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). ELO-Pیُرجى إدراج مواقع المدرسة التي اختارتھا الوكالة التعلیمیة المحلیة لتنفیذ برنامج فرص التعلم الممتد ( :التعلیمات

 إضافیة حسب الحاجة. اأضف صفوفً 
 

1 .mentary SchoolAnna Yates Ele (مدرسة آنا ییتس االبتدائیة) 
 

 الھدف

فقرة  )ECقانون التعلیم (سیساعد ھذا النموذج الوكاالت التعلیمیة المحلیة في تطویر خطة برنامج كما ھو مطلوب في 
الوكاالت التعلیمیة المحلیة أنشطة البرنامج التي تدعم جمیع جوانب التعلم ِصف ). في خطة البرنامج ھذه، ست2(ب) ( 46120

 ) وتطورھا لدى الطفل والطالب.SELاالجتماعي والعاطفي (
 

 التعریفات

"التعلیم الممتد" ھو التعلیم قبل المدرسة، أو بعدھا، أو في فترة الصیف، أو برامج التعلم ما بین الدورات الذي یركز 
على االحتیاجات األكادیمیة، واالجتماعیة والعاطفیة والجسدیة للطالب واھتماماتھم من خالل تجارب التعلم العملیة
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والمشاركة. تھدف الھیئة التشریعیة إلى أن تركز برامج التعلم الممتدة على التلمیذ، وتكون ھادفة إلى تحقیق النتائج، وتشمل 
قانون التعلیم أنشطة التعلم في الیوم الدراسي العادي والعام الدراسي، ولكن ال تكررھا. (شركاء المجتمع، وأن تقوم بتكملة 

)EC ( [أ])8482.1فقرة 
 

فقرة )ECقانون التعلیم (یحمل مصطلح "فرص التعلم الممتد" المعنى نفسھ لمصطلح "التعلم الممتد" كما تم تعریفھ في 
معنى إطالة وقت التدریس، بل یعني تقدیم فرص أكثر إلشراك التالمیذ . ال یحمل مصطلح "فرص التعلم الممتد" 8482.1

 ])1.[ھـ][46120فقرة ) ECقانون التعلیم (في اإلثراء واللعب والتغذیة واألنشطة األخرى المناسبة من الناحیة التنمویة. (
 

 التعلیمات

البرنامج في اجتماع عام ویجب نشره على یجب الحصول على موافقة مجلس إدارة الوكاالت التعلیمیة المحلیة على خطة 
 موقع الوكاالت التعلیمیة المحلیة.

 
یعتبر دلیل نموذج خطة البرنامج وثیقة حیة تتم مراجعتھا وتعدیلھا بشكل دوري لتعكس احتیاجات المجتمع والتحدیثات في 

 الفعال. ELO-Pالقانون ولتوفیر التحسین المستمر في تطویر خطة برنامج فرص التعلم الممتد 
 

 ECإن الوكالة التعلیمیة المحلیة مسؤولة عن إنشاء خطة البرنامج ومراجعتھا وتحدیثھا كل ثالث سنوات وفقًا لقانون التعلیم 
الوكاالت التعلیمیة المحلیة مع الشركاء والموظفین لتطویر خطة البرنامج یوصى بأن تتعاون ). و1(ز) ( 8482.3فقرة 

التعلیمیة المحلیة مسؤولة عن الخطة واإلشراف على أي شركاء مجتمع أو متعاقدین من الباطن. یجب ومراجعتھا. إن الوكالة 
 أن تشمل الوكالة التعلیمیة المحلیة أي شركاء في تطویر الخطة ومراجعتھا. من المستحسن مراجعة الخطة سنویًا.

 
(معاییر الجودة) وقدم متطلبات لتحسین الجودة الممتد في والیة كالیفورنیا  معاییر الجودة الخاصة بالتعلمتبنى قسم التعلم الممتد 

والحزم في ممارسات إدارة البرنامج واألنشطة التي المراجعة عملیة أثناء البرامج في التفاعل مع لمساعدة لبصورة مستمرة 
للمطالبات المدرجة تحت كل معیار جودة أدناه. قد تقوم  یتم تقدیمھا للطالب. إلنشاء خطة البرنامج، قدم وصفًا سردیًا كاستجابةٍ 

) أو SELأنشطة التعلم االجتماعي والعاطفي (ِصف مطالبات إضافیة وتخصیصھا، مثل وبإعداد  الوكالة التعلیمیة المحلیة
أو التمثیالت المرئیة تحسین الخطة. باإلضافة إلى االستجابة السردیة، قد یكون من المفید تضمین الجداول أو الرسوم البیانیة 

تنزیل معاییر بوكاالت التعلیم المحلیة یوصى بأن تقوم ). وELO-Pاألخرى التي تساھم في فھم برنامج فرص التعلم الممتد (
الجودة والرجوع إلیھا من أجل توفیر التحسینات المستمرة للبرنامج. یمكن العثور على معاییر الجودة على صفحة معاییر 

، الموجودة على CQI) وصفحة الویب لتحسین الجودة بصورة مستمرة CDEوزارة التعلیم بكالیفورنیا (الجودة الخاصة ب
.https://www.cde.ca.gov/ls/ex/qualstandcqi.asp

https://www.cde.ca.gov/ls/ex/qualstandcqi.asp
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 بیئة آمنة وداعمة - 1
 

كیف سیوفر البرنامج الفرص للطالب لتجربة بیئة آمنة وداعمة. قم بتضمین ما إذا كان سیتم تقدیم البرنامج في موقع ِصف 
مكانھ في المجتمع وكیف سیتم دعم الطالب للوصول ِصف ، فقم بوفي موقع المدرسة. إذا لم یكن خارج الحرمأو  المدرسة

 إلى ھناك.
 

