
 

 

خطة مرحلة ما قبل ریاض األطفال الشاملة التابعة لمنطقة إمیري التعلیمیة 
 الموحدة

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 مجال التركیز أ: الرؤیة واالتساق

تشیر األبحاث بشدة إلى أن الوصول إلى خبرات مرحلة ما قبل ریاض األطفال عالیة الجودة یعزز النمو العقلي ویھیئ الطالب 
بصفتنا دائرة تخدم مجتمعًا متنوًعا عرقیًا وإثنیًا ومنخفض الدخل إلى حد كبیر، فإننا نسعى  النجاح في رحلتھم التعلیمیة.لتحقیق 

 جاھدین لضمان تجنب حدوث فجوة في التحصیل الدراسي لطالبنا واالنخراط في تجارب تعلیمیة مبھجة وغنیة.  

تعاون منطقة إمیري التعلیمیة الموحدة مع التربیة المبكرة وبرنامج والیة باإلضافة إلى برنامج ریاض األطفال االنتقالي، ت
) التي توفر فرص التعلم للطالب قبل دخولھم برنامج ECDCكالیفورنیا للتعلیم قبل المدرسي ومركز إمیریفیل لتنمیة الطفل (

ساعات یومیًا من  9یم ما یصل إلى ، تخطط الدائرة لتقد2023-2022بدًءا من العام الدراسي  ریاض األطفال االنتقالي.
برامج التعلم والرعایة الموسعة من خالل الدروس الخاصة بعد الیوم الدراسي واإلثراء وبالتعاون مع برنامج التعلیم والسالمة 

سنوات) في تلقي  4و 3) الذي یدیره شركاؤنا من مدینة إمیریفیل. سیواصل األطفال الصغار (ASESبعد المدرسة (
 من شركائنا في برنامج والیة كالیفورنیا للتعلیم قبل المدرسي والتربیة المبكرة ومركز إمیریفیل لتنمیة الطفل.الخدمات 

 
سیوفر جمیع قادة مرحلة ما قبل ریاض األطفال الشاملة معًا مدخالت في عملیة صنع القرار لضمان الحصول على أقصى  

 نا.حد من الموارد ودعم جودة العروض التعلیمیة لصغار
 

نموذج مرحلة ما قبل ریاض األطفال الشاملة التابع لمنطقة إمیري التعلیمیة الموحدة المقترح متكامل ومتوافق مع خطة  
المساءلة المتعلقة بالرقابة المحلیة للدائرة. سیواصل مقدمو الخدمة التعاون وسیشاركون في الصیاغة العمودیة لضمان تقدم 

 اض األطفال الشاملة عبر مواقع المدارس االبتدائیة والمتوسطة والثانویة.تعلیمي سلس من مرحلة ما قبل ری
 

تدیر الدائرة حالیًا مركًزا للتعلم النھاري للطالب من ذوي االحتیاجات الخاصة إلعدادھم للدمج مع بقیة الطالب عند دخولھم  
تخطط منطقة إمیري التعلیمیة الموحدة لدمج  وتماشیًا مع نموذج الدمج الخاص بالدائرة، برنامج ریاض األطفال االنتقالي.

 مركز مرحلة ما قبل ریاض األطفال ھذا مستقبالً لكي یتعلم طالب التعلیم العام والخاص معًا إلى أقصى درجة ممكنة.
 

 نموذج تخطیط مرحلة ما قبل ریاض األطفال الشاملة 

 التصدیق الذاتي

التعلیم بكالیفورنیا، یجب على الھیئات التعلیمیة المحلیة التصدیق الذاتي على  في استطالع رأي لجمع البیانات المقّدم إلى إدارة
، عن كیفیة 2022یونیو  30أنھا وضعت خطة تم عرضھا للنظر فیھا من قبل مجلس اإلدارة في اجتماع عام في أو قبل 

م لیوم كامل في العام السابق لریاض حصول جمیع األطفال في منطقة االلتحاق من الھیئة التعلیمیة المحلیة على برامج التعل
األطفال التي تلبي احتیاجات اآلباء، بما في ذلك من خالل الشراكات مع عروض التعلم الموسعة الخاصة بالھیئة التعلیمیة 

رة، المحلیة، وبرنامج التعلیم والسالمة بعد المدرسة وبرنامج والیة كالیفورنیا للتعلیم قبل المدرسي وبرامج التربیة المبك
 وغیرھا من البرامج المجتمعیة للتعلم والرعایة في مرحلة الطفولة المبكرة.



 

اسم الھیئة التعلیمیة 
 المحلیة

اسم جھة االتصال ولقب 
الشخص الذي یصدق ذاتیًا 

 على البیان الوارد أعاله

 الھاتف البرید اإللكتروني

منطقة إمیري التعلیمیة 
 الموحدة

 )Mila.kell@emeryusd.org 4950-601 )510 د. میال كیل

 

 

 األسئلة المطلوبة

 تقدیم برنامج ریاض األطفال االنتقالي في جمیع األماكن .أ

 (مدرسة آنا ییتس االبتدائیة) Xتقدیم برنامج ریاض األطفال االنتقالي في بعض األماكن  .ب

 Xفصول ریاض األطفال االنتقالي المستقلة  .ج

 االنتقالي وریاض األطفالفصول دمج ریاض األطفال  .د

ي (تمویل فصول دمج برنامج والیة كالیفورنیا للتعلیم قبل المدرسي وبرنامج ریاض األطفال االنتقال .ه
 برنامج والیة كالیفورنیا للتعلیم قبل المدرسي وتمویل معدل الحضور الیومي)

 فصول دمج التعلیم قبل المدرسي وریاض األطفال االنتقالي الممولة محلیًا .و

 Xفصول برنامج والیة كالیفورنیا للتعلیم قبل المدرسي المستقلة  .ز

 (رالف ھولي) Xفصول التربیة المبكرة المستقلة  .ح

 [ِصف، إجابة مفتوحة]أخرى  .ط

 1ھل تخطط الھیئة التعلیمیة المحلیة تنفیذ برنامج ریاض األطفال االنتقالي لیوم كامل أم لجزء من الیوم أم كلیھما؟ .2
 [اختر إجابة واحدة]

 یوم كامل من ریاض األطفال االنتقالي .أ

 یوم جزئي من ریاض األطفال االنتقالي .ب

 یوم جزئي ویوم ممتد من ریاض األطفال االنتقالي Xكالھما  .ج

                                            
من قانون التعلیم). وبموجب القانون، فإن الحد األقصى للیوم  46201و 46117دقیقة (المادتان  180یبلغ الحد األدنى لمدة الوقت التعلیمي التي ینبغي توفرھا لتشكیل یوم دراسي  1

من قانون التعلیم للمدارس التي اعتمدت برنامًجا للمرحلة  8973من قانون التعلیم). ومع ذلك، تسمح المادة  46111الدراسي في ریاض األطفال ھو أربع ساعات ("یوم جزئي") (المادة 
من قانون التعلیم على أنھ ال ینبغي اعتبار برنامج  48000بتدائیة المبكرة (یوم ممتد لمرحلة ریاض أطفال أو "یوم كامل") بتجاوز مدة األربع ساعات. وعالوة على ذلك، تنص المادة اال

 دقیقة في السنة. 36000ائق التعلیمیة المطلوبة لبرنامج ریاض األطفال االنتقالي ھو ریاض األطفال االنتقالي على أنھ برنامج جدید أو خدمة ذات أعلى مستوى. وبشكل عام، فإن عدد الدق



صف كیف سیتم تنفیذ نموذج (نماذج) تقدیم الخدمة المحدد في السؤالین السابقین عبر مواقع الھیئة التعلیمیة المحلیة  .3
 والسبب وراء ذلك.

سیتم تقدیم برنامج ریاض األطفال االنتقالي في مدرسة آنا ییتس االبتدائیة. ستقدم أنشطة إثراء لطالب برنامج  
ظھًرا وسیكون لدیھم بعدھا فرصة المتابعة في برنامج التعلیم والسالمة  1:15ریاض األطفال االنتقالي بعد الساعة 

 ساعات. 9وفر ھذه العروض معًا یوًما دراسیًا ممتًدا مدتھ ) الذي تنظمھ مدینة إمیریفیل. ستASESبعد المدرسة (
وباإلضافة إلى ذلك، سیتم منح جمیع الطالب في الصفوف من مرحلة ریاض األطفال االنتقالي إلى الصف السادس 
 فرصة للمشاركة في برنامج التعلم الموسع ما بین الدورات خالل المدرسة الصیفیة وخالل عطالت الشتاء والربیع.

عد استمراریة التعلیم المبكر أمًرا في غایة األھمیة. من خالل إنشاء خیارات تعلیمیة غنیة ومتسقة للمتعلمین الصغار ت
قبل عامین من مرحلة ریاض األطفال، سنكون قادرین على ضمان مزید من الحماس والمشاركة لطالبنا عندما 

 لتعلیم الثانوي.ون ویستمرون في رحلتھم من مرحلة ریاض األطفال إلى اؤیبد

ھل تخطط الھیئة التعلیمیة المحلیة لبدء العمل ببرنامج والیة كالیفورنیا للتعلیم قبل المدرسي أو توسیع نطاق عقدھا  .4
 [اختر إجابة واحدة]الحالي لبرنامج والیة كالیفورنیا للتعلیم قبل المدرسي؟ 

الحالي لبرنامج والیة كالیفورنیا للتعلیم  تقدمت الھیئة التعلیمیة المحلیة بطلب لتوسیع نطاق عقدھا -نعم  .أ
 23-2022قبل المدرسي في 

تقدمت الھیئة التعلیمیة المحلیة بطلب للحصول على عقد جدید لبرنامج والیة كالیفورنیا للتعلیم قبل  -نعم  .ب
 23-2022المدرسي في 

ج والیة كالیفورنیا للتعلیم ستتقدم الھیئة التعلیمیة المحلیة بطلب لتوسیع نطاق عقدھا الحالي لبرنام -نعم  .ج
 قبل المدرسي في السنوات المقبلة (إذا تم تخصیص التمویل من قبل الھیئة التشریعیة)

تعتزم الھیئة التعلیمیة المحلیة التقدم بطلب إلدارة عقد برنامج والیة كالیفورنیا للتعلیم قبل المدرسي  -نعم  .د
 الھیئة التشریعیة) في السنوات المقبلة (إذا تم تخصیص التمویل من قبل

لیس لدى الھیئة التعلیمیة المحلیة أي خطط للشروع في عقد برنامج والیة كالیفورنیا للتعلیم قبل  -ال  .ه
 Xالمدرسي أو توسیع نطاقھ في السنوات المقبلة 

 تعتزم الھیئة التعلیمیة المحلیة التخلي عن خدمات برنامج والیة كالیفورنیا للتعلیم قبل المدرسي أو -ال  .و
 تقلیلھا في السنوات المقبلة

في حالة إجابة الھیئة التعلیمیة المحلیة بنعم على السؤال الرابع، فكم تبلغ أعمار األطفال التي تعتزم الھیئة التعلیمیة  .5
 [اختر كل ما ینطبق]المحلیة خدمتھم من خالل عقد برنامج والیة كالیفورنیا للتعلیم قبل المدرسي؟ 

 األطفال في سن الثالثة .أ

األطفال الذین یبلغون الرابعة ولم یتم تسجیلھم في برنامج ریاض األطفال االنتقالي في العام الدراسي  .ب
 الحالي

األطفال الذین یبلغون الرابعة وسیتم تسجیلھم في القبول المبكر ببرنامج ریاض األطفال االنتقالي في  .ج
في النطاق الذي یتم فیھ تمویل ھیئات  عامھم الخامس ولكنھم لم یلتحقوا بعد ألن تواریخ میالدھم ال تقع

التعلیم المحلیة بالكامل لدعم برنامج ریاض األطفال االنتقالي. (مالحظة: یمكن التقدیم لألطفال الذین تكون 
تواریخ میالدھم خارج ھذا النطاق في خیار برنامج ریاض األطفال االنتقالي في الھیئة التعلیمیة المحلیة 



، لكن لن توفر الھیئات التعلیمیة المحلیة معدل حضور یومي إال بعد إتمام الطفل من بدایة العام الدراسي
 عامھ الخامس.)

