية دعم أعمال الطالب في المنزل
	-كيفية دعم الطالب من خالل التقييمات
	-تدريب اللجنة المحلية
•التخاذ القرارات المدرسية ()LSDMC
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المشاركة المجتمعية وتأثير المجتمع

العنوان

دعم نجاح الطالب

نبذة وصفية عن المشروع وهدفه

مدير المنصب

مصدر التمويل والتكلفة
التقديرية لمدة سنة واحدة

•ترعى المدرسة فرص التعلم القائمة على المنهج الدراسي ألولياء األمور
واألسر (آداب اللغة اإلنجليزية والرياضيات والدراسات االجتماعية والعلوم
والفنون والتحوالت الحرجة)

رئيس المنهج الدراسي ،فريق القيادة
التعليمية ،منظمة أولياء األمور
والمعلمين ومدير المدرسة

Title I (Schoolwide
 Pool)و/أو مصادر التمويل
العام — مضمنة في إجمالي
 Title Iللمنطقة التعليمية و/أو كما
هو محدد في طلب التمويل العام
للمدرسة

•تُشجع الواجبات المنزلية على التفاعل األكاديمي مع الطالب/األسر

رؤساء المنهج الدراسي ،المعلمون
ومدير المدرسة

ال ينطبق

•ستتوفر المساعدة على القراءة ألولياء األمور/األوصياء

منسق الموارد ،منسق المجتمع المدرسي
وموظفو مكتب االستقبال

ال ينطبق

طرق جديدة للتواصل

•تطبيق أداة إدارة عالقات العمالء ( )CRMإلتاحة فرص التواصل الفعال
والمستهدف ألولياء األمور والطالب —  ،RCضياع التعليم ،كوفيد19-
وسُبل الدعم

العناية بالعمالء

تمويل اإلعانة الطارئ لمدارس
التعليم األساسي والثانوي 150
ألف دوالر

خدمة اإلفصاح لكل طالب

•سيتم تأسيس منظمات ألولياء األمور في كل مدرسة

المدير

تمتلك األسر القدرة على مناصرة
أطفالهم وأطفال اآلخرين ،لضمان تلقي
الطالب معاملة منصفة واالرتقاء بقدرتهم
للحصول على فرص التعلم التي تدعم
نجاحهم.

التمويل العام (Distric Parent
 Champion-67ألف دوالر)

•سيكون تقرير منظمة أولياء األمور بندًا ثابتًا في جدول أعمال اللجنة المحلية
التخاذ القرارات المدرسية ()LSDMC

رئيس اللجنة المحلية التخاذ القرارات
المدرسية ،رئيس منظمة أولياء األمور
ومدير المدرسة

ال ينطبق

•توافُق عضوية أولياء األمور في اللجنة المحلية التخاذ القرارات المدرسية
مع سياسة مجلس التعليم

رئيس اللجنة المحلية التخاذ القرارات
المدرسية ومدير المدرسة

ال ينطبق

•اجتماعات أولياء األمور على مستوى المنطقة التعليمية

موظفو المنطقة التعليمية وأولياء األمور
المتطوعون

مصادر التمويل العام

تقاسم السلطة

•يتم إعالم األسر بالهيكل اإلداري للمدرسة والمنطقة التعليمية

مدير المدرسة والمنطقة التعليمية

ال ينطبق

تعتبر األسر وموظفو المدرسة شركاء
بدرجة متساوية في اتخاذ القرارات التي
تؤثر على األطفال واألسر وهم يشاركون
في صياغة السياسات والممارسات
والبرامج وإنشائها.

•ستحظى األسر بالفرصة للمشاركة في عملية اتخاذ القرارات

مدير المدرسة والمنطقة التعليمية

ال ينطبق

التعاون مع المجتمع

•سيتم توصيل الطالب واألسر بمشروعات التعلم من خالل الخدمة في
المجتمع

تقييم لجنة  LSDMCالسنوي للشركاء
وLPD

التمويل العام (،G2W،MORE
& College ،Wellness
)Career- 1k/collab

 LSDMCومنسق الموارد

( Wellness Fundتعويضات
قصوى تبلغ  72ألف دوالر/
منسق)

(يُتبع)

تتعاون األسر وموظفو المدرسة مع
أفراد المجتمع لتوصيل الطالب واألسر
والموظفين بفرص التعليم والخدمات
المجتمعية والمشاركة المدنية اإلضافية.
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االرتقاء بقدراتنا
نتطور يو ًما تلو اآلخر.

تعد «مدارس سينسيناتي» وجهة ألفضل المواهب
نأخذ علم التطوير منها ًجا لنا في العمل
نتبنى نموذ ًجا يسمح بالتعلم في أي وقت وفي أي مكان
تولي موازنتنا األولوية لألعمال األساسية لمدارسنا
يقضي موظفو المدارس مع الطالب والمعلمين واألسر وقتًا أطول م َّما يقضونه في األعمال اإلدارية

أهداف المجال اإلستراتيجي 4
نظرية العمل
إذا تمكنت مدارس سينسيناتي العامة من رفع كفاءة وقدرات أنظمتها ،واستطاع موظفوها توفير مستوى أفضل من الدعم والتوافر والوصول ،فإننا بذلك نقلل
معوقات التعلم التي تواجه طالبنا ونساعدهم على تحقيق النجاح.