 Emery Center) في الحرم المشترك لمركز إیمري للحیاة المجتمعیة ELO-P(عقد برنامج فرص التعلم الممتدة سیُ 
of Community Life (ECCL) ) في منطقة مدرسة إیمري الموحدةEmery Unified School ومدینة إمیریفیل (

)Emeryville سیتم تقدیم جمیع الخدمات في مدرسة آنا ییتس االبتدائیة .(Anna Yates .وفي المبنى أ 
ع، أمانًا مادیًا معزًزا لطالبنا وموظفینا. باإلضافة إلى ذلك، ستنفذ توف  ر الخطة المعماریة للحرم، والتي تم تصمیمھا كمجمَّ

 ستراتیجیات المقصودة لضمان تعلم تالمیذنا في بیئة آمنة وداعمة.المنطقة التعلیمیة عدًدا من اإل
 

المھني والتدریب لموظفینا المعتمدین والمصنفین الذین یركزون على ستراتیجیات في توفیر التطویر ستستمر إحدى ھذه اإل 
التدابیر التي تضمن السالمة الجسدیة لتالمیذنا الشباب، مثل متطلبات اإلبالغ اإللزامیة، وتدریبات الطوارئ والسالمة، 

نة إمیریفیل والعروض التقدیمیة حول قضیة االتجار باألشخاص. سیتم إنجاز ھذه األنشطة بالتعاون مع مدی
)Emeryville والوكاالت الخارجیة األخرى، ومنظمات المجتمع المحلي، والمنظمات غیر الربحیة، مثل قسم شرطة (

، (Not for Sale، ومنظمة ((Keenan & Associates، وشركة كینان وشركاه ((Emeryvilleإمیریفیل (
 ).Emeryville Citizens Assistance Programوبرنامج مساعدة المواطنین إمیریفیل (

 
ستتمحور إستراتیجیة أخرى حول السالمة العاطفیة لطالبنا. سیسعى موظفو المنطقة التعلیمیة وشركاؤنا إلى تطویر  

عالقات شخصیة وثیقة مع الطالب حتى یعرف أطفالنا أنھ یمكنھم دائًما الوصول إلى أشخاص كبار داعمین وموثوق بھم 
و مشكالت خاصة \وثوق بھم ویمكنھم طلب المساعدة منھم عند حدوث مشكالت عاطفیة أوداخل الحرم والذین یمكنھم ال

بالصحة العقلیة. باإلضافة إلى ذلك، ستستمر المنطقة التعلیمیة في استخدام خدمات المتدربین في علم النفس ومن مدیر 
 النفسیة المجتمعیة، حسب الضرورة. الصحة السلوكیة لدینا. عالوة على ذلك، سنقوم بإحالة الطالب إلى منظمات الصحة

 
ستكون إستراتیجیة السالمة الثالثة خاصة بموظفینا للتركیز على مساعدة الطالب على الشعور بأنھ یتم إشراكھم والشعور  

 باالنتماء إلى مجتمع ما. سیكون موظفو المنطقة التعلیمیة حازمین على بناء بیئة ذات دعم متبادل بین تالمیذنا الشباب.
 

السلوكیات بدافع اللطف واالحتفاء  ىاإلیجابي، والتركیز عل وفضالً عن ذلك، سیكون الكبار نموذًجا یحتذى بھ حول التفكیر
ومراعاة المشاعر بھا وتعزیزھا وسیستخدمون التدابیر التحفیزیة للتشجیع على سلوكیات رعایة الطالب لبعضھم البعض 

 بینھم.
 

في تقدیم الدعم لتطویر الكفاءة االجتماعیة والعاطفیة بین تالمیذنا وتمكین المھارات سیستمر موظفو المنطقة التعلیمیة 
 السلوكیة واالجتماعیة التي تتضمن التنظیم الذاتي، مثل تمارین الیقظة.

 
أخیًرا، لضمان اتباع نھج متماسك للسالمة، ستوفر المنطقة التعلیمیة، بالتعاون مع مدینة إمیریفیل، التدریب لمقدمي  

 خدمات ما بعد المدرسة لتزویدھم بالكفاءات الالزمة إلنشاء حرم آمن جسدیًا وعاطفیًا ألطفالنا.
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 التعلم النشط والتفاعل معھ—2
 

فرًصا للطالب لتجربة التعلم النشط والتفاعل معھ الذي یدعم الیوم التعلیمي أو یكملھ، ولكنھ ال  كیف سیوفر البرنامجِصف 
 یكرره.

 
سیتم تصمیم برنامج فرص التعلم الممتدة (منطقة إمیري التعلیمیة الموحدة) لتزوید الطالب بخبرات عملیة وجذابة، مثل الفرق 

ودروس الرقص والمشاریع اإلبداعیة التعاونیة. ستوفر ھذه األنشطة توازنًا الریاضیة واأللعاب التي تحتاج فیھا إلى شریك 
أو بعد المدرسة، \جسدیًا وأكادیمیًا. سیظل الطالب نشیطین وسیختبرون التغییر في الوتیرة الالزمة للحفاظ على المشاركة قبل و

قدرة على التحمل الالزمة للمشاركة في یوم باإلضافة إلى التعلم خالل الیوم الدراسي. سیساعد ھذا الطالب على تطویر ال
 دراسي مدتھ تسع ساعات.

 
ستعتمد األنشطة األكادیمیة على تعلم الطالب أثناء الیوم الدراسي العادي أو ستوفر لھم دعًما وتدخالً إضافیین. سیتمكن الطالب  

یة التي یقدمھا األقران. سیتم تصمیم أو الدروس الخصوص\أو دروس التدخل و\من المشاركة في نادي الواجبات المنزلیة و
اختیار األنشطة األكادیمیة عن عمد لضمان المشاركة في العروض مثل التعاون في إنشاء األعمال الفنیة، والشراكة في 

 المشاریع البحثیة، والمشاركة في القراءة بصوت عاٍل. باإلضافة إلى ذلك، سیقدم البرنامج أنشطة إثراء جذابة وشائقة بما في
) مثل الترمیز وتصمیم الطائرات بدون STEAMذلك المشاریع المتعلقة بالعلوم والتكنولوجیا والھندسة والفن والریاضیات (

طیار والمشاركة في مسابقات الطائرات بدون طیار والموسیقى والدراما ونادي الشعر والفن، والرقص والورش. ستعمل مثل 
ومساعدة طالبنا على تطویر مھاراتھم اإلبداعیة وریادة األعمال مع االستمرار في ھذه األنشطة على تعزیز التعبیر الشخصي 