األطفال الذین یبلغون الرابعة والمسجلون في برنامج ریاض األطفال االنتقالي، بما في ذلك القبول المبكر  .د
قبل المدرسي التعلم والرعایة  ببرنامج ریاض األطفال االنتقالي (سیوفر برنامج والیة كالیفورنیا للتعلیم
 الموسعة باإلضافة إلى یوم دراسي في برنامج ریاض األطفال االنتقالي)

یُرجى توضیح ما إذا كانت الھیئة التعلیمیة المحلیة تعتزم خدمة الطالب المؤھلین للقبول المبكر ببرنامج ریاض  .6
ریخ التسجیل لسنة التنفیذ (انظر الجدول الزمني األطفال االنتقالي، ولألطفال الذین یتمون عامھم الخامس بعد تا

 للتنفیذ الوارد أعاله)؟

 [اختر إجابة واحدة]فبرایر أو بعدھا)  3(تواریخ المیالد في  23–2022  .أ

 Xنعم  )1

 ال )2

 ربما )3

 [اختر إجابة واحدة]أبریل أو بعدھا)  3(تواریخ المیالد في  23–2023 .ب

 Xنعم  )1

 ال )2

 ربما )3

 [اختر إجابة واحدة]یونیو أو بعدھا)  3(تواریخ المیالد في  23–2024 .ج

 Xنعم  )1

 ال )2

 ربما )3

  



 مجال التركیز ب: المشاركة المجتمعیة والشراكات

ستولي منطقة إمیري التعلیمیة الموحدة األولویة لالحتیاجات والخیارات التربویة من خالل التعاون مع العائالت والمجتمع 
ة. سیتمتع الطالب بسبل الحصول العادل مع األطفال المحرومین اجتماعیًا واقتصادیًا، ومتعلمي اللغة التخاذ قرارات مشترك

اإلنجلیزیة، والصغار المتبنین مع إعطاء األولویة لساعات التعلم الموسع وتسریع الخدمات. ستضمن المنطقة اتخاذ القرارات 
وخصوًصا، ستشترك منطقة إمیري التعلیمیة الموحدة مع  والداخلیین.في ھذه الخطة بالتعاون الوثیق مع شركائنا الخارجیین 

) فضالً عن موفري التعلم الموسع لدى مركز LPC) ومجالس التخطیط المحلیة (R&Rبرامج الموارد واإلحالة المحلیة (
بعد المدرسة ضمن حدود  إمیریفیل لتنمیة الطفل وبرنامج والیة كالیفورنیا للتعلیم قبل المدرسي وبرنامج التعلیم والسالمة

الحضور لدینا لدعم اآلباء من خالل الحصول على الخدمات عبر البرامج الُمدارة من قبل المنطقة وغیر الُمدارة من قبل 
وعالوة على ذلك، ستكفل منطقة إمیري التعلیمیة الموحدة  المنطقة للتعلم والرعایة الموسعة، وألغراض الدعم األخرى.

دمج التعلیمي بین مركز التعلم المبكر الذي تقوده المنطقة للطالب من ذوي االحتیاجات الخاصة وطالب التعاون الوثیق وال
 Alamedaالتعلیم العام؛ وباإلضافة إلى ذلك، سنواصل تعاوننا الوثیق مع مدیر منطقة الخطة المحلیة للتعلیم الخاص في 

(SELPA) .ومناطقھا الشریكة 
 یوم دراسي في برنامج ریاض األطفال االنتقالي سیوفر تسع ساعات یومیًا من البرامج:فیما یلي نموذج لجدول زمني ل 

 

 األنشطة الوقت

 وقت التعلم الموسع  8:30 – 8:00

 فصول برامج ریاض األطفال االنتقالي التعلیمیة 1:30 – 8:30

 عروض اإلثراء و/أو الدروس الخاصة 2:30 – 1:30

 الموسععروض التعلم  5:00 – 2:30

 

 األسئلة المطلوبة

من الفرص التالیة التي نفذتھا الھیئة التعلیمیة المحلیة للحصول على مساھمة عامة في خطة مرحلة ما قبل  احدد أیً  .1
 [اختر كل ما ینطبق]ریاض األطفال الشاملة. 

 اجتماعات مجالس اآلباء والمعلمین .أ

 Xاستطالع رأي لآلباء أو األسرة  .ب

 ELAC( Xلمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة (اللجنة االستشاریة  .ج

 DELAC( Xاللجنة االستشاریة لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة التابعة للمنطقة ( .د

 SELPA( Xمنطقة الخطة المحلیة للتعلیم الخاص ( .ه

 Xمجلس موقع المدرسة  .و

 Xاللجنة االستشاریة للمنطقة  .ز

 Xلة والمراقبة دورات مدخالت الشركاء التعلیمیة التابعة لخطة المحلیة للمساء .ح



 دورة مدخالت المجتمع القبلي .ط

 CBO( Xالمشاركة في استضافة المناسبات مع المؤسسات المجتمعیة ( .ي

 Xاستضافة اللقاءات واستقبالھا مع مجتمع التعلم والرعایة في مرحلة الطفولة المبكرة  .ك

 Xاجتماعات مع استشاري مھني معتمد  .ل

 )QCCكالیفورنیا (اجتماعات اتحادات الجودة المحلیة في  .م

 First 5اجتماعات لجنة المقاطعة  .ن

 )CACاللجنة االستشاریة المجتمعیة ( .س

 اجتماعات مجلس سیاسة التربیة المبكرة .ع

، مركز ]PTICالتعاون مع مراكز مشاركة اآلباء (على سبیل المثال، مركز معلومات وتدریب اآلباء [ .ف
 )[FEC]، مراكز تمكین األسرة ]CPRCموارد اآلباء المجتمعي [

 [ِصف، إجابة مفتوحة]أخرى  .ص

حدد البرامج التي تعتزم الھیئة التعلیمیة المحلیة دمجھا مع الیوم الدراسي في برنامج ریاض األطفال االنتقالي لتوفیر  .2
ما ال یقل عن تسع ساعات یومیًا من البرامج (الیوم الدراسي باإلضافة إلى البرامج) لألطفال الذین تختار عائالتھم 

 [اختر كل ما ینطبق]والرعایة الموسعة.  التعلم

، مراكز برنامج التعلیم والسالمة بعد المدرسةبرامج تعلیمیة موسعة على موقع الھیئة التعلیمیة المحلیة ( .أ
 )برنامج فرص التعلم الموسع، ]21st CCLCالتعلم المجتمعیة في القرن الحادي والعشرین [

عیة (برنامج التعلیم والسالمة بعد المدرسة، مراكز التعلم برامج تعلیمیة موسعة على موقع مؤسسة مجتم .ب
 المجتمعیة في القرن الحادي والعشرین، برنامج فرص التعلم الموسع)

 برنامج والیة كالیفورنیا للتعلیم قبل المدرسي (على موقع الھیئة التعلیمیة المحلیة) .ج

 Xمجتمعیة)  برنامج والیة كالیفورنیا للتعلیم قبل المدرسي (على موقع مؤسسة .د

 Xمدرسة تمھیدیة ممولة محلیًا  -الھیئة التعلیمیة المحلیة  .ه

 Xالتربیة المبكرة  .و

 مدرسة تمھیدیة تابعة للھیئة التعلیمیة المحلیة ممولة بموجب البند األول من أموال قانون نجاح كل طالب .ز

 مدرسة تمھیدیة أخرى تابعة لمؤسسة مجتمعیة .ح

  تشمل برنامج والیة كالیفورنیا للتعلیم قبل المدرسي)رعایة الطفل المدعمة من الحكومة (ال .ط

 [ِصف، إجابة مفتوحة]أخرى   .ي



 مجال التركیز ج: توظیف القوى العاملة والتعلم المھني

 

استناًدا إلى االحتیاجات ومعدالت التسجیل المتوقعة المبینة في مجال التركیز أ، ال تتوقع المنطقة حالیًا الحاجة إلى تعیین أو 
تدریب موظفین جدد في برنامج ریاض األطفال االنتقالي؛ ومع ذلك، إذا دعت الحاجة، نأمل في توفیر فرص التعلم لمرشح 

على شھادات. ومع ذلك، بالنسبة إلى الیوم الممتد، ستشارك المنطقة مع مدینة إمیریفیل  ضمن موظفینا الحالیین الحاصلین
لتوظیف وتدریب المزید من الموظفین لوقت التعلم الموسع ضمن برنامج التعلیم والسالمة بعد المدرسة التابع لنا. باإلضافة 

حول منحة تطویر  Alamedaناطق أخرى في مقاطعة إلى ذلك، من المقرر أن تشارك منطقة إمیري التعلیمیة الموحدة مع م
 معلمي التعلیم المبكر لتوفیر الموارد و/أو تعیین موظفین جدد.