أهداف التميز

أهداف اإلنصاف

•توفير التكنولوجيا واألنظمة والعمليات عالية الكفاءة وسهلة االستخدام
للطالب واألسر والموظفين
•ضمان دعم العمليات للنتائج األكاديمية لتعظيم األوقات التي يتم إمضاؤها
مع الطالب في الفصول الدراسية.

توفير إمكانية الوصول المتكافئ إلى التكنولوجيا والموارد التي توفرها
لتحسين النتائج ورأب الفجوة الرقمية للطالب.

العنوان

نبذة وصفية عن المشروع وهدفه

تحسين توافر وخيارات الوصول إلى

•حصول جميع الطالب على أجهزة الصطحابها إلى المنزل

أجهزة الطالب واالتصال المجاني بشبكة

•برنامج اإلصالح والفقد والوقاية

اإلنترنت الالسلكية

•التوزيعات المجتمعية الجديدة ألجهزة الطالب

مدير المنصب
إدارة تكنولوجيا المعلومات

مصدر التمويل والتكلفة
التقديرية لمدة سنة واحدة
تمويل اإلعانة الطارئ لمدارس
التعليم األساسي والثانوي
والتمويل العام
 19,350,000دوالر

•شراكة االتصال باإلنترنت مع Connect Our Students
•توسيع نطاق شبكة "واي فاي" بداخل المدرسة وفي األماكن الخارجية
تعميم تكنولوجيا الفصول الدراسية
واألنظمة التي تتيح "التدريس المتزامن"

•دعم المعلمين حصول الموظفين على األجهزة المحمولة المزودة بإمكانية
االتصال عن بُعد
•إصالح واستبدال كبالت البيانات بمبنى المدرسة

إدارة تكنولوجيا المعلومات

س
تمويل اإلعانة الطارئ لمدار 
ي
التعليم األساسي والثانو 
 7,550,000دوالر

•نطاق اإلنترنت واإلدارة األمنية
•التحديثات
•تحديث تكنولوجيا الفصول الدراسية
•إنشاء مساحات التواصل المجتمعي في كل مدرسة
توسيع نطاق أنظمة الدعم وزيادة توافر

•مركز الدعم التكنولوجي لألسرة

البيانات

•تحسين لوحة المعلومات والقدرة على الوصول إلى التحليالت الخاصة على
مستوى الفصول والمدرسة
•التدريب على الوصول إلى التكنولوجيا والبيانات

إدارة تكنولوجيا المعلومات

س
تمويل اإلعانة الطارئ لمدار 
ي
التعليم األساسي والثانو 
 1,900,000دوالر

16

المجال اإلستراتيجي 5

النمو
نحن الخيار التعليمي األول لمجتمعاتنا.
طالبنا يبقون معنا من الروضة حتى التخرج

تساعد بيئاتنا الطالب على االبتكار والتعلم خالل مراحل نموهم

أهداف المجال اإلستراتيجي 5
نظرية العمل
إذا تمكنت مدارس سينسيناتي العامة من اتباع نهج متميز في التنفيذ ،وتعيين الموظفين بكفاءة عالية ،وضمان توافر مساحات آمنة وعصرية لطالبنا،
فستكون مدارسنا هي االختيار األول للتعليم في سينسيناتي.

أهداف التميز

أهداف اإلنصاف

إلحاق الطالب الذين غادروا مدارس سينسيناتي العامة طلبًا لخيار التعليم  5أيام
في األسبوع واالحتفاظ بالطالب الحاليين.

التأكد من تكافؤ جميع المباني ،من حيث إمكانية الوصول إلى
المساحات والموارد عالية الجودة.

العنوان
توسيع المباني

نبذة وصفية عن المشروع وهدفه
•إضافة الفصول وصالة ألعاب رياضية إلى مدرسة Hyde Park School
•إضافة مبنى لمدرسة Pleasant Ridge Montessori

مدير المنصب

مصدر التمويل والتكلفة
التقديرية لمدة سنة واحدة

التخطيط للمنشآت وبناؤها

 8.9مليون دوالر

التخطيط للمنشآت وبناؤها

 7.9مليون دوالر

التخطيط للمنشآت وبناؤها

 20.35مليون دوالر

•إضافة مبنى لمدرسة  Walnut Hills High Schoolوملعب تنس مغلق
ليكون بمثابة مساحة متعددة االستخدامات طوال العام
التوظيف

•الوقوف على أسباب مغادرة األسر مدارس سينسيناتي العامة أثناء الجائحة
وإعادة إلحاقهم بمدارس سينسيناتي العامة

OCE

 250ألف دوالر
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إعداد الطالب

للحياة