المشاركة خالل یوم دراسي أطول. سیشجع برنامج منطقة إمیري التعلیمیة الموحدة الطالب األكبر سنًا على القیام بتوجیھ 
 أقرانھم من التالمیذ األصغر سنًا لتعزیز المشاركة والتعاون بشكل أكبر.
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 بناء المھارات—3
 

 .لتجربة بناء المھاراتكیف سیوفر البرنامج الفرص للطالب ِصف 
 
سیقدم برنامج فرص التعلم الممتدة (منطقة إمیري التعلیمیة الموحدة) فرًصا للطالب للمشاركة في بناء المھارات. عند المشاركة 

تالمیذنا قادرین على ترسیخ مھاراتھم األكادیمیة والتنظیمیة عبر العمل على في أنشطة البرنامج قبل أو بعد المدرسة، سیكون 
أنشطة نادي األعمال المنزلیة باإلضافة إلى تحسین المھارات الجدیدة أثناء القیام بالعروض الثریة. فعلى سبیل المثال، سیتمكن 

دراما والرقص والریاضة والشعر والموسیقى والفن الطالب من االنضمام أو استمرار المشاركة في فصول دراسیة متعددة مثل ال
والترمیز. ذلك سوف یعزز بناء المھارات االجتماعیة أثناء التعاون مع األقران وسیحسن من خبرتھم في استخدام التكنولوجیا 

میة الموحدة على للمشاریع وأثناء جلسات الترمیز. باإلضافة إلى ذلك، ستساعد ھذه األنشطة طالب برنامج منطقة إمیري التعلی
ر تالمیذنا مھارات حل 21تعزیز مھارات القرن  ، مثل التواصل والتعاون واإلبداع والتفكیر النقدي. وفي الوقت نفسھ، سیُطّوِ

 النزاعات بشكل أفضل أثناء لعبھم مع أقرانھم والعمل معھم.
 

من ھذه األنشطة على تطویر القدرات الالزمة لتنظیم المشاریع، على سبیل المثال  وعلى نفس القدر من األھمیة، ستساعد بعضٌ  
على  ىنَبْ عند إنشاء منتج ما لجمع التبرعات داخل فصول الورش. ستمكن الساعات الممتدة طالبنا من المشاركة في المھام التي تُ 

ما تعلموه خالل الیوم الدراسي في الفصل وستضمن االتساق في بناء المھارات بمرور الوقت. باإلضافة إلى ذلك، سیتمكن طالبنا 
 من التعبیر عن آرائھم في اتخاذ خیارات إبداعیة للمشاریع واألنشطة وبالتالي تطویر مھاراتھم القیادیة.

 
، وھو برنامج توجیھي یساعد على تعزیز All Tied Upبرنامج شركاء المجتمع، مثل ستقوم المنطقة التعلیمیة بالمشاركة مع  

النتائج اإلیجابیة لدى األوالد أصحاب البشرة السوداء المحرومین من الخدمات، ویدعم البرنامج تنمیة المھارات االجتماعیة 
 مالیة والمیول المتعلقة بتنظیم المشاریع.والعاطفیة والعقلیة والصحة البدنیة والنظافة وقدرات التواصل والسالمة ال

 
وستساعد على إعادة مشاركة ھؤالء األطفال الذین  ستحسن جمیع ھذه الفرص من مھارات الطالب العاطفیة واالجتماعیة

 ھم.ؤیشعرون بأنھ تم إقصا
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 آراء الشباب والقیادة—4
 

 في التعبیر عن آراء الشباب والمشاركة في القیادة.كیف سیوفر البرنامج الفرص للطالب للمشاركة ِصف 
 

أثناء المشاركة في برنامج فرص التعلم الممتد سیكون طالبنا أكثر تفاعًال في المدرسة. ستؤدي إضافة مجموعة متنوعة من 
ساعات المدرسة یة، مثل الدراما والرقص والریاضة ومحتویات اإلثراء األخرى التي ال تتوفر دائًما خالل ئاألنشطة اإلثرا

العادیة، إلى زیادة المشاركة على نطاق أوسع. سیتمكن الطالب من تطویر قدرتھم على التعبیر عن آرائھم وتعزیز مھارات 
القیادة لدیھم. سیتم دعوة أطفالنا للمشاركة في اختیار األنشطة والمشاریع، وتقدیم مالحظات حول مدى مشاركتھم، واختیار 

في العروض المباشرة، وتخطیط البرامج لضمان تلبیة اھتماماتھم في برامج المدرسة قبل وبعد الموضوعات، والمساعدة 
المدرسة. وعلى نفس القدر من األھمیة، سیتم تمكین طالب برنامج منطقة إمیري التعلیمیة الموحدة للمشاركة في المشاریع التي 

لمشاركة في مشاریع العدالة االجتماعیة التي تعمل على تعزیز ستكون لھا تأثیر على مجتمعھم، واختیار مواضیع المناظرات، وا
 القیادة والنضال.

 
 

 الخیارات والسلوكیات السلیمة—5
 

كیف سیتم تقدیم ِصف كیف سیوفر البرنامج الفرص للطالب للمشاركة في اتخاذ الخیارات والقیام بالسلوكیات السلیمة. ِصف 
 .ELO-Pمشاركتھم في برنامج أو وجبات خفیفة مغذیة للطالب أثناء ساعات \الطعام و

 
أنشطة تشجع على اتخاذ الخیارات والقیام بالسلوكیات السلیمة. سیقدم موظفو المطبخ لدینا طعاًما  ELO-Pسیتضمن منھج 

. في الوقت نفسھ، ستقوم المنطقة التعلیمیة بتحفیز ELO-Pووجبات خفیفة مغذیة للطالب أثناء ساعات مشاركتھم في برنامج 
الطالب على المشاركة في برامج بحثیة حول التغذیة الصحیة. ستتضمن الموضوعات األخرى معلومات حول االتجار 

 باألشخاص، والخیارات السلیمة، ومحادثات مكافحة المخدرات والشرب التي یشاركھا موظفونا والمتحدثون المدعوون من
 المجتمع.

