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نموذج طلب أموال اإلغاثة في حاالت 
( والمقدمة إلى هيئات ARP( التي أقرها قانون خطة اإلنقاذ األمريكية )ESSER IIIالطوارئ للمدارس االبتدائية والثانوية )

 (LEAالتعليم المحلية )

 
 التعليمية  DEKALB COUNTY SCHOOL DISTRICTمنطقة اسم هيئة التعليم المحلية

 التعليم#  الميزانية األصلية 2021يوليو،  9 تاريخ التقديم

 

 محتوى الطلب

 الضمانات 

  األوليات( العامة لهيئة التعليم المحليةLEA) 

 خطة فقدان فرص التعلم 

 استخدام األموال 

 )تنفيذ االستراتيجيات الوقائية واستراتيجيات تقليل االنتشار )العودة إلى التعلم المباشر 

 ملحق خطة فقدان فرص التعلم 

 

 الضمانات

( LEAتحديد مربع االختيار بمثابة التوقيع الرقمي لموظفي هيئة التعليم المحلية )اختر كل المربعات داخل كل نوع من أنواع الضمانات. ملحوظة: سيكون 

 المعينة على الضمانات.

 

 

( التي أقرها ESSERيجب على هيئة التعليم المحلية التي تتلقى أموال اإلغاثة في حاالت الطوارئ للمدارس االبتدائية والثانوية )
، ونشرها (SEA)( وضع خطة الستخدامها تلك األموال وإرسالها إلى هيئة التعليم في الوالية ARPقانون خطة اإلنقاذ األمريكية )

 للجمهور على موقع هيئة التعليم المحلية. وستُقدم الخطة وأي تعديالت عليها بما يتفق مع اإلجراءات.
 

( التي أقرها قانون ESSERاالبتدائية والثانوية )وتضمن هيئة التعليم المحلية أن تُستخدم أموال اإلغاثة في حاالت الطوارئ للمدارس 
 ( ألغراضها المحددة، بما فيها ما يلي:ARPخطة اإلنقاذ األمريكية )

 وتقليل انتشاره وكيفية استخدامهم  19-إذا اضطروا الستخدام األموال خصيًصا الستراتيجيات الوقاية من كوفيد
 لتلك األموال،

 ثير األكاديمي للوقت التعليمي المفقود من خالل التدخالت القائمة على األدلة،كيف ستُستخدم األموال لمعالجة التأ 
  كيف ستضمن هيئة التعليم المحلية أن هذه التدخالت ستلبي االحتياجات األكاديمية واالجتماعية والعاطفية واحتياجات

 .19-كوفيدالصحة العقلية لكافة الطالب وخاصةً الطالب الذين تأثروا أكثر من غيرهم بجائحة 

 

تضمن هيئة التعليم المحلية أن تراجع خطتها وتعدلها بصفة دورية بمعدل تكرار ال يقل عن ستة أشهر حسب الحاجة، أثناء فترة أموال 
( المنصوص ARP( التي أقرها قانون خطة اإلنقاذ األمريكية )ESSERاإلغاثة في حاالت الطوارئ للمدارس االبتدائية والثانوية )

 (.ARP( من قانون خطة اإلنقاذ األمريكية )a)2001الفقرة   عليها في
من قانون خطة اإلنقاذ األمريكية، ستطلب هيئة التعليم المحلية من الجمهور التعليق على خطتها التي  2001(i)(2)ووفقًا للفقرة 

أعدتها، حيث ستطلب هيئة التعليم المحلية من العامة اإلسهام بمالحظاتهم وتعليقاتهم وستضع هذه اآلراء في عين االعتبار عند تحديد 
أن من الضروري إجراء تعديالت على الخطة، فيجب على هيئة التعليم المحلية أخذ حاجتها إلى تعديل خطتها أم ال، وإذا تبين 

 مساهمات العامة في االعتبار عند إدخال هذه التعديالت.

 

إذا عدلت هيئة التعليم المحلية خطتها، فإنها تضمن أن تعالج الخطة المعدلة كافة جوانب السالمة التي أوصت بها مراكز السيطرة 
ض في الوقت الحالي، وإذا حّدثت مراكز السيطرة على األمراض توصيات السالمة في الوقت الذي تعدل فيه هيئة التعليم على األمرا

المحلية خطتها، فإن الخطة المعدلة ستعالج قدر السياسات الذي اعتمدته هيئة التعليم المحلية، وستُقدم وصفًا لكل هذه السياسات 
 محّدثة.المتعلقة بكل توصيات السالمة ال

 

و    2001(i)(1)إذا وضعت هيئة التعليم المحلية خطةً قبل سن قانون خطة اإلنقاذ األمريكية الذي يستوفي الشروط الواردة في الفقرة
من قانون خطة اإلنقاذ األمريكية ولكنه ال يعالج جوانب السالمة المطلوبة في شرط القاعدة النهائي المؤقت، فإن هيئة التعليم  (2)

المحلية تضمن أنها ستعدل الخطة )كجزء من المراجعة الدورية اإللزامية( بما يتماشى مع هذه الشروط وبعد آخر مراجعة بما ال يزيد 
 عن ستة أشهر.

 
تضمن هيئة التعليم المحلية وضع الخطة بصيغة مفهومة وموحدة وعملية قدر اإلمكان وكتابتها بلغة يفهمها أولياء األمور، أو ترجمتها 

 شفويًا إذا لم تتوفر بصيغة عملية، أو توفيرها بصيغة بديلة يفهمها ولي األمر إذا كان من ذوي اإلعاقة بناًء على طلبه.
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 (LEAاألوليات العامة لهيئة التعليم المحلية )

أولوية من األوليات التي قررت هيئة التعليم المحلية أنها أشد االحتياجات إلحاًحا للطالب والمدارس في هيئة التعليم المحلية نتيجة  3-2يُرجى ذكر أهم 
أو لمواجهة هذه الجائحة. يُرجى تضمين مصادر البيانات التي توضح السبب الذي يجعل هذه االحتياجات أكثر احتياجات الطالب  19-كوفيدلجائحة 

 والمدارس في هيئة التعليم المحلية أهمية و/ أو أوسعها انتشاًرا.

 

 مصدر البيانات األولويات
 Northwest Evaluation( لمؤسسة MAPمقاييس التقدم األكاديمي ) فقدان فرص التعلم/ تراجع المستوى األكاديمي

Associationالدرجات، الحضور ، 

 الحضور، الدرجات، االنضباط، األنشطة الالصفية مشاركة الطالب

 بيانات حضور الطالب والمعلمين العودة إلى المدارس بأمان

 
 خطة فقدان فرص التعلم

 الغرض
 

الذين تأثروا  سيوجه هذا النموذج عملية صنع القرار في المنطقة التعليمية في تخطيطهم للتدخالت القائمة على األدلة لدعم فرص التعلم المسّرع للطالب
 Georgia’s Systems of Continuous Improvement. ويتبع هذا النموذج نظام دورة التحسن المستمر لوالية جورجيا 19-بجائحة كوفيد

Cycle مع التركيز على نظام التعليم المترابط ،Coherent Instruction System. 

حلة القوة في "التعلم المسّرع والتعليم القوي عامالن متداخالن. فلن تتمكن من تسريع عملية التعلم في وجود ممارسات تعليمية ضعيفة، ولن تصل إلى مر
 مل بفعالية. لذلك من المهم تطوير مفاهيم التعلم المسّرع والتعليم القوي وأفضل ممارساتهما لدى قادتكم ومعلميكم"التعليم إذا لم تتمكن من دعم التعلم غير المكت

 ستجد روابًطا مضمنة داخل المستند ألسئلة إرشادية وأبحاث لدعم قراراتك المتعلقة بالتدخالت وإرشادك لطريقة تنفيذ هذه التدخالت.

 محتويات القسم

 تعريف التدخالت 

 اختيار التدخالت 

 تطبيق الخطة 

 تنفيذ الخطة 

 فحص التقدم 
 

خطة اإلنقاذ األمريكية لهيئة التعليم 
 المحلية

 رابط موقع هيئة التعليم المحلية
/funding-act-www.dekalbschoolsga.org/cares 

 

 على موقعها، فيُرجى تضمين مرجع محتويات الخطة أعاله.إذا ورد شرح واضح لمحتويات هذا المستند في نموذجٍ أنشأته هيئة التعليم المحلية ونشرته 
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 تحديد االحتياجات

 

توفير بيانات توضح فقدان فرص التعلم على مستوى المنطقة التعليمية، والموارد الحالية لدعم 
انات فرص التعلم الممتدة، والموارد اإلضافية التي تحددها عملية تقييم االحتياجات. تضمين بي

تحدد فقدان فرص التعلم بين الطالب خاصة من تأثروا أكثر من غيرهم بالجائحة وبإغالق 
المدارس، بما في ذلك الطالب ذوي الدخل المنخفض، والطالب ذوي اإلعاقة، ومتعلمي اللغة 

 اإلنجليزية، واألقليات العرقية واإلثنية، والطالب عديمي المأوى، واألطفال والطالب المكفولين.

 اإلجابات أسئلة إرشادية

ما البيانات التي يجب تجميعها لتحديد احتياجات 
 الطالب الناجمة عن فقدان فرص التعلم؟

تشمل البيانات التي يجب تجميعها لتحديد احتياجات الطالب الناجمة عن فقدان فرص التعلم ما يلي على 
 سبيل المثال ال الحصر:

والوحدات الدراسية المتعلمة في المدرسة العليا، ودراسة بيئات االلتحاق، وحضور الطالب والمعلمين، 
( لمؤسسة MAP، والدرجات، ومقاييس التقدم األكاديمي )MAPLE)التعلم اإلدارية والتخطيطية )

Northwest Evaluation Association وتقييمات مؤشرات التطور في والية جورجيا ،
(Georgia Milestones)م والتواصل باللغة اإلنجليزية بين الواليات ، وتقييم مهارات الفه

((ACCESS.واالنضباط، ومعدل التخرج، وشهادات التخرج، ومعدل دوران المعلمين ، 

تحليل البيانات لتحديد نقاط القوة والتحديات 
 وتحديد النتائج.

 23راجع الصفحة 

ما الوسائل )التدخالت أو االستراتيجيات أو 
المجتمعية( التي الموارد أو الشراكات 

 تستخدمها حاليًا للتعامل مع فقدان فرص التعلم؟

( لمعالجة مشكلة فقدان فرص التعلم MTSSتطبق المنطقة التعليمية حاليًا أنظمة دعم متعددة المستويات )
 باستخدام ما يلي:

، والبرامج الصيفية، وبرامج يوم األربعاء (Credit Recoveryبرنامج تعويض الوحدات الدراسية )
للتعليم في مجموعة صغيرة أو التعليم الفردي أو التعليم الذي يقوده الُمعلم، والدروس في المدرسة، والتقويم 

 Experienceالمشترك )التكويني(، والدروس الخصوصية المقدمة من خالل شراكتنا مع برنامج 
Corps  التابع لمنظمةUnited Way. 

ما البيانات المجمعة لمعرفة مدى نجاح الجهود 
 الحالية؟

 تشمل البيانات المجمعة لمعرفة مدى نجاح الجهود الحالية:

 Northwest Evaluation( لمؤسسة MAPالمعايير، والحضور، ومقاييس التقدم األكاديمي )
Association.والدرجات، وشهادات التخرج ، 

وتحللها لتحديد ما البيانات التي ستجمعها 
 االحتياجات الحالية؟

تشمل البيانات التي سيتم تجميعها وتحليلها لتحديد االحتياجات الحالية: االلتحاق بالتعلم االفتراضي والتعلم 
المباشر وجًها لوجه، وحضور الطالب والمعلمين، والوحدات الدراسية المطلوبة للتخرج، ومقاييس التقدم 

، والمعايير، ومعدل التخرج، Northwest Evaluation Association( لمؤسسة MAPاألكاديمي )
، وشهادات التخرج، Georgia Alternative Assessment (GAA)وتقييم جورجيا البديل  

والمشاركة في األنشطة الالصفية، والتقييمات السابقة للوحدات أو الالحقة لها، وتقييمات مؤشرات التطور 
، وتقييم مهارات الفهم والتواصل باللغة اإلنجليزية بين (Georgia Milestonesفي والية جورجيا )

( لمتعلمي اللغة اإلنجليزية، والبيانات الجماعية لألربع سنوات، والتقييمات ACCESSالواليات )
 المشتركة )تكوينية(.

