نظرة عامة على ميزانية معادلة تمويل الرقابة المحلية ( )LCFFألولياء
األمور
اسم وكالة التعليم المحلية ( :)LEAمنطقة إمري يونيفايد التعليمية
رمز 1611680000000 :CDS
العام الدراسي23-2022 :
معلومات اتصال وكالة التعليم المحلية:
ميال كيل
المدير ،برامج التدريس
mila.kell@emeryusd.org
(510) 601-4950
تحصل المناطق التعليمية على التمويل من مصادر مختلفة :أموال الوالية بموجب معادلة تمويل الرقابة المحلية ( )LCFFوأموال الوالية األخرى واألموال المحلية
والفيدرالية .تشتمل أموال معادلة تمويل الرقابة المحلية على مستوى أساسي من التمويل لجميع وكاالت التعليم المحلية وتمويل إضافي  -يُسمى المنح "التكميلية
والمركزة"  -لوكاالت التعليم المحلية بنا ًء على تسجيل الطالب ذوي االحتياجات المرتفعة (شباب التبني ومتعلمي اللغة اإلنجليزية والطالب محدودي الدخل).
نظرة عامة على ميزانية العام الدراسي 23-2022

اإليرادات المتوقعة حسب مصدر التمويل

جميع األموال الفيدرالية828.153 ،
دوالرا%5 ،
ً
جميع أموال معادلة تمويل الرقابة المحلية
دوالرا%35 ،
األخرى5.697.417 ،
ً
أموال معادلة تمويل الرقابة المحلية
دوالرا
اإلجمالية7.732.490 ،
ً
47%

جميع األموال المحلية6.892.099 ،
دوالرا%42 ،
ً

منح معادلة تمويل الرقابة المحلية التكميلية
دوالرا%13 ،
والمركزة2.035.073 ،
ً

جميع أموال الوالية األخرى،
 890.302دوالر%5 ،

يوضح هذا المخطط إجمالي إيرادات األغراض العامة التي تتوقع منطقة إمري يونيفايد التعليمية الحصول عليها في العام المقبل من جميع المصادر.
دوالرا من
دوالرا منها 7.732.490
فيما يلي الوصف النصي للمخطط أعاله :إجمالي اإليرادات المتوقعة لمنطقة إمري يونيفايد التعليمية هو 16.343.044
ً
ً
دوالرا من األموال
دوالرا من األموال المحلية و828.153
معادلة تمويل الرقابة المحلية ( 890.302 )LCFFدوالر من أموال الوالية األخرى و6.892.099
ً
ً
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دوالرا بنا ًء على تسجيل الطالب ذوي االحتياجات المرتفعة
دوالرا من أموال معادلة تمويل الرقابة المحلية ،تم جمع 2.035.073
الفيدرالية .من 7.732.490
ً
ً
(شباب التبني ،ومتعلمي اللغة اإلنجليزية والطالب محدودي الدخل).
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نظرة عامة على ميزانية معادلة تمويل الرقابة المحلية ( )LCFFألولياء األمور
تمنح معادلة تمويل الرقابة المحلية المزيد من المرونة للمناطق التعليمية في اتخاذ قرار بشأن كيفية استخدام أموال الوالية .وفي المقابل ،يجب على المناطق التعليمية
التعاون مع أولياء األمور والمربين والطالب والمجتمع لوضع خطة محاسبة ورقابة محلية ( ،)LCAPوالتي توضح كيف سيستخدمون هذه األموال لخدمة الطالب.

نفقات الميزانية في خطة المحاسبة والرقابة المحلية
 25.000.000دوالر
 20.000.000دوالر
إجمالي نفقات األموال
العامة في الميزانية،
دوالرا
19.152.082
ً
إجمالي نفقات الميزانية
في خطة المحاسبة
والرقابة المحلية،
دوالرا
8.069.972
ً

 15.000.000دوالر
 10.000.000دوالر
 5.000.000دوالر
 0دوالر

صا سريعًا للمبلغ الذي تخطط منطقة إمري يونيفايد التعليمية إلنفاقه في العام  .23-2022وهو يوضح المبلغ اإلجمالي المخصص لإلجراءات
يقدم هذا المخطط ملخ ً
والخدمات المقررة في خطة المحاسبة والرقابة المحلية.
والرا في العام الدراسي  .23-2022من ذلك المبلغ ،تم
فيما يلي الوصف النصي للمخطط أعاله :تخطط منطقة إمري يونيفايد التعليمية إلنفاق  19.152.082د ً
دوالرا لإلجراءات/الخدمات الواردة في خطة المحاسبة والرقابة المحلية و 11.082.110دوالرات غير مضمنة في خطة المحاسبة
تخصيص 8.069.972
ً
والرقابة المحلية .سوف يتم استخدام نفقات الميزانية غير المضمنة في خطة المحاسبة والرقابة المحلية لألغراض التالية:
لم يتم تضمين بعض النفقات المرتبطة بصيانة الخطة المادية والتكاليف التي فرضتها الجائحة في هذا المستند .على سبيل المثال ،لم يتم تضمين عناصر مثل
مرشحات الهواء ومعطرات الهواء وغيرها من النفقات المرتبطة بالجائحة .اشتملت مجموعة أخرى من النفقات التي ربما لم يتم تضمينها في خطة المحاسبة
وأخيرا ،لم يتم تضمين التكاليف المتعلقة بواجبات
والرقابة المحلية على طاقم عمل ومواد دعم إضافية لمركز التعلم الذي يخدم طالبنا من ذوي االحتياجات الخاصة.
ً
الطالب والمجتمع هنا.

الخدمات التي تمت زيادتها أو تحسينها للطالب ذوي االحتياجات المرتفعة في خطة المحاسبة والرقابة
المحلية للعام الدراسي 23-2022
دوالرا بنا ًء على تسجيل شباب التبني ومتعلمي اللغة اإلنجليزية
في العام  ،23-2022تتوقع منطقة إمري يونيفايد التعليمية أنها ستحصل على 2.035.073
ً
وطالب محدودي الدخل .يجب على منطقة إمري يونيفايد التعليمية وصف كيف تنوي زيادة أو تحسين الخدمات للطالب ذوي االحتياجات المرتفعة في خطة
دوالرا باتجاه تلبية هذا المتطلب ،كما هو موضح في خطة المحاسبة والرقابة
المحاسبة والرقابة المحلية .تخطط منطقة إمري يونيفايد التعليمية إلنفاق 2.891.590
ً
المحلية.
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نظرة عامة على ميزانية معادلة تمويل الرقابة المحلية ( )LCFFألولياء األمور

الخدمات التي تمت زيادتها أو تحسينها للطالب ذوي االحتياجات المرتفعة في خطة
المحاسبة والرقابة المحلية للعام الدراسي 22-2021
نفقات العام الماضي :الخدمات التي تمت زيادتها أو تحسينها للطالب ذوي االحتياجات المرتفعة

دوالرا
891.000
ً

النفقات الفعلية للطالب ذوي االحتياجات
المرتفعة في خطة المحاسبة والرقابة المحلية

دوالرا
1.760.142
ً

 2.000.000دوالر

 1.500.000دوالر

 1.000.000دوالر

إجمالي نفقات الميزانية للطالب ذوي
االحتياجات المرتفعة في خطة المحاسبة
والرقابة المحلية

 500.000دوالر

 0دوالر

يعقد هذا المخطط مقارنةً بين ما رصدته منطقة إمري يونيفايد التعليمية في ميزانية العام الماضي في خطة المحاسبة والرقابة المحلية لإلجراءات والخدمات التي
تساهم في زيادة أو تحسين خدمات الطالب ذوي االحتياجات المرتفعة وما تُقدِّر منطقة إمري يونيفايد التعليمية أنها أنفقته على اإلجراءات والخدمات التي تساهم في
زيادة أو تحسين خدمات الطالب ذوي االحتياجات المرتفعة في العام الحالي.
فيما يلي الوصف النصي للمخطط أعاله :في عام  ،22-2021رصدت منطقة إمري يونيفايد التعليمية في ميزانية خطة المحاسبة والرقابة المحلية مبلغ 891.000
دوالرا
دوالرا لإلجراءات الواردة في الخطة لزيادة أو تحسين خدمات الطالب ذوي االحتياجات المرتفعة .أنفقت منطقة إمري يونيفايد التعليمية فعليًا 1.760.142
ً
ً
على إجراءات زيادة أو تحسين خدمات الطالب ذوي االحتياجات المرتفعة في عام .22-2021
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بيان مكمل للتحديث السنوي لخطة المحاسبة والرقابة المحلية 22-2021
اسم وكالة التعليم المحلية ()LEA
منطقة إمري يونيفايد التعليمية

اسم جهة االتصال ومسماها الوظيفي

البريد اإللكتروني والهاتف

ميال كيل ،دكتوراه في التربية ،معلم معتمد من المجلس الوطني
مدير برامج التدريس

Mila.kell@emeryusd.org
(601-4950)510

قدم قانون ميزانية كاليفورنيا لعام  ،22-2021وقانون خطة اإلنقاذ األمريكية الفيدرالية لعام  ،2021وقوانين اإلغاثة األخرى الفيدرالية ومن الوالية لوكاالت التعليم المحلية زيادة كبيرة في التمويل لدعم الطالب والمعلمين والعاملين ومجتمعاتهم
في التعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ) 19 -ولمعالجة اآلثار السلبية للتعلم عن بعد على الطالب .وفيما يلي تقرير منتصف العام الصادر لمرة واحدة إلى المجلس أو الكيان الحاكم المحلي وشركاء التعليم فيما يتعلق بتناول هذه
القوانين وتنفيذها.

وصف كيف ومتى أشركت وكالة التعليم المحلية ،أو تخطط إلشراك ،شركاءها التعليميين في استخدام األموال التي يوفرها قانون الميزانية لعام  2021والتي لم يتم تضمينها في خطة المحاسبة والرقابة المحلية لعام -2020

.21

حصلت المنطقة وتتوقع مواصلة الحصول على أموال متنوعة وفرها قانون الميزانية لعام  .2021ومن بين هذه األموال منحة فعالية المربين وبرنامج فرص التعلم الموسعة وتعافي التعلم في التعليم الخاص
ومنحة فرص التعلم الموسعة .والحقًا في ذلك العام ،تتوقع المنطقة الحصول على أموال من منحة تحسين .A-G

خالل عملية اتخاذ القرارات بشأن كيفية استخدام هذه األموال ،جمعت المنطقة وتواصل تضمين المعطيات من المعنيين المختلفين :أولياء األمور واألوصياء من خالل عدة استبيانات ،والمعلمين من جميع
مدارس المنطقة ( ،)5/5 ،28/4 ،21/4ونقابة معلمي إمري ،ومجلس طالب المدارس االبتدائية والثانوية ( ،19/5( )ESSو ،2021/3/6و ،)22/13/1واللجنة االستشارية ألولياء األمور التابعة لخطة
المحاسبة والرقابة المحلية ( 23/3و )17/5واللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية في عموم المنطقة ( ،)26/5ومجلس المنطقة ( )17/5والعاملين المصنفين (من خالل استبيانات) ،ولجنة المناهج
التابعة لمجلس منطقة إمري يونيفايد التعليمية ( ،)13/4( )EUSDواستشارات من كيتي بابكوك ،مديرة الخطة المحلية للتعليم الخاص ( )SPELPAبالمنطقة الشمالية ( 21/07و ،)22/4ومدير
ومتخصصي التعليم الخاص في منطقة إمري يونيفايد التعليمية.

تواصل منطقة إمري يونيفايد التعليمية التعاون مع جميع شركاء التعليم لتسهيل الحصول على واستخدام مالحظاتهم بشأن االستثمارات األكثر فعالية لهذه األموال .وقد تم عقد اجتماعات مع أعضاء لجنة
متعلمي اللغة اإلنجليزية في المنطقة في  ،22/16/2واللجنة االستشارية ألولياء األمور التابعة لخطة المحاسبة والرقابة المحلية في  ،2022/18/2وفي  20/5ويتواصل إرسال االستبيانات إلى جميع
شركاء التعليم لضمان سماع آراء الجميع ،وال يزال بإمكان المعنيين الذين لم يتمكنوا من حضور االجتماعات المشاركة بآرائهم .وقد كانت العديد من االقتراحات التي قدمها شركاء التعليم مناسبة ألكثر من
كثيرا
صندوق واحد ،وتستخدم المنطقة هذه المعلومات الستثمار األموال من مصادر مختلفة حسب مالحظاتهم في مقابل االستخدامات المسموح بها لهذه األموال.
ونظرا ألن التسلسل الزمني لعملية التخطيط ً
ً
ما كانت تقوم ع لى مدى توافر األموال ،فلم تشتمل بعض إجراءات خطة المحاسبة والرقابة المحلية على األفكار اإلضافية التي تمت إضافتها في حينها إلى هذه الخطط اإلضافية .وعلى الرغم من ذلك ،كانت
جميع المالحظات واألنشطة المقررة متسقة مع أهداف خطة المحاسبة والرقابة المحلية.
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في إطا ر محاولتنا لتيسير الحصول على المالحظات من أكبر عدد ممكن من شركاء التعليم ،راجعت المنطقة قائمة بالمجموعات المجتمعية المتاحة لتحديد المجموعات ومنظمات الحقوق المدنية وأي
مجموعات دعم إما مقرها في إمريفيل أو تعاونت مع المنطقة في الماضي .ووفقًا ألبحاثنا ورد رئيس مدينة إمريفيل ،السيد بيدرو جيمينيز ،لم تكن هناك أي من هذه المنظمات في إمريفيل ،ولم تُظهر بيانات
السجالت المتاحة للمنطقة أي حاالت تعاون سابقة مع أي من مثل هذه المنظمات .وعلى الرغم من ذلك ،أرسلنا طلبًا للحصول على المالحظات من المجلس الهندي األمريكي وجمعية العدالة والمساواة في
أوكالند المجاورة .ولكن مع األسف ،لم نتلقَ أي ردود.

سوف تستمر ترجمة جميع استبيانات المالحظات التي تسهل الحصول على مالحظات شركاء التعليم إلى اللغتين اإلسبانية والعربية ،وهما اللغتان الثانيتان البارزتان لدينا ،لضمان سماع األصوات واآلراء
من المجتمع بالكامل خالل عملية اتخاذ القرارات بشأن أفضل الطرق الستخدام األموال لصالح طالب منطقتنا .ويستمر التحليل الشامل لجميع بيانات المالحظات هذه ،وقد تم تحديد أنماط اقتراحات شركاء
وأخيرا ،تفحص المنطقة
التعليم ،باإلضافة إلى أولوياتهم لكل فكرة .وبعد ذلك يتم ترتيب هذه البيانات حسب األولوية في مقابل رؤية المنطقة ومهمتها وحسب مدى تكرار كل طلب وأي أنماط في المالحظات.
ً
ونظرا الستمرار حصول المنطقة على
المالحظات بالكامل لضمان االمتثال للنفقات المسموح بها لكل مصدر تمويل ،ويتم إدراج األفكار والتوصيات الناتجة عن ذلك بشكل مباشر في عملية وضع الميزانية.
ً
األموال اإلضافية ،نعتبر عملية جمع البيانات هذه عملية مستمرة ومترابطة من أجل تيسير استخالص مالحظات شركاء التعليم واستخدامها في عملية التخطيط.

بيان يصف كيف استخدمت وكالة التعليم المحلية ،أو تخطط الستخدام ،التمويل اإلضافي من المنحة المركزة اإلضافية الذي حصلت عليه لزيادة عدد العاملين الذين يقدمون خدمات مباشرة للطالب في حرم المدارس التي تزيد
فيها نسبة تسجيل الطالب محدودي الدخل و/أو متعلمي اللغة اإلنجليزية و/أو شباب التبني عن  55بالمائة.

تزيد نسبة تسجيل الطالب محدودي الدخل و/أو متعلمي اللغة اإلنجليزية و/أو شباب التبني في جميع مدارس منطقة إمري يونيفايد التعليمية عن  55بالمائة.

مع األسف ،ثبت أن توظيف العاملين الجدد صعب للغاية في العام الدراسي  .2022-2021من المهم مالحظة أن توظيف المعلمين الجدد كان صعبًا حتى قبل الجائحة ،وهي مشكلة سائدة في مختلف األنظمة
التعليمية في أنحاء الوطن .ولألسف ،أصبح توظيف العاملين أكثر صعوبة في العام الدراسي  22-2021نتيجة انتشار متحور أوميكرون .وكانت المنطقة قد خططت في األصل لتوظيف اثنين من
متخصصي التدخل الذين كانا سيقدمان دع ًما إضافيًا لطالبنا المتعثرين في الفصول .على الرغم من ذلك ،تمكنا فقط من توظيف معلم تدخل واحد باستخدام هذه األموال الجديدة للحفاظ على وظيفة تدريس
قائمة كانت ستُفقد نتيجة انخفاض التسجيل .وقد تم تسكين متخصص التدخل هذا في مدرسة آنا ييتس االبتدائية .ومع األسف ،لم يتو فر مرشحون معتبرون ألعمال التدخل في المرحلة الثانوية .وفي ضوء هذا،
نشرت المنطقة إعالنات لشغل وظائف مساعد معلم على أمل أن يساعد هؤالء العاملون في أعمال دعم التدخل .ولكن ،وحتى تاريخه ،لم نتمكن من تأمين أشخاص لشغل هذه المناصب أيضًا.

حاليًا ،تنظر منطقة إمري يونيفايد التعليمية في عدد من الخيارات وتستخدم إستراتيجية متعددة المحاور لحل هذه المشكلة ،من بينها مواصلة نشر اإلعالنات لشغل هذه الوظائف على أمل أن يتقدم المرشحون
المؤهلون عندما تهدأ الجائحة .باإلضافة إلى ذلك ،نحاول توظيف مدرسينا الحاليين لتوفير خدمات التدخل وتسريع التحصيل بعد المدرسة باإلضافة إلى دعم التدخل وتسريع التحصيل أثناء اليوم الدراسي.
نظرا ألن المنطقة تؤمن بشدة بأن الطالب يتعلمون على أفضل نحو وج ًها لوجه؛
ومن الخيارات التي تتم دراستها حاليًا توفير التدريس عن بُعد بعد المدرسة لباقي العام الدراسي .ربما ال يكون هذا حل أمثل ً
ولكن قلة محدودة للغاية من معلمينا قادرون على توفير الدعم وج ًها لوجه بعد ساعات عمل المدرسة نتيجة جائحة فيروس كوفيد وااللتزامات الشخصية والتحديات التي تفرضها .وقد زاد هذا الموقف سو ًءا أن
العديد من طالبنا محولون من مناطق أخرى وال يعيشون ضمن حدود المنطقة ،ولذلك يواجه العديد منهم مشكلة في البقاء لفترة أطول بعد المدرسة .ولكن قد تنجح فكرة التدريس عن بعد إذا قدمنا هذه
المساعدة في فترات أواخر الظهيرة أو األمسيات أو حتى في عطالت نهاية األسبوع.
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هناك حل آخر قيد الدراسة ويتمثل في توفير خدمات التدريس الرقمي بالتعاون مع شركات خارجية .في بداية العام ،اشترت المنطقة حل  iTutorالرقمي لمدرسة إمري الثانوية ،والذي يبدو أنه ناجح مع
بعض طالبنا .ومن الطرق األخرى التي يتم استكشافها الشراكة مع المؤسسات الخارجية وتوفير الدعم وج ًها لوجه لطالبنا من خاللهم .وإذا نجحنا ،فسوف يتم استخدام األموال المركزة اإلضافية لشراء هذه
الخدمات والبرامج اإلضافية.

من المهم مالحظة أنه بالرغم من نقص عدد المعلمين الذين يتقدمون لشغل الوظائف ،لكن تدفق األموال الجديدة يُمكِّن المنطقة من الحفاظ على بعض العاملين الحاليين بالرغم من انخفاض أعداد الطالب
المسجلين لدينا .نستطيع مواصلة تمويل وظائف إضافية في مادة العلوم في المدارس االبتدائية والثانوية ،وقمنا بتغيير مهمة أحد المعلمين ليصبح متخصص تدخل في مدرسة آنا ييتس االبتدائية .وقد تمكنت
المنطقة من اإلبقاء على وظيفة منسق التكنولوجيا ،وهو أحد المعلمين في مهم ٍة خاصة ،وتعتبر خدماته ضرورية للغاية لدعم معلمينا وطالبنا.

وصف كيف ومتى أشركت وكالة التعليم المحلية شركاءها التعليميين في استخدام األموال الفيدرالية التي تم الحصول عليها والتي تهدف لدعم التعافي من جائحة فيروس الكورونا المستجد (كوفيد  )19-وآثار التعلم عن بُعد

على الطالب.

على غرار الطريقة التي استخلصت بها المنطقة المالحظات من شركائنا التعليميين بشأن األموال التي وفرها قانون الميزانية لعام  2021والمذكورة أعاله ،أشركت المنطقة المعنيين في محادثات بشأن
استخدام األموال الفيدرالية التي تم صرفها لمرة واحدة والتي تهدف إلى التعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد  )19-واآلثار على التعلم عن بُعد للطالب .وقد عقدت منطقة إمري يونيفايد
التعليمية مناقشات بشأن مصادر التمويل المتعددة في االجتماعات وفي االستبيانات في حدود االستخدامات المسموح بها لألموال .خالل عملية اتخاذ القرارات بشأن كيفية استخدام هذه األموال التي يتم صرفها
مرة واحدة ،جمعت المنطقة وتواصل تضمين المعطيات من أولياء األمور واألوصياء من خالل عدة استبيانات ،والمعلمين من جميع المدارس ( ،)5/5 ،28/4 ،21/4ونقابة معلمي إمري ،ومجلس طالب
المدارس االبتدائية والثانوية ( ،19/5( )ESSو ،2021/3/6و ،)22/13/1واللجنة االستشارية ألولياء األمور التابعة لخطة المحاسبة والرقابة المحلية ( 23/3و )17/5واللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة
اإلنجليزية في عموم المنطقة ( ،)26/5ومجلس المنطقة ( )17/5والعاملين المصنفين (من خالل استبيانات) ،ولجنة المناهج التابعة لمجلس منطقة إمري يونيفايد التعليمية ( ،)13/4( )EUSDواستشارات
من كيتي بابكوك ،مديرة الخطة المحلية للتعليم الخاص ( )SPELPAبالمنطقة الشمالية ( 21/07و ،)22/4ومدير ومتخصصي التعليم الخاص في منطقة إمري يونيفايد التعليمية .وسوف نواصل جمع
االقتراحات من شركاء التعليم من خالل االستبيانات المترجمة إلى اللغتين اإلسبانية والعربية ،وخالل االجتماعات القادمة للجنة االستشارية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية في المنطقة ( )DELACواللجنة
االستشارية ألولياء األمور ( ،)PACوفي اجتماعات هيئة التدريس في المدارس.

توفر العديد من مستندات التخطيط المزيد من األفكار بشأن عمليتنا .تشتمل خطة فرص التعلم الموسعة لمنطقة إمري يونيفايد التعليمية على وصف لمشاركة أولياء األمور والمعلمين والعاملين في وضع
الخطة .وتحتوي خطة إنفاق إغاثة الطوارئ للمدارس االبتدائية والثانوية  EUSD ESSER IIIعلى مشاورات هادفة مع أفراد المجتمع في قسم المشاركة المجتمعية ،والذي يصف أيضًا كيف تشاورت
المنطقة التعليمية مع شركاء التعليم في وضع تلك الخطة .على سبيل المثال ،تطلع أولياء األمور والمجتمع إلى أن توفر المنطقة الدعم لطالبنا بينما يتحولون إلى التدريس وج ًها لوجه؛ وبالتالي ،تم استخدام
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أموال إغاثة الطوارئ لفيروس كوفيد ( ،CARESو ESSER Iو )CRRSA ESSER IIوفرص التعلم الموسعة ( )ELO-Gلتمويل البرامج المدرسية الصيفية الموسعة ،بما في ذلك المزيد من
العروض المعززة لتشجيع مشاركة أكبر ،وتمديد التمويل للتعافي االئتماني ،وشراء المزيد من مواد التدريس وتمويل عمليات شراء التكنولوجيا الضرورية لمرة واحدة.

وصف كيفية تنفيذ وكالة التعليم المحلية لقانون خطة اإلنقاذ األمريكية الفيدرالية وخطة إنفاق إغاثة الطوارئ الفيدرالية للمدارس االبتدائية والثانوية ،ونجاحات وتحديات التنفيذ.

في إطار الجهد المبذول للحفاظ على صحة وسالمة الطالب والمربين والعاملين اآلخرين وضمان استمرارية الخدمات ،وفرت المنطقة اختبارات فيروس كورونا المستجد (كوفيد  )19-للطالب والعاملين
مرتين أسبوعيًا من خالل عقد مع  .Concentricوقد فرضت هذه االختبارات واإلجراءات المترتبة عليها من تحديد وإخطار المخالطين على ممرضة المدرسة العمل لوقت إضافي ،وقد تمكنت المنطقة من
تعويضها نظير الوقت اإلضافي باستخدام األموال الفيدرالية التي يتم صرفها لمرة واحدة .وبالمثل ،سمحت لنا األموال بشراء معدات الحماية الشخصية للعاملين الذين يجرون االختبارات .وفي ضوء جميع
أدلة فعالية لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد  )19-في الوقاية من المرض الشديد ،تعاونت منطقة إمري يونيفايد التعليمية مع أربع عيادات لقاحات تابعة لصيدليات  Wellsptingو Hallerلجميع
العاملين وأفراد المجتمع الذين يريدون الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد  )19-أو جرعة معززة.

كما هو موضح في خطة سالمة إعادة افتتاح المدارس بشأن فيروس كورونا المستجد (كوفيد  )19-لمنطقة إمري يونيفايد التعليمية لعام  ،2022-2021اشترت المنطقة وتواصل االستثمار في معدات
ومستلزمات تطهير منشآتها باستخدام أموال  .ESSER IIIوقد وضعت فرق الصيانة والمنشآت لدينا بروتوكوالت تتبع إرشادات مراكز مكافحة األمراض ووكالة حماية البيئة لتنظيف المنشآت وتطهيرها.
عالوة ً على ذلك ،واستجابةً لطلبات أولياء األمور بشكل مباشر ،استثمرت منطقة إمري يونيفايد التعليمية في توظيف عمال نظافة إضافيين باستخدام أموال  ESSER IIIبغرض وحيد هو توفير التعقيم
بتكرار أكبر وبعناية أكبر لجميع األسطح المستخدمة بشكل متكرر وأجهزة المالعب على وجه الخصوص .وقد اشترت منطقة إمري يونيفايد التعليمية معدات الحماية الشخصية لجميع الطالب والعاملين ،بما
في ذلك أقنعة  95KNبمقاسات مناسبة للبالغين واألطفال من خالل استثمار األموال لتنفيذ خطة اإلنقاذ األمريكية الفيدرالية وخطة إنفاق إغاثة الطوارئ الفيدرالية للمدارس االبتدائية والثانوية (.)ESSER

تنفيذ خطة اإلنفاق  EUSD ESSER IIIقيد التقدم الكامل في وقت كتابة هذا ال ُمكمل لخطة المحاسبة والرقابة المحلية لعام  .22-2021فيما يلي إجراءات الخطة ،وقائمة بشركاء التعليم الذين طلبوا هذه
اإلجراءات ،وحالة التنفيذ في هذا الوقت:

 .1تحسين نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في مدرسة آنا ييتس (األسر والمعلمون) -لم يبدأ بعد.
 .2توظف عامل نظافة إضافي لضمان التنظيف الجيد في أنحاء حرم المدرسة وفي المالعب (األسر) -تم تنفيذ هذا اإلجراء؛ ويساهم عامل النظافة اإلضافي في المزيد من التعقيم ألجهزة المالعب ،وهو من
المخاوف الكبرى ألسر طالبنا.
 .3توظيف متخصص تدخل أو مساعد تدريس لمشاركة العمل بين المدارس االبتدائية والثانوية ( )ESSومدرسة آنا ييتس اإلعدادية (( )AYMSاألسر والمعلمون والمجلس وإدارة التوظيف والتدريب
والطالب) -لم تتمكن المنطقة من شغل هذه الوظيفة حتى تاريخه ،ولكنها تواصل نشر اإلعالنات والنظر في خيارات أخرى.
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نظرا ألن المنطقة أدركت أن تأمين وظيفتي ممرضة وطبيب نفسي
 .4توفير مكافآت توقيع لتأمين وظيفة دوام كامل لممرضة مدرسة وطبيب نفسي للمدرسة (المجلس) -وجب تعديل هذا اإلجراء للعام الحالي ً
للمدرسة ،حتى مع المكافآت ،غير ممكن خالل فترة زمنية قصيرة أثناء الجائحة ،ولذلك تعاقدت المنطقة مع  ProCare Therapyلهذا العام لتوظيف هذين المتخصصين .وسوف يتم توفير المكافآت في
العام القادم لتوظيف هذين الموظفين.
 .5توسيع برنامج التعلم االجتماعي االنفعالي ( )SELالقائم في مدرسة آنا ييتس اإلعدادية وتوفير التدريب للمعلمين (المعلمون والمجلس) -تم شراء برنامج ( Second Stepالخطوة الثانية) وتم تنفيذه في
المدرسة اإلعدادية؛ والتدريب قيد التقدم حسب الحاجة .في المدرسة الثانوية ،تم تعديل الجدول للعام الدراسي التالي للسماح بتدريس منهج خاص لبرنامج التعلم االجتماعي االنفعالي .وفي هذه األثناء ،قررت
المدرسة عقد جلسات متابعة مرتين أسبوعيًا للصحة النفسية/االنفعالية للطالب .وفي المدرسة االبتدائية ،دمج المعلمون تمارين العافية ومراعاة مشاعر اآلخرين في مجاالت المحتوى.
 .6توفير خدمات إثراء ودعم أكاديمي بعد المدرسة لجميع الطالب المتعثرين والصغار المحتاجين إلى المزيد من االنخراط (أولياء األمور والمعلمون) -قدم بعض المعلمين خدمات التدريس والتدخل بعد
المدرسة؛ وعلى الرغم من ذلك ،لم يكن معظم العاملين متاحين هذا العام بعد المدرسة نتيجة الجائحة .ولكن ،تمكنت المنطقة من توسيع برامج اإلثراء لديها بعد المدرسة وإضافة برامج جديدة ،مثل منافسات
الطائرات المسيرة القائمة على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ( )STEMو InSpirit AIوتدريس الترميز ،التي زادت من مشاركة الطالب .العديد من عروض األلعاب الرياضية -كرة السلة
والكرة الطائرة وكرة القدم وفرق التشجيع والكرة اللينة واختراق الضاحية وسباقات المضمار متاحة أيضًا للطالب بعد المدرسة لتعزيز التطبيع االجتماعي وتحفيز الجهد األكاديمي.
 .7توظيف مساعد تدريس لتوفير دعم التدخل للطالب المتعثرين في مدرسة آنا ييتس االبتدائية (المعلمون) -لم تتمكن المنطقة من توظيف مساعد تدريس حتى تاريخه؛ وسوف نواصل اإلعالن عن هذه
الوظيفة لباقي العام الدراسي والعام الدراسي القادم.

كما ذكرنا أعاله؛ تم بالفعل تنفيذ العديد من اإلجراءات الواردة في خطة إنفاق  .ESSER IIIويتم حاليًا تنفيذ اإلجراءات األخرى ،مثل توظيف شركة هندسية إلجراء تقييم شامل لنظام التدفئة والتهوية
وتكييف الهواء في اثنين من مباني المدارس .على الرغم من ذلك ،ال يخلو تنفيذ خطة إنفاق  ESSER IIIمن التحديات .كما ذكرنا أعاله ،ثبت أن التوظيف صعب للغاية أثناء جائحة فيروس كورونا
المستجد (كوفيد  )19-بالترافق مع انتشار متحور أوميكرون .وبالتالي ،لم تُفلح محاوالتنا حتى اآلن في توظيف معلمي تدخل وال مساعدين .يوفر معلمو منطقة إمري يونيفايد التعليمية التدخل األكاديمي أثناء
اليوم الدراسي ويوفر بعضهم الدعم للطالب بعد المدرسة .وهذه الجهود ممكنة بفضل تدفق األموال الفيدرالية التي تتيح لطالبنا إحراز تقدم أكاديمي أكبر مما سيكون الوضع عليه لو لم تتوفر مصادر التمويل
الفيدرالية اإلضافية للمدارس العامة.

وصف كيف تستخدم وكالة التعليم المحلية مواردها المالية التي استلمتها للعام الدراسي  22-2021بطريقة تتسق مع الخطط المقررة وخطة المحاسبة والرقابة المحلية والتحديث السنوي لوكالة التعليم المحلية للعام الدراسي

.2021-22

يتم استخدام جميع األموال اإلضافية التي تم الحصول عليها للعام الدراسي  22-2021بما يتفق مع االستخدامات المسموح بها لكل صندوق ومع جميع الخطط المقررة التي تفرضها مصادر التمويل هذه،
مثل منحة مجموعة فعالية المربين ،وخطة العودة اآلمنة للتدريس وج ًها لوجه واستمرارية الخدمات ،وخطة إنفاق  EUSD ESSER IIIوخطة  .4- SWPتشتمل خطة العودة اآلمنة للتدريس وج ًها لوجه
واستمرارية الخدمات على إجراءات الصحة والسالمة والخدمات األكاديمية والخدمات االجتماعية االنفعالية والخدمات الصحية المتسقة مع خطة المحاسبة والرقابة المحلية بمنطقة إمري يونيفايد التعليمية
لعام .22-2021
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تم تخصيص األموال لغرض إعادة إشراك الطالب العائدين إلى التدريس وج ًها لوجه بعد أكثر من عام في التعليم عن بُعد ،من خالل توفير برامج إثراء مثيرة بعد المدرسة ودعم أكاديمي مدرسي بعد
المدرسة وفي فصل الصيف .وتترافق هذه الجهود مع تنفيذ البرامج االجتماعية -االنفعالية ووسائل الدعم التي يوفرها معلمو الفصول ومتدربي العمل االجتماعي والعمل النفسي ومدير دعم السلوك لدينا.

كما توضح الخطط ،تتوافق استخدامات الموارد المالية التي حصلت عليها منطقة إمري يونيفايد التعليمية مع أهداف خطة المحاسبة والرقابة المحلية (الرجاء االطالع على قسم التنسيق مع الخطط األخرى في
اإلجراءات والنفقات لتلبية احتياجات الطالب في الصفحة  4من خطة إنفاق  .)EUSD ESSER IIIتم تنسيق استخدام مصادر التمويل المتعددة هذه لتلبية احتياجات مجتمعنا بالتعاون مع مكتب األعمال
التجارية واإلداريين في الموقع والمعلمين وأولياء األمور ومجتمع إمريفيل بشكل عام.

إرشادات لمكمل التحديث السنوي لخطة المحاسبة والرقابة المحلية للعام 22-2021
لمزيد من األسئلة أو المساعدة الفنية المتعلقة بإكمال مكمل التحديث السنوي لخطة المحاسبة والرقابة المحلية ( )LACPلعام  ،22-2021الرجاء التواصل مع مكتب التعليم في المقاطعة المحلية (،)COE
أو مكتب دعم أنظمة الوكاالت المحلية في إدارة التعليم في كاليفورنيا ( ،)CDEعبر الهاتف على الرقم  0809-319-916أو عبر البريد اإللكتروني .lcff@cde.ca.gov

مقدمة
قدم قانون ميزانية كاليفورنيا لعام  ،22-2021وقانون خطة اإلنقاذ األمريكية الفيدرالية لعام  ،2021وقوانين اإلغاثة األخرى الفيدرالية ومن الوالية لوكاالت التعليم المحلية زيادة كبيرة في التمويل لدعم
الطالب والمعلمين والعاملين ومجتمعاتهم في التعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19 -ولمعالجة اآلثار السلبية للتعلم عن بعد على الطالب .وتنص المادة  )e( 124من مشروع قانون مجلس
الشيوخ رقم  130على وجوب تقديم وكاالت التعليم المحلية لتحديث سنوي لخطة المحاسبة والرقابة المحلية لعام  22-2021ونظرة عامة على الميزانية ألولياء األمور في تاريخ  28فبراير  2022أو قبله،
في اجتماع دوري للمجلس أو الكيان الحاكم لوكالة التعليم المحلية .وفي هذا االجتماع ،يجب أن تُرفق وكالة التعليم المحلية جميع ما يلي:
• البيان ال ُمكمل للتحديث السنوي لخطة المحاسبة والرقابة المحلية لعام ( 22-2021مكمل عام )22-2021؛
• جميع بيانات نتائج منتصف العام المتاحة والمتعلقة بمعايير القياس المحددة في خطة المحاسبة والرقابة المحلية لعام 22-2021؛
• بيانات التنفيذ وإنفاق منتصف العام بشأن جميع اإلجراءات المحددة في خطة المحاسبة والرقابة المحلية لعام .22-2021
عند إصدار التقارير بشأن نتائج منتصف العام المتاحة واإلنفاق وبيانات التنفيذ ،تكون لدى وكاالت التعليم المحلية المرونة لتوفير هذه المعلومات بشكل يناسب على أفضل نحو السياق المحلي ،بشرط أن
مختصر مفيد ويحتوي على مستوى من التفصيل ذي معنى ووضوح لشركاء تعليم وكالة التعليم المحلية.
يكون
ٌ
ويعتبر مكمل عام  22-2021جز ًءا من خطة المحاسبة والرقابة المحلية لعام  23-2022ألغراض التبني والمراجعة والموافقة ،ويجب أن يتم إرفاقه مع خطة المحاسبة والرقابة المحلية كما يلي:
• نظرة عامة على ميزانية عام  23-2022ألولياء األمور
• مكمل عام 22-2021
• خطة  LACPلعام 23-2022
• جداول اإلجراءات لخطة المحاسبة والرقابة المحلية لعام 23-2022
• إرشادات لنموذج خطة المحاسبة والرقابة المحلية
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وهكذا ،سوف يتم إرسال مكمل عام  22-2021للمراجعة والموافقة عليه كجزء من خطة المحاسبة والرقابة المحلية لوكالة التعليم المحلية لعام .23-2022

اإلرشادات
يجب الرد على المطالب التالية ،حسب الحاجة .خالل الرد على هذه المطالب ،يجب على وكاالت التعليم المحلية ،بأكبر قدر ممكن ،توفير ردود مختصرة ومفيدة تحتوي على مستوى من التفصيل يكون ذا
معنى وواضح لشركاء تعليم وكالة التعليم المحلية والعامة ويجب ،بأكبر قدر ممكن ،استخدام لغة مفهومة وواضحة ألولياء األمور.
خالل الرد على هذه المطالب ،تكون هناك مرونة لوكالة التعليم المحلية لإلشارة إلى المعلومات المرفقة في مستندات التخطيط األخرى .وكالة التعليم المحلية التي تختار اإلشارة إلى المعلومات الواردة في
مستندات التخطيط األخرى يجب أن تحدد الخطة (الخطط) المشار إليها ،ومكان وجود هذه الخطة (الخطط) (مثل ارتباط إلى صفحة موقع إلكتروني) ،وأين يمكن العثور على الخطة التي تمت اإلشارة إلى
المعلومات الواردة بها.

مطلب " :1وصف كيف ومتى أشركت وكالة التعليم المحلية ،أو تخطط إلشراك ،شركاءها التعليميين في استخدام األموال التي يوفرها قانون الميزانية لعام  2021والتي لم يتم تضمينها في خطة المحاسبة
والرقابة المحلية لعام ".21-2020
بشكل عام ،تتمتع وكاالت التعليم المحلية بالمرونة في اتخاذ القرارات بشأن األموال المضمنة في خطة المحاسبة والرقابة المحلية ومدى تضمين هذه األموال .إذا حصلت وكالة التعليم المحلية على التمويل
من خالل قانون الميزانية لعام  2021والتي كانت ستُضمنها بشكل نموذجي في خطة المحاسبة والرقابة المحلية ،فيجب تحديد األموال التي تم توفيرها في قانون الميزانية لعام  2021والتي لم يتم تضمينها
في خطة المحاسبة والرقابة المحلية وتوفير وصف لكيفية إشراك وكالة التعليم المحلية لشركاء التعليم في استخدام األموال .إذا ضمنت وكالة التعليم المحلية األموال المقررة في خطة المحاسبة والرقابة
المحلية التي تبنتها لعام  ،22-2021فيجب تقديم هذا التفسير.

مطلب " :2بيان يصف كيف استخدمت وكالة التعليم المحلية ،أو تخطط الستخدام ،التمويل اإلضافي من المنحة المركزة الذي حصلت عليه لزيادة عدد العاملين الذين يقدمون خدمات مباشرة للطالب في حرم
المدارس التي تزيد فيها نسبة تسجيل الطالب محدودي الدخل و/أو متعلمي اللغة اإلنجليزية و/أو شباب التبني عن  55بالمائة".
إذا لم تحصل وكالة التعليم المحلية على المنحة المركزة أو المكون اإلضافي للمنحة المركزة ،فيجب تقديم هذا التفسير.
عليك وصف كيف تستخدم وكالة التعليم المحلية ،أو تخطط الستخدام ،األموال اإلضافية للمنحة المركزة التي تم الحصول عليها وفق القسم  42238.02المعدل من قانون تعليم كاليفورنيا لزيادة عدد العاملين
المعتمدين أو العاملين المصنفين أو كليهما ،بما في ذلك عمال النظافة ،الذين يقدمون خدمات مباشرة للطالب في حرم المدارس التي تزيد فيها نسبة التسجيل غير المكرر للطالب عن  55بالمائة ،مقارنةً
بالمدارس التي تكون فيها نسبة تسجيل الطالب غير المكررين  %55أو أقل.
في حال كانت األمو ال اإلضافية للمنحة المركزة غير كافية لزيادة عدد العاملين الذين يوفرون خدمات مباشرة للطالب في المدرسة التي تزيد فيها نسبة تسجيل الطالب غير المكررين عن  55بالمائة ،عليك
وصف كيفية استخدام وكالة التعليم المحلية لألموال من أجل االحتفاظ بالعاملين الذين يقدمون خدمات مباشرة للطالب في المدرسة التي تزيد فيها نسبة تسجيل الطالب غير المكررين عن  55في المئة.

مطلب " :3وصف كيف ومتى أشركت وكالة التعليم المحلية شركاءها التعليميين في استخدام األموال الفيدرالية التي تم الحصول عليها والتي تهدف لدعم التعافي من جائحة فيروس الكورونا المستجد (كوفيد
 )19وآثار التعلم عن بُعد على الطالب".إذا لم تحصل وكالة التعليم المحلية على التمويل الفيدرالي لمرة واحدة من أجل دعم التعافي من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد  )19-واآلثار السلبية للتعليم عن بُعد على الطالب ،فعليك تقديم هذا
التفسير.
عليك وصف كيف ومتى أشركت وكالة التعليم المحلية شركاءها التعليميين في استخدام األموال الفيدرالية التي حصلت عليها والتي تهدف لدعم التعافي من جائحة فيروس الكورونا المستجد (كوفيد )19-
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وآثار التعلم عن بُعد على الطالب .انظر صفحة الموقع اإللكتروني لورقة ملخص تمويل إغاثة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد)https://www.cde.ca.gov/fg/cr/relieffunds.asp( )19-
لالطالع على قائمة بأموال إغاثة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد  )19-وصفحة الموقع اإللكتروني لتمويل الحوافز الفيدرالية ( )/https://www.cde.ca.gov/fg/crمن أجل معلومات إضافية
بشأن هذه األموال .وكالة التعليم المحلية غير مطالبة بوصف عملية االنخراط التي حدثت فيما يتعلق بأموال الوالية.
مطلب " :4وصف كيفية تنفيذ وكالة التعليم المحلية لقانون خطة اإلنقاذ األمريكية الفيدرالية وخطة إنفاق إغاثة الطوارئ الفيدرالية للمدارس االبتدائية والثانوية ،ونجاحات وتحديات التنفيذ".
إذا لم تحصل وكالة التعليم المحلية على تمويل  ،ESSER IIIفعليك تقديم هذا التفسير.
عليك وصف تنفيذ وكالة التعليم المحلية لجهودها للحفاظ على صحة وسالمة الطالب والمربين والعاملين اآلخرين وضمان استمرارية الخدمات ،حسب متطلبات قانون خطة اإلنقاذ األمريكية الفيدرالية لعام
 ،2021وتنفيذها لخطة إنفاق إغاثة الطوارئ الفيدرالية للمدارس االبتدائية والثانوية ( )ESSERحتى تاريخه ،بما في ذلك النجاحات والتحديات.
مطلب " :5وصف كيفية استخدام وكالة التعليم المحلية للموارد المالية التي حصلت عليها للعام الدراسي  22-2021بطريقة تتسق مع الخطط المقررة وخطة المحاسبة والرقابة المحلية والتحديث السنوي
لوكالة التعليم المحلية لعام ".22-2021
عليك تلخيص كيف تستخدم وكالة التعليم المحلية الموارد المالية التي حصلت عليها للعام الدراسي  22-2021لتنفيذ متطلبات الخطط المقررة بطريقة تتسق مع خطة المحاسبة والرقابة المحلية لوكالة التعليم
المحلية لعام  .22-2021ألغراض الرد على هذا المطلب ،تشتمل "الخطط المقررة" على خطة العودة اآلمنة للتدريس وج ًها لوجه واستمرارية الخدمات وخطة إنفاق .ESSER III
إدارة التعليم في كاليفورنيا
نوفمبر 2021
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خطة المحاسبة والرقابة المحلية
تتبع إرشادات إكمال خطة المحاسبة والرقابة المحلية ( )LCAPالنموذج.
اسم وكالة التعليم المحلية ()LEA
منطقة إمري يونيفايد التعليمية

اسم جهة االتصال ومسماها الوظيفي

البريد اإللكتروني والهاتف

ميال كيل
المدير ،برامج التدريس

mila.kell@emeryusd.org
(601-4950 )510

ملخص الخطة []23-2022

معلومات عامة
وصف لوكالة التعليم المحلية ومدارسها وطالبها في الصفوف من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف  ،12حسب ما ينطبق على وكالة التعليم المحلية.
منطقة إمري يونيفايد التعليمية ( )EUSDهي منطقة تعليمية حضرية تتكون من ثالث مدارس -مدرسة آنا ييتس االبتدائية ،التي تخدم الطالب في الصفوف من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف ،5
ومدرسة آنا ييتس اإلعدادية ،للطالب في الصفوف من  6إلى  ،8ومدرسة إمري الثانوية ،للطالب في الصفوف من الصف  9إلى  .12التسجيل اإلجمالي في عام  2023-2022هو  635طالبًا.
 80.4%من الطالب يعانون من صعوبات اجتماعية واقتصادية ،و %0.01منهم مشردون ،و %9.9من الطالب ذوي اإلعاقات ،و %20.1من متعلمي اللغة اإلنجليزية الذين يتحدثون  23لغة مختلفة،
من أبرزها اللغتان اإلسبانية والعربية .وتتعاون المنطقة مع مجموعة متنوعة من شركاء التعليم -أولياء األمور واألوصياء وأفراد المجتمع والعاملين في المدينة وأفراد مكتب المنطقة ومعلمي منطقة إمري
يونيفايد التعليمية لتزويد الطالب بفرص تعليمية قوية ومتكافئة.
عام في التعلم عن بُعد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد  .)19-وقد تم منح الطالب الذين لم يتمكنوا من العودة إلى
في عام  ،2022-2021عادت المنطقة للتدريس وج ًها لوجه بعد أكثر من ٍ
حرم المدرسة ألسباب صحية خاصة بهم أو بأفراد أسرتهم خيار المشاركة في برنامج الدراسة المستقلة.
في عام  ،2022-2021على مستوى المدرسة االبتدائية ،واصلت المنطقة تنفيذ برنامج  ،!Reach for Readingوهو برنامج آلداب اللغة اإلنجليزية (/)ELAتطوير اللغة اإلنجليزية (،)ELD
ٌ
متسق مع معايير والية كاليفورنيا .ويتم تنفيذ هذا المنهج ،الذي نشرته  ،National Geographic via Cengage Learningبالترافق مع مكون الكتابة في Lucy Calkin's Units of
وهو
.Study

في المرحلة الثانوية ،يشارك الطالب في دراسة الروايات ومنهج القراءة والكتابة التفسيرية ( ،)EWRCوهو برنامج يمنحهم إمكانية الوصول إلى النصوص غير الروائية.
في مادة الرياضيات ،تمضي منطقة إمري يونيفايد التعليمية في عامها السابع في تنفيذ  ،Eureka Mathوهو منهج متسق مع معايير والية كاليفورنيا ،لجميع صفوف المنطقة التعليمية.
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تتوفر العديد من األنشطة غير المنهجية وأنشطة اإلثراء لطالب المنطقة .ففي المرحلة االبتدائية ،يستطيع الطالب المشاركة في برامج  Girls on the Runوكرة القدم ورقص الهيب هوب والرقص
الالتيني واللغة اإلنجليزية لروضة األطفال والفنون وألعاب  maker's paceوالترميز .وفي المدرسة اإلعدادية ،يختار الطالب بين الفنون وكرة القدم وكرة القدم األمريكية والكرة الطائرة

وتصميم/منافسات الطائرات المسيرة والدراما ونوادي القراءة لألوالد وفرق كرة السلة لألوالد .باإلضافة إلى ذلك ،توفر المدرسة اإلعدادية أحد برامج التعلم المتعمقة مع مكونات افتراضية ومكونات واقع

معزز بالتعاون مع  .Verizonفي المدارس االبتدائية والثانوية ،يشارك الطالب في نادي المناظرات ،الذي حصد العديد من الجوائز في منافسات ،ونادي  La Razaونادي الطهي ونادي الرسوم

المتحركة ونادي رقص الهيب هوب وتصميم الطائرات المسيرة ومنافساتها واتحاد الطالب وجمعية الطالب المسلمين وعلم اإلنسان اآللي ونادي وساطة األقران ونادي الجيتار ونادي اإلنشاءات والنادي
الهندسي ونادي الرياضيات ونادي اللياقة البدنية وفريق الموسيقى ونادي كتاب العام وفريق كرة القدم المشترك .باإلضافة إلى ذلك ،يتم تشجيع الطالب على االستفادة من التسجيل المزدوج في الدورات
التدريبية في كلية مدينة بيركلي و/أو التسجيل في الدورات التدريبية لتحديد المستوى في مواد األحياء والرياضيات والفنون وعلوم الكمبيوتر المتقدمة .سوف يتم تمديد عروض  APفي العام القادم لتشمل
جغرافيا  APوالعلوم البيئية من  .APويحصل العديد من طالبنا في المرحلة الثانوية على دورات تدريبية في علوم الكمبيوتر والترميز ،والتي تم تمديدها في عام  2018-2017إلى المدرسة اإلعدادية
وفي عام  2019-2018إلى صفوف المرحلة االبتدائية.
ويتم توفير العديد من برامج اإلثراء بعد المدرسة في المنطقة من خالل التعاون مع الشركاء الخارجيين ،مثل مركز إمري للحياة المجتمعية ( )ECCLو People's Conservatoryو Kala Art

 .Instituteوتساعد هذه التجارب طالبنا على تنمية مواهبهم ومهاراتهم االجتماعية والتجارية وتعزيز روح الفريق.