سیقوم المعلمون بإلقاء الضوء على الخیارات السلوكیة اإلیجابیة للطالب األقران وسیستخدمون تدابیر تحفیزیة إیجابیة لتعزیز  
مثل ھذه السلوكیات. باإلضافة إلى ذلك، سیكون المعلمون حساسین الحتیاجات الطالب الذین یركزون بشكل أفضل عندما تكون 

وتغییر  21بھم مصحوبة بحركات حركیة وسیسمحون لألطفال باستخدام المنتجات الحركیة وأثاث القرن  عملیة التعلم الخاصة
 األماكن كثیًرا. عالوة على ذلك، ستكون األنشطة البدنیة والمھام التي تتسم بقلة الحركة سریعة الخطى ومتوازنة.  
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 التنوع والوصول والمساواة—6
 

تصمیم البرنامج لمعالجة التنوع الثقافي واللغوي وتوفیر الفرص لجمیع الطالب لتجربة التنوع والوصول كیف تم ِصف 
 والمساواة.

 الوصول والفرصة للطالب ذوي الھمم. ELO-Pكیف سیوفر برنامج ِصف 
 

تم تصمیم البرنامج لمعالجة التنوع الثقافي واللغوي وسیوفر فرًصا لجمیع الطالب لتجربة التنوع والوصول والمساواة ألن 
اللغة اإلنجلیزیة  وستراتیجیات تعلیمیة محددة تضمن الوصول لجمیع الطالب، بما في ذلك متعلمإالمنطقة التعلیمیة ستستخدم 

ھمم. الستیعاب ھذه المجموعة األخیرة، ستخصص المنطقة التعلیمیة المساعدة التعلیمیة ال ووشباب دور الرعایة والطالب ذو
التي ستساعد في تلبیة احتیاجات الطالب ذوي الھمم. باإلضافة إلى ذلك، سیضمن برنامج منطقة إمیري التعلیمیة الموحدة تلبیة 

التعدیالت والسكن وأوجھ دعم أخرى. إلى أقصى حد جمیع متطلبات برنامج التعلیم المخصص للطالب، الذي یتضمن استخدام 
ممكن، وبالتماشي مع رویة المنطقة التعلیمیة، سیشارك طالبنا من ذوي الھمم في نموذج اإلدماج الكامل حیث سیتفاعلون مع 

لیمیة.لضمان أقرانھم من نظام التعلیم العام بینما یحصلون على الدعم الضروري من مختصي التربیة الخاصة والمساعدات التع
أن موظفینا یتعاملون مع التعلیمات من منظور اإلنصاف، ستتعاون المنطقة التعلیمیة مع مجموعة المحیط الھادئ التعلیمیة 

)Pacific Education Group سیكون ھناك فرص تعلم متنوعة متاحة لموظفینا مع مستویات مختلفة من المحادثات .(
ي لممارسة االستجابة الثقافیة واللغویة. باإلضافة إلى ذلك، ولخلق تنوع أكبر، سنقوم التي تتطلب الشجاعة والتطویر المھن

بإنشاء فرص للطالب للمشاركة في الثراء األكادیمي واألنشطة الریاضیة مع الطالب الذین ال یتشاركون الفصول الدراسیة 
ول اإلثراء إلى التعاون بین التالمیذ من مختلف معھم أثناء الیوم الدراسي.  سیؤدي جمع الطالب بشكل مقصود ھكذا داخل فص

 األعراق والقدرات واألوضاع االجتماعیة واالقتصادیة.
ستواصل المنطقة التعلیمیة أداء ممارسات التوظیف التي تشجع على مطابقة التركیبة السكانیة لموظفینا مع تلك الخاصة  

 التالمیذ. بطالبنا ویمكن أن تكون قدوة للطالب من خلفیاتھم ولجمیع
وأخیًرا، سیقدم برنامج فرص التعلم الممتد (منطقة إمیري التعلیمیة الموحدة) الوصول إلى الموارد التي قد ال یمتلكھا بعض  

 الطالب، التي تتضمن األغذیة، والمالبس، والكتب، والمواد التعلیمیة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 خطة برنامج فرص التعلم الممتد
 

 

 موظفو الجودة—7
 

 الفرص للطالب لالنخراط مع موظفي الجودة.كیف سیوفر البرنامج ِصف 
 
ستواصل المنطقة التعلیمیة أداء ممارسات التوظیف التي تضمن كون جمیع موظفینا على أعلى جودة وحاصلین على مؤھالت 

مناسبة. إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فسنقوم بتوجیھ موظفینا ودعمھم في الحصول على الشھادات والمؤھالت اإلضافیة 
ة. وفي الوقت نفسھ، سیقوم برنامج منطقة إمیري التعلیمیة الموحدة بتحسین كفاءة الموظفین عبر توفیر فرص التعلم المناسب

 والتدریب المھني المستمر، حیث سیكون متنوًعا لتلبیة احتیاجات جمیع موظفینا.
 
 

 رؤیة واضحة ورسالة وھدف—8 
 

 رؤیة البرنامج الواضحة ورسالتھ وھدفھ.ِصف 
 

 Emeryبیان مھمة برنامج منطقة إمیري التعلیمیة الموحدة الموجود على الموقع اإللكتروني للمنطقة الموحدة ِصف ی
Unified الثالث الثانوي، وھي ملتزمة ِصف بأنھا "منطقة مدارس عامة متنوعة بشكل فرید من النوع وتبدأ من الروضة إلى ال

خلفیات ومعتقدات مختلفة.  بوجود معلمین حاصلین على تدریب عاٍل، بتعزیز االحترام والمشاركة مع أشخاص من ثقافات و
نحن نجھز جمیع الطالب للدخول إلى الكلیة ولبدء الحیاة المھنیة عبر تقدیم تعلیم مليء بالتحدیات ومدعوم بتكنولوجیا فعالة. 