 إجراء تقييم شامل لالحتياجات 

 

https://www.gadoe.org/School-Improvement/Documents/Process%20Guides/Data%20Decision%20Making%20Process%20Guide.pdf
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 اختيار التدخالت

 

تلبيتها لالحتياجات المحددة. واختر ابحث عن عدة مصادر لتحديد الحلول المنطوية على أدلة تثبت 
التدخالت القائمة على األدلة التي ترفع مستوى البرامج والمبادرات األكاديمية الحالية المسؤولة عن 
تسريع التقدم األكاديمي. يجب أن تعالج التدخالت القصور في مهارات القراءة والكتابة والحساب، 

 ب المهددين بعدم التخرج.وتعويض الوحدات الدراسية، واحتياجات الطال

 .انظر في كل األدلة المتعلقة بالتحسينات المطلوبة 

 .ابحث عن التدخالت المحتملة 

 .قرر مدى قدرة الموظفين على تنفيذ التدخالت المحتملة 
الغرض من هذا القسم إبالغك عن اختيار التدخل )التدخالت(. ليس عليك كتابة أي مدخالت في هذا 

 القسم.

 أمور يجب مراعاتها عند اختيار المدخالت وتنفيذها التدخلخيارات 

 تقليص حجم الفصل

 ويشير البحث إلى أن هذه األمور يجب مراعاتها مع هذا التدخل:

 تزداد فعاليته في الصفوف الدراسية من الروضة حتى الصف الثامن 

  لضمان طالبًا بوجه عام  18إلى  15يُوصى بأن يتراوح عدد الطالب في الفصل من
 تأثيره

 كفاءة المعلمين 

 المساحة المادية 
 ستجد رابط البحث في الملحق

 )قبل المدرسة وبعدها( اليوم الدراسي الممتد

وفقًا لما ورد في البحث، من المهم التفكير في تأثير موعد بداية اليوم الدراسي وانتهائه على 
والعائالت والطالب والتبعات المالية المترتبة على ذلك. أمور المدرسة نفسها والمجتمع 
 يجب أخذها في االعتبار:

 المنهج الدراسي والتوافق مع المحتوى التعليمي الذي يُدرس في اليوم الدراسي العادي 

 وسائل المواصالت 

 الوجبات الرئيسية والوجبات الخفيفة 

 أماكن اإلقامة الالزمة للطالب 

 طة الالصفيةالتأثير على األنش 
 ستجد رابط البحث في الملحق

)إضافة أيام في التقويم  السنة الدراسية الممتدة
 الدراسي(

قد يحقق تمديد اليوم أو العام الدراسي فوائد غير تعليمية، لكن تقل األدلة القائمة على 
كذلك بناًء على هذا التدخل. وتبين األبحاث التي تثبت احتمالية زيادة تحصيل الطالب 

المؤلفات البحثية أنه وإن كان الوقت عاماًل ضروريًا لتحسين التحصيل لكنه ال يكفي وحده. 
فتكمن المسألة الحقيقية في كيفية استغالل الوقت وأهمية جودة التعليم. أمور يجب أخذها في 

 االعتبار:

 عقود المدرسين واإلداريين 

 لطالباستنزاف المعلمين وا 

 إقناع األهالي لضمان االلتزام 

 فترات االستراحة المدرسية 

 وسائل المواصالت 
 ستجد رابط البحث في الملحق
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 الدروس عالية الوتيرة

 التالي:وفقًا لما ورد في البحث، تتشارك البرامج التعليمية األكثر فعالية نفس التنظيم 

 ثالث حصص أو أكثر كل أسبوع 

 30-60 دقيقة كل حصة] 

 10 أسابيع على األقل 

  ثالثة إلى أربعة طالب في كل مجموعة، ولكن التدريس إلى فرد واحد أو فردين هو
 األكثر فاعلية، باستخدام المعلمين أو المعلمين المساعدين

 إقران الطالب بمعلم ثابت طوال البرنامج 

  اليوم الدراسي أو بعده مباشرةتقديمها خالل 

 ربطها مع المرحلة الدراسية أو معايير المنهج 

 استخدام ممارسات التقييم التكويني المستمر لقياس النمو وإجراء تعديالت في األداء 
 ستجد رابط البحث في الملحق

 البرامج الصيفية

 برامج الصيفية األكثر فعالية نفس التنظيم التالي:وفقًا لما ورد في البحث، تتشارك ال

 مدتها خمس إلى ست أسابيع 

 خمس أيام في األسبوع 

 60-90  دقيقة لتعليم القراءة/ الكتابة كل يوم ومن  120-90دقيقة لمادة الرياضيات و
 ساعتين إلى ثالث ساعات لألنشطة اإلثرائية

  طالبًا لكل معلم 15فصول صغيرة تصل إلى 

  معلمين على درجة عالية من الكفاءةاستخدام 

  توفير التعلم المهني الذي يركز على ترابط المناهج الدراسية وزيادة وقت التدريس إلى
 أقصى حد

 ستجد رابط البحث في الملحق

)إعادة التعلم والدروس  التعلم االفتراضي
الخصوصية وتعويض الوحدات الدراسية وغير 

 ذلك(

 أمور يجب أخذها في االعتبار، وفقًا لما ورد في البحث:

  االستفادة أكبر في التعليم الذي يجمع بين العناصر الموجودة في التعليم عبر
 اإلنترنت والتعليم المباشر

 وجوب وجود العامل التعاوني والتوجيهي في التعليم عبر اإلنترنت 

  مع الوسائط وحملهم على التفكير والتأملإعطاء المتعلمين عجلة القيادة في تفاعلهم 

 الجمع بين زيادة وقت التعلم والمواد وزيادة الفرص التعاونية 

 سهولة زيادة وقت التعلم في التعلم عبر اإلنترنت مقارنة بالتعلم المباشر 

  تيسير حصولهم على التكنولوجيا والربط اإللكتروني –إتاحة السبل 

 وجبات للطالب 

 ى استراتيجيات إشراك الطالب وحثهم على التفاعلتدريب المعلمين عل 

 جداول زمنية مرنة 
 ستجد رابط البحث في الملحق

  غير ذلك

 
 ستجد رابط األسئلة في الملحق  –أسئلة إرشادية للنظر فيها 
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 خطة التنفيذ

 
 

 فريق وخطط لتنفيذ الحلول الواعدة والتي يمكن تنفيذها بدقة.تكوين 
  تكوين فريق يفهم التدخالت فهًما عميقًا ويعرف حق المعرفة أفضل الطرق

 لتنفيذها.
 .تحديد أدوار ومسؤوليات القائمين على تنفيذ التدخالت 
 .وضع خط زمني لعملية التنفيذ 
  التدخالت.تحديد الموارد والدعم الالزمين لتنفيذ 
 .وضع مجموعة من المعايير لمراجعتها لتتبع التقدم المحرز في عملية التنفيذ 

 أجب عن األسئلة التالية المتعلقة بالتدخالت الجاري تنفيذها.

 اإلجابات األسئلة

 ما التدخل )التدخالت( المختارة؟

  تقليص حجم الفصل

  اليوم الدراسي الممتد )قبل المدرسة وبعدها(

  السنة الدراسية الممتدة )إضافة أيام في التقويم الدراسي(

  الدروس عالية الوتيرة

  البرامج الصيفية

التعلم االفتراضي )إعادة التعلم والدروس الخصوصية وتعويض 
 الوحدات الدراسية وغير ذلك(

 

  غير ذلك:

  غير ذلك:

 ما المناطق/ المدارس/ مجموعات المدارس التي
 ستنفذ كل تدخل من التدخالت المختارة؟

سيعتمد اختيار المناطق/ المدارس/ مجموعات المدارس لتنفيذ كل تدخل على نظام دعم 
( Tiered System of Supports to Schoolsالمدارس متعدد المستويات )

التعليمية، والذي لديه تصور راسخ بأن لكل مدرسة  DCSDالذي تديره منطقة 
ة مختلفة عن غيرها. وتركز منهجية تعدد المستويات في  احتياجات خاصة وقوى محفّزِّ

المنطقة  التعليمية على مؤشرات األداء الرئيسية بناًء على عملية تقييم االحتياجات 
مي على مستوى المجموعات المستندة إلى البيانات. وهذه المؤشرات هي: األداء األكادي

الفرعية، ومشاركة الطالب )مثل: الحضور، ومؤشرات التفاوت، وما إلى ذلك(، 
واالحتياجات االجتماعية والعاطفية )مثل: االحتياجات المحددة، واإلحاالت ، وما إلى 

 ذلك(، ومعدل التخرج.
 

ما المراحل الدراسية أو الفرق التي ستشارك في 
 المختارة؟ كل تدخل من التدخالت

، 8-6المدرسة االبتدائية: مرحلة الروضة حتى الصف الخامس، والمدرسة اإلعدادية 
 .12-9والمدرسة الثانوية 
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ما المجموعة )المجموعات( الفرعية التي ستشارك 
 في كل تدخل من المختارة؟

ستتاح لجميع المجموعات الفرعية فرصة المشاركة في التدخالت المختارة: متعلمي 
، والموهوبين، وجسر التعيين (SWD( والطالب ذوي اإلعاقة )ELاإلنجليزية ) اللغة

( لجميع المجموعات الفرعية Advanced Placement Bridgeالمتقدم )
(، والطالب المتخلفين عن تلبية متطلبات التخرج، والطالب الذين 10-9)الصفوف 

 Georgiaية  يحتاجون إلى وحدات دراسية إضافية، ومدرسة جورجيا االفتراض
Virtual School   3،5،8(، والسنة الدراسية الممتدة )الصفوف 12-6)الصفوف ،

والمناهج التي يُجرى في نهايتها اختبار تقييم نهاية الدورة(، والمرحلة الثالثة ما قبل 
الروضة، والمرحلة الرابعة ما قبل الروضة، وطالب مرحلة الروضة حتى الصف 

دخل المبكر في القراءة والكتابة، وطالب مرحلة الروضة حتى الثالث الذين يخضعون للت
الصف الثالث الذين يخضعون للتدخل المبكر في الحساب، والمجموعات الفرعية 

المركزة: السود، والطالب ذوو األصول اإلسبانية، والطالب ذوو اإلعاقة، والمتعلمون 
 .22-21 متعددو اللغات )متعلمي اللغة اإلنجليزية(. راجع الصفحتين

ما فئات الطالب المستهدفة لكل تدخل من التدخالت 
 المختارة؟

يرد فيما يلي بيان فئات الطالب المستهدفة: الطالب المتخلفين عن تلبية متطلبات 
التخرج، وأولئك الذين تنقصهم وحدات دراسية تؤهلهم لعامهم األول والمتعلمين عبر 

التعلم وينتمون إلى فئة المتعلمين الذين اإلنترنت. والطالب الذين لهم خطط إلعادة 
يواجهون صعوبة في التعلم، والطالب الذين ينتمون إلى فئة الموهوبين، والطالب الذين 
يحتاجون إلى وحدات دراسية إلنهاء مساراتهم، وجميع المجموعات الفرعية والطالب 

برنامج التعيين الذين يعانون أكاديميًا أو اجتماعيًا أو عاطفيًا، كما سيشارك طالب 
المتقدم في البرامج الصيفية. المجموعات الفرعية المركزة: السود، والطالب ذوو 

األصول اإلسبانية، والطالب ذوو اإلعاقة، والمتعلمون متعددو اللغات )متعلمي اللغة 
 اإلنجليزية(.

ما عدد الساعات المقترح إضافتها للعام العام 
 الدراسي؟

 غير متوفر

المطلوبة للموظفين والطالب وأولياء  ما التدريبات
 األمور في كل تدخل من التدخالت المختارة؟

 التدريبات المطلوبة: 
الموظفون: التدرب على مكونات اإلطار التعليمي، والتخطيط لنشاطات االكتشاف ذات 

السمات، والقدرة على تحليل البيانات، وإعداد جداول األنشطة والبرامج اإلضافية 
 (.SELدخل ومراقبتهم، والدعم المرحلي، والتعلم االجتماعي والعاطفي )وبرامج الت

الطالب: إجراء مراقبة ذاتية للتقدم المحرز في االستفادة من التدخالت، وامتالك 
الكفاءات االجتماعية العاطفية )الوعي الذاتي والتحكم في الذات والوعي االجتماعي 

 .ومهارات إدارة العالقات واتخاذ القرارات(
أولياء األمور: كيفية تقديم الدعم ألطفالهم دراسيًا وفي إطار تعلمهم االجتماعي 

والعاطفي، ومعرفة مميزات المشاركة األسرية أي االنتباه المستمر والمراقبة الفعالة لما 
 يحرزه الطالب من تقدم.
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ما الموارد )التدخالت، واالستراتيجيات، 
لتنفيذ كل تدخل والشراكات المجتمعية( المطلوبة 

 من التدخالت المختارة على نحو فعال؟

موظفون على درجة عالية من الكفاءة، ومواد تعليمية، وتكنولوجيا، وتطوير مهني 
 (.22-21)راجع الجدول في الصفحات 

ما هي خطة التقييم التكويني لتقييم تقدم الطالب في 
 كل تدخل من التدخالت المختارة وتأثره به؟

المراقبة والجوالت التوجيهية، وعمليات مراقبة عمل الطالب والحصول على جوالت 
تغذية راجعة من المعلمين، ورصد الوحدات الدراسية، ورصد الحضور والدرجات 

 (.22-21)راجع الجدول في الصفحات 
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 تنفيذ الخطة

 

 
 فورية عند الحاجة. الشروع في الخطة لتنفيذ الحلول الواعدة، مع إجراء تعديالت

 .)جمع المعلومات لمراقبة جودة أساليب الدعم المخصصة للتدخل )التدخالت 

  النظر في المعلومات اإلضافية المطلوبة لتحديد ما إذا كان التدخل )التدخالت( يسري
 على نحو جيد أم ال.