ينخرط العاملون في منطقة إمري يونيفايد التعليمية في تعاون جماعي في شبكات التعلم المهنية ويشاركون في التطوير المهني المستمر لتعزيز وتقوية أفضل الممارسات في الفصول .وتتم تقوية التعلم
المه ني بشكل إضافي في منطقة إمري يونيفايد التعليمية من خالل مجموعة متنوعة من الشراكات التي تدعم مربينا في تحسين مهارات القيادة لديهم.

تأمالت :النجاحات
وصف للنجاحات و/أو التقدم بنا ًء على مراجعة البيانات المحلية ولوحة معلومات مدارس كاليفورنيا (لوحة المعلومات).
ٌ
في وقت كتابة هذه الفقرة ،كان طالب منطقة إمري يونيفايد التعليمية يخضعون لتقييمات  Smarter Balancedلوالية كاليفورنيا ،ولذلك فإن بيانات النتائج من  CAASPPغير متاحة.

بنا ًء على أحدث البيانات المتاحة من لوحة معلومات مدارس كاليفورنيا لعام  ،2019كان أحد النجاحات للمنطقة هو بشكل عام تحسن أداء الطالب في  CAASPPبمقدار  14.9نقطة في آداب اللغة
اإلنجليزية وبمقدار  15.7نقطة في الرياضيات .باإلضافة إلى ذلك ،زاد مؤشر منطقة إمري يونيفايد التعليمية للجاهزية للجامعة والحياة المهنية بنسبة  .%9في عام  ،22-2021استفادت المنطقة من هذه
النجاحات من خالل توفير العديد من وسائل الدعم اإلضافية عبر التدريس بعد المدرسة وتجهيز برنامج دراسي صيفي قوي ،والذي سوف يتضمن كالً من الفرص األكاديمية وفرص اإلثراء ،مثل المسرح
والرقص والترميز والرياضات .نأمل أن الزيادة في فرص اإلثراء سوف تساعدنا على "تعويض ما فات" لطالبنا غير الملتزمين و/أو المتعثرين .في الوقت ذاته ،تستخدم المنطقة البرامج الرقمية
التكميلية الشمولية لدعم التحصيل األكاديمي لطالبنا من خالل توفير المزيد من المساعدة الفردية أثناء العام الدراسي.
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كان أحد األوجه اإليجابية غير المتوقعة أثناء العام الدراسي  ،2021-2020والذي تم استخدامه في التعلم عن بُعد ،توسيع ترسانة المهارات التكنولوجية لكل من طالبنا وموظفينا .وقد أشارت البيانات

المحلية لمنطقة إمري يونيفايد التعليمية ،مثل استبيانات المنطقة والمقابالت مع الطالب ،إلى زيادة كفاءة التعامل مع األجهزة اإللكترونية واإلبداع في استخدامها بشكل كبير .وسوف تستفيد المنطقة من هذا
النجاح من خالل التحول إلى مبادرة التكنولوجيا  2:1بدايةً بالصفوف  5-2والتوسع إلى جميع الصفوف .سوف تتيح أجهزة  2:1لطالبنا ،الذين يُعاني العديد منهم من صعوبات اجتماعية واقتصادية،

االحتفاظ بجهاز كمبيوتر محمول في المنزل إلجراء األبحاث أو أحيانًا أداء الواجبات المنزلية ،وكذلك التعاون مع أقرانهم ومعلميهم بدون حمل المزيد من األعباء اإلضافية عند الذهاب إلى المدرسة والعودة
منها .ونتوقع أيضًا أن أجهزة الكمبيوتر اإلضافية هذه سوف تتيح ألولياء األمور غير المنخرطين في العملية التعليمية المشاركة في صفوف أولياء األمور في التكنولوجيا واللغة اإلنجليزية التي تقدمها
المنطقة في العام الدراسي .22-2021

بالرغم من عدم توفر بيانات  CAASPPهذا العام بعد ،لكن المنطقة تستخدم تقييمات مرجعية محلية ألغراض تقويمية الستخدام معلوماتها في التخطيط للتدريس .في المرحلة االبتدائية ،استخدمت مدرسة
آنا ييتس االبتدائية  ، IReadyوهو برنامج عبر اإلنترنت للقراءة والرياضيات والذي يشتمل على تقييمات للمساعدة على تحديد احتياجات الطالب وتخصيص تعلمهم ومتابعة التقدم طوال العام الدراسي.

طبقًا لنتائج آخر تقييمات  IReadyفي مدرسة آنا ييتس االبتدائية ،في مادة القراءة ،حقق  %19من الطالب درجات في "متوسط مستوى الصف أو أعلى" و %18في "مستوى الصف جزئيًا" .وفي مادة
الرياضيات ،حقق  %9من طالب مدرسة آنا ييتس االبتدائية درجات في "متوسط مستوى الصف أو أعلى" و %16في "مستوى الصف جزئيًا".
وفي مدرسة آنا ييتس اإلعدادية ،حقق  %18من الطالب درجات في "متوسط مستوى الصف أو أعلى" و %17في "مستوى الصف جزئيًا".
في المدارس االبتدائية والثانوية ،خضع الطالب الختبارات  NWEA MAPكتقييم محلي ،وأظهرت آخر التقييمات في هذا االختبار المعياري في آداب اللغة اإلنجليزية/القراءة حصول  %9.5من
الطالب على درجة "مرتفعة" ،و %27.5على درجة "متوسطة مرتفعة" ،و %19على درجة "متوسطة" .في الرياضيات  ،MAPحصل  %7من الطالب على درجة "مرتفعة" ،و %16على درجة
"متوسطة مرتفعة" ،و %12.5على درجة "متوسطة".

أخيرا ،كان من النجاحات الكبرى تكاتف مجتمعنا ومعلمينا وطالبنا في وجه هذه الجائحة إلظهار قدر كبير من المشاركة وااللتزام تجاه تعليم طالبنا.
ً
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تأمالت :الحاجة المحددة
وصف أي مجاالت تحتاج إلى تحسين كبير بنا ًء على مراجعة لوحة المعلومات والبيانات المحلية ،بما في ذلك أي مجاالت تتسم بانخفاض األداء وفجوات األداء الكبيرة بين مجموعات الطالب على مؤشرات
لوحة المعلومات ،وأي خطوات تم اتخاذها لمعالجة تلك المجاالت.
في وقت كتابة هذه الفقرة ،كان طالب منطقة إمري يونيفايد التعليمية يخضعون لتقييمات  Smarter Balancedلوالية كاليفورنيا ،ولذلك فإن بيانات النتائج من  CAASPPغير متاحة.

وفقًا ألحدث البيانات المتاحة من لوحة معلومات مدارس كاليفورنيا ( ،)2019كان مؤشر الغياب المزمن في المنطقة الحمراء وزاد بنسبة  %1عن العام الماضي .باإلضافة إلى ذلك ،بالرغم من أن المعدل
اإلجمالي للفصل المؤقت كان باللون األخضر في عموم المنطقة ،لكن الطالب المعاقين كان معدلهم باللون البرتقالي مع الفصل المؤقت لنسبة  %7.8من طالب التعليم الخاص على األقل مرة واحدة؛
باإلضافة إلى ذلك ،كان معدل الطالب األمريكيين من أصول أفريقية في المنطقة الصفراء .تم فصل هؤالء األطفال مؤقتًا أكثر من غيرهم من الطالب؛ كما كان معدل الغياب المزمن لهم أعلى من أقرانهم.
ت للتصميم العام للتعلم
وتنفذ المنطقة ممارسات عدالة تصحيحية إلصالح هذا الموقف وضمان تحقيق المساواة في تعاملنا مع طالبنا .وقد شارك المعلمون في التطوير المهني الذي يركز على إستراتيجيا ٍ

والممارسات التي تضع في اعتبارها الصدمات لتعلم كيفية توفير بدائل عن الفصل المؤقت .بنا ًء على بياناتنا الحالية لعام  ،22-2021انخفض معدل الفصل المؤقت في عموم المنطقة من  %3.6إلى

 2.2%لجميع الطالب .ومن الجدير بالذكر أنه قد تم فصل معظم الطالب مؤقتًا في المدرسة اإلعدادية ( )%5.3بينما تم فصل  %5من الطالب مؤقتًا في المدرسة االبتدائية و %1.1في المدرسة الثانوية.

وهذا يبرر التحليل القائل بأن أحد أسباب هذا التباين الكبير قد يرجع إلى حقيقة أن أكثر من نصف معلمي المدرسة اإلعدادية كانوا من المعلمين الجدد في هذا العام الدراسي وكانت إدارة المدرسة جديدة.
وربما كانت هناك حاجة إلى المزيد من الوقت لوضع قواعد وأساليب متفق عليها في المدرسة ،خاصةً بعد العودة إلى التدريس وج ًها لوجه .وقد انخفضت النسبة المئوية لطالب التعليم الخاص الذين تم

فصلهم مؤقتًا من  %7.8إلى  %4.6في عام  .2019وعلى الرغم من ذلك ،لم يزل الطالب ذوي االحتياجات الخاصة معرضين للفصل المؤقت أكثر من غيرهم من الطالب ،ولذلك يجب على المنطقة
مواصلة استخدام اإلستراتيجيات التي تستدرك عدم المساواة هذا.

فيما يتعلق باألداء األكاديمي ،أظهرت تقييمات  IReadyالمحلية أنه في مدرسة آنا ييتس االبتدائية ،حقق  %48من الطالب انخفاضًا بمقدار مستوى صف واحد و %15من الطالب انخفاضًا بمقدار ثالثة
مستويات صف أو أكثر في القراءة .وفي مادة الرياضيات ،حقق  %57من الطالب انخفاضًا بمقدار مستوى صف واحد و %19من الطالب انخفاضًا بمقدار ثالثة مستويات صف أو أكثر.
في مدرسة آنا ييتس اإلعدادية ،حقق  %16من الطالب انخفاضًا بمقدار مستوى صف واحد و %50من الطالب انخفاضًا بمقدار ثالثة مستويات صف أو أكثر في القراءة ،وفي مادة الرياضيات ،حقق

 33%من الطالب انخفاضًا بمقدار مستوى صف واحد و %47من الطالب انخفاضًا بمقدار مستويي صف أو أكثر.

في المدارس االبتدائية والثانوية ،خضع الطالب الختبارات  NWEA MAPكتقييم محلي ،وأظهرت آخر التقييمات في هذا االختبار المعياري في آداب اللغة اإلنجليزية/القراءة حصول  %21من
الطالب على درجة "متوسطة منخفضة" ،و %24على درجة "منخفضة" .في الرياضيات  ،MAPحصل  %24.5من الطالب على درجة متوسطة منخفضة و %34.75على درجة منخفضة.
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بالرغم من أن معايير القياس من كال األداتين ال تتسق بشكل دقيق مع اختبار  ، CAASPPلكن من الواضح ومن المثير للقلق أن العديد من طالبنا متخلفين عن المتوسط وبحاجة إلى تسريع التحصيل.
وبالتالي ،وفرنا التدريس بعد المدرسة والدعم األكاديمي الدراسي الصيفي ،باإلضافة إلى التفاضل في الفصول وخدمات التدخل أثناء اليوم الدراسي .باإلضافة إلى ذلك ،حسب لوحة معلومات مدارس
كاليفورنيا ،حقق الطالب المعاقون ومتعلمو اللغة اإلنجليزية درجات أقل من باقي الطالب في آداب اللغة اإلنجليزية والرياضيات في عام  .2019ولسد هذه الفجوات ،تشتمل خطة المحاسبة والرقابة
المحلية على العديد من الخدمات للطالب المعاقين ،والتي تم توضيحها في إجراءاتنا.

هناك حاجة أخرى مهمة وهي تحسين العافية االجتماعية واالنفعالية لطالبنا .فكما تشير األدلة الواردة في بيانات استبيان األطفال األصحاء لعام  ،2020يعاني العديد من طالبنا من الضغوط والقلق وحتى
أفكار االنتحار .ومع وضع هذه البيانات في االعتبار ،هناك حاجة ماسة لمساعدة الطالب باستخدام إستراتيجيات نمو تساعدهم على التكيف مع هذه االنفعاالت وتخفيف الضغوط بشكل عام .وكما أشارت

األدلة الواردة في االستبيان ،عانى  %12من طالب الصف الخامس و %24من طالب المدرسة اإلعدادية و %26من طالب المدرسة الثانوية في المنطقة من الضغوط االجتماعية االنفعالية في ربيع عام

شهرا الماضية .في خطة المحاسبة والرقابة المحلية هذه ،يتناول الهدف
 .2021ومما يثير المزيد من القلق ،ذكر  %19من الطالب في المدارس االبتدائية والثانوية أنهم فكروا في االنتحار خالل فترة 12
ً
رقم  3الحاجة إلى البرامج االجتماعية -االنفعالية ولمجموعة متنوعة من الخدمات لدعم طالبنا وضمان تمتعهم بالصحة النفسية والصحة االجتماعية -االنفعالية .وهناك تسعة إجراءات وخدمات سوف
تساعد على تحقيق هذا الهدف ،بما في ذلك تنفيذ منهج تعلم اجتماعي انفعالي قائم على األبحاث في كل مدرسة .عالوة ً على ذلك ،وسعت المنطقة وتخطط لجلب المزيد من عروض اإلثراء للطالب أثناء
اليوم الدراسي وبعد المدرسة وفي فصل الصيف لتيسير مشاركة أكبر للطالب .المنطقة ملتزمة بدعم الصحة النفسية لطالبنا وتزويدهم بإستراتيجيات تساعد األطفال الصغار على االزدهار.

مالمح خطة المحاسبة والرقابة المحلية
ت رئيسي ٍة ينبغي التأكيد عليها.
نظرة عامة موجزة على خطة المحاسبة والرقابة المحلية ،بما في ذلك أي ميزا ٍ
توسع خطة المحاسبة والرقابة المحلية هذه لعام  23-2022العديد من الميزات الرئيسية التي تم تبنيها في التكرار الحالي للخطة العامة الممتدة لثالثة أعوام .أوالً ،يشير تركيز المنطقة إلى تحول حاسم تجاه
مساعدة طالبنا على تنمية مهارات قوية للقرن الواحد والعشرين .ويدل على هذا توسيع استخدام التكنولوجيا كأداة للتعلم وكذلك التركيز على تدريس المهارات الفنية التي سوف تزود الخريجين بقدرة أكبر
على تسويق مهاراتهم في السوق العالمي التنافسي الدولي بشكل متزايد و"صعب الفرص" .وأحد األمثلة على ذلك هو خطة المنطقة للتحول من مبادرة  1:1إلى  2:1لألجهزة الشخصية.
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ثانيًا ،تُخلد خطة المحاسبة والرقابة المحلية هذه تمحور منطقة إمري يونيفايد التعليمية باتجاه تركيز أكبر على ( STEAMالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات) لتجهيز طالبنا للنجاح في
منعكس في العديد من اإلجراءات التي سوف توفر مجموعة متنوعة من فرص اإلثراء لطالبنا.
المجتمع الحديث .وقد تم إلقاء الضوء على هذا التركيز المتزايد في هدفنا العام الثاني وهو
ٌ

ثالثًا ،زادت المنطقة من تنوع ونطاق عروض اإلثراء لطالبنا ،والتي تتدرج من الفنون إلى التكنولوجيا إلى الرياضات .وقد تمت بلورة هذه التطورات في اإلجراءات الواردة ضمن الهدفين الثاني والثالث.

أخيرا ،تم التحول في خطتنا أيضًا تجاه تركيز أكبر على التعليم االجتماعي -االنفعالي والثقافي المنعكس في الهدف العام الثالث للمنطقة.
ً

بشك ٍل عام ،تُظهر خطة المحاسبة والرقابة المحلية لمنطقة إمري يونيفايد التعليمية التزا ًما شدي دًا بالعناية باحتياجات طالبنا األكاديمية واالجتماعية واالنفعالية لتجهيزهم للنجاح في سوق عالمي بشكل متزايد
ومعقد.

الدعم والتحسين الشامالن
يجب على وكالة التعليم المحلية التي تحتوي على مدرسة أو مدارس مؤهلة للدعم والتحسين الشاملين االستجابة للمطالب التالية.

المدارس المحددة
قائمة بالمدارس التابعة لوكالة التعليم المحلية والمؤهلة للدعم والتحسين الشاملين.
ال ينطبق

دعم المدارس المحددة
وصف كيف دعمت وكالة التعليم المحلية أو ستدعم مدارسها المؤهلة في وضع خطط دعم وتحسين شاملين.
ال ينطبق

المتابعة وتقييم الفعالية
وصف كيف ستتابع وكالة التعليم المحلية وتُقيم خطة دعم الطالب وتحسين المدرسة.
ال ينطبق

خطة المحاسبة والرقابة المحلية  23-2022لمنطقة إمري يونيفايد التعليمية

الصفحة  18من 112

إشراك شركاء التعليم
ملخص لعملية إشراك شركاء التعليم وكيف تمت دراسة هذه المشاركة قبل وضع اللمسات األخيرة على خطة المحاسبة والرقابة المحلية.
جمعت خطة المحاسبة والرقابة المحلية هذه المعطيات من العديد من شركاء التعليم :أولياء األمور واألوصياء من خالل عدة استبيانات وفي االجتماعات ،والمعلمين من جميع المدارس ونقابة معلمي إمري
( ،)22/21/3 ،22/3/2 ،21/8/10ومجلس طالب المدارس االبتدائية والثانوية ( 21/6/10( )ESSو ،)22/19/5واللجنة االستشارية ألولياء األمور التابعة لخطة المحاسبة والرقابة
المحلية ( 22/18/2و 22/23/3و )22/26/5واللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية في عموم المنطقة ( ،)22/16/2ومجلس المنطقة التعليمية ( ،)23/5والعاملين المصنفين
(استبيان) ،ولجنة مناهج المجلس ( ،)22/17/3واستشارات من كيتي بابكوك مديرة الخطة المحلية للتعليم الخاص (.)22/10/5( )SPELPA
حصلت كل مجموعة على تحديث بشأن تنفيذ خطة المحاسبة والرقابة المحلية لعام  .2022-2021باإلضافة إلى ذلك ،اقترح شركاء التعليم معظم اإلجراءات الجديدة وساهموا في جميعها .وقد تم جمع هذه

المالحظات عبر عدة استبيانات وأثناء االجتماعات وج ًها لوجه .وتمت ترجمة جميع االست بيانات الموجهة لألسر إلى اللغتين اإلسبانية والعربية ،وهما أبرز لغتين ثانيتين لدينا ،بحيث تستطيع المنطقة جمع
اآلراء واألفكار من المجتمع بأكمله.

تم تحليل جميع بيانات المالحظات هذه بعناية لتحديد األنماط الواردة في اقتراحات المعنيين .وبعد ذلك ،تم ترتيب هذه البيانات حسب األولوية في مقابل رؤية المنطقة ومهمتها وحسب مدى تكرار كل طلب
واألنماط الواردة في المالحظات .وقد وجدت األفكار والتوصيات الناتجة طريقها بشكل مباشر إلى التكرار الحالي من خطة المحاسبة والرقابة المحلية لمنطقة إمري يونيفايد التعليمية.

ملخص للمالحظات التي قدمها شركاء تعليم محددون.
جمعت خطة المحاسبة والرقابة المحلية لمنطقة إمري يونيفايد التعليمية معظم األفكار التي شارك بها شركاء التعليم إلى أقصى مدى ممكن .وقد ركزت العديد من الطلبات واألفكار على االحتياجات

االجتماعية واالنفعالية والنفسية للطالب وعلى ضرورة تسريع التعلم للطالب لتخفيف أثر الجائحة .وفيما يلي بعض البيانات عن أبرز الطلبات:

طلبت نسبة  %35و %7من األسر والعاملين دع ًما أكبر للمواد األكاديمية لتخفيف تأثير فقد التعلم بسبب الجائحة .وقد حددوا فرص مشاركة الطالب في البرامج في تقاطع الرياضيات والتكنولوجيا والفنون
كأولوية قصوى.
طلب  %50من المعلمين وأولياء األمور دع ًما أكبر للطالب المتعثرين بشكل خاص.
اقترحت نسبة  %35.7من جميع المستجيبين دع ًما أكبر للألسر المحتاجة.
طلبت نسبة  %31من األسر تقوية التواصل بين المنزل والمدرسة.
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الصفحة  19من 112

نصحتنا نسبة  %23.8من شركاء التعليم باتخاذ إجراءات لتحسين نسب الحضور.
أيدت نسبة  %23.8إستراتيجيات تجهيز الطالب للجامعة والعمل المهني.

لالطالع على إشارات مرجعية محددة بشأن مالحظات مجموعات معنيين محددة ،الرجاء الرجوع إلى القسم التالي.

وصف ألوجه خطة المحاسبة والرقابة المحلية التي تأثرت بمالحظات محددة من شركاء التعليم.
ٌ
تأثرت اإلجراءات والخدمات التالية بشكل مباشر بمالحظات محددة من كل مجموعة من شركاء التعليم:
•

تصف اإلجراءات رقم  1.2و 1.3و 1.4و 1.6و 1.20و 1.21و 1.23و 1.28و 1.29و 1.31و 1.43و 2.12تدابير تحسين المواد األكاديمية في اللغة اإلنجليزية والرياضيات
والعلوم (المعلمون واألسر)

•

تسرد اإلجراءات رقم  1.9و 1.10و 1.30و 1.34و 1.50و 1.63إستراتيجيات تسريع التحصيل لطالبنا المتعثرين (المعلمون واألسر والطالب وإدارة المنطقة)
ب بالمزيد من برامج اإلثراء بعد المدرسة وفي فصل الصيف
تم تصميم اإلجراءات  1.5و 1.18و 1.22و 1.23و 1.19و 2.1و 2.3و 2.5و 3.2و 1.62و 3.9و 3.10استجابةً لمطل ٍ
(األسر)

•

تُخلد اإلجراءات رقم  3.1و 3.2و 3.3و 3.4و  3.5و 3.6و 3.7و 3.8و 3.10رسالة شركاء التعليم لدينا بشأن أهمية دمج إستراتيجيات من أجل العافية والتعلم االجتماعي -االنفعالي

•

تعكس اإلجراءات رقم  1.8و 1.13و 1.32و 1.44و 1.49و 1.50طلبات مواصلة وزيادة الدعم لمتعلمي اللغة اإلنجليزية (األسر والعاملون)

•

(األسر والمعلمون والطالب والمجلس ولجنة مناهج المنطقة)

•

تصف اإلجراءات رقم  1.22و 1.37و 1.38و 1.52و 1.53و 2.1و 2.10جهودنا لتحسين التعاون مع األسر لزيادة مشاركة أولياء األمور (األسر والطالب والعاملون المعتمدون

•

نتجت اإلجراءات رقم  1.35و 1.37و 1.39و 1.59و 1.60و 1.61و 1.63و 2.6و 3.3و 3.5و 3.7و 3.8و 3.9و 3.10عن مالحظات الشركاء بشأن جهود تحسين الحضور
وتقليل الغياب ومنع الفصل المؤقت (األسر والمعلمون والطالب والعاملون المصنفون)

•

تتمركز اإلجراءات رقم  1.18و 1.20و 1.21و 1.22و 1.23و 1.24و 1.33و 1.34و 2.1و 2.2و 2.5و 2.12و 2.15حول الجهود نحو إعداد أفضل لطالبنا للجامعات والعمل
المهني (األسر والمعلمون والطالب)

•

نتجت اإلجراءات رقم  1.9و 1.10و 1.13و 1.14و 1.30و 1.34و 1.35و 1.39و 1.50و 1.51و 1.54و 1.58و 1.62و 1.63و 2.2و 2.6و 3.1و 3.3و 3.5و 3.8و3.9
عن المالحظات المتعلقة بخدمات الطالب المعاقين ،خاصةً في ضوء تمثيلهم بصورة غير نسبية بين الطالب المتعثرين أكاديميًا واألطفال الذين يتغيبون بشك ٍل كبير والطالب الذين يتعرضون
للفصل المؤقت بشك ٍل أكبر من غيرهم (األسر واالستشارات مع خطة  SELPAوالمعلمون والطالب والعاملون المصنفون).

والمصنفون)
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األهداف واإلجراءات
الهدف
رقم الهدف
1

الوصف
سوف يتم إعداد جميع الطالب للجامعة والعمل المهني من خالل وصول متساوي إلى برامج تعليمية غنية من أجل التمكين االقتصادي والسياسي واالجتماعي .وسوف يكتسب
الطالب ويثبتون المهارات األساسية للقرن الواحد والعشرين ،بما في ذلك التعاون والتواصل وحل المشكالت والتفكير النقدي واالبتكار.

تفسير لسبب وضع وكالة التعليم المحلية لهذا الهدف.
التعليم هو أحد الوسائل األكثر فعالية للتقدم في المجتمع األمريكي المعاصر ولذلك فإن توفير أفضل فرص البرامج سوف يدفع الطالب نحو مستقبل ناجح وإلى حيث سيزدهرون .وقد وضعت منطقة إمري

يونيفايد التعليمية هدف لضمان وصول الطالب إلى مناهج مثيرة لالهتمام وقائمة على معايير كاليفورنيا ويُدرسها معلمونا الخبراء المتفانون لضمان تجهيز خريجين للجامعات و/أو العمل المهني .ومن
خالل تجهيز طالبنا الصغار بمهارات القرن الواحد والعشرين ،فسوف يصبحون مواطنون منتجون وأكفاء في المجتمع الدولي.

القياس وإصدار تقارير النتائج
معيار القياس
شهادات المعلمين

تقرير ويليامز

نتيجة العام 1

الخط األساسي

 100%من معلمي المنطقة
 100%من معلمي المنطقة
حاصلون على أوراق اعتماد
حاصلون على أوراق اعتماد
كاملة وتم تعيينهم عن جدارة في كاملة وتم تعيينهم عن جدارة في
المواد التي يدرسونها لعام
المواد التي يدرسونها.
.2021-2022
 100%من الطالب لديهم
القدرة على الوصول إلى مواد
تدريس متسقة مع معايير والية
كاليفورنيا (.)2020
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 100%من الطالب لديهم
القدرة على الوصول إلى مواد
تدريس متسقة مع معايير والية
كاليفورنيا في عام -2021
.2022

نتيجة العام 2

نتيجة العام 3

النتيجة المرجوة لعام –2023
24
سوف تحصل نسبة  %100من
معلمي المنطقة على أوراق
اعتماد كاملة ويتم تعيينهم عن
جدارة في المواد التي يدرسونها.
سوف تكون لدى نسبة %100
من الطالب القدرة على الوصول
إلى مواد تدريس متسقة مع
معايير والية كاليفورنيا.

الصفحة  21من 112

معيار القياس
نسبة التخرج -لوحة معلومات

الخط األساسي
 100%في عام 2019

مدارس كاليفورنيا

نتيجة العام 1
بيانات عام  2022غير متاحة
حاليًا .في عام  ،2021كانت

نتيجة العام 2

نتيجة العام 3

النتيجة المرجوة لعام –2023
24
نسبة التخرج %100

النسبة  ،%95حسب

.DataQuest
بيانات تقييم Smarter
 -Balancedالبرنامج

األكاديمي المبكر -آداب اللغة

اإلنجليزية عام 2019

"جاهز"" %12.96 :جاهز
بشروط"%29.63 :

بيانات عام  2022غير متاحة
بعد.

استبدال معيار القياس هذا بمعيار
قياس من لوحة معلومات
مدارس كاليفورنيا.

في عام " ،2021جاهز":
" 10.81%جاهز بشروط":
18.92%

بيانات تقييم Smarter
 -Balancedالبرنامج
األكاديمي المبكر -الرياضيات

نظرا للتوقف عن استخدام
ً
بيانات البرنامج األكاديمي
المبكر ( ،)EAPسوف يتم

" :2019جاهز"%10.91 :

بيانات عام  2022-2021غير

"جاهز"" %20 :جاهز

"جاهز بشروط"%12.73 :

متاحة بعد.

بشروط".%22 :

في عام ،2021
"جاهز"" %4.88 :جاهز

بشروط"%4.88 :
()DataQuest
تحقيق متطلبات A-G

حققت نسبة  %65من الطالب

بيانات عام  22-2021غير

متطلبات  A-Gفي عام 2020؛ متاحة حاليًا.

سوف تلبي نسبة  %75من
الطالب متطلبات A-G

 - 72.5%في عام 2021
()DataQuest
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معيار القياس

الخط األساسي

نتيجة العام 1

فئة التغير في عموم المنطقة في  36.2نقطة تحت المعدل في
آداب اللغة اإلنجليزية كما تشير عام  ،2019لوحة معلومات
إليه الدالئل الواردة في لوحة
مدارس كاليفورنيا؛
تم جمع البيانات التالية من
معلومات مدارس كاليفورنيا
مصادر محلية ومصادر الوالية
لعام :2021

نتيجة العام 2

نتيجة العام 3

النتيجة المرجوة لعام –2023
24
 27نقطة أو أقل تحت المعدل

مدرسة إمري الثانوية ،حققت
نسبة  %29.73من الطالب
المعيار أو تجاوزوه
مدرسة آنا ييتس اإلعدادية-
حققت نسبة  %37من الطالب
درجات في مستوى الصف أو
أعلى في تقييمات IReady
مدرسة آنا ييتس االبتدائية-
حققت نسبة  %42من الطالب
درجات في مستوى الصف أو
أعلى في تقييمات IReady
فئة التغير في عموم المنطقة في  60.6نقطة تحت المعدل في
الرياضيات كما تشير إليه
عام  ،2019لوحة معلومات
الدالئل الواردة في لوحة
مدارس كاليفورنيا؛
معلومات مدارس كاليفورنيا
تم جمع البيانات التالية من
مصادر محلية ومصادر الوالية
لعام :2021

بيانات تغير لوحة المعلومات
لعام  2021غير متاحة حاليًا
بسبب فيوروس كوفيد.

 52نقطة أو أقل تحت المعدل

المدارس االبتدائية والثانوية -
9.76%
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معيار القياس

الخط األساسي

نتيجة العام 1

نتيجة العام 2

نتيجة العام 3

النتيجة المرجوة لعام –2023
24

تم تحقيق المعدل أو تجاوزه
للرياضيات
مدرسة آنا ييتس اإلعدادية-
حققت نسبة  %24من الطالب
درجات في مستوى الصف أو
أعلى في تقييمات  IReadyفي
الرياضيات
مدرسة آنا ييتس االبتدائية-
حققت نسبة  %39من الطالب
درجات في مستوى الصف أو
أعلى في تقييمات  IReadyفي
الرياضيات
فئة تغير الطالب المعاقين في
آداب اللغة اإلنجليزية ،حسب
لوحة معلومات مدارس
كاليفورنيا

 125.8نقطة تحت المعدل في
عام  ،2019لوحة معلومات
مدارس كاليفورنيا.

فئة تغير الطالب المعاقين في
الرياضيات ،حسب لوحة
معلومات مدارس كاليفورنيا

 126.3نقطة تحت المعدل في
عام  ،2019لوحة معلومات
مدارس كاليفورنيا

البيانات غير متاحة بسبب
فيروس كوفيد.

 115نقطة أو أقل تحت المعدل

على الرغم من ذلك ،حققت نسبة
 19%من طالب التعليم الخاص
الذين شاركوا في آخر تقييم
مرجعي محلي آلداب اللغة
اإلنجليزية درجات في مستوى
الصف أو أعلى في تقييمات
.)2022( IReady
البيانات غير متاحة بسبب
فيروس كوفيد .على الرغم من

 112نقطة أو أقل تحت المعدل

ذلك ،حققت نسبة  %35من
طالب التعليم الخاص الذين
شاركوا في آخر تقييمات
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معيار القياس

الخط األساسي

نتيجة العام 1

نتيجة العام 2

نتيجة العام 3

النتيجة المرجوة لعام –2023
24

مرجعية محلية للرياضيات
درجات في مستوى الصف أو
أعلى في تقييمات IReady
(.)2022
فئة تغير متعلمي اللغة اإلنجليزية  54.5نقطة تحت المعدل في
في آداب اللغة اإلنجليزية ،حسب عام  ،2019لوحة معلومات
مدارس كاليفورنيا
لوحة معلومات مدارس
كاليفورنيا

فئة تغير متعلمي اللغة اإلنجليزية  70.4نقطة تحت المعدل في
في الرياضيات ،حسب لوحة
عام  ،2019لوحة معلومات
معلومات مدارس كاليفورنيا
مدارس كاليفورنيا

البيانات المتعلقة بفئة التغير غير
متاحة حاليًا .على الرغم من

 40نقطة أو أقل تحت المعدل

ذلك ،حققت نسبة  %32من
الطالب متعلمي اللغة اإلنجليزية
الذين خضعوا للتقييم المرجعي
للمنطقة في منتصف العام
درجات في مستوى الصف أو
أعلى في تقييمات IReady
(.)2022
البيانات غير متاحة بعد.

 55نقطة أو أقل تحت المعدل

حققت نسبة  %40من الطالب
متعلمي اللغة اإلنجليزية الذين
شاركوا في آخر تقييم مرجعي
محلي للرياضيات درجات في
مستوى الصف أو أعلى في
تقييمات .)2022( IReady

تمت مالحظة  %80تقريبًا من في مدرسة آنا ييتس اإلعدادية،
البيانات من جوالت
التدريس/التعلم ومن مالحظات المعلمين في المدارس االبتدائية يمكن مالحظة  %85من
واإلعدادية والثانوية أثناء تنفيذ المعلمين أثناء تنفيذ إستراتيجيات
المدير في الفصل.
تطوير اللغة اإلنجليزية المتكامل
إستراتيجيات تطوير اللغة
عبر المحتوى مع متعلمي اللغة
اإلنجليزية المتكامل عبر
اإلنجليزية؛ وفي مدرسة آنا
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سوف تتم مالحظة  %100من
المعلمين في المدارس االبتدائية
واإلعدادية والثانوية أثناء تنفيذ
إستراتيجيات تطوير اللغة
اإلنجليزية المتكامل عبر
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نتيجة العام 1
ييتس االبتدائية :تستخدم نسبة

المحتوى مع متعلمي اللغة
اإلنجليزية في عام  90% .21-2020من المعلمين هذه
اإلستراتيجيات .على الرغم من

نتيجة العام 2

نتيجة العام 3
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المحتوى مع متعلمي اللغة
اإلنجليزية.

ذلك ،في المدارس االبتدائية
والثانوية ،بالرغم من أن معظم
المعلمين يُدرسون المفردات
بشكل واضح ،لكن هناك حاجة
إلى االستخدام المنتظم
إلستراتيجيات تطوير اللغة
اإلنجليزية المتكامل اإلضافية
(.)2021-2022
تمت مالحظة نسبة  %50تقريبًا في مدرسة آنا ييتس االبتدائية،
البيانات من جوالت
تستخدم نسبة  %95من
التدريس/التعلم ومن مالحظات من العاملين أثناء تنفيذ
المعلمين إستراتيجيات التفاضل
إستراتيجيات التفاضل الفعالة
المديرين في الفصول
ونهج التصميم العام للتعلم؛ وفي
وطرق التدريس المتسقة مع
مدرسة آنا ييتس اإلعدادية،
مبادئ التصميم العام للتعلم
( )UDLلتلبية احتياجات جميع تستخدم نسبة  %100من
المعلمين هذه األساليب وتتعاون
المتعلمين ،خاصةً الطالب
محدودي الدخل ومتعلمي اللغة لمناقشة الفعالية باستخدام
اإلنجليزية والطالب الذين لديهم الطالب المحوريين.
احتياجات في التعلم وشباب
في المدارس االبتدائية والثانوية،
التبني في عام .21-2020
يستخدم بعض المعلمين
إستراتيجيات التفاضل ،ولكن
هناك حاجة لمزيد من التطوير
المهني والتعاون عندما يتعلق
األمر بالتفاضل والتصميم العام
للتعلم (.)2022-2021
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سوف تتم مالحظة  %80على
األقل من أعضاء هيئة التدريس
أثناء تنفيذ إستراتيجيات التفاضل
الفعالة وأساليب التدريس المتسقة
مع مبادئ التصميم العام للتعلم
( )UDLلتلبية احتياجات جميع
المتعلمين ،خاصةً الطالب
محدودي الدخل ومتعلمي اللغة
اإلنجليزية والطالب الذين لديهم
احتياجات تعلم والطالب
المعاقين وشباب التبني.
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اختبارات تحديد المستوى
المتقدمة

الخط األساسي

حققت نسبة  %15من الطالب
درجة  3أو أعلى

نتيجة العام 1

نتيجة العام 2

نتيجة العام 3
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بيانات عام  2022غير متاحة
بعد.

زيادة نسبة النجاح في اختبارات
تحديد المستوى المتقدمة إلى
نسبة  %30للطالب الذين

جميع المعلمين حاصلون على
شهادة ( CLADالتطوير

سوف تتم مالحظة نسبة %100

حصلوا على درجة  3أو أكبر.

ينفذ العديد من المعلمين
تطوير اللغة اإلنجليزية المتكامل إستراتيجيات تطوير اللغة
اإلنجليزية المتكاملة؛ ويحصل
والمخصص -مالحظات
اللغوي واألكاديمي عبر
الطالب على تطوير اللغة
الفصول والبيانات من جوالت
الثقافات) وهم مسؤولون عن
اإلنجليزية المخصص إلى المدى
التدريس/التعلم
توفير تطوير اللغة اإلنجليزية
الذي يسمح به الجدول.
المتكامل والمخصص لطالبهم
من متعلمي اللغة اإلنجليزية؛
وبالتالي ،تحصل نسبة %100

من المعلمين أثناء تنفيذ
إستراتيجيات تطوير اللغة
اإلنجليزية المتكامل؛ ويحصل
الطالب على تطوير اللغة
اإلنجليزية المخصص إلى المدى
الذي يسمح به الجدول.

من الطالب على تطوير اللغة
اإلنجليزية المخصص.
في مدرسة آنا ييتس ،يحصل
جميع متعلمي اللغة اإلنجليزية
على تطوير اللغة اإلنجليزية
المخصص من متخصص
تطوير اللغة اإلنجليزية أو معلم
الفصل أو عبر .iReady
في المدرسة الثانوية ،تم
تخصيص فصل تطوير لغة
إنجليزية لنسبة  %75تقريبًا من
متعلمي اللغة اإلنجليزية تحت
قيادة متخصص تطوير لغة
إنجليزية بنا ًء على قرارات
البرنامج التي تم اتخاذها لتناسب
خطة المحاسبة والرقابة المحلية  23-2022لمنطقة إمري يونيفايد التعليمية
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احتياجات كل طالب على أفضل
نحو .ويحصل باقي الطالب
على هذا الدعم من معلمي المادة
األساسية الذين يوفرون تعلم
اللغة اإلنجليزية المخصص
والمتكامل في فصولهم
(.)2021-2022

لوحة معلومات مدارس
كاليفورنيا -2019 ،الغياب
المزمن

الطالب المعاقون (:)SWD

الطالب المعاقون (:)SWD

تحسين الحضور بنسبة %4

الطالب بشكل مزمن؛ جميع
الطالب :تتغيب نسبة %21.8

اعتبارا من 22/6/4
مزمن
ً

.24

تتغيب نسبة  %23.8من

تتغيب نسبة  %29.7بشكل

بحلول العام الدراسي -2023

بشكل مزمن.
نسبة إعادة تصنيف متعلمي اللغة نسبة إعادة تصنيف متعلمي اللغة البيانات غير متاحة بعد.
اإلنجليزية
اإلنجليزية  %11.9في عام

نسبة إعادة تصنيف متعلمي اللغة
اإلنجليزية %20

2019-2020
نسبة متعلمي اللغة اإلنجليزية
الذين أحرزوا تقد ًما تجاه إجادة
اللغة اإلنجليزية حسب مؤشر
الوالية لتقدم متعلمي اللغة
اإلنجليزية في لوحة معلومات
مدارس كاليفورنيا.

 62.9%في عام 2019

عضوية أولياء األمور في اللجنة شاركت نسبة  %3من أولياء
االستشارية ألولياء األمور
األمور في اللجنتين في عام
التابعة للمنطقة واللجنة
.2020-2021

البيانات غير متاحة حاليًا.

75%

كانت مشاركة أولياء األمور
منخفضة للغاية بسبب الجائحة.

نسبة عضوية أولياء األمور في
اللجنتين .%10

أجابت نسبة  %7من أولياء
األمور على استبيانات المنطقة
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الخط األساسي

االستشارية لمتعلمي اللغة
اإلنجليزية التابعة للمنطقة.

نتيجة العام 1

24

وشاركت بهذه الطريقة في
اللجنتين.

نسبة إكمال مسار التعليم الفني
المهني

ال يتوفر تسلسل كامل للدورات
التدريبية حاليًا.

معدل التسرب -المدرسة

حاليًا ،معدل التسرب في مدرسة معدل التسرب في مدرسة آنا
ييتس اإلعدادية هو %0
آنا ييتس اإلعدادية هو .%0

اإلعدادية

نتيجة العام 2

نتيجة العام 3

النتيجة المرجوة لعام –2023

ليس لدينا تسلسل كامل للدورات
التدريبية حاليًا.

سوف تُكمل نسبة  %30من
الطالب الذين سجلوا في التعليم
الفني المهني تسلسل المسار
الكامل
الحفاظ على معدل التسرب عند
نسبة .%0

()2021-2022
معدل التسرب في المدرسة
الثانوية -لوحة معلومات مدارس

 0%في عام 2021

معدل التسرب في المدارس
االبتدائية والثانوية هو %0
()2021-2022

كاليفورنيا

الحفاظ على نسبة التسرب في
المدرسة الثانوية عند .%0

نسبة الفصل النهائي للطالب

كانت نسبة الفصل النهائي
للطالب  %0في عام 2021

نسبة الفصل النهائي في المنطقة
.)2022 -2021( 0%

الحفاظ على نسبة الفصل النهائي
عند  %0في عموم المنطقة.

استبيان األطفال األصحاء

ذكرت نسبة  %72من طالب

البيانات الحديثة غير متاحة بعد.

سوف تذكر نسبة  %80من

عبر مدارس المنطقة.
المدرسة االبتدائية في الصف 5
أن هناك تواصل مع المدرسة
ونسبة  %64من طالب
المدرسة اإلعدادية أنهم يتمتعون
بعالقات حانية من البالغين في
المدرسة ونسبة  %52من
طالب المدرسة الثانوية أنهم
يتمتعون بعالقات حانية من
البالغين في المدرسة.
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طالب المدرسة االبتدائية في
الصف  5أنهم يشعرون بوجود
تواصل مع المدرسة ونسبة
 70%من طالب المدرسة
اإلعدادية أنهم يتمتعون بعالقات
حانية من البالغين في المدرسة
ونسبة  %60من طالب
المدرسة الثانوية أنهم يتمتعون
بعالقات حانية من البالغين في
المدرسة.