، بدأت المنطقة بالفعل عملیة توظیف اثنین من مساعدي المعلمین، أحدھما لفصل 2023-2022بالنسبة للعام الدراسي  
أننا على تواصل مع إدارة برنامج والیة كالیفورنیا للتعلیم قبل المدرسي لمركز التعلم. كما  -ریاض األطفال االنتقالي واآلخر 

للتعرف على احتیاجاتھم من الموظفین والتعلم المھني. وتحقیقا لھذه الغایة، تعتزم منطقة إمیري التعلیمیة الموحدة توفیر بعض 
یفورنیا للتعلیم قبل المدرسي ومركز إمیریفیل فرص التعلم المھني المشتركة لموظفي المنطقة والموظفین من برنامج والیة كال

باإلضافة إلى ذلك، نحن نخطط للتطویر المھني لشركاء مرحلة روضة  لتنمیة الطفل وبرنامج التعلیم والسالمة بعد المدرسة.
لصف األطفال ومعلمي ریاض األطفال االنتقالي حتى الصف الثالث لضمان االتساق عبر سلسلة مرحلة روضة األطفال إلى ا

 الثالث الخاصة بالمنطقة.

 من الذي سیتلقى ھذا التعلم المھني؟  .أ

حسب الدور (المعلمون الرئیسیون والمدرسون المساعدون واإلداریون والمدربون وما إلى  )1
 Xذلك) 

حسب الصف (طاقم عمل برنامج ریاض األطفال االنتقالي، طاقم عمل ریاض األطفال حتى  )2
ھیدیة في المكان، وطاقم عمل مدرسة تمھیدیة خارج الصف الثالث، وطاقم عمل مدرسة تم

 Xالمكان، وما إلى ذلك) 

 ما المحتوى الذي ستغطیھ فرص التعلم المھني؟ .ب

 Xالتفاعالت الفعالة بین البالغین واألطفال  )1

تطور تعلم القراءة والكتابة واللغة لدى األطفال (تماشیًا مع أسس التعلم قبل المدرسي في  )2
 Xناھج الدراسیة للتعلیم قبل المدرسي في كالیفورنیا) كالیفورنیا وأطر الم

تطور تعلم الریاضیات والعلوم لدى األطفال (تماشیًا مع أسس التعلم قبل المدرسي في  )3
 Xكالیفورنیا وأطر المناھج الدراسیة للتعلیم قبل المدرسي في كالیفورنیا) 

علم قبل المدرسي في كالیفورنیا التطور االجتماعي والعاطفي لدى األطفال (تماشیًا مع أسس الت )4
 Xوأطر المناھج الدراسیة للتعلیم قبل المدرسي في كالیفورنیا) 

 Xالتحیز الضمني والممارسة المراعیة للمنظور الثقافي واللغوي  )5

) والممارسات الداعمة للصدمات النفسیة والتعافي ACEتجارب التعرض للعنف في الطفولة ( )6
 Xمنھا 

 Xاختیار المناھج الدراسیة وتنفیذھا  )7



 Xإیجاد بیئات ملمة تنمویًا  )8

 إدارة واستخدام تقییمات األطفال لالسترشاد بھا في التعلیمات )9

ستراتیجیات الفصل إدعم المتعلمین المتحدثین بعدة لغات، بما في ذلك تطویر اللغة األم و )10
 Xالدراسي ثنائي اللغة 

لخاصة في بیئات شاملة، بما في ذلك التصمیم العام للتعلم خدمة األطفال من ذوي االحتیاجات ا )11
X 

 Xإشراك األسر المتنوعة ثقافیًا ولغویًا  )12

 ما الطریقة التي سیتم بھا تقدیم التعلم المھني؟ .ج

 التوجیھ واإلرشاد )1

 Xمالحظات الفصول الدراسیة والدروس التوضیحیة مع الزمالء  )2

 Xحلقات عمل مع مقدمي خدمات التطویر المھني الخارجیین  )3

 Xتنظیم حلقات عمل ودورات تدریبیة للتعلم المھني داخلیًا  )4

 Xإدارة برنامج توجیھي  )5

شراكات مع التعلم المھني المحلي التحاد الجودة في كالیفورنیا في بیئات برنامج والیة  )6
 كالیفورنیا للتعلیم قبل المدرسي

ختلطة (على سبیل المثال، مدرسو برنامج ریاض األطفال االنتقالي وبرنامج في التجمعات الم )7
 Xوالیة كالیفورنیا للتعلیم قبل المدرسي) 

ستجمع المنطقة فریقًا لقیادة التعلیم المبكر في مدرسة آنا ییتس االبتدائیة عبر المراحل الدراسیة لتعزیز فریق الصیاغة األفقي 
ستراتیجیات ومراقبة ة روضة األطفال إلى الصف الثالث) لدعم انتقال الطالب ومشاركة اإلوالرأسي قائم في الموقع (مرحل

 تقدم الطالب بشكل تعاوني.

 

 األسئلة المطلوبة

ستراتیجیات التالیة تعتزم الھیئة التعلیمیة المحلیة استخدامھا لدعم معلمي برنامج ریاض األطفال االنتقالي أي من اإل .1
[اختر ن بعدة لغات، لكسب اعتماد تدریس مواد متعددة؟ ون الناطقوالمقبلین، بما في ذلك المعلمالمختلفین واألكفاء 

 كل ما ینطبق]

) أو مجلس التعلیم المھني للمساعدة في IHEالشراكة مع مؤسسة أو أكثر من معاھد التعلیم العالي المحلیة ( .أ
ت للحصول على اعتماد تدریس مواد دعم المعلمین الحاصلین على اعتماد غیر مكتمل إلكمال المتطلبا

 متعددة أولي



التقدم بطلب للحصول على منحة برنامج اعتماد المعلمین لموظفي المدارس المصنفة في كالیفورنیا  .ب
)-programs/Classified-funded-prep/grant-www.ctc.ca.gov/educatorhttps://
)Prog-Cred-Teacher-Empl-Sch  بنفسك، من خالل مجلس التعلیم المھني، كجزء من تعاونیة

 جدیدة، أو من خالل االنضمام إلى برنامج المنح المصنفة الحالي لتوظیف المعلمین

https://www.ctc.ca.gov/educator-(في كالیفورنیا  التقدم بطلب لبرنامج منحة إعداد المعلمین .ج
)program-grant-residency-programs/teacher-funded-prep/grant  بنفسك، من

زء من تعاونیة جدیدة، أو من خالل االنضمام إلى برنامج منحة إعداد خالل مجلس التعلیم المھني، كج
المعلمین الحالي لتوظیف وإعداد األفراد الحاصلین على درجة البكالوریوس الذین یرغبون في أن یصبحوا 

 Xمعلمین في الھیئة التعلیمیة المحلیة التي تتبعھا 

 عداد المعلمین للھیئة التعلیمیة المحلیة التي تتبعھااالنضمام إلى برنامج إعداد المتدرب الحالي لتوظیف وإ .د

االنضمام إلى برنامج مجموعة التدریب المھني الحالي لتوظیف وإعداد المعلمین للھیئة التعلیمیة المحلیة  .ه
 التي تتبعھا

 إقامة عالقة مع ھیئات التعلیم المحلیة األخرى إلنشاء مسارات لطالب المدارس الثانویة المھتمین بالعمل .و
في برنامج والیة كالیفورنیا للتعلیم قبل المدرسي أو التدریس في مرحلة روضة األطفال إلى الصف الثالث 

 من خالل النوادي أو برامج التدریب المھنیة المسجلة أو غیرھا من فرص التوظیف المبكرة

مھتمین بأن  الشراكة مع مركز كالیفورنیا للوظائف للتواصل مع األشخاص المسجلین الذین قد یكونون .ز
 یصبحوا معلمین في الھیئة التعلیمیة المحلیة التي تتبعھا

توفیر معلومات عن المنح الدراسیة وفرص المنح المقدمة إلى برنامج والیة كالیفورنیا للتعلیم قبل المدرسي  .ح
 Xوغیرھا من الموظفین المھتمین بتوفیر خدمات التعلم والرعایة الموسعة 

لتمویل لتطویر القوى العاملة وفرص المنح التنافسیة من إدارة التعلیم التقدم بطلب للحصول على ا .ط
 Xبكالیفورنیا 

 توفیر راتب للرسوم الدراسیة ورسوم الدورات الدراسیة التي تؤدي إلى اعتماد تدریس مواد متعددة .ي

 Xتقدیم المشورة بشأن متطلبات االعتماد والخیارات الخاصة بكیفیة تلبیة ھذه المتطلبات  .ك

ون مع معاھد التعلیم العالي لتقدیم مقررات دراسیة للوحدات في موقع الھیئة التعلیمیة المحلیة خالل التعا .ل
 X ].إجابة مفتوحة ،IHEs أدرج األوقات التي تناسب المعلمین وغیرھم من الموظفین المھتمین [

محلي لتقدیم خدمات أخرى للمرشحین الذین یسعون للحصول على اعتماد  شراكة مع معھد تعلیم عالٍ  .م
 تدریس مواد متعددة

شراكة مع مجلس تعلیم مھني لتقدیم خدمات أخرى للمرشحین الذین یسعون للحصول على اعتماد تدریس  .ن
 مواد متعددة

 [ِصف، إجابة مفتوحة]أخرى  .س

من حاملي اعتماد تدریس مواد متعددة لتلبیة  ا عدد كافٍ ال شيء مما سبق، لدى الھیئة التعلیمیة المحلیة حالیً  .ع
 الحاجة إلى معلمي ریاض األطفال االنتقالي

https://www.ctc.ca.gov/educator-prep/grant-funded-programs/Classified-Sch-Empl-Teacher-Cred-Prog
https://www.ctc.ca.gov/educator-prep/grant-funded-programs/Classified-Sch-Empl-Teacher-Cred-Prog
https://www.ctc.ca.gov/educator-prep/grant-funded-programs/Classified-Sch-Empl-Teacher-Cred-Prog
https://www.ctc.ca.gov/educator-prep/grant-funded-programs/teacher-residency-grant-program
https://www.ctc.ca.gov/educator-prep/grant-funded-programs/teacher-residency-grant-program
https://www.ctc.ca.gov/educator-prep/grant-funded-programs/teacher-residency-grant-program


ستراتیجیات التالیة تعتزم الھیئة التعلیمیة المحلیة استخدامھا لدعم معلمي برنامج ریاض األطفال االنتقالي أي من اإل .2
ن بعدة لغات، لتلبیة المتطلبات بموجب المادة وقن الناطوالمختلفین واألكفاء المقبلین، بما في ذلك المعلم

48000(g)(4 [اختر كل ما ینطبق]) من قانون التعلیم؟ 

محلي یقدم مقررات دراسیة مؤھلة للتعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة أو تنمیة  شراكة مع معھد تعلیم عالٍ  .أ
 الطفولة

مجموعة لمعلمي الھیئة التعلیمیة المحلیة أو مجلس تعلیم مھني للعمل بنماذج  شراكة مع معھد تعلیم عالٍ  .ب
 Xوحدة  24الذین یحصلون على 