 .تقييم المرحلة التي تتبع خطة التنفيذ 

 .تحديد طرق تحطيم الحواجز 

  اآلخرين لتسهيل وتنفيذ التدخل )التدخالت(.بناء قدرات 
 

 الجدول الزمني لعملية التنفيذ؟

ما الجدول الزمني المقترح لتنفيذ كل تدخل من 
 التدخالت المختارة؟

 22-21راجع الجدول في الصفحات 
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 فحص التقدم

 

 
 فورية عند الحاجة.الشروع في الخطة لتنفيذ الحلول الواعدة، مع إجراء تعديالت 

 .)جمع المعلومات لمراقبة جودة أساليب الدعم المخصصة للتدخل )التدخالت 

  النظر في المعلومات اإلضافية المطلوبة لتحديد ما إذا كان التدخل )التدخالت( يسري على
 نحو جيد أم ال.

 .تقييم الدرجة التي تتبع خطة التنفيذ 

 .تحديد طرق تحطيم الحواجز 

 ى تقييم التنفيذ والتأثيرنظرة عامة عل

كيف ستقيم دقة التنفيذ وفعاليته باستمرار لكل تدخل 
من التدخالت التي اختارتها المجموعات الفرعية 

 المحددة؟
 

المجموعات الفرعية: الطالب ذوو الدخل 
المنخفض، والطالب ذوو اإلعاقة، واألقليات العرقية 

واإلثنية، والطالب المهاجرين، ومتعلمو اللغة 
اإلنجليزية، والطالب عديمو المأوى، واألطفال 

 المكفولون.

2021-2022 
جوالت المراقبة، والجوالت التوجيهية، والتقييمات التكوينية، وبيانات التفاوت )مرحلة ما قبل الروضة 

(، ومراقبة مشاركة الطالب وتفاعلهم، والوحدات الدراسية، والحضور، ومعدل النجاح 12حتى الصف 
( في الخريف/ الربيع، وامتحان التعيين المتقدم MAPرج، ورصد مقاييس التقدم األكاديمي )ومعدل التخ

(Advanced Placement وتقييم )ACCESS ورصد تقييم ،Fitnessgram  راجع الجدول(
 (.22-21في الصفحات 

2022-2023 
التفاوت )مرحلة ما قبل الروضة جوالت المراقبة، والجوالت التوجيهية، والتقييمات التكوينية، وبيانات 

(، ومراقبة مشاركة الطالب وتفاعلهم، والوحدات الدراسية، والحضور، ومعدل النجاح 12حتى الصف 
( في الخريف/ الربيع، وامتحان التعيين المتقدم( MAPومعدل التخرج، ورصد مقاييس التقدم األكاديمي )

 (.22-21دول في الصفحات )راجع الج Fitnessgram، ورصد تقييم ACCESSوتقييم 

2023-2024 
 (.22( )راجع الجدول في صفحة 2024ستُنفذ جميع التدخالت بالكامل في ثالث سنوات )بحلول مايو 

 
 ستجد رابط األسئلة في الملحق  –أسئلة إرشادية 
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 األموالاستخدام 

من هذه األموال لمعالجة فقدان التعلم من خالل تنفيذ التدخالت القائمة على األدلة. وباإلضافة إلى  المائة في 20 عن يقل ال بماتحتفظ هيئة التعليم المحلية 
ة أولياء األمور أثناء دعمهم لطالبهم، التدخالت الموضحة في النموذج أعاله، يمكن استخدام هذه النسبة المئوية من األموال لتلبية احتياجات التقييم، ومساعد

 ESSER IIIلثة ومشاركة الطالب وحضورهم. يرجى تقدير النسبة المئوية التقريبية ألموال اإلغاثة في حاالت الطوارئ للمدارس االبتدائية والثانوية الثا
 ج فقدان التعلم الواردة أدناه.( والمخصصة لكل من األنشطة أو األغراض التي تعالLEAالمقدمة لهيئة التعليم المحلية )

 

 النسبة المئوية أنشطة معالجة فقدان التعلم

 تخطيط األنشطة المتعلقة بالتعلم الصيفي وبرامج ما بعد المدرسة التكميلية وتنفيذها، بما في ذلك توفير الفصول الدراسية التعليمية أو
 الفئات الطالبية المهددة بعدم من التخرج.التعلم عبر اإلنترنت خالل أشهر الصيف وتلبية احتياجات 

12% 

لطالب إجراء تقييمات عالية الجودة وسليمة وموثوقة واستخدامها لتقييم التقدم األكاديمي للطالب بدقة ومساعدة المعلمين في تلبية احتياجات ا
 األكاديمية، بما يشمل التعليم المتفاوت.

5% 

األمور والعائالت حول كيفية دعم الطالب على نحو فعال، ويشمل ذلك دعمهم في بيئة التعلم توفير المعلومات والمساعدة ألولياء 
 %3 عن بُعد

 %2 رصد حضور الطالب وتحسين مشاركة الطالب في التعليم عن بُعد
 
 

 النسبة المئوية أنشطة لمعالجة احتياجات أخرى

 Individuals with، وقانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة 1965أي نشاط مسموح به بموجب قانون التعليم االبتدائي والثانوي لعام 

Disabilities Education Act وقانون تعليم الكبار ومحو األمية األسرية ،Adult Education and Family Literacy Act ،
 Carl D. Perkins Career and Technical Education Act 2006المهني والتقني لعام وقانون كارل دي بيركنز للتعليم 

of 2006. 

10% 

 %5 أنشطة لتلبية االحتياجات الخاصة للفئات الطالبية المهددة بعدم من التخرج.
 %7 تطوير وتنفيذ اإلجراءات واألنظمة لتحسين جهود االستعداد واالستجابة.

 هيئة التعليم المحلية وتدريبهم على األمور المتعلقة بالنظافة والصحة العامة وتقليل انتشار األمراض المعدية التطوير المهني لموظفي
3% 

 %3 شراء مستلزمات تعقيم المنشآت وتنظيفها.
توفير وجبات الطعام للطالب المؤهلين، وتوفير التكنولوجيا االزمة التخطيط لألنشطة وتنسيقها وتنفيذها أثناء اإلغالق طويل األجل، بما في ذلك 

ر للتعلم عبر اإلنترنت لجميع الطالب، وتقديم اإلرشادات لتنفيذ المتطلبات بموجب قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة وضمان أن يستمر توفي
 حلية ومتطلبات الوالية.بما يتفق مع جميع المتطلبات الفيدرالية والمالخدمات التعليمية األخرى 

9% 

 تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم، وشكل ذلك تنفيذ الخدمات المتكاملة والمبنية على األدلة في المدارس المجتمعية.
7% 

تساعد في التفاعل  شراء تكنولوجيا التعليم )بما في ذلك األجهزة والبرامج والربط اإللكتروني( للطالب الذين تخدمهم هيئة التعليم المحلية التي
التعليمي المنتظم والموضوعي بين الطالب ومعلمي الفصل بما في ذلك الطالب ذوي الدخل المنخفض واألطفال ذوي اإلعاقة، وقد تشمل هذه 

 التكنولوجيا التكنولوجيا المساعدة أو المعدات التكيفية.

8% 

العمل، وذلك لتقليل مخاطر انتشار الفيروسات والتعرض لمخاطر إصالح المنشآت المدرسية وتحسينها حتى تتمكن  المدارس من 
 %10 الصحة البيئية، ولدعم االحتياجات الصحية للطالب.

التفتيش واالختبار والصيانة واإلصالح واالستبدال وتحديث مشاريع تحسين جودة الهواء داخل المنشآت المدرسية، بما في ذلك 
اء الميكانيكية وغير الميكانيكية، والترشيح والتنقية وغيرها من أنظمة تنظيف الهواء، والمراوح، أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهو

 وأنظمة التحكم و إصالح النوافذ واألبواب واستبدالها

6% 

وضع االستراتيجيات وتنفيذ بروتوكوالت الصحة العامة بما في ذلك السياسات التي تتوافق مع إرشادات مراكز السيطرة على 
األمراض، قدر اإلمكان، إلعادة فتح المنشآت المدرسية وتشغيلها  للحفاظ على صحة الطالب والمعلمين وغيرهم من العاملين 

 وسالمتهم.

1% 

األنشطة األخرى الالزمة للحفاظ على عمل الخدمات التي تقدمها هيئات التعليم المحلية واستمرارها، وإبقاء الموظفين الحاليين في 
 هيئة التعليم المحلية.وظائفهم في 

 

 يُرجى تحديد "أنشطة أخرى"

9% 

 %100 اإلجمالي
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يُرجى  خطة هيئة التعليم المحلية لتنفيذ استخدام األموال
 تحديد كل ما ينطبق في االستبيان أدناه:

 الفئات الطالبية المهددة بعدم التخرج 

األنشطة والخدمات والدعم والبرامج و/ أو التدخالت المستهدفةالطالب ذوو الدخل المنخفض:  تغطية تكاليف  
 

الطالب ذوو اإلعاقة  تغطية تكاليف األنشطة والخدمات والدعم والبرامج و/ أو التدخالت المستهدفة 
 

األقليات العرقية واإلثنية:  تغطية تكاليف األنشطة والخدمات والدعم والبرامج و/ أو التدخالت المستهدفة 
 

لمهاجرين:  تغطية تكاليف األنشطة والخدمات والدعم والبرامج و/ أو التدخالت المستهدفةالطالب ا 
 

متعلمو اللغة اإلنجليزية:  تغطية تكاليف األنشطة والخدمات والدعم والبرامج و/ أو التدخالت المستهدفة 
 

خالت المستهدفةالطالب عديمو المأوى: تغطية تكاليف األنشطة والخدمات والدعم والبرامج و/ أو التد 
 

األطفال المكفولون:  تغطية تكاليف األنشطة والخدمات والدعم والبرامج و/ أو التدخالت المستهدفة 
 

(Perkinsنفقات التعليم المهني والتقني والزراعي )الموافق عليها بموجب قانون  
 

 فيُرجى مراجعة هذه الفئات في بداية االستبيان. فئات الطالب المهددين بعدم التخرج،إذا كانت هذه الجهود تدعم 

 
 استمرار الموظفين األساسين واستمرار الخدمات

تغطية تكاليف تعويض الحاجة إلى اإلجازة أو تخفيض رواتب موظفي المدرسة 
 

تغطية تكاليف عالوات المعلمين وموظفي الدعم المستبقين 
 

تغطية تكاليف عمليات النقل 
 

المتعلقة بالمرافق تغطية تكاليف المصاريف 
 

تكاليف تشغيلية أخرى )يُرجى التوضيح( 
 

 

 
 فيُرجى مراجعة هذه الفئات كذلك في بداية االستبيان. فئات الطالب المهددين بعدم التخرج،إذا كانت هذه الجهود تدعم 
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 التعلم عن بُعد

، وخدمات السلكية أخرى، وخدمة اإلنترنت، وما إلى WiFiالربط اإللكتروني )نقاط االتصال، وتجهيز المباني/ الحافالت بشبكة  
ذلك(

 

األجهزة )أجهزة الكمبيوتر المحمولة، واألجهزة اللوحية، وما إلى ذلك( 
 

تكاليف الطباعة لحزم التعلم 
 

الموارد/ األدوات التعليمية 
 

األجهزة 
 

االشتراكات والتراخيصالبرامج و 
 

التكنولوجيا المساعدة أو المعدات التكيفية 
 

منصات التعلم عبر اإلنترنت/ أنظمة إدارة التعلم 
 

تكاليف أخرى للتعلم عن بُعد )يُرجى التوضيح( 
 

 

 الخدمات اإلدارية لدعم الشبكة.