 ینامیكیة."نحن ندعم جمیع نواحي حیاة الطفل بالشراكة مع مدینة إمیریفیل وأعمالھا التجاریة الد
تعتمد ھذه المھمة على رؤیة المنطقة التعلیمیة المتمثلة في إنشاء بیئة تعلیمیة داعمة وغنیة لتعزیز الوصول العادل إلى تعلیمات  

صارمة ودقیقة حیث یمكن للطالب تحقیق إمكاناتھم الكاملة. نحن نتصور مستقبل المواطنة الناجحة والصحیة واإلنتاجیة 
بضمان مغادرة الطالب للكلیة في منطقتنا وھم مستعدون للعمل. إن برامج التعلم الممتد جزٌء ال یتجزأ من ھذا لتالمیذنا ونلتزم 

 الھدف.
ھذا في توفیر الدعم األساسي لطالبنا حتى یتمكن مجتمعنا المتنوع الغني من التالمیذ من االزدھار  ELOتتمثل مھمة برنامج 

ات. ومع وضع ھذا األمر في االعتبار، نحن نتطلع إلى تسریع عملیة تعلم الطالب عبر في البرنامج التعلیمي المليء بالتحدی
توسیع الیوم الدراسي وتوفیر مجموعة من خیارات اإلثراء والتدخل األكادیمي داخل بیئة آمنة وممتعة التي تعزز العادات 

بالتقدیر واالندماج والتشجیع. تلتزم المنطقة  الصحیة. ھدفنا ھو إنشاء برنامج آمن جسدیًا وعاطفیًا حیث یشعر فیھ الطالب
التعلیمیة بتقدیم إمكانیة الوصول إلى الفرص األكادیمیة واإلثراء الجیدة إلى جمیع الطالب وبتمكینھم عبر إنشاء مجتمع یركز 

ت اقات واتخاذ القرارعلى التعلم االجتماعي والعاطفي لتحسین اإلدارة الذاتیة والوعي الذاتي والوعي االجتماعي ومھارات العال
 المسؤولة.

وعلى نفس القدر من األھمیة، نحن نتطلع إلى تقدیم دعم إضافي ألسرنا ومجتمعنا في ھذه األوقات العصیبة لجائحة فیروس 
 ).19-كورونا (كوفید
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 الشراكات التعاونیة—9 
 

الشراكات التعاونیة للبرنامج. یجري تشجیع وكاالت التعلیم المحلیة على التعاون مع ھیئات غیر تابعة للوكالة التعلیمیة ِصف 
 وإدارتھ. ELO-Pالمحلیة لتنفیذ برنامج 

 
ومن الناحیة التاریخیة، أقامت المنطقة التعلیمیة عالقات تعاون مع مجموعة متنوعة من المنظمات المجتمعیة والبائعین الذین 

 ،People’s Conservatory، وKalaیساعدوننا على تقدیم خدمات متنوعة. فعلى سبیل المثال، نحن نتعاون مع معھد 
Dance Arts Studioو،Laurence Hall of Science ومدینة إمیریفیل والمزید. سنقوم بإشراك شركائنا في ،

 الخاص بنا لضمان تنوع وثراء عروض المناھج الدراسیة. ELO-Pالتخطیط التعاوني وتنفیذ برنامج 
سیقوم برنامج منطقة إمیري التعلیمیة الموحدة بوضع خیارات األھل واحتیاجاتھم كأولویة عبر التعاون مع األسر والمجتمع  

سیتمتع الطالب بسبل الحصول العادل مع األطفال المحرومین اجتماعیًا واقتصادیًا، ومتعلمي اللغة  خاذ قرارات مشتركة.الت
 اإلنجلیزیة، والصغار المتبنین مع إعطاء األولویة لساعات التعلم الموسع وتسریع الخدمات.

 
 شركائنا الخارجیین والداخلیین.ستضمن المنطقة اتخاذ القرارات في ھذه الخطة بالتعاون الوثیق مع  
 
) ومجالس التخطیط R&Rوخصوًصا، ستشترك منطقة إمیري التعلیمیة الموحدة مع برامج الموارد واإلحالة المحلیة ( 

) فضالً عن موفري التعلم الموسع لدى مركز إمیریفیل لتنمیة الطفل وبرنامج والیة كالیفورنیا للتعلیم قبل LPCالمحلیة (
امج التعلیم والسالمة بعد المدرسة ضمن حدود الحضور لدینا لدعم اآلباء من خالل الحصول على الخدمات المدرسي وبرن

 عبر البرامج الُمدارة من قبل المنطقة وغیر الُمدارة من قبل المنطقة للتعلم والرعایة الموسعة، وألغراض الدعم األخرى.
 
حدة التعاون الوثیق والدمج التعلیمي بین مركز التعلم المبكر الذي تقوده وعالوة على ذلك، ستكفل منطقة إمیري التعلیمیة المو 

المنطقة للطالب من ذوي االحتیاجات الخاصة وطالب التعلیم العام؛ وباإلضافة إلى ذلك، سنواصل تعاوننا الوثیق مع مدیر 
 ومناطقھا الشریكة. Alameda (SELPA)منطقة الخطة المحلیة للتعلیم الخاص في 
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 تحسین الجودة المستمر—10 
 

 خطة التحسین المستمر لجودة البرنامج.ِصف 
 

) وسوف PLCسیخضع برنامج التعلیم الممتد إلى تحسین للجودة بشكل مستمر. سیعمل المعلمون في مجتمعات التعلم المھنیة (
وإستراتیجیاتنا. باإلضافة إلى، ستستخدم المنطقة التعلیمیة النقطة المرجعیة یشاركون في دورة من التحقیق لتحدید فعالیة عروضنا 

والتقییم النھائي الخاص بنا لإلبالغ عن التعلیمات وتعدیلھا خالل العام من أجل تلبیة احتیاجات طالبنا. سیشارك المعلمون في 
المواقع. سیتم دعم ھذا العمل بشكل أكبر من وأیًضا في تكییف التعلیم، على مستوى الصفوف وِصف التعاون على مستوى ال

والتدریب من إدارة المدرسة ومع مالحظات األقران خالل الجوالت التعلیمیة ومسیرات التعلم.  ِصف خالل استخدام مالحظات ال
ن ستستخدم المنطقة التعلیمیة استبیانات وأدوات تواصل أخرى من أجل الحصول على المالحظات من الطالب واألھل بشأ

البرنامج



 م الممتددلیل خطة برنامج فرص التعل 
 

 

 

 إدارة المشروع—11
 

 
 خطة إلدارة البرنامج.ِصف 

 

بین مدیري المدرسة، وقیادة المنطقة التعلیمیة، ومشرفي مجلس الوزراء، ومشرفي  ELO-Pسیتم التعاون في إدارة برنامج 
برنامج منطقة إمیري التعلیمیة الموحدة. سیتم تسلیط الضوء على التقدم الُمحرز أثناء اجتماعات مجلس إدارة منطقة إمیري 

 التعلیمیة الموحدة.
 