الصفحة  29من 112

معيار القياس
جدول الدورات التدريبية
للمدارس االبتدائية والثانوية
وتقرير ويليامز

نتيجة العام 1

الخط األساسي

يتمتع الطالب بإمكانية الوصول يتمتع الطالب بإمكانية الوصول
إلى مجموعة متنوعة من
إلى مجموعة متنوعة من
الدورات التدريبية التي تشتمل الدورات التدريبية التي تشتمل
على وتتجاوز متطلبات قانون
على وتتجاوز متطلبات قانون
التعليم في كاليفورنيا
التعليم في كاليفورنيا (-2021

نتيجة العام 2

نتيجة العام 3
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الحفاظ على وتوسيع المسار
العام للدراسات القوية وذات
المعنى للطالب.

.)2022

زيادة عدد الطالب الذين
شارك  97طالبًا في دورة التعليم يشارك  104طالب في دورة
يشاركون في دورة التعليم الفني الفني المهني في عام  -2020التعليم الفني المهني في العام
المهني ويكملونها.
الدراسي .2022-2021
2021

تقرير ويليامز

سوف تشارك نسبة  %90من
طالب المدارس االبتدائية
والثانوية ،إلى المدى الذي يسمح
به الجدول ،في دورة التعليم
الفني المهني ويكملونها.

جميع منشآت المدارس نظيفة
وآمنة وتتم صيانتها
باإلصالحات المناسبة

 98.8%من منشآت المدارس
نظيفة وآمنة وتتم صيانتها
باإلصالحات المناسبة بتصنيف
"جيد" ،حسب تدقيق ويليامز

إجراء جديد

ال تتوفر تسلسالت كاملة
لدورات التعليم الفني المهني
التدريبية في عام .22-21

سوف تكمل نسبة  %50من
الطالب كالً من دورات A-G
التدريبية وتسلسل دورات التعليم
الفني المهني التدريبية.

حاليًا ،ال توجد طريقة منهجية
لتقييم فعالية األهداف الموضوعة

سوف تكتب نسبة  %100من

سوف تكون جميع منشآت
المدارس نظيفة وآمنة وتتم
صيانتها باإلصالحات المناسبة.

لعام .2021

نسبة إكمال ك ٍل من
دورات  A-Gالتدريبية
والدورات التدريبية التي تحقق
متطلبات التعليم الفني المهني

وضع أهداف مناسبة وتنفيذ
عمليات التدخل األكاديمية

إجراء جديد

خطة المحاسبة والرقابة المحلية  23-2022لمنطقة إمري يونيفايد التعليمية

متخصصي التعليم في المنطقة
الصفحة  30من 112
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الخط األساسي

للطالب ذوي االحتياجات
الخاصة.

نتيجة العام 1
للطالب ذوي االحتياجات
الخاصة.

نتيجة العام 2

نتيجة العام 3

النتيجة المرجوة لعام –2023
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األهداف الفعالة للطالب
المسجلين في خطط التعليم
الفردي .سوف يتم تحديد
عمليات التدخل وتنفيذها بشكل
منهجي بنا ًء على تقارير التقدم
نحو األهداف.

زيادة نسبة التسجيل في روضة
األطفال االنتقالية؛ وسائل دعم
أفضل للطالب حسب مالحظات
أولياء األمور في االستبيانات.

إجراء جديد

نتائج معايير القياس االجتماعية -إجراء جديد
االنفعالية من استبيان األطفال
األصحاء لوالية كاليفورنيا
( )CHKSوزيادة درجات

 ،)2021ذكر العديد من

إجراء جديد

سوف تتاح الفرصة للطالب في
الصفوف من روضة األطفال
االنتقالية إلى الصف السادس
للمشاركة في األنشطة األكاديمية
وأنشطة اإلثراء وأنشطة التعلم
االجتماعي االنفعالي لمدة تصل
إلى  9ساعات يوميًا و 30يو ًما
في العطلة المدرسية في عام
.2022-2023

إجراء جديد

تتمتع نسبة  %100من الطالب

سوف تتمتع نسبة  %100من

غير المكررين بإمكانية الوصول
إلى التدريس واستعادة نقاط
االئتمان.

الطالب غير المكررين بإمكانية
الوصول إلى التدريس واستعادة
نقاط االئتمان.

المدرسة

توفير إمكانية الوصول إلى
استعادة نقاط االئتمان وفرص
التدريس للطالب المتضررين

في آخر استبيان ( CHKSعام
الطالب أنهم شعروا باالكتئاب
والتغريب واحتاجوا إلى أدوات
للدعم االنفعالي.

االختبارات في  CAASPPفي
الرياضيات والقراءة.
تمديد وقت التعلم  -جداول

هناك  17طالبًا في روضة
األطفال االنتقالية في عام
2021-2022

سوف يزيد التسجيل في روضة
األطفال االنتقالية بنسبة %30
مقارنةً بالتسجيل في عام
.2022-23
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اجتماعيًا  -اقتصاديًا وشباب
التبني ومتعلمي اللغة اإلنجليزية.

اإلجراءات
العنوان
منشآت المدارس

الوصف
مواصلة ضمان أن منشآت المدارس نظيفة وبحالة جيدة.

رقم اإلجراء

1.2

تحسين أداء الطالب في آداب
اللغة اإلنجليزية ،روضة
األطفال االنتقالية

مواصلة تنفيذ إستراتيجيات التدريس ،برنامج أكاديمي مبكر لروضة األطفال االنتقالية يتسق مع مبادرة
المعايير الحكومية لألساس المشترك ( )Common Coreسوف تتعاون معلمة روضة األطفال

1.3

تحسين أداء الطالب في آداب
اللغة اإلنجليزية ،روضة
األطفال 5 -

1.1

إجمالي األموال
دوالرا
1.591.22
ً

مساهم
ال
X

دوالرا
144.690.02
ً

نعم
X

االنتقالية مع زمالئها معلمي الحضانة وروضة األطفال لضمان ترابط التدريس .سوف يركز المعلم
عن قصد على توفير الدعم اإلضافي للمجموعات الفرعية من الطالب المتأخرين عن أقرانهم في
الصفوف األعلى -الطالب المعاقين والطالب اآلسيويين ومتعلمي اللغة اإلنجليزية .سوف يتابع مدير
المدرسة االبتدائية دقة التنفيذ.

مواصلة تنفيذ  !Reach for Readingبرنامج يتسق مع مبادرة  Common Coreللصفوف

دوالرا
834.663.46
ً

نعم
X

من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف الخامس .سوف يركز المعلمون عن قصد على توفير دعم

تفاضلي إضافي للمجموعات الفرعية للطالب المتأخرين عن أقرانهم حسب بيانات عام  2019من
لوحة معلومات مدارس كاليفورنيا ،وبيانات التقييمات المرجعية الحالية ،وتقييمات البرامج  -الطالب
المعاقين والطالب اآلسيويين ومتعلمي اللغة اإلنجليزية .سوف يتابع مدير المدرسة االبتدائية دقة

التنفيذ.
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العنوان

الوصف

رقم اإلجراء
1.4

تحسين أداء الطالب في آداب
اللغة اإلنجليزية ،صفوف
المرحلة الثانوية

مواصلة توفير دعم التدريب والتوجيه لمنهج القراءة والكتابة التفسيرية ( )ERWCلمعلمي المدارس

1.5

القراءة الصيفية المرتبطة
بالثقافة

توفير كتب أدبية جاهزة مرتبطة بالثقافة للطالب ليصطحبوها إلى المنزل ويقرأوها أثناء فصل
الصيف .وسوف يعزز هذا عادات القراءة ويمنع فقد التعلم أثناء الصيف ويبني مكتبات الطالب

1.6

تحسين أداء الطالب في
الرياضيات ،الصفوف من
روضة األطفال االنتقالية إلى
12

مواصلة تنفيذ برنامج  Eureka Mathالمعتمد من مجلس منطقة إمري يونيفايد التعليمية والمستند
إلى المعايير في الصفوف من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف  .12سوف يركز المعلمون عن

1.7

تحسين أداء الطالب في
الرياضيات ،الصفوف 8-7

إجمالي األموال

مساهم

دوالرا
487.952.06
ً

نعم
X

اإلعدادية والثانوية .سوف ينخرط المربون في استفسارات المعلمين الميسرة المستمرة التعاونية بشأن

تعلم الطالب مع التركيز الواضح على المتعلمين المتعثرين ،بمن فيهم الطالب المعاقين ومتعلمي اللغة
اإلنجليزية والطالب اآلسيويين .وسوف يشتمل العمل على مراجعة البيانات لتحسين مخرجات الطالب

بنا ًء على األدلة المتعددة المستمدة من مصادر تقييم متعددة.

دوالرا
29.628.64
ً

نعم
X

المنزلية في إطار جه ٍد لزيادة/دعم اإللمام بالقراءة والكتابة.

دوالرا
1.120.656.41
ً

نعم
X

قصد على توفير دعم تفاضلي إضافي للمجموعات الفرعية للطالب المتأخرين عن أقرانهم حسب
بيانات عام  2019من لوحة معلومات مدارس كاليفورنيا ،وبيانات التقييمات المرجعية الحالية،
وتقييمات البرامج .وسوف يُحسن هذا من أداء الطالب المعاقين والطالب اآلسيويين في الرياضيات.
وسوف يعكس أيضًا االتجاه الهابط ويقلل من فجوة األداء لمتعلمي اللغة اإلنجليزية في مادة
الرياضيات .وسوف يتابع المديرون دقة التنفيذ أثناء مالحظات الفصول ،وسوف ي ُِّقيم المعلمون التنفيذ
أثناء جوالت التدريس/التعلم.

تحديد برنامج رياضيات إضافي وتجريبه في الصفين  7و.8
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 0.00دوالر

ال
X

الصفحة  33من 112

العنوان
دعم تطوير اللغة اإلنجليزية
سوف تحصل نسبة  %100من متعلمي اللغة اإلنجليزية على تدريس تطوير اللغة اإلنجليزية المتكامل
المتكامل والمخصص لمتعلمي
والدعم األكاديمي ،بنا ًء على أداء الطالب في تقييمات إجادة اللغة اإلنجليزية  .ELPACبنا ًء على
اللغة اإلنجليزية.
احتياجات متعلمي اللغة اإلنجليزية ،سوف يحصلون على تدريس تطوير اللغة اإلنجليزية المخصص
ألكبر مدى يسمح به الجدول.

إجمالي األموال
دوالرا
106.951.90
ً

رقم اإلجراء

1.9

بدوام كامل لدعم الطالب المتعثرين في مدرسة آنا
معلم تدخل في اإللمام بالقراءة تمويل وظيفة معلم تدخل في اإللمام بالقراءة والكتابة
ٍ
والكتابة
بدوام كامل في مدرسة ييتس االبتدائية .وعكس االتجاه الهابط وتقليل فجوة األداء للطالب المعاقين في آداب اللغة اإلنجليزية
ٍ
آنا ييتس االبتدائية
باستخدام دعم مجموعات صغيرة مستهدفة.

دوالرا
110.655.37
ً

1.10

توفر مصادر التدخل وتسريع توفير فرص التدخل وتسريع التحصيل للطالب في الصفوف من روضة األطفال إلى الصف 8
التحصيل في مدرستي آنا ييتس باستخدام  ،IReadyوهي منصة قراءة ورياضيات رقمية تكيفية أثناء مجموعات التدخل والتدريس
االبتدائية واإلعدادية فرص
بعد المدرسة.
التدخل وتسريع التحصيل
للطالب في الصفوف من
روضة األطفال إلى الصف 8
باستخدام  ،IReadyوهي
منصة قراءة ورياضيات رقمية
تكيفية أثناء مجموعات التدخل
والتدريس بعد المدرسة.

دوالرا
61.042.25
ً

1.11

فرص العلوم لطالب مدرسة آنا بالتعاون مع أكاديمية  ،Community Resources for Scienceسوف ينفذ المعلمون في
ييتس االبتدائية
مدرسة آنا ييتس االبتدائية  ،Mystery Scienceوهو منه ٌج من الجيل التالي يتسق مع معايير
العلوم ،والذي جربه العديد من المعلمين في العام الماضي .وسوف يشارك المعلمون في تطوير مهني

دوالرا
147.282.44
ً

1.8

الوصف

مساهم
نعم
X

ال
X

نعم
X

نعم
X

مستمر ويطورون الكفاءة في إستراتيجيات أفضل الممارسات لتدريس العلوم في سياق هذا البرنامج.
تمويل مجموعات العلوم لمعلمي مدرسة آنا ييتس االبتدائية.

1.12

منهج تجريبي للدراسات
االجتماعية لمدرسة آنا ييتس
االبتدائية

تجريب منهج جديد للدراسات االجتماعية يتسق مع إطار عمل الدراسات االجتماعية/التاريخ في

دوالرا
52.568.57
ً

نعم
X

كاليفورنيا في مدرسة آنا ييتس االبتدائية.

خطة المحاسبة والرقابة المحلية  23-2022لمنطقة إمري يونيفايد التعليمية

الصفحة  34من 112

رقم اإلجراء
1.13

العنوان

الوصف

إجمالي األموال

تضمين جميع مبادرات المنطقة سوف تحصل نسبة  %100من متعلمي اللغة اإلنجليزية وشباب التبني والطالب محدودي الدخل
للمجموعات الفرعية للطالب
والطالب المعرضين للخطر في جميع اإلحصاءات السكانية على دعم من خالل جميع المبادرات
الكبرى للمنطقة ،بما في ذلك مركز المدرسة الثانوية للتأهيل للجامعيات والعمل المهني والمدرسة
الصيفية.

ال
X

1.14

موارد لطالب التعليم الخاص

مواصلة توفير إمكانية الوصول إلى المناهج التكميلية القائمة على أجهزة الكمبيوتر والمواقع
اإللكترونية لدعم الطالب في احتياجات التعلم.

 2.400.00دوالر

1.15

برنامج الفنون في مدرستي آنا
ييتس االبتدائية واإلعدادية

مواصلة تمويل وظيفة معلم فنون مشترك بدوام كامل لمدرستي آنا ييتس االبتدائية واإلعدادية.

دوالرا
126.031.41
ً

1.16

التربية البدنية

مواصلة تمويل معلم تربية بدنية لمادة واحدة.

دوالرا
131.626.07
ً

1.17

برنامج الموسيقى في مدرسة آنا توفير تدريس الموسيقى في مدرسة آنا ييتس اإلعدادية بجدول تبادلي بين الصفوف.
ييتس اإلعدادية

1.18

برنامج التواصل األكاديمي
المبكر

1.19

اختبارات AP

سوف تحصل نسبة  %100من طالب المدرسة الثانوية على إمكانية الوصول إلى مستشار برنامج

مساهم

ال
X

نعم
X

ال
X

دوالرا
28.545.33
ً

نعم
X

 25.000.00دوالر

ال
X

تواصل أكاديمي مبكر ( )EAOPلزيادة إمكانية الوصول لالستعداد للجامعات للطالب غير
المكررين.

توفير وسائل الدعم لطالب المدارس االبتدائية والثانوية لزيادة عدد الطالب الناجحين في اختبار AP
بدرجة  3أو أعلى .وتوفير المساعدة أثناء التدريس بعد المدرسة وباستخدام البرامج الرقمية ،مثل

ال
X

.Edgenuity
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الصفحة  35من 112

رقم اإلجراء
1.20

الوصف
العنوان
زيادة عدد الطالب الذين يحققون متطلبات البرنامج األكاديمي المبكر في آداب اللغة اإلنجليزية من
برنامج التواصل األكاديمي
المبكر  -آداب اللغة اإلنجليزية خالل تحسين إستراتيجيات التدريس التفاضلية واستخدام وسائل دعم التدخل المستهدفة.

1.21

برنامج التواصل األكاديمي
المبكر  -الرياضيات

1.22

مركز التأهيل للجامعات والعمل سوف تحصل نسبة  %100من الطالب ذوي االحتياجات الخاصة ومتعلمي اللغة اإلنجليزية وشباب
المهني في المدارس االبتدائية
التبني والطالب المتضررين اجتماعيًا  -اقتصاديًا في المدارس االبتدائية والثانوية على إمكانية
والثانوية
الوصول إلى مركز التأهيل للجامعات والعمل المهني .مواصلة تعزيز التعاون بين أولياء األمور

إجمالي األموال

مساهم
ال
X

ال

زيادة عدد الطالب الذين يحققون متطلبات البرنامج األكاديمي المبكر في آداب اللغة اإلنجليزية من
خالل تحسين إستراتيجيات التدريس التفاضلية واستخدام وسائل دعم التدخل المستهدفة.

X

 25.000.00دوالر

ال
X

والمعلمين لتحسين نسب التخرج .شراء وتنفيذ منصة تأهيل للجامعات والعمل المهني لطالب المدارس
االبتدائية والثانوية لمساعدتهم على التخطيط واالستعداد لمستقبل بعد المرحلة الثانوية.

1.23

دورات تحديد مستوى متقدمة
في المدارس االبتدائية والثانوية

1.24

التعاون مع شركاء الصناعات
المحلية والتدريب العملي

1.25

التسجيل المزدوج في الكليات
المجتمعية

تنفيذ دورات  APالتدريبية التالية في المدارس االبتدائية والثانوية :األحياء  APوالفنون ثنائية األبعاد

دوالرا
13.255.06
ً

نعم
X

 APواإلحصاء  APوالتفاضل والتكامل  APوعلوم الكمبيوتر  .APوسوف يسهل توفير فرص AP
لطالب المدرسة الثانوية استعدادهم للجامعة وتعزيز المساواة.

تزويد طالب المدارس االبتدائية والثانوية بفرص التدريب العملي والتعاون مع الصناعة المحلية.

 12.000.00دوالر

نعم
X

وسوف يزيد هذا من مشاركة جميع الطالب وسوف يفيد على وجه الخصوص الطالب محدودي الدخل
ومتعلمي اللغة اإلنجليزية والطالب ذوي االحتياجات الخاصة وشباب التبني.

مواصلة التعاون مع الكليات المجتمعية لتوفير فرص التسجيل المزدوج ومشاركة الطالب في التخطيط
المهني والتخطيط للجامعات.
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 7.000.00دوالر

ال
X

الصفحة  36من 112

رقم اإلجراء
1.26

العنوان
التعليم الفني المهني

الوصف
سوف تتمتع نسبة  %100من طالب المدارس الثانوية بإمكانية الوصول إلى مسار تعليم فني مهني

إجمالي األموال
دوالرا
150.328.19
ً

مساهم
ال
X

مفصل واضح.

1.27

Maker’s Space

1.28

وظيفة علوم إضافية بدوام كامل مواصلة توظيف معلم علوم ثاني بدوام كامل في المدرسة الثانوية للحفاظ على عدد عروض العلوم.
في المدارس االبتدائية والثانوية

تمويل مختبر  Maker's Spaceفي المدارس االبتدائية والثانوية وتوفير هذه الدورة التدريبية
لطالب المدرسة الثانوية.

األولوية  - 7إتاحة الدورة التدريبية .سوف يتم تسجيل نسبة  %100من طالب الصف  9في العلوم.

1.29

عروض العلوم في المدارس
االبتدائية والثانوية

1.30

فرص استعادة نقاط االئتمان في مواصلة توفير المصادر الرقمية وبرامج الدعم .مثل  ،Edgenuityللطالب الذين رسبوا في دورات
المدارس االبتدائية والثانوية
 A-Gالتدريبية بهدف استعادة نقاط االئتمان.

1.31

أنشطة حماية الملف الشخصي مواصلة إشراك طالب المدارس االبتدائية والثانوية ،بمن فيهم متعلمي اللغة اإلنجليزية والطالب
المعاقين وشباب التبني والطالب محدودي الدخل في أنشطة حماية الملف الشخصي القائمة على
القائمة على المشروعات
المشروعات ،والتي تُعزز الجاهزية للجامعات والعمل المهني .وتقترح األبحاث أن الطالب غير

 70.000.00دوالر

نعم
X

دوالرا
86.298.20
ً

دوالرا
4.894.47
ً

نعم
X

نعم
X

()6

دوالرا
50.850.00
ً

نعم
X

 300.00دوالر

ال
X

بقدر أكبر
المكررين الذين يقدمون أعمالهم ويدافعون عنها يشاركون بشكل أكبر ويكونوا جاهزين ٍ
لممارسة المواطنة بنجاح في المجتمع العصري.

1.32

برنامج آداب اللغة
اإلنجليزية/تطوير اللغة

مواصلة دعم متعلمي اللغة اإلنجليزية وأثرهم من خالل االستثمار في وظيفة معلم تطوير لغة إنجليزية
بدوام كامل مشترك بين المدرستين الثانوية واإلعدادية.

دوالرا
154.446.92
ً

نعم
X

اإلنجليزية لصفوف المرحلة
الثانوية
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الصفحة  37من 112

رقم اإلجراء

العنوان
دعم  SATلطالب المدارس
االبتدائية والثانوية

سوف تتمتع نسبة  %100من طالب المدارس االبتدائية والثانوية بإمكانية الوصول إلى أنشطة دعم

1.34

دعم التدخل وتسريع التحصيل
لطالب المدارس االبتدائية
والثانوية

توفير فرص التدخل وتسريع التحصيل لطالب المدارس االبتدائية والثانوية باستخدام ،Edgenuity
وهي منصة رقمية تكيفية للغة اإلنجليزية والرياضيات ،أثناء اليوم الدراسي وخالل التدريس بعد
المدرسة.

دوالرا
235.220.00
ً

1.35

تحسين نسب الحضور وتقليل
نسب التأخر والفصل المؤقت.

مواصلة استخدام مجلس مراجعة الحضور في المدرسة ( )SARBكوسيلة لمنع وتحسين نسب

دوالرا
93.032.00
ً

1.36

متابعة التقدم والمحاسبة
المتبادلة

مواصلة استخدام جوالت التدريس والتعلم كأدوات للمحاسبة المتبادلة والتعاون لدعم تنفيذ أفضل
الممارسات.

1.37

نظام معلومات الطالب

استخدام  ،Aeriesوهو نظام معلومات طالب ،لضمان تسجيل وإصدار تقارير الحضور والغياب
بدقة .توفير التطوير المهني للعاملين بالمكتب والمعلمين في استخدام النظام.

 39.900.00دوالر

1.38

وسائل دعم أولياء األمور
والتواصل

سوف تحصل نسبة  %100من أسر منطقة إمري يونيفايد التعليمية على إمكانية الوصول إلى بوابة

 10.000.00دوالر

1.33

الوصف

إجمالي األموال
دوالرا
2.420.00
ً

مساهم
ال
X

إضافي من أجل التحضير الختبار  SATوضمان جاهزية الطالب للجامعة.

ال
X

نعم
X

الحضور والتأخر والفصل المؤقت .توفير األنشطة التي تُحسن مشاركة الطالب .استخدام فريق

مراجعة الحضور في المدرسة ( )SARTوفريق لجنة العلوم والتكنولوجيا ( )COSTللتعاون مع
الطالب وأولياء األمور ولحل المشكالت في تحديد وسائل الدعم المستهدفة للطالب .سوف يكون
التركيز بشكل خاص على طالبنا المعاقين الذين عانوا ،حسب لوحة معلومات مدارس كاليفورنيا
( ،)2019من نسب أعلى من الغياب المزمن والفصل المؤقت .وسوف يتعاون المعلمون مع
متخصصي التعليم الخاص لتحديد بدائل الفصل المؤقت واستراتيجيات لتحسين مشاركة الطالب.

ال
X

ال
X

نعم
X

أسر المنطقة من خالل نظام معلومات الطالب  )19 ،18( .Aeriesتوفير التدريب ألولياء األمور
واألوصياء لتمكينهم من استخدام النظام بشكل فعال ،وتحسين التواصل ،ودعم متابعة أولياء األمور
لتقدم أطفالهم.
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الصفحة  38من 112

رقم اإلجراء

1.39

العنوان

الوصف

إجمالي األموال

إجراءات تقليل الفصل المؤقت سوف تواصل نسبة  %100من العاملين المصنفين واإلداريين في المدرسة تحسين إجراءات متابعة
واستخدام بدائل الفصل المؤقت
وتوثيق الحضور والتأخير والفصل المؤقت .سوف تواصل المدارس تعزيز مناخ المدرسة لتقليل عدد

مساهم

ال
X

حاالت الفصل المؤقت والتأخير.

1.40

تقييم

إنشاء تقويم في عموم المنطقة ألنشطة التقويم لمتابعة التقدم األكاديمي للطالب وتوفير معلومات أفضل
من أجل التخطيط اإلستراتيجي والتخطيط للتدريس.

دوالرا
7.438.08
ً

1.41

المدرسة الصيفية

مواصلة توفير برنامج تعلم صيفي لطالب التعليم الخاص والطالب المحتاجين الستعادة نقاط االئتمان.

دوالرا
341.512.00
ً

1.42

الترابط الرأسي

سوف ينخرط المعلمون في الترابط الرأسي للمناهج بين الصفوف وبين المدارس لتحقيق ترابط أفضل
للتدريس وتوفير االستمرارية وضمان المساواة وضخ القوة في جميع عروض التدريس للمنطقة.

 3.000.00دوالر

1.43

التعلم القائم على المشروعات

1.44

وظيفة منسق تطوير اللغة
اإلنجليزية

نعم
X

ال
XX

ال
X

وسوف يُعزز هذا التقدم األكاديمي لجميع طالبنا ويساهم في سد فجوات التحصيل بين الطالب المعاقين
ومتعلمي اللغة اإلنجليزية والطالب اآلسيويين من طرف وباقي الطالب من الطرف اآلخر.

سوف تشارك نسبة  %25على األقل من المعلمين في التطوير المهني وسوف يدمجون مبادئ التعلم

 500.00دوالر

ال
X

القائم على المشروعات في التدريس في الفصول .وسوف يُشرك المعلمون الطالب في نشاط واحد
على األقل طويل المدى من أنشطة التعلم القائم على المشروعات في كل عام ويزورون بعضهم
البعض في الفصول للتعاون والتعلم سويًا.

مواصلة إعادة تحديد الغرض من وظيفة منسق تطوير اللغة اإلنجليزية لتوفير دعم أفضل للطالب
محدودي الدخل ومتعلمي اللغة اإلنجليزية من خالل التعاون بشكل مباشر مع المعلمين والمشاركة في
الفصول.
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دوالرا
150.447.38
ً

نعم
X

الصفحة  39من 112

العنوان
التطوير المهني للبرامج
األساسية

الوصف
توفير التطوير المهني لجميع المعلمين الجدد والمعلمين الجدد على أحد الصفوف في جميع المناهج
المعتمدة لدى المنطقة والقائمة على المعايير ،مثل  !Reach for ReadingوEureka Math

رقم اإلجراء

1.46

التدريب على اإللمام بالقراءة
والكتابة

توفير دعم التدريب على اإللمام بالقراءة والكتابة للمعلمين في الصفوف  12-1لدمج استراتيجيات

1.47

التدريب على الرياضيات

توفير دعم التدريب في الرياضيات لمعلمي الصفوف  8-1لدمج إستراتيجيات أفضل الممارسات

1.48

االستكشاف المهني للممارسات سوف تنخرط نسبة  %100من العاملين المؤهلين في االستفسار المهني لتعميق فهمهم لمحتوى

1.45

إجمالي األموال
 3.000.00دوالر

مساهم
ال
X

و StemScopesو Mystery Mathو.ERWC

 10.000.00دوالر

ال
X

أفضل الممارسات وتسريع التعلم في التدريس.

 60.000.00دوالر

نعم
X

وتسريع التعلم في التدريس.

ال
X

ومعايير أداء كاليفورنيا (مثل CCSS ،و NGSSوإطار عمل كاليفورنيا للدراسات

االجتماعية/التاريخ وإطار عمل آداب اللغة اإلنجليزية/تطوير اللغة اإلنجليزية) وأفضل الممارسات
القائمة على األبحاث في سياق مواد التدريس القائمة على المعايير التي تتبناها المنطقة.

1.49

التطوير المهني للمعلمين-
تطوير اللغة اإلنجليزية

سوف تواصل المنطقة توفير التطوير المهني للمعلمين الستكشاف إستراتيجيات تطوير اللغة
اإلنجليزية المهمة؛ وسوف يُدرب متخصصو تطوير اللغة اإلنجليزية العاملين ويدعمونهم لزيادة
كفاءتهم .سوف يُحدد منسق تطوير اللغة اإلنجليزية عدة إستراتيجيات مستهدفة للتدريس عالي الجودة

دوالرا
11.966.00
ً

ال
متعلمو اللغة اإلنجليزية

نعم
X

لمتعلمي اللغة اإلنجليزية ( )QTELوتتسق مع مبادرة  ،Common Coreوتحديد نموذج لها
لمعلمي الفصول ،ومتابعة تنفيذ هذه االستراتيجيات مع إدارة المدرسة ومدير التدريس أثناء جوالت
التعلم.
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الصفحة  40من 112

رقم اإلجراء
1.50

العنوان
التطوير المهني في التدريس
التفاضلي

الوصف
سوف تنخرط نسبة  %97أو أكثر من المعلمين في التطوير المهني بشأن إستراتيجيات التفاضل
والتدخل واإلثراء لتوفير قدر أكبر من الدعم المستهدف لجميع الطالب ،وخاصةً الطالب المعاقين
ومتعلمي اللغة اإلنجليزية وشباب التبني.

توفير فرص التعلم المهني للمعلمين لتحسين أساليبهم في دعم الطالب المعاقين .وسوف يتعاون

1.51

التطوير المهني في دعم
الطالب المعاقين

1.52

انخراط أولياء األمور

1.53

الوصول اللغوي ألولياء األمور سوف تتمتع نسبة  %100من أولياء األمور المتحدثين للغتين اإلسبانية والعربية بإمكانية الوصول إلى
واألوصياء
منسق التواصل مع أولياء األمور المتحدثين باللغة اإلسبانية واستشارة المترجمين الفوريين حسب
الحاجة .وسوف تتم ترجمة جميع المستندات اإلستراتيجية المهمة إلى اللغتين اإلسبانية والعربية ،وهما

إجمالي األموال
 12.000.00دوالر

مساهم
نعم
X

دوالرا
2.125.00
ً

ال
X

متخصصو التعليم الخاص مع معلمي التعليم العام لدعم هذا العمل .وسوف يساعد هذا النهج التعاوني
والشامل على سد فجوة التحصيل بين الطالب المعاقين وأقرانهم.

سوف تُشرك المنطقة بصورة متسقة أولياء األمور وسوف تسهل الحصول على مالحظاتهم وتدمج
آراءهم في مناهج المنطقة من خالل عدة لجان ومن خالل التواصل الثنائي متعدد اللغات.

دوالرا
113.663.96
ً

نعم
X

 7.600.00دوالر

نعم
X

أبرز لغتين ثانيتين في المنطقة.

1.54

التطوير المهني لمتخصصي
التعليم الخاص

1.55

تحسين الحضور لطالب التعليم سوف يدرج معلمو التعليم الخاص في خطط التعليم الفردي للطالب األهداف المتعلقة بتحسين الحضور
الخاص
من أجل متابعة الغياب ومعالجته .سوف يتعاون المعلمون واإلداريون وأولياء األمور والطالب

سوف يتم تدريب متخصصي التعليم الخاص على نهج اإللمام بالقراءة والكتابة الهيكلي Orton
دوالرا لكل عام ٍل.
 Gillinghamبتكلفة 3250
ً

دوالرا
9.162.00
ً

ال
X

 20.000.00دوالر

ال
X

ويحلون المشكالت من أجل تحسين حضور الطالب المعاقين ومشاركتهم.
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الصفحة  41من 112

رقم اإلجراء
1.56

الوصف
العنوان
التعاون بين العاملين في التعليم تبني تعاون مستدام وتكامل مستدامين بين معلمي التعليم العام والخاص من أجل مصلحة الطالب
الخاص والتعليم العام
المعاقين.

إجمالي األموال
 15.000.00دوالر

توفير أنشطة مستهدفة للتطوير المهني من أجل تطوير قدرات معلمي التعليم العام والخاص على
إجراء تعديالت على التدريس من أجل المتعلمين المتنوعين.

 3.000.00دوالر

1.57

التطوير المهني الذي يركز
على استراتيجيات التعليم
الخاص

1.58

حاالت التعاون بين المناطق
التعاون مع المناطق التعليمية التابعة لمنطقة  SELPAلوضع المزيد من برامج المدارس العامة
التعليمية في منطقة  SELPAللطالب الذين يواجهون تحديات سلوكية وانفعالية.

مساهم
ال
X

ال
X

ال
X

1.59

معدل التسرب في المدارس
اإلعدادية

الحفاظ على نسبة التسرب في المدرسة اإلعدادية عند .%0

1.60

معدل التسرب في المدارس
الثانوية

الحفاظ على نسبة التسرب في المدرسة الثانوية عند .%0

1.61

الفصل النهائي للطالب

الحفاظ على نسبة الفصل النهائي للطالب في عموم المنطقة عند .%0

1.62

المسار العام للدراسة

توفير مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية العامة والغنية والقوية لجميع الطالب في منطقة إمري
يونيفايد التعليمية

دوالرا
51.766.23
ً

1.63

التطوير المهني الذي يركز
على المساواة

سوف يحصل جميع العاملين في منطقة إمري يونيفايد التعليمية على فرصة للمشاركة في التدريب
المستمر بشأن مشكالت المساواة في التعليم .وسوف يضع المعلمون إستراتيجيات تسهل قدر أكبر من

دوالرا
7.750.00
ً

ال
X

ال
X

ال
X

نعم
X

نعم
X

مشاركة الطالب ووسائل دعم أقوى ،وترفع تقدير الطالب لذاتهم .وسوف يفيد هذا جميع طالبنا،
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الصفحة  42من 112

رقم اإلجراء

العنوان

الوصف
وخاصةً المتضررين اجتماعيًا -اقتصاديًا ومتعلمي اللغة اإلنجليزية وشباب التبني والطالب ذوي

إجمالي األموال

مساهم

االحتياجات الخاصة.

1.64

مساعد التدريس لمرحلة روضة
األطفال االنتقالية

1.65

يوم الدراسة الممتد

دوالرا
68.883.64
ً

نعم
X

توظيف مساعد تدريس لدعم الطالب في مرحلة روضة األطفال االنتقالية وتمكين نهج فردي أقوى
نحو التدريس للطالب ذوي االحتياجات االجتماعية -االنفعالية.

توفير فرص ليوم دراسي يمتد لمدة  9ساعات أثناء العام الدراسي ولمدة  30يو ًما بين الفصلين
الدراسيين .وسوف يتم توفير هذه الساعات اإلضافية لجميع الطالب من مرحلة روضة األطفال

 400.00دوالر

نعم
X

االنتقالية إلى الصف السادس ،وسوف تشتمل على العديد من أنشطة اإلثراء األكاديمية والبدنية.

تحليل األهداف []22-2021
تحليل لكيفية تنفيذ هذا الهدف في العام الماضي.
وصف ألي اختالفات كبيرة في اإلجراءات المقررة والتنفيذ الفعلي لهذه اإلجراءات.
بشك ٍل عام تم تنفيذ الهدف كما هو مخطط وتم اتخاذ خطوات واسعة في سبيل تسريع تعلم الطالب وتعزيز تقدمهم األكاديمي .تم توسيع العديد من اإلجراءات وتنفيذها على نطاق أكبر .على الرغم من ذلك،
لم يتم تنفيذ بعض اإلجراءات على النحو المستهدف .فيما يلي بيان تفصيلي ألي اختالفات كبيرة بين اإلجراءات المقررة والتنفيذ الفعلي لها.
- 1.5تمكنت المقاطعة من توسيع هذا الهدف من خالل مضاعفة عدد الكتب التي تراعي االحتياجات الثقافية لجميع الطالب بفضل األموال الواردة من ضريبة الطرود .وقد طلب هذه الكتب أولياء األمور
والمعلمون لمساعدة الطالب الذين تأخروا تعليميًا أثناء الجائحة.
- 1.6لم تتمكن المنطقة من تنفيذ هذا اإلجراء بسبب نقص إمكانية توظيف العاملين مثل مدرس الرياضيات.
لم يتم تنفيذ اإلجراء  1.7بسبب تمكننا من إقناع المعلم بالحصول على التدريب على منهج  Eureka Mathبدالً عن ذلك وتنفيذه لصالح ترابط التدريس عبر جميع الصفوف.
 - 1.12تبنت المقاطعة برنامج دراسات اجتماعية جديدًا ،والذي يتسق مع إطار عمل الدراسات االجتماعية ويحل محل المنهج القديم للغاية الذي تم إيقافه.
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 - 1.14وسعت المنطقة هذا اإلجراء لشراء المزيد من البرامج الرقمية لمساعدة الطالب ذوي االحتياجات الخاصة بسبب تغيير خطط التعليم الفردي لهم.
 - 1.19تم تخفيض نطاق هذا اإلجراء بسبب انخفاض عدد طالب المدرسة الثانوية الذين حاولوا الخضوع الختبارات  APعما كان مأموالً.
نظرا لتمكن المنطقة من زيادة عدد دورات  APالتدريبية المتاحة للطالب.
 - 1.23تم توسيع نطاق هذا اإلجراء ً
نظرا ألن المنطقة تمكنت من توسيع التعاون مع الصناعة المحلية وتوفير المزيد من فرص التدريب العملي مما كان متوقعًا في األصل.
 - 1.24تم توسيع نطاق هذا اإلجراء ً
 - 1.30تم تعديل هذا اإلجراء من خالل توسيع برنامج استعادة نقاط االئتمان لجميع الطالب الذين حصلوا على "ضعيف للغاية" أو "ضعيف" في العام الماضي في إحدى دورات .A-G
 - 1.36اضطرت المنطقة لتقليل عدد جوالت التدريس لهذا العام نتيجة نقص المعلمين البديلين أثناء الجائحة.
 - 1.45تم تخفيض نطاق هذا اإلجراء ألننا وظفنا عدد قليل للغاية من المعلمين الجدد وكانوا قد حصلوا بالفعل على هذا التدريب قبل ذلك.
 - 1.46تم تخفيض نطاق هذا اإلجراء بسبب عدم توفر المستشار لتوفير ساعات التدريب التي خططنا لها في األصل.
 - 1.47لم يتم تنفيذ هذا اإلجراء بسبب عدم قدرتنا على إشغال هذه الوظيفة.
 - 1.49تم توسيع هذا اإلجراء بسبب زيادة الطلب على تدريب  QTELبين معلمينا.
 - 1.50تم توسيع هذا اإلجراء للتجاوب مع التطوير المهني بشأن التفاضل على نحو أكبر من الحاجة المتوقعة.
 - 1:52تم توسيع هذا اإلجراء لتوفير قدر أكبر من المساعدة في عمليات الترجمة والترجمة الفورية ألولياء األمور.
 - 1.54تم تعديل نطاق هذا اإلجراء بسبب عدم قدرة العديد من المعلمين على العمل بعد ساعات العمل أثناء الجائحة.
نظرا لفشل التعاقد مع .PEG
 - 1.63تم تنفيذ هذا اإلجراء جزئيًا فقط ً
 - 1.64هذا إجراء جديد ولذلك لم يتم إجراؤه في ميزانية عام .2021-2020
 - 1.65هذا إجراء جديد ولذلك لم يتم إجراؤه في ميزانية عام .2021-2020
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تفسير الختالفات المواد بين النفقات الواردة في الميزانية والنفقات الفعلية التقديرية و/أو النسب المئوية الواردة في الخطة للخدمات المحسنة والنسب المئوية الفعلية التقديرية للخدمات المحسنة.
 - 1.1يرجع االختالف في المواد بين النفقات الواردة في الميزانية والنفقات الفعلية التقديرية إلى أن النفقات الواردة في الميزانية تشتمل فقط على أجور العاملين بالتشغيل والصيانة وتظهر النفقات الفعلية
التقديرية ميزانية التشغيل والصيانة بالكامل للعام الدراسي ،والتي تغطي المنشآت.
 - 1.2يرجع اختالف المواد بين النفقات الواردة في الميزانية والنفقات الفعلية التقديرية إلى أننا قد خططنا إلعادة طلب جميع المواد االستهالكية لمرحلة روضة األطفال االنتقالية ولكن لم يكن ذلك
ضروريًا فقد كانت العديد من كتب الواجبات متبقية من العام الماضي.
 - 1.3يرجع اختالف المواد بين النفقات الواردة في الميزانية والنفقات الفعلية التقديرية إلى أن المعلمين لم يستخدموا جميع المواد من العام الماضي ألن بعض الطالب كانوا في دراسة مستقلة وتم التدريس
لهم باستخدام برنامج مختلف ،ولذلك لم نضطر إلى طلب شراء القدر نفسه من المواد.

 - 1.5ترجع زيادة األموال إلى زيادة عدد الكتب التي تمكنا من شراءها للطالب.
 - 1.6يرجع االنخفاض بين النفقات الواردة في الميزانية والنفقات الفعلية التقديرية إلى أن المقاطعة قد تمكنت من شراء العديد من كتب الرياضيات باستخدام أموال أخرى بخالف األموال التكميلية
والمركزة.
 - 1.8تمثل الزيادة في األموال وظيفة  2/1من منسق تطوير اللغة اإلنجليزية في عموم المنطقة ،والذي لم يتم احتسابه قبل ذلك.

 - 1.10حدث االختالف في المواد بين النفقات الواردة في الميزانية والنفقات الفعلية التقديرية بسبب حذف المواد الرقمية من قسم النفقات الواردة في الميزانية.
 - 1.10يرجع اختالف المواد بين النفقات الواردة في الميزانية والنفقات الفعلية التقديرية إلى أن طالبنا قد احتاجوا إلى العديد من أدوات التدخل بسبب فقد التعلم أثناء جائحة فيروس كوفيد كما أظهرت

البيانات.

 - 1.11الزيادة في المواد بين النفقات الواردة في الميزانية والنفقات الفعلية التقديرية هي تكلفة مواد  Mystery Scienceوالعضوية وتكلفة وظيفة معلم العلوم للمدرسة االبتدائية ،والتي لم يتم احتسابها
قبل ذلك في هذا اإلجراء.
 - 1.12يمثل اختالف المواد تكلفة تبني مواد دراسات اجتماعية جديدة في مدرسة آنا ييتس االبتدائية .وقد كانت المواد المستخدمة قديمة وغير محدثة ،واتفقت إدارة المنطقة ومعلموها على تنفيذ My
.World Interactive
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 - 1.15يعكس اختالف المواد بين النفقات الواردة في الميزانية والنفقات الفعلية التقديرية أن تكلفة وظيفة معلم فنون المدرسة االبتدائية لم يتم احتسابها في خطة المحاسبة والرقابة المحلية لعام -2020
.21
 - 1.17يرجع اختالف المواد بين النفقات الواردة في الميزانية والنفقات الفعلية التقديرية إلى أن معلم الموسيقى في المدرسة الثانوية سوف تكون له مهمة إضافية في المدرسة اإلعدادية.
 - 1.23ترجع زيادة المواد بين النفقات الواردة في الميزانية والنفقات الفعلية التقديرية إلى توسيع المنطقة لعدد دورات  APالتدريبية عما كان مخطط له في األصل.
 - 1.27يرجع انخفاض المواد إلى أن المقاطعة قد تمكنت من تمويل  Maker's Spaceباستخدام أموال منحة خطة  SWPالتي يتم صرفها لمرة واحدة بدالً عن األموال التكميلية والمركزة.
 - 1.29حدث انخفاض المواد بسبب أن بعض الطالب كانوا في دراسة مستقلة وتم احتساب تكلفة هذه المواد في إجراء مختلف.
 - 1.30أصبحت زيادة النفقات ضرورية لتوسيع استعادة نقاط االئتمان لكل طالب حصل على "ضعيف جدًا" أو "ضعيف" في العام الماضي في دورة  A-Gالتدريبية.
 - 1.40تمثل الزيادة في األموال تكلفة نظامي التقييم  Renaissanceو.NWEA
 - 1.47يرجع االنخفاض بين النفقات الواردة في الميزانية والنفقات الفعلية التقديرية إلى أن المنطقة كانت تخطط لتوظيف مدرب رياضيات ولكن لم تتمكن من إشغال الوظيفة.
 - 1.49يرجع اختالف المواد بين النفقات الواردة في الميزانية والنفقات الفعلية التقديرية إلى زيادة االحتياجات للتدريب على تطوير اللغة اإلنجليزية .سوف يحضر  8من المعلمين المعهد الصيفي
 QTELفي نهاية يونيو ،وهو تاريخ يتبع فنيًا العام الدراسي  ،23-22ولكن سيتم دفع نفقاته من ميزانية .22-2021
 - 1.50يرجع اختالف المواد بين النفقات الواردة في الميزانية والنفقات الفعلية التقديرية إلى زيادة الحاجة للخبرة والتطوير المهني في تدريس التفاضل بعد الجائحة.
 - 1.51ترجع زيادة المواد بين النفقات الواردة في الميزانية والنفقات الفعلية التقديرية إلى تضمين بنود من ميزانية التعليم الخاص في هذا المستند.
 - 1.52كانت الزيادة في األموال المنفقة ترجع إلى أنه لم يتم احتساب وظيفة منسق التواصل مع أولياء األمور مزدوجي اللغة لهذا اإلجراء قبل ذلك.
 - 1.53يرجع اختالف المواد بين النفقات الواردة في الميزانية والنفقات الفعلية التقديرية إلى زيادة احتياجات وتكاليف عمليات الترجمة الفورية والترجمة ألولياء األمور مزدوجي اللغة.
 - 1.54يرجع اختالف المواد بين النفقات الواردة في الميزانية والنفقات الفعلية التقديرية إلى اهتمام عدد أقل من المتوقع من المعلمين بالمشاركة في تدريب التعليم الخاص بعد العمل أثناء الجائحة.
 - 1.58يرجع اختالف المواد بين النفقات الواردة في الميزانية والنفقات الفعلية التقديرية إلى أن حاالت التعاون هذه لم تتطلب أي أموال.
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 - 1.62يرجع اختالف المواد بين النفقات الواردة في الميزانية والنفقات الفعلية التقديرية إلى الحذف في خطة المحاسبة والرقابة المحلية لعام  2022 -2021لنسبة  %20من أجر معلم يدرس دورات
اإلثراء التدريبية.
 - 1.63يرجع اختالف المواد بين النفقات الواردة في الميزانية والنفقات الفعلية التقديرية إلى أن المنطقة قد تعاقدت على هذا التطوير المهني مع  PEG Courageous Conversationsولكن

الحقًا اضطرت إلى إلغاء العقد بسبب نقص العاملين في  PEGفي األيام التي احتاجت المنطقة إليهم فيها .نأمل إنعاش هذا التعاون في عام .2023-2022

تفسير لمدى فعالية اإلجراءات المحددة في إحراز تقدم تجاه الهدف.
تأثيرا ملحو ً
ظا على تنفيذ الهدف األول .على سبيل المثال ،وفرت اإلجراءات المتعلقة بتنفيذ برامج التدريس القائمة على معايير كاليفورنيا األساسية (،1.3 ،1.2
حققت العديد من إجراءات هذا الهدف
ً
 )1.7 ،1.6 ،1.5 ،1.4سياقًا غنيًا لدعم تدريس قوي والذي ساعد في تسريع تعلم الطالب الذين عادوا للتو إلى الدراسة وج ًها لوجه بعد أكثر من عام في التعليم عن بُعد .العديد من اإلجراءات التي

أوردناها في الخطة لدعم الطالب غير المكررين  -متعلمي اللغة اإلنجليزية والمتضررين اجتماعيًا -اقتصاديًا وشباب التبني ( )1.10 ،1.8والطالب ذوي االحتياجات الخاصة (،1.14 ،1.13 ،1.10

 )1.44 ،1.34 ،1.32 ،1.30 ،1.19كانت فعالة في تعزيز تنفيذ الهدف األول .وبالمثل ،عززت اإلجراءات المتعلقة بالتدريب والتطوير المهني (،154 ،1.51 ،1.50 ،1.49 ،1.48 ،1.46

 )1.57 ،1.56خبرة معلمينا في تلبية احتياجات متعلمينا المتنوعين .باإلضافة إلى ذلك ،ساعد الدعم اإلضافي ووقت التعلم الممتد لطالبنا المتعثرين واألطفال ذوي االحتياجات الخاصة في المدرسة
الصيفية وخالل التدريس بعد المدرسة مقرونةً بتنفيذ إستراتيجيات التدخل أثناء اليوم الدراسي ( )1.41 ،1.10 ،1.34 ،1.33 ،1.30طالبنا من خالل توفير التدريس الفردي و/أو في مجموعات
صغيرة حيث حصل الطالب على مزيد من العناية الخاصة.