 Xتقدیم معلومات عن المنح الدراسیة وفرصھا  .ج

 Xالتقدم بطلب للحصول على التمویل لتطویر القوى العاملة وفرص المنح  .د

مقررات توفیر راتب للرسوم الدراسیة والرسوم والتكالیف األخرى للبرامج المرتبطة بالحصول على  .ه
 دراسیة أو درجة قائمة على الساعات المعتمدة

توفیر راتب للرسوم الدراسیة والرسوم والتكالیف األخرى للبرامج المرتبطة بالحصول على تصریح للعمل  .و
 كمدرس في مجال تنمیة الطفل

 Xتقدیم المشورة بشأن المتطلبات وكیفیة تلبیة ھذه المتطلبات  .ز

للوحدات في موقع الھیئة التعلیمیة المحلیة خالل األوقات التي  م عالٍ تقدیم مقررات دراسیة لمعھد تعلی .ح
 تناسب المعلمین

 Xتطویر أو العمل ببرنامج إرشادي راسخ لدعم معلمي برنامج ریاض األطفال االنتقالي الجدد  .ط

 [ِصف، إجابة مفتوحة]أخرى  .ي

ملي اعتماد تدریس مواد متعددة لدیھم من حا ال شيء مما سبق؛ لدى الھیئة التعلیمیة المحلیة حالیًا عدد كافٍ  .ك
یھما؛ والخبرة المھنیة في توحدة على األقل في التعلیم لمرحلة الطفولة المبكرة أو تنمیة الطفولة أو كل 24

الموصوفة في الفقرة  24فصول دراسیة تضم أطفاالً في سن ما قبل المدرسة وتماثل وحدات التعلیم الـ 
 كمدرس في مجال تنمیة الطفل صادر عن لجنة اعتماد المعلمین. الفرعیة (أ)؛ أو التصریح للعمل

برنامج والیة كالیفورنیا للتعلیم ستراتیجیات التالیة تعتزم الھیئة التعلیمیة المحلیة استخدامھا لدعم معلمي أي من اإل .3
ن بعدة لغات، للحصول على تصریح للعمل ون الناطقوالمقبلین المختلفین واألكفاء، بما في ذلك المعلم قبل المدرسي

 [اختر كل ما ینطبق]كمدرس في مجال تنمیة الطفل 

محلي یقدم مقررات دراسیة مؤھلة للتعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة أو تنمیة  شراكة مع معھد تعلیم عالٍ  .أ
 الطفولة

ین الذین یعملون من أجل أو مجلس تعلیم مھني للعمل بنماذج مجموعة للمعلم شراكة مع معھد تعلیم عالٍ  .ب
 الحصول على تصریح للعمل كمدرس في مجال تنمیة الطفل

 Xتقدیم معلومات عن المنح الدراسیة وفرصھا  .ج



 Xالتقدم بطلب للحصول على التمویل لتطویر القوى العاملة وفرص المنح  .د

لى مقررات توفیر راتب للرسوم الدراسیة والرسوم والتكالیف األخرى للبرامج المرتبطة بالحصول ع .ه
 دراسیة أو درجة قائمة على الساعات المعتمدة

توفیر راتب للرسوم الدراسیة والرسوم والتكالیف األخرى للبرامج المرتبطة بالحصول على تصریح للعمل  .و
 كمدرس في مجال تنمیة الطفل

ل تنمیة تقدیم المشورة بشأن المتطلبات والتخطیط لكیفیة تلبیة متطلبات التصریح للعمل كمدرس في مجا .ز
 Xالطفل 

 تقدیم مقررات دراسیة للوحدات في موقع المنطقة المحلیة خالل األوقات التي تناسب المعلمین .ح

 [ِصف، إجابة مفتوحة]أخرى  .ط

ال شيء مما سبق، ال تخطط الھیئة التعلیمیة المحلیة لدعم معلمي برنامج والیة كالیفورنیا للتعلیم قبل  .ي
 التصریح للعمل كمدرس في مجال تنمیة الطفلالمدرسي المقبلین في الحصول على 

ما تقییمات مراقبة األطفال التي تنوي الھیئة التعلیمیة المحلیة تقدیمھا للتعلم المھني لمعلمي برنامج ریاض األطفال  .4
 ؟23-2022االنتقالي وبرنامج والیة كالیفورنیا للتعلیم قبل المدرسي والتعلیم المبكر اآلخرین خالل العام الدراسي 

 [اختر كل ما ینطبق]

 )ASQاستبیان لألعمار والمراحل ( .أ

 فحص بریجانس للطفولة المبكرة .ب

 )DRDPجوانب تنمیة النتائج المرجوة ( .ج

 )DRAتقییم القراءة التنمویة ( .د

 Xمعاییر مستوى الصف المستند إلى الھیئة التعلیمیة المحلیة والتقریر المدرسي  .ه

 TS GOLD( Xستراتیجیات التدریس جولد (إ .و

 )WSSنظام أخذ عینات من العمل ( .ز

 [ِصف، إجابة مفتوحة]أخرى  .ح

 ال تعتزم الھیئة التعلیمیة المحلیة تقدیم تعلم مھني حول تقییمات مراقبة األطفال .ط

ما الموضوعات التي تنوي الھیئة التعلیمیة المحلیة تقدیمھا للتعلم المھني فیما یتعلق بالتعلیم في مرحلة الطفولة  .5
 [اختر كل ما ینطبق]واقع ومدیري المدارس؟ المبكرة لقادة الم

 التفاعالت الفعالة بین البالغین واألطفال .أ

 Xتطور تعلم القراءة والكتابة واللغة لدى األطفال (تماشیًا مع أطر وأسس التعلم قبل المدرسي)  .ب



تطور تعلم الریاضیات والعلوم لدى األطفال (تماشیًا مع أسس التعلم قبل المدرسي في كالیفورنیا وأطر  .ج
 Xالمناھج الدراسیة للتعلیم قبل المدرسي في كالیفورنیا) 

التطور االجتماعي والعاطفي لدى األطفال (تماشیًا مع أسس التعلم قبل المدرسي في كالیفورنیا وأطر  .د
 Xللتعلیم قبل المدرسي في كالیفورنیا)  المناھج الدراسیة

 Xالتحیز الضمني والممارسة المراعیة للمنظور الثقافي واللغوي  .ه

 تجارب التعرض للعنف في الطفولة والممارسات الداعمة للصدمات النفسیة والتعافي منھا .و

 اختیار المناھج الدراسیة وتنفیذھا .ز

 إیجاد بیئات ملمة تنمویًا .ح

 األطفال لالسترشاد بھا في التعلیمات إدارة واستخدام تقییمات .ط

دعم المتعلمین المتحدثین بعدة لغات، بما في ذلك تطویر اللغة األم واستراتیجیات الفصل الدراسي ثنائي  .ي
 Xاللغة 

 Xخدمة األطفال من ذوي االحتیاجات الخاصة في بیئات شاملة، بما في ذلك التصمیم العام للتعلم  .ك

 Xإشراك األسر المتنوعة ثقافیًا ولغویًا  .ل

 [ِصف، إجابة مفتوحة]أخرى  .م

 لن یتم تقدیم تعلم مھني لقادة المواقع ومدیري المدارس في التعلیم في مرحلة الطفولة المبكرة .ن

  



 مجال التركیز د: المناھج الدراسیة والتوجیھات والتقییم

 

ي الخاص ببرنامج في الفصل الدراس ستراتیجیات التدریسإفیذ برنامج تعمل منطقة إمیري التعلیمیة الموحدة حالیًا على تن
ل استخدام الممارسات ریاض األطفال االنتقالي. یعتمد ھذا البرنامج على البنائیة مع تركیزه على اھتمامات األطفال، من خال

عناصر  جیات التدریسستراتیإ، تتضمن المناسبة من الناحیة التنمویة ومنح األطفال تجارب تعلیمیة عملیة. وباإلضافة إلى ذلك
ن وما في ذلك الطالب الناطقالتعلم القائمة على المشاریع. ھذا البرنامج ملم تنمویًا ومتوافق مع نقاط القوة لدى جمیع الطالب، ب

م التي یت بعدة لغات والطالب من ذوي االحتیاجات الخاصة. سیضمن مدیر المدرسة استخدام مالحظات الفصول الدراسیة
 تنفیذھا بدقة لدعم التعلیم المتعمد والجید لجمیع الطالب.

 

تقالي والمدرسة سیتم دمج ومواءمة ممارسات الفصول الدراسیة لمرحلة ما قبل ریاض األطفال الشاملة (ریاض األطفال االن
طفل وبرنامج والیة لتنمیة الالتمھیدیة من خالل التعاون المستمر بین موظفي المنطقة وموظفي مركز التعلم ومركز إمیریفیل 

طفال الشاملة، ستنفذ كالیفورنیا للتعلیم قبل المدرسي. لدعم األطفال من ذوي االحتیاجات الخاصة في مرحلة ما قبل ریاض األ
ذج األقران. المنطقة التصمیم العام للتعلم جنبًا إلى جنب مع تقدیم خدمات متخصصة في الفصل الدراسي باستخدام نما

الطالب، بما في ذلك  ستراتیجیات االجتماعیة والعاطفیة التي تدعم جمیعإلى ذلك، سیواصل المعلمون دمج وتنفیذ اإلباإلضافة 
لمین الناطقین بعدة لغات االحتیاجات الخاصة. وبالمثل، ستواصل المنطقة التعلیمیة دعم اللغة والتطویر العام للمتع والطالب ذو
 ألنشطة العملیة.، واGoogleة الجسدیة الكلیة، والتمثیل المتعدد للمفاھیم، وترجمة ستراتیجیات مثل االستجابإباستخدام 

 األسئلة المطلوبة 

[اختر فال االنتقالي؟ ھل تخطط الھیئة التعلیمیة المحلیة لتوفیر أي من نماذج اللغة التالیة لطالب برنامج ریاض األط .1
 كل ما ینطبق]

 [إجابة مفتوحة للغة المقدمة]مناصفة  2برنامج ثنائي اللغة مع تقسیم تعلم اللغة .أ

 [إجابة مفتوحة للغة المقدمة] 90/10برنامج ثنائي اللغة مع تقسم تعلم اللغة بنسبة  .ب

 [إجابة مفتوحة للغة المقدمة] 80/20برنامج ثنائي اللغة مع تقسم تعلم اللغة بنسبة  .ج

 للغة المقدمة] [إجابة مفتوحة 70/30برنامج ثنائي اللغة مع تقسم تعلم اللغة بنسبة  .د

 التعلم باللغة اإلنجلیزیة فقط مع دعم للغة األم .ه

 ال یوجد .و

 [ِصف، إجابة مفتوحة]أخرى  .ز

خطط لتوفیر أي من نماذج تإذا كانت الھیئة التعلیمیة المحلیة تدیر برنامج والیة كالیفورنیا للتعلیم قبل المدرسي، فھل  .1
 [اختر كل ما ینطبق]م قبل المدرسي؟ اللغة التالیة لطالب برنامج والیة كالیفورنیا للتعلی