 فيُرجى مراجعة هذه الفئات كذلك في بداية االستبيان. ،فئات الطالب المهددين بعدم التخرجإذا كانت هذه الجهود تدعم 
 

 التسهيالت/ المعدات

التكاليف المتعلقة بتعقيم/ تطهير المباني والحافالت 
 

ال عالقة لذلك بإعداد الوجبات المدرسية وتقديمها،  -تكاليف الموظفين اإلضافية )"بدل المخاطر"، والساعات، وما إلى ذلك  
أدناه( "الوجبات المدرسي)راجع "

 

المعدات والمستلزمات )القفازات واألقنعة وتجهيزات الحماية الشخصية ومواد التنظيف وما إلى ذلك( 
 

تسهيالت/ معدات )يُرجى التوضيح( 
 

 

 إصالح وحدات التدفئة والتبريد

 فيُرجى مراجعة هذه الفئات كذلك في بداية االستبيان. ،فئات الطالب المهددين بعدم التخرجإذا كانت هذه الجهود تدعم 
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)الساعات المتفق عليها، والتعلم  الصحة العقلية والجسدية
 المهني، والبرامج، وما إلى ذلك(.(

تكاليف متعلقة بالصحة عن بُعد 
 

تكاليف متعلقة باالستشارة 
 

تكاليف متعلقة بالتمريض المدرسي 
 

بالعيادات المدرسيةتكاليف متعلقة  
 

تكاليف متعلقة بالخدمات العالجية 
 

تكاليف متعلقة بخدمات المساندة والدعم 
 

 أخرى متعلقة بالصحة العقلية ☐

 

 

 فيُرجى مراجعة هذه الفئات كذلك في بداية االستبيان. ،فئات الطالب المهددين بعدم التخرجإذا كانت هذه الجهود تدعم 
 

 التطوير المهني

التطوير المهني اإلضافي لقادة المدارس والمعلمين والموظفين )التدريبات، وأيام التطوير المهني الممتدة، تغطية تكاليف  
واالستشاريين، والبرامج، وما إلى ذلك(.

 

تكاليف أخرى للتطوير المهني )يُرجى التوضيح( 
 

 

 ى المدارس بأمان وحتى تظل مفتوحة.تدريب موظفي الصيانة لضمان تنفيذ استراتيجيات تقليل االنتشار من أجل العودة إل

 فيُرجى مراجعة هذه الفئات كذلك في بداية االستبيان. ،فئات الطالب المهددين بعدم التخرجإذا كانت هذه الجهود تدعم 
 

 الوجبات المدرسية

تعويض تكاليف تقديم الوجبات )ال يغطيها مدفوعات وزارة الزراعة األمريكية( 
 

اإلضافي أو ساعات عمل الموظفين اإلضافيةتغطية بدل "المخاطر"  
 

تغطية تكاليف النقل اإلضافية لتوصيل الوجبات 
 

تكاليف أخرى متعلقة بالوجبات الوجبات المدرسية )يُرجى التوضيح( 
 

 
 تصليح المعدات أو تحديثها

 فيُرجى مراجعة هذه الفئات كذلك في بداية االستبيان. ،فئات الطالب المهددين بعدم التخرجإذا كانت هذه الجهود تدعم 
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 التعلم التكميلي

فرص إعادة التعلم 
 

الفرص اإلثرائية 
 

التعلم الصيفي 
 

برامج ما قبل المدرسة أو بعدها  المدرجة في تقويم العام الدراسي 
 

موارد تعليمية إضافية 
 

للساعات/ الجداول الممتدة رواتب إضافية للمعلمين والموظفين والموجهين 
 

تكاليف أخرى للتعلم التكميلي )يُرجى التوضيح( 
 

 

 

 فيُرجى مراجعة هذه الفئات كذلك في بداية االستبيان. ،فئات الطالب المهددين بعدم التخرجإذا كانت هذه الجهود تدعم 
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 تنفيذ استراتيجيات الوقاية وتقليل االنتشار

 

 القسم أ
 

 العودة إلى التعلم المباشرخطة 
 /https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening رابط موقع هيئة التعليم المحلية

 أشهر 6سيتم تحديث الخطة خالل 
  ال  نعم

تم تحديث الخطة لتتوافق مع إرشادات مراكز السيطرة  2021يوليو  9 التاريخ: 
 على األمراض الحالية

 القسم ب

( التي أقرها قانون خطة اإلنقاذ ESSERعلى هيئات التعليم المحلية التي تتلقى أموال اإلغاثة في حاالت الطوارئ للمدارس االبتدائية والثانوية )يجب 
ونشرها ( فترة زمنية معقولة، GaDOE( وضع خطة الستخدامها تلك األموال وإرسالها إلى وزارة التعليم في والية جورجيا خالل )ARPاألمريكية )

 للجمهور على موقع هيئة التعليم المحلية.

 ت مراكز في القسم التالي، يُرجى توضيح مدى وكيفية استخدام األموال لتنفيذ استراتيجيات الوقاية وتقليل االنتشار التي تتوافق مع أحدث إرشادا
وحة وقيد العمل لكي يتمكن الطالب من التعلم المباشر بشكل السيطرة على األمراض، قدر اإلمكان، بشأن إعادة فتح المدارس، حتى تظل المدارس مفت

 .مستمر وآمن. قدمت وزارة التعليم األمريكية موارد تتوافق مع إرشادات مراكز السيطرة على األمراض، يُرجى الرجوع إلى المورد في الجدول

 

 
 موارد إعادة فتح موارد المدارس بأمان المقدمة من وزارة التعليم األمريكية

مركز تبادل أفضل الممارسات لزيادة أمان 
 المدارس والحرم المدرسي

Home -Best Practices Clearinghouse  الصفحة  - )مركز تبادل أفضل الممارسات
 (ed.govالرئيسية( )

االستراتيجية  -مركز السيطرة على األمراض 
التشغيلية لمدارس مرحلة الروضة وحتى الصف 

 من خالل الوقاية المرحلية 12

12 Schools through Phased Prevention | -Operational Strategy for K
CDC  من خالل الوقاية المرحلية  12)االستراتيجية التشغيلية لمدارس مرحلة الروضة وحتى الصف

 | مركز السيطرة على األمراض(

 - 1المجلد  2021التعليمي لعام  19-كتيب كوفيد
االبتدائية استراتيجيات إلعادة فتح المدارس 

 والثانوية بأمان

19 Handbook, Volume 1-ED COVID المجلد  2021التعليمي لعام  19-)كتيب كوفيد
1:) Strategies for Safely Reopening Elementary and Secondary 

Schools ( )استراتيجيات إلعادة فتح المدارس االبتدائية والثانوية بأمان(PDF) 

 - 2المجلد  2021التعليمي لعام  19-كتيب كوفيد
طريق إلعادة فتح المدارس بأمان وتلبية  خارطة

 احتياجات جميع الطالب

19 Handbook-ED COVID التعليمي(: 19-)كتيب كوفيد Volume 2 2021  2)المجلد 
 (PDF()2021لعام 

https://bestpracticesclearinghouse.ed.gov/?utm_content&utm_medium=email&utm_name&utm_source=govdelivery&utm_term
https://bestpracticesclearinghouse.ed.gov/?utm_content&utm_medium=email&utm_name&utm_source=govdelivery&utm_term
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/operation-strategy.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/operation-strategy.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/operation-strategy.html
https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening.pdf
https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening.pdf
https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening.pdf
https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening.pdf
https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening.pdf
https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening-2.pdf
https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening-2.pdf
https://www2.ed.gov/documents/coronavirus/reopening-2.pdf
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يرجى توضيح كيف أشركت هيئة التعليم  . 1
 المحلية المجتمع المدرسي بأكمله لتأسيس بيئة آمنة لجميع المعلمين وموظفي المدرسة والطالب لتعزيز األمل والثقة.

تم توضيحه بشكل صريح وإدراجه في خطة العودة إلى التعلم المباشر المنشورة على موقع الويب الخاص بـهيئة التعليم يُرجى تضمين المرجع لمراجعة الوصف من الخطة أدناه، إذا 
 المحلية.

التعليمية جميع أصحاب المصلحة أن المنطقة كانت تستخدم أحدث البيانات واإلرشادات من مسؤولي  DeKalb County School Districtأبلغت منطقة 
ت تعزيز ية إلنشاء بيئة آمنة والحفاظ عليها، وذلك عبر رسائل البريد اإللكتروني، واجتماعات قاعة البلدية، وتحديثات المشرفة العامة، ومكالماالرعاية الصح

 ( من دليل االستعداد واالستجابة.2.3.2) 4الثقة واألمل بين أصحاب المصلحة. راجع صفحة 
https://www.dekalbschoolsga.org/school-reopening/readiness-response-guide/ 

 يُرجى استخدام هذا الرابط للوصول إلى الصفحات المشار إليها أدناه.
 

( التي أقرها قانون خطة ESSERيُرجى بيان كيف استخدمت هيئة التعليم المحلية  أموال اإلغاثة في حاالت الطوارئ للمدارس االبتدائية والثانوية ) . 2
 داخل المدارس. 19-( لتنفيذ االستراتيجيات الوقائية لتقليل انتشار كوفيدARPاإلنقاذ األمريكية )

ى موقع الويب الخاص بـهيئة التعليم يُرجى تضمين المرجع لمراجعة الوصف من الخطة أدناه، إذا تم توضيحه بشكل صريح وإدراجه في خطة العودة إلى التعلم المباشر المنشورة عل
 المحلية.

 االستراتيجيات التي نفذتها هيئة التعليم المحلية:يُرجى مراجعة 

 االستخدام العالمي والصحيح لألقنعة 

 التباعد االجتماعي 

 وآداب غسل اليدين والتنفس 

 تنظيف وصيانة المرافق الصحية 

 اقتفاء أثر المخالطين مع عزلهم ووضعهم في الحجر الصحي 

وبالتالي دعت الحاجة لشراء بعض المستلزمات وتنفيذ االستراتيجيات التالية:  شراء تجهيزات  في المدارس 19-استُخدمت األموال للحد من انتشار كوفيد
س والمباني الحماية الشخصية وزجاج شبكي للمكاتب للحفاظ على بيئة آمنة ونظيفة. شراء مطهرات اليدين ومنتجات التنظيف اإلضافية وشحنها إلى المدار

موظفين لتعليمهم كيفية تنظيف وتعقيم جميع األسطح بشكل فعال. وضع عالمات التباعد االجتماعي على األرض لتشجيع المكتبية لالستهالك. توفير تدريب لل
لمدارس الطالب والموظفين على الحفاظ على التباعد الجسدي وتوعيتهم بكيفية ارتداء األقنعة بشكل صحيح. شراء الالفتات ووضعها في جميع أنحاء ا

. تنظيف المناطق 19-نفيذ استراتيجيات اقتفاء أثر المخالطين مع عزلهم ووضعهم في الحجر الصحي لتقليل انتشار فيروس كوفيدوالمباني المكتبية. ت
تعمل عن بُعد.  المتضررة وتعقيمها على الفور. تنظيف جميع المناطق وتعقيمها بشكل متكرر. باإلضافة إلى شراء مقياس الحرارة باألشعة تحت الحمراء التي

 .10-9فحات الص

 يرجى توضيح كيف راقبت هيئة التعليم المحلية الحاالت واتخذت قراراتها بشأن التعلم المباشر. . 3
م ى موقع الويب الخاص بـهيئة التعلييُرجى تضمين المرجع لمراجعة الوصف من الخطة أدناه، إذا تم توضيحه بشكل صريح وإدراجه في خطة العودة إلى التعلم المباشر المنشورة عل

 المحلية.