وصف ألي تغييرات تم إدخالها على الهدف أو الوارد في الخطة أو معايير القياس أو النتائج المرجوة أو اإلجراءات للعام القادم والتي نتجت عن تأمالت للممارسات السابقة.
تم توسيع اإلجراء  1.5ليعطي الطالب المزيد من الفرص للقراءة في المنزل ،خاصةً مع رعاية الحاجة إلى تسريع التعلم ومهارات القراءة والفهم الداعمة بسبب فقد التعلم أثناء جائحة فيروس كورونا
المستجد (كوفيد .)19-
تم إلغاء اإلجراء 1.7؛ وبدالً عنه ،تمكنا من توفير تطوير مهني يجريه األقران لمعلمة الرياضيات للصف  8/7وإقناعها بتجربة منهج  Eureka Mathمرة أخرى لصالح الترابط الرأسي ومساعدتها
على التخلي عن اعتقاداتها الخاطئة بشأن البرنامج.

تم توسيع اإلجراء  1.62بشكل كبير بفضل األموال المتوفرة من منحة برنامج القوى العاملة القوية ( )SWPوتمكنا من عقد دورة تدريبية  ،maker's spaceوهي أكثر تشويقًا وتشجي ًعا للمشاركة.
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لم يتم تنفيذ العديد من اإلجراءات بسبب عدم توفر األشخاص الذين يمكن توظيفهم ( )1.34 ،1.47ولكن تأمل المقاطعة في إشغال هذه الوظائف في العام الدراسي القادم.
اإلجراءان  1.64و 1.65جديدان وضروريان نتيجة االحتياجات الجديدة والمتطورة لطالبنا.
تمت إضافة معايير قياس جديدة لتحسين تقييم تنفيذ اإلجراءات .1.41 ،1.34 ،1.30 ،1.26 ،1.22 ،1.19 ،1.10 ،1.2
يمكن العثور على تقرير بالنفقات الفعلية التقديرية اإلجمالية إلجراءات العام الماضي في جدول التحديث السنوي .يمكن العثور على تقرير بالنسب المئوية الفعلية التقديرية للخدمات المحسنة إلجراءات
العام الماضي في جدول التحديث السنوي لإلجراءات المساهمة.
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األهداف واإلجراءات
الهدف
رقم الهدف
2

الوصف
سوف يطور طالب منطقة إمري يونيفايد التعليمية وعيًا عالميًا وكفاءة ثقافية وإلما ًما بوسائل التواصل واألساليب التقنية باستخدام التكنولوجيا المتطورة المدمجة عبر األقسام
ليصبحوا مواطنين منتجين في القرن الواحد والعشرين.

تفسير لسبب وضع وكالة التعليم المحلية لهذا الهدف.
نعيش في عالم متعدد الثقافات ،ومنطقة إمري يونيفايد التعليمية محظوظةً للغاية ألنها تعكس هذا الواقع في التكوين العرقي والثقافي لطالبنا ومعلمينا .ومن أجل اإلعداد للنجاح في العالم الحديث ،يتعين أن
يكون لدى الطالب الوعي والكفاءة الثقافية وتعلم االنفتاح واحترام األشخاص ذوي التجارب المختلفة عنهم .باإلضافة إلى ذلك ،بينما تصبح التكنولوجيا أكثر ضرورية في كل مجال من مجاالت الدراسة

والعمل ،من المهم للغاية أن يصبح طالبنا الصغار ملمين بوسائل التواصل والوسائل التقنية بحيث يصبحون أعضا ًء واثقين من أنفسهم ومنتجين في المجتمع الدولي.

القياس وإصدار تقارير النتائج
معيار القياس

الخط األساسي

نتيجة العام 1

معظم تقييمات التطوير المهني
تقييمات المعلمين للتطوير
التي قدمتها المنطقة في عام
المهني بشأن استخدام
التكنولوجيا في العملية التعليمية  2020-2021كانت إيجابية،

حضر معلمون من كل صف
مؤتمر  ISTEهذا العام
الدراسي؛ باإلضافة إلى ذلك،
حصل المعلمون على تدريب
فردي من منسق التكنولوجيا
حسب الحاجة ،وتم منح عالوات
لجميع المعلمين الذين حصلوا
على شهادة .Google

مناقشات ومناظرات الفصول

تدمج نسبة  %85تقريبًا من

باستثناء الجلسة بشأن
.Google Meet

يُسِّير العديد من المعلمين
مناقشات الفصول؛ وينسق
المعلمين المناقشات والمناظرات
بعضهم المناظرات بشأن
والندوات الفلسفية في تدريسهم.
موضوعات العدالة االجتماعية.

خطة المحاسبة والرقابة المحلية  23-2022لمنطقة إمري يونيفايد التعليمية

نتيجة العام 2

نتيجة العام 3

النتيجة المرجوة لعام –2023
24
سوف تكون نسبة  %100من
تقييمات المعلمين لفرص التعلم
المهني التي تقدمها المنطقة
إيجابية .سوف ينخرط المعلمون
في تيسير التدريب والتطوير
المهني لبعضهم البعض
ومشاركة ممارساتهم في
الفصول مع زمالئهم إلفادة
جميع الطالب.
سوف تتم مالحظة نسبة %95
على األقل من المعلمين أثناء
تنسيق مناقشات ومناظرات
الفصول كأداة للنظر في
مشكالت العدالة االجتماعية
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معيار القياس

الخط األساسي

نتيجة العام 1

نتيجة العام 2

نتيجة العام 3

النتيجة المرجوة لعام –2023
24
والمساواة العرقية والتسامح
الثقافي.

األجهزة اإللكترونية الشخصية

سوف تتوفر األجهزة الشخصية
سوف يتوفر لجميع الطالب
وسوف
جهاز في التعلم عن بُعد؛
لنسبة  %100من الطالب.
تتولى المنطقة صرف معظم هذه
األجهزة التكنولوجية.

سوف يتوفر جهاز شخصي
تصرفه المنطقة لنسبة %100

من الطالب .سوف يتمكن

الطالب في الصفوف  12-3من
اصطحاب أجهزتهم إلى المنزل
ألداء الواجبات المنزلية.

مالحظات الفصول والمالحظات يحتاج العديد من الطالب،
خاصةً في المرحلة االبتدائية،
التي يتم جمعها أثناء جوالت
إلى المساعدة على تسجيل
التدريس فيما يتعلق بإجادة
الدخول والمهام البسيطة
الطالب الستخدام التكنولوجيا
الستكشاف المشكالت
وإصالحها ،ومهاراتهم في
الكتابة على لوحة الكتابة ضعيفة
أو معدومة (حسب آراء أولياء

يوفر معلمو الفصول التدريس
على استخدام لوحة المفاتيح في
المرحلة االبتدائية ومعلم علوم
الكمبيوتر في المرحلة الثانوية.

سوف تتم مالحظة نسبة %100
من الطالب أثناء تعلم الطرق
الفعالة والمناسبة الستخدام
التكنولوجيا كأداة للتعلم.

األمور والمعلمين).

تدمج نسبة  %80تقريبًا من

في بعض الفصول ،يتم تشجيع
مالحظات الفصول والبيانات
الطالب على المشاركة
التي يتم جمعها أثناء جوالت
المعلمين بشكل دوري بعض
التدريس والتي تُظهر دليالً على بالمعلومات بشأن ثقافتهم
العناصر من الدراسات العرقية
دمج الدراسات العرقية عبر
والتعرف على الثقافات المختلفة.
في تدريسهم .يتم تشجيع الطالب
األقسام؛ وانخفاض معدل
على المشاركة بالمعلومات بشأن
االعتداءات السلوكية حسب
ثقافتهم والتعرف أيضًا على
قياس بيانات .CALPADS
تاريخ العديد من مجموعات
األقليات في سياق الروايات التي
تم تأليفها بعناية وأثناء دروس
التاريخ والدراسات االجتماعية.
تقييمات أولياء األمور
واألوصياء لورش العمل

يذكر أولياء األمور أن هناك
زيادة في تعلم كيفية استخدام
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البيانات غير متاحة بعد.

في عموم المنطقة ،سوف تتم
مالحظة وجود دليل على دمج
الدراسات العرقية في محتوى
األقسام .سوف يبرهن الطالب
على وعيهم بالثقافات األخرى
وتسامحهم مع االختالفات بشكل
مناسب في مجتمع ديمقراطي.

سوف يعبر أولياء األمور عن
رضاءهم عن جودة الدعم
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معيار القياس

الخط األساسي

نتيجة العام 1

نتيجة العام 2

نتيجة العام 3

النتيجة المرجوة لعام –2023
24

التكنولوجيا والبرامج لمساعدة
األطفال في عملية التعلم كنتيجة
لورش العمل التي يقدمها منسق
التكنولوجيا.

التكنولوجي أثناء جلسات
التدريب التي تعقدها المنطقة
ألولياء األمور على استخدام
التكنولوجيا.

ينفذ العديد من المعلمين بعضًا ال يزال تطوير مهارات التفكير
البيانات من جوالت
النقدي لدى الطالب قيد العمل؛
التدريس/التعلم ومن مالحظات من المبادئ األربعة (التفكير
على الرغم من ذلك ،في عموم
المديرين للفصول ،والتي تشتمل النقدي والتعاون واالبتكار
المنطقة ،يدمج المعلمون المبادئ
على أدلة تنفيذ المبادئ األربعة .والتواصل) في فصولهم.
األربعة بعدة طرق ،مثل أثناء
يستخدم جميع المعلمين تطبيق المشروعات االبتكارية في
 Zoomأو  Google Meetدورات الفنون التدريبية وفي
بدرج ٍة ما ،ويستخدم العديد منهم فصول Maker's Space
 Google Classroomفي وإنشاء المشروعات والشرائح
تدريسهم.
والتعبير عن حلول المسائل في
الرياضيات والعلوم.

سوف تنفذ نسبة  %100من

إكمال أولياء أمور الطالب
يحضر العديد من الطالب مقدمة في عام  ،22-2021حضرت
للتسلسل  CTEلعلوم الكمبيوتر في علوم الكمبيوتر ويحضر
نسبة  %68.6من طالب
بعضهم علوم الكمبيوتر .AP
المدارس االبتدائية والثانوية
دورات تدريبية في علوم
الكمبيوتر .باإلضافة إلى ذلك،

المعلمين المبادئ األربعة
(التفكير النقدي والتعاون
واالبتكار والتواصل) في

ممارساتهم التدريسية .سوف
يستخدم جميع المعلمين تطبيق
 Zoomأو Google Meet
أو Google Classroom
لتعزيز تدريسهم إلى درجة تفيد
التدريس.

سوف تتوفر لنسبة  %100من
طالب منطقة إمري يونيفايد
التعليمية سلسلة من الدورات
التدريبية التفصيلية لعلوم
الكمبيوتر.

توفر المنطقة دورات إثراء
تدريبية للترميز في مدرستي آنا
ييتس االبتدائية وآنا ييتس
اإلعدادية.
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اإلجراءات
رقم اإلجراء
2.1

العنوان
مهارات القرن الواحد
والعشرين

الوصف
سوف تعمل نسبة  %100من معلمي المنطقة على تنفيذ ممارسات التدريس للقرن الواحد والعشرين

إجمالي األموال
 3.000.00دوالر

مساهم
نعم
X

في الفصل .سوف يلبي هذا بشكل مباشر احتياجات الطالب الذين عانوا تاريخيًا من نقص الخدمات في

أنظمة التعليم ،بمن فيهم شباب التبني ومتعلمي اللغة اإلنجليزية والطالب المعاقين واألطفال محدودي
الدخل مع التركيز على المساواة والقوة األكاديمية والتعليم العرقي والثقافي وإستراتيجيات تطوير اللغة
اإلنجليزية.

2.2

األجهزة 2:1

2.3

تدريس لوحة المفاتيح

2.4

التطوير المهني بشأن االستخدام مواصلة توفير الدعم المستمر للمعلمين بشأن الطرق الفعالة الستخدام التكنولوجيا لتعزيز وتشجيع
الفعال للتكنولوجيا
ممارسات التدريس القائمة على المعايير .سوف تحصل نسبة  %100من المعلمين على الدعم الفني

سوف يتم صرف جهاز إلكتروني شخصي لكل طالب في منطقة إمري يونيفايد التعليمية الستخدامه في
الفصل وأخذه للمنزل حسب الحاجة .وسوف يساهم هذا في مساواة أكبر في الفرص والوصول بشكل

 500.000.00دوالر

نعم
X

أكبر لبرامج التدريس لشباب التبني ومتعلمي اللغة اإلنجليزية والطالب المعاقين واألطفال محدودي
الدخل.
بدايةً من الصف  ،3سوف يحصل طالب منطقة إمري يونيفايد التعليمية على تدريس رسمي للوحة
المفاتيح يوفره معلموهم ومنسق التكنولوجيا في المنطقة .وسوف يُسير منسق تكنولوجيا منطقة إمري

 326.000.00دوالر

ال
X

يونيفايد التعليمية جلسات تطوير مهني للمعلمين بشأن هذا الموضوع .وسوف يساعد المنسق العاملين
على التخطيط لكيفية دمج استخدام لوحة المفاتيح في دروس المحتوى وسوف يشارك الموارد المناسبة
مع المعلمين.

دوالرا
25.570.00
ً

نعم
X

وسوف يحظون بفرص تطوير مهني لتحسين خبراتهم في دمج التكنولوجيا عبر مجاالت المحتوى.

خطة المحاسبة والرقابة المحلية  23-2022لمنطقة إمري يونيفايد التعليمية

الصفحة  52من 112

رقم اإلجراء
2.5

العنوان
إتقان الترميز

الوصف
تنفيذ منهج إتقان ترميز في مدرسة آنا ييتس االبتدائية في الصفوف  .5-3وسوف يساعد هذا طالبنا

إجمالي األموال
دوالرا
1.350.00
ً

مساهم
نعم
X

على تنمية االهتمام بالتكنولوجيا وسوف يضعهم على الطريق لالستعداد للجامعة والعمل المهني .توفير
التطوير المهني بشأن البرنامج للمعلم الذي سيجرب البرنامج في الصفوف .5-3

ُدرسونه.
سوف يُروج المعلمون ألفكار المساواة العرقية والتسامح الثقافي في جميع المحتوى الذي ي ِّ

2.6

تعزيز التعليم الثقافي والعدالة
االجتماعية والمساواة العرقية

2.7

الدراسات العرقية

2.8

Girls Who Code

2.9

مواصلة توفير إمكانية الوصول إلى المناهج التكميلية القائمة على أجهزة الكمبيوتر والمواقع
التكنولوجيا والموارد القائمة
على اإلنترنت للطالب المعاقين اإللكترونية لدعم  %100من الطالب في االحتياجات االستثنائية.

 48.000.00دوالر

نعم
X

وسوف يواصل عاملوا منطقة إمري يونيفايد التعليمية االنخراط في التطوير المهني بشأن قضايا
العنصرية في السياق االجتماعي السياسي األكبر ،وسوف يركزون على إستراتيجيات دمج الممارسات
المرتبطة بالثقافة لضمان نتائج عادلة للطالب .وسوف يتخذ المعلمون موقفًا دوليًا نش ً
طا ضد العنصرية
ويلتزمون بالعدالة االجتماعية بشك ٍل يتسق مع رؤية المنطقة ومهمتها لتشكيل طالبنا ليكونوا أعضا ًء
مستنيرين وملتزمين بالمساواة في المجتمع العالمي المعقد.

دمج عناصر الدراسات العرقية في المنهج الحالي للدراسات االجتماعية في المدارس االبتدائية
بمنظور متعدد األقسام يُنتج مواطنين عالميين مجهزين ثقافيًا ،وسوف يمنح
والثانوية لتزويد الطالب
ٍ
طالبنا الصغار ميزة مهنية تنافسية في قوة العمل ،وسوف يقدم وجهات نظر متنوعة للواقع في عالم
متعولم .وسوف يُجري الطالب األبحاث ويفهمون بشكل أفضل العوالم المختلفة عن عالمهم،

 58.000.00دوالر

نعم
X

وينخرطون ويشاركون في المجتمع من أجل عقد الشراكات ،وسوف يتعلمون أن يكونوا فخورين
بهويتهم الثقافية مع تقدير االختالفات فيما بينهم.

تنفيذ  Girls Who Codeكأحد النوادي بعد المدرسة إلثراء الروح الهندسية والمساهمة في سد
الفجوة بين الجنسين في التكنولوجيا.
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دوالرا
4.759.16
ً

ال
X

 4.000.00دوالر

ال
X
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العنوان
ورش عمل ألولياء األمور
واألوصياء

الوصف
توفير ورش عمل ألولياء األمور حول االستخدام الفعال للتكنولوجيا لتعزيز التواصل ثنائي االتجاه
وتقوية الشراكة بين أولياء األمور والعاملين في المنطقة مع التركيز على طرق فعالة لتقييم أطفالهم
بشأن الواجب المنزلي وتبني مهارات التعلم العامة والعادات الذهنية الفعالة لطالبنا.

رقم اإلجراء

2.11

أدوات للقادمين الجدد لتطوير
اللغة اإلنجليزية

توفير أجهزة أيباد للقادمين الجدد لتطوير اللغة اإلنجليزية الستخدامها للترجمة أثناء فصول التعليم العام
وأثناء دروس تطوير اللغة اإلنجليزية المخصصة.

2.12

علوم الكمبيوتر في المدارس
االبتدائية والثانوية

توفير سلسلة جيدة التفصيل للبرامج التدريبية لعلوم الكمبيوتر للتعليم الفني المهني في المدارس
االبتدائية والثانوية لتعزيز الجاهزية للجامعات والعمل المهني.

2.13

وظيفة منسق تكنولوجيا المنطقة مواصلة دعم وظيفة معلم في مهمة خاصة كمنسق للتكنولوجيا في المنطقة .سوف يدعم منسق

2.10

إجمالي األموال
 100.300.00دوالر

مساهم
نعم
X

 2.600.00دوالر

ال
X

 316.604.41دوالرات

نعم
X

التكنولوجيا المعلمين في زيادة خبراتهم التقنية ،وسوف يساعد على استكشاف المشكالت وإصالحها
ألي مشكالت تظهر ،وسوف يُعد نموذ ًجا وينسق االستخدام الفعال للتكنولوجيا كأداة لتحسين شرح
الدروس عبر األقسام.

2.14

وظيفة إضافية لمتخصص
التكنولوجيا في عموم المنطقة

سوف تواصل المنطقة الوظيفة الثانية لمتخصص تكنولوجيا لمساعدة العاملين المعتمدين والمصنفين
في جميع احتياجاتهم الفنية.

 95.603.54دوالرات

2.15

CoderZ

تنفيذ برنامج  CoderZلطالب الصف التاسع كجزء من سلسلة التعليم الفني المهني لعلوم الكمبيوتر.

دوالرا
2.160.00
ً

2.16

مبادرة 2:1

توفير جهاز إضافي ثاني لكل طالب للسماح له باالحتفاظ بجهاز واحد في المنزل وواحد في المدرسة.

 600.000.00دوالر

ال
X

نعم
X

ال
X

وسوف يمنح هذا الطالب غير المكررين فرصة أكبر إلمكانية الوصول إلى التكنولوجيا وسوف يتيح
ألفراد أسرهم الذين يحضرون الفصول التي توفرها المنطقة ألولياء األمور للمشاركة باستخدام جهاز
الطفل .وسوف يتمكن الطالب أيضًا من الوصول إلى الواجبات المنزلية بشكل رقمي حسب الحاجة،
وإجراء األبحاث في المنزل ،وسوف يتمكن القادمون الجدد من استخدام ترجمة جوجل حسب الحاجة.
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رقم اإلجراء

العنوان

الوصف

مساهم

إجمالي األموال

تحليل األهداف []22-2021
تحليل لكيفية تنفيذ هذا الهدف في العام الماضي.
وصف ألي اختالفات كبيرة في اإلجراءات المقررة والتنفيذ الفعلي لهذه اإلجراءات.
 - 2.2وسعت المنطقة مبادرة  1:1إلى مبادرة  2:1بدايةً من طالب الصفوف .5-2
 - 2.4تم توسيع هذا اإلجراء ليشمل  2-1معلم لكل صف للحصول على التدريب التقني بحيث يتمكنون من مساعدة زمالئهم عند وجود أي مشكالت تتعلق بالتكنولوجيا.
 - 2.5اشترت المنطقة برنامج ترميز مختلف.CoderZ ،
 - 2.6تم توسيع هذا اإلجراء لتلبية االحتياجات المتزايدة في التعليم المرتبط ثقافيًا بعد الجائحة.
نظرا ألنه مع تنفيذ مبادرة  ،2:1ال حاجة إلى أجهزة إضافية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية.
 - 2.11تم إلغاء اإلجراء ً
تفسير الختالفات المواد بين النفقات الواردة في الميزانية والنفقات الفعلية التقديرية و/أو النسب المئوية الواردة في الخطة للخدمات المحسنة والنسب المئوية الفعلية التقديرية للخدمات المحسنة.
 - 2.1يرجع اختالف المواد بين النفقات الواردة في الميزانية والنفقات الفعلية التقديرية إلى شراء ترخيص  ،Kamiوالذي يستخدمه المعلمون عبر األقسام إلثراء التدريس وتعزيز مهارات القرن الواحد

والعشرين.

 - 2.3يمثل اختالف المواد بين النفقات الواردة في الميزانية والنفقات الفعلية التقديرية  %5من أجور جميع المعلمين الذين يدمجون تدريس استخدام لوحة المفاتيح في التدريس ولم يتم احتسابها في هذا
اإلجراء في العام الماضي.

 - 2.4ترجع اختالفات المواد بين النفقات الواردة في الميزانية والنفقات الفعلية التقديرية لزيادة عدد المعلمين الذين سيتم إرسالهم إلى مؤتمر  ISTEمن أجل التدريب.
 - 2.5كانت تكلفة برنامج  CoderZأقل من برنامج .Mastery Coding
 - 2.6نتجت اختالفات المواد بين النفقات الواردة في الميزانية والنفقات الفعلية التقديرية عن استخدام أموال أخرى كانت ممكنة بفضل تدفق أموال المنحة التي تصرف لمرة واحدة.
 - 2.7نتجت اختالفات المواد بين النفقات الواردة في الميزانية والنفقات الفعلية التقديرية عن شراء منهج دراسات اجتماعية جديد يدمج عناصر الدراسات العرقية.
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نظرا ألننا تمكنا من تنفيذ  Girls Who Codeفي المدرسة الثانوية ولم يتم التخطيط لذلك مسبقًا.
 - 2.8حدثت اختالفات المواد بين النفقات الواردة في الميزانية والنفقات الفعلية التقديرية ً
 - 2.10كانت زيادة المواد بين النفقات الواردة في الميزانية والنفقات الفعلية التقديرية بسبب الحاجة إلى شراء أجهزة لبعض األسر لتمكينها من المشاركة في فصول أولياء األمور
 - 2.13كانت زيادة المواد بين النفقات الواردة والنفقات الفعلية التقديرية بسبب زيادة أجر هذه الوظيفة ،حسب مفاوضات العقد ،وبسبب زيادة األجر اإلضافي لهذا الموظف بسبب الجائحة.
 - 2.15كان انخفاض المواد بين النفقات الواردة في الميزانية والنفقات الفعلية التقديرية بسبب تمويل المنطقة لبرنامج  CoderZباستخدام أموال منحة  ELOPالتي تصرف لمرة واحدة.
تفسير لمدى فعالية اإلجراءات المحددة في إحراز تقدم تجاه الهدف.
تأثير إيجابي على التقدم باتجاه تحقيق الهدف .كانت اإلجراءات المتعلقة باستخدام التكنولوجيا كأداة لتحسين التعلم ودعمه ()2.8 ،2.5 ،2.3 ،2.2
كان للعديد من اإلجراءات الواردة في الهدف الثاني
ٌ
فعالة للغاية في تزويد الطالب بأدوات إضافية إلثراء تعلمهم من خالل استخدام التكنولوجيا لألبحاث والكتابة وكأداة لتحقيق التواصل مع األقران اآلخرين والخبراء .كانت بعض عروض التكنولوجيا ،مثل

توفير تدريس الترميز والدورات التدريبية في علوم الكمبيوتر ( )2.15 ،2.12 ،2.5مفيدة في إعداد طالبنا للعمل والجامعات في المستقبل .وقد ضمنت إجراءات أخرى إمكانية وصول أكبر للمحتوى

لطالبنا ذوي االحتياجات الخاصة ومتعلمي اللغة اإلنجليزية ( .)2.11 ،2.9وقد ساعدنا اإلجراء  2.10على تقوية العالقة التعاونية للمنطقة مع أولياء األمور وساعدت أولياء األمور على الوصول لفهم
وأخيرا ،اإلجراءات التي تناولت التدريس والتعلم المرتبطين بالثقافة والمساواة ( )2.7 ،2.6هي مجال العمل المستمر وهي عمليةٌ في
أفضل لكيفية مساعدة أطفالهم في المنزل بشأن الواجبات المدرسية.
ً
زيادة تقدم الطالب في المدرسة والنجاح في الحياة.
وصف ألي تغييرات تم إدخالها على الهدف أو الوارد في الخطة أو معايير القياس أو النتائج المرجوة أو اإلجراءات للعام القادم والتي نتجت عن تأمالت للممارسات السابقة.
ال ينطبق
يمكن العثور على تقرير بالنفقات الفعلية التقديرية اإلجمالية إلجراءات العام الماضي في جدول التحديث السنوي .يمكن العثور على تقرير بالنسب المئوية الفعلية التقديرية للخدمات المحسنة إلجراءات
العام الماضي في جدول التحديث السنوي لإلجراءات المساهمة.
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األهداف واإلجراءات
الهدف
رقم الهدف
3

الوصف
سوف تستخدم منطقة إمري يونيفايد التعليمية نه ًجا للطفل المتكامل لمساعدة الطالب على تطوير الكفاءات االجتماعية -االنفعالية الضرورية ،بما في ذلك التفكير االبتكاري
والعمل الجماعي واتخاذ القرار المسؤول واإلدارة والتنظيم الذاتي والوعي االجتماعي واإلستراتيجيات الفعالة لحل الخالفات ومهارات العالقات اإليجابية.

تفسير لسبب وضع وكالة التعليم المحلية لهذا الهدف.
وضعت المنطقة هذا الهدف ألننا ندرك القيمة الكبرى للتعليم الشامل لطالبنا .عالوة ً على ذلك ،ندرك أن الكفاءات االجتماعية/االنفعالية ضرورية لعافية اإلنسان ولنجاح األفراد في العالم الدولي .حاليًا
يعاني طالبنا ،مثل العديد من األطفال والبالغين حول العالم ،من الضغوط والقلق والشكوك وربما من اليأس وسط جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد  )19-العالمية .وهم بحاجة إلى أدوات يمكن أن
تساعدهم على أن يصبحوا أكثر وعيًا بأنفسهم ويتعلموا التكيف وينظموا ذاتهم ويحلوا المشكالت ويُنمون أو يقوون المهارات التي تدعم الكفاءة الذاتية والتفاؤل واالمتنان .ومنطقة إمري يونيفايد التعليمية

ملتزمة بالتعامل مع تأثير الصدمات لموظفيها وطالبها في مقابل الجائحة والحركات االجتماعية األوسع في الدولة .ونود تنفيذ التعلم االجتماعي االنفعالي في أولويات تخطيطنا اإلستراتيجي .وسوف تستفيد
المنطقة من الفوائد المتعددة للتعلم االجتماعي االنفعالي من أجل الطالب ،بما في ذلك زيادة التحصيل األكاديمي وتحسين السلوك وزيادة معدالت التخرج وتحسين نسب حضور الطالب (،CASEL

 .)2020وفي الوقت ذاته ،بوصفها منطقة تشتمل على األقليات واألغلبية ،يحتاج طالبنا إلى القوة والقدرة على دعم العدالة االجتماعية ،وفهم بيئتهم االجتماعية ،والتعاون/االنضمام إلى حلفائهم بثقة خالل
ت أساسية مثل إدراك االنفعاالت وإدارتها ،والسيطرة على االندفاعات ،والتواصل بشكل فعال ،وتطوير التأمل الذاتي من خالل الكتابة
بناء مجتمع أكثر عدالة .وتطمح المنطقة إلى تزويد الطالب بمهارا ٍ
والتحدث لبناء عالقات ومجتمع هادف واالستعداد للعمل المهم كمواطن في المجتمع األمريكي.

القياس وإصدار تقارير النتائج
معيار القياس
العافية االنفعالية للطالب -

الخط األساسي
في عموم المنطقة :ذكرت نسبة

استبيان األطفال األصحاء ،ربيع  28%من الطالب أنهم يعانون
من الضغوط االجتماعية-
عام .2021
االنفعالية و %19أنهم يعانون

من التنمر عبر اإلنترنت و%73
أنهم يشعرون باالكتفاء الذاتي

نتيجة العام 1
البيانات غير متاحة بعد.

نتيجة العام 2

نتيجة العام 3

النتيجة المرجوة لعام –2023
24
في عموم المنطقة :سوف تذكر
نسبة  %10من الطالب أو أقل
أنهم يعانون من الضغوط
االجتماعية -االنفعالية و%10
من الطالب أو أقل أنهم يعانون
من التنمر عبر اإلنترنت و%90
من الطالب أنهم يشعرون

خطة المحاسبة والرقابة المحلية  23-2022لمنطقة إمري يونيفايد التعليمية

الصفحة  57من 112

معيار القياس

دمج إستراتيجيات التعلم
االجتماعي االنفعالي عبر
محتوى األقسام -بيانات من
جوالت التدريس/التعلم

الخط األساسي

نتيجة العام 1

نتيجة العام 2

نتيجة العام 3

النتيجة المرجوة لعام –2023
24

و %55من طالب المدرسة

باالكتفاء الذاتي و %80من

الثانوية أنهم يشعرون بالتفاؤل.

الطالب أنهم يشعرون بالتفاؤل.

يدمج العديد من المعلمين
إستراتيجيات تعلم اجتماعي
انفعالي متعددة؛ ويتم دمج
بعضها عبر المحتوى ويتم
تدريس بعضها كمادة منفصلة.

تدمج جميع المدارس
إستراتيجيات التعلم االجتماعي
االنفعالي .في مدرسة إمري

سوف يُدرس جميع المعلمين
إستراتيجيات التعلم االجتماعي
االنفعالي المدمجة عبر األقسام.

الثانوية يُجري جميع المعلمين
فحوص عافية فردية على
الطالب كل أسبوعين.

سوف يُظهر الطالب القدرة على
التنظيم الذاتي والوعي الذاتي
والبحث عن المساعدة ألنفسهم
ولآلخرين عند الحاجة.

في مدرسة آنا ييتس اإلعدادية
ينفذ المعلمون برنامج تعلم
اجتماعي انفعالي يسمى nd 2
 Stepويستخدمون أيضًا
اتفاقات الطالب أثناء استشارات
التنظيم الذاتي ومراعاة مشاعر
اآلخرين.
في مدرسة آنا ييتس االبتدائية،
تدمج نسبة  %90تقريبًا من
المعلمين إستراتيجيات التعلم
االجتماعي االنفعالي عبر
المحتوى ،ويدعو بعض المعلمين
المتحدثين ومدربي اليوجا وكذلك
يعقدون الدوائر االجتماعية .ويتم
أيضًا توفير خدمات الدعم هذه
كجزء من نظام الدعم .COST
وأخيرا ،توفر المدرسة فحوص
ً
العافية الفردية ولمجموعات
بأكملها.
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معيار القياس

نتيجة العام 1

الخط األساسي

نتيجة العام 2

نتيجة العام 3

النتيجة المرجوة لعام –2023
24
تحسين الحضور بنسبة %4

نسبة الحضور

بحلول العام الدراسي -2023
.24
نسبة الفصل المؤقت-
DataQuest

في العام الدراسي -2019

البيانات المحلية (ال تتوفر

 ،2020تم فصل نسبة  %15.2بيانات حديثة على
من الطالب مؤقتًا عدة مرات في  DataQuestبعد):
عموم المنطقة.
المدارس االبتدائية والثانوية:

لن يتم فصل نسبة تزيد عن %5
من الطالب مؤقتًا عدة مرات في
عموم المنطقة.

نسبة الفصل المؤقت  %1حتى
تاريخه
مدرسة آنا ييتس اإلعدادية :نسبة
الفصل المؤقت  %6حتى
تاريخه
مدرسة آنا ييتس االبتدائية :نسبة
الفصل المؤقت  %0حتى
تاريخه.
كفاءة العاملين في منع االنتحار

حصل العاملون في منطقة إمري
راودت نسبة  %17.5من
يونيفايد التعليمية على العديد من
طالب المدرسة اإلعدادية
التدريبات بشأن منع االنتحار من
و %19من طالب المدرسة
مدير الصحة ومن بعض
الثانوية فكرة االنتحار أثناء العام المؤسسات الخارجية ،مثل
الدراسي  ،21-2020حسب
Crisis Support
 Servicesو Teens for
استبيان األطفال األصحاء في
.Life
كاليفورنيا.
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كنتيجةً لتدريب المعلمين
وتدخالتهم ،سوف تذكر نسبة
 3%أو أقل من طالب
المدرستين اإلعدادية والثانوية
أنهم راودتهم فكرة االنتحار.

الصفحة  59من 112

معيار القياس

تقييمات المعلمين للتطوير
المهني

الخط األساسي

نتيجة العام 1

لم توفر المنطقة فرص التطوير قبل بدء العام الدراسي ،شارك
المهني التي تركز بشكل خاص العاملون في منطقة إمري
على الممارسات المستنيرة بشأن يونيفايد التعليمية تعلم مهني في
عموم المنطقة ركز على
الصدمات حتى تاريخه.
الممارسات المستنيرة بشأن
الصدمات .باإلضافة إلى ذلك،

نتيجة العام 2

نتيجة العام 3

النتيجة المرجوة لعام –2023
24

سوف يذكر المعلمون الثقة
ويشعرون بالثقة في تنفيذ
اإلستراتيجيات المستنيرة بشأن
الصدمات في تقييمات التدريب.

تم تشجيع العاملين على
المشاركة في تدريب Kaiser
 Rise Upاالفتراضي.
في المدرسة اإلعدادية ،تحدث
المعلمون بشأن تأثير الصدمات
على الطالب في اجتماعات
أسبوعية.

في العام الدراسي ،22-2021

فرص االستشارات الجماعية
والفردية

يتوفر  4متدربين على
االستشارات في المركز
الصحي.

انخراط أولياء األمور

قدمت نسبة  %21من األسر ،ساهم أولياء األمور في قرارات
بشأن األموال من خالل
بما في ذلك أولياء أمور الطالب
المشاركة في االستبيانات
غير المكررين وطالب التعليم
واجتماعات DELAC
الخاص ،المالحظات في
التخطيط اإلستراتيجي للمنطقة و.PAC
ت أو من خالل
عبر استبيانا ٍ

هناك  3متدربين في المركز
الصحي للمنطقة -أقل بواحد من
العام الماضي .نتيجة الجائحة،

من الصعب شغل هذه الوظائف
حاليًا.
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سوف يكون هناك أربعة
متدربين إضافيين للصحة
النفسية والعمل االجتماعي
لتوفير االستشارات لطالب
منطقة إمري يونيفايد التعليمية.

قدمت نسبة  %40من األسر،
بما في ذلك أولياء أمور الطالب
غير المكررين وطالب التعليم
الخاص ،المالحظات في
التخطيط اإلستراتيجي للمنطقة
ت أو من خالل
عبر استبيانا ٍ
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معيار القياس

الخط األساسي

نتيجة العام 1

نتيجة العام 2

نتيجة العام 3

العضوية والمشاركة في أعمال
اللجنة االستشارية ألولياء
األمور أو اللجنة االستشارية
لمتعلمي اللغة اإلنجليزية في
عموم المنطقة.

النتيجة المرجوة لعام –2023
24
العضوية والمشاركة في أعمال
اللجنة االستشارية ألولياء
األمور أو اللجنة االستشارية
لمتعلمي اللغة اإلنجليزية في
عموم المنطقة.

المشاركة والتواصل مع
في عام  ،2021شعرت نسبة
المدرسة حسب استبيان األطفال  72%من طالب المدرسة
األصحاء في كاليفورنيا
االبتدائية بالتواصل مع مدرستهم
غير متاحة حاليًا.
وعبرت نسبة  %52عن تمتعهم

سوف يتم إجراء استبيان األطفال
األصحاء في الربيع -البيانات

بعالقات حانية مع البالغين في
المدرسة.

سوف تشعر نسبة  %90من
طالب المدرسة االبتدائية
بالتواصل مع المدرسة وسوف
توافق نسبة  %70من الطالب
على أنهم يتمتعون بعالقات
حانية مع البالغين في المدرسة.

اإلجراءات
رقم اإلجراء
3.1

3.2

الوصف
العنوان
دعم مخرجات السلوك اإليجابي سوف يُضمن معلمو التعليم الخاص األهداف واإلستراتيجيات في خطط التعليم الفردي للطالب من
للطالب المعاقين
مبكرا.
أجل التعامل مع المخاوف السلوكية
ً

إجمالي األموال
 43.306.00دوالرات

البرامج االجتماعية -االنفعالية سوف تنفذ كل مدرسة أحد المناهج االجتماعية -االنفعالية لدعم عافية الطالب .وسوف تدمج هذه

دوالرا
294.446.99
ً

مساهم
ال
X

نعم
X

المناهج تنمية المهارات الشخصية الضرورية لنجاح الطالب في القرن الواحد والعشرين .سوف تتفق
المدارس على عدة إستراتيجيات تعلم اجتماعي انفعالي ليتم دمجها عبر األقسام وسوف تتابع وتُقيم
تنفيذها أثناء جوالت التدريس/التعلم.

3.3

ممارسات العدالة التصالحية

تنفيذ ممارسات العدالة التصالحية في جميع المدارس مع التركيز على الوساطة واالتفاق وليس على
اإلجراءات العقابية للقضاء على التنمر والحد من السلوك السلبي .وسوف تزيد هذه الممارسات من
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 5.000.00دوالر

نعم
X
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رقم اإلجراء

العنوان

الوصف
مشاركة الطالب وتقلل من حاالت الفصل المؤقت ،والتي يتم استخدامها بشكل غير نسبي مع طالبنا
من األقليات .وتدعم ممارسات العدالة التصالحية المساواة وهي مفيدة لجميع الطالب ،بمن فيهم

إجمالي األموال

مساهم

محدودي الدخل وشباب التبني والطالب المعاقين ومتعلمي اللغة اإلنجليزية .وكما تشير األدلة

المستخلصة من تنفيذ برنامج تجريبي في منطقة أوكالند يونيفايد التعليمية ،المنطقة المجاورة لنا ،فقد
قللت ممارسات العدالة التصالحية حاالت الفصل المؤقت بنسبة  %87خالل ثالثة أعوام ،مع انخفاض
مناظر في العنف .وسوف يتم توفير التدريب لجميع العاملين في المنطقة على ممارسات العدالة
التصالحية .العدالة التصالحية واعدة ٌ جدًا لضمان مساواةٍ أكبر في منطقة إمري يونيفايد التعليمية.

ال

3.4

التدريب على منع االنتحار
للمعلمين والعاملين

سوف يوفر مدير الصحة السلوكية التدريب على منع االنتحار لجميع المعلمين والعاملين لضمان
تمكنهم من تحديد أعراض الضغط االنفعالي والنفسي ودعم الطالب المحتاجين للخدمات و/أو إحالتهم

3.5

وظيفة مدير الصحة السلوكية

مواصلة توفير أموال مكافئة لوظيفة مدير الصحة السلوكية الذي ينسق العمل مع األخصائيين
االجتماعيين لدينا ومتدربي الصحة النفسية في مركز الصحة المجتمعية ويدعم الطالب والعاملين في
تنفيذ الممارسات االجتماعية واالنفعالية اإليجابية في المدارس.

دوالرا
126.513.43
ً

3.6

التطوير المهني بشأن
اإلستراتيجيات االجتماعية-

سوف يتم توفير التطوير المهني للمعلمين بشأن تدريس برامج التعلم االجتماعي االنفعالي ،مثل
ومكون التعلم االجتماعي االنفعالي ،NewsELA
،Teaching with Relevance
ِّ
و Mystery Codingمع التعلم االجتماعي االنفعالي .وسوف يوفر هذا فرص تدريس غنية وسوف

دوالرا
6.043.00
ً

X

إلى المنظمات المجتمعية الشريكة للحصول على المساعدة.

االنفعالية

ال
X

نعم
X

يساهم في القدرات التسويقية لطالبنا في المهن المستقبلية .وسوف يفيد النهج الهجين للتعليم الفني

المهني -التعلم االجتماعي االنفعالي جميع طالبنا ،بمن فيهم متعلمي اللغة اإلنجليزية ومحدودي الدخل

والطالب المعاقين وشباب التبني.

3.7

التطوير المهني الذي يركز
على الممارسات المستنيرة
بشأن الصدمات

سوف يتم منح الفرصة لجميع العاملين المعتمدين والمصنفين في منطقة إمري يونيفايد التعليمية
للمشاركة في التطوير المهني بشأن الممارسات المستنيرة بشأن الصدمات ليكونوا مجهزين لدعم
الطالب الذين يعانون من الصدمات كنتيجة للجائحة أو ألي سبب آخر .وسوف يفيد هذا اإلجراء جميع
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 2.000.00دوالر

ال
X
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رقم اإلجراء

إجمالي األموال

مساهم

العنوان

الوصف
طالبنا وعاملينا ،بمن فيهم متعلمي اللغة اإلنجليزية والطالب المعاقين وشباب التبني والطالب
محدودي الدخل .وسوف يتولى قيادة هذا العمل مدير الصحة السلوكية في المنطقة.

ال

3.8

مركز الصحة المجتمعية في
منطقة إمري يونيفايد التعليمية

توسيع التمويل لمتدربي الصحة النفسية واألخصائيين االجتماعيين في المركز الصحي في منطقة
إمري يونيفايد التعليمية لتوفير االستشارات الجماعية والفردية الضرورية وخدمات الصحة النفسية
األخرى لطالبنا والمجتمع.

 100.000.00دوالر

3.9

فرص اإلثراء والتفاعالت
االجتماعية

مواصلة توفير فصول ونوادي اإلثراء بعد المدرسة .وإضافة فرص اإلثراء أثناء المدرسة الصيفية في

 73.600.00دوالر

3.10

مناخ المدرسة اإليجابي

سوف يتمتع الطالب بمناخ مدرسة إيجابي وحنون ،والذي سوف يوفر البنية المنظمة بالترافق مع
المرونة والرعاية الداعمة اإليجابية من البالغين.

3.11

التوجيه واللعب المنظم

توفير فرص التوجيه واللعب المنظم للطالب من أجل تشجيع مهارات اجتماعية وصحة نفسية أفضل.

X

نعم
X

الفنون والدراما ورقص الهيب هوب والواقع االفتراضي والمعزز والترميز لتشجيع الطالب على
المشاركة وتوفير التفاعالت االجتماعية اإليجابية وتوفير تعليم شامل لألطفال .وسوف يكون هذا
اإلجراء مفيدًا جدًا لجميع الطالب ،بمن فيهم متعلمي اللغة اإلنجليزية ومحدودي الدخل والطالب
المعاقين وشباب التبني.