                                            
ل، في برنامج متساوي النسبة المئویة للوقت التعلیمي الذي یقضیھ في اللغة المستھدفة واللغة اإلنجلیزیة (على سبیل المثا 2

 ى كل لغة).% من الوقت التعلیمي عل50للغتین اإلسبانیة/اإلنجلیزیة، یتم قضاء 



 [إجابة مفتوحة للغة المقدمة]مناصفة  3برنامج ثنائي اللغة مع تقسیم تعلم اللغة .أ

 [إجابة مفتوحة للغة المقدمة] 90/10برنامج ثنائي اللغة مع تقسم تعلم اللغة بنسبة  .ب

 المقدمة][إجابة مفتوحة للغة  80/20برنامج ثنائي اللغة مع تقسم تعلم اللغة بنسبة  .ج

 [إجابة مفتوحة للغة] 70/30برنامج ثنائي اللغة مع تقسم تعلم اللغة بنسبة  .د

 التعلم باللغة اإلنجلیزیة فقط مع دعم للغة األم .ه

 ال یوجد .و

 [ِصف، إجابة مفتوحة]أخرى  .ز

اطفي تماعي والعحدد األسالیب التي تعتزم الھیئة التعلیمیة المحلیة استخدامھا لدعم تطویر مھارات التعلم االج .2
في جمیع مجاالت  والوظیفة التنفیذیة من خالل إرشادات محددة في ھذه المجاالت ومن خالل دمج وتعزیز ھذا التعلیم

 [اختر كل ما ینطبق]المناھج الدراسیة. 

 تقدیم تدریب للموظفین في نموذج ھرمي لمركز األسس العاطفیة واالجتماعیة للتعلیم المبكر .أ
)CSEFEL( 

 دراسيمي لمركز األسس العاطفیة واالجتماعیة للتعلیم المبكر داخل الفصل التنفیذ النموذج الھر .ب

تعزز التعلم  تصمیم بیئات تعلم مناسبة من الناحیة التنمویة للسماح باألنشطة الفردیة والجماعیة التي .ج
تھم ب أو كلمااالجتماعي والعاطفي والمھارات الوظیفیة التنفیذیة (على سبیل المثال، استخدم صور الطال

 Xفي الروتین الیومي والرسوم البیانیة التي تعبر عن المشاعر) 

لعب تعزیز التعلم من خالل اللعب في سیاق من أجل التطور االجتماعي والعاطفي، بما في ذلك ال .د
 Xاالجتماعي مع المعلمین واألقران في مجموعات صغیرة أو كبیرة 

 Xاعالت الیومیة استخدام المالحظات التنمویة لتحدید المھارات الناشئة لألطفال ودعم نموھم من خالل التف .ه

عاطفي وضع خطط الدروس أو استخدام منھج دراسي یتضمن أنشطة محددة وموجھة للتعلم االجتماعي وال .و
 Xوالوظیفة التنفیذیة طوال یوم التدریس 

ل للتدریس ظفین من أجل تشجیع الممارسة االنعكاسیة والدعم الشامفرص تطویر المھارات الوظیفیة للمو .ز
 Xالخاص بالتعلم االجتماعي والعاطفي والمھارات الوظیفیة التنفیذیة 

 X توفیر فرص تعلم مفتوحة وموجھة ذاتیًا تعزز االھتمامات الفردیة والفضول والتعلم الجدید .ح

تیاجات الخاصة في برامج میة المحلیة تنفیذھا لدعم األطفال ذوي االحما الممارسات التعلیمیة التي تعتزم الھیئة التعلی .3
 [اختر كل ما ینطبق]مرحلة ما قبل ریاض األطفال الشاملة؟ 

                                            
% من الوقت التعلیمي 50جلیزیة، یتم قضاء للغتین اإلسبانیة/اإلن النسبة المئویة للوقت التعلیمي الذي یقضیھ في اللغة المستھدفة واللغة اإلنجلیزیة (على سبیل المثال، في برنامج متساوٍ  3

 على كل لغة).



 Xتنفیذ التصمیم العام للتعلیم  .أ

 Xتوفیر تعدیالت على المواد التعلیمیة  .ب

وعالج أمراض النطق توفیر خدمات متخصصة (على سبیل المثال العالج الوظیفي والعالج الطبیعي  .ج
 واللغة) داخل الفصل الدراسي باستخدام نماذج األقران

ستراتیجیات اجتماعیة وعاطفیة، مثل النموذج الھرمي ومركز األسس العاطفیة واالجتماعیة للتعلیم إتنفیذ  .د
 Xالمبكر وغیرھا 

 Xتوفیر موظفین إضافیین لدعم المشاركة في تقدیم اإلرشادات  .ه

 [إجابة مفتوحة]أخرى  .و

[اختر ما التقییمات التي تعتزم الھیئة التعلیمیة المحلیة استخدامھا في ریاض األطفال االنتقالي أو ریاض األطفال؟  .4
 كل ما ینطبق]

 استبیان لألعمار والمراحل .أ

 فحص بریجانس للطفولة المبكرة .ب

 جوانب تنمیة النتائج المرجوة .ج

 تقییم القراءة التنمویة .د

 Xلھیئة التعلیمیة المحلیة والتقریر المدرسي معاییر مستوى الصف المستند إلى ا .ه

 ستراتیجیات التدریس جولدإ .و

 نظام أخذ عینات من العمل .ز

 [ِصف، إجابة مفتوحة]أخرى  .ح

 ال تعتزم الھیئة التعلیمیة المحلیة استخدام التقییم الموحد لبرنامج ریاض األطفال االنتقالي .ط

 غیر متیقن .ي

  



 الھیئة التعلیمیة المحلیةمجال التركیز ھـ: مرافق وخدمات وعملیات 

 األسئلة المطلوبة

لدعم الزیادة اإلجمالیة في الوصول إلى برنامج مرحلة ما قبل ریاض األطفال الشاملة، ما الجھود التي تعتزم الھیئة  .1
ا في ذلك التعلیمیة المحلیة بذلھا لمنع استبدال أي برامج للتعلم المبكر في المدارس التابعة للھیئة التعلیمیة المحلیة، بم

 البرامج الُمدارة من قبل الھیئة التعلیمیة المحلیة وغیر الُمدارة من قبل الھیئة التعلیمیة المحلیة؟

 ال تعتزم المنطقة التعلیمیة استبدال أي من برامج التعلیم المبكر في مدارسنا. 

ھل یوجد لدى الھیئة التعلیمیة المحلیة المساحة الكافیة داخل الفصل الدراسي للوفاء بمعدالت التسجیل المتوقعة   .2
لطالب ریاض األطفال االنتقالي المدرجین في قسم التسجیل المتوقع وتقییم االحتیاجات في ھذه الوثیقة، لسنة التنفیذ 

 [إجابات متعددة]المعنیة؟ 

 Xنعم  .أ

 ال .ب

[حدد اإلجابة ال، فكم عدد الفصول الدراسیة التي تحتاجھا الھیئة التعلیمیة المحلیة؟  إذا كانت  )1
 رقًما، إجابة مفتوحة]

إذا كانت اإلجابة ال، فكیف یمكن للھیئة التعلیمیة المحلیة توفیر الفصول الدراسیة في اإلطار  )2
 [ِصف، إجابة مفتوحة]الزمني المطلوب؟ 

، المادة 5طفال الموضحة في مدونة لوائح قانون والیة كالیفورنیا، البند ھل تفي المساحة بمعاییر ریاض األ .3
14030(h)(2) [إجابات متعددة]؟ 

 Xنعم  .أ

 ال .ب

إذا كانت اإلجابة ال، فما التعدیالت المطلوب إجراؤھا؟  ما الموارد الالزمة لتنفیذھا؟ (یمكنك  )1
االطالع على تمویل برنامج منح المرافق على 

-of-Content/Office-https://www.dgs.ca.gov/OPSC/Services/Page
-Day-Full-Folder/Access-List-Services-Construction-hoolSc-Public
) Funding-Program-Grant-Facilities-Kindergarten[ِصف، إجابة مفتوحة] 

تتضمن المساحة المعدات التكیفیة الضروریة، أو التكنولوجیا المساعدة، أو وسائل الراحة األخرى لضمان  ھل .4
 [إجابات متعددة]حصول األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة على التعلیم في البیئة األقل تقییًدا؟ 

 Xنعم  .أ

 ال .ب

الالزمة لتوفیر المعدات أو إذا كانت اإلجابة ال، فما التعدیالت المطلوب إجراؤھا؟ ما الموارد  )1
 [ِصف، إجابة مفتوحة]التجھیزات؟ 

https://www.dgs.ca.gov/OPSC/Services/Page-Content/Office-of-Public-School-Construction-Services-List-Folder/Access-Full-Day-Kindergarten-Facilities-Grant-Program-Funding
https://www.dgs.ca.gov/OPSC/Services/Page-Content/Office-of-Public-School-Construction-Services-List-Folder/Access-Full-Day-Kindergarten-Facilities-Grant-Program-Funding
https://www.dgs.ca.gov/OPSC/Services/Page-Content/Office-of-Public-School-Construction-Services-List-Folder/Access-Full-Day-Kindergarten-Facilities-Grant-Program-Funding


ھل تعالج الخطة الرئیسیة للمرافق التي وضعتھا الھیئة التعلیمیة المحلیة على نحو كاف الحاجة إلى برنامج مرحلة ما  .5
 [إجابات متعددة]قبل ریاض األطفال الشاملة؟ 

 Xنعم  .أ

 ال .ب

إذا كانت اإلجابة ال، فما العملیة التي ستستخدمھا الھیئة التعلیمیة المحلیة لتحدیث الخطة  )1
الرئیسیة للمرافق الستیعاب برنامج ریاض األطفال االنتقالي وبرامج التعلیم المبكر المستقبلیة؟  

 [ِصف، إجابة مفتوحة]

 [اختر كل ما ینطبق]راء تحدیثات للمرافق؟ في أي من المجاالت التالیة تعتزم الھیئة التعلیمیة المحلیة إج .6

 المنطقة المكسوة بالعشب .أ

 المنطقة المرصوفة .ب

 منطقة المعدات .ج

 األراضي الالزمة للمباني واألرضیات .د

 إجمالي األقدام المربعة الالزمة .ه

 Xال شيء مما سبق  .و

[اختر ریاض األطفال االنتقالي؟ ما وسائل النقل التي ستوفرھا الھیئة التعلیمیة المحلیة لألطفال المسجلین في برنامج  .7
 كل ما ینطبق]

