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قم باإلعجاب واملتابعة واالشرتاك:

خطة املسؤولية

للمراقبة املحلية

www.sanjuan.edu/lcap

توفر خطة املسؤولية واملراقبة املحلية ملديرية تربية سان وان ()LCAP
تعريفات وإرشادات إضافية للعمل املراد تنفيذه يف خطتنا االسرتاتيجية.
ومبوجب نظام متويل املدارس الجديد لوالية كاليفورنيا ،فإن كل مديرية
مطالبة بوضع خطة  LCAPتصف الجهود يف مثانية مناطق لها األولوية يف الوالية
وتتم معالجتها وربطها بنتائج الطلبة التي يتم دعمها من قبل املوارد املناسبة.
ويف كل عام نقوم مبراجعة خطة  LCAPالخاصة استنادا ً إىل البيانات وردود األفعال التي
تم جمعها من الطالب واآلباء واملوظفني ورشكاء املجتمع .لخطة املسؤولية للمراقبة املحلية
هدفان يدعام الخطة االسرتاتيجية:
•الهدف األول:تحسني ودعم تعليم الطالب لغلق فجوات اإلنجازات وضامن استعداد
جميع الطالب للتخرج وملرحلة الكلية والوظيفة.
معظم العمل انعكس يف خطط العمل
لالسرتاتيجيات واحد و أربعة
•الهدف الثاين:تبني ثقافات مديرية الرتبية واملدارس التي تتسم باالحرتام
والتعاون وتضمن النجاح األكادميي والرفاهية االجتامعية /العاطفية لكل
طالب.
معظم العمل انعكس يف خطط العمل
لالسرتاتيجيات اثنني وثالثة
تعترب خطة  LCAPوالخطة اإلسرتاتيجية م ًعا وبالتناغم مخططاً
لعمل املديرية املستقبيل.

النهج

العملية

يف أكتوبر  ،2014اجتمع  26فر ًدا من فريق التخطيط وتعاونوا يف العمل عىل مراجعة الخطة االسرتاتيجية لسان وان املوحدة ،والتي كانت قد طورت يف عام
 .2010وتكون فريق التخطيط من الطالب واآلباء ورشكاء املجتمع وأحد أعضاء مجلس اإلدارة ومعلمني وكادر مصنف وإداريني.
أكد فريق التخطيط عىل مجموعة املعتقدات واملهمة املشرتكة ملديرية الرتبية من الخطة االسرتتيجية السابقة ومستمرين يف توفري التوجيه الرصني ملديرية الرتبية.
قام الفريق مبراجعة أهداف مديرية الرتبية وطور أربع اسرتاتيجيات جديدة تسلط الضوء عىل جوانب العمل التي يتم العمل عليها يف الخمس سنوات القادمة.
تم توزيع االسرتاتيجيات األربعة عىل فرق تخطيط العمل املكونة من الطالب واآلباء وكادر التدريس ورشكاء املجتمع وقادة املديرية .واستمرت اللقاءات بني الفرق
ملدة تزيد عىل  13أسبو ًعا لتحليل وبحث كل اسرتاتيجية وتطوير مجموعة من خطط العمل التي يرون الحاجة إليها لتحقيق كل اسرتاتيجية بصورة كاملة.
تم تداول خطط العمل من قبل فريق التخطيط يف بداية يونيو .واستمع الفريق إىل عروض املجموعة وطرح أسئلة استفهامية ودرس بعناية مجموعة الخطط
املقدمة إليه .وتم مراجعة الخطط بنا ًء عىل ردود األفعال.
ويف يونيو  ،2015اعتمد مجلس التعليم باإلجامع الخطة االسرتاتيجية الكاملة.

اإلسرتاتيجية 4

خطط العمل

•تطبيق معايري علم أصول الرتبية والتدريس املنظمة الفعالة واملتجاوبة املوجهة إىل الرتكيبة السكانية لكل مدرسة ،باإلضافة إىل االحتياجات األكادميية
لطالبنا من ذوي األعراق املختلفة والطالب من ذوي الدخل املتدين ومتعلمي اللغة اإلنجليزية لتحسني تعليم الطالب.
•تطبيق نظام مستمر ومنسق للمداخالت األكادميية والسلوكية والدعم يف كافة املواقع لترسيع اإلنجاز وتعزيز اإلنصاف وزيادة الرتابط بني طالبنا ممن
كان أداؤهم أقل من املتوقع
•تعيني طاقم تدريس فعال وداعم بحيث يكون منوذ ًجا توجيه ًيا يحتذى به ويعكس تنوع املديرية ويستويف االحتياجات اللغوية للمجتمع لتطوير التعليم
لجميع الطالب
•معالجة العوائق أمام إنجازات الطالب من خالل التحليل الدقيق واملراجعة وتطبيق املامرسات والسياسات واإلجراءات لضامن الحصول عىل تعليم حثيث
لكافة الطالب بصورة عادلة
•تطبيق إطار عمل للمشاركة يف املحادثات التشجيعية التي تعزز األفكار الفردية والشمولية لتفعيل ثقافة مديرية تربية سان وان املوحدة والحفاظ عليها.