ال
X

دوالرا
65.670.71
ً

نعم
X

تحليل األهداف []22-2021
تحليل لكيفية تنفيذ هذا الهدف في العام الماضي.
وصف ألي اختالفات كبيرة في اإلجراءات المقررة والتنفيذ الفعلي لهذه اإلجراءات.
 - 3.2تم تخفيض نطاق هذا اإلجراء أثناء العام الدراسي ولكن تمت زيادته في المدرسة الصيفية .أثناء العام الدراسي ،فقط المدرسة اإلعدادية نفذت برنامج التعلم االجتماعي االنفعالي بالكامل -ونفذت
المدرستان األخريان بعض عناصر برنامج التعلم االجتماعي االنفعالي وسوف يواصالن هذا العمل في عام .23-2022
نظرا لوجود العديد والعديد من الحاجات المرتبطة بالجائحة ،مثل تكاليف عيادات اللقاحات المجتمعية واالختبارات ومستلزمات التنظيف إلى آخره.
 - 3.8تم توسيع نطاق هذا اإلجراء ً
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 - 3.9تمكنت المنطقة بشكل ملحوظ من توسيع فرص اإلثراء للطالب تجاوبًا مع االحتياجات الملحة لألطفال والطلبات الواردة من المجتمع.
تفسير الختالفات المواد بين النفقات الواردة في الميزانية والنفقات الفعلية التقديرية و/أو النسب المئوية الواردة في الخطة للخدمات المحسنة والنسب المئوية الفعلية التقديرية للخدمات المحسنة.
 - 3.2كانت زيادة المواد بين النفقات الواردة في الميزانية والنفقات الفعلية التقديرية بسبب الحاجة إلى توسيع برنامج التعلم االجتماعي االنفعالي بنا ًء على حاجات الطالب التي زادت بشكل كبير.
 - 3.9كان انخفاض المواد بين النفقات الواردة في الميزانية والنفقات الفعلية التقديرية بسبب تمكن منطقة إمري يونيفايد التعليمية من تمويل العديد من برامج اإلثراء باستخدام أموال المنح التي تُصرف
لمرة واحدة ،مثل منحتي فرص التعلم الممتد والقوى العاملة القوية.
 - 3.10ترجع زيادة المواد بين النفقات الواردة في الميزانية والنفقات الفعلية التقديرية إلى أن وظيفة منسق التواصل مع أولياء األمور لم يتم احتسابها في خطة المحاسبة والرقابة المحلية لعام .21-2020

تفسير لمدى فعالية اإلجراءات المحددة في إحراز تقدم تجاه الهدف.
من بين اإلجراءات الفعالة في إحراز تقدم باتجاه الهدف الثالث كانت تلك اإلجراءات التي تم تصميمها لتعزيز العافية االجتماعية واالنفعالية لطالبنا ( .)3.8 ،3.4 ،3.2وقد تناولت هذه اإلجراءات
االحتياجات الضرورية الحالية ألطفالنا؛ وهي تلك االحتياجات التي تفاقمت بشكل كبير بفعل الجائحة .باإلضافة إلى ذلك ،ساعدت اإلجراءات المتعلقة بالتطوير المهني بشأن اإلستراتيجيات االجتماعية-
االنفعالية والخدمات المستنيرة بشأن الصدمات ( )3.7 ،3.6عاملينا على دعم هذه االحتياجات .وكانت اإلجراءات التي ركزت على نتائج السلوك اإليجابي وتحسين نسب الحضور والمتعلقة بممارسات

تأثيرا كانت
العدالة التصالحية فعالة في أنها خففت من التأثير الحتمي للمشكالت المتعلقة بالجائحة ،حتى لو لم تتحسن نسبة الحضور بشكل واضح منذ المدة التي سبقت الجائحة .من بين اإلجراءات األكثر
ً

تلك اإلجراءات المصممة إلنعاش مشاركة الطالب واهتمامهم بالتعلم (.)3.10 ،3.9
وصف ألي تغييرات تم إدخالها على الهدف أو الوارد في الخطة أو معايير القياس أو النتائج المرجوة أو اإلجراءات للعام القادم والتي نتجت عن تأمالت للممارسات السابقة.
أضافت المنطقة إجرا ًء جديدًا .3.11 ،سوف تشجع وظيفة مدرب يدعم اللعب المنظم للطالب على السلوك اإليجابي والمشاركة بشكل أكبر في المدرسة.
يمكن العثور على تقرير بالنفقات الفعلية التقديرية اإلجمالية إلجراءات العام الماضي في جدول التحديث السنوي .يمكن العثور على تقرير بالنسب المئوية الفعلية التقديرية للخدمات المحسنة إلجراءات
العام الماضي في جدول التحديث السنوي لإلجراءات المساهمة.
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الخدمات التي تمت زيادتها أو تحسينها لشباب التبني ومتعلمي اللغة اإلنجليزية والطالب محدودي الدخل
[]2022-23
المنح التكميلية و/أو المركزة ألموال معادلة تمويل الرقابة المحلية المتوقعة

المنحة المركزة ألموال معادلة تمويل الرقابة المحلية اإلضافة المتوقعة ( 15بالمائة)

دوالرا
2.035.073
ً

 252.759دوالر

النسبة المئوية المطلوبة لزيادة الخدمات أو تحسينها للعام لخطة المحاسبة والرقابة المحلية
أموال معادلة تمويل الرقابة المحلية التي تم
النسبة المئوية المتوقعة لزيادة الخدمات أو
ترحيلها — النسبة المئوية
تحسينها للعام الدراسي القادم

أموال معادلة تمويل الرقابة المحلية التي تم
ترحيلها — الدوالر

النسبة المئوية اإلجمالية لزيادة الخدمات أو
تحسينها للعام الدراسي القادم

دوالرا
349.193.58
ً

41.67%

36.18%

5.48%

يمكن العثور على النفقات الواردة في الميزانية لإلجراءات المحددة كإجراءات مساهمة في جدول اإلجراءات المساهمة.

األوصاف المطلوبة
لكل إجراء تم توفيره لمدرسة بالكامل أو في عموم المنطقة التعليمية بالكامل أو لمكتب التعليم في المقاطعة ،هناك تفسير ( )1لكيفية دراسة احتياجات شباب التبني ومتعلمي اللغة اإلنجليزية والطالب محدودي
الدخل أوالً ،و( )2مدى فعالية هذه اإلجراءات في تحقيق األهداف لهؤالء الطالب.
صا للسماح لإلستراتيجيات الهادفة باستيعاب ودعم الطالب غير المكررين (متعلمي اللغة اإلنجليزية
 :1.2عندما تبنت المنطقة إستراتيجيات التدريس ،وضعنا في االعتبار أن البرنامج كان مصم ًما خصي ً
وشباب التبني واألطفال محدودي الدخل) .باإلضافة إلى فرص مساعدة متعلمي اللغة اإلنجليزية ،البرنامج متسق مع مبادرة المبادئ األساسية وقوي ولكن يسمح أيضًا بدعم التدريس لمساعدة الطالب
المتعثرين ،والذين يكون العديد منهم من محدودي الدخل أو شباب التبني أو متعلمي اللغة اإلنجليزية في المنطقة.

صا للسماح لإلستراتيجيات الهادفة باستيعاب ودعم متعلمي اللغة اإلنجليزية وشباب التبني
 :1.3عندما تبنت المنطقة  ،!Reach for Readingوضعنا في االعتبار أن البرنامج كان مصم ًما خصي ً
والطالب محدودي الدخل .باإلضافة إلى فرص مساعدة متعلمي اللغة اإلنجليزية ،البرنامج متسق مع مبادرة المبادئ األساسية وقوي ولكن يسمح أيضًا بدعم التدريس لمساعدة الطالب المتعثرين ،والذين

يكون العديد منهم من محدودي الدخل أو شباب التبني أو متعلمي اللغة اإلنجليزية في المنطقة.

صا للسماح لإلستراتيجيات الهادفة باستيعاب ودعم متعلمي اللغة اإلنجليزية
 :1.4عندما تبنت المنطقة منهج القراءة والكتابة التفسيرية ( ،)ERWCوضعنا في االعتبار أن البرنامج كان مصم ًما خصي ً
وشباب التبني والطالب محدودي الدخل .باإلضافة إلى فرص مساعدة متعلمي اللغة اإلنجليزية ،البرنامج متسق مع مبادرة المبادئ األساسية وقوي ولكن يسمح أيضًا بدعم التدريس لمساعدة الطالب
المتعثرين ،والذين يكون العديد منهم من محدودي الدخل أو شباب التبني أو متعلمي اللغة اإلنجليزية في المنطقة .وهو يوفر أيضًا مجموعة متنوعة من النصوص غير الروائية بمستويات مختلفة من

خطة المحاسبة والرقابة المحلية  23-2022لمنطقة إمري يونيفايد التعليمية

الصفحة  65من 112

الصعوبة ،والتي تتيح للمعلمين توفير دعم كبير مع الحفاظ على توقعات مرتفعة لجميع الطالب ،وخاصةً الطالب غير المكررين.
 :1.5توفير كتب القراءة المرتبطة بالثقافة للطالب فعا ٌل بشكل خاص لألطفال غير المكررين ألنه يساعدهم على االرتباط بثقافتهم الخاصة مع التواصل على مستويات قراءة مختلفة دون التقليل من قوة
المحتوى.

صا للسماح لإلستراتيجيات الهادفة باستيعاب ودعم متعلمي اللغة اإلنجليزية وشباب التبني والطالب
 :1.5عندما تبنت المنطقة  ،Eureka Mathوضعنا في االعتبار أن البرنامج كان مصم ًما خصي ً

محدودي الدخل .باإلضافة إلى فرص البرنامج لمساعدة متعلمي اللغة اإلنجليزية ،البرنامج متسق مع مبادرة المبادئ األساسية وقوي ويستخدم العديد من التمثيالت للسماح بدعم التدريس دون إضعاف
الطالب المعرفي للمفاهيم لمساعدة الطالب المتعثرين ،والذين يكون العديد منهم من محدودي الدخل أو شباب التبني أو متعلمي اللغة اإلنجليزية في المنطقة.
 :1.8تدريس تطوير اللغة اإلنجليزية المتكامل والمخصص مصمم بشكل خاص لمساعدة متعلمي اللغة اإلنجليزية.

 :1.9تم توظيف م علم تدخل بشأن اإللمام بالقراءة والكتابة لتوفير الدعم الفردي وفي مجموعات صغيرة لطالبنا المتعثرين ،والذين يكون العديد منهم من محدودي الدخل أو شباب التبني أو متعلمي اللغة
اإلنجليزية في المنطقة.

صا لمساعدة طالبنا غير المكررين من خالل توفير منصة رقمية شمولية في الرياضيات وآداب اللغة اإلنجليزية.
 :1.10عندما تبنت مدرستا آنا ييتس االبتدائية واإلعدادية  ،IReadyتم اختياره خصي ً
 :1.13يضمن تضمين جميع المجموعات الفرعية للطالب في جميع مبادرات المنطقة حصول طالبنا غير المكررين على فرص متساوية لتدريس قوي ،وسوف يكونون مستعدين للجامعة والعمل المهني.
 :1.18مستشار برنامج التواصل األكاديمي المبكر عملي في توجيه الطالب لاللتحاق بالجامعات ،ويحتاج العديد من طالبنا غير المكررين إلى توجيه إضافي في هذا المجال.

 :1.20يتم احتساب العديد من الطالب الذين ال يحققون متطلبات البرنامج األكاديمي المبكر في المنطقة ضمن الطالب غير المكررين ويكونون بحاجة إلى تحسين درجاتهم في آداب اللغة اإلنجليزية بشكل
خاص واالستفادة من وسائل دعم التدخل الهادف.
 :1.21يتم احتساب العديد من الطالب الذين ال يحققون متطلبات البرنامج األكاديمي المبكر في المنطقة ضمن الطالب غير المكررين ويكونون بحاجة إلى تحسين درجاتهم في الرياضيات بشكل خاص
واالستفادة من وسائل دعم التدخل الهادف.

 :1.22مركز الوصول إلى الجامعات والعمل المهني في المدارس االبتدائية والثانوية مفيدٌ بشكل خاص للطالب غير المكررين الذين يحتاجون إلى إرشاد إضافي لالستعداد للمستقبل.
 :1.24يحتاج معظم طالبنا غير المكررين إلى المزيد من الفرص للمشاركة مع شركاء الصناعة المحليين واالستفادة من فرص التدريب العملي إلرشادهم في خياراتهم المستقبلية بشأن العمل المهني.
 :1.25التسجيل المزدوج في الكليات المجتمعية مفيدٌ جدًا لألطفال غير المكررين ألنه يساعدهم على تصور أنفسهم في الجامعة في المستقبل واالستعداد لها بشك ٍل أفضل.
 :1.26الوصول إلى التعليم الفني المهني مفيدٌ بشك ٍل خاص للطالب غير المكررين الذين يستفيدون من الفرص لتعلم المزيد عن توقعات المهن والصناعة.
 :1.27الوصول إلى  Maker's Spaceوالتعامل معه مفيدٌ جدًا للطالب غير المكررين من خالل إشراكهم في أنشطة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والصناعة ومن خالل تطوير مهارات
إقامة المشروعات لديهم للنجاح في المستقبل.
 :1.28يستفيد جميع الطالب ،وخاصةً األطفال غير المكررين ،من التعرض بشكل أكبر للعلوم ألنه يساعدهم على اكتساب تقدير ذات أعلى ورغبة أكبر في ممارسة مهن العلوم في المستقبل.

وتعرض أكبر للعلوم ومن ثم يمنحهم
 :1.29تعلم العلوم في الصف التاسع مه ٌم على وجه الخصوص لصالح ألطفال غير المكررين ألنه يزودهم بالمزيد من دورات العلوم التدريبية في المدرسة الثانوية
ُّ
فرصة لالنخراط في العلوم في مهنهم المستقبلية واالستعداد للجامعة.
 :1.30فرص استعادة نقاط االئتمان مهمة جدًا للطالب غير المكررين ،والذين يعاني العديد منهم إلكمال دورات  A-Gالتدريبية.
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 :1.31تدعم أنشطة حماية الملف الشخصي القائمة على المشروعات الطالب غير المكررين وجميع الطالب في مهارات تطوير األبحاث والعروض التقديمية ،وهي ضرورية للغاية في الجامعة والعمل
المهني.

 :1.32يتم توظيف متخصصي تطوير اللغة اإلنجليزية اإلضافيين بشكل خاص لدعم متعلمي اللغة اإلنجليزية في تطوير لغتهم وقدرتهم على تعلم المحتوى األكاديمي.
 Edgenuity :1.34منصة شمولية تتيح الدعم المخصص للطالب المتعثرين ،والذين يكون معظمهم من محدودي الدخل أو شباب التبني أو متعلمي اللغة اإلنجليزية في منطقتنا.

 :1.35استخدام مجلس مراجعة الحضور في المدرسة كوسيلة لتحسين الحضور وتقليل الغياب وحاالت الفصل المؤقت مه ٌم جدًا في مساعدة طالبنا غير المكررين وجميع الطالب الذين يعانون من سوء
نسب الحضور ولديهم مشكالت سلوكية أو انفعالية.

 :1.36يتم استخدام أدوات المحاسبة المتبادلة في المنطقة لضمان استخدام اإلستراتيجيات ووسائل الدعم الحيوية للطالب غير المكررين في التدريس.
 :1.38بوابة األسرة مفيدة لجميع األسر ،وخاصةً ألولياء أمور الطالب غير المكررين ،وعلى وجه التحديد متعلمي اللغة اإلنجليزية ،الذين ال يعرفون أحيانًا كيفية التعامل مع النظام التعليمي في الواليات
المتحدة.

 :1.39تم تصميم هذا اإلجراء لضمان عدم تعرض الطالب غير المكررين لحاالت الفصل المؤقت بصورة غير متناسبة ،كما كان الحال في الماضي ،وتوفير الفرص البديلة من أجل التحسين.
 :1.41تتيح المدرسة الصيفية للطالب المتعثرين ،والذين يكون العديد منهم من الطالب غير المكررين في المنطقة ،اللحاق بباقي الطالب والمشاركة في فصول اإلثراء لمنع فقد التعلم في الصيف.
 :1.42يضمن الترابط الرأسي أن الدعم لجميع طالبنا المتعثرين متس ٌق ومنهجي.

 :1.43التعلم القائم على المشروعات نه ٌج قوي ومتطور لدعم طالبنا غير المكررين وجميع أطفالنا من خالل تزويدهم بطرق متنوعة للتعلم وإثبات التحصيل.
 :1.44تم إنشاء وظيفة منسق تطوير اللغة اإلنجليزية لدعم المعلمين في دعم طالبنا من متعلمي اللغة اإلنجليزية.
 :1.46اإللمام بالقراءة والكتابة هو خط الدفاع األول للطالب المتعثرين ،والذين يكون معظمهم من الطالب غير المكررين في منطقتنا .يساعد مدرب اإللمام بالقراءة والكتابة العاملين لدينا على تطوير
وتحسين مهاراتهم في دعم الطالب غير المكررين.

 :1.47سوف يساعد مدرب الرياضيات موظفينا على تطوير وتحسين مهاراتهم في دعم الطالب غير المكررين في الرياضيات.
 :1.48يضمن االستكشاف المهني للممارسات أن المعلمين يجربون ويتعلمون كيفية استخدام أفضل منهجية لمساعدة طالبنا غير المكررين وجميع أطفالنا.

ي للغاية من أجل دعمهم لمتعلمي اللغة اإلنجليزية.
 :1.49تزويد المعلمين بفرص التطوير المهني لتعزيز إستراتيجياتهم في تطوير اللغة اإلنجليزية ضرور ٌ
ي للغاية لتقوية دعمهم للطالب غير المكررين.
 :1.50تزويد المعلمين بفرص التطوير المهني لتعزيز إستراتيجيات التفاضل لديهم ضرور ٌ
 :1.52دمج آراء أولياء األمور في التخطيط اإلستراتيجي والتخطيط للتدريس مه ٌم للغاية ،وخاصةً أولياء أمور الطالب غير المكررين الذين ال يتم تمثيلهم بصورة متساوية دائ ًما في هذه العملية.
 :1.53يحتاج أولياء أمور متعلمي اللغة اإلنجليزية إلى المساعدة بلغتهم األم ،ولذلك نقدم خدمات الترجمة والترجمة الفورية لنعمل على نحو مشترك من أجل خدمة أطفالهم.
ت ويزيد المشاركة ،وهي ضرورية جدًا لنجاحهم في المدرسة.
 :1.62توفير مسار عام للدراسة لجميع طالبنا بدون قيود مفيد على وجه الخصوص للطالب غير المكررين ألن هذا يمنحهم خيارا ٍ
 :1.63يضمن توفير التطوير المهني بشأن المساواة أن معلمينا سيكونون قادرين على استهداف دعم الطالب غير المكررين.

نظرا لمعاناة الطالب غير المكررين من نقص الخدمات على مر التاريخ ،فهذه الفئة تحتاج بشكل خاص إلى اكتساب مهارات القرن الواحد والعشرين من أجل النجاح في المجتمع المعاصر.
ً :2.1
 :2.2ال يمتلك العديد من طالبنا غير المكررين جهاز كمبيوتر في المنزل ،ولذلك فإن توفير جهاز لكل طالب غير مكرر هو أولوية قصوى ومسألة مساواة ووصول إلى المحتوى.
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كثيرا ما يتعثرون ويمكنهم االستفادة من تكنولوجيا شمولية للدعم المخصص.
 :2.4التطوير المهني للمعلمين بشأن استخدام التكنولوجيا مفيد على وجه الخصوص لطالبنا غير المكررين الذين ً
لنجاح أكبر في الجامعة والعمل المهني باستخدام مهارات تسويقية أعلى ويوفر إمكانية
 :2.5توفير تدريس الترميز مفيدٌ لجميع الطالب ولكن على وجه الخصوص للطالب غير المكررين ألنه يجهزهم
ٍ

الوصول التي ال يحصلون عليها دائ ًما في المنزل.

 :2.6الممارسات المرتبطة بالثقافة في تعليم الطالب غير المكررين في غاية األهمية لتقوية تقديرهم لذاتهم وإعدادهم لمجتمع اليوم متعدد الثقافات والمستقبل.
 :2.7سوف يساعد دمج عناصر الدراسات العرقية في العملية التعليمية جميع الطالب ،وخاصةً الطالب غير المكررين ،على االستعداد للمواطنة والقيادة العالمية وسوف يمنح طالبنا أفضلية تنافسية في
المجتمع العالمي.

 :2.10مساعدة أولياء أمور الطالب غير المكررين ليصبحوا مستخدمين فعالين للتكنولوجيا سوف توفر ألطفالنا غير المكررين القدوة والثقة والدعم الضروري لنجاحهم في المدرسة.
 :2.13يدعم منسق التكنولوجيا في المنطقة معلمينا وطالبنا ،وخاصةً الطالب غير المكررين ،في استخدام التكنولوجيا كأداة للتعلم والتدريس.
 :2.15ضمان إتاحة دورة ترميز تدريبية لطالب الصف التاسع يمنح جميع الطالب ،وخاصةً األطفال غير المكررين ،أفضلية تنافسية في سوق العمل المستقبلي.

 :3.2عانى العديد من الطالب غير المكررين من مستويات أعلى من القلق والضغط النفسي أثناء الجائحة أكثر من باقي الطالب ألن العديد من أفراد أسرهم من متخصصي اإلسعافات األولية وقد كانوا
وما زالوا في الخط األمامي لتهديد فيروس كورونا المستجد (كوفيد  .)19-وقد كانوا أيضًا في المنزل أثناء التعلم عن بعد ولكن كان العديد منهم في المنزل بمفرده ولم يتوفر لديهم الدعم الذي حصل عليه

الطالب األكثر ثرا ًء من أفراد أسرهم الذين عملوا من المنزل .طالبنا غير المكررين بحاجة ماسة لتطوير آليات ومهارات تكيف لحماية عافيتهم االجتماعية  -االنفعالية وهم أيضًا بحاجة ماسة لخدمات
الصحة النفسية .ضمان تركيز كل موقع على التعلم االجتماعي االنفعالي ضروري للغاية لهؤالء ولجميع طالبنا.

 3.3تنفيذ ممارسات العدالة التصالحية مه ٌم على وجه الخصوص للطالب غير المكررين ألن هؤالء الطالب يتم فصلهم مؤقتًا بصورة غير متناسبة ويخضعون إلجراءات عقابية أكثر منها تصالحية عند
وجود مشكالت سلوكية أو مشكالت في الحضور.
 :3.4التدريب على منع االنتحار لمعلمينا وعاملينا مه ٌم للغاية لمناطق مثل منطقتنا التي تخدم أعداد كبيرة من الطالب في رعاية التبني ومحدودي الدخل ومتعلمي اللغة اإلنجليزية.

 :3.5يخدم تمويل وظيفة مدير الصحة السلوكية بشكل مباشر الطالب غير المكررين ألنه ينسق عمل األخصائيين االجتماعيين ومتدربي الصحة النفسية ،ويوفر أيضًا التدريب على منع االنتحار
وممارسات العدالة التصالحية لموظفينا.
 :3.6يُمكِّن التطوير المهني الذي يركز على إستراتيجيات التعلم االجتماعي االنفعالي الفعالة معلمينا من خدمة الطالب غير المكررين وتوفير الدعم الموصوف في اإلجراءين .3.4 -3.1

 :3.7تمت دراسة حاالت الطالب غير المكررين أوالً وهم المستفيدون من هذا اإلجراء ألن العديد والعديد من أطفالنا قد عانوا وال زالوا يعانون من الصدمات ،سواء المرتبطة بالجائحة أو بمناخ العدالة
االجتماعية في بلدنا .التدريب على الممارسات المستنيرة بشأن الصدمات ضروري للغاية في تمكين معلمينا وموظفينا من دعم أطفالنا.
 :3.8يرتبط هذا اإلجراء بشكل مباشر باإلجراءين  3.5و .3.7طالبنا غير المكررين واألخصائيين بحاجة ماسة لخدمات الصحة النفسية ومتدربي األخصائيين االجتماعيين ،ولذلك نود توسيع هذا
اإلجراء.

 :3.9فقد العديد من الطالب وأغلبية الطالب غير المكررين تواصلهم مع المدرسة أثناء التعلم عن بعد ونتيجةً لفقد التعلم .من الحتمي تقديم برامج إثراء تشجع الطالب على المشاركة وتثير اهتمامهم بشأن
التعلم وحضور المدرسة.
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وصف لكيفية زيادة الخدمات أو تحسينها لشباب التبني ومتعلمي اللغة اإلنجليزية والطالب محدودي الدخل بالنسبة المئوية المطلوبة.
نظرا ألن  %80.4من طالب منطقة إمري
النسبة المئوية اإلجمالية للخدمات التي تمت زيادتها أو تحسينها ومقدارها  %42.95تفوق النسبة المئوية  %36.18المطلوبة لتحسين الخدمات وزيادتهاً .
يونيفايد التعليمية من المتضررين اجتماعيًا واقتصاديًا و %20.1من متعلمي اللغة اإلنجليزية ،فقد تم تنفيذ معظم اإلجراءات الموجهة نحو الطالب غير المكررين في عموم المنطقة وعلى نطاق المدرسة.
تأثرا من بين هؤالء الطالب .وفي الوقت ذاته ،ما يكون مفيدًا لمتعلمي اللغة
على الرغم من ذلك ،تم تصميم جميع هذه اإلجراءات مع وضع الطالب غير المكررين في االعتبار كأولوية ،ألنهم األكثر ً

اإلنجليزية والمتضررين اجتماعيًا واقتصاديًا وشباب التبني ،يكون عادة ً بنفس الفائدة لباقي الطالب .على الرغم من ذلك ،هناك أيضًا إجراءات محددة مصممة حصريًا لصالح الطالب غير المكررين وتفيد
الزيادة العامة في النسبة المئوية للخدمات التي تمت زيادتها أو تحسينها بشكل مباشر فقط هؤالء الطالب .ومن األمثلة على ذلك اإلجراءات  1.8و 1.9و 1.10و 1.20و 1.21و 1.32و 1.34و1.44

و 1.49و 1.50و 2.2و 2.3و 2.6و 2.7و 2.10و 3.7و 3.9والعديد من اإلجراءات األخرى.

تعظم منطقة إمري يونيفايد التعليمية عن قصد مواردنا الستيعاب جميع طالبنا وخاصةً طالبنا غير المكررين .من خالل استثمار المزيد من األموال في مساعدة هؤالء األطفال ،تتموضع المنطقة لتوفير
المزيد من الدعم وترك أثر أكبر على تعليم طالبنا غير المكررين .وتسعى المنطقة لدعم شباب التبني ومتعلمي اللغة اإلنجليزية والطالب محدودي الدخل إلى أقصى مدى ممكن.

وصف للخطة المقررة لكيفية استخدام التمويل اإلضافي للمنحة المركزة اإلضافية المحددة أعاله من أجل زيادة عدد العاملين الذين يقدمون خدمات مباشرة للطالب في المدارس التي تحتوي على تركيز
(أعلى من  55بالمائة) من شباب التبني ومتعلمي اللغة اإلنجليزية والطالب محدودي الدخل ،حسبما ينطبق.
في جميع مدارس منطقة إمري يونيفايد التعليمية ،تزيد نسبة تسجيل الطالب محدودي الدخل و/أو متعلمي اللغة اإلنجليزية و/أو شباب التبني عن  55بالمائة .مع األسف ،ثبت أن توظيف العاملين الجدد
صعب للغاية في العام الدراسي  .2022-2021عالوة على أن توظيف المعلمين الجدد كان صعبًا حتى قبل الجائحة ،وهي مشكلة سائدة في مختلف األنظمة التعليمية في أنحاء الوطن .مع األسف ،ال يزال

توظيف العاملين صعبًا في العام الدراسي  22-2021نتيجة انتشار متحورات فيروس كوفيد .وكانت المنطقة قد خططت في الصيف الماضي لتوظيف اثنين من متخصصي التدخل الذين كانا سيقدمان

مباشرا لطالبنا المتعثرين في الفصول .على الرغم من ذلك ،تمكنا فقط من توظيف معلم تدخل واحد باستخدام هذه األموال الجديدة لتغيير مهام وظيفة تدريس قائمة مسبقًا كانت ستُفقد نتيجة
دع ًما إضافيًا
ً
انخفاض التسجيل .وقد تم تسكين متخصص التدخل هذا في مدرسة آنا ييتس االبتدائية .ومع األسف ،لم يتوفر مرشحون معتبرون ألعمال التدخل في المرحلة الثانوية .وفي ضوء هذا ،نشرت المنطقة
إعالنات لشغل وظائف مساعد معلم على أمل أن يساعد هؤالء العاملون في أعمال دعم التدخل .ولكن وحتى تاريخه ،لم نتمكن من تأمين أشخاص لشغل هذه المناصب أيضًا.
حاليًا ،تنظر المنطقة في عدد من الخيارات وتستخدم إستراتيجية متعددة المحاور لحل هذه المشكلة ،من بينها مواصلة نشر اإلعالنات لشغل هذه الوظائف على أمل أن يتقدم المرشحون المؤهلون عندما تهدأ
الجائحة .باإلضافة إلى ذلك ،نحاول تشجيع مدرسينا الحاليين على توفير خدمات التدخل وتسريع التحصيل بعد المدرسة وأثناء العطلة الصيفية باإلضافة إلى خدمات التدخل التي يقدمون أثناء اليوم
نظرا ألن المنطقة تؤمن بشدة بأن الطالب يتعلمون على أفضل نحو
الدراسي .ومن الخيارات التي تتم دراستها حاليًا توفير التدريس عن بُعد بعد المدرسة لباقي العام الدراسي .ربما ال يكون هذا حل أمثل ً

وج ًها لوجه؛ ولكن قلة محدودة للغاية من معلمينا قادرون على توفير الحدمات وج ًها لوجه بعد ساعات عمل المدرسة نتيجة جائحة فيروس كوفيد والتحديات الشخصية التي تفرضها .وقد زاد هذا الموقف
سو ًءا أن العديد من طالبنا محولون من مناطق أخرى وال يعيشون ضمن حدود المنطقة ،ولذلك يواجه العديد منهم مشكلة في تمديد اليوم الدراسي.
خطة المحاسبة والرقابة المحلية  23-2022لمنطقة إمري يونيفايد التعليمية

الصفحة  69من 112

هناك حل آخر قيد الدراسة ويتمثل في توفير خدمات التدريس الرقمي بالتعاون مع الشركات الخارجية .في بداية العام ،اشترت المنطقة حل  iTutorالرقمي لمدرسة إمري الثانوية ،والذي يبدو أنه ناجح مع
بعض طالبنا .ومن الطرق األخرى التي يتم استكشافها الشراكة مع المؤسسات الخارجية وتوفير الدعم وج ًها لوجه لطالبنا من خاللهم .وإذا نجحنا ،فسوف يتم استخدام األموال المركزة اإلضافية لشراء هذه
الخدمات والبرامج اإلضافية.

من المهم مالحظة أنه بالرغم من نقص عدد المعلمين الذين يتقدمون لشغل الوظائف ،لكن تدفق األموال الجديدة يُمكِّن المنطقة من الحفاظ على بعض العاملين الحاليين بالرغم من االنخفاض في أعداد
الطالب المسجلين لدينا .نستطيع مواصلة تمويل وظائف إضافية في مادة العلوم في المدارس االبتدائية والثانوية ،وقمنا بتغيير مهمة أحد المعلمين ليصبح متخصص تدخل في مدرسة آنا ييتس االبتدائية .وقد
تمكنت المنطقة من اإلبقاء على وظيفة منسق التكنولوجيا ،وهو أحد المعلمين في مهم ٍة خاصة ،وتعتبر خدماته ضرورية للغاية لدعم معلمينا وطالبنا.

نسب العاملين إلى الطالب حسب نوع
المدرسة وتركيز الطالب غير المكررين
نسبة العاملين إلى الطالب للعاملين
المصنفين الذين يقدمون خدمات مباشرة
للطالب
نسبة العاملين إلى الطالب للعاملين
المعتمدين الذين يقدمون خدمات مباشرة
للطالب

المدارس التي تحتوي على تركيز طالب  %55أو أقل
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جدول النفقات اإلجمالية لعام 23-2022
أموال معادلة تمويل
الرقابة المحلية
2.891.589.84
دوالرا
ً

القيم اإلجمالية
القيم اإلجمالية

الهدف

رقم اإلجراء

أموال الوالية األخرى

األموال المحلية

األموال الفيدرالية

إجمالي األموال

اإلجمالي للموظفين

اإلجمالي لغير الموظفين

1.185.866.21
دوالرا
ً

3.516.865.69
دوالرا
ً

دوالرا
475.649.78
ً

8.069.971.52
دوالرا
ً

4.812.423.86
دوالرا
ً

3.257.547.66
دوالرا
ً

األموال المحلية

األموال الفيدرالية

عنوان اإلجراء

مجموعة (مجموعات) الطالب

أموال معادلة تمويل
الرقابة المحلية

أموال الوالية األخرى

1

1.1

منشآت المدارس

Xالجميع

1

1.2

تحسين أداء الطالب في آداب
اللغة اإلنجليزية ،روضة
األطفال االنتقالية

Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
Xمحدودو الدخل

دوالرا
1.744.35
ً

1

1.3

تحسين أداء الطالب في آداب
اللغة اإلنجليزية ،روضة
األطفال 5 -

Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
Xمحدودو الدخل

دوالرا
14.715.21
ً

دوالرا
819.948.25
ً

1

1.4

تحسين أداء الطالب في آداب
اللغة اإلنجليزية ،صفوف
المرحلة الثانوية

Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
Xمحدودو الدخل

دوالرا
33.014.57
ً

دوالرا
454.937.49
ً

1

1.5

القراءة الصيفية المرتبطة
بالثقافة

Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
Xمحدودو الدخل

دوالرا
1.245.27
ً

1

1.6

Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
Xمحدودو الدخل

1

1.7

1

1.8

1

1.9

تحسين أداء الطالب في
الرياضيات ،الصفوف من
روضة األطفال االنتقالية إلى
12
Xالجميع
تحسين أداء الطالب في
الرياضيات ،الصفوف 8-7
Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
دعم تطوير اللغة اإلنجليزية
المتكامل والمخصص لمتعلمي
اللغة اإلنجليزية.
معلم تدخل في اإللمام بالقراءة Xالجميع
بدوام كامل في مدرسة
والكتابة
ٍ
آنا ييتس االبتدائية

دوالرا
15.912.63
ً
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إجمالي األموال

دوالرا
1.591.22
ً

دوالرا
1.591.22
ً

دوالرا
142.945.67
ً

دوالرا
144.690.02
ً

دوالرا
834.663.46
ً

دوالرا
487.952.06
ً

دوالرا
13.836.37
ً

دوالرا
14.547.00
ً

1.104.743.78
دوالرا
ً

دوالرا
29.628.64
ً

دوالرا
1.120.656.41
ً

 0.00دوالر
دوالرا
106.951.90
ً

دوالرا
106.951.90
ً

 109.902.21دوالر

دوالرا
753.16
ً

دوالرا
110.655.37
ً

الصفحة  71من 112

عنوان اإلجراء

مجموعة (مجموعات) الطالب

الهدف

رقم اإلجراء

1

1.10

توفر مصادر التدخل وتسريع Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
التحصيل في مدرستي آنا ييتس Xشباب التبني
Xمحدودو الدخل
االبتدائية واإلعدادية فرص
التدخل وتسريع التحصيل
للطالب في الصفوف من
روضة األطفال إلى الصف 8
باستخدام  ،IReadyوهي
منصة قراءة ورياضيات رقمية
تكيفية أثناء مجموعات التدخل
والتدريس بعد المدرسة.

أموال معادلة تمويل
الرقابة المحلية
دوالرا
61.042.25
ً

دوالرا
61.042.25
ً

1

1.11

فرص العلوم لطالب مدرسة آنا Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
ييتس االبتدائية
Xمحدودو الدخل

دوالرا
147.282.44
ً

دوالرا
147.282.44
ً

1

1.12

منهج تجريبي للدراسات
االجتماعية لمدرسة آنا ييتس
االبتدائية

Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
Xمحدودو الدخل

دوالرا
52.568.57
ً

دوالرا
52.568.57
ً

1

1.13

1

1.14

تضمين جميع مبادرات المنطقة Xالجميع
للمجموعات الفرعية للطالب
موارد لطالب التعليم الخاص Xالطالب المعاقون

1

1.15

برنامج الفنون في مدرستي آنا
ييتس االبتدائية واإلعدادية

Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
Xمحدودو الدخل

1

1.16

التربية البدنية

Xالجميع

1

1.17

برنامج الموسيقى في مدرسة آنا Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
ييتس اإلعدادية
Xمحدودو الدخل

1

1.18

1

1.19

برنامج التواصل األكاديمي
المبكر
اختبارات AP

1

1.20

1

1.21

برنامج التواصل األكاديمي
المبكر  -آداب اللغة اإلنجليزية
برنامج التواصل األكاديمي
المبكر  -الرياضيات

Xالجميع

أموال الوالية األخرى

األموال المحلية

األموال الفيدرالية

 2.400.00دوالر
دوالرا
121.324.07
ً

إجمالي األموال

 2.400.00دوالر

 4.707.34دوالرات

دوالرا
126.031.41
ً

دوالرا
131.626.07
ً

دوالرا
131.626.07
ً
دوالرا
28.545.33
ً

دوالرا
28.545.33
ً

 25.000.00دوالر

 25.000.00دوالر

Xالجميع
Xالجميع
Xالجميع
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الصفحة  72من 112

عنوان اإلجراء

مجموعة (مجموعات) الطالب

الهدف

رقم اإلجراء

1

1.22

1

1.23

مركز التأهيل للجامعات والعمل Xالجميع
المهني في المدارس االبتدائية
والثانوية
دورات تحديد مستوى متقدمة Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
في المدارس االبتدائية والثانوية Xشباب التبني
Xمحدودو الدخل

1

1.24

التعاون مع شركاء الصناعات
المحلية والتدريب العملي

Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
Xمحدودو الدخل

1

1.25

1

1.26

التسجيل المزدوج في الكليات
المجتمعية
التعليم الفني المهني

Xالجميع

 7.000.00دوالر

Xالجميع

دوالرا
149.692.31
ً

1

1.27

Maker’s Space

1

1.28

وظيفة علوم إضافية بدوام كامل Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
في المدارس االبتدائية والثانوية Xشباب التبني
Xمحدودو الدخل

1

1.29

عروض العلوم في المدارس
االبتدائية والثانوية

Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
Xمحدودو الدخل

1

1.30

فرص استعادة نقاط االئتمان في Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
المدارس االبتدائية والثانوية
Xمحدودو الدخل

Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
Xمحدودو الدخل

1

1.31

أنشطة حماية الملف الشخصي
القائمة على المشروعات

Xالجميع

1

1.32

1

1.33

برنامج آداب اللغة
اإلنجليزية/تطوير اللغة
اإلنجليزية لصفوف المرحلة
الثانوية
دعم  SATلطالب المدارس
االبتدائية والثانوية

Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية

Xالجميع
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أموال معادلة تمويل
الرقابة المحلية

أموال الوالية األخرى

األموال المحلية

األموال الفيدرالية

 25.000.00دوالر

دوالرا
6.639.51
ً

 800.00دوالر

 25.000.00دوالر

دوالرا
3.215.55
ً

 2.600.00دوالر

 12.000.00دوالر

 20.000.00دوالر

إجمالي األموال

دوالرا
13.255.06
ً

 12.000.00دوالر

 50.000.00دوالر

 7.000.00دوالر
دوالرا
635.88
ً

دوالرا
150.328.19
ً
 70.000.00دوالر

 84.606.63دوالرات

دوالرا
1.691.57
ً

دوالرا
86.298.20
ً

دوالرا
674.40
ً

دوالرا
4.220.07
ً

دوالرا
4.894.47
ً

دوالرا
50.850.00
ً

دوالرا
148.334.93
ً

دوالرا
50.850.00
ً

 300.00دوالر

 300.00دوالر

دوالرا
6.111.99
ً

دوالرا
154.446.92
ً

دوالرا
2.420.00
ً

دوالرا
2.420.00
ً

الصفحة  73من 112

مجموعة (مجموعات) الطالب

الهدف

رقم اإلجراء

عنوان اإلجراء

1

1.34

1

1.35

دعم التدخل وتسريع التحصيل
لطالب المدارس االبتدائية
والثانوية
تحسين نسب الحضور وتقليل
نسب التأخر والفصل المؤقت.

1

1.36

1

1.37

متابعة التقدم والمحاسبة
المتبادلة
نظام معلومات الطالب

1

1.38

وسائل دعم أولياء األمور
والتواصل

1

1.39

1

1.40

إجراءات تقليل الفصل المؤقت
واستخدام بدائل الفصل المؤقت
Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
تقييم
Xشباب التبني
Xمحدودو الدخل

أموال معادلة تمويل
الرقابة المحلية

أموال الوالية األخرى

األموال المحلية

Xالجميع

Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
Xمحدودو الدخل

دوالرا
93.032.00
ً

األموال الفيدرالية

إجمالي األموال

دوالرا
235.220.00
ً

دوالرا
235.220.00
ً

دوالرا
93.032.00
ً

Xالجميع
Xالجميع
Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
Xمحدودو الدخل

 39.900.00دوالر
 10.000.00دوالر

 39.900.00دوالر
 10.000.00دوالر

Xالجميع

1

1.41

المدرسة الصيفية

Xالجميع
Xالطالب المعاقون

1

1.42

الترابط الرأسي

Xالجميع

1

1.43

التعلم القائم على المشروعات

Xالجميع

1

1.44

وظيفة منسق تطوير اللغة
اإلنجليزية

Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
Xمحدودو الدخل

1

1.45

1

1.46

1

1.47

التطوير المهني للبرامج
األساسية
التدريب على اإللمام بالقراءة
والكتابة
التدريب على الرياضيات

Xالجميع

دوالرا
7.438.08
ً

دوالرا
341.512.00
ً
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دوالرا
341.512.00
ً

 3.000.00دوالر

 3.000.00دوالر

دوالرا
69.965.09
ً

Xالجميع
Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
Xمحدودو الدخل

دوالرا
7.438.08
ً

 10.000.00دوالر
 60.000.00دوالر

 500.00دوالر

 500.00دوالر

دوالرا
80.482.29
ً

دوالرا
150.447.38
ً

 3.000.00دوالر

 3.000.00دوالر
 10.000.00دوالر
 60.000.00دوالر

الصفحة  74من 112

الهدف

رقم اإلجراء

1

1.48

عنوان اإلجراء

مجموعة (مجموعات) الطالب

أموال معادلة تمويل
الرقابة المحلية

أموال الوالية األخرى

األموال المحلية

األموال الفيدرالية

إجمالي األموال

االستكشاف المهني للممارسات Xالجميع

1

1.49

التطوير المهني للمعلمين-
تطوير اللغة اإلنجليزية

متعلمو Xاللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
Xمحدودو الدخل

دوالرا
11.966.00
ً

1

1.50

التطوير المهني في التدريس
التفاضلي

Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
Xمحدودو الدخل

 10.000.00دوالر

1

1.51

التطوير المهني في دعم
الطالب المعاقين

Xالجميع

1

1.52

انخراط أولياء األمور

Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
Xمحدودو الدخل

1

1.53

1

1.54

1

1.55

1

1.56

1

1.57

1

1.58

1

1.59

1

1.60

1

1.61

الوصول اللغوي ألولياء األمور Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
واألوصياء
Xالطالب المعاقون
التطوير المهني لمتخصصي
التعليم الخاص
تحسين الحضور لطالب التعليم Xالطالب المعاقون
الخاص
التعاون بين العاملين في التعليم Xالطالب المعاقون
الخاص والتعليم العام
Xالجميع
التطوير المهني الذي يركز
على استراتيجيات التعليم
الخاص
Xالطالب المعاقون
حاالت التعاون بين المناطق
التعليمية في منطقة SELPA
Xالجميع
معدل التسرب في المدارس
اإلعدادية
Xالجميع
معدل التسرب في المدارس
الثانوية
Xالجميع
الفصل النهائي للطالب

1

1.62

Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
Xمحدودو الدخل

المسار العام للدراسة
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دوالرا
11.966.00
ً

 12.000.00دوالر

 2.000.00دوالر

دوالرا
2.125.00
ً
دوالرا
8.623.26
ً

دوالرا
105.040.70
ً

دوالرا
113.663.96
ً

 7.600.00دوالر

 7.600.00دوالر
دوالرا
9.162.00
ً

دوالرا
9.162.00
ً
 20.000.00دوالر

دوالرا
50.562.12
ً

دوالرا
2.125.00
ً

 20.000.00دوالر

 15.000.00دوالر

 15.000.00دوالر

 3.000.00دوالر

 3.000.00دوالر

 1.204.11دوالرات

دوالرا
51.766.23
ً

الصفحة  75من 112

عنوان اإلجراء

مجموعة (مجموعات) الطالب

الهدف

رقم اإلجراء

1

1.63

التطوير المهني الذي يركز
على المساواة

1

1.64

مساعد التدريس لمرحلة روضة Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
األطفال االنتقالية
Xمحدودو الدخل

Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
Xمحدودو الدخل

أموال معادلة تمويل
الرقابة المحلية
دوالرا
4.750.00
ً

أموال الوالية األخرى

األموال المحلية

األموال الفيدرالية

 3.000.00دوالر

إجمالي األموال
دوالرا
7.750.00
ً

دوالرا
68.883.64
ً

دوالرا
68.883.64
ً

1

1.65

يوم الدراسة الممتد

Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
Xمحدودو الدخل

 400.00دوالر

 400.00دوالر

2

2.1

مهارات القرن الواحد
والعشرين

2

2.2

األجهزة 2:1

 500.000.00دوالر

 500.000.00دوالر

2

2.3

تدريس لوحة المفاتيح

Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
Xمحدودو الدخل
Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
Xمحدودو الدخل
Xالجميع

 3.000.00دوالر

 3.000.00دوالر

2

2.4

التطوير المهني بشأن االستخدام Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
الفعال للتكنولوجيا
Xمحدودو الدخل

 23.000.00دوالر

2

2.5

إتقان الترميز

2

2.6

تعزيز التعليم الثقافي والعدالة
االجتماعية والمساواة العرقية

2

2.7

الدراسات العرقية

2

2.8

Girls Who Code

Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
Xمحدودو الدخل
Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
Xمحدودو الدخل
Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
Xمحدودو الدخل
Xالجميع

دوالرا
1.350.00
ً

2

2.9

2

2.10

2

2.11

التكنولوجيا والموارد القائمة
على اإلنترنت للطالب المعاقين
Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
ورش عمل ألولياء األمور
Xشباب التبني
واألوصياء
Xمحدودو الدخل
أدوات للقادمين الجدد لتطوير
اللغة اإلنجليزية

Xالطالب المعاقون
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 35.000.00دوالر

 51.000.00دوالر

 190.000.00دوالر

 50.000.00دوالر

 326.000.00دوالر

 1.900.00دوالر

دوالرا
670.00
ً

دوالرا
25.570.00
ً

دوالرا
1.350.00
ً

 12.000.00دوالر

 55.000.00دوالر

 20.000.00دوالر

 3.000.00دوالر

دوالرا
4.759.16
ً

 16.000.00دوالر

 48.000.00دوالر

 58.000.00دوالر

دوالرا
4.759.16
ً
 4.000.00دوالر

 4.000.00دوالر

 100.300.00دوالر

 100.300.00دوالر

الصفحة  76من 112

مجموعة (مجموعات) الطالب

الهدف

رقم اإلجراء

عنوان اإلجراء

2

2.12

2

2.13

علوم الكمبيوتر في المدارس
االبتدائية والثانوية
وظيفة منسق تكنولوجيا المنطقة

2

2.14

2

2.15

وظيفة إضافية لمتخصص
التكنولوجيا في عموم المنطقة
CoderZ

2

2.16

مبادرة 2:1

3

3.1

3

3.2

3

3.3

دعم مخرجات السلوك اإليجابي Xالجميع
للطالب المعاقين
البرامج االجتماعية -االنفعالية Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
Xمحدودو الدخل
ممارسات العدالة التصالحية

أموال معادلة تمويل
الرقابة المحلية

Xالجميع

أموال الوالية األخرى
 2.600.00دوالر

دوالرا
310.273.29
ً
Xالجميع
Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
Xمحدودو الدخل
Xالجميع

3

3.4

التدريب على منع االنتحار
للمعلمين والعاملين

Xالجميع

3

3.5

وظيفة مدير الصحة السلوكية

Xالجميع

3

3.6

التطوير المهني بشأن
اإلستراتيجيات االجتماعية-
االنفعالية

Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
Xمحدودو الدخل

3

3.7

3

3.8

3

3.9

3

3.10

التطوير المهني الذي يركز
على الممارسات المستنيرة
بشأن الصدمات
مركز الصحة المجتمعية في
منطقة إمري يونيفايد التعليمية
فرص اإلثراء والتفاعالت
االجتماعية
مناخ المدرسة اإليجابي