 وسیلة نقل من برنامج ریاض األطفال االنتقالي وإلیھ .أ

وسیلة نقل من برنامج ریاض األطفال االنتقالي إلى فرصة التعلم والرعایة الموسعة في مكان آخر للھیئة  .ب
 التعلیمیة المحلیة

التعلم والرعایة الموسعة في مكان غیر تابع  وسیلة نقل من برنامج ریاض األطفال االنتقالي إلى فرصة .ج
 للھیئة التعلیمیة المحلیة (على سبیل المثال، المؤسسة المجتمعیة التي تدیر برنامج التعلیم قبل المدرسي)

 Xلن یتم توفیر وسائل النقل  .د

تعلم والرعایة ھل ستوفر الھیئة التعلیمیة المحلیة وسائل نقل لنقل أطفال ریاض األطفال االنتقالي إلى فرص ال .8
 الموسعة الموجودة في أماكن أخرى غیر تلك التي یلتحق بھا الطفل في برنامج ریاض األطفال االنتقالي؟

 ال

  



 أسئلة للمساعدة الفنیة
تجمع إدارة التعلیم بكالیفورنیا المعلومات حول أنواع ومواضیع المساعدة الفنیة التي تحتاجھا الھیئات التعلیمیة المحلیة لدعم 

فیذ خطة قویة وفعالة لبرنامج مرحلة ما قبل ریاض األطفال الشاملة. وستُستخَدم ھذه المعلومات لالستفادة من الموارد الحالیة تن
واالسترشاد بفرص المساعدة الفنیة التي یتیحھا شركاء إدارة التعلیم بكالیفورنیا مستقبالً، بما في ذلك المعدات المملوكة لمجلس 

 ساعدة في ضمان تلبیة احتیاجات الھیئات التعلیمیة المحلیة.التعلیم المھني، للم

األسئلة التالیة اختیاریة. ومع ذلك، وخالفًا لألسئلة المقترحة المدرجة في مجاالت التركیز من أ إلى ھـ، ستقوم إدارة التعلیم 
ه األسئلة من خالل استطالع الرأي الذي بكالیفورنیا بجمع أي معلومات تود ھذه الھیئات التعلیمیة المحلیة تقدیمھا رًدا على ھذ

 تدیره اإلدارة لجمع أسئلة البیانات المطلوبة المذكورة أعاله.

 [اختر كل ما ینطبق]ما المساعدة الفنیة األكثر فائدة فیما یتعلق باحتیاجات معدالت التسجیل المتوقعة والتقییم؟  .1

 Xدعم استطالعات رأي اآلباء لقیاس االھتمام بنماذج تقدیم الخدمات  .أ

بناء القدرة على تحلیل البیانات لدعم الموظفین من أجل تحسین توقعات التسجیل بناًء على السیاق  .ب
 المجتمعي

 Xمعلومات عن متطلبات األھلیة لمعدالت التسجیل المتوقعة عبر البرامج  .ج

[اختر كل ما ئدة فیما یتعلق بالعناصر المدرجة في مجال التركیز أ: الرؤیة واالتساق؟ ما المساعدة الفنیة األكثر فا .2
 ینطبق]

تعدیل ممارسات التدریس داخل الفصول الدراسیة لدعم نموذج برنامج مرحلة ما قبل ریاض األطفال  .أ
 Xلفة) الشاملة التابع للمنطقة (على سبیل المثال، الفصول الدراسیة المكونة من فئات عمریة مخت

 Xإنشاء فصول دراسیة شاملة، بما في ذلك تنفیذ التصمیم العام للتعلم  .ب

نماذج أو إطار عمل لصیاغة الرؤیة من مرحلة روضة األطفال إلى الصف الثالث مدعومة من الشركاء  .ج
 Xواآلباء 

التواصل بین نماذج للھیاكل اإلداریة التي تدعم برامج فعالة لمرحلة ما قبل ریاض األطفال الشاملة وتسھل  .د
برنامج فرص التعلم الموسع وبرامج التعلم والرعایة في مرحلة الطفولة المبكرة التي ال تخضع إلدارة 

 الھیئة التعلیمیة المحلیة

 دعم تطویر عقد برنامج والیة كالیفورنیا للتعلیم قبل المدرسي وتطبیقھ .ه

ملة ومرحلة روضة األطفال إلى الصف المساعدة الفنیة حول كیفیة دمج مرحلة ما قبل ریاض األطفال الشا .و
 في الخطة المحلیة للمساءلة والمراقبة التابعة للمنطقة التعلیمیة -الثالث 

توجیھات بشأن أفضل الممارسات من أجل االنتقال السلس من خالل سلسلة مرحلة روضة األطفال إلى  .ز
 Xالصف الثالث 

 Xألطفال االنتقالي االعتبارات المتعلقة بالقبول المبكر في برنامج ریاض ا .ح

ما المساعدة الفنیة األكثر فائدة فیما یتعلق بالعناصر المدرجة في مجال التركیز ب: المشاركة المجتمعیة والشراكات؟  .3
 [اختر كل ما ینطبق]



 دعم استطالعات رأي اآلباء وأنشطة المشاركة لفھم احتیاجات اآلباء ودعم اختیار المصادقة .أ

یة بما في ذلك أفضل الممارسات للتنسیق مع االستشاریین المھنیین دعم أنشطة المشاركة المجتمع .ب
، ومجالس سیاسات التربیة First 5المعتمدین، واتحادات الجودة المحلیة في كالیفورنیا، ولجان المقاطعات 

 المبكرة وغیرھا من جداول قیادة التعلم والرعایة المبكرة

توجیھات بأفضل الممارسات لتسجیل المزید من األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة في الفصول الدراسیة  .ج
 Xلبرنامج مرحلة ما قبل ریاض األطفال الشاملة وتقدیم الخدمات في بیئات شاملة 

وسعة، استراتیجیات لتلبیة متطلبات برنامج فرص التعلم الموسع من خالل نماذج مختلفة للتعلم والرعایة الم .د
بما في ذلك نماذج تمویل الدمج ومزج الطبقات لدعم تسع ساعات یومیًا وضمان بیئات ملمة تنمویًا من 

 Xأجل األطفال الصغار 

 Xزیادة االلتحاق ببرنامج مرحلة ما قبل ریاض األطفال الشاملة وتوعیة اآلباء بالبرامج  .ه

درجة في مجال التركیز ج: توظیف القوى العاملة والتعلم ما المساعدة الفنیة األكثر فائدة فیما یتعلق بالعناصر الم .4
 [اختر كل ما ینطبق]المھني؟ 

توجیھات إضافیة حول متطلبات القوى العاملة في برنامج مرحلة ما قبل ریاض األطفال الشاملة (برنامج  .أ
ي خدمات التعلم ریاض األطفال االنتقالي، برنامج والیة كالیفورنیا للتعلیم قبل المدرسي، وغیرھما من مقدم

 Xوالرعایة في مرحلة الطفولة المبكرة) 

خلق فرص تعلم مھني مشترك لمعلمي المدارس التمھیدیة والمدارس االبتدائیة داخل ھیئات التعلیمیة  .ب
 Xالمحلیة أو من خالل البرامج التي تدیرھا الھیئة التعلیمیة المحلیة والمؤسسة المجتمعیة 

لمین، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، توظیف معلمین ناطقین استراتیجیات لدعم استقدام المع .ج
 Xبعدة لغات، أو نماذج المجموعات، أو التلمذة الصناعیة، أو برامج اإلعداد 

تحدید محتوى فرص التعلم المھني ونوعھا ومدى تواترھا بالنظر إلى احتیاجات المجتمع ورؤیة مرحلة  .د
 خاصة بالھیئة التعلیمیة المحلیةروضة األطفال إلى الصف الثالث ال

 Xخلق فرص تعلم مھنیة لتزوید قادة المواقع بمزید من المعرفة في مرحلة الطفولة المبكرة  .ه

إقامة شراكات مع معاھد التعلیم العالي أو مجالس التعلیم المھني لدعم فرص التعلم المھني والحصول على  .و
 الشھادات

مشاركة فرص المنح والمنح الدراسیة لدعم الحصول على دعم االتصاالت لتعیین معلمین محتملین و .ز
 الدرجات العلمیة

 [اختر كل ما ینطبق]ما المساعدة الفنیة األكثر فائدة فیما یتعلق بدعم فرص التعلم المھني في مواضیع محددة؟  .5

 التفاعالت الفعالة بین البالغین واألطفال .أ

أطر و أسس التعلم قبل المدرسي في كالیفورنیااشیًا مع تطور تعلم القراءة والكتابة واللغة لدى األطفال (تم .ب
 )المناھج الدراسیة للتعلیم قبل المدرسي في كالیفورنیا



أطر و أسس التعلم قبل المدرسي في كالیفورنیاتطور تعلم الریاضیات والعلوم لدى األطفال (تماشیًا مع  .ج
 )المناھج الدراسیة للتعلیم قبل المدرسي في كالیفورنیا

أطر و أسس التعلم قبل المدرسي في كالیفورنیاالتطور االجتماعي والعاطفي لدى األطفال (تماشیًا مع  .د
 X) المناھج الدراسیة للتعلیم قبل المدرسي في كالیفورنیا

 Xالتحیز الضمني والممارسة المراعیة للمنظور الثقافي واللغوي  .ه

 Xالممارسات الداعمة للصدمات النفسیة والتعافي منھا  .و

 Xاختیار المناھج الدراسیة وتنفیذھا  .ز

 X إیجاد بیئات ملمة تنمویًا .ح

 X إدارة واستخدام تقییمات األطفال لالسترشاد بھا في التعلیمات .ط

ستراتیجیات الفصل الدراسي ثنائي إدعم المتعلمین المتحدثین بعدة لغات، بما في ذلك تطویر اللغة األم و .ي
 Xاللغة 

 Xالخاصة في بیئات شاملة، بما في ذلك التصمیم العام للتعلم  خدمة األطفال من ذوي االحتیاجات .ك

 Xإشراك األسر المتنوعة ثقافیًا ولغویًا  .ل

 [اختر كل ما ینطبق]ما المساعدة الفنیة األكثر فائدة فیما یتعلق بدعم آلیات تقدیم التعلم المھني المحدد؟  .6

 التوجیھ واإلرشاد .أ

 مع الزمالء مالحظات الفصول الدراسیة والدروس التوضیحیة .ب

 حلقات عمل مع مقدمي خدمات التطویر المھني الخارجیین .ج

 تنظیم حلقات عمل ودورات تدریبیة للتعلم المھني داخلیًا .د

 إدارة برنامج توجیھي .ه

ما المساعدة الفنیة األكثر فائدة فیما یتعلق بالعناصر المدرجة في مجال التركیز د: المناھج الدراسیة والتوجیھات  .7
 كل ما ینطبق] [اختروالتقییم 