 

 أسئلة عامة 

) ومركز التعلم المجتمعي الحادي والعشرین (المركز رقم ASESبعد المدرسة (القائمون على برنامج التعلیم والسالمة 
 ) للمنح الدراسیة للصفوف االبتدائیة واإلعدادیة.21

برنامًجا  ELO-Pللمنح الدراسیة االبتدائیة واإلعدادیة وبرنامج  21رقم  CCLCومركز  ASES، 21ینبغي اعتبار ھیئة 
قات التمویل ھذه للتحرك نحو برنامج واحد، فإن التوقعات ھي أنھ سیتم اعتماد أكثر واحًدا شامالً. عند تنسیق جمیع تدف

-ELOطرق استخدام تمویل برنامج ِصف المتطلبات صرامة لتوجیھ البرنامج. إذا تم تقدیم منحة واحدة أو كلتیھما، یُرجى و
P .إلنشاء برنامج تعلیمي شامل وممتد 

) للتأكد من أن جمیع الطالب غیر المكررین في ASESلسالمة والتعلیم بعد المدرسة (ستنسق المنطقة التعلیمیة مع برنامج ا
السادس، والذین یختار آباؤھم االستفادة من الیوم الدراسي الذي یستغرق تسع ساعات، ِصف الصفوف بدًءا من الروضة إلى ال

ستتم دعوة جمیع طالب برنامج منطقة فًحا، . عالوة على ذلك، إذا كان األمر متاELO-Pسیتمكنون من الوصول إلى برنامج 
السادس، بغض النظر عما إذا كانوا مؤھلین على أنھم ِصف إمیري التعلیمیة الموحدة في الصفوف بدًءا من الروضة إلى ال

 ASESن أم ال، لالستفادة من برنامج فرص التعلم الممتد. ستخصص المنطقة التعلیمیة تمویالً لموظفي یغیر مكرر
ِصف ن لتمكن مدینة إمیریفیل على قبول جمیع تالمیذ المنطقة التعلیمیة في البرنامج بدًءا من صفوف الروضة إلى الاإلضافیی

 األول والثاني اإلعدادي.ِصف سیتم ضم الطالب من الفالسادس. إذا توفر مكان أكثر، 

طریقة أخرى سیتم استخدام التمویل بھا أال وھى توفیر تدریب وتطویر مھني لكل من موظفي ھیئة تدریس مدرسة آنا ییتس  
 .ASES) وموظفي برنامج Anna Yatesاالبتدائیة (

لیمیة مع في حالة عدم قدرة مدینة إمیریفیل على تعیین عدد كاٍف من الموظفین الستیعاب تدفق طالبنا، ستنسق المنطقة التع 
لالستفادة من توفرھم إلدراج طالب الروضة لدینا في یومھم المدرسي بعد ساعات من  ECDCوبرنامج  CSPPبرنامج 

خضوعھم لبرنامجنا الثري. إذا كان على المنطقة التعلیمیة أن تسلك ھذا الطریق، فسنمول ھذه البرامج اإلضافیة بأموال 
 المنحة.

 

  9



 

 

 صفا روضة األطفال وروضة األطفال االنتقالیة
 

على البرامج التي تقدم خدمة صفوف الروضة لتالمیذ روضة األطفال أو روضة األطفال االنتقالیة أن تحافظ على نسبة 
 46120فقرة ) ECقانون التعلیم (تالمیذ إلى كل موظف. ( 10عن عدد التالمیذ الُمسندة إلى الموظفین بحیث ال تزید 

][د]). یُرجى تناول الجدول الُمقترح والتخطیط لتوظیف الموظفین وتجھیزھم للعمل في البرنامج، ویشمل ذلك دعمھم 2[ب][
 على فھم طرق التعامل مع األطفال األصغر سنًا.

یذ الُمسندة إلى الموظفین؟ كیف سیتم إبالغ المناھج والبرنامج بشكل تنموي من كیف سیتم الحفاظ على النسبة المنخفضة للتالم
 أجل التعامل مع ھذه الفئة العمریة األصغر سنًا؟

 
-2022النسبة المنخفظة للتالمیذ الُمسندة إلى الموظفین بمساعدة المساعدة التعلیمیة. في العام الدراسي  على سیتم الحفاظ

تلمیذًا إلى كل  12لیمیة للحفاظ على نسبة التالمیذ الُمسندة إلى الموظفین بما ال یقل عن عدد ، تخطط المنطقة التع2023
، ستحافظ المنطقة التعلیمیة على نسبة التالمیذ الُمسندة إلى الموظفین بما ال یقل عن عدد 2024-2023موظف. بدًءا من العام 

تتوقع المنطقة التعلیمیة الحاجة إلى طاقم تدریس إضافي في روضة  تالمیذ إلى كل موظف. بناًء على تسجیلنا المتوقع، ال 10
األطفال االنتقالیة؛ ومع ذلك، إذا ظھرت الحاجة إلى موظفین إضافیین، فنحن نأمل في توفیر فرص التعلم لمرشح من بین 

یفیل لتوظیف المزید من الموظفین موظفینا المعتمدین الحالیین. ومع ذلك، بالنسبة للیوم الممتد، ستشترك المنطقة مع مدینة إمیر
الخاص بنا. باإلضافة إلى ذلك، تم تعیین برنامج منطقة إمیري التعلیمیة  ASESوتدریبھم لتوسیع وقت التعلم ضمن برنامج 

لتوفیر الموارد  منحة تطویر معلم التعلیم المبكرحول  Alamedaالموحدة للمشاركة مع مناطق تعلیمیة أخرى في مقاطعة 
 یف موظفین جدد.أو توظ\و

 
 جدول عینة برنامج 

 
أو مصادر التمویل األخرى، بما في ذلك  ELO-Pطرق دمج برنامج ِصف یُرجى تقدیم نموذج لجدول البرنامج الذي ی

روضة األطفال االنتقالیة، مع الیوم برنامج والیة كالیفورنیا لمرحلة ما قبل المدرسة لألطفال المسجلین في روضة أطفال أو 
أو أشكال الدعم  ELO-Pالتعلیمي إلنشاء تسع ساعات على األقل یومیًا للبرنامج (یوم تعلیمي باإلضافة إلى برنامج 

 األخرى). قدم أیًضا نموذًجا لجدول زمني لمدة تسع ساعات على األقل في الصیف أو لیوم برنامج ما بین الدورات.
 