Xالجميع

3

3.11

التوجيه واللعب المنظم

األموال المحلية

األموال الفيدرالية

 2.600.00دوالر
دوالرا
6.331.12
ً

 316.604.41دوالرات

95.603.54
دوالرات

 95.603.54دوالرات
دوالرا
2.160.00
ً

 300.000.00دوالر

 300.000.00دوالر

 106.000.00دوالر

 43.306.00دوالرات
 30.000.00دوالر

 5.000.00دوالر

دوالرا
64.864.06
ً

دوالرا
61.649.37
ً

 100.000.00دوالر
 25.000.00دوالر

دوالرا
126.513.43
ً
دوالرا
6.043.00
ً

 2.000.00دوالر

 38.000.00دوالر

دوالرا
294.446.99
ً

 5.000.00دوالر

دوالرا
6.043.00
ً

Xالجميع

دوالرا
2.160.00
ً

 600.000.00دوالر
43.306.00
دوالرات

دوالرا
158.446.99
ً

إجمالي األموال

 2.000.00دوالر

 100.000.00دوالر
 10.600.00دوالر

 73.600.00دوالر

Xالجميع
Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
Xمحدودو الدخل
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دوالرا
65.670.71
ً

دوالرا
65.670.71
ً
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جداول النفقات المساهمة لعام 23-2022
 .1المنحة األساسية
ألموال معادلة تمويل
الرقابة المحلية
المتوقعة

 .2المنح التكميلية
و/أو المركزة ألموال
معادلة تمويل الرقابة
المحلية المتوقعة

النسبة المئوية
أموال معادلة تمويل
 .3النسبة المئوية
اإلجمالية لزيادة
الرقابة المحلية التي
المتوقعة لزيادة
الخدمات أو تحسينها تم ترحيلها — النسبة الخدمات أو تحسينها
للعام الدراسي القادم
المئوية
للعام الدراسي القادم
(النسبة المئوية من
( % + 3الترحيل)
( 2على )1
العام الماضي)

دوالرا
دوالرا 2.035.073
5.624.791
ً
ً

الهدف

رقم اإلجراء

36.18%

عنوان اإلجراء

5.48%

مساهم في الخدمات التي
تمت زيادتها أو تحسينها؟

1

1.2

تحسين أداء الطالب في آداب اللغة
اإلنجليزية ،روضة األطفال االنتقالية

Xنعم

1

1.3

تحسين أداء الطالب في آداب اللغة
اإلنجليزية ،روضة األطفال 5 -

Xنعم

1

1.4

تحسين أداء الطالب في آداب اللغة
اإلنجليزية ،صفوف المرحلة الثانوية

Xنعم

1

1.5

القراءة الصيفية المرتبطة بالثقافة

Xنعم

1

1.6

1

1.8

1

1.9

تحسين أداء الطالب في الرياضيات،
الصفوف من روضة األطفال االنتقالية
إلى 12
دعم تطوير اللغة اإلنجليزية المتكامل
والمخصص لمتعلمي اللغة اإلنجليزية.
معلم تدخل في اإللمام بالقراءة والكتابة
بدوام كامل في مدرسة آنا ييتس
ٍ
االبتدائية

Xنعم
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Xنعم

41.67%

النطاق

 .4النفقات المساهمة
اإلجمالية الواردة في
الخطة
(أموال معادلة تمويل
الرقابة المحلية)

 .5النسبة المئوية
اإلجمالية الواردة في
الخطة للخدمات التي
تم تحسينها
()%

النسبة المئوية
الواردة في الخطة
لزيادة الخدمات أو
تحسينها للعام
الدراسي القادم
( 4على  ،1زائد )5

2.548.830.68
دوالرا
ً

0.00%

% 45.31

مجموعة (مجموعات)
الطالب غير المكررين

Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xعلى نطاق المدرسة
Xشباب التبني
Xمحدودو الدخل
Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xعلى نطاق المدرسة
Xشباب التبني
Xمحدودو الدخل
Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xعلى نطاق المدرسة
Xشباب التبني
Xمحدودو الدخل
Xعلى نطاق وكالة التعليم Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
المحلية
Xمحدودو الدخل
Xعلى نطاق وكالة التعليم Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
المحلية
Xمحدودو الدخل
Xعلى نطاق وكالة التعليم Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
المحلية

الموقع
مدارس محددة :مدرسة آنا
ييتس االبتدائية

القيم اإلجمالية حسب
النوع

أموال معادلة تمويل
الرقابة المحلية
اإلجمالية

2.548.830.68
اإلجمالي:
دوالرا
ً
1.911.753.66
اإلجمالي على نطاق
دوالرا
وكالة التعليم المحلية:
ً
دوالرا
اإلجمالي المحدود148.334.93 :
ً
اإلجمالي على نطاق
دوالرا
488.742.09
ً
المدرسة:

النفقات الواردة في الخطة
لإلجراءات المساهمة
(أموال معادلة تمويل
الرقابة المحلية)
دوالرا
1.744.35
ً

مدارس محددة :مدرسة آنا
ييتس االبتدائية

دوالرا
14.715.21
ً

مدارس محددة :مدرسة
إمري الثانوية

دوالرا
33.014.57
ً

النسبة المئوية الواردة في
الخطة للخدمات التي تم
تحسينها ()%

دوالرا
1.245.27
ً

Xجميع المدارس

دوالرا
15.912.63
ً

Xجميع المدارس

دوالرا
106.951.90
ً

مدارس محددة :مدرسة آنا
ييتس االبتدائية
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الهدف

رقم اإلجراء

عنوان اإلجراء

1

1.10

1

1.11

توفر مصادر التدخل وتسريع التحصيل
في مدرستي آنا ييتس االبتدائية
واإلعدادية فرص التدخل وتسريع
التحصيل للطالب في الصفوف من
روضة األطفال إلى الصف  8باستخدام
 ،IReadyوهي منصة قراءة
ورياضيات رقمية تكيفية أثناء
مجموعات التدخل والتدريس بعد
المدرسة.
فرص العلوم لطالب مدرسة آنا ييتس
االبتدائية

1

1.12

منهج تجريبي للدراسات االجتماعية
لمدرسة آنا ييتس االبتدائية

1

1.13

1

1.15

تضمين جميع مبادرات المنطقة
للمجموعات الفرعية للطالب
برنامج الفنون في مدرستي آنا ييتس
االبتدائية واإلعدادية

1

1.17

برنامج الموسيقى في مدرسة آنا ييتس
اإلعدادية

1

1.18

برنامج التواصل األكاديمي المبكر

1

1.20

1

1.21

برنامج التواصل األكاديمي المبكر -
آداب اللغة اإلنجليزية
برنامج التواصل األكاديمي المبكر -
الرياضيات

1

1.22

مركز التأهيل للجامعات والعمل المهني
في المدارس االبتدائية والثانوية

مساهم في الخدمات التي
تمت زيادتها أو تحسينها؟

النطاق

Xنعم

Xعلى نطاق وكالة التعليم Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
المحلية
Xمحدودو الدخل

Xنعم

Xعلى نطاق المدرسة

Xنعم

Xعلى نطاق المدرسة

Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
Xمحدودو الدخل
Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
Xمحدودو الدخل

دوالرا
61.042.25
ً

مدارس محددة :مدرسة آنا
ييتس االبتدائية

دوالرا
147.282.44
ً

مدارس محددة :مدرسة آنا
ييتس االبتدائية

دوالرا
52.568.57
ً

Xجميع المدارس
Xنعم

Xعلى نطاق المدرسة

Xنعم

Xعلى نطاق المدرسة

Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
Xمحدودو الدخل
Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
Xمحدودو الدخل

مدارس محددة :مدرسة آنا
ييتس االبتدائية

دوالرا
121.324.07
ً

مدارس محددة :مدرسة آنا
ييتس اإلعدادية

دوالرا
28.545.33
ً

مدارس محددة :المدارس
االبتدائية والثانوية
مدارس محددة :مدرسة
إمري الثانوية
مدارس محددة :مدرسة
إمري الثانوية

1

1.23

دورات تحديد مستوى متقدمة في
المدارس االبتدائية والثانوية

Xنعم

Xعلى نطاق المدرسة

1

1.24

التعاون مع شركاء الصناعات المحلية
والتدريب العملي

Xنعم

Xعلى نطاق المدرسة
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مجموعة (مجموعات)
الطالب غير المكررين

الموقع

النفقات الواردة في الخطة
لإلجراءات المساهمة
(أموال معادلة تمويل
الرقابة المحلية)

النسبة المئوية الواردة في
الخطة للخدمات التي تم
تحسينها ()%

Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
Xمحدودو الدخل
Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
Xمحدودو الدخل

مدارس محددة :مدرسة
إمري الثانوية
مدارس محددة :المدارس
االبتدائية والثانوية
مدارس محددة :مدرسة
إمري الثانوية

دوالرا
6.639.51
ً

 12.000.00دوالر
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الهدف

رقم اإلجراء

عنوان اإلجراء

1

1.25

التسجيل المزدوج في الكليات المجتمعية

1

1.26

التعليم الفني المهني

مساهم في الخدمات التي
تمت زيادتها أو تحسينها؟

النطاق

مجموعة (مجموعات)
الطالب غير المكررين

1

1.27

Maker’s Space

Xنعم

1

1.28

وظيفة علوم إضافية بدوام كامل في
المدارس االبتدائية والثانوية

Xنعم

1

1.29

عروض العلوم في المدارس االبتدائية
والثانوية

Xنعم

1

1.30

فرص استعادة نقاط االئتمان في
المدارس االبتدائية والثانوية

Xنعم

Xعلى نطاق وكالة التعليم Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
المحلية
Xمحدودو الدخل
Xعلى نطاق وكالة التعليم Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
المحلية
Xمحدودو الدخل
Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xعلى نطاق المدرسة
Xشباب التبني
Xمحدودو الدخل
Xعلى نطاق وكالة التعليم Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
المحلية
Xمحدودو الدخل

1

1.32

1

1.35

برنامج آداب اللغة اإلنجليزية/تطوير
اللغة اإلنجليزية لصفوف المرحلة
الثانوية
تحسين نسب الحضور وتقليل نسب
التأخر والفصل المؤقت.

Xنعم

Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية

1

1.38

وسائل دعم أولياء األمور والتواصل

Xنعم

1

1.40

تقييم

Xنعم

1

1.44

وظيفة منسق تطوير اللغة اإلنجليزية

Xنعم

Xمقصور على مجموعة
(مجموعات) الطالب غير
المكررين
Xعلى نطاق وكالة التعليم Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
المحلية
Xمحدودو الدخل
Xعلى نطاق وكالة التعليم Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
المحلية
Xمحدودو الدخل
Xعلى نطاق وكالة التعليم Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
المحلية
Xمحدودو الدخل
Xعلى نطاق وكالة التعليم Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
المحلية
Xمحدودو الدخل

1

1.47

التدريب على الرياضيات

Xنعم

1

1.49

التطوير المهني للمعلمين -تطوير اللغة
اإلنجليزية

Xنعم

Xعلى نطاق وكالة التعليم Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
المحلية
Xمحدودو الدخل
Xعلى نطاق وكالة التعليم Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
المحلية
Xمحدودو الدخل
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Xنعم

الموقع
مدارس محددة :مدرسة
إمري الثانوية
مدارس محددة :مدرسة
إمري الثانوية
Xجميع المدارس

النفقات الواردة في الخطة
لإلجراءات المساهمة
(أموال معادلة تمويل
الرقابة المحلية)

النسبة المئوية الواردة في
الخطة للخدمات التي تم
تحسينها ()%

 20.000.00دوالر

 84.606.63دوالرات

مدارس محددة :المدارس
االبتدائية والثانوية

دوالرا
674.40
ً

دوالرا
50.850.00
ً

دوالرا
148.334.93
ً

دوالرا
93.032.00
ً

 10.000.00دوالر

دوالرا
7.438.08
ً

دوالرا
69.965.09
ً

 60.000.00دوالر

دوالرا
11.966.00
ً
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الهدف

رقم اإلجراء

عنوان اإلجراء

مساهم في الخدمات التي
تمت زيادتها أو تحسينها؟

1

1.50

التطوير المهني في التدريس التفاضلي

Xنعم

1

1.52

انخراط أولياء األمور

Xنعم

النطاق

مجموعة (مجموعات)
الطالب غير المكررين

الموقع

Xعلى نطاق وكالة التعليم Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
المحلية
Xمحدودو الدخل
Xعلى نطاق وكالة التعليم Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
المحلية
Xمحدودو الدخل

النفقات الواردة في الخطة
لإلجراءات المساهمة
(أموال معادلة تمويل
الرقابة المحلية)
 10.000.00دوالر

دوالرا
105.040.70
ً

1

1.53

الوصول اللغوي ألولياء األمور
واألوصياء

Xنعم

Xعلى نطاق وكالة التعليم Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
المحلية

Xجميع المدارس

 7.600.00دوالر

1

1.62

المسار العام للدراسة

Xنعم

Xعلى نطاق وكالة التعليم Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
المحلية
Xمحدودو الدخل

Xجميع المدارس

دوالرا
50.562.12
ً

1

1.63

التطوير المهني الذي يركز على
المساواة

Xنعم

Xعلى نطاق وكالة التعليم Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
المحلية
Xمحدودو الدخل

Xجميع المدارس

دوالرا
4.750.00
ً

1

1.64

مساعد التدريس لمرحلة روضة األطفال Xنعم
االنتقالية

Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
Xمحدودو الدخل

مدارس محددة :مدرسة آنا
ييتس االبتدائية

دوالرا
68.883.64
ً

1

1.65

يوم الدراسة الممتد

2

2.1

مهارات القرن الواحد والعشرين

Xنعم

2

2.2

األجهزة 2:1

Xنعم

2

2.4

التطوير المهني بشأن االستخدام الفعال
للتكنولوجيا

Xنعم

2

2.5

إتقان الترميز

Xنعم

Xعلى نطاق المدرسة

Xعلى نطاق وكالة التعليم Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
المحلية
Xمحدودو الدخل

Xنعم
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Xعلى نطاق وكالة التعليم Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
المحلية
Xمحدودو الدخل
Xعلى نطاق وكالة التعليم Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
المحلية
Xمحدودو الدخل
Xعلى نطاق وكالة التعليم Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
المحلية
Xمحدودو الدخل
Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xعلى نطاق المدرسة
Xشباب التبني
Xمحدودو الدخل

النسبة المئوية الواردة في
الخطة للخدمات التي تم
تحسينها ()%

 400.00دوالر

Xجميع المدارس

 3.000.00دوالر

Xجميع المدارس

 500.000.00دوالر

Xجميع المدارس

 23.000.00دوالر

مدارس محددة :مدرسة آنا
ييتس االبتدائية

دوالرا
1.350.00
ً
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الهدف

رقم اإلجراء

عنوان اإلجراء

مساهم في الخدمات التي
تمت زيادتها أو تحسينها؟

2

2.6

تعزيز التعليم الثقافي والعدالة
االجتماعية والمساواة العرقية

Xنعم

2

2.7

الدراسات العرقية

Xنعم

2

2.10

ورش عمل ألولياء األمور واألوصياء

Xنعم

2

2.13

وظيفة منسق تكنولوجيا المنطقة

Xنعم

2

2.15

CoderZ

Xنعم

3

3.2

البرامج االجتماعية -االنفعالية

Xنعم

3

3.3

ممارسات العدالة التصالحية

Xنعم

3

3.4

3

3.6

التدريب على منع االنتحار للمعلمين
والعاملين
التطوير المهني بشأن اإلستراتيجيات
االجتماعية -االنفعالية

3

3.7

3

3.9

التطوير المهني الذي يركز على
الممارسات المستنيرة بشأن الصدمات
فرص اإلثراء والتفاعالت االجتماعية

Xنعم

3

3.11

التوجيه واللعب المنظم

Xنعم
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النطاق

مجموعة (مجموعات)
الطالب غير المكررين

Xعلى نطاق وكالة التعليم Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
المحلية
Xمحدودو الدخل
Xعلى نطاق وكالة التعليم Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
المحلية
Xمحدودو الدخل
Xعلى نطاق وكالة التعليم Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
المحلية
Xمحدودو الدخل
Xعلى نطاق وكالة التعليم
المحلية
Xعلى نطاق وكالة التعليم Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
المحلية
Xمحدودو الدخل
Xعلى نطاق وكالة التعليم Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
المحلية
Xمحدودو الدخل
Xعلى نطاق وكالة التعليم
المحلية

الموقع

النفقات الواردة في الخطة
لإلجراءات المساهمة
(أموال معادلة تمويل
الرقابة المحلية)

النسبة المئوية الواردة في
الخطة للخدمات التي تم
تحسينها ()%

Xجميع المدارس

Xجميع المدارس

 55.000.00دوالر

Xجميع المدارس

دوالرا
310.273.29
ً

دوالرا
158.446.99
ً

Xجميع المدارس
Xنعم

Xعلى نطاق وكالة التعليم Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
المحلية
Xمحدودو الدخل

Xجميع المدارس

Xجميع المدارس
Xعلى نطاق وكالة التعليم
المحلية
Xعلى نطاق وكالة التعليم Xمتعلمو اللغة اإلنجليزية
Xشباب التبني
المحلية
Xمحدودو الدخل

 25.000.00دوالر
دوالرا
65.670.71
ً
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جدول التحديث السنوي لعام 22-2021
القيم اإلجمالية
القيم اإلجمالية

النفقات اإلجمالية
الواردة في الخطة للعام
الماضي (إجمالي
األموال)
3.415.447.00
دوالرا
ً
رقم إجراء العام الماضي

النفقات اإلجمالية
التقديرية
(إجمالي األموال)
6.682.046.49
دوالرا
ً
عنوان الخدمة/اإلجراء السابق

رقم هدف العام
الماضي
1

1.1

منشآت المدارس

1

1.2

تحسين أداء الطالب في آداب اللغة اإلنجليزية،
روضة األطفال االنتقالية

نعم
X

1

1.3

تحسين أداء الطالب في آداب اللغة اإلنجليزية،
روضة األطفال 5 -

نعم
X

 31.000.00دوالر

1

1.4

تحسين أداء الطالب في آداب اللغة اإلنجليزية،
صفوف المرحلة الثانوية

نعم
X

 27.000.00دوالر

دوالرا
483.163.49
ً

1

1.5

القراءة الصيفية المرتبطة بالثقافة

نعم
X

دوالرا
14.547.00
ً

دوالرا
29.628.64
ً

1

1.6

تحسين أداء الطالب في الرياضيات ،الصفوف من
روضة األطفال االنتقالية إلى 12

نعم
X

دوالرا
85.518.00
ً

دوالرا
1.108.033.4
ً

1

1.7

تحسين أداء الطالب في الرياضيات ،الصفوف 8-7

ال
X

 5.000.00دوالر

 0دوالر

1

1.8

دعم تطوير اللغة اإلنجليزية المتكامل والمخصص
لمتعلمي اللغة اإلنجليزية.

نعم
X

 75.205.00دوالرات

 8.000دوالر

1

1.9

بدوام كامل
معلم تدخل في اإللمام بالقراءة والكتابة
ٍ
في مدرسة آنا ييتس االبتدائية

ال
X

دوالرا
118.063.00
ً

 109.902.21دوالر

1

1.10

توفر مصادر التدخل وتسريع التحصيل في
مدرستي آنا ييتس االبتدائية واإلعدادية فرص
التدخل وتسريع التحصيل للطالب في الصفوف من

نعم
X

 0.00دوالر

دوالرا
68.454.44
ً
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ساهم في الخدمات التي تمت زيادتها أو
تحسينها؟
ال
X

النفقات الواردة في الخطة للعام الماضي
(إجمالي األموال)
دوالرا
745.551.00
ً

النفقات الفعلية التقديرية
(يتم إدخال إجمالي األموال)
دوالرا
1.489.895
ً

 129.010.46دوالرات

دوالرا
144.790.02
ً

دوالرا
86.378.69
ً
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رقم هدف العام
الماضي

رقم إجراء العام الماضي

عنوان الخدمة/اإلجراء السابق

1

1.11

روضة األطفال إلى الصف  8باستخدام ،IReady
وهي منصة قراءة ورياضيات رقمية تكيفية أثناء
مجموعات التدخل والتدريس بعد المدرسة.
فرص العلوم لطالب مدرسة آنا ييتس االبتدائية

ساهم في الخدمات التي تمت زيادتها أو
تحسينها؟

النفقات الواردة في الخطة للعام الماضي
(إجمالي األموال)

النفقات الفعلية التقديرية
(يتم إدخال إجمالي األموال)

نعم
X

 0.00دوالر

دوالرا
155.055.47
ً

1

1.12

منهج تجريبي للدراسات االجتماعية لمدرسة آنا
ييتس االبتدائية

نعم
X

 0.00دوالر

دوالرا
52.568.57
ً

1

1.13

تضمين جميع مبادرات المنطقة للمجموعات
الفرعية للطالب

ال
X

 0.00دوالر

 0.00دوالر

1

1.14

موارد لطالب التعليم الخاص

ال
X

 0.00دوالر

دوالرا
2.339.4
ً

1

1.15

برنامج الفنون في مدرستي آنا ييتس االبتدائية
واإلعدادية

نعم
X

دوالرا
113.118.00
ً

دوالرا
118.585.07
ً

1

1.16

التربية البدنية

ال
X

دوالرا
128.257.00
ً

دوالرا
131.626.07
ً

1

1.17

برنامج الموسيقى في مدرسة آنا ييتس االبتدائية

نعم
X

 0.00دوالر

دوالرا
28.545.33
ً

1

1.18

برنامج التواصل األكاديمي المبكر

ال
X

 0.00دوالر

 25.000دوالر

1

1.19

اختبارات AP

ال
X

دوالرا
1.618.00
ً

دوالرا
540
ً

1

1.20

آداب اللغة اإلنجليزية في برنامج التواصل
األكاديمي المبكر

ال
X

 0.00دوالر

 0دوالر

1

1.21

البرنامج األكاديمي المبكر  -الرياضيات

ال
X

 0.00دوالر

 0دوالر

1

1.22

مركز التأهيل للجامعات والعمل المهني في
المدارس االبتدائية والثانوية

ال
X

 25.000.00دوالر

 25.000دوالر
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رقم هدف العام
الماضي
1

رقم إجراء العام الماضي

عنوان الخدمة/اإلجراء السابق

1.23

دورات تحديد مستوى متقدمة في المدارس االبتدائية
والثانوية

1

1.24

التعاون مع شركاء الصناعات المحلية والتدريب
العملي

نعم
X

1

1.25

التسجيل المزدوج في الكليات المجتمعية

ال
X

 0.00دوالر

1

1.26

التعليم الفني المهني

ال
X

دوالرا
136.352.00
ً

دوالرا
150.328.19
ً

1

1.27

Maker’s Space

نعم
X

 50.000.00دوالر

دوالرا
52.861.02
ً

1

1.28

وظيفة علوم إضافية بدوام كامل في المدارس
االبتدائية والثانوية

نعم
X

 88.003.40دوالرات

دوالرا
86.298.20
ً

1

1.29

عروض العلوم في المدارس االبتدائية والثانوية

نعم
X

 3.000.00دوالر

دوالرا
4.748.79
ً

1

1.30

فرص استعادة نقاط االئتمان في المدارس االبتدائية
والثانوية

نعم
X

دوالرا
29.550.55
ً

 49.800دوالر

1

1.31

أنشطة حماية الملف الشخصي القائمة على
المشروعات

ال
X

 3.000.00دوالر

 600دوالر

1

1.32

برنامج آداب اللغة اإلنجليزية/تطوير اللغة
اإلنجليزية لصفوف المرحلة الثانوية

نعم
X

دوالرا
140.558.00
ً

دوالرا
157.291.79
ً

1

1.33

دعم  SATلطالب المدارس االبتدائية والثانوية

ال
X

 2.100.00دوالر

دوالرا
2.420
ً

1

1.34

دعم التدخل وتسريع التحصيل لطالب المدارس
االبتدائية والثانوية

ال
X

 0.00دوالر

 0.00دوالر

1

1.35

تحسين نسب الحضور وتقليل نسب التأخر والفصل
المؤقت.

نعم
X

 10.110.00دوالرات

دوالرا
93.032
ً

1

1.36

متابعة التقدم والمحاسبة المتبادلة

ال

 2.000.00دوالر

 0.00دوالر
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ساهم في الخدمات التي تمت زيادتها أو
تحسينها؟
نعم
X

النفقات الواردة في الخطة للعام الماضي
(إجمالي األموال)
 5.000.00دوالر

النفقات الفعلية التقديرية
(يتم إدخال إجمالي األموال)
دوالرا
13.250.06
ً

 12.000.00دوالر

 29.000دوالر

 0.00دوالر
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عنوان الخدمة/اإلجراء السابق

رقم هدف العام
الماضي

رقم إجراء العام الماضي

1

1.37

نظام معلومات الطالب

1
1

1.38
1.39

وسائل دعم أولياء األمور والتواصل
إجراءات تقليل الفصل المؤقت واستخدام بدائل
الفصل المؤقت

1

1.40

تقييم

نعم
X

1

1.41

المدرسة الصيفية

ال
X

1
1

1.42
1.43

الترابط الرأسي
التعلم القائم على المشروعات

1

1.44

وظيفة منسق تطوير اللغة اإلنجليزية

نعم
X

1

1.45

التطوير المهني للبرامج األساسية

ال
X

1
1

1.46
1.47

التدريب على اإللمام بالقراءة والكتابة
التدريب على الرياضيات

1

1.48

االستكشاف المهني للممارسات

ال
X

1

1.49

التطوير المهني للمعلمين -تطوير اللغة اإلنجليزية

نعم
X

 5.000.00دوالر

1

1.50

التطوير المهني في التدريس التفاضلي

ال
X

 3.000.00دوالر

 12.000دوالر

1

1.51

التطوير المهني في دعم الطالب المعاقين

ال

 0.00دوالر

دوالرا
2.125
ً
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ساهم في الخدمات التي تمت زيادتها أو
تحسينها؟
X

النفقات الواردة في الخطة للعام الماضي
(إجمالي األموال)

النفقات الفعلية التقديرية
(يتم إدخال إجمالي األموال)

ال
X

 0.00دوالر

دوالرا
27.450
ً

 5.000.00دوالر
 0.00دوالر

دوالرا
3.870
ً
 0.00دوالر

 0.00دوالر

دوالرا
9.772.84
ً

 210.000.00دوالر

دوالرا
194.747
ً

 0.00دوالر
 3.000.00دوالر

 0.00دوالر
 3.000دوالر

دوالرا
141.144.00
ً

دوالرا
150.447.38
ً

 10.000.00دوالر

 0.00دوالر

 50.000.00دوالر
 48.500.00دوالر

 18.000دوالر
 0.00دوالر

 0.00دوالر

 0.00دوالر

 16.000دوالر

ال
X

ال
X

ال
X
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عنوان الخدمة/اإلجراء السابق

ساهم في الخدمات التي تمت زيادتها أو
تحسينها؟
X

النفقات الواردة في الخطة للعام الماضي
(إجمالي األموال)

النفقات الفعلية التقديرية
(يتم إدخال إجمالي األموال)

رقم هدف العام
الماضي

رقم إجراء العام الماضي

نعم
X

 0.00دوالر

دوالرا
102.552.86
ً

1

1.52

انخراط أولياء األمور

دوالرا
118.675.76
ً

دوالرا
9.586.18
ً

1

1.53

الوصول اللغوي ألولياء األمور واألوصياء

نعم
X

 13.000.00دوالر

دوالرا
9.225
ً

1

1.54

التطوير المهني لمتخصصي التعليم الخاص

ال
X

1

1.55

تحسين الحضور لطالب التعليم الخاص

ال
X

 0.00دوالر

1

1.56

التعاون بين العاملين في التعليم الخاص والتعليم
العام

ال
X

 7.000.00دوالر

 0.00دوالر

1

1.57

التطوير المهني الذي يركز على استراتيجيات
التعليم الخاص

ال
X

 3.000.00دوالر

 3.500دوالر

1

1.58

حاالت التعاون بين المناطق التعليمية في منطقة
SELPA

ال
X

 1.000.00دوالر

 0.00دوالر

1

1.59

معدل التسرب في المدارس اإلعدادية

ال
X

 0.00دوالر

 0.00دوالر

1

1.60

معدل التسرب في المدارس الثانوية

ال
X

 0.00دوالر

 0.00دوالر

1

1.61

الفصل النهائي للطالب

ال
X

 0.00دوالر

 0.00دوالر

1

1.62

المسار العام للدراسة

نعم
X

دوالرا
26.494.98
ً

 22.905.24دوالرات

1

1.63

التطوير المهني الذي يركز على المساواة

نعم
X

 50.000.00دوالر

 16.000دوالر

2

2.1

مهارات القرن الواحد والعشرين

نعم

 0.00دوالر

 3.000دوالر

خطة المحاسبة والرقابة المحلية  23-2022لمنطقة إمري يونيفايد التعليمية

الصفحة  87من 112

عنوان الخدمة/اإلجراء السابق

رقم هدف العام
الماضي

رقم إجراء العام الماضي

2

2.2

األجهزة 1:1

2

2.3

تدريس لوحة المفاتيح

نعم
X

2

2.4

التطوير المهني بشأن االستخدام الفعال للتكنولوجيا

نعم
X

 3.000.00دوالر

2

2.5

إتقان الترميز

نعم
X

 13.000.00دوالر

دوالرا
4.860
ً

2

2.6

تعزيز التعليم الثقافي والعدالة االجتماعية والمساواة
العرقية

ال
X

 17.500.00دوالر

دوالرا
46.950.95
ً

2

2.7

الدراسات العرقية

نعم
X

 0.00دوالر

دوالرا
57.184.47
ً

2

2.8

Girls Who Code

نعم
X

 0.00دوالر

دوالرا
259.16
ً

2

2.9

التكنولوجيا والموارد القائمة على اإلنترنت للطالب
المعاقين

ال
X

 0.00دوالر

 3.500.01دوالر

2

2.10

ورش عمل ألولياء األمور واألوصياء

نعم
X

 2.000.00دوالر

دوالرا
3.015.77
ً

2

2.11

أدوات للقادمين الجدد لتطوير اللغة اإلنجليزية

ال
X

 0.00دوالر

 0.00دوالر

2

2.12

علوم الكمبيوتر في المدارس االبتدائية والثانوية

ال
X

 0.00دوالر

 0.00دوالر

2

2.13

وظيفة منسق تكنولوجيا المنطقة

نعم
X

دوالرا
140.546.00
ً

 160.007.72دوالرات

2

2.14

وظيفة إضافية لمتخصص التكنولوجيا في عموم
المنطقة

ال

دوالرا
88.359.00
ً

دوالرا
90.470.12
ً

خطة المحاسبة والرقابة المحلية  23-2022لمنطقة إمري يونيفايد التعليمية

ساهم في الخدمات التي تمت زيادتها أو
تحسينها؟
X

النفقات الواردة في الخطة للعام الماضي
(إجمالي األموال)

النفقات الفعلية التقديرية
(يتم إدخال إجمالي األموال)

ال
X

 30.000.00دوالر

دوالرا
224.125.45
ً

 0.00دوالر

دوالرا
7.542.47
ً

دوالرا
22.570.00
ً

الصفحة  88من 112

عنوان الخدمة/اإلجراء السابق

رقم هدف العام
الماضي

رقم إجراء العام الماضي

2

2.15

CoderZ

3

3.1

دعم مخرجات السلوك اإليجابي للطالب المعاقين

ال
X

3

3.2

البرامج االجتماعية -االنفعالية

نعم
X

 40.000.00دوالر

3

3.3

ممارسات العدالة التصالحية

ال
X

 0.00دوالر

 5.000دوالر

3

3.4

التدريب على منع االنتحار للمعلمين والعاملين

ال
X

 0.00دوالر

 0.00دوالر

3

3.5

وظيفة مدير الصحة السلوكية

ال
X

دوالرا
157.527.00
ً

 174.509.38دوالرات

3

3.6

التطوير المهني بشأن اإلستراتيجيات االجتماعية-
االنفعالية

ال
X

 0.00دوالر

دوالرا
6.043
ً

3

3.7

التطوير المهني الذي يركز على الممارسات
المستنيرة بشأن الصدمات

ال
X

 10.000.00دوالر

دوالرا
1.650
ً

3

3.8

مركز الصحة المجتمعية في منطقة إمري يونيفايد
التعليمية

ال
X

دوالرا
223.136.85
ً

دوالرا
89.925
ً

3

3.9

فرص اإلثراء والتفاعالت االجتماعية

نعم
X

 15.000.00دوالر

دوالرا
74.579.08
ً

3

3.10

مناخ المدرسة اإليجابي

نعم
X

 0.00دوالر

دوالرا
102.552.86
ً

3

3.11

توجيه السلوك واللعب المنظم

نعم
X

 0.00دوالر

دوالرا
65.670.71
ً

خطة المحاسبة والرقابة المحلية  23-2022لمنطقة إمري يونيفايد التعليمية

ساهم في الخدمات التي تمت زيادتها أو
تحسينها؟
X

النفقات الواردة في الخطة للعام الماضي
(إجمالي األموال)

النفقات الفعلية التقديرية
(يتم إدخال إجمالي األموال)

ال
X

دوالرا
2.160
ً

دوالرا
2.160
ً

 0.00دوالر

 43.306.00دوالرات

دوالرا
184.846.99
ً

الصفحة  89من 112

جدول التحديث السنوي لإلجراءات المساهمة لعام 22-2021
 .7النفقات اإلجمالية
 .6المنح التكميلية و/أو
 .4النفقات المساهمة
التقديرية لإلجراءات
المركزة ألموال معادلة
اإلجمالية الواردة في الخطة
المساهمة
تمويل الرقابة المحلية
(أموال معادلة تمويل
(أموال معادلة تمويل
التقديرية
الرقابة المحلية)
الرقابة المحلية)
(يتم إدخال المبلغ بالدوالر)
دوالرا
1.735.089.42
 891.000.01دوالر
دوالرا
2.084.283
ً
ً
رقم هدف
العام
الماضي

رقم إجراء
العام الماضي

1

1.2

1

1.3

تحسين أداء الطالب في آداب اللغة
اإلنجليزية ،روضة األطفال االنتقالية
تحسين أداء الطالب في آداب اللغة
اإلنجليزية ،روضة األطفال 5 -

1

1.4

1

1.5

تحسين أداء الطالب في آداب اللغة
اإلنجليزية ،صفوف المرحلة الثانوية
القراءة الصيفية المرتبطة بالثقافة

1

1.6

1

1.8

تحسين أداء الطالب في الرياضيات،
الصفوف من روضة األطفال االنتقالية إلى
12
دعم تطوير اللغة اإلنجليزية المتكامل
والمخصص لمتعلمي اللغة اإلنجليزية.

1

1.10

1

1.11

توفر مصادر التدخل وتسريع التحصيل في
مدرستي آنا ييتس االبتدائية واإلعدادية
فرص التدخل وتسريع التحصيل للطالب في
الصفوف من روضة األطفال إلى الصف 8
باستخدام  ،IReadyوهي منصة قراءة
ورياضيات رقمية تكيفية أثناء مجموعات
التدخل والتدريس بعد المدرسة.
فرص العلوم لطالب مدرسة آنا ييتس
االبتدائية

1

1.12

1

1.15

منهج تجريبي للدراسات االجتماعية
لمدرسة آنا ييتس االبتدائية
برنامج الفنون في مدرستي آنا ييتس
االبتدائية واإلعدادية

عنوان الخدمة/اإلجراء السابق

خطة المحاسبة والرقابة المحلية  23-2022لمنطقة إمري يونيفايد التعليمية

الفرق بين النسبة المئوية
الفرق بين النفقات الواردة  .5النسبة المئوية اإلجمالية
 .8النسبة المئوية اإلجمالية
الواردة في الميزانية
الواردة في الخطة للخدمات
في الخطة والنفقات
التقديرية للخدمات التي تم
والنسبة المئوية التقديرية
التي تم تحسينها ()%
التقديرية لإلجراءات
تحسينها
للخدمات التي تم تحسينها
المساهمة
()%
(يتم طرح  5من )8
(يتم طرح  7من )4
0.00%
0.00%
0.00%
دوالرا
844.089.41
ً

مساهم في الخدمات التي تمت
زيادتها أو تحسينها؟
Xنعم

النفقات الفعلية التقديرية
النفقات الواردة في خطة العام
لإلجراءات المساهمة
الماضي لإلجراءات المساهمة
(أموال معادلة تمويل الرقابة (يتم إدخال أموال معادلة تمويل
الرقابة المحلية)
المحلية)
دوالرا
1.744.35
ا
دوالر
4.618.46
ً
ً

Xنعم

 31.000.00دوالر

دوالرا
14.715.06
ً

Xنعم

 27.000.00دوالر

دوالرا
31.492.81
ً

Xنعم

 0دوالر

دوالرا
1.245.27
ً

Xنعم

دوالرا
36.518.00
ً

دوالرا
15.912.63
ً

Xنعم

 0دوالر

دوالرا
106.951.90
ً

Xنعم

 0.00دوالر

دوالرا
61.438.42
ً

Xنعم

 0.00دوالر

دوالرا
147.055.47
ً

Xنعم

 0.00دوالر

دوالرا
52.568.57
ً

Xنعم

دوالرا
113.118.00
ً

دوالرا
113.877.73
ً

النسبة المئوية الواردة في
الخطة للخدمات التي تم
تحسينها

النسبة المئوية الفعلية
التقديرية للخدمات التي تم
تحسينها
(يتم إدخال النسبة المئوية)

الصفحة  90من 112

رقم هدف
العام
الماضي

رقم إجراء
العام الماضي

عنوان الخدمة/اإلجراء السابق

مساهم في الخدمات التي تمت
زيادتها أو تحسينها؟

النفقات الفعلية التقديرية
النفقات الواردة في خطة العام
لإلجراءات المساهمة
الماضي لإلجراءات المساهمة
(أموال معادلة تمويل الرقابة (يتم إدخال أموال معادلة تمويل
الرقابة المحلية)
المحلية)

1

1.17

برنامج الموسيقى في مدرسة آنا ييتس
االبتدائية

Xنعم

 0.00دوالر

دوالرا
28.545.33
ً

1

1.23

1

1.24

دورات تحديد مستوى متقدمة في المدارس
االبتدائية والثانوية
التعاون مع شركاء الصناعات المحلية
والتدريب العملي

Xنعم

 5.000.00دوالر

دوالرا
6.639.51
ً

Xنعم

 12.000.00دوالر

 12.000دوالر

1

1.27

Maker’s Space

Xنعم

 50.000.00دوالر

دوالرا
4326.51
ً

1

1.28

1

1.29

وظيفة علوم إضافية بدوام كامل في
المدارس االبتدائية والثانوية
عروض العلوم في المدارس االبتدائية
والثانوية

Xنعم

دوالرا
84.776.00
ً

 88.003.40دوالرات

Xنعم

 3.000.00دوالر

دوالرا
674.40
ً

1

1.30

1

1.32

Xنعم

دوالرا
140.558.00
ً

دوالرا
148.334.93
ً

1

1.35

فرص استعادة نقاط االئتمان في المدارس
االبتدائية والثانوية
برنامج آداب اللغة اإلنجليزية/تطوير اللغة
اإلنجليزية لصفوف المرحلة الثانوية
تحسين نسب الحضور وتقليل نسب التأخر
والفصل المؤقت.

Xنعم

دوالرا
29.550.55
ً

دوالرا
50.850
ً

Xنعم

 10.110.00دوالرات

دوالرا
93.032
ً

1

1.40

تقييم

Xنعم

 0.00دوالر

دوالرا
7.438.08
ً

1

1.44

وظيفة منسق تطوير اللغة اإلنجليزية

Xنعم

 75.205دوالرات

دوالرا
69.965.09
ً

1

1.49

التطوير المهني للمعلمين -تطوير اللغة
اإلنجليزية

Xنعم

 5.000.00دوالر

دوالرا
11.966
ً

1

1.52

انخراط أولياء األمور

Xنعم

 0.00دوالر

دوالرا
105.040.70
ً

1

1.53

الوصول اللغوي ألولياء األمور واألوصياء

Xنعم

 0.00دوالر

دوالرا
930
ً

1

1.62

المسار العام للدراسة

Xنعم

 0.00دوالر

دوالرا
20.732.26
ً

1

1.63

التطوير المهني الذي يركز على المساواة

Xنعم

 50.000.00دوالر

دوالرا
1.750
ً

2

2.1

مهارات القرن الواحد والعشرين

Xنعم

 0.00دوالر

 3.000دوالر

2

2.3

تدريس لوحة المفاتيح

Xنعم

 0.00دوالر

دوالرا
7.542.47
ً

خطة المحاسبة والرقابة المحلية  23-2022لمنطقة إمري يونيفايد التعليمية

النسبة المئوية الواردة في
الخطة للخدمات التي تم
تحسينها

النسبة المئوية الفعلية
التقديرية للخدمات التي تم
تحسينها
(يتم إدخال النسبة المئوية)

الصفحة  91من 112

رقم هدف
العام
الماضي

رقم إجراء
العام الماضي

عنوان الخدمة/اإلجراء السابق

مساهم في الخدمات التي تمت
زيادتها أو تحسينها؟

النفقات الفعلية التقديرية
النفقات الواردة في خطة العام
لإلجراءات المساهمة
الماضي لإلجراءات المساهمة
(أموال معادلة تمويل الرقابة (يتم إدخال أموال معادلة تمويل
الرقابة المحلية)
المحلية)

2

2.4

التطوير المهني بشأن االستخدام الفعال
للتكنولوجيا

Xنعم

 3.000.00دوالر

 22.700دوالر

2

2.5

إتقان الترميز

Xنعم

 13.000.00دوالر

دوالرا
1.350
ً

2

2.7

الدراسات العرقية

Xنعم

 0.00دوالر

 55.000دوالر

2

2.8

Girls Who Code

Xنعم

 0.00دوالر

دوالرا
259.16
ً

2

2.10

ورش عمل ألولياء األمور واألوصياء

Xنعم

 2.000.00دوالر

دوالرا
3.015.77
ً

2

2.13

وظيفة منسق تكنولوجيا المنطقة

Xنعم

دوالرا
140.546.00
ً

دوالرا
153.432.02
ً

3

3.2

البرامج االجتماعية -االنفعالية

Xنعم

 40.000.00دوالر

دوالرا
116.221.03
ً

3

3.9

فرص اإلثراء والتفاعالت االجتماعية

Xنعم

 15.000.00دوالر

دوالرا
7.114.98
ً

3

3.10

مناخ المدرسة اإليجابي

Xنعم

 0.00دوالر

دوالرا
102.552.86
ً

3

3.11

توجيه السلوك واللعب المنظم

Xنعم

 0.00دوالر

دوالرا
65.670.71
ً

خطة المحاسبة والرقابة المحلية  23-2022لمنطقة إمري يونيفايد التعليمية

النسبة المئوية الواردة في
الخطة للخدمات التي تم
تحسينها

النسبة المئوية الفعلية
التقديرية للخدمات التي تم
تحسينها
(يتم إدخال النسبة المئوية)

الصفحة  92من 112

جدول أموال معادلة تمويل الرقابة المحلية التي تم ترحيلها لعام 22-2021
أموال معادلة تمويل  .10النسبة المئوية
 .9منحة معادلة تمويل
 .7النفقات الفعلية
 .6المنح التكميلية
اإلجمالية لزيادة
الرقابة المحلية التي
الرقابة المحلية
التقديرية اإلجمالية
و/أو المركزة ألموال
تم ترحيلها — النسبة الخدمات أو تحسينها
األساسية الفعلية
لإلجراءات المساهمة
معادلة تمويل الرقابة
للعام الدراسي الجاري
المئوية
التقديرية
(أموال معادلة تمويل
المحلية الفعلية
(النسبة المئوية من
( 6على % + 9
(يتم إدخال المبلغ
الرقابة المحلية)
التقديرية
الترحيل)
العام الماضي)
بالدوالر)
دوالرا
6.366.798
ً

دوالرا
2.084.283
ً

0

خطة المحاسبة والرقابة المحلية  23-2022لمنطقة إمري يونيفايد التعليمية

32.74%

1.735.089.42
دوالرا
ً

 .8النسبة المئوية
الفعلية التقديرية
اإلجمالية للخدمات
التي تم تحسينها
()%
0.00%

 .12أموال معادلة
 .13أموال معادلة
 .11النسبة المئوية
تمويل الرقابة المحلية
تمويل الرقابة المحلية
الفعلية التقديرية
التي تم ترحيلها —
التي تم ترحيلها —
للخدمات التي تمت
المبلغ بالدوالر
النسبة المئوية
زيادتها أو تحسينها
(يتم طرح  11من 10
( 12على )9
( 7على  ،9زائد )8
والضرب في )9
27.25%

دوالرا
349.193.58
ً

5.48%

الصفحة  93من 112

اإلرشادات
ملخص الخطة
إشراك شركاء التعليم
األهداف واإلجراءات
الخدمات التي تمت زيادتها أو تحسينها لشباب التبني ومتعلمي اللغة اإلنجليزية والطالب محدودي الدخل

لمزيد من األسئلة أو المساعدة الفنية المتعلقة بإكمال نموذج خطة المحاسبة والرقابة المحلية ( ،)LACPالرجاء التواصل مع مكتب التعليم في المقاطعة المحلية ( ،)COEأو مكتب دعم أنظمة الوكاالت
المحلية في إدارة التعليم في كاليفورنيا ( ،)CDEعبر الهاتف على الرقم  0809-319-916أو عبر البريد اإللكتروني .lcff@cde.ca.gov

مقدمة واإلرشادات
تنص معادلة تمويل الرقابة المحلية ( )LCFFعلى ضرورة إشراك وكاالت التعليم المحلية ( )LEAلشركاء التعليم المحليين في عملية تخطيط سنوي لتقييم تقدمهم في المجاالت الثمان التي تحتل األولوية في
الوالية والتي تشتمل على جميع معايير القياس التشريعية (لدى مكاتب التعليم في المقاطعات  10أولويات للوالية) .وتوثق وكاالت التعليم المحلية نتائج عملية التخطيط هذه في خطة المحاسبة والرقابة المحلية
باستخدام النموذج الذي يتبناه مجلس التعليم في الوالية.
تقوم عملية وضع خطة المحاسبة والرقابة المحلية بثالث وظائف مختلفة ولكنها مرتبطة:
•

التخطيط االستراتيجي الشامل :تدعم عملية وضع خطة المحاسبة والرقابة المحلية وتحديثها سنويًا التخطيط اإلستراتيجي الشامل (القسم  ]1[]e[52064من قانون تعليم كاليفورنيا) .ويربط
التخطيط اإلستراتيجي الشامل قرارات الميزانية ببيانات أداء التدريس والتعلم .وينبغي لوكاالت التعليم المحلية التقييم بشكل مستمر للخيارات الصعبة التي يختارونها بشأن استخدام الموارد المحدودة
لتلبية احتياجات الطالب والمجتمع لضمان تحسين الفرص والنتائج لجميع الطالب.