أطر المناھج الدراسیة للتعلیم قبل و أسس التعلم قبل المدرسي في كالیفورنیاالتوجیھ حول كیفیة اعتماد  .أ
في بیئة برنامج مرحلة ما قبل ریاض األطفال الشاملة محددة (على سبیل المثال،  المدرسي في كالیفورنیا

 الفصول الدراسیة المكونة من فئات عمیة مختلفة)

التوجیھ حول اختیار أو تطویر أو دمج المناھج الدراسیة الملمة من الناحیة التنمویة وتنسیق المناھج  .ب
 Xالدراسیة عبر صفوف الطفولة المبكرة 

التوجیھ وتقدیم أفضل الممارسات حول كیفیة مراقبة ودعم دقة المناھج الدراسیة في بیئات برنامج مرحلة  .ج
 Xما قبل ریاض األطفال الشاملة 



ستراتیجیات إدارة السلوك لضمان إالتوجیھ حول كیفیة دعم الممارسات الفعالة لتنظیم الفصول الدراسیة و .د
 Xبیئة تعلیمیة إیجابیة لمجموعة متنوعة من طالب مرحلة ما قبل ریاض األطفال الشاملة 

ل ریاض التوجیھ حول الممارسات التعلیمیة لدعم األطفال ذوي االحتیاجات الخاصة في مرحلة ما قب .ه
األطفال الشاملة (على سبیل المثال، تنفیذ التصمیم العام للتعلم، وتقدیم خدمات متخصصة في الفصل 

ستراتیجیات االجتماعیة والعاطفیة مثل النموذج الھرمي) الدراسي باستخدام نماذج األقران، وتنفیذ اإل
ة لدعم األطفال ذوي االحتیاجات والشراكات مع مقدمي خدمات التعلم والرعایة في مرحلة الطفولة المبكر

 Xالخاصة 

استراتیجیات تعلیمیة محددة لدعم مھارات محددة بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، التطور  .و
 Xاالجتماعي والعاطفي لألطفال وتطویر اللغة األم 

 Xالتوجیھ بشأن االختیار التقییم المناسب واستخدامھ  .ز

 اللغة أو ثنائیة اللغة التوجیھ بشأن إنشاء برامج مزدوجة .ح

ما المساعدة الفنیة األكثر فائدة فیما یتعلق بتنفیذ خبرات التعلیم المبكر العملیة والتفاعلیة والملمة تنمویًا لطالب مرحلة  .8
 [اختر كل ما ینطبق]ما قبل ریاض األطفال الشاملة؟ 

 Xاستخدام الوسائل الیدویة لتنمیة المھارات الحركیة الدقیقة  .أ

 Xتوازن في التدریس والتعلم یتضمن كالً من األنشطة التي یبدأھا الطفل ویرشدھا المعلم دمج نھج م .ب

تیسیر تنمیة مھارات التفكیر النقدي من خالل عملیة البحث (على سبیل المثال، المنھج العلمي) لتعزیز  .ج
 تجارب تعلم األطفال

 Xاستخدام مجموعات متباینة تشمل الخبرات الفردیة والصغیرة والكبیرة  .د

 Xمراعاة ھیكل الروتین الیومي لتعزیز تجارب التعلم الفردیة والجماعیة  .ه

 Xالتشجیع على اللعب الھادف واالختیار والتفاعالت االجتماعیة والتعاون  .و

برى داخل الفصل الدراسي وفي البیئة توفیر الوقت والمساحة لألطفال لتنمیة المھارات الحركیة الك .ز
 الخارجیة

 Xاستخدام المعرفة الخاصة بتنمیة الطفل لتوجیھ النھج التعلیمیة  .ح

 Xتوفیر بیئات غنیة باللغات وإلمام بالقراءة والكتابة  .ط

التخطیط المتعمد للممارسات والمناھج الملمة تنمویًا لتلبیة االحتیاجات الفردیة لألطفال في الفصول  .ي
 Xیة المشتركة الدراس

 تیسیر التطویر واالستكشاف من خالل الفن .ك

 دمج الممارسات الشاملة .ل

 Xدعم تطویر اللغة األم واللغة اإلنجلیزیة للطالب  .م



یعمل دمج المواد والوسائل التي تمثّل األطفال ثقافیًا على دعم اللعب الدرامي الذي یلھم المشاركة  .ن
 Xوالتواصل وفھم التنوع 

 Xلیم التصمیم العام للتع .س

 Xتطویر متكامل للغة اإلنجلیزیة  .ع

ما المساعدة الفنیة األكثر فائدة فیما یتعلق بالعناصر المدرجة في مجال التركیز ھـ: مرافق وخدمات وعملیات الھیئة  .9
 [اختر كل ما ینطبق]التعلیمیة المحلیة؟ 

 Xالتوجیھ حول كیفیة تعدیل فصل دراسي في المدرسة االبتدائیة لخدمة األطفال الصغار  .أ

 ستراتیجیات لمعالجة مسائل النقل المتعلقة بالوصول إلى مرحلة ما قبل ریاض األطفال الشاملة والتسجیلإ .ب

والوقت  ستراتیجیات التي تضمن حصول طالب ریاض األطفال االنتقالي على الوجباتتوجیھات لدعم اإل .ج
 الكافي لتناول الطعام

إجراء تعدیالت على أنظمة بیانات المنطقة التعلیمیة لدعم الوصول إلى بیانات تقییم برنامج مرحلة ما قبل  .د
 ریاض األطفال الشاملة وغیرھا من المعلومات ذات الصلة عبر إعدادات المجتمع والمدارس االبتدائیة

ن غیر تابعین للھیئة یم التعلم المبكر الُمدارة من قبل مسؤولأفضل الممارسات لمنع استبدال برامج تعلی .ه
 التعلیمیة المحلیة في مدارس الھیئة التعلیمیة المحلیة وبرامج النقل لخدمة األطفال األصغر سنًا

  



 التعریفات -الملحق األول 
لشاملة. یمكن االطالع على التعریفات التالیة ضروریة من أجل جھود التخطیط لبرنامج مرحلة ما قبل ریاض األطفال ا

 مصطلحات وتعریفات إضافیة في وثیقة التوجیھ:

ھي سلسلة متصلة من التعلم من مرحلة ما قبل المدرسة حتى  ):P–3مرحلة روضة األطفال إلى الصف الثالث ( ●
تساق الصف الثالث والتي یمكن دعمھا بممارسات متعمدة في الفصل الدراسي والمدرسة ومستویات القیادة التي ا

المناھج الدراسیة والتقییم وفرص التعلم المھني لضمان أن التعلیم یعتمد على المعرفة والمھارات التي یكتسبھا 
 األطفال أثناء انتقالھم عبر الصفوف والبیئات.

تشیر إلى ریاض األطفال االنتقالي باإلضافة إلى برنامج والیة كالیفورنیا  ):UPKمرحلة ریاض األطفال الشاملة ( ●
للتعلیم قبل المدرسي والتربیة المبكرة وخدمات التعلیم الخاص الموسعة في مرحلة الطفولة المبكرة التي یمكن 

م بین الثالثة والرابعة للعائالت االختیار من بینھا لخلق فرص تعلیم مبكر غنیة لجمیع األطفال الذین تتراوح أعمارھ
خالل العام أو العامین السابقین لریاض األطفال. في األحیاء ذات االحتیاجات العالیة، تشجع إدارة التعلیم بكالیفورنیا 

بشدة الھیئات التعلیمیة المحلیة على النظر في إقران برامج ریاض األطفال االنتقالي مع الحصول على برنامج 
مج والیة كالیفورنیا للتعلیم قبل المدرسي لألطفال الذین تتراوح أعمارھم بین الثالثة والرابعة التربیة المبكرة وبرنا

والمؤھلین من خالل الدخل لتعزیز جودة البرنامج، إما من خالل برنامج التربیة المبكرة أو برنامج والیة كالیفورنیا 
شراكة تعاقدیة مع إحدى المؤسسات المجتمعیة التي تدیر  للتعلیم قبل المدرسي التابع للھیئة التعلیمیة المحلیة أو عبر

 برنامج التربیة المبكرة أو برنامج والیة كالیفورنیا للتعلیم قبل المدرسي.
یعني السنة األولى من برنامج ریاض األطفال مدتھ عامین، یخدم األطفال في سن  ):TKریاض األطفال االنتقالي ( ●

 48000یستخدم منھًجا معدًال لریاض األطفال مناسبًا للعمر والتنمیة (المادة الرابعة بغض النظر عن الدخل الذي 
 ).[d]من قانون التعلیم 

لخدمة  26-2025یشیر إلى توسیع ریاض األطفال االنتقالي بحلول  ):UTKریاض األطفال االنتقالي الشامل ( ●
عام، بغض النظر عن الدخل، ما یوفر سبتمبر من كل  1جمیع األطفال الذین یبلغون الرابعة من اعمارھم بحلول 

عاًما من فرص التعلم الغنیة في العام السابق لریاض األطفال والتي یمكن للعائالت االختیار من بینھا كجزء من نظام 
 التعلیم العام في كالیفورنیا.

ي تمولھ الدولة في یعد أكبر برنامج للتعلیم قبل المدرس ):CSPPبرنامج والیة كالیفورنیا للتعلیم قبل المدرسي ( ●
البالد. تشمل خدمات الیوم الجزئي والیوم الكامل لألطفال المؤھلین الذین تتراوح أعمارھم بین الثالثة والرابعة. یوفر 

منھًجا دراسیًا أساسیًا مناسبًا من الناحیة التنمویة والثقافیة واللغویة لألطفال الذین یتم خدمتھم. یوفر البرنامج أیًضا 
ة ووجبات خفیفة لألطفال، وتثقیف اآلباء، واإلحاالت إلى الخدمات الصحیة واالجتماعیة للعائالت، وجبات رئیسی

وفرص تطویر المھارت الوظیفیة للموظفین. یتم إدارة البرنامج من خالل الھیئات التعلیمیة المحلیة والكلیات 
 غیر الربحیة.ووكاالت العمل المجتمعي والھیئات الحكومیة المحلیة والوكاالت الخاصة 

یشمل ھذا برامج التعلم قبل المدرسة، وبعد المدرسة، وفي الصیف، أو بین الدورات التعلیمیة التي  التعلم الموسع: ●
تركز على تطویر االحتیاجات واالھتمامات األكادیمیة واالجتماعیة والعاطفیة والجسدیة للطالب من خالل تجارب 

التشریعیة إلى أن تركز برامج التعلم الموسع على الطالب، وتوجھا نحو تحقیق  التعلم العملیة والجذابة. وتھدف الھیئة
النتائج، وإشراك الشركاء المجتمعیین، وإكمال أنشطة التعلم في الیوم الدراسي العادي والسنة الدراسیة، ولكنھا ال 

 تكررھا.
مدرسة والمدرسة الصیفیة لبرنامج یوفر التمویل لبرامج إثراء ما بعد ال ):ELO-Pبرنامج فرص التعلم الموسع ( ●

ریاض األطفال االنتقالي حتى الصف السادس. ویتم تعریفھ على أنھ خدمات مقدمة باإلضافة إلى عملیات الیوم 
الدراسي العادي والسنة الدراسیة، لتوفیر برامج تعلم موسع لیوم كامل وسنة كاملة لتلبیة احتیاجات األسر العاملة 

ریاض األطفال االنتقالي حتى الصف السادس، كما تقدم برامج إثراء للتعلم الموسع للطالب.  التي یلتحق أطفالھا في
یُعرف الیوم الكامل على أنھ فرص التعلم الموسع الشخصیة قبل المدرسة أو بعدھا، عند إضافتھا إلى الدقائق 

رص التعلم الموسع في كل یوم التعلیمیة الیومیة، والتي ال تقل عن تسع ساعات من الوقت التعلیمي المشترك وف
یوًما من البرامج في الصیف وما بین الفترات لمدة ال تقل عن تسع  30تعلیمي. تتضمن السنة الكاملة ما ال یقل عن 

 ساعات من فرص التعلم الموسع الشخصیة یومیًا.