 

 برنامج ما بین الدورات في الصیف جدول عینة من
 

 النشاط الوقت

صباًحا إلى  08:00من 
 صباًحا 08:30

 عملیات تدخل فردیة أو لجماعات صغیرة

صباًحا إلى  08:30من 
 صباًحا 10:30

 LitCamp -مھارات اللغة اإلنجلیزیة 

صباًحا إلى  10:30من 
 مساءً  12:30

 الریاضیاتحل مسائل  -عملیات تدخل في الریاضیات 

 من االثنین إلى األربعاء
مساًء إلى  12:30من  

 مساءً  2:30

                              1/2/3صف                  صفوف روضة األطفال أو روضة األطفال االنتقالیة  
 4/5/6صف 

 األربعاء)\الثالثاء\شكسبیر(االثنینمخیم كاال للفنون      مخیم كاال للفنون            كال 
 مخیم نحن القیادة      التعبیر عن الرأي                      مخیم الریاضة

 مسرح االرتجال                                  
 )3\2صف التشغیل اآللي (                               



 

 

 الخمیس\الثالثاء
مساًء إلى  12:30من  

 مساءً  2:30
 

                         1/2/3صف                    صفوف روضة األطفال أو روضة األطفال االنتقالیة 
 4/5/6صف 

 مخیم الریاضة           مخیم الریاضة                   التشغیل اآللي
 كابویرا                   مخیم كاال للفنون الرقص/الحركة      

 الحیاكة                                              
 الرقص/الحركة                                    

مساًء إلى  02:30من 
 مساءً  05:00

التعلم الثرى الممتد من 
 االثنین إلى األربعاء

 

 مخیم كاال للفنون  

مساًء إلى  02:30من 
 مساءً  5:00

التعلم الثرى الممتد 
 الخمیس\الثالثاء

 مساًء. السباحة (یجب استكمال قسیمة اإلذن االفتراضیة) 4:00إلى  3:00من  
مساًء. التدریب العملي على األنشطة (رحلة میدانیة ألخذ الصور، وصنع  5:00إلى  4:00من 

 الوحل، وصبغ ربطة العنق، وصنع الحصون، والتجارب العلمیة)

 
 
 
 
 



 

 

. یُرجى التأكد من أن خطة البرنامج الخاصة بك تلبي جمیع ELO-Pفیما یلي المتطلبات القانونیة اإلضافیة لبرنامج 
 المتطلبات القانونیة التالیة:

 
 ):2(ب)( 46120فقرة  ECقانون التعلیم 

 
] التي تشغل برامج فرص التعلم الممتدة على أحد مكونات LEAsالوكاالت التعلیمیة المحلیة [قد تعمل 

برنامج ما قبل المدرسة، أو مكون ما بعد المدرسة في البرنامج، أو مكونات البرنامج قبل وبعد المدرسة، في 
 وموقع واحد أو عدة مواقع مدرسیة، ویجب أن تلتزم بالتقسیمات الفرعیة (ج) و(د) 

 ، بما في ذلك تطویر خطة البرنامج على أساس ما یلي؛8482.3(ز) من الفقرة 
 

] التي تشغل برامج فرص التعلم الممتدة وفقًا لھذا القسم LEAsقد تعمل الوكاالت التعلیمیة المحلیة [ )2(
على مكون ما قبل المدرسة في أحد البرامج، أو مكون ما بعد المدرسة في البرنامج، أو مكونات البرنامج 

، ویجب أن تلتزم بالتقسیمات الفرعیة (ج) و(د) عدة مواقع مدرسیةقبل وبعد المدرسة، في موقع واحد أو 
، بما في ذلك تطویر خطة البرنامج 8482.3لألقسام الفرعیة (ج) و(د) و(ز) من القسم  ویجب أن تمتثل

 بناًء على كل ما یلي:
 

)A( .إرشادات القسم 
 

)B(  8482.6فقرة. 
 

)C( ) 8483.3) من القسم الفرعي (ج) من الفقرة 12) شاملة والفقرة (9) إلى (1الفقرات من. 
 

)D(  خدمة صفوف الروضة لتالمیذ روضة األطفال أو ، فیما عدا أن البرامج التي تقدم 8483.4الفقرة
روضة األطفال االنتقالیة یجب أن تحافظ على نسبة التالمیذ الُمسندة إلى الموظفین بحیث ال تزید عن عدد 

 تالمیذ إلى كل موظف. 10
 

 )(أ):1(ب)(46120 ) فقرةECقانون التعلیم (
 

، شاملة، واألیام 46119إلى  46110من واألقسام  46100في أیام الدراسة، كما ھو موضح في القسم 
 11960یوًما تعلیمیًا كما ھو موضح في الفقرة  175التي یتم فیھا التدریس في المدرسة لغرض تلبیة عرض 

من قانون اللوائح في كالیفورنیا، شخصیًا قبل المدرسة أو بعدھا، فرص التعلم الممتدة التي، عند  5من المادة 
س الیومیة، ال تقل عن تسع ساعات من الوقت التعلیمي المجمع وفرص التعلم إضافتھا إلى دقائق التدری

 الممتدة لكل یوم تعلیمي.
 