 DeKalb Board ofتم اتخاذ قرار العودة إلى التعلم المباشر بناًء على البيانات والتوجيهات المقدمة من مراكز السيطرة على األمراض والمجلس الصحي  
Health لحاالت وإدارة الصحة العامة، وعدد الحاالت في المقاطعة ونسبة الحاالت. وكان عدد الحاالت ونسبتها المئوية يُرصد يوميًا، وبمجرد أن أصبحت ا

صدت الحاالت كما يلي:  ُوجهت أقل من النسبة المئوية المحددة، وتقرر أن من األمان استئناف التعليم المباشر، اتُخذ القرار النهائي الستئناف التعليم المباشر. رُ 
 19-س كوفيدنصائح للموظفين والطالب بالبقاء في المنزل إذا ظهرت عليهم أي أعراض مع التعرف بسرعة على األفراد المخالطين لألفراد المصابين بفيرو

على الفور باإلجراءات ومتطلبات  19-فيروس كوفيدومراقبتهم على الفور للحد من زيادة االنتشار. وتم إخطار أي شخص كان مخالًطا لشخص ثبتت إصابته ب
 .10-6الحجر الصحي. الصفحات 
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 الملحق

 أسئلة إرشادية

 اختيار التدخالت:

  آثار هل أُجريت دراسات بيئية مع فئات طالبية متصلة بالسياق المحلي )مثل: الطالب ذوو اإلعاقة ومتعلمو اللغة اإلنجليزية( وهل كان للتدخل
 إيجابية وذات داللة إحصائية على النتائج الطالبية المهمة أو النتائج األخرى ذات الصلة؟

 هل ُسمح ألصحاب المصلحة المعنيين )مثل الطالب والعائالت والموظفين والمجتمع( بالمشاركة في المناقشات حول كيفية تلبية احتياجاتهم؟ 

 كيف يمكن قياس تأثير التدخل؟ 

 ي ستستخدمها المدرسة/ المنطقة التعليمية لتحديد التأثير؟ما األدوات الت 

 ما الموارد الالزمة لتنفيذ التدخل بدقة؟ 

 ما هي القدرة المحلية المتوفرة لتنفيذ التدخل بدقة؟ 

 ما المهارات والموارد التي سيحتاجها الموظفون لتنفيذ التدخل؟ 

  والجهود الحالية األخرى؟كيف يتناسب هذا التدخل مع األهداف االستراتيجية األكبر 

 فحص التقدم:

 كيف ستراقب دقة تقدم التنفيذ؟ 

 كيف يمكن أن تضمن مراقبة التقدم أن اإلجراءات فعالة وتؤثر على الممارسات وتحسن من تحصيل طالب جميع المجموعات الفرعية؟ 

  لجميع المجموعات الفرعية؟ما هي المعايير التي ستوضع وما هي البيانات التي ستُجمع لقياس فعالية التدخالت 

 ال؟ ما األدلة واآلثار المحددة التي ستجمعها لتحديد ما إذا كانت التدخالت تُنفذ بطريقة تؤثر على نتائج طالب جميع المجموعات الفرعية أم 

 هل توضح األدلة واآلثار دقة تنفيذ التدخالت وفعاليتها؟ 

 هل من السهل الحصول على األدلة واآلثار؟ 

 ل عن جمع األدلة واآلثار؟ كيف يتم تخزين األدلة واآلثار ومشاركتها؟ وأين؟من المسؤو 

 Step Guide-by-Program Evaluation Step )الدليل التفصيلي لتقييم البرامج( و Logic Model )النموذج المنطقي( Logic 
Model )يساعد هذا الدليل التفصيلي المناطق التعليمية في تحديد أولويات البرامج لتقييم وتخطيط عمليات جمع البيانات  –)النموذج المنطقي

ر وتحليلها، واستخدام النتائج لوضع خطط عمل لتحسين البرامج. وتوفر األداة المصاحبة نظرة عامة على مفهوم النموذج المنطقي، وهو إطا
 إلنشاء النموذج المنطقي، وقائمة مراجعة لضمان التنفيذ الفعال للنموذج المنطقي.

https://insights.hanoverresearch.com/e2t/tc/VWHbx92NR9z0W8phn7q3gkr5VW178YCN4rd7CvN7bK2ZZ5nxG7V3Zsc37CgD2DN4NcMh6x7BPGW4CrGrC3zMZvcMH1vzylffx9N8rRkc619SgFW93KJXX49PvJvN81J4w-FVKB3W1kvDqj4Y_000W6T12My8HKmpbW8vq_9L7H1WLKVgDG6F4wHMTCW8NyxZN3-WyZmW54VTkf7HyrmhW3d-NpL53BJr4W16NMnh5dJ4TjW7SL9zw9fHXgcN7nN9HckLtqBW5brL2R90Yv9yN6p5Ff4zj8zJW7dcTf94-CqK8N57b0kWbgch0W56xgrr8pWWlFW8QZCqc8ZMQnCW6gttrv5SfWRXW75dBrJ1MM3mWW1py-p767C7x2V4sd3n6Nc_9LW4qv-RK8xkgQPW7zlD_T8tk1stN4v7dGS8cGT_W8kwtdb7mvDbgW8hQRmv1GVQKVW3kG3wj47WcwN3gzR1
https://insights.hanoverresearch.com/e2t/tc/VWHbx92NR9z0W8phn7q3gkr5VW178YCN4rd7CvN7bK2-f5nxGrV3Zsc37CgZK1W349xRb4wgpKJW8_FWBN8CgghlW5pn_2n4f0X0LW71xB-Z273K8_W7v_kD62xyQBWW1VGkcN7nNbnyW24wjX790BvYlW3XgM5F2gkZFXN2Jg2Xr6zx5yW19LpcK2qyGM9W5NxD933rJpk4VWpLnQ4l9qC7N8wjSW3ZG3HxW5xWDHw1PcWSzW71MSkL4bG_YbW5qxDJ680ns3hW4rsxP-7KrCfKW3977vw8MFZbZN1M5Mbx8qH4xW7gtQH7662JXVW2Q374c1cD_72W7TySvg4dnSBkW52Plv12xn-MsW3mqJ-L1WSfd_VFv2hq6B1338W86LL612K612ZW4XsF_964jGgfW4J-KZR1tQF2FW4STkMg1ySZr-VyXJJz58MpKSW337jcf4yGG9yW2lN3q_1VcnBMW5dy-l71x71psW3dBmQc70BLsb3djH1


 شباب المستقبل في والية جورجياتعليم  

ARABIC 

 األبحاث والموارد اإلضافية

 تحديثات وأبحاث عن التعلم المسّرع وأفضل الممارسات

 2020-Nov-Updated-Guide-Acceleration-Learning-TNTPنوفمبر -. )دليل تسريع التعلم لمشروع المعلم الجديد المحّدث-
2020 )pdf– ( هذا الدليل هو دليل مشروع المعلم الجديدTNTPالمحّدث بأهداف واستراتيجيات محددة يمكن أن تساعد المدار ) س على بدء

التعليم المباشر أو االفتراضي أو المختلط. وركز مشروع المعلم الجديد  -تسريع الطالب للعودة إلى مستوى المرحلة الدراسية بأي شكل تعليمي 
(TNTPتركيًزا خاًصا على أهم أمرين يجب أن توليهما المدارس األولوية في الوقت الحالي وهما: الواجبات المناسبة للمرحلة ا ) لدراسية والتعليم

 القوي.

 EdResearch for Recovery_School Practices to Address Student Learning Loss الممارسات المدرسية لمشروع(
هذا الملخص هو أحد السالسل التي تهدف إلى تزويد  –(brown.eduلمعالجة فقدان التعلم لدى الطالب( )‘ التعلمالبحث التعليمي لتعويض فقدان ’

بقاعدة من األدلة لوضع أساس للمناقشات التي تدور حول كيفية خدمة الطالب  12صانعي القرارات التعليمية للمراحل من الروضة وحتى الصف 
كورونا المستجد وبعدها. وينظر هذا الملخص في التدخالت المحتملة للطالب الذين لم يحصلوا على الدرجة أفضل خدمة أثناء جائحة فيروس 

دان النموذجية، خاصة الطالب الذين كانوا يواجهون صعوبات قبل الجائحة. وتشير األدلة إلى أنه على الرغم من أن معظم الطالب سيعانون من فق
 على التعامل مع محتوى صفهم الدراسي.التعلم، فإن الغالبية ستظل قادرة 

 Based Academic Supports for All Students-Broad ( )الدعم االجتماعي واسع النطاق لكافة الطالب(brown.edu)–  يوفر
األبحاث والموارد الالزمة لتوفير الدعم األكاديمي الذي يمثل أهم األولويات التي يجب على المدارس االهتمام بتوفيرها لجميع  هذا الملخص

 الطالب، بما في ذلك االستراتيجيات التي يجب وضعها في االعتبار وتلك التي يجب تجنبها.

 Loss Recovery Best Practices for Learning )يستطلع هذا التقرير األدلة القائمة على  –)أفضل الممارسات لتعويض فقدان التعلم
. كما يتناول التقرير نهج زيادة وقت التعلم 19-األبحاث بشأن استرداد الطالب ما فقدوه من فرص تعليمية جراء غلق المدارس بسبب جائحة كوفيد

سبيل المثال: العام واأليام والفترات الدراسية( وفرص التعلم اإلضافية الموجودة )على سبيل المثال: برامج  في هيكل التقويم المدرسي العادي )على
 ما بعد الساعات الدراسية وأكاديميات التسريع والمدارس الصيفية(.

 Making to School Safety-Based Decision-EdResearch for Recovery Bringing Evidence  إدخال مشروع(
يوفر هذا  –(brown.eduعملية صنع القرار القائمة على األدلة للحفاظ على األمان في المدارس( )‘ البحث التعليمي لتعويض فقدان التعلم’

الزمة للتعامل مع طريقة مراقبة المدارس والمناطق التعليمية للسالمة االجتماعية والعاطفية للطالب على مدار العام، الملخص األبحاث والموارد ال
 بما في ذلك االستراتيجيات التي يجب وضعها في االعتبار وتلك التي يجب تجنبها.

 Restart & Recovery :)إعادة البدء والتعويض( Teaching and Learning Considerations for :)اعتبارات للتدريس والتعلم( 
Academics )نظمة المدرسية وأنظمة الواليات في التعامل مع التحديات هذا المورد هو جزء من مشروع مصمم لدعم األ -)الحياة األكاديمية

وفي ضوء الواجب األخالقي الذي يحتم جبر الضرر  19-الحاسمة التي ستواجهها أثناء التخطيط للتدريس والتعلم وإعادته في خضم جائحة كوفيد
 قابلة للتعديل ومصادر تم فحصها. الناتج عن العنصرية وغيرها من أشكال عدم المساواة. ويتألف هذا المورد من إرشادات

 Opportunities-Learning-Expanded-of-Review .)مراجعة لفرص التعلم الممتد(pdf (hanoverresearch.com)–  امتداد
السابق حول وقت التعلم الممتد. وهو يوفر مناقشة موسعة لنماذج اليوم/ العام الدراسي الممتد، ومبادرات  Hanover Researchلملخص 

يل المدارس الصيفية، وبرامج ما قبل الروضة، والبرامج التي تتم في غير وقت المدرسة، إلتاحة المناقشات المتعلقة باستراتيجيات تحسين تحص
 .الطالب والنتائج التعليمية

https://tntp.org/assets/covid-19-toolkit-resources/TNTP-Learning-Acceleration-Guide-Updated-Nov-2020.pdf
https://tntp.org/assets/covid-19-toolkit-resources/TNTP-Learning-Acceleration-Guide-Updated-Nov-2020.pdf
https://annenberg.brown.edu/sites/default/files/EdResearch_for_Recovery_Brief_1.pdf
https://annenberg.brown.edu/sites/default/files/EdResearch_for_Recovery_Brief_1.pdf
https://annenberg.brown.edu/sites/default/files/EdResearch_for_Recovery_Brief_6.pdf
https://insights.hanoverresearch.com/e2t/tc/VWHbx92NR9z0W8phn7q3gkr5VW178YCN4rd7CvN7bK2ZZ5nxG7V3Zsc37CgYktW88VQqQ6FfQHjW470wNf1x47S6W4fNfcn5z59yMW3fv2Yh2SwT2wN91YThT2wbvBW3pvXb55f1_8yW2hFWff1_yrf8W8WJX-P76bQHxW599VN41dM6pwW2K54kh5NBSbDW94N7VT5wfCMDW1K7Q6k1KMczhW5ssnTL829Cl4W1d8dff4Pyrt0W3Tm7r45QKmTdW3Y808Y5T9VJQW3PfbC62hTHr-VwVd8F556NTSW1dNtRg6ZTYmyW660K4_4fT02HVZmwYF7dwJ3wW4pfnCz9h1QFXW8MK4DK6x5NbnVW1xg18_s-CsW8YvgD57RpM_bW6WBXvs1ZV0PKW8-yvkj5CDZtcN7vjWfyFWbL_N470_RQCmJRKW4-y1r24R5M1BW1BK-L-1RWQn-W93vLsN6cd57R3bpR1
https://annenberg.brown.edu/sites/default/files/EdResearch_for_Recovery_Brief_13.pdf
https://annenberg.brown.edu/sites/default/files/EdResearch_for_Recovery_Brief_13.pdf
https://docs.google.com/document/d/1FxPr0l3P1LsKqy0wr231c_zTYJSuMSYO27rmAXYExEU/edit#heading%3Dh.20txcuddpy5s
https://docs.google.com/document/d/1FxPr0l3P1LsKqy0wr231c_zTYJSuMSYO27rmAXYExEU/edit#heading%3Dh.20txcuddpy5s
https://docs.google.com/document/d/1FxPr0l3P1LsKqy0wr231c_zTYJSuMSYO27rmAXYExEU/edit#heading%3Dh.20txcuddpy5s
https://docs.google.com/document/d/1FxPr0l3P1LsKqy0wr231c_zTYJSuMSYO27rmAXYExEU/edit#heading%3Dh.20txcuddpy5s
https://www.hanoverresearch.com/media/Review-of-Expanded-Learning-Opportunities.pdf
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 تقليص حجم الفصل

 Size Studies-The STAR Experiment and Related Class-Size Policy -Class-NCPEA Policy Brief   ملخص(
تجربة نسبة الطالب إلى المعلمين وأثرها على تحصيل الطالب والدراسات -سياسة حجم الفصل -سياسة المجلس الوطني ألساتذة اإلدارة التربوية 

عاًما من  25يُوجز هذا الملخص االستنتاجات المتعلقة بحجم الفصول الدراسية المستخلصة من  –ذات الصلة التي أجريت على حجم الفصل(
، وغيرها من (STARالعمل على تجربة والية تينيسي العشوائية طويلة المدى على نسبة الطالب إلى المعلمين وأثرها على تحصيل الطالب )

( في جميع أنحاء الواليات المتحدة األمريكية وأستراليا وهونج كونج والسويد وبريطانيا العظمى CSRدراسات تقليل حجم الفصول الدراسية )
 وغيرهم.