ال منذ الوالدة وحتى مرحلة تشیر إلى سلسلة البرامج التي تخدم األطف التعلیم والرعایة في مرحلة الطفولة المبكرة: ●
التعلیم قبل المدرسي أو دخول المدرسة، فضالً عن الرعایة الموسعة لدعم األطفال في سن المدرسة مع الرعایة قبل 

المدرسة وبعدھا باإلضافة إلى جداول زمني باإلجازات. وتشمل رعایة الطفل العامة، والتربیة المبكرة في مرحلة 
المبكرة، وبرامج التعلم والرعایة المجتمعیة في مرحلة الطفولة المبكرة، ومقدمي خدمات  الطفولة المبكرة والتربیة

 رعایة األطفال األسریة، ورعایة األسرة واألصدقاء والجیران.
تشیر إلى سلسلة البرامج والخدمات (خیارات التعلم والرعایة في مرحلة الطفولة المبكرة  التعلیم والرعایة الموسعة: ●

تعلم الموسع) المتاحة باإلضافة إلى عملیات الیوم الدراسي العادي والسنة الدراسیة، لتوفیر الرعایة لیوم وخیارات ال
كامل وسنة كاملة لتلبیة احتیاجات األسر العاملة التي یلتحق أطفالھا بریاض األطفال االنتقالي أو ریاض األطفال. 

ل المدرسة أو بعدھا، عند إضافتھا إلى الدقائق التعلیمیة یُعرف الیوم الكامل على أنھ برنامج أو رعایة شخصیة قب
الیومیة، والتي توفر ما ال یقل عن تسع ساعات من الوقت التعلیمي المشترك وفرص التعلم الموسع في كل یوم 

 یوًما من البرامج في الصیف وما بین الفترات لمدة ال تقل عن تسع 30تعلیمي. تتضمن السنة الكاملة ما ال یقل عن 
ساعات من فرص التعلم الموسع الشخصیة یومیًا. وتشمل التمویل المخصص لدعم التعلیم والرعایة الموسعة لألطفال 

الملتحقین بریاض األطفال االنتقالي بما في ذلك برنامج فرص التعلم الموسع وبرنامج والیة كالیفورنیا للتعلیم قبل 
من إدارة التعلیم المبكر في إدارة التعلیم بكالیفورنیا. وقد تتاح  المدرسي، على النحو الموضح في التوجیھات المقدمة

فرص إضافیة للرعایة المدعومة للعائالت المؤھلة، مثل قسائم رعایة األطفال والبرنامج العام لرعایة األطفال في 
 سن المدرسة.

  



 أسئلة إضافیة تتعلق بالتخطیط األعمق -الملحق الثاني 
اختیاریة تتعلق بالتخطیط للھیئات التعلیمیة المحلیة المستعدة لتطویر خطط مرحلة ریاض األطفال یتضمن ھذا القسم أسئلة 

 الشاملة ومرحلة روضة األطفال إلى الصف الثالث األكثر تقدًما.

أكثر  تم وضع ھذه األسئلة اإلضافیة لدعم تطویر الھیئة التعلیمیة المحلیة من أجل خطة محلیة لمرحلة ریاض األطفال الشاملة
شمولیة. یمكن أن تستخدم الھیئات التعلیمیة المحلیة أیًضا ھذه األسئلة كأداة لدمج مرحلة ریاض األطفال الشاملة في الخطط 

الحالیة للھیئة التعلیمیة المحلیة مثل الخطة المحلیة للمساءلة والمراقبة. یتعین على الھیئة التعلیمیة المحلیة تقییم استعدادھم 
سئلة التخطیط األعمق ھذه في عملیة التخطیط األولیة وإعادة تقییم استعدادھم طوال تنفیذ خطتھم لمرحلة إلدراج أي من أ

 ریاض األطفال الشاملة.

 مجال التركیز أ: الرؤیة واالتساق

من تطبیق الھیئة  اإذا كان لدى الھیئة التعلیمیة المحلیة خطة للتعلیم قبل المدرسي بوالیة كالیفورنیا (باعتبارھا جزءً  .1
التعلیمیة المحلیة لعقد برنامج والیة كالیفورنیا للتعلیم قبل المدرسي)، فما التحدیثات التي ترغب الھیئة التعلیمیة 

 [إجابة مفتوحة]المحلیة في إجرائھا من أجل أن یعكس تفسیر برنامج الھیئة تنفیذ ریاض األطفال االنتقالي؟ 

لیة تكوین فرق قیادة للھیئة التعلیمیة المحلیة مستمرة واإلبقاء علیھا والتیسیر لھا ھل تعتزم الھیئة التعلیمیة المح .2
 [إجابة مفتوحة]للتركیز على التعبیر والتنسیق الفعال لمرحلة روضة األطفال إلى الصف الثالث عبر الھیئة؟ 

ع طالب مرحلة روضة األطفال إلى كیف ستدعم الھیئة التعلیمیة المحلیة المواقع في توفیر انتقاالت منسقة جیًدا لجمی .3
 [إجابة مفتوحة]الصف الثالث أثناء انتقالھم عبر الصفوف الدراسیة؟ 

كیف تعتزم الھیئة التعلیمیة المحلیة اإلبالغ عن أھمیة سلسلة مرحلة روضة ریاض األطفال إلى الصف الثالث عبر  .4
 [إجابة مفتوحة]جیة للمنطقة التعلیمیة)؟ مجموعة كبیرة من الجماھیر (بما في ذلك الجماھیر الداخلیة والخار

حدد العملیات واألدوات التي ستستخدمھا الھیئة التعلیمیة المحلیة لتعزیز فھم التطور في مرحلة الطفولة المبكرة  .5
واإلداریین في المدارس االبتدائیة (بما في ذلك ریاض األطفال االنتقالي)  ینریوالمد نمعلمیالوتیسیر التواصل بین 

 [إجابة مفتوحة]مالءمة مرحلة روضة األطفال إلى الصف الثالث؟ لدعم 

 مجال التركیز ج: توظیف القوى العاملة والتعلم المھني

ستراتیجیات التي تعتزم الھیئة التعلیمیة المحلیة االستفادة منھا لتوظیف معلمین ناطقین بعدة لغات للتدریس في ما اإل .1
 [إجابة مفتوحة]البرامج ثنائیة اللغة؟ 

 [إجابة مفتوحة]كیف تخطط الھیئة التعلیمیة المحلیة لتقییم تنفیذ بنى التعلم المھني لضمان كفاءتھا؟  .2

 مجال التركیز د: المناھج الدراسیة والتوجیھات والتقییم

صف كیف تخطط الھیئة التعلیمیة المحلیة لتأسیس والحفاظ على سلسلة متصلة لمرحلة روضة األطفال إلى الصف  .8
أطر المناھج ة ومراعیة للمنظور الثقافي واللغوي لتوفیر منھج دراسي متكامل وقوي یرتكز على الثالث متسق

أطر المناھج و معاییر الوالیة األساسیة المشتركة في كالیفورنیاو الدراسیة للتعلیم قبل المدرسي في كالیفورنیا
 [إجابة مفتوحة]. الدراسیة

الموحدة اتخاذھا إلنشاء أو توسیع برامج متعددة اللغات عبر سلسلة مرحلة ما اإلجراءات التي تعتزم الھیئة التعلیمیة  .9
روضة األطفال إلى الصف الثالث بناًء على عدد الطالب واحتیاجات األسرة ؟ (إذا لم یكن لدى الھیئة التعلیمیة 



الثالث، فحدد المحلیة خطط إلنشاء أو توسیع برامج متعددة اللغات عبر سلسلة مرحلة روضة األطفال إلى الصف 
 [إجابة مفتوحة]كیفیة تقییم الھیئة التعلیمیة المحلیة ھذه الفرص للمضي قدًما.) 

ما التخطیط واإلجراءات الالزمة الستیعاب خدمة تقدیم الوجبات اإلیجابیة، وكیف ستكیف الھیئة التعلیمیة المحلیة  .10
 وحة][إجابة مفتبرنامج الوجبة الشاملة لطالب ریاض األطفال االنتقالي؟ 

 مجال التركیز ھـ: مرافق وخدمات وعملیات الھیئة التعلیمیة المحلیة

ھا على الخطة الرئیسیة للمرافق التابعة للھیئة لضمان ءصف التغییرات التي تعتزم الھیئة التعلیمیة المحلیة إجرا .4
لألطفال والعائالت.  اتساقھا مع أھداف مرحلة روضة األطفال إلى الصف الثالث المتمثلة في إنشاء انتقاالت سلسة

 [إجابة مفتوحة]

حدد كیف تخطط الھیئة التعلیمیة المحلیة لضمان إدراج طالب ریاض األطفال االنتقالي في جمیع أحكام أنظمة الدعم  .5
، وعند الضرورة ، إرشادات التعلیم الخاص، مع التركیز على التدخل المبكر )MTSSمتعددة المستویات (

 [إجابة مفتوحة]وممارسات الدمج لتوجیھ الدعم والبیئات األقل تقییًدا. 

) ونظام بیانات SISحدد أي تعدیالت تعتزم الھیئة التعلیمیة المحلیة إدخالھا على نظام معلومات المتعلق بالطالب ( .6
إمكانیة وصول المعلمین واإلداریین إلى البیانات من مرحلة المدرسة التمھیدیة حتى الصف الثالث. التقییم لضمان 
 [إجابة مفتوحة]
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