•

اإلشراك الهادف لشركاء التعليم :ينبغي أن تُنتج عملية وضع خطة المحاسبة والرقابة المحلية خطةً تعكس القرارات التي تم اتخاذها من خالل اإلشراك الهادف (القسم  ]1[]e[52064من قانون
التعليم) .ويمتلك شركاء التعليم المحليين وجهات نظر وأفكار قيمة بشأن برامج وكالة التعليم المحلية وخدماتها .وسوف يدمج التخطيط اإلستراتيجي وجهات النظر واألفكار هذه من أجل تحديد
األهداف واإلجراءات المحتملة لتضمينها في خطة المحاسبة والرقابة المحلية.

•

المحاسبة واالمتثال :تقوم خطة المحاسبة والرقابة المحلية بوظيفة محاسبة مهمة ألن أوجه نموذج خطة المحاسبة والرقابة المحلية يتطلب من وكاالت التعليم المحلية إظهار امتثالها للمتطلبات
المتنوعة المحددة في تشريعات معادلة تمويل الرقابة المحلية ولوائحها التنظيمية ،ومن أبرزها:
 oإثبات أن وكاالت التعليم المحلية تزيد أو تحسن الخدمات لشباب التبني ومتعلمي اللغة اإلنجليزية والطالب محدودي الدخل بصورةٍ متناسب ٍة مع مبلغ التمويل اإلضافي الذي تم صرفه
لهؤالء الطالب بموجب معادلة تمويل الرقابة المحلية (القسم  ]4-6[]b[52064من قانون التعليم).
 oوضع األهداف ،مدعومة باإلجراءات والنفقات ذات الصلة ،التي تتناول المجاالت التشريعية ومعايير القياس التشريعية ذات األولوية (القسمان  ]1[]b[52064و[ ]2من قانون التعليم).
 oمراجعة وتحديث خطة المحاسبة والرقابة المحلية بشكل سنوي لتعكس التقدم باتجاه األهداف (القسم  ]7[]b[52064من قانون التعليم).

نموذج خطة المحاسبة والرقابة المحلية ،مثله مثل خطة المحاسبة والرقابة المحلية التي تتبناها وكالة التعليم المحلية بشكل نهائي ،هو مستندٌ ،وليس عملية .ويجب على وكاالت التعليم المحلية استخدام النموذج
ليكون بمثابة تقرير رسمي بنتيجة عملية وضع خطة المحاسبة والرقابة المحلية ،والتي ينبغي أن( :أ) تعكس التخطيط اإلستراتيجي الشامل و(ب) من خالل اإلشراك الهادف لشركاء التعليم الذين (ج) يحققون
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المتطلبات القان ونية ،كما تتم اإلشارة إليها في خطة المحاسبة والرقابة المحلية التي يتم تبنيها بشكل نهائي .ال تعكس األقسام المضمنة في نموذج خطة المحاسبة والرقابة المحلية وال يمكن أن تعكس عملية
التطوير الكاملة ،ولكن فقط ألن نموذج خطة المحاسبة والرقابة المحلية بحد ذاته ال يهدف ألن يكون أداة إلشراك شركاء التعليم.
إذا كان لدى أحد مشرفي مدارس المقاطعة صالحية تفوق صالحية منطقة تعليمية واحدة ،فيجوز لمجلس التعليم بالمقاطعة والمجلس الحاكم للمنطقة التعليمية تبني وتقديم طلب للمراجعة والموافقة على خطة
فصل خطة المحاسبة والرقابة المحلية بوضوح ميزانية الكيان
المحاسبة والرقابة المحلية واحدة تتسق مع متطلبات األقسام  52060و 52062و 52066و 52068و 52070من قانون التعليم .ويجب أن ت ُ ِّ
(المنطقة التعليمية أو مشرف مدارس المقاطعة) التي تم تنسيق جميع النفقات الواردة في الميزانية والنفقات الفعلية بنا ًء عليها.
يعكس نموذج خطة المحاسبة والرقابة المحلية المنقح لألعوام الدراسية  22-2021و 23-2022و 24-2023التغيرات التشريعية التي تمت من خالل مشروع قانون المجلس لعام ( 1840لجنة الميزانية)،
الفصل  ،243تشريعات عام  .2018وتعزز هذه التغيرات التشريعية الشفافية فيما يتعلق بالنفقات على اإلجراءات الواردة في خطة المحاسبة والرقابة المحلية ،بما في ذلك اإلجراءات التي تساهم في تحقيق
متطلبات زيادة أو تحسين الخدمات لشباب التبني ومتعلمي اللغة اإلنجليزية والطالب محدودي الدخل ،وتيسير تدفق المعلومات التي يتم تقديمها في خطة المحاسبة والرقابة المحلية لجعل خطط المحاسبة
والرقابة المحلية التي يتم تبنيها أكثر وضو ًحا لشركاء التعليم والعامة.
في حاالتها األساسية ،ينبغي لخطة المحاسبة والرقابة المحلية التي يتم تبنيها توضيح ليس فقط ما تقوم به وكالة التعليم المحلية من أجل الطالب في روضة األطفال االنتقالية إلى الصف الثاني عشر ،ولكن
ُ
ونحث بشدة وكاالت التعليم المحلية على استخدام لغة ومستوى تفصيل في خطط
أيضًا تتيح لشركاء التعليم فهم األسباب وإذا ما كانت هذه اإلستراتيجيات تؤدي إلى تحسين الفرص والنتائج للطالب أم ال.
 LCAPالتي يتبنونها على النحو المستهدف لتكون ذات معنى وواضحة لشركاء التعليم المتنوعين لوكالة التعليم المحلية والعامة بشكل عام.
ُ
نحث وكاالت التعليم المحلية الحفاظ على اإلطار العام التالي في صدارة وظائف التخطيط اإلستراتيجي وإشراك
خالل وضع خطة المحاسبة والرقابة المحلية ووضع اللمسات النهائية عليها من أجل تبنيها،
شركاء التعليم:
بالنظر إلى األداء الحالي في أولويات الوالية وفي مؤشرات لوحة معلومات مدارس كاليفورنيا (لوحة المعلومات) ،كيف تستخدم وكالة التعليم المحلية موارد ميزانيتها لتلبية احتياجات الطالب في
روضة األطفال االنتقالية إلى الصف الثاني عشر والمجتمع ،وسد أي فجوات في األداء ،بما في ذلك تحقيق التزامها تجاه زيادة أو تحسين الخدمات لشباب التبني ومتعلمي اللغة اإلنجليزية والطالب
محدودي الدخل؟
ُ
نحث وكاالت التعليم المحلية على التركيز على مجموعة من معايير القياس واإلجراءات التي تعتقد وكالة التعليم المحلية ،بنا ًء على المالحظات التي تم جمعها من شركاء التعليم واألبحاث والتجارب ،أنها
سوف يكون لها أكبر أثر لصالح طالبها في روضة األطفال االنتقالية إلى الصف الثاني عشر.
تتناول هذه اإلرشادات المتطلبات المقررة لكل قسم من خطة المحاسبة والرقابة المحلية ،ولكنها قد تشتمل على معلومات بشأن الممارسات الفعالة عند وضع خطة المحاسبة والرقابة المحلية وإكمال الخطة
ذاتها .باإلضافة إلى ذلك ،تم تضمين المعلومات في بداية كل قسم مع التأكيد على الغرض من ذلك القسم.

ملخص الخطة
الغرض
يوفر قسم ملخص الخطة الذي تم إعداده جيدًا سياقًا هادفًا لخطة المحاسبة والرقابة المحلية .ويوفر هذا القسم معلومات بشأن مجتمع وكالة التعليم المحلية باإلضافة إلى معلومات ذات صلة بشأن احتياجات
الطالب وأدائهم .من أجل توفير سياق هادف لباقي خطة المحاسبة والرقابة المحلية ،ينبغي للمحتوى في هذا القسم أن يكون مرتب ً
طا بشكل واضح وهادف بالمحتوى الوارد في األقسام الالحقة من خطة
المحاسبة والرقابة المحلية.
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المتطلبات واإلرشادات
معلومات عامة  -وصف لوكالة التعليم المحلية ومدارسها وطالبها في الصفوف من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف  ،12حسب ما ينطبق على وكالة التعليم المحلية .على سبيل المثال ،المعلومات بشأن
وكالة التعليم المحلية فيما يتعلق بالجغرافيا أو التسجيل أو التوظيف وعدد مدارس محددة وحجمها وأحدث التحديات المجتمعية والمعلومات األخرى المماثلة التي تريد وكالة التعليم المحلية تضمينها والتي
يمكن أن تُمكن القارئ من فهم خطة المحاسبة والرقابة المحلية لوكالة التعليم المحلية بشك ٍل أشمل.
تأمالت :النجاحات  -بنا ًء على مراجعة األداء في مؤشرات الوالية ومؤشرات األداء المحلية الواردة في لوحة المعلومات ،والتقدم تجاه أهداف خطة المحاسبة والرقابة المحلية ،وأدوات التقييم الذاتية المحلية،
وا لمالحظات من شركاء التعليم ،وأي معلومات أخرى ،ما هو التقدم الذي تفتخر به وكالة التعليم المحلية وكيف تخطط وكالة التعليم المحلية للحفاظ على ذلك النجاح أو بناء عليه؟ وقد يشتمل هذا على تحديد
أمثلة محددة لكيف أدت حاالت الزيادة أو تحسين الخدمات لشباب التبني ومتعلمي اللغة اإلنجليزية والطالب محدودي الدخل إلى تحسين أداء هؤالء الطالب.
تأمالت :الحاجة المحددة – باإلشارة إلى لوحة المعلومات ،حدد( :أ) أي مؤشر للوالية كان األداء العام في فئة "أحمر" أو "برتقالي" أو أي مؤشر محلي حصلت وكالة التعليم المحلية فيه على تصنيف "لم يتم
تحقيقه" أو "لم يتم تحقيقه لمدة عامين أو أكثر" و(ب) أي مؤشر للوالية كان أداء أي مجموعة من الطالب فيه دون مستوى أداء "جميع الطالب" بمستويين أو أكثر .ما هي الخطوات التي تُخطط وكالة التعليم
المحلية التخاذها لمعالجة هذه المجاالت النخفاض األداء وفجوات األداء ؟ وكالة التعليم المحلية المطالبة بتضمين هدف لمعالجة الوضع في حال انخفاض أداء مجموعة أو أكثر من الطالب بشكل مستمر أو
انخفاض أداء المدارس بشكل مستمر يجب عليها تحديد أنه من المطلوب تضمين هذا الهدف ويجب أيضًا تحديد مجموعة (مجموعات) الطالب و/أو المدرسة (المدارس) التي يسري عليها هذا الهدف .يجوز
تحديد احتياجات أخرى باستخدام البيانات التي يتم جمعها محليًا ،بما في ذلك البيانات التي يتم جمعها لتزويد أدوات التأمل الذاتي بالمعلومات واإلبالغ بالمؤشرات المحلية في لوحة المعلومات.
مالمح خطة المحاسبة والرقابة المحلية  -عليك تحديد وتلخيص الميزات الرئيسية لخطة المحاسبة والرقابة المحلية لهذا العام بإيجاز.
الدعم والتحسين الشامالن  -وكالة التعليم المحلية التي تشرف على مدرسة أو مدارس تم تحديد حاجتها للدعم والتحسين الشاملين ( )CSIبموجب قانون نجاح كل طالب يجب عليها أن تستجيب للمطالب
التالية:
● المدارس المحددة :حدد المدارس ضمن وكالة التعليم المحلية التي تم تحديدها للحصول على الدعم والتحسين الشاملين.
صف كيف دعمت وكالة التعليم المحلية أو ستدعم المدارس المحددة بشأن وضع خطط الدعم والتحسين الشاملين ،والتي تضمنت تقييم االحتياجات على مستوى المدرسة
● دعم المدارس المحددةِّ :
وعمليات التدخل بنا ًء على األدلة وتحديد أي حاالت عدم مساواة في توزيع الموارد لتتم معالجتها من خالل تنفيذ خطة الدعم والتحسين الشاملين.
● المتابعة وتقييم الفعالية :وصف كيف ستتابع وكالة التعليم المحلية وتُقيم تنفيذ ومدى فعالية خطة الدعم والتحسين الشاملين لدعم الطالب وتحسين المدرسة.

إشراك شركاء التعليم
الغرض
ي للغاية
اإلشراك القوي والهادف ألولياء األمور والطالب والمربين وغيرهم من شركاء التعليم ،بمن فيهم هؤالء الذين يمثلون مجموعات الطالب المحددة بواسطة معادلة تمويل الرقابة المحلية ٌ
أمر ضرور ٌّ
من أجل وضع خطة المحاسبة والرقابة المحلية وعملية الميزانية .بما يتفق مع التشريعات ،ينبغي لمثل هذا اإلشراك أن يدعم التخطيط اإلستراتيجي الشامل والمحاسبة والتحسين عبر أولويات الوالية
واألولويات المحددة محليًا (القسم  ]1[]e[ 52064من قانون التعليم) .وتكون عملية إشراك شركاء التعليم عملية مستمرة وسنوية.
هذا القسم مصمم ليعكس كيفية تأثير إشراك شركاء التعليم على القرارات المنعكسة في خطة المحاسبة والرقابة المحلية التي تم تبنيها .والهدف هو السماح لشركاء التعليم الذين شاركوا في عملية وضع خطة
المحاسبة والرقابة المحلية والعامة بشكل عام بفهم كيف أشركت وكالة التعليم المحلية شركاء التعليم وتأثير ذلك اإلشراك .ونحث وكاالت التعليم المحلية باالحتفاظ بهذا الهدف في الصدارة عند إكمال هذا
القسم .نحث وكاالت التعليم المحلية على الحفاظ على هذا الهدف في الصدارة عند إكمال هذا القسم.
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تحدد التشريعات واللوائح التنظيمية شركاء التعليم الذين يجب على المنطقة التعليمية ومكاتب التعليم في المقاطعة استشارتهم عند وضع خطة المحاسبة والرقابة المحلية :المعلمون والمديرون واإلداريون
وغيرهم من موظفي المدرسة ووحدات المفاوضات المحلية لوكالة التعليم المحلية وأولياء األمور والطالب .وقبل تبني خطة المحاسبة والرقابة المحلية ،يجب على المناطق التعليمية ومكاتب التعليم في
المقاطعات مشاركتها مع اللجنة االستشارية ألولياء األمور و ،إن أمكن ،لجنة استشارات أولياء أمور متعلمي اللغة اإلنجليزية .المشرف مطالبٌ بموجب التشريعات باالستجابة كتابةً لتعليقات اللجنتين .يجب
على المناطق التعليمية ومكاتب التعليم في المقاطعات أيضًا استشارة مسؤول (مسؤولي) مناطق الخطة المحلية للتعليم الخاص عند وضع خطة المحاسبة والرقابة المحلية.
تُلزم التشريعات المدارس المستقلة بالتشاور مع المعلمين والمديرين واإلداريين وغيرهم من موظفي المدرسة وأولياء األمور والطالب بشأن وضع خطة المحاسبة والرقابة المحلية .وينبغي أيضًا مشاركة
خطة المحاسبة والرقابة المحلية مع ،وينبغي لوكاالت التعليم المحلية طلب المالحظات من ،المجموعات االستشارية على مستوى المدرسة ،حسبما أمكن (مثل المجالس على مستوى المدرسة والمجالس
االستشارية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية والمجموعات االستشارية للطالب ،إلى آخره) من أجل تسهيل التنسيق بين األهداف واإلجراءات على مستوى المدرسة وعلى مستوى المنطقة التعليمية.
يمكن العثور على المعلومات والموارد التي تدعم اإلشراك الفعال وتحدد استشارات الطالب وتوفر متطلبات تشكيل المجموعات االستشارية ضمن الموارد في صفحة الويب التالية من الموقع اإللكتروني
إلدارة التعليم في كاليفورنيا./https://www.cde.ca.gov/re/lc :

المتطلبات واإلرشادات
مقتبس من دليل عام  19-2018لعمليات التدقيق السنوية لتقارير االمتثال للوالية ووكاالت التعليم المحلية للطالب في الصفوف من روضة األطفال إلى الصف الثاني عشر ،والذي تم تقديمه
نص
فيما يلي ٌ
ٌ
إللقاء الضوء على المتطلبات القانونية إلشراك شركاء التعليم في عملية وضع خطة المحاسبة والرقابة المحلية:
خطة المحاسبة والرقابة المحلية:
لمكاتب التعليم في المقاطعات والمناطق التعليمية فقط ،تحقق من أن وكالة التعليم المحلية قد:
 )aقدمت خطة المحاسبة والرقابة المحلية للجنة االستشارية ألولياء األمور بما يتفق مع القسم  )1()a(52062أو  )1()a(52068من قانون التعليم ،حسب المناسب.
 )bإن أمكن ،قدمت خطة المحاسبة والرقابة المحلية إلى اللجنة االستشارية ألولياء أمور متعلمي اللغة اإلنجليزية ،بما يتفق مع القسم  )2()a(52062أو  )2()a(52068من قانون التعليم،
حسب المناسب.
 )cأخطرت العامة بوجود فرصة إلرسال التعليقات بشأن اإلجراءات والنفقات المحددة المقترح تضمينها في خطة المحاسبة والرقابة المحلية بما يتفق مع القسم  )3()a(52062أو
 )3()a(52068من قانون التعليم ،حسب المناسب.
 )dعقدت على األقل جلسة استماع عامة واحدة بما يتفق مع القسم  )1()b(52062أو  )1()b(52068من قانون التعليم ،حسب المناسب.
 )eتبنت خطة المحاسبة والرقابة المحلية في اجتماع عام بما يتفق مع القسم  )2()b(52062أو  )2()b(52068من قانون التعليم ،حسب المناسب.
مطلب " :1ملخص لعملية إشراك شركاء التعليم وكيف تمت دراسة هذه المشاركة قبل وضع اللمسات األخيرة على خطة المحاسبة والرقابة المحلية".
صف عملية اإلشراك التي استخدمتها وكالة التعليم المحلية إلشراك شركاء التعليم في وضع خطة المحاسبة والرقابة المحلية ،بما في ذلك ،على األقل ،وصف كيف وفت وكالة التعليم المحلي التزامها تجاه
ِّ
استشارة جميع شركاء التعليم المطلوبين بموجب القانون حسبما ينطبق على نوع وكالة التعليم المحلية .يجب أن يشتمل الرد الوافي على هذا المطلب على معلومات عامة بشأن الخط الزمني للعملية
واالجتماعات أو إستراتيجيات اإلشراك األخرى مع شركاء التعليم .ويجوز أن يشتمل الرد أيضًا على معلومات بشأن النهج الفلسفي الذي اتبعته وكالة التعليم المحلية إلشراك شركاء التعليم.
مطلب " :2ملخص للمالحظات التي قدمها شركاء تعليم محددون".
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صف ولخص المالحظات التي قدمها شركاء تعليم محددون .سوف يشير الرد الوافي على هذا المطلب إلى األفكار أو االتجاهات أو المالحظات التي نشأت من تحليل مالحظات شركاء التعليم.
"وصف ألوجه خطة المحاسبة والرقابة المحلية التي تأثرت بمالحظات محددة من شركاء التعليم".
مطلب :3
ٌ
سوف يزود الرد الوافي على هذا المطلب شركاء التعليم والعامة بمعلومات واضحة ومحددة بشأن كيفية تأثير عملية اإلشراك على وضع خطة المحاسبة والرقابة المحلية .ويجب أن يصف الرد أوجه خطة
المحاسبة والرقابة المحلية التي تأثرت أو تم وضعها تجاوبًا مع مالحظات شركاء التعليم الموضحة في الرد على المطلب  .2ويمكن أن يشتمل هذا على وصفٍ لكيفية ترتيب وكالة التعليم المحلية لطلبات
شركاء التعليم حسب األولوية في سياق موارد الميزانية المتاحة أو ترتيب مجاالت التركيز حسب األولوية ضمن خطة المحاسبة والرقابة المحلية .ألغراض هذا المطلب" ،أوجه" خطة المحاسبة والرقابة
المحلية التي قد تكون قد تأثرت بمالحظات شركاء التعليم يمكن أن تشتمل ،على سبيل المثال ال الحصر:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تضمين هدف أو قرار للسعي لتحقيق هدف خاص (حسب الوصف الوارد أدناه)
تضمين معايير قياس بخالف معايير القياس المطلوبة بموجب القانون
تحديد النتيجة المطلوبة في واح ٍد أو أكثر من معايير القياس
تضمين األداء بواسطة مجموعة أو أكثر من الطالب في القسم الفرعي للقياس واإلبالغ بالنتائج
تضمين اإلجراء (اإلجراءات) أو مجموعة من اإلجراءات
إلغاء اإلجراء (اإلجراءات) أو مجموعة من اإلجراءات
التغييرات في مستوى النفقات المقترحة لواحد أو أكثر من اإلجراءات
تضمين اإلجراء (اإلجراءات) كإجراءات مساهمة في زيادة أو تحسين الخدمات للطالب غير المكررين
تحديد مدى فعالية اإلجراءات المحددة في تحقيق الهدف
تحديد اختالفات المواد في النفقات
تحديد التغييرات التي تم إدخالها على هدفٍ ما لخطة المحاسبة والرقابة المحلية في العام المقبل بنا ًء على عملية التحديث السنوية
تحديد التحديات أو النجاحات في تنفيذ اإلجراءات

األهداف واإلجراءات
الغرض
سوف توصل األهداف الموضوعة جيدًا لشركاء التعليم بشكل واضح ما تخطط وكالة التعليم المحلية إنجازه وما تخطط للعمل به من أجل إنجاز الهدف وكيف ستعرف وكالة التعليم المحلية عندما يتحقق
الهدف .وينبغي تحقيق التناسق بين بيان الهدف ومعايير القياس المرتبطة به والنتائج المتوقعة واإلجراءات المضمنة في الهدف .تفسير سبب تضمين وكالة التعليم المحلية لهدفٍ ما هو فرصة لوكاالت التعليم
المحلية للتعبير بوضوح لشركاء التعليم والعامة عن لماذا ،من بين العديد من أوجه القوة والمجاالت المختلفة للتحسين التي تم تناولها من خالل بيانات األداء واإلستراتيجيات واإلجراءات التي يمكن اتخاذها،
قررت وكالة التعليم المحلية السعي لتحقيق هذا الهدف ومعايير القياس المتعلقة به والنتائج المتوقعة واإلجراءات والنفقات.
من الممكن للهدف الذي تم وضعه جيدًا أن يركز على األداء المتعلق بواح ٍد أو أكثر من معايير القياس لجميع الطالب أو مجموعة (مجموعات) محددة من الطالب أو تقليل فجوات األداء أو تنفيذ البرامج أو
اإلستراتيجيات التي يُتوقع أن تؤثر على النتائج .وينبغي لوكاالت التعليم المحلية تقييم أداء مجموعات طالبها عند وضع األهداف واإلجراءات ذات الصلة لتحقيق مثل هذه األهداف.

المتطلبات واإلرشادات
ينبغي لوكاالت التعليم المحلية ترتيب األهداف واإلجراءات المحددة والنفقات ذات الصلة حسب األولوية والمتضمنة في خطة المحاسبة والرقابة المحلية في إطار واحد أو أكثر من أولويات الوالية .ينبغي
لوكاالت التعليم المحلية دراسة األداء على مؤشرات الوالية والمؤشرات المحلية ،بما في ذلك البيانات التي يتم جمعها واإلبالغ عنها محليًا للمؤشرات المحلية المضمنة في لوحة المعلومات خالل اتخاذ قرار
إذا ما كانت سترتب أهدافها حسب األولوية وكيفية ترتيب األهداف حسب األولوية في إطار خطة المحاسبة والرقابة المحلية.
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من أجل دعم ترتيب األهداف حسب األولوية ،يزود نموذج خطة المحاسبة والرقابة المحلية وكاالت التعليم المحلية بخيار وضع ثالثة أنواع مختلفة من األهداف:
•

ً
تركيزا نسبيًا في نطاقه وقد يركز على عد ٍد محدو ٍد من معايير القياس لقياس التحسين .ويكون بيان الهدف الخاص محدد زمنيًا ويوضح كيف سيتم قياس الهدف.
الهدف الخاص :الهدف الخاص أكثر

•

ً
تركيزا نسبيًا في نطاقه وقد يركز على تحسين األداء عبر مجموعة واسعة من معايير القياس.
الهدف العام :يكون الهدف العام أقل

•

هدف الحفاظ على التقدم :يشتمل هدف الحفاظ على التقدم على اإلجراءات التي قد تكون مستمرة بدون تغييرات كبيرة وتتيح لوكالة التعليم المحلية تتبع األداء في أي من معايير القياس التي لن يتم
تناولها في األهداف األخرى لخطة المحاسبة والرقابة المحلية.

كح ٍد أدنى ،يجب أن تتناول خطة المحاسبة والرقابة المحلية جميع أولويات معادلة تمويل الرقابة المحلية ومعايير القياس المرتبطة بها.
الهدف (األهداف) الخاص:
ً
ً
نهج أكثر
من
تستفيد
أو
تتطلب
قد
التي
الحاجة
مجاالت
لتناول
الخاص
الهدف
المحلية
التعليم
وكالة
تضع
بالوقت.
ا
ط
ومرتب
للقياس
ال
وقاب
ًا
د
محد
الخاص
لهدف
ل
المقدم
الوصف
يكون
وصف الهدف :يجب أن
ٍ
ً
تحديدًا وأكثر كثافةً من حيث البيانات .ومن الممكن أن يشير الهدف الخاص صراحة إلى معيار (معايير) القياس التي سيتم قياس إنجاز الهدف من خاللها واإلطار الزمني الذي تتوقع وكالة التعليم المحلية
إنجاز الهدف على أساسه.
تفسير لسبب وضع وكالة التعليم المحلية لهذا الهدف :اشرح وضع وكالة التعليم المحلية لهذا الهدف في موضع األولوية .ويجب أن يستند التفسير على بيانات لوحة المعلومات أو غيرها من البيانات التي يتم
ُ
ونحث وكاالت التعليم المحلية على تعزيز
جمعها محليًا .ويجب أن تصف وكاالت التعليم المحلية كيف حددت هذا الهدف ليكون عليه تركيز خاص ،بما في ذلك المشاورات ذات الصلة مع شركاء التعليم.
الشفافية والفهم بشأن قرار السعي لتحقيق الهدف الخاص.
الهدف العام
وصف الهدف :عليك وصف ما تخطط وكالة التعليم المحلية إلنجازه من خالل اإلجراءات المضمنة في الهدف .سوف يتم تنسيق وصف الهدف العام بوضوح مع النتائج المتوقعة القابلة للقياس والمضمنة
للهدف .ينظم وصف الهدف اإلجراءات والنتائج المتوقعة بشكل مترابط ومتسق .وصف الهدف محدد بما يكفي ليكون قابالً للقياس بشك ٍل كمي ٍ أو نوعي .الهدف العام ليس محددًا كالهدف الخاص .بينما يكون
محددًا بما يكفي ليكون قابالً للقياس ،هناك العديد من معايير القياس المختلفة لقياس التقدم باتجاه الهدف.
تفسير لسبب وضع وكالة التعليم المحلية لهذا الهدف :اشرح سبب وضع وكالة التعليم المحلية لهذا الهدف وكيف سيساعد تجميع اإلجراءات ومعايير القياس معًا على تحقيق الهدف.
هدف الحفاظ على التقدم
صف كيف تنوي وكالة التعليم المحلية الحفاظ على التقدم الذي تم إحرازه في أولويات الوالية باستخدام أموال معادلة تمويل الرقابة المحلية ،والتي لم تتناولها األهداف األخرى في خطة
وصف الهدفِّ :
المحاسبة والرقابة المحلية .استخدم هذا النوع من األهداف لتناول أولويات الوالية ومعايير القياس المقررة التي لم يتم تناولها في األهداف األخرى لخطة المحاسبة والرقابة المحلية .أولويات الوالية ومعايير
القياس المقرر تناولها في هذا القسم هي تلك التي قررت وكالة التعليم المحلية ،بالتشاور مع شركاء التعليم ،الحفاظ على إجراءاتها ومتابعة تقدمها مع التركيز على جهود التنفيذ بشأن اإلجراءات التي تغطيها
أهداف أخرى في خطة المحاسبة والرقابة المحلية.
تفسير لسبب وضع وكالة التعليم المحلية لهذا الهدف :اشرح كيف ستحافظ اإلجراءات على التقدم ممثالً بمعايير القياس ذات الصلة.
األهداف المطلوبة
بشك ٍل عام ،تتمتع وكاالت التعليم المحلية بالمرونة في اتخاذ قرار بشأن األهداف التي يمكنها تضمينها في خطة المحاسبة والرقابة المحلية وما ستتناوله هذه اإلجراءات؛ على الرغم من ذلك ،بدايةً من وضع
خطة المحاسبة والرقابة المحلية لعام  ،23-2022ستكون وكاالت التعليم المحلية التي تقوم بتحقيق معايير معينة ُملزمة بتضمين هدف محدد في خطة المحاسبة والرقابة المحلية.
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معايير مجموعة (مجموعات) الطالب منخفضي األداء بشكل مستمر :تكون وكالة التعليم المحلية مؤهلة للمساعدة التفاضلية لمدة ثالثة أعوام متتالية أو أكثر بنا ًء على أداء المجموعة أو المجموعات ذاتها من
الطالب في لوحة المعلومات .يمكن العثور على قائمة بوكاالت التعليم المحلية المطالبة بتضمين هدف في خطة المحاسبة والرقابة المحلية بنا ًء على أداء مجموعات الطالب ،ومجموعة (مجموعات) الطالب
التي أدت إلى التحديد ،في صفحة ويب معادلة تمويل الرقابة المحلية التابعة إلدارة التعليم في كاليفورنيا على ./https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc
•

متطلب هدف مجموعة (مجموعات) الطالب منخفضي األداء بشكل مستمر :يجب على وكالة التعليم المحلية التي تتحقق بها معايير مجموعة (مجموعات) الطالب منخفضي األداء بشكل مستمر أن
تُضمن هدفًا في خطة المحاسبة والرقابة المحلية والذي يركز على تحسين أداء مجموعة أو مجموعات الطالب التي أدت إلى أهلية وكالة التعليم المحلية للمساعدة التفاضلية .ويجب أن يشتمل هذا
الهدف على معايير القياس والنتائج واإلجراءات والنفقات المحددة لتلبية احتياجات مجموعة أو مجموعات الطالب هذه وتحسين نتائجها .وكالة التعليم المحلية مطالبة بالتعامل مع عدة مجموعات من
الطالب ليست مطالبة بوضع هدف للتعامل مع كل مجموعة من الطالب؛ على الرغم من ذلك ،يجب تناول كل مجموعة من الطالب بشكل محدد في الهدف .وال يجوز تحقيق هذا المتطلب من خالل
دمج هذا الهدف المطلوب مع هدفٍ آخر.

•

صف النتائج التي تخطط وكالة التعليم المحلية لتحقيقها من خالل تلبية احتياجات مجموعة أو مجموعات الطالب وتحسين نتائجها ،والتي أدت إلى أهلية وكالة التعليم المحلية
وصف الهدفِّ :
للمساعدة التفاضلية.

•

تفسير لسبب وضع وكالة التعليم المحلية لهذا الهدف :اشرح سبب مطالبة وكالة التعليم المحلية بوضع هذا الهدف ،بما في ذلك تحديد مجموعة (مجموعات) الطالب التي أدت إلى مطالبة وكالة
التعليم المحلية بوضع هذا الهدف ،ومدى اختالف اإلجراءات ومعايير القياس المرتبطة بها المضمنة في هذا الهدف عن الجهود السابقة لتحسين نتائج مجموعة (مجموعات) الطالب ،وسبب اعتقاد
وكالة التعليم المحلية أن اإلجراءات ومعايير القياس والنفقات الواردة في هذا الهدف سوف تساعد على تحقيق النتائج المحددة في وصف الهدف.

معايير المدرسة (المدارس) منخفضة األداء :تسري المعايير التالية فقط على المنطقة التعليمية أو مكتب التعليم في المقاطعة الذي يُشرف على مدرستين أو أكثر؛ وال يسري على المنطقة التعليمية التي
تُشرف على مدرسة واحدة .المنطقة التعليمية أو مكتب التعليم في المقاطعة الذي يُشرف على مدرسة أو أكثر ،لعامين متتاليين ،حصلت على أقل مستويين في األداء في جميع مؤشرات الوالية إال واحدًا من
المؤشرات التي تحصل المدرسة (المدارس) على مستويات األداء فيها في لوحة المعلومات وكان أداء مجموعة "جميع الطالب" لوكالة التعليم المحلية أعلى بمستوى أداء واحد على األقل في جميع هذه
المؤشرات .يمكن العثور على قائمة بوكاالت التعليم المحلية المطالبة بتضمين هدف في خطة المحاسبة والرقابة المحلية بنا ًء على أداء المدرسة ،والمدرسة (المدارس) التي أدت إلى التحديد ،في صفحة ويب
معادلة تمويل الرقابة المحلية التابعة إلدارة التعليم في كاليفورنيا على ./https://www.cde.ca.gov/fg/aa/lc
•

متطلب هدف المدرسة (المدارس) منخفضة األداء :يجب على المنطقة التعليمية أو مكتب تعليم المقاطعة الذي تتحقق به معايير المدرسة (المدارس) منخفضة األداء أن تُضمن هدفًا في خطة
المحاسبة والرقابة المحلية يركز على التعامل مع تباينات األداء بين المدرسة (المدارس) ووكالة التعليم المحلية ككل .ويجب أن يشتمل هذا الهدف على معايير القياس والنتائج واإلجراءات والنفقات
المحددة لتلبية احتياجات الطالب المسجلين في المدرسة أو المدارس منخفضة األداء وتحسين نتائجهم .وكالة التعليم المحلية المطالبة بالتعامل مع عدة مدارس غير مطالبة بوضع هدف للتعامل مع
كل مدرسة؛ على الرغم من ذلك ،يجب تناول كل مدرسة بشكل محدد في الهدف .وال يجوز تحقيق هذا المتطلب من خالل دمج هذا الهدف مع هدفٍ آخر.

•

صف النتائج التي تخطط وكالة التعليم المحلية لتحقيقها من أجل التعامل مع التباينات في األداء بين الطالب المسجلين في المدرسة (المدارس) منخفضة األداء والطالب المسجلين في
وصف الهدفِّ :
وكالة التعليم المحلية ككل.

•

تفسير لسبب وضع وكالة التعليم المحلية لهذا الهدف  :اشرح سبب مطالبة وكالة التعليم المحلية بوضع هذا الهدف ،بما في ذلك تحديد المدرسة (المدارس) التي أدت إلى مطالبة وكالة التعليم المحلية
بوضع هذا الهدف؛ ومدى اختالف اإلجراءات ومعايير القياس المرتبطة بها والواردة في هذا الهدف عن الجهود السابقة لتحسين نتائج المدرسة (المدارس)؛ وسبب اعتقاد وكالة التعليم المحلية أن
اإلجراءات ومعايير القياس والنفقات المضمنة في هذا الهدف سوف تساعد على تحقيق النتائج للطالب المسجلين في المدرسة أو المدارس منخفضة األداء التي تم تحديدها في وصف الهدف.

القياس وإصدار تقارير النتائج:
لكل عام في خطة المحاسبة والرقابة المحلية ،حدد معيار (معايير) القياس التي ستستخدمها وكالة التعليم المحلية لتتبع التقدم باتجاه النتائج المتوقعة .ونحث وكاالت التعليم المحلية على تحديد معايير القياس
لمجموعات محددة من الطالب ،حسبما هو مناسب ،بما في ذلك النتائج المتوقعة التي ستؤثر على تقليل أي فجوات قائمة في األداء.
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عليك أن تضمن في عمود الخط األساسي أحدث البيانات المرتبطة بمعيار القياس هذا والمتاحة في وقت تبني خطة المحاسبة والرقابة المحلية للعام األول من الخطة الممتدة لثالثة أعوام .ويجوز لوكاالت
التعليم المحلية استخدام البيانات كما وردت في لوحة المعلومات لعام  2019للخط األساسي لمعيار القياس فقط إذا كانت تلك البيانات تمثل أحدث البيانات المتاحة (مثل معدل التخرج من المدرسة الثانوية).
قد يشتمل استخدام أحدث البيانات المتاحة على مراجعة البيانات التي تُجهز وكالة التعليم المحلية إلرسالها إلى نظام بيانات إنجاز الطالب الطولي في كاليفورنيا ( )CALPADSأو البيانات التي أرسلتها
نظرا ألن النتائج النهائية لعام  21-2020بشأن بعض معايير القياس قد تكون غير قابلة للقياس في وقت تبني خطة المحاسبة والرقابة المحلية لألعوام 24-2021
وكالة التعليم المحلية إلى النظام المذكورً .
(مثل ،نسبة التخرج ونسبة الفصل المؤقت) ،فيجوز أن تشتمل أحدث البيانات المتاحة على النقطة الزمنية التي تم الحساب فيها في كل عام في التاريخ ذاته ألغراض المقارنة.
يجب أن تبقى بيانات الخط األساسي دون تغيير طوال خطة المحاسبة والرقابة المحلية لمدة ثالثة أعوام.
أكمل الجدول كما يلي:
● معيار القياس :عليك اإلشارة إلى كيفية قياس التقدم باستخدام معيار القياس.
● الخط األساسي :أدخل الخط األساسي عند إكمال خطة المحاسبة والرقابة المحلية لعام  .22-2021كما هو موضح أعاله ،الخط األساسي هو أحدث البيانات المرتبطة بأحد معايير القياس .عليك
اإلشارة إلى العام الدراسي الذي تسري عليه البيانات ،بما يتفق مع اإلرشادات الواردة أعاله.
● نتيجة العام  :1عند إكمال خطة المحاسبة والرقابة المحلية لعام  ،23-2022أدخل أحدث البيانات المتاحة .عليك اإلشارة إلى العام الدراسي الذي تسري عليه البيانات ،بما يتفق مع اإلرشادات
الواردة أعاله.
● نتيجة العام  :2عند إكمال خطة المحاسبة والرقابة المحلية لعام  ،24-2023أدخل أحدث البيانات المتاحة .عليك اإلشارة إلى العام الدراسي الذي تسري عليه البيانات ،بما يتفق مع اإلرشادات
الواردة أعاله.
● نتيجة العام  :3عند إكمال خطة المحاسبة والرقابة المحلية لعام  ،25-2024أدخل أحدث البيانات المتاحة .عليك اإلشارة إلى العام الدراسي الذي تسري عليه البيانات ،بما يتفق مع اإلرشادات
الواردة أعاله .سوف تكون خطة المحاسبة والرقابة المحلية في عام  25-2024في العام األول في الدورة التالية المكونة من ثالثة أعوام .سوف يكون إكمال هذا العمود جز ًءا من التحديث السنوي
لهذا العام.
● النتيجة المرجوة لعام  : 24–2023عند إكمال العام األول من خطة المحاسبة والرقابة المحلية ،أدخل النتيجة المرجوة لمعيار القياس ذي الصلة الذي تتوقع وكالة التعليم المحلية تحقيقه بنهاية عام
 2023-24من خطة المحاسبة والرقابة المحلية.
الخط الزمني إلكمال الجزء "القياس وإصدار نتائج التقارير" للهدف.
معيار القياس

أدخل المعلومات في هذا
المربع عند إكمال خطة
المحاسبة والرقابة المحلية
لعام .22–2021

الخط األساسي

أدخل المعلومات في هذا
المربع عند إكمال خطة
المحاسبة والرقابة المحلية
لعام .22–2021
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نتيجة العام 1
أدخل المعلومات في هذا
المربع عند إكمال خطة
المحاسبة والرقابة المحلية
لعام  .23–2022واتركه
فار ً
غا إلى ذلك الحين.

نتيجة العام 2
أدخل المعلومات في هذا
المربع عند إكمال خطة
المحاسبة والرقابة المحلية
لعام  .24–2023واتركه
فار ً
غا إلى ذلك الحين.

نتيجة العام 3
أدخل المعلومات في هذا
المربع عند إكمال خطة
المحاسبة والرقابة المحلية
لعام  .25–2024واتركه
فار ً
غا إلى ذلك الحين.

النتيجة المرجوة للعام 3
()24–2023
أدخل المعلومات في هذا
المربع عند إكمال خطة
المحاسبة والرقابة المحلية
لعام  22–2021أو عند
إضافة معيار قياس جديد.
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يمكن أن تكون معايير القياس كمية أو نوعية؛ ولكن كح ٍد أدنى ،يجب أن تشتمل خطة المحاسبة والرقابة المحلية لوكالة التعليم المحلية على األهداف التي يتم قياسها باستخدام جميع معايير القياس السارية
ألولويات الوالية ذات الصلة ،في كل عام من خطة المحاسبة والرقابة المحلية حسبما ينطبق على نوع وكالة التعليم المحلية .إلى المدى الذي ال تحدد فيه أولوية الوالية واحدًا أو أكثر من معايير القياس( ،مثل
تنفيذ المحتوى األكا ديمي ومعايير األداء للوالية) ،يجب على وكالة التعليم المحلية تحديد أحد معايير القياس الستخدامه في خطة المحاسبة والرقابة المحلية .وبالنسبة إلى أولويات الوالية هذه ،نحث وكاالت
التعليم المحلية على استخدام معايير القياس بنا ًء على أو التي تم اإلبالغ عنها من خالل أداة التأمل الذاتي ذات الصلة للمؤشرات المحلية في لوحة المعلومات.
قصيرا لإلجراء .سوف يظهر هذا العنوان أيضًا في جداول اإلجراءات .اذكر وصفًا لإلجراء .أدخل المبلغ اإلجمالي للنفقات المرتبطة بهذا اإلجراء .سوف يتم ذكر
اإلجراءات :أدخل رقم اإلجراء .اذكر عنوانًا
ً
ا لنفقات الواردة في الميزانية من مصادر تمويل محددة في جداول الملخص .عليك تحديد إذا ما كان اإلجراء يساهم في تحقيق متطلب زيادة الخدمات أو تحسينها أم ال حسب ما هو موضح في قسم زيادة
الخدمات أو تحسينها باستخدام "نعم" أو "ال"( .مالحظة :لكل من مثل هذه اإلجراءات التي يتم تقديمها على نطاق وكالة التعليم المحلية أو نطاق المدرسة ،سوف يتعين على وكالة التعليم المحلية تقديم
معلومات إضافية في قسم ملخص الزيادة أو التحسين لتلبية متطلبات لوائح قانون كاليفورنيا ،القسم  )b(15496من المادة  ]CCR 5[ 5في قسم زيادة الخدمات أو تحسينها من خطة المحاسبة والرقابة
المحلية).
اإلجراءات لمتعلمي اللغة اإلنجليزية :يجب على المناطق التعليمية ومكاتب التعليم في المقاطعات والمدارس المستقلة التي تحتوي على مجموعة فرعية من متعلمي اللغة اإلنجليزية بعد ٍد كبير أن
تُضمن إجراءات محددة في خطة المحاسبة والرقابة المحلية تتعلق ببرامج اكتساب اللغة ،كحد أدنى ،كما هو محدد في القسم  306من قانون التعليم ،التي يتم تقديمها للطالب وأنشطة التطوير المهني
المحددة لمتعلمي اللغة اإلنجليزية.
ُ
نحث المناطق التعليمية ومكاتب التعليم في المقاطعات والم دارس المستقلة التي تحتوي على مجموعة فرعية من طالب شباب التبني بعد ٍد كبير على تضمين إجراءات
اإلجراءات لشباب التبني:
محددة في خطة المحاسبة والرقابة المحلية مصممة لتلبية االحتياجات الخاصة بالطالب من شباب التبني.
تحليل األهداف:
أدخل العام من خطة المحاسبة والرقابة المحلية.
باستخدام بيانات النتائج السنوية الفعلية القابلة للقياس ،بما في ذلك البيانات من لوحة المعلومات ،حلل إذا ما كانت اإلجراءات الواردة في الخطة فعالة في تحقيق األهداف أم ال .وعليك الرد على المطالب
حسب اإلرشادات.
صف التنفيذ العام اإلجراءات لتحقيق الهدف التفصيلي .عليك تضمين مناقشة بالتحديات والنجاحات ذات الصلة التي تمت مصادفتها أثناء عملية التنفيذ .ويجب أن يشتمل هذا على أي حالة لم تنفذ
● ِّ
فيها وكالة التعليم المحلية أحد اإلجراءات الواردة في الخطة أو نفذت إجرا ًء واردًا في الخطة بطريقة تختلف بشكل كبير عن كيفية وصفه في خطة المحاسبة والرقابة المحلية التي تم تبنيها.
● عليك تفسير اختالفات المواد بين النفقات الواردة في الميزانية والنفقات الفعلية التقديرية وبين النسب المئوية الواردة في الخطة للخدمات المحسنة والنسب المئوية الفعلية التقديرية للخدمات المحسنة،
حسبما ينطبق .ال يلزم تناول االختالفات البسيطة في النفقات أو النسب المئوية ،وليس من المطلوب الحساب بالمبلغ الدقيق.
صف مدى فعالية اإلجراءات المحددة في تحقيق الهدف التفصيلي حسب قياس وكالة التعليم المحلية .في بعض الحاالت ،ال يُستهدف من جميع إجراءات الهدف تحسين األداء في جميع معايير القياس
● ِّ
المرتبطة بالهدف .عند الرد على هذا المطلب ،يجوز لوكاالت التعليم المحلية تقييم مدى فعالية إجراء فردي أو مجموعة من اإلجراءات ضمن الهدف في سياق األداء على معيار قياس فردي أو
مجموعة من معايير القياس المحددة ضمن الهدف والتي تسري على اإلجراء (اإلجراءات) .سوف يتيح تجميع اإلجراءات مع معايير القياس الحصول على تحليل أقوى لتبيُّن مدى فعالية
اإلستراتيجية التي تستخدمها وكالة التعليم المحلية للتأثير على مجموعة محددة من معايير القياس وزيادة الشفافية لشركاء التعليم .نحث وكاالت التعليم المحلية على استخدام مثل هذا النهج عندما
تتضمن األهداف العديد من اإلجراءات ومعايير القياس غير المرتبطة بشكل وثيق.
صف أي تغييرات تم إدخالها على هذا الهدف ،أو النتائج المتوقعة ،أو معايير القياس أو اإلجراءات لتحقيق هذا الهدف كنتيجة لهذا التحليل وتحليل البيانات الواردة في لوحة المعلومات أو البيانات
● ِّ
المحلية األخرى ،حسب المناسب.
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الخدمات التي تمت زيادتها أو تحسينها لشباب التبني ومتعلمي اللغة اإلنجليزية والطالب محدودي الدخل
الغرض
قسم الخدمات التي تمت زيادتها أو تحسينها الذي تم إعداده بشكل جيد يزود شركاء التعليم بوصف شامل ،ضمن القسم الفردي المخصص ،لكيف تخطط وكالة التعليم المحلية لزيادة الخدمات أو تحسينها
لطالبها غير المكررين في الصفوف من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف الثاني عشر مقارنةً بجميع الطالب في الصفوف ذاتها ،حسب المناسب ،ومدى تحقيق اإلجراءات المحددة لهذا الغرض على
نطاق وكاالت التعليم المحلية أو على نطاق المدرسة متطلبات اللوائح التنظيمية .ينبغي أن تشتمل األوصاف المقدمة على تفاصيل كافية ولكن بإيجاز للتشجيع على فهم أعم لشركاء التعليم لتسهيل قدراتهم على
توفير المالحظات .يجب أن يتسق وصف وكالة التعليم المحلية في هذا القسم مع اإلجراءات المضمنة في األهداف وقسم اإلجراءات المصنفة كمساهمة.