اإلسرتاتيجية 4
شامل للموارد ،باإلضافة إىل دعم طالبنا من ذوي األعراق األخرى والطالب من ذوي الدخل املتدين ومتعلمي
سوف نضمن نظا ًما ً
اللغة اإلنجليزية لتعزيز رفاهيتهم ونجاحهم.

اإلسرتاتيجية 3

خطط العمل

•تطوير وتطبيق معايري خدمة العمالء والتدريب لضامن
الصالت التعاونية بني كافة الطالب وطاقم التدريس
والعائالت وأعضاء املجتمع واملساندات الخارجية
•تطبيق أنظمة تخطيط ومساهمة باآلراء تشمل مشاركات
املشاركني املتأثرين لدعم اتخاذ القرار بصورة فعالة،
باإلضافة إىل التعاون والتطوير املستمر
•إيجاد موارد تدعم املدارس واألقسام يف تأسيس رشاكات
مستدمية تركز عىل الكفاءات التشغيلية وتعليم الطالب
•تطبيق نظام عىل مستوى املديرية لتشجيع روح العمل
التطوعي داخل وخارج الفصل الدرايس وتنظيم املوارد
لدعم فرص خدمة التعليم وتواصل مجتمعي أكرث قوة
•تطوير وتطبيق عملية توجيهية للعائالت لضامن الوعي
والوصول إىل املوارد واملعلومات ليكونوا رشكاء فاعلني يف
تعليم أبنائهم
•تطوير وتطبيق عملية توجيهية للموظفني تسمح ألعضاء
طاقم التدريس باستيعاب مهامت وأهداف املديرية
والوصول إىل املوارد املتاحة ومتكينهم من املساهمة بنا ًء
عىل مجموعة مشرتكة من القيم والطموحات

اإلسرتاتيجية 3
سوف نضمن وجود صالت تعاونية بني الطالب وطاقم التدريس والعائالت
وأعضاء املجتمع ومجموعات املوظفني واملساندات الخارجية إليجاد رشاكات
تعتمد عىل االحرتام املتبادل واالحتياجات واألهداف واملوارد املشرتكة
والحفاظ عليها.

.

اإلسرتاتيجية 2

خطط العمل

•تطبيق املامرسات التعليمية التي تثمن الروابط بني الجسم السليم والعقل
السليم والروح النافعة وتدعم تعلم الطالب والتواصل واإلنجاز املدريس
•تطوير وتطبيق نظام تشجيعي عىل مستوى املديرية ملخاطبة اإلدراك
واالجتامعيات/العواطف والظروف األرسية وعوائق التواصل التي يواجهها طالبنا

•تطبيق نظام من هياكل الدعم لتمكني الطالب من حرية االنتقال
خالل فرتتهم الدراسية مع اإلحساس الكامل بالذات واألهمية والقدرة
واملعرفة املبارشة بكيفية السعي بنشاط والحفاظ عىل صحة جيدة
•تحديد االسرتاتيجيات وصياغتها ودمجها إليجاد مناخ مدريس آمن
ومدروسا من الناحية الثقافية.
وداعم بحيث يكون مناخًا مالمئًا تطويريًا
ً

اإلسرتاتيجية 2
سنقوم بصياغة ودمج العادات واملعرفة الرضورية لتطوير جسد وعقل وروح سليمة
تضمن النمو والنجاح داخل الفصل الدرايس وخارجه.