 The Effectiveness of Class Size Reduction )يوفر هذا الملخص خيارات قائمة على األبحاث  –)فعالية تقليص حجم الفصل
 تقليص حجم الفصل. لصانعي سياسات التعليم بشأن فعالية

 The complex story of impact on teaching and learning-Rethinking Class Size   إعادة التفكير في حجم الفصل(- 
ا يدرس هذا الكتاب تقليص حجم الفصل باستخدام العديد من األساليب الجديدة ويشارك نموذًجا رئيسيً  –القصة المعقدة لتأثيره على التدريس والتعلم(

 يوضح طريقة ارتباط حجم الفصل بعمليات ومظاهر أخرى داخل الفصل، كما أنه يحدد آثاره التربوية على المعلمين والمدارس.

 Class Size :)حجم الفصل( What Research Says and What it Means for State Policy  ما يقوله البحث وما يعنيه ذلك(
 لسياسة الوالية(

 اليوم الدراسي الممتد

 Year-Extending the School Day :)تمديد اليوم الدراسي أو السنة الدراسية( Proposals and Results )المقترحات والنتائج(– 
 ذه المراجعة األبحاث التي تنظر في جدوى تمديد اليوم الدراسي/ العام.تستعرض ه

 Extended School Day –Research Brief   تُوجز هذه المراجعة ما أظهرته األبحاث  –السنة الدراسية الممتدة(  –)ملخص بحثي
 إما أن يبدأ في وقت مبكر أو ينتهي في وقت متأخر. -اليوم الدراسي  بشأن تمديد

 Do Students Benefit from Longer School Days)؟ )هل يستفيد الطالب من تمديد اليوم المدرسي؟ Regression 
Discontinuity Evidence from  )دليل توقف التراجع(Florida's Additional Hour of Literacy Instruction  من ساعة(

 تعليم القراءة والكتابة اإلضافية في فلوريدا(

 السنة الدراسية الممتدة

 Year Programs-Extended School Day السنة الدراسية الممتدة(: -)برامج اليوم الدراسي الممتد A Research Synthesis 
النوع الذي يزيد عدد الساعات المدرسية التي —يستعرض هذا التحليل بيانات عن نوعين من البرامج المدرسية الممتدة –)موجز تجميعي للبحوث(

 يقضيها الطالب في المدرسة والنوع الذي يمدد العام الدراسي.

 Extended School Year )تتناول كبسولة المعلومات هذه األبحاث التي أجريت على األعوام الدراسية الممتدة  –)السنة الدراسية الممتدة
 وتأثيرها على تحصيل الطالب.

 الدروس عالية الوتيرة

 Dosage Tutoring-Accelerating Student Learning with High  )تسريع تعلم الطالب من خالل التعليم الخصوصي المكثف(
(brown.edu)-  جزء من سلسلة مبادئ تصميم البحث التي أعدتهاEdResearch  التي حددت فيها األدلة ومبادئ التصميم واعتباراته في

 التعليم الخصوصي عالي الوتيرة. ويوفر البحث الدقيق دلياًل قويًا على أن التعليم الخصوصي المكثف يمكن أن يُنتج مكاسب تعليمية كبيرة
 كاديمية.لمجموعة كبيرة من الطالب، بما في ذلك أولئك الذين تخلفوا عن الدراسة األ

 12 Tutoring Programs-Community Engagement in K  المشاركة المجتمعية في برامج التعليم الخصوصي لمرحلة الروضة(
توفر  –)دليل قائم على األبحاث ألفضل الممارسات( Based Guide for Best Practices-A Research وحتى الصف الثاني عشر(:

وصي ليستخدمها العاملين هذه الوثيقة أدلة مقدمة من الباحثين في مختلف التخصصات، وتُجمع مجموعة من أفضل الممارسات في التدريس الخص
 في مجال المشاركة المجتمعية.

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED540485.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED540485.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED540485.pdf
https://nepc.colorado.edu/sites/default/files/publications/Mathis%20RBOPM-9%20Class%20Size.pdf
https://www.brookings.edu/research/class-size-what-research-says-and-what-it-means-for-state-policy/
https://www.brookings.edu/research/class-size-what-research-says-and-what-it-means-for-state-policy/
https://www.brookings.edu/research/class-size-what-research-says-and-what-it-means-for-state-policy/
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED321374.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED321374.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED537590.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED591819.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED591819.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED591819.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED591819.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED591819.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED461695.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED461695.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED461695.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED544703.pdf
https://annenberg.brown.edu/sites/default/files/EdResearch_for_Recovery_Design_Principles_1.pdf
https://annenberg.brown.edu/sites/default/files/EdResearch_for_Recovery_Design_Principles_1.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1123811.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1123811.pdf
https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1123811.pdf
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 البرامج الصيفية

 Best Practices for Comprehensive Summer School Programs  أفضل الممارسات لبرامج المدارس الصيفية(
التقرير أفضل ممارسات التعلم الصيفي ويصف كيفية هيكلة المناطق التعليمية لبرامج اإلثراء الصيفي والتسريع يناقش هذا  –الشاملة(

 واالنتقال.

 Effective Program Design for Elementary Summer Learning Programs  التعلم )تصميم برنامج فعال لبرامج
يبحث هذا التقرير في تأثير البرامج الصيفية على نتائج تعلم الطالب، ويناقش ميزات البرامج الصيفية  –الصيفية للمرحلة االبتدائية(

 الفعالة لطالب المدارس االبتدائية، ويحدد استراتيجيات تقييم البرامج الصيفية.

 Recommended Practices for Success –Getting to Work on Summer Learning   الشروع في العمل على(
هذا الدليل اإلرشادي موجه لقادة المنطقة التعليمية وشركائهم في جميع أنحاء الواليات  –ممارسات النجاح الموصى بها( -التعلم الصيفي 
ين بإطالق برامج التعلم الصيفية أو تحسينها. وفي هذه النسخة الموجزة، يستخلص المؤلفون دروًسا حول التنفيذ مستنبطة المتحدة المهتم

 من دراسة مدتها ست سنوات للبرامج الصيفية التطوعية في األحياء  الحضرية الخمس المشاركة في مشروع التعلم الصيفي الوطني.

 Study Guide-Summer Reading Camp Self–  ُصمم هذا الدليل لتسهيل التعلم الذاتي لتخطيط برامج معسكر القراءة
البيانات واألسئلة اإلرشادية، كما يحتوي على مناقشة قد تؤدي  ويوفر هذا الدليل نموذًجا لجمع الصيفي لطالب الصف الثالث وتنفيذها.

 إلى تحسين التدريس وزيادة عدد الطالب المستوفين لمعيار المرحلة الدراسية قبل نهاية معسكر القراءة الصيفي.

 Summer School Design and Evaluation Framework يستعرض هذا  –س الصيفية وتقييمها()إطار تصميم  المدار
التقرير أفضل الممارسات في تصميم البرامج المدرسية الصيفية ويناقش كيف يمكن للمناطق التعليمية االستفادة من منهجيات البحث 

تنفيذ البرامج المدرسية  المتعددة )مثل: تحليل البيانات، واالستبيانات، والمقابالت المستفيضة، والمالحظات الصفية، وما إلى ذلك( لمراقبة
 الصيفية وتقييم نتائجها.

 التعلم االفتراضي

 Based Practices in Online Learning-Evaluation of Evidence  تقييم الممارسات القائمة على األدلة في التعلم عبر(
هدف هذه الدراسة التي أجرتها وزارة التعليم األمريكية هو تزويد صانعي السياسات واإلداريين والمعلمين باإلرشادات  –اإلنترنت(

 عشر  وإعداد المعلم.القائمة على األبحاث حول كيفية تنفيذ التعلم عبر اإلنترنت لمرحلة الروضة حتى الصف الثاني 

 Access to Algebra I=The Effects of Online Mathematics for Grade 8 Students  1)مدخل إلى الجبر  =
عبر اإلنترنت على تحصيل  1أثير تقديم منهج الجبر اختبرت هذه الدراسة ت –نتائج تعلم الرياضيات عبر اإلنترنت لطالب الصف الثامن(

 الطالب في الجبر في نهاية الصف الثامن واحتمالية مشاركتهم الحقًا في تسلسل مناهج الرياضيات المتقدمة في المدرسة العليا.

 Strategies for Virtual Learning Implementation )يفحص هذا التقرير الذي  –)استراتيجيات تنفيذ التعلم االفتراضي
أفضل الممارسات في تخطيط برامج التعلم االفتراضية وتنفيذها. ويستعرض التقرير األدبيات المتعلقة  Hanover Researchأعدته 

 برامج التعلم االفتراضي الناجحة ويقدم لمحة عن البرامج النموذجية التي نفذتها أربع مناطق تعليمية.باستراتيجيات تنفيذ 
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https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED527394.pdf
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DISTRICT التعليمية/ تدخالت لتراجع المستوى األكاديمي 

 