المتطلبات واإلرشادات
المنح التكميلية و/أو المركزة ألموال معادلة تمويل الرقابة المحلية المتوقعة :حدد مبلغ أموال المنح التكميلية والمنح المركزة من معادلة تمويل الرقابة المحلية التي تُقدِّر وكالة التعليم المحلية أنها ستحصل
عليها في العام المقبل بنا ًء على عدد وتركيز الطالب محدودي الدخل وشباب التبني ومتعلمي اللغة اإلنجليزية.
المنحة المركزة ألموال معادلة تمويل الرقابة المحلية اإلضافة المتوقعة ( 15بالمائة) :حدد مبلغ التمويل اإلضافي للمنحة المركزة اإلضافية من معادلة تمويل الرقابة المحلية كما هو موصوف في القسم
 42238.02من قانون التعليم ،والذي تُقدِّر وكالة التعليم المحلية أنها ستحصل عليه في العام المقبل.
النسبة المئوية المتوقعة لزيادة الخدمات أو تحسينها للعام الدراسي القادم :حدد النسبة المئوية التقديرية التي يجب أن تتم بها زيادة أو تحسين الخدمات للطالب غير المكررين مقارنةً بالخدمات المقدمة
لجميع الطالب في العام من خطة المحاسبة والرقابة المحلية حسب الحساب بموجب القسم  )7()a(15496من المادة  5من لوائح قانون كاليفورنيا.
أموال معادلة تمويل الرقابة المحلية التي تم ترحيلها — النسبة المئوية :أموال معادلة تمويل الرقابة المحلية التي تم ترحيلها — النسبة المئوية المحددة في جدول أموال معادلة تمويل الرقابة المحلية التي تم
ترحيلها .في حال عدم تحديد النسبة المئوية لألموال التي تم ترحيلها في جدول أموال معادلة تمويل الرقابة المحلية التي تم ترحيلها ،حدد النسبة المئوية صفر (.)%0.00
أموال معادلة تمويل الرقابة المحلية التي تم ترحيلها — الدوالر :أموال معادلة تمويل الرقابة المحلية التي تم ترحيلها — المبلغ بالدوالر المحدد في جدول أموال معادلة تمويل الرقابة المحلية التي تم
ترحيلها .في حال عدم تحديد مبلغ األموال التي تم ترحيلها في جدول أموال معادلة تمويل الرقابة المحلية التي تم ترحيلها ،حدد المبلغ صفر (.)0
النسبة المئوية اإلجمالية لزيادة الخدمات أو تحسينها للعام الدراسي القادم :أضف النسبة المئوية المتوقعة لزيادة الخدمات أو تحسينها في العام الدراسي المقبل والنسبة المئوية النسبية ألموال معادلة تمويل
الرقابة المحلية التي يتم ترحيلها المطلوبة وحدد النسبة المئوية .وهذه هي النسبة المئوية لوكالة التعليم المحلية التي يجب زيادة أو تحسين الخدمات بمقدارها للطالب غير المكررين مقارنةً بالخدمات المقدمة
لجميع الطالب في العام من خطة المحاسبة والرقابة المحلية ،حسب الحساب بموجب القسم  )7()a(15496من المادة  5من لوائح قانون كاليفورنيا.

األوصاف المطلوبة:
لكل إجراء تم توفيره لمدرسة بالكامل أو في عموم المنطقة التعليمية بالكامل أو لمكتب التعليم في المقاطعة ،هناك تفسير ( )1لكيفية دراسة احتياجات شباب التبني ومتعلمي اللغة اإلنجليزية والطالب
محدودي الدخل أوالً ،و( )2مدى فعالية هذه اإلجراءات في تحقيق األهداف لهؤالء الطالب.
لكل إجراء مضمن في قسم األهداف واإلجراءات كمساهم لمتطلب الخدمات التي تمت زيادتها أو تحسينها للطالب غير المكررين والمقدم على نطاق وكاالت التعليم المحلية أو على نطاق المدرسة ،يجب على
وكالة التعليم المحلية تضمين تفسير يتسق مع القسم  )b(15496من المادة  5من لوائح قانون كاليفورنيا .ألي ٍ من مثل هذه اإلجراءات التي مواصلتها في خطة المحاسبة والرقابة المحلية لألعوام 24-2021
من خطة المحاسبة والرقابة المحلية لألعوام  ،2020-2017يجب على وكالة التعليم المحلية تحديد إذا ما كان اإلجراء فعاالً كما هو متوقع أم ال ،ويجب أن يعكس هذا التحديد أدلة بيانات النتائج أو التنفيذ
الفعلي حتى تاريخه.
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التوجيه األساسي والفعالية :توضح وكالة التعليم المحلية مدى التوجيه األساسي لإلجراء ومدى فعاليته في تحقيق أهداف وكالة التعليم المحلية للطالب غير المكررين عندما تشرح وكالة التعليم المحلية كيفية
ما يلي:
● دراسة احتياجات أو ظروف أو أوضاع الطالب غير المكررين بها؛
● قيام اإلجراء ،أو وجه (أوجه) اإلجراء (بما في ذلك ،على سبيل المثال ،تصميمه أو محتواه أو أساليبه أو موقعه) ،على هذه االعتبارات؛
● استهداف اإلجراء للمساعدة على تحقيق نتيجة متوقعة قابلة للقياس للهدف المرتبط بها.
وهكذا ،قد يعتمد الرد المقدم في هذا القسم على تقييم احتياجات الطالب غير المكررين.
البيانات الختامية التي تذكر أن الخدمة سوف تساعد على تحقيق نتيجة متوقعة للهدف ،بدون ربط صريح أو مزيد من التفسير لكيفية ذلك ،ليست كافية .عالوةً على ذلك ،مجرد ذكر أن وكالة التعليم المحلية بها
نسبة مئوية مرتفعة للتسجيل لمجموعة أو مجموعات محددة من الطالب ال يحقق معيار زيادة الخدمات أو تحسينها ألن تسجيل الطالب ال يساوي خدمة الطالب.
على سبيل المثال ،إذا قررت إحدى وكاالت التعليم المحلية أن الطالب محدودي الدخل يعانون من نسبة حضور منخفضة بشكل كبير بالنسبة إلى جميع الطالب ،فقد تبرر اتخاذ إجراءات على نطاق وكالة
التعليم المحلية أو على نطاق المدرسة لمعالجة هذه الحاجة بالطريقة التالية:
بعد تقييم احتياجات الطالب محدودي الدخل وظروفهم وأوضاعهم ،عرفنا أن نسبة حضورهم أقل بنسبة  %7من نسبة حضور جميع الطالب( .االحتياجات ،الظروف ،األوضاع [التوجيه
األساسي])
من أجل معالجة حالة طالبنا محدودي الدخل ،سوف نضع وننفذ برنامج حضور جديدًا مصم ًما لمعالجة بعض األسباب الرئيسية للغياب ،بما في ذلك نقص وسائل المواصالت الموثوقة والطعام،
باإلضافة إلى مناخ المدرسة الذي ال يؤكد على أهمية الحضور .يوفر الهدف "ب" واإلجراءات "س" و"ت" و"ر" وسائل المواصالت اإلضافية والموارد الغذائية باإلضافة إلى إطالق حملة تثقيفية
في عموم المنطقة التعليمية بشأن مزايا نسب الحضور المرتفعة( .اإلجراء [اإلجراءات] المساهم)
نظرا ألن نسبة الحضور
يتم تقديم هذه اإلجراءات على نطاق وكالة التعليم المحلية ونتوقع/نأمل أن جميع الطالب الذين تقل نسبة حضورهم عن  %100سوف يستفيدون منها .على الرغم من ذلكً ،
ق بالضغوط المزمنة والتجارب التي يمر بها المتضررين اجتماعيًا -اقتصاديًا ،نتوقع أن
المنخفضة بشك ٍل كبير للطالب محدودي الدخل،
ً
ونظرا ألن اإلجراءات تلبي االحتياجات المرتبطة بشك ٍل وثي ٍ
نسبة حضور الطالب محدودي الدخل سوف تزيد بشكل كبير أكبر من نسبة الحضور المتوسطة لجميع الطالب( .النتائج القابلة للقياس [الفعالية في])
ت مساهم ٍة في تحقيق متطلب زيادة الخدمات أو تحسينها على نطاق وكالة التعليم المحلية ومدى
صف كيفية التوجيه األساسي لإلجراءات المضمنة كإجراءا ٍ
مكاتب التعليم في المقاطعات والمدارس المستقلةِّ :
موصوف أعاله .في حالة مكاتب التعليم في المقاطعات والمدارس المستقلة ،تعتبر عبارة على نطاق
فعاليتها في تحقيق أهدافها للطالب غير المكررين في أولويات الوالية وأي أولويات محلية كما هو
ٌ
المدرسة وعبارة على نطاق وكالة التعليم المحلية مترادفتين.

للمناطق التعليمية فقط:
اإلجراءات المقدمة على نطاق وكالة التعليم المحلية:
صف كيف يتم التوجيه األساسي لهذه اإلجراءات باتجاه تحقيق
النسبة المئوية للطالب غير المكررين >  :%55بالنسبة للمناطق التعليمية التي تكون نسبة الطالب غير المكررين فيها  %55أو أكثرِّ ،
أهدافها ومدى فعاليتها في تحقيق أهدافها للطالب غير المكررين في أولويات الوالية وأي أولويات محلية كما هو موصوف أعاله.
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صف كيف يتم التوجيه األساسي لهذه اإلجراءات باتجاه تحقيق أهدافها
النسبة المئوية للطالب غير المكررين <  :%55بالنسبة للمناطق التعليمية التي تكون نسبة الطالب غير المكررين فيها  %55أو أقلِّ ،
صف أيضًا كيف تكون اإلجراءات هي االستخدام األكثر فعالية لألموال لتحقيق هذه األهداف لطالبها غير
ومدى فعاليتها في تحقيق أهدافها للطالب غير المكررين في أولويات الوالية وأي أولويات محليةِّ .
المكررين .قدم أساس هذا القرار بما في ذلك أي بدائل تمت دراستها أو األبحاث الداعمة أو التجارب أو النظريات التعليمية.
اإلجراءات المقدمة على نطاق المدرسة:
ضمن الوصف المطلوب الذي يدعم استخدام األموال على نطاق المدرسة.
يجب أن تحدد المناطق التعليمية في وصف هذه اإلجراءات التي يتم تمويلها والمقدمة على نطاق المدرسة ،وت ُ ِّ
صف كيف يتم التوجيه األساسي لهذه اإلجراءات باتجاه تحقيق أهدافها ومدى فعاليتها في تحقيق أهدافها للطالب غير المكررين
للمدارس التي تبلغ فيها نسبة تسجيل الطالب غير المكررين  %40أو أكثرِّ :
في أولويات الوالية وأي أولويات محلية.
صف كيف يتم التوجيه األساسي لهذه اإلجراءات باتجاه تحقيق أهدافها
للمناطق التعليمية التي ت ُنفق األموال على نطاق المدرسة على مدرسة تقل فيها نسبة تسجيل الطالب غير المكررين عن ِّ :%40
وكيف تكون اإلجراءات هي االستخدام األكثر فعالية لألموال لتحقيق األهداف لشباب التبني ومتعلمي اللغة اإلنجليزية والطالب محدودي الدخل في أولويات الوالية وأي أولويات محلية.
وصف لكيفية زيادة الخدمات أو تحسينها لشباب التبني ومتعلمي اللغة اإلنجليزية والطالب محدودي الدخل بالنسبة المئوية المطلوبة.
صف كيف تمت زيادة أو تحسين الخدمات المقدمة للطالب غير المكررين بالنسبة المئوية المحسوبة على األقل مقارنةً بالخدمات
بما يتفق مع متطلبات القسم  15496من المادة  5من لوائح قانون كاليفورنياِّ ،
المقدمة لجميع الطالب في العام من خطة المحاسبة والرقابة المحلية .يعني تحسين الخدمات زيادة جودة الخدمات وتعني زيادة الخدمات زيادة مقدار الخدمات .تتم زيادة الخدمات أو تحسينها بواسطة هذه
اإلجراءات الواردة في خطة المحاسبة والرقابة المحلية المضمنة في قسم األهداف واإلجراءات المساهمة في تحقيق متطلب زيادة الخدمات أو تحسينها ،سوا ًء كانت مقدمة على نطاق وكالة التعليم المحلية أو
على نطاق المدرسة أو على نطاق محدود للطالب غير المكررين .اإلجراء المحدود هو إجراء يخدم فقط شباب التبني و/أو متعلمي اللغة اإلنجليزية و/أو الطالب محدودي الدخل .يجب أن يتناول هذا الوصف
كيف من المتوقع أن يؤدي هذا اإلجراء (اإلجراءات) إلى زيادة الخدمات أو تحسينها بالشكل النسبي المطلوب للطالب غير المكررين مقارنةً بالخدمات التي تقدمها وكالة التعليم المحلية لجميع الطالب للعام
المعني من خطة المحاسبة والرقابة المحلية.
ألي إجراء مساهم في تحقيق متطلب زيادة الخدمات أو تحسينها والذي يرتبط بالنسبة المئوية الواردة في الخطة لتحسين الخدمات في جدول ملخص المساهمين فضالً عن إنفاق أموال معادلة تمويل الرقابة
صف المنهجية المستخدمة لتحديد مساهمة اإلجراء في النسبة المئوية النسبية .انظر اإلرشادات لتحديد النسبة المئوية الواردة في الخطة للخدمات المحسنة للحصول على معلومات بشأن النسبة
المحليةِّ ،
المئوية لتحسين الخدمات.
وصف للخطة المقررة لكيفية استخدام التمويل اإلضافي للمنحة المركزة اإلضافية المحددة أعاله من أجل زيادة عدد العاملين الذين يقدمون خدمات مباشرة للطالب في المدارس التي تحتوي على تركيز
(أعلى من  55بالمائة) من شباب التبني ومتعلمي اللغة اإلنجليزية والطالب محدودي الدخل ،حسبما ينطبق.
وكالة التعليم المحلية التي تحصل على األموال اإلضافية للمنحة المركزة الواردة في القسم  42238.02من قانون التعليم مطالبة بإظهار كيفية استخدامها لهذه األموال لزيادة عدد العاملين الذين يوفرون
خدمات مباشرة للطالب في المدارس التي تزيد فيها نسبة تسجيل الطالب غير المكررين عن  55بالمائة مقارنة بعدد العاملين الذين يقدمون خدمات مباشرة للطالب في المدرسة التي تكون فيها نسبة تسجيل
الطالب غير المكررين  55بالمائة أو أقل .العاملون الذين يقدمون خدمات مباشرة للطالب يجب أن يكونوا من حاملي الشهادات و/أو من العاملين المصنفين الذين توظفهم وكالة التعليم المحلية؛ ويشتمل
العاملون المصنفون على عمال النظافة.
قدم األوصاف التالية ،حسبما ينطبق على وكالة التعليم المحلية:
يجب أن تشير وكالة التعليم المح لية التي ال تحصل على منحة مركزة أو مكون إضافي للمنحة المركزة إلى أن الرد على هذا المطلب ال ينطبق عليها.
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حدد أرقام األهداف واإلجراءات الواردة في خطة المحاسبة والرقابة المحلية التي تنفذها وكالة التعليم المحلية لتحقيق متطلب زيادة عدد العاملين الذين يخدمون الطالب بشكل مباشر في المدارس التي تزيد
نسبة تسجيل الطالب غير المكررين فيها عن .%55
وكالة التعليم المحلية التي ال تشرف على مدارس تقارن من خاللها لوصف كيفية استخدامها لألموال اإلضافية للمنحة المركزة ،مثل وكالة التعليم المحلية التي تشرف فقط على المدارس التي تزيد فيها نسبة
تسجيل الطالب غير المكررين عن  ،%55يجب أن تصف كيفية استخدامها لألموال من أجل زيادة عدد العاملين المعتمدين أو العاملين المصنفين أو كالهما ،بما في ذلك عمال النظافة ،الذين يقدمون خدمات
مباشرة للطالب في المدارس المحددة والمعايير المستخدمة تحديد المدارس التي تحتاج إلى دعم إضافي من الموظفين.
في حال كانت األموال اإلضافية للمنحة المركزة غير كافية لزيادة عدد العاملين الذين يوفرون خدمات مباشرة للطالب في المدرسة التي تزيد فيها نسبة تسجيل الطالب غير المكررين عن  55بالمائة ،يجب
على وكالة التعليم المحلية وصف كيفية استخدامها لألموال من أجل االحتفاظ بالعاملين الذين يقدمون خدمات مباشرة للطالب في المدرسة التي تزيد فيها نسبة تسجيل الطالب غير المكررين عن  55بالمائة.

أكمل الجدول كما يلي:
•

اذكر نسبة العاملين إلى الطالب للعاملين المصنفين الذين يقدمون خدمات مباشرة للطالب في المدارس التي تبلغ نسبة تركيز الطالب غير المكررين فيها  %55أو أقل ونسبة العاملين إلى الطالب
للعاملين المصنفين الذين يقدمون خدمات مباشرة للطالب في المدارس التي تزيد نسبة تركيز الطالب غير المكررين فيها عن  ،%55حسبما ينطبق على وكالة التعليم المحلية .ويجوز لوكالة التعليم
المحلية تجميع مدارسها حسب نطاق الصفوف (المدارس االبتدائية ،واإلعدادية/ما قبل الثانوية ،والثانوية) ،حسبما ينطبق على وكالة التعليم المحلية .يجب أن تقوم نسبة العاملين إلى الطالب على
بدوام كامل وعدد الطالب المسجلين الذين يتم احتسابهم في يوم األربعاء األول من أكتوبر من كل عام.
عدد العاملين
ٍ

•

اذكر نسبة العاملين إلى الطالب للعاملين المعتمدين الذين يقدمون خدمات مباشرة للطالب في المدارس التي تبلغ نسبة تركيز الطالب غير المكررين فيها  %55أو أقل ونسبة العاملين إلى الطالب
للعاملين المعتمدين الذين يقدمون خدمات مباشرة للطالب في المدارس التي تزيد نسبة تركيز الطالب غير المكررين فيها عن  ،%55حسبما ينطبق على وكالة التعليم المحلية .ويجوز لوكالة التعليم
المحلية تجميع مدارسها حسب نطاق الصفوف (المدارس االبتدائية ،واإلعدادية/ما قبل الثانوية ،والثانوية) ،حسبما ينطبق على وكالة التعليم المحلية .يجب أن تقوم نسبة العاملين إلى الطالب على
بدوام كامل وعدد الطالب المسجلين الذين يتم احتسابهم في يوم األربعاء األول من أكتوبر من كل عام.
عدد العاملين
ٍ

جداول اإلجراءات
أكمل جدول إدخال البيانات لكل إجراء في خطة المحاسبة والرقابة المحلية .سوف يتم تسكين المعلومات التي يتم إدخالها في هذا الجدول بشكل تلقائي في جداول اإلجراءات األخرى .ويتم إدخال المعلومات
فقط في جدول إدخال البيانات وجدول التحديث السنوي وجدول التحديث السنوي لإلجراءات المساهمة وجدول أموال معادلة تمويل الرقابة المحلية التي يتم ترحيلها .باستثناء جدول إدخال البيانات ،تمت
إضافة كلمة "إدخال" إلى رؤوس األعمدة للمساعدة على تحديد العمود (األعمدة) التي سيتم إدخال المعلومات فيها .ال يتم إدخال المعلومات في جداول اإلجراءات المتبقية.
الجداول التالية مطلوب تضمينها كجزء من خطة المحاسبة والرقابة المحلية التي يتبناها المجلس الحاكم المحلي أو الكيان الحاكم:
•

الجدول  :1جدول النفقات اإلجمالية الواردة في الخطة (للعام المقبل من خطة المحاسبة والرقابة المحلية)

•

الجدول  :2جدول اإلجراءات المساهمة (للعام المقبل من خطة المحاسبة والرقابة المحلية)

•

الجدول  :3جدول التحديث السنوي (للعام الحالي من خطة المحاسبة والرقابة المحلية)

•

الجدول  :4جدول التحديث السنوي لإلجراءات المساهمة (للعام الحالي من خطة المحاسبة والرقابة المحلية)

•

الجدول  :5جدول أموال معادلة تمويل الرقابة المحلية التي تم ترحيلها (للعام الحالي من خطة المحاسبة والرقابة المحلية)
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مالحظة :العام القادم من خطة المحاسبة والرقابة المحلية هو العام الذي يتم التخطيط من أجله ،بينما العام الحالي من خطة المحاسبة والرقابة المحلية هو العام الحالي للتنفيذ .على سبيل المثال ،عند وضع
خطة المحاسبة والرقابة المحلية لعام  ،23-2022يكون عام  23-2022هو العام القادم من خطة المحاسبة والرقابة المحلية والعام  22-2021هو العام الحالي من خطة المحاسبة والرقابة المحلية.

جدول إدخال البيانات
يجوز تضمين جدول إدخال البيانات في خطة المحاسبة والرقابة المحلية التي يتبناها الكيان الحاكم أو المجلس الحاكم المحلي ،ولكن تضمينه غير مطلوب .في جدول إدخال البيانات ،عليك إدخال المعلومات
التالية لكل إجراء في خطة المحاسبة والرقابة المحلية لذلك العام المعني من خطة المحاسبة والرقابة المحلية:
•

العام من خطة المحاسبة والرقابة المحلية :حدد العام المعني من خطة المحاسبة والرقابة المحلية.

•

 .1المنحة األساسية ألموال معادلة تمويل الرقابة المحلية المتوقعة :اذكر المبلغ اإلجمالي من أموال معادلة تمويل الرقابة المحلية التي تُقدِّر وكالة التعليم المحلية أنها ستحصل عليها في العام
الدراسي المقبل ،باستثناء المنح التكميلية والمركزة واألموال اإلضافية لبرنامج منحة تحسين التدريس المستهدف وبرنامج وسائل المواصالت بين المنزل والمدرسة ،بموجب القسم )8()a(15496
من المادة  5من لوائح قانون كاليفورنيا.
انظر القسمين ( 2574من أجل مكاتب التعليم في المقاطعات) و( 42238.02من أجل المناطق التعليمية والمدارس المستقلة) من قانون التعليم ،حسبما ينطبق ،للتعرف على حسابات مخصصات
أموال معادلة تمويل الرقابة المحلية.

•

 .2المنح التكميلية و/أو المركزة ألموال معادلة تمويل الرقابة المحلية المتوقعة :اذكر المبلغ اإلجمالي ألموال المنح التكميلية والمنح المركزة من معادلة تمويل الرقابة المحلية التي تُقدِّر وكالة
التعليم المحلية أنها ستحصل عليها بنا ًء على عدد وتركيز الطالب غير المكررين للعام الدراسي المقبل.

•

 .3النسبة المئوية المتوقعة لزيادة الخدمات أو تحسينها للعام الدراسي القادم :لن يتم إدخال هذه النسبة؛ ولكن سيتم حسابها بنا ًء على المنحة األساسية ألموال معادلة تمويل الرقابة المحلية المتوقعة
والمنح التكميلية و/أو المركزة ألموال معادلة تمويل الرقابة المحلية المتوقعة ،بموجب القسم  )8()a(15496من المادة  5من لوائح قانون كاليفورنيا .وهذه هي النسبة المئوية التي يجب زيادة أو
تحسين الخدمات بمقدارها للطالب غير المكررين مقارنةً بالخدمات المقدمة لجميع الطالب في العام القادم من خطة المحاسبة والرقابة المحلية.

•

أموال معادلة تمويل الرقابة المحلية التي تم ترحيلها — النسبة المئوية :حدد أموال معادلة تمويل الرقابة المحلية التي تم ترحيلها — النسبة المئوية المحددة في جدول أموال معادلة تمويل الرقابة
المحلية التي تم ترحيلها من العام الماضي في خطة المحاسبة والرقابة المحلية .في حال عدم تحديد النسبة المئوية لألموال التي تم ترحيلها في جدول أموال معادلة تمويل الرقابة المحلية التي تم
ترحيلها ،حدد النسبة المئوية صفر (.)%0.00

•

النسبة المئوية اإلجمالية لزيادة الخدمات أو تحسينها للعام الدراسي القادم :لن يتم حساب هذه النسبة المئوية؛ وسوف يتم حسابها بنا ًء على النسبة المئوية المتوقعة لزيادة الخدمات أو تحسينها في
العام الدراسي المقبل والنسبة المئوية ألموال معادلة تمويل الرقابة المحلية التي يتم ترحيلها .وهذه هي النسبة المئوية التي يجب على وكالة التعليم المحلية زيادة أو تحسين الخدمات بمقدارها للطالب
غير المكررين مقارنةً بالخدمات المقدمة لجميع الطالب في العام القادم من خطة المحاسبة والرقابة المحلية.

•

رقم الهدف :أدخل رقم هدف خطة المحاسبة والرقابة المحلية لإلجراء.

•

رقم اإلجراء :أدخل رقم اإلجراء كما هو مشار إليه في هدف خطة المحاسبة والرقابة المحلية.

•

عنوان اإلجراء :اذكر عنوان اإلجراء.

•

مجموعة (مجموعات) الطالب  :عليك اإلشارة إلى مجموعة أو مجموعات الطالب الذين سيكونون المستفيد األساسي من اإلجراء من خالل إدخال "الجميع" أو من خالل إدخال مجموعة أو
مجموعات محددة من الطالب.
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•

مساهم في الخدمات التي تمت زيادتها أو تحسينها؟ :اكتب "نعم" إذا كان اإلجراء مضمن كمساهم في تحقيق الخدمات التي تمت زيادتها أو تحسينها؛ أو اكتب "ال" إذا لم يكن اإلجراء مضمنًا
كمساهم في تحقيق الخدمات التي تمت زيادتها أو تحسينها.

•

في حال إدخال "نعم" في عمود "مساهم" ،فعليك إكمال األعمدة التالية:
 oالنطاق  :قد يكون اإلجراء على نطاق وكالة التعليم المحلية (أي ،في عموم المنطقة التعليمية أو في عموم المقاطعة أو على نطاق المدرسة المستقلة) أو على نطاق المدرسة أو محدودًا.
يعمل اإلجراء الذي يكون على نطاق وكالة التعليم المحلية على ترقية برنامج التعليم بأكمله لوكالة التعليم المحلية .يعمل اإلجراء الذي يكون على نطاق المدرسة على ترقية برنامج التعليم
بأكمله لمدرسة واحدة .اإلجراء محدود النطاق هو إجراء يخدم فقط مجموعة أو أكثر من مجموعات الطالب غير المكررين.
 oمجموعة (مجموعات) الطالب غير المكررين :بغض النظر عن النطاق ،تخدم اإلجراءات المساهمة مجموعة أو أكثر من مجموعات الطالب غير المكررين .عليك اإلشارة إلى مجموعة
أو أكثر من مجموعات الطالب غير المكررين الذين تتم زيادة الخدمات أو تحسينها من أجلهم مقارنةً بما يحصل عليه جميع الطالب.
 oالموقع :حدد موقع تقديم اإلجراء .في حال تقديم اإلجراء لجميع المدارس ضمن وكالة التعليم المحلية ،فيجب على وكالة التعليم المحلية تحديد "جميع المدارس" .في حال تقديم اإلجراء
لمدارس محددة ضمن وكالة التعليم المحلية أو نطاقات صفوف محددة فقط ،يجب على وكالة التعليم المحلية إدخال "مدارس محددة" أو "نطاقات صفوف محددة" .حدد المدرسة أو
المجموعة الفرعية من المدارس أو نطاقات الصفوف (مثل ،جميع المدارس الثانوية أو الصفوف من روضة األطفال االنتقالية إلى الصف الخامس) ،حسبما ينطبق.

•

النطاق الزمني :أدخل "مستمر" إذا كان اإلجراء سيتم تنفيذه لمدة غير محددة من الوقت .وإال ،فعليك تحديد النطاق الزمني لتنفيذ اإلجراء .على سبيل المثال ،يجوز لوكالة التعليم المحلية إدخال
"عام" أو "عامان" أو " 6أشهر".

•

اإلجمالي للموظفين :أدخل المبلغ اإلجمالي لنفقات الموظفين المستخدمة لتنفيذ هذا اإلجراء.

•

اإلجمالي لغير الموظفين :سوف يتم حساب هذا المبلغ تلقائيًا بنا ًء على المعلومات المقدمة في عمود "اإلجمالي للموظفين" وعمود "إجمالي األموال".

•

أموال معادلة تمويل الرقابة المحلية :أدخل المبلغ اإلجمالي ألموال معادلة تمويل الرقابة المحلية المستخدمة لتنفيذ هذا اإلجراء ،إن ُوجدت .تشتمل أموال معادلة تمويل الرقابة المحلية على جميع
األموال التي تكون إجمالي أموال معادلة تمويل الرقابة المحلية المستهدفة لوكالة التعليم المحلية (أي ،المنحة األساسية وتعديل نطاق الصفوف والمنحة التكميلية والمنحة المركزة ومنحة مجموعة
تحسين التدريس المستهدف ووسائل المواصالت بين المنزل إلى المدرسة).
 oمالحظة :حتى يساهم إجرا ٌء ما في تحقيق متطلب زيادة الخدمات أو تحسينها يجب أن يشتمل على قياس ما لتمويل معادلة تمويل الرقابة المحلية .وقد يشتمل اإلجراء أيضًا على تمويل من
مصادر أخرى ،ولكن مدى مساهمة إجراء ما في تحقيق متطلب زيادة الخدمات أو تحسينها يقوم على استخدام أموال معادلة تمويل الرقابة المحلية في تنفيذ اإلجراء.

•

أموال الوالية األخرى :أدخل المبلغ اإلجمالي ألموال الوالية األخرى المستخدمة لتنفيذ هذا اإلجراء ،إن ُوجدت.

•

األموال المحلية :أدخل المبلغ اإلجمالي لألموال المحلية المستخدمة لتنفيذ هذا اإلجراء ،إن ُوجدت.

•

األموال الفيدرالية :أدخل المبلغ اإلجمالي لألموال الفيدرالية المستخدمة لتنفيذ هذا اإلجراء ،إن ُوجدت.

•

إجمالي األموال :سوف يتم حساب هذا المبلغ تلقائيًا بنا ًء على المبالغ التي يتم إدخالها في األعمدة األربعة السابقة.

•

النسبة المئوية الواردة في الخطة للخدمات التي تم تحسينها  :ألي إجراء محدد كمساهم ،ومقدم على أساس محدود للطالب غير المكررين ،وال يوجد تمويل مرتبط به ،أدخل تحسين الجودة الوارد
في الخطة المتوقع لإلجراء كنسبة مئوية مقربة للمئات ( .)%0.00اإلجراء المحدود هو إجراء يخدم فقط شباب التبني و/أو متعلمي اللغة اإلنجليزية و/أو الطالب محدودي الدخل.
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 oكما ورد في إرشادات قسم زيادة الخدمات أو تحسينها ،عند تحديد النسبة المئوية الواردة في الخطة لتحسين الخدمات ،يجب على وكالة التعليم المحلية وصف المنهجية المستخدمة لتحديد
مساهمة اإلجراء في النسبة المئوية النسبية .تُناظر النسبة المئوية للخدمات التي تم تحسينها إلجراء ما مبلغ أموال معادلة تمويل الرقابة المحلية التي تُقدر وكالة التعليم المحلية أنها ستنفقه
على تنفيذ اإلجراء في حال حصولها على التمويل.
على سبيل المثال ،تُقرر وكالة التعليم المحلية أن هناك حاجة لتحليل البيانات لضمان أن مساعدي التدريس ومقدمي خدمات التعلم الموسع يعرفون وسائل الدعم المستهدفة التي سيتم تقديمها
للطالب من شباب التبني .يمكن لوكالة التعليم المحلية تنفيذ هذا اإلجراء من خالل توظيف عاملين إضافيين لجمع البيانات وتحليلها وتنسيق وسائل الدعم للطالب ،األمر الذي ت ُقدِّر وكالة
التعليم المحلية أنه سيتكلف  165.000دوالر .بدالً عن ذلك ،تختار وكالة التعليم المحلية استخدام جزء من وقت العاملين الموجودين لتحليل البيانات المتعلقة بالطالب من شباب التبني.
ومن ثم تتم مشاركة هذا التحليل مع مديري المدارس الذين سيستخدمون البيانات لتنسيق الخدمات التي يقدمها مساعدو التدريس ومقدمو خدمات التعلم الموسع للدعم المستهدف للطالب .في
هذا المثال ،تقسم وكالة التعليم المحلية التكلفة التقديرية ومقدارها  165.000دوالر على مبلغ أموال معادلة تمويل الرقابة المحلية المحدد في جدول إدخال البيانات ثم تحول حاصل القسمة
إلى نسبة مئوية .هذه النسبة المئوية هي النسبة المئوية الواردة في الخطة للخدمات المحسنة لإلجراء.

جدول اإلجراءات المساهمة
كما ذكرنا سابقًا ،لن يتم إدخال المعلومات في جدول اإلجراءات المساهمة؛ ولكن سوف يتعين التحقق من العمود "مساهم في الخدمات التي تمت زيادتها أو تحسينها؟" من أجل ضمان عرض اإلجراءات
المميزة بكلمة "نعم" فقط .في حال عرض اإلجراءات المميزة في كلمة "ال" أو في حال عدم عرض اإلجراءات المساهمة في العمود ،استخدم القائمة المنسدلة في رأس العمود لتصفية الردود "نعم" فقط.

جدول التحديث السنوي
في جدول التحديث السنوي ،عليك إدخال المعلومات التالية لكل إجراء في خطة المحاسبة والرقابة المحلية للعام المعني من خطة المحاسبة والرقابة المحلية:
•

النفقات الفعلية التقديرية :أدخل النفقات اإلجمالية الفعلية التقديرية المستخدمة لتنفيذ هذا اإلجراء ،إن ُوجدت.

جدول التحديث السنوي لإلجراءات المساهمة
في جدول التحديث السنوي لإلجراءات المساهمة ،تحقق من العمود "مساهم في الخدمات التي تمت زيادتها أو تحسينها؟" من أجل ضمان عرض اإلجراءات المميزة بكلمة "نعم" فقط .في حال عرض
اإلجراءات المميزة في كلمة "ال" أو في حال عدم عرض اإلجراءات المساهمة في العمود ،استخدم القائمة المنسدلة في رأس العمود لتصفية الردود "نعم" فقط .قدم المعلومات التالية لكل إجراء مساهم في
خطة المحاسبة والرقابة المحلية للعام المعني من الخطة:
•

 .6المنح التكميلية و/أو المركزة ألموال معادلة تمويل الرقابة المحلية الفعلية التقديرية :اذكر المبلغ اإلجمالي ألموال المنح التكميلية والمنح المركزة من معادلة تمويل الرقابة المحلية التي تُقدِّر
وكالة التعليم المحلية أنها ستحصل عليها فعليًا بنا ًء على عدد وتركيز الطالب غير المكررين للعام الدراسي الجاري.

•

النفقات الفعلية التقديرية لإلجراءات المساهمة :أدخل النفقات اإلجمالية الفعلية التقديرية من أموال معادلة تمويل الرقابة المحلية المستخدمة لتنفيذ هذا اإلجراء ،إن ُوجدت.

•

النسبة المئوية الفعلية التقديرية للخدمات التي تم تحسينها :ألي إجراء محدد كمساهم ،ومقدم على أساس محدود للطالب غير المكررين ،وال يوجد تمويل مرتبط به ،أدخل تحسين الجودة الفعلي
التقديري اإلجمالي المتوقع لإلجراء كنسبة مئوية مقربة للمئات (.)%0.00
 oبنا ًء على المثال المقدم أعاله لحساب النسبة المئوية الواردة في الخطة للخدمات المحسنة ،تنفذ وكالة التعليم المحلية اإلجراء في المثال .كجزء من عملية التحديث السنوية ،تراجع وكالة
التعليم المحلية التنفيذ وبيانات نتائج الطالب وتحدد أن اإلجراء قد تم تنفيذه بأمانة وأن نتائج الطالب من شباب التبني قد تحسنت .تراجع وكالة التعليم المحلية التكلفة التقديرية األصلية
لإلجراء وتقرر أنها لو كانت وظفت عاملين إضافيين لجمع البيانات وتحليلها وتنسيق وسائل الدعم للطالب أن التكلفة الفعلية التقديرية كانت ستبلغ  169.500دوالر بسبب تعديل تكلفة
المعيشة .تقسم وكالة التعليم المحلية التكلفة الفعلية التقديرية ومقدارها  169.500دوالر على مبلغ تمويل معادلة تمويل الرقابة المحلية المحدد في جدول إدخال البيانات ثم تحول حاصل
القسمة إلى نسبة مئوية .هذه النسبة المئوية هي النسبة المئوية الفعلية التقديرية للخدمات المحسنة لإلجراء.
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جدول أموال معادلة تمويل الرقابة المحلية التي تم ترحيلها
•

 .9منحة معادلة تمويل الرقابة المحلية األساسية الفعلية التقديرية :اذكر المبلغ اإلجمالي من أموال معادلة تمويل الرقابة المحلية التي تُقدِّر وكالة التعليم المحلية أنها ستحصل عليها في العام
الدراسي الجاري ،باستثناء المنح التكميلية والمركزة واألموال اإلضافية لبرنامج منحة تحسين التدريس المستهدف وبرنامج وسائل المواصالت بين المنزل والمدرسة ،بموجب القسم
 )8()a(15496من المادة  5من لوائح قانون كاليفورنيا.

•

 .10النسبة المئوية اإلجمالية لزيادة الخدمات أو تحسينها للعام الدراسي الجاري :لن يتم إدخال هذه النسبة المئوية .يتم حساب النسبة المئوية بنا ًء على مبالغ المنحة األساسية ألموال معادلة تمويل
الرقابة المحلية الفعلية التقديرية ( )9والمنح التكميلية و/أو المركزة ألموال معادلة تمويل الرقابة المحلية الفعلية التقديرية ( ،)6بموجب القسم  )8()a(15496من المادة  5من قانون تعليم
كاليفورنيا  + ،النسبة المئوية ألموال معادلة تمويل الرقابة المحلية التي تم ترحيلها من العام الماضي .وهذه هي النسبة المئوية التي يجب زيادة أو تحسين الخدمات بمقدارها للطالب غير المكررين
مقارنةً بالخدمات المقدمة لجميع الطالب في العام الجاري من خطة المحاسبة والرقابة المحلية.

الحسابات في جداول اإلجراءات
لتقليل تكرار جهود وكالة التعليم المحلية ،تشتمل جداول اإلجراءات على وظائف مثل التعبئة المسبقة للحقول والخاليا بنا ًء على المعلومات المقدمة في جدول إدخال البيانات وجدول ملخص التحديث السنوي
وجدول اإلجراءات المساهمة .من أجل الشفافية ،تم ذكر الوظائف والحسابات المستخدمة أدناه.
جدول اإلجراءات المساهمة
•  .4النفقات المساهمة اإلجمالية الواردة في الخطة (أموال معادلة تمويل الرقابة المحلية)
 oهذا المبلغ هو إجمالي عمود النفقات الواردة في الخطة لإلجراءات المساهمة (أموال معادلة تمويل الرقابة المحلية)
•

 .5النسبة المئوية اإلجمالية الواردة في الخطة للخدمات التي تم تحسينها
 oهذه النسبة المئوية هي إجمالي عمود النسبة المئوية الواردة في الخطة للخدمات التي تم تحسينها

•

النسبة المئوية الواردة في الخطة لزيادة الخدمات أو تحسينها للعام الدراسي القادم ( 4على  ،1زائد )5
 oيتم حساب هذه النسبة المئوية من خالل قسمة النفقات المساهمة اإلجمالية الواردة في الخطة ( )4على المنحة األساسية ألموال معادلة تمويل الرقابة المحلية المتوقعة ( ،)1مع تحويل
حاصل القسمة إلى نسبة مئوية ،وإضافتها إلى النسبة المئوية اإلجمالية الواردة في الخطة للخدمات المحسنة (.)5

جدول التحديث السنوي لإلجراءات المساهمة
بموجب القسم  )2()c(42238.07من قانون التعليم ،إذا كانت النفقات اإلجمالية المساهمة الواردة في الخطة ( )4أقل من المنح التكميلية والمركزة ألموال معادلة تمويل الرقابة المحلية الفعلية التقديرية
( ،)6فتكون وكالة التعليم المحلية مطالبة بحساب الفرق بين النسبة المئوية اإلجمالية الواردة في الخطة للخدمات المحسنة ( )5والنسبة المئوية اإلجمالية الفعلية التقديرية للخدمات المحسنة ( .)7إذا كانت
النفقات اإلجمالية المساهمة الواردة في الخطة ( )4تساوي أو أكبر من المنح التكميلية والمركزة ألموال معادلة تمويل الرقابة المحلية الفعلية التقديرية ( ،)6فيتم عرض الفرق بين النسبة المئوية الواردة في
الخطة والنسبة المئوية الفعلية التقديرية للخدمات المحسنة على أنه "غير مطلوب".
•

 .6المنح التكميلية والمركزة ألموال معادلة تمويل الرقابة المحلية الفعلية التقديرية
 oهذا هو المبلغ اإلجمالي ألموال المنح التكميلية والمنح المركزة من معادلة تمويل الرقابة المحلية التي تُقدِّر وكالة التعليم المحلية أنها ستحصل عليها بنا ًء على عدد وتركيز الطالب غير
المكررين للعام الدراسي المقبل.
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•

 .4النفقات المساهمة اإلجمالية الواردة في الخطة (أموال معادلة تمويل الرقابة المحلية)
 oهذا المبلغ هو إجمالي النفقات الواردة في خطة العام الماضي لإلجراءات المساهمة (أموال معادلة تمويل الرقابة المحلية)

•

 .7النفقات الفعلية التقديرية اإلجمالية لإلجراءات المساهمة
 oهذا المبلغ هو إجمالي النفقات الفعلية التقديرية لإلجراءات المساهمة (أموال معادلة تمويل الرقابة المحلية)

•

الفرق بين النفقات الواردة في الخطة والنفقات الفعلية التقديرية لإلجراءات المساهمة (يتم طرح  7من )4
 oهذا المبلغ هو إجمالي النفقات الفعلية التقديرية اإلجمالية لإلجراءات المساهمة ( )7مطروحة من النفقات المساهمة اإلجمالية الواردة في الخطة ()4

•

 .5النسبة المئوية اإلجمالية الواردة في الخطة للخدمات التي تم تحسينها ()%
 oهذا المقدار هو إجمالي عمود النسبة المئوية الواردة في الخطة للخدمات التي تم تحسينها

•

 .8النسبة المئوية الفعلية التقديرية اإلجمالية للخدمات التي تم تحسينها ()%
 oهذا المقدار هو إجمالي عمود النسبة المئوية الفعلية التقديرية للخدمات التي تم تحسينها

•

الفرق بين النسبة المئوية الواردة في الخطة والنسبة المئوية الفعلية التقديرية للخدمات التي تم تحسينها (يتم طرح  5من )8
 oهذا المقدار هو النسبة المئوية اإلجمالية الواردة في الخطة للخدمات التي تم تحسينها ( )5مطروحة من النسبة المئوية اإلجمالية الفعلية التقديرية للخدمات التي تم تحسينها ()8

جدول أموال معادلة تمويل الرقابة المحلية التي تم ترحيلها
•  .10النسبة المئوية اإلجمالية لزيادة الخدمات أو تحسينها للعام الدراسي الجاري ( 6على  % + 9الترحيل)
 oهذه النسبة المئوية هي المنح التكميلية و/أو المركزة ألموال معادلة تمويل الرقابة المحلية الفعلية التقديرية ( )6مقسومة على المنحة األساسية ألموال معادلة تمويل الرقابة المحلية الفعلية
التقديرية ( + )9النسبة المئوية ألموال معادلة تمويل الرقابة المحلية التي تم ترحيلها من العام الماضي.
•

 .11النسبة المئوية الفعلية التقديرية للخدمات التي تمت زيادتها أو تحسينها ( 7على  ،9زائد )8
 oهذه النسبة المئوية هي النفقات اإلجمالية الفعلية التقديرية لإلجراءات المساهمة ( )7مقسومة على أموال معادلة تمويل الرقابة المحلية ( ،)9ثم تحويل حاصل القسمة إلى نسبة مئوية
وإضافة النسبة المئوية الفعلية التقديرية للخدمات المحسنة (.)8

•

 .12أموال معادلة تمويل الرقابة المحلية التي تم ترحيلها — المبلغ بالدوالر (يتم طرح  11من  10والضرب في )9
 oإذا كانت النسبة المئوية الفعلية التقديرية للخدمات التي تمت زيادتها أو تحسينها ( )11أقل من النسبة المئوية الفعلية التقديرية لزيادة الخدمات أو تحسينها ( ،)10فوكالة التعليم المحلية
مطالبة بترحيل أموال معادلة تمويل الرقابة المحلية.
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يتم حساب مبلغ أموال معادلة تمويل الرقابة المحلية من خالل طرح النسبة المئوية الفعلية التقديرية لزيادة الخدمات أو تحسينها ( )11من النسبة المئوية الفعلية التقديرية للخدمات التي تمت
زيادتها أو تحسينها ( )10ثم الضرب في المنحة األساسية ألموال معادلة تمويل الرقابة المحلية الفعلية التقديرية ( .)9هذا المبلغ هو مقدار أموال معادلة تمويل الرقابة المحلية المطلوب
ترحيلها إلى العام القادم.
•

 .13أموال معادلة تمويل الرقابة المحلية التي تم ترحيلها — النسبة المئوية ( 12على )9
 oهذه النسبة المئوية هي الجزء الذي لم يتم تأمينه من النسبة المئوية لزيادة الخدمات أو تحسينها والتي يجب أن ترحلها وكالة التعليم المحلية إلى العام القادم من خطة المحاسبة والرقابة
المحلية .يتم حساب هذه النسبة المئوية من خالل قسم أموال معادلة تمويل الرقابة المحلية المرحلة ( )12على أموال معادلة تمويل الرقابة المحلية (.)9

إدارة التعليم في كاليفورنيا
يناير 2022
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