اإلسرتاتيجية 1

خطط العمل

•تنفيذ ودعم املامرسات التعليمية الفعالة املرتكزة عىل الطالب
والتي تسمح مبشاركة كافة الطالب من خالل أساليب جادة
ومصممة فردياً وترتكز عىل البيانات وتعتمد عىل األبحاث وتدعم
االستعداد للحياة الجامعية واملهنية.
•تطبيق دورات مستمرة ملامرسات يتم تصميمها جامعياً ومدمجة يف
الوظيفة وتعتمد عىل البيانات لتحقيق الهدف وتشجيع النمو املهني يف
كل موقع من مواقع املدرسة ،عىل أن تكون متسقة مع مهمة وأهداف
مديرية تربية سان وان.
•تصميم وتطبيق مامرسات تعاونية تعزز املسؤولية املشرتكة لرفع مستوى
مهارات وكفاءة املوظفني إىل الحد األٌقىص.
•تطبيق نظام التواصل وإبداء اآلراء الذي يسمح لكافة الطالب باملشاركة
يف مناقشة وتحديد وتنفيذ اسرتاتيجيات تطوير املدرسة ،لتكون تلك
االسرتاتيجيات مبتكرة ومتناسقة وملبية الحتياجات الطالب.
•تنفيذ املامرسات التعليمية الفعالة التي تبني العالقات ،وتؤدي إىل
إرشاك الطالب يف تحديد األهداف ،والتشجيع عىل التفكري
املستمر بحيث يتم يتعلم كل طالب بطريقة تناسبه.
•تأسيس وتطبيق مامرسات تعليمية تؤسس مهارات
االستعداد للحياة الجامعية واملهنية وتعزز الخيارات
فرصا تسمح لكافة
التدريبية وتخلق ً
الطالب بالتعرف عىل املجاالت
املختلفة.

اإلسرتاتيجية1
سوف نصمم ونطبق نظا ًما تعليم ًيا يحرتم األهداف الفردية
للطالب وأحالمه ،يف الوقت الذي يتبنى فيه الجاهزية للحياة
الجامعية واملهنية يف بيئة تدعم الرفاهية االجتامعية والعاطفية
والبدنية.

الثوابت االسرتاتيجية

•لن نتخىل عن أي طالب.
•سنعمل عىل أن تكون املدرسة آمنة جسامن ًيا وعاطف ًيا مع بيئة
تشجع عىل التعلم.
•سوف يكون هناك توافق دائم بني خطط املدرسة والربامج
والخطة االسرتاتيجية ملديرية الرتبية.
•لن نتهاون مع السلوك أو اللغة التي تهني كرامة أو قيمة أي
شخص أو مجموعة.
•لن تقبل أي برامج أو خدمات جديدة إال إذا:
•كانت متوافقة مع الخطة االسرتاتيجية.
•كانت منافعها تربر بشكل واضح النفقات املخصصة لها.
•تم أخذ التطوير املهني وتقييم الربنامج والتواصل مع
املشاركني يف الحسبان.
•لن يتم اإلبقاء عىل أي برنامج إال إذا أسهم بصورة مثالية يف
تحقيق الهدف واستمرت املنافع منه يف تربير النفقات.
•لن نتهاون مع أي أداء غري فعال من قبل أي من موظف.

أهدافنا

•سيشارك كل طالب يف التعلم واملثابرة عىل تحقيق أهداف النمو األكادميية مع إظهار اإلبداع واالبتكار واالستعداد للنجاح يف املستوى
التايل ومواصلة تحقيق أحالمهم.
•سيتعني عىل كل طالب تطوير أسلوب حياة صحي واملحافظة عليه لتقوية رفاهيته االجتامعية والعاطفية والبدنية.
•سيظهر كل طالب قوة شخصيته والدفاع عن حقوقه ومساهمته بصورة إيجابية يف عائلته ومدرسته ومجتمعه.

مهمتنا

تقديرا ً للتنوع والتميز فإن مهمة مديرية تربية سان وان هي تعليم وإلهام الطلبة
للنجاح باإلضافة إىل املسؤولية يف تطوير العامل بصورة جذرية عن طريق توفري مواد
تعليمية مبتكرة ودقيقة وتركز عىل الطالب وتوفري برامج يف مجتمع تعليمي سليم
ومتآلف ومتعاون.

املعتقدات املشرتكة

نؤمن أن:

•كل شخص هو شخص مميز وله حق املساواة مع اآلخرين.
•ميكن لكل شخص أن يتعلم وسوف يتعلم.
•يتعلم األشخاص بطرق مختلفة وبرسعات مختلفة.
•التعليم مسؤولية مشرتكة بني الطالب والعائالت واملعلمني وهيئة التدريس واملجتمع.
•يؤدي التعليم ذو النوعية الجيدة إىل املزيد من الفرص يف حياة الشخص.
•يؤدي تحدي األشخاص لتلبية التطلعات العالية إىل نتائج استثنائية ومتميزة يف التعليم.
•رعاية العالقات واالهتامم بالبيئة الصحية أمر رضوري لنجاح األشخاص.
•التنوع ثروة قيمة قوي ترثي مجتمعنا.
•يعتمد التطور الشخيص ورفاهية املجتمع عىل املسؤولية الفردية.
•ميكن لكل فرد أن ينتفع عندما يسهم األفراد طواعية يف رفاهية اآلخرين.
•األمانة والنزاهة أمران رضوريان لبناء عالقات الثقة.
•الحصول عىل تعليم عام جيد هو أمر رضوري لدميقراطيتنا.
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