 )(ب):1(ب)(46120) الفقرة EC( قانون التعلیم
 

یوًما ألیام غیر دراسیة، خالل فترات ما بین الدورات، ما ال یقل عن تسع ساعات من  30لما ال یقل عن 
 یومیًا. فرص التعلم الشخصیة الممتدة



 

 

 ):3(ب)( 46120فقرة  ECقانون التعلیم 
 

] األولویة للخدمات المقدمة وفقًا لھذه الفقرة في مواقع LEAsیجب أن تعطي الوكاالت التعلیمیة المحلیة [
المدارس في المجتمعات ذات الدخل المنخفض، على النحو الذي تحدده النسب المئویة للتالمیذ المؤھلین 
للحصول على وجبات مجانیة ومخفضة السعر في العام السابق، مع زیادة عدد المدارس واألحیاء ذات برامج 

 فرص التعلم الممتدة في جمیع أنحاء منطقة حضورھم.
 

 ):4(ب)( 46120فقرة  ECقانون التعلیم 
 

تالمیذ المدارس االبتدائیة ] خدمات لجمیع الطالب، بما في ذلك LEAsقد تقدم الوكاالت التعلیمیة المحلیة [
 واإلعدادیة والثانویة، في برامج فرص التعلم الممتدة الُمقدمة وفقًا لھذا القسم.

 
 ):6(ب)( 46120فقرة  ECقانون التعلیم 

 
] على التعاون مع المنظمات المجتمعیة ومقدمي رعایة LEAsیتم تشجیع الوكاالت التعلیمیة المحلیة [

شاركین في برامج رعایة األطفال المدعومة من الوالیة أو الفیدرالیة، لتعظیم عدد األطفال، وخاصة أولئك الم
 برامج فرص التعلم الممتدة الُمقدمة عبر مناطق حضورھم.

 
 (ج): 46120 ) فقرةECقانون التعلیم (

 
لتحدید  41020] للتدقیق الذي یتم إجراؤه وفقًا للفقرة LEAیجب أن تخضع الوكاالت التعلیمیة المحلیة [

 االمتثال للقسم الفرعي (ب).
 

 (د): 8482.3) فقرة ECقانون التعلیم (
 

] على أن الوجبات الخفیفة التي یتم توفیرھا من خالل LEAsیجب أن توافق الوكاالت التعلیمیة المحلیة [
من الفصل ) 49430(بدًءا من الفقرة  2.5برنامج ما یجب أن تتوافق مع معاییر التغذیة الواردة في المادة 

 .2من المادة  4من القسم  27من الجزء  9
 

] على أن الوجبات التي یتم توفیرھا من خالل برنامج ما LEAsیجب أن توافق الوكاالت التعلیمیة المحلیة [
یجب أن تتوافق مع معاییر التغذیة الخاصة بمكون وجبة ما بعد المدرسة المعرضة للخطر في وزارة الزراعة 

 ).1766] الفقرة USCقانون الوالیات المتحدة [ 42نامج أغذیة رعایة األطفال والبالغین (األمریكیة في بر
 

 :8482.6فقرة ) ECقانون التعلیم (
 

كل تلمیذ یحضر إلى مدرسة یدیر البرنامج. .  مؤھل للمشاركة في البرنامج، وفقًا لقدرة البرنامج. تم إنشاء 
برنامج . . . قد تتقاضى رسوًما عائلیة. یجب أن تتنازل البرامج التي تتقاضى رسوًما عائلیة عن تكلفة ھذه 

السعر، لطفل شاب بال مأوى، كما ھو  الرسوم للتالمیذ المؤھلین للحصول على وجبات مجانیة أو مخفضة
، أو (11434a. الفقرة 42 U.S.C) McKinney-Ventoمحدد في قانون مساعدة المشردین الفیدرالي 

لطفل یعرف في البرنامج على أنھ داخل برنامج دور الرعایة. البرنامج



 

 

االعتبار دخل األسرة الذي یفرض رسوًما على األسرة، یجب أن تحدد الرسوم على مقیاس متدرج یأخذ في 
 والقدرة على الدفع.

 
 ) (د):2(ب) ( 46120و 8483.4 ) الفقراتECقانون التعلیم (

 
یجب على المسؤول عن كل برنامج تم إنشاؤه وفقًا لھذه المادة تحدید الحد األدنى من المؤھالت لكل منصب 

یشرفون بشكل مباشر على التالمیذ من وظائف الموظفین، بحیث یشمل، كحد أدنى، أن جمیع الموظفین الذین 
یستوفون الحد األدنى من المؤھالت للحصول على مساعد تعلیمي، وفقًا لسیاسات المنطقة التعلیمیة للمدرسة. 
یخضع اختیار مشرفي موقع البرنامج لموافقة مدیر موقع المدرسة.  یجب أن یتأكد المسؤول أیًضا من أن 

تلمیذا إلى كل موظف.  20لُمسندة إلى الموظفین بحیث ال تزید عن عدد البرنامج یحافظ على نسبة التالمیذ ا
یجب أن یخضع جمیع موظفي البرنامج والمتطوعین لمتطلبات الفحص الصحي وتخلیص بصمات األصابع 
في القانون الحالي وسیاسة المنطقة لموظفي المدرسة والمتطوعین في منطقة المدرسة، باستثناء أن البرامج 

طالب ورضة األطفال أو روضة األطفال االنتقالیة یجب أن تحافظ على نسبة التالمیذ الُمسندة إلى التي تخدم 
 تالمیذ إلى كل موظف. 10الموظفین بحیث ال تزید عن عدد 

 
 ب):-) (أ1(ج) ( 8482.3) فقرة EC( قانون التعلیم

 
 المادة من العنصرین التالیین:یجب أن یتكون كل مكون من مكونات البرنامج الذي یتم إنشاؤه وفقًا لھذه 

 
)A(  عنصر تعلیمي ومحو أمیة یتم فیھ تقدیم دروس خصوصیة أو مساعدة في الواجبات المنزلیة في واحد

أو أكثر من المجاالت التالیة: مھارات اللغة أو الریاضیات أو التاریخ والعلوم االجتماعیة أو تدریب الكمبیوتر 
 أو العلوم.

 
)B(  یتضمن، على سبیل المثال ال الحصر، الفنون الجمیلة، والتعلیم الفني المھني، عنصر إثراء تعلیمي قد

 والترفیھ، واللیاقة البدنیة، وأنشطة الوقایة.
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