نوع التدخل 
القائم على 

 األدلة
 اسم التدخل

ما المدرسة 
التي ستنفذ 

 التدخل؟هذا 

ما المراحل 
الدراسية أو 
الفرق التي 
 ستشارك؟

ما المجموعة 
)المجموعات( 
الفرعية التي 

 ستشارك؟

ما فئة )فئات( 
الطالب 

 المستهدفة؟

ما التدريب 
الذي يجب أن 

يخضع له 
 الموظفون؟

ما الموارد الالزمة 
ليكون التنفيذ 

؟  فعاالا

ما خطة 
التقييم 

التكويني 
لتقييم تقدم 

الطالب 
 ره؟وتأث

ما الجدول 
الزمني 
 المقترح؟

كيف ستقيم 
دقة التنفيذ 
وفعاليته 
 باستمرار؟

نقل الطالب 
واسترداد 

 فرص التعلم

أكاديمية 
Mosaic 
College 

and Career 
Prep 

Academy 

مركز واحد 
لتسع 

وعشرين 
 مدرسة عليا 

الصفوف 
11-12 

جميع 
المجموعات 

 الفرعية

الطالب 
المتخلفين عن 
تلبية متطلبات 

 التخرج

التدرب على 
برنامج 

 التدخالت

موظفون على 
درجة عالية من 

الكفاءة ومواد 
 تعليمية وتكنولوجيا

الوحدات 
الدراسية 
 الُمتعلمة

 سنوات 3

 جوالت مراقبة
جوالت 
 توجيهية
مراقبة 

 الحضور
 معدل التخرج

الوحدات 
 الدراسية

نقل الطالب 
واسترداد 

 فرص التعلم

برنامج نجاح 
 الصف التاسع

مركز واحد 
لتسع 

وعشرين 
 مدرسة عليا

  9الصف 
جميع 

المجموعات 
 الفرعية

الطالب الذين 
تنقصهم وحدات 
دراسية تؤهلهم 

 لعامهم األول

التدرب على 
برنامج 

 التدخالت

موظفون على 
درجة عالية من 

الكفاءة ومواد 
 تعليمية وتكنولوجيا

الوحدات 
الدراسية 
 الُمتعلمة

 سنوات 3

 جوالت مراقبة
جوالت 
 توجيهية
مراقبة 

 الحضور
 معدل التخرج

الوحدات 
 الدراسية

السنة 
الدراسية 

 الممتدة

برنامج تعويض 
الوحدات 
الدراسية 

للمرحلة العليا 
High 

School 
Credit 

Recovery 

مدرسة  29
 عليا

-9الصفوف 
12 

جميع 
المجموعات 

 الفرعية
 ال يوجد جميعهم

موظفون على 
درجة عالية من 

الكفاءة ومواد 
 تعليمية وتكنولوجيا

الوحدات 
الدراسية 
 الُمتعلمة

فصول  3
 الصيف

مراقبة 
 الحضور

 معدل التخرج
الوحدات 
 الدراسية

السنة 
الدراسية 

 الممتدة

-Jumpمدرسة 
Start 

Saturday 

مدرسة  86
 ابتدائية

مدرسة  20
 متوسطة

مدرسة  29
 عليا

 3الصفوف 
، 8و  5و 

والمناهج 
التي يُجرى 
في نهايتها 

اختبار تقييم 
 نهاية الدورة 

جميع 
المجموعات 

 الفرعية

الطالب الذين 
لهم خطط إلعادة 

التعلم وينتمون 
إلى فئة 

المتعلمين الذين 
يواجهون 

صعوبة في 
 التعلم

التدرب على 
برنامج 

التدخالت 
والبرنامج 

 التكميلي

موظفون على 
ة من درجة عالي

الكفاءة ومواد 
 سابق/ الحق تعليمية وتكنولوجيا

 استبيان
 سنوات 3

مراقبة 
 الحضور

مقاييس التقدم 
األكاديمي 

(MAP في )
الخريف/ 

 الربيع

البرامج 
 الصيفية

أكاديمية 
Scholars 
Academy 

مدرسة  86
 ابتدائية

مدرسة  20
 متوسطة

 3الصفوف 
 8و 5و 

جميع 
المجموعات 

 الفرعية

الذين المتعلمين 
يواجهون 

صعوبة في 
 التعلم

التدرب على 
برنامج 

 التدخالت

موظفون على 
درجة عالية من 

الكفاءة ومواد 
 سابق/ الحق تعليمية وتكنولوجيا

فصول  3
 الصيف

مراقبة 
 الحضور

مقاييس التقدم 
األكاديمي 

(MAP في )
الخريف/ 

 الربيع

البرامج 
 الصيفية

أكاديمية  
Scholars 
Academy 

لمتحدثي اللغة 
اإلنجليزية كلغة 

 ثانية أو أجنبية

مدرسة  86
 ابتدائية

مدرسة  20
 متوسطة

مدرسة  9
 عليا

-1الصفوف 
10 

متعلمو اللغة 
اإلنجليزية 

(EL والطالب )
ذوو اإلعاقة 

(SWD) 

المتعلمين الذين 
يواجهون 

صعوبة في 
 التعلم

التدرب على 
برنامج 

 التدخالت

موظفون على 
درجة عالية من 

الكفاءة ومواد 
 تعليمية وتكنولوجيا

 سابق/ الحق
فصول  3

 الصيف

مراقبة 
 الحضور

مقاييس التقدم 
األكاديمي 

(MAP في )
الخريف/ 

 الربيع
اختبار 

ACCESS 

البرامج 
 الصيفية

برنامج 
Serendipity 

للطلبة 
 الموهوبين

مدرسة  86
 ابتدائية

مدرسة  20
 متوسطة

-1الصفوف 
6 

جميع 
المجموعات 

 الفرعية

الطالب الذين 
ينتمون إلى فئة 

 الموهوبين

التخطيط 
لنشاطات 

االكتشاف ذات 
 السمات 

موظفون على 
درجة عالية من 

الكفاءة ومواد 
 سابق/ الحق تعليمية وتكنولوجيا

فصول  3
 الصيف

مراقبة 
 الحضور

مقاييس التقدم 
األكاديمي 

(MAP في )
الخريف/ 

 الربيع

البرامج 
 الصيفية

الصحة 
االجتماعية 
 والعاطفية 

مدرسة  86
 ابتدائية

مدرسة  20
 متوسطة

مدرسة  29
 عليا

-1الصفوف 
10 

جميع 
المجموعات 

 الفرعية
 ال يوجد جميع األعمار

موظفون على 
درجة عالية من 

الكفاءة ومواد 
 تعليمية وتكنولوجيا

 استبيان
فصول  3

 الصيف
مراقبة 

 الحضور

البرامج 
 الصيفية

معسكر 
FitCamp – 

Let’s Get 
Fit  هيا نحافظ

على لياقتنا 
البدنية )التعلم 

مدرسة  86
 ابتدائية

مدرسة  20
 متوسطة

مدرسة  29
 عليا

-4الصفوف 
10 

جميع 
المجموعات 

 الفرعية
 جميع األعمار

التخطيط 
لنشاطات 

االكتشاف ذات 
السمات 

المتعلقة باللياقة 
البدنية 

ظفون على مو
درجة عالية من 

الكفاءة ومواد 
 تعليمية وتكنولوجيا

Fitness 
Gram 
الخطة 

الرئيسية 
 الشاملة

فصول  3
 الصيف

مراقبة 
 الحضور

Fitness 
Gram 
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االجتماعي 
 والعاطفي( 

واألحياء 
 وفنون الطهي

البرامج 
 الصيفية

أكاديميات 
المسار الجامعي 

 والوظيفي

مدرسة  29
 عليا

الصفوف 
10-11 

جميع 
المجموعات 

 الفرعية

الطالب الذين 
إلى يحتاجون 

وحدات دراسية 
 إلنهاء مساراتهم

 ال يوجد

موظفون على 
درجة عالية من 

الكفاءة ومواد 
 تعليمية وتكنولوجيا

الوحدات 
الدراسية 
 الُمتعلمة

فصول  3
 الصيف

مراقبة 
 الحضور
الوحدات 
 الدراسية

البرامج 
 الصيفية

Advanced 
Placement 

Bridge 

مدرسة  29
 عليا

-9الصفوف 
10 

جميع 
المجموعات 

 الفرعية

طالب التعيين 
 المتقدم

استخدام لوحة 
معلومات 

 التعيين المتقدم

موظفون على 
درجة عالية من 

الكفاءة ومواد 
 تعليمية وتكنولوجيا

 سابق/ الحق
 استبيان

فصول  3
 الصيف

مراقبة 
 الحضور

امتحان التعيين 
 المتقدم

التعلم 
 االفتراضي

مدرسة جورجيا 
االفتراضية 
Georgia 

Virtual 
School 

مدرسة  20
 متوسطة

مدرسة  29
 عليا

-6الصفوف 
12 

جميع 
المجموعات 

 الفرعية

الطالب الذين 
اختاروا التعلم 

 االفتراضي

تحديد المواعيد 
 والمراقبة

موظفون على 
درجة عالية من 

الكفاءة ومواد 
 تعليمية وتكنولوجيا

الوحدات 
الدراسية 
 الُمتعلمة

 سنوات 3

مراقبة 
 الحضور
الوحدات 
 الدراسية

التعلم 
 االفتراضي

توجيه التعلم 
 االفتراضي

مدرسة  86
 ابتدائية

-3الصفوف 
5 

جميع 
المجموعات 

 الفرعية

الطالب الذين 
اختاروا التعلم 

 االفتراضي

استخدام 
البرنامج 

باإلضافة إلى 
تحديد المواعيد 

 والمراقبة

موظفون على 
درجة عالية من 

الكفاءة ومواد 
 تعليمية وتكنولوجيا

الوحدات 
الدراسية 
 الُمتعلمة

 سنوات 3
مراقبة 

 الحضور
 معدل النجاح

تقليص حجم 
 الفصل

معلمو برنامج 
التدخل المبكر 

 اإلضافي

مدرسة  86
 ابتدائية

القراءة 
والرياضيات 

من مرحلة 
الروضة 

حتى الصف 
5 

جميع 
المجموعات 

 الفرعية

الطالب الذين 
يواجهون 

صعوبات في  
القراءة، وإجادة 

 العمليات
الحسابية في 
الرياضيات، 

 والمنطق

التدرب على 
برامج 

 التدخالت

موظفون على 
درجة عالية من 

الكفاءة ومواد 
 تعليمية وتكنولوجيا

مقاييس التقدم 
األكاديمي 

(MAP) 
 سنوات 3

مقاييس التقدم 
األكاديمي 

(MAP في )
الخريف/ 

 الربيع

تقليص حجم 
 الفصل

معلمو برنامج 
التعليم 

التعويضي 
 اإلضافي

مدرسة  20
 متوسطة

القراءة 
والرياضيات 

من الصف 
حتى  6

 8الصف 

جميع 
المجموعات 

 الفرعية

الطالب الذين 
يواجهون 

صعوبات في  
القراءة، وإجادة 

العمليات 
الحسابية في 
الرياضيات، 

 والمنطق

التدرب على 
برامج 

 التدخالت

موظفون على 
درجة عالية من 

الكفاءة ومواد 
 تعليمية وتكنولوجيا

يس التقدم مقاي
األكاديمي 

(MAP) 
 سنوات 3

مقاييس التقدم 
األكاديمي 

(MAP في )
الخريف/ 

 الربيع

الدروس 
عالية 
 الوتيرة

شبكات األمان 
)قبل المدرسة 

وأثنائها وبعدها( 
 وفي الصيف

مدرسة  86
 ابتدائية

مدرسة  20
 متوسطة

مدرسة  29
 عليا

-3الصفوف 
12 

جميع 
المجموعات 

 الفرعية
 جميعهم

على التدرب 
برامج 

 التدخالت

موظفون على 
درجة عالية من 

الكفاءة ومواد 
 تعليمية وتكنولوجيا

مقاييس التقدم 
األكاديمي 

(MAP) 
 سنوات 3

مقاييس التقدم 
األكاديمي 

(MAP في )
الخريف/ 

 الربيع

غير ذلك:  
زيادة 

مشاركة 
 الطالب

موظفون 
 إضافيون 

القائمين على 
تنفيذ التدخالت 

في القراءة 
 والرياضيات
متخصصي 

التواصل 
والفحص في 
أنظمة الدعم 

متعددة 
المستويات 

(MTSS) 
مدربون 
تعليميون 
مدربون 

خصيًصا ألجل 
التعليم 

 االستثنائي

مدرسة  86
 ابتدائية

مدرسة  20
 متوسطة

مدرسة  29
 عليا

مرحلة 
الروضة 

حتى الصف 
12 

جميع 
المجموعات 

 الفرعية

المتعلمون الذين 
يواجهون 

صعوبة من 
لناحية ا

األكاديمية 
واالجتماعية 

 والعاطفية

التدريب على 
برامج التدخل، 

والتوجيه، 
وإعداد 

الجداول، 
 والمراقبة

موظفون على 
درجة عالية من 

 الكفاءة

 الحضور
 المشاركة

مقاييس التقدم 
األكاديمي 

(MAP) 
 استبيان

 سابق/ الحق

 سنوات 3

 المشاركة
 الحضور
الوحدات 
 الدراسية

 معدل التخرج

 غير ذلك:
التخطيط 
التعاوني 

 للمعلم

بناء القدرة 
 التعليمية

المدارس 
المحددة  

 وفقًا للبيانات

مرحلة 
الروضة 

حتى الصف 
12 

جميع 
المجموعات 

 الفرعية

جميع 
المجموعات 

 الفرعية

التدرب على  
مكونات 
اإلطار 
 التعليمي

 التطوير المهني

تقييمات سابقة/ 
 الحقة

 المعايير
 سنوات 3

 مراقبةجوالت 
جوالت 
 توجيهية
مراقبة 

 الحضور
معدل التخرج 
ومعدل إبقاء 

 الطالب
الوحدات 
 الدراسية

 

 غير ذلك: 
تدخل التعلم 

المبكر 
للقراءة 
والكتابة 
 والحساب

تدخل التعلم 
المبكر للقراءة 

والكتابة 
 والحساب

 

المدارس 
المحددة  

 وفقًا للبيانات

من الروضة 
وحتى 
الصف 
 الخامس

جميع 
المجموعات 

 الفرعية

الطالب الذين 
يواجهون 

صعوبات في  
القراءة، وإجادة 

العمليات 
الحسابية في 

التدرب على 
برامج 

 التدخالت

موظفون على 
درجة عالية من 

الكفاءة ومواد 
 تعليمية وتكنولوجيا

مقاييس التقدم 
األكاديمي 

(MAP) 
 سنوات 3

مقاييس التقدم 
األكاديمي 

(MAP في )
الخريف/ 

 الربيع
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الرياضيات، 
 والمنطق

التعلم 
 االفتراضي

أكاديمية 
FLEX  الحل(

الشامل الذي 
تبنته المنطقة 

التعليمية للتعلم 
 االفتراضي(

مدرسة  20
 متوسطة

مدرسة  29
 عليا

-6الصفوف 
12 

جميع 
المجموعات 

 الفرعية

الطالب الذين 
اختاروا التعلم 

 االفتراضي

تطوير 
المناهج، 
وتسهيل 

المناهج، ودعم 
الطالب 

الملتحقين 
بالتعليم 

 االفتراضي

موظفون على 
درجة عالية من 

الكفاءة ومواد 
 تعليمية وتكنولوجيا

الوحدات 
الدراسية 
 الُمتعلمة

 سنوات 3

مراقبة تقد 
الطالب، 

والحضور، 
والحدات 
 الدراسية

الدروس 
عالية 
 الوتيرة

إثراء اليوم 
الممتد ألكاديمية 

FLEX 

مدرسة  20
 متوسطة

مدرسة  29
 عليا

-6الصفوف 
12 

جميع 
المجموعات 

 الفرعية

الطالب الذين 
اختاروا التعلم 

 االفتراضي

تسهيل 
المناهج، ودعم 

الطالب 
الملتحقين 

بالتعليم 
 االفتراضي

موظفون على 
درجة عالية من 

الكفاءة ومواد 
 تعليمية وتكنولوجيا

الحضور، 
والمشاركة، 

والتقدم 
 األكاديمي

 سنوات 3

الحضور، 
والمشاركة، 

والتقدم 
 األكاديمي

السنة 
الدراسية 

 الممتدة

 Creditدورات 
Recovery 
في أكاديمية 

FLEX 

مدرسة  29
 عليا

-9الصفوف 
12 

جميع 
المجموعات 

 الفرعية

الطالب الذين 
اختاروا التعلم 

 االفتراضي

تسهيل 
المناهج، ودعم 

الطالب 
الملتحقين 

بالتعليم 
 االفتراضي

موظفون على 
درجة عالية من 

ومواد  الكفاءة
 تعليمية وتكنولوجيا

الوحدات 
الدراسية 
 الُمتعلمة

فصول  3
 الصيف

مراقبة 
 الحضور

 معدل التخرج
الوحدات 
 الدراسية

غير ذلك: 
التخطيط 
التعاوني 

 للمعلم

IGNITE U 
2021-22 

مدرسة  86
 ابتدائية

مدرسة  20
 متوسطة

مدرسة  29
 عليا

مرحلة 
الروضة 

حتى الصف 
12 

جميع 
المجموعات 

 الفرعية

جميع 
المجموعات 

 الفرعية

التدريب على 
ممارسات دمج 

التكنولوجيا 
الفعالة لدعم 

األهداف 
 التعليمية

 التطوير المهني

استبيان سابق/ 
 الحق

 سنوات 3
المراقبة 

 والمشاركة
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( التي أقرها قانون خطة اإلنقاذ األمريكية III ESSERوالثانوية الثالثة )البيانات المجمعة السردية بشأن أموال اإلغاثة في حاالت الطوارئ للمدارس االبتدائية 

(ARPالموجهة لفقدان التعلم الناجم عن جائحة كوفيد )-19 
 

( MAP، أُجريت دراسة بحثية رسمية لبيانات مقاييس التقدم األكاديمي )Georgia Policy Labs (GPL)من خالل شراكة المنطقة التعليمية مع معامل 
 للطالب لتحديد المقدار التقديري لفقدان التعلم لدى الطالب الناتج عن الجائحة. وفيما يلي بيان نتائج دراسة الخريف:

 

  متوسًطا ، في فترة تتراوح بين شهر  9إلى  4االنخفاض الملحوظ في نمو تحصيل الطالب أو "فقدان التعلم" في الرياضيات للصفوف من يعد متوسط
 شهًرا. وتزيد حاالت فقدان التعلم تلك عن أي فقدان معتاد للتعلم الصيفي. 9.5لى ثالثة أشهر من العام الدراسي المعتاد الذي يبلغ واحد تقريبًا إ

  لرياضيات فقدان التعلم في القراءة واستخدام اللغة يساوي تماًما فقدان التعلم في اووفقًا لنتائج الدراسات التي أجريت على الصعيد الوطني، فإن متوسط
 أو يقل عنه، في فترة تتراوح بين أقل من نصف شهر إلى ما يزيد قليال عن ثالثة أشهر. 9-4للصفوف 

  حاالت فقدان التعلم في العلوم أقل عموًما من حاالت فقدان التعلم في الرياضيات، في فترة تتراوح بين أقل من نصف شهر إلى ما يقرب كما أن متوسط
 شهًرا. 9.5دراسي مدته  من ثالثة أشهر من عام

  حاالت الفقدان بشكل عام أعلى عند الطالب المؤهلين للحصول على وجبة غذاء مجانية أو بسعر وبالنسبة للقراءة واستخدام اللغة والعلوم، فإن متوسط
ل على وجبة غذاء مجانية أو بسعر مخفض )الطالب المؤهلين للحصول على وجبة غذاء مجانية أو بسعر مخفض مقارنة بالطالب غير المؤهلين للحصو

 مخفض( وبالنسبة لمادة الرياضيات، فإن العالقة بين الحصول على وجبة غذاء مجانية أو بسعر مخفض وفقدان التعلم متفاوتة.

 ة/ اإلثنية األخرى في بينما يبدو أن الطالب ذوي األصول اإلسبانية يعانون من فقدان في الرياضيات والعلوم  بشكل عام أكثر من المجموعات العرقي
 الصفين الرابع والخامس، وال يوجد نمط واضح لفقدان تعلم الطالب المنتمين إلى المجموعات العرقية واإلثنية بشكل عام.

 ( ويعاني الطالب من متعلمي اللغة اإلنجليزيةELs ًمن فقدان التعلم أكثر من غيرهم من الطالب في جميع المواد الدراسية والمراحل تقريب ).ا 

  فقدان التعلم لدى الطالب الذكور أكبر من متوسط فقدان التعلم لدى الطالبات. ولكن االختالف في في معظم المراحل والمواد الدراسية، يكون متوسط
 فقدان التعلم حسب الجنس ليس كبيًرا بشكل عام.

 
الشتوية للمنطقة التعليمية، وأشارت البيانات أن الطالب متأخرين من ثالثة إلى ستة ( MAPتحليالً إضافيًا لبيانات مقاييس التقدم األكاديمي ) GPLأكملت معامل 

الجائحة على المواد  أشهر أو أكثر عن ما كان يمكن أن يكونوا عليه لو لم تحدث الجائحة. وعالوة على ذلك، فقد وجدت هذه المعامل تباينًا كبيًرا في تأثيرات
 الطالب الديموغرافية. الدراسية والمراحل الدراسية وخصائص

 
 

 االستعداد لرياض األطفال
 

من مجموع طالب الروضة الجدد استعداًدا تجاه التعلم وفي نموهم االجتماعي والعاطفي والبدني ومهاراتهم الحركية. وضف إلى هذا أن ثُلث  %30يُظهر أقل من 
منهم األشكال والعالقات المكانية ويستطيعون  %40ة والكتابة في الطفولة المبكرة، ويفهم طالب الروضة الجدد يُظهرون استعداًدا في تنمية اللغة ومهارات القراء
 حل المشكالت وتحديد أوجه الشبه واالختالف ومفاهيم الحساب األساسية.

 
 معدالت التخرج

 
في خالل السنوات الثالث الماضية.  75.97و %73.41كانت معدالت التخرج لألربع سنوات هي األدنى في منطقة أتالنتا الحضرية. فقد تراوحت النسبة بين 

والطالب متعددو األعراق  90.14لألربع سنوات؛ الطالب أصحاب البشرة البيضاء بنسبة  %80وحققت مجموعتان ديموغرافيتان فقط معدل تخرج يبلغ حوالي 
 54.56، والطالب ذوو اإلعاقة بنسبة 57.14األمريكيون بنسبة ؛ هي الهنود %60( ثالث مجموعات فرعية معدل تخرج أقل من 3.  كما سجلت )82.98بنسبة 

 .53.00ومتعلمو اللغة اإلنجليزية بنسبة 
 

 مستوى إجادة طالب الصف الثالث
ت ( في نهاية الصف الثالث كان%36طالب في الصف الثالث ) 2791الشامل األخير أن مستويات قراءة   Georgia Milestonesتبين في أثناء إجراء تقييم 

( مجموعات ديموغرافية بسبب ما أظهرته هذه المجموعات من تدني 4أقل من معايير مستوى هذا الصف.  وأصبحت المنطقة التعليمية مهتمة اهتماًما خاًصا بأربع )
نجليزية. فقد كان مستوى إتقان تسعة مستمر في األداء؛ وهم الذكور من ذوي البشرة السوداء والذكور من أصل أسباني، والطالب ذوي اإلعاقة، ومتعلمي اللغة اإل

 %50( من الطالب ذوي اإلعاقة أقل من اإلتقان الجزئي لمعايير مستوى الصف في الرياضيات، يتبعهم متعلمو اللغة اإلنجليزية بنسبة ٪69وستون بالمائة )
ًما دراسيًا حقيقيًا تمهيًدا النتقالهم إلى الصف الرابع وليكونوا . ولذا، يحتاج هؤالء الطالب دع%37والذكور من أصل أسباني بنسبة  %42والذكور السود بنسبة 

 على المسار الصحيح لاللتحاق بالكلية والوظيفة.
 

( من الطالب ذوي اإلعاقة أقل من اإلتقان %70والحظت المنطقة التعليمية أداء مشابه في مهارات اللغة اإلنجليزية. حيث كان مستوى إتقان سبعون بالمائة )
 .%46والذكور السود بنسبة  %48والذكور من أصل أسباني بنسبة  %60لمعايير مستوى الصف، يتبعهم متعلمو اللغة اإلنجليزية بنسبة  الجزئي

 
 التغيب المتكرر

 
من األيام المسجلة  %10، وبالتالي تغيب هؤالء الطالب عما ال يقل عن 2019طالبًا في  %17.3و 2018طالبًا تغيبًا متكرًرا في  %19.3قبل الجائحة، تغيب 
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في أثناء سنواتهم الدراسية. وسجل الطالب ذوي اإلعاقة 
حيث سجل الطالب الهنود  ٪20. كما اقتربت مجموعتان ديموغرافيتان أخريان من 2019في  23.8و 2018في  %25.9أعلى معدل تغيب متكرر بنسبة 

نتيجةً لغلق  2020التوالي خالل عامين. وكان انخفاض معدل التغيب المتكرر في  على %20.9و %21.2األمريكيون والطالب ذوي البشرة السوداء متوسط 
 المدارس بسبب الجائحة.

 
 االنضباط

 
-0، وارتفعت نسبة الطالب غير المكررين الذين تورطوا في %12.8بسبب الجائحة، انخفضت نسبة الطالب ذوي حوادث االنضباط إلى  2020بالمثل، في عام 

حوادث انضباط إلى  10-6، والطالب المتورطين في %0.58حوادث انضباط إلى  5-2. وانخفضت نسبة الطالب المتورطين في %0.73لى حادثة انضباط إ 1
. وما يثير القلق في بيانات المنطقة التعليمية هو ارتفاع معدالت الفصل خارج المدرسة مقارنة %0.04حادثة انضباط إلى  11والطالب بأكثر من  0.12%
 . 2020و 2019و 2018ت الفصل داخل المدرسة في بمعدال

 
 Climate Star Ratings أداة التصنيف

 
نجوم على مناخ مدرسي ممتاز  5خالل ثالثة أعوام. ويدل تحقيق  Climate Starنجوم في متوسط تصنيف  5من  3.1حصلت المنطقة التعليمية على تصنيف 

ن االبتدائية والعليا بينما يظهر تحقيق نجمة واحدة حاجة المناخ المدرسي الشديدة إلى التحسين. ويُبين تفصيل الصفوف الدراسية أنماًطا متشابهة في المرحلتي
، أما المدارس متعددة المستويات فقد حققت أعلى متوسط في 3.3توسطة تقدًما طفيفًا عنهما بتصنيف على التوالي. في حين حققت المرحلة الم 3.1و 3.0بتصنيف 

 .3تصنيف النجوم والذيي يبلغ 


