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ﺷﻧﺎﺧت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﻧﺗرول و ﺣﺳﺎﺑدھﯽ ﻣﺣﻠﯽ )(LCAP
ﺑﺧش  :۴ﺗﻐﯾﯾرات ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی در ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﻧﺗرول و ﺣﺳﺎﺑدھﯽ ﻣﺣﻠﯽ ۲۰۱۹-۲۰۱۸
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﻧﺗرول و ﺣﺳﺎﺑدھﯽ ﻣﺣﻠﯽ

) ،(LCAPﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺣوزه ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﺳن وان ﺷراﯾط

آﻣوزﺷﯽ ،ﻣﺣﯾط ﻣﮑﺗب و ﭘﯾﺷرﻓت ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺑرای ﺗﻣﺎم ﺷﺎﮔردان ،ﺑﺧﺻوص ﺑرای ﺷﺎﮔردان
آﻣوزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و ﺟواﻧﺎن ﮐم در آﻣد و ﺟواﻧﺎن ﺗﺣت ﭘرورش ﺑﮭﺑود ﻣﯽ ﺑﺧﺷد .اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﮫ ﺳﺎﻟﮫ
ﺑر اﺳﺎس ﺷواھد و ﻧظرﯾﺎت اﺷﺧﺎص ذﯾﻧﻔﻊ ﺗدوﯾن ﮔردﯾده اﺳت.
در اﯾن ﺳﺎل ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣرﺗﺑط ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻣورد ﻧظر ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔردﯾده و ﺑﮫ ﻧظرﯾﺎت واﻟدﯾن ،ﺷﺎﮔردان،
ﮐﺎرﻣﻧدان ،ﮔروه ھﺎی ﻣذاﮐره ﮐﻧﻧده و دﯾﮕران ﮔوش داده ﺷده ﺗﺎ ﺗﺷﺧﯾص ﮔردد ﮐﮫ ﮐدام ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﻣوﺛر
ﺑوده و ﮐدام ﺑﺧش ھﺎ ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑﮭﺑود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ھﻣﭼﻧﺎن ﻧظرﯾﺎت ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﺷوره دھﯽ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﻧﺗرول و
ﺣﺳﺎﺑدھﯽ ﻣﺣﻠﯽ  ،ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻣﺷوره دھﯽ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺣوزه ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ،ﺑورد ﻣﮑﺗب و ﺳﺎﯾر ﮔروه ھﺎ در ﺟرﯾﺎن
ﺳﺎل ﻧﯾز ﺟﻣﻊ آوری ﻣﯾﮕردﯾد .ﺑﺎ ﻧظرداﺷت ﺗﻣﺎم ﻧﺗﺎﯾﺞ و ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ ،ﺑرﺧﯽ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻋﺎی ﻋﻣﻠﯽ ﺟﮭت
ﺗﺻوﯾب ﺑﮫ ﺑورد ﻣﮑﺗب ارﺳﺎل ﻣﯾﮕردﯾد.
ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻧﺷﺎن دھﻧده ﭘﯾﺷرﻓت داﻧش آﻣوزان زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،ﭘﯾﺷرﻓت در ﻣﮭﺎرت ﺧواﻧش ﺷﺎﮔردان دوره
ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﺗﺎ ﺻﻧف دوم ،ﭘﯾﺷرﻓت ﻋﻠﻣﯽ ﺟواﻧﺎن ﺗﺣت ﭘرورش ،و در ﮐل ﻣﯾزان ﺑﺎﻻی ﻓﺎرﻏﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ،داﺷﺑورد ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺟدﯾد ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﯾﺷﺗری در ﺑﺧش ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ
)ﺧواﻧدن و رﯾﺎﺿﯽ( ﻣﯾزان ﺗﻌﻠﯾﻖ و ﻣﯾزان آﻣﺎده ﮔﯽ ﺑرای ﮐﺎﻟﯾﺞ و آﻣﺎده ﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ،وﺟود دارد .ﻣﯾزان
ﻓراﻏت و ﻣﮭﺎرت زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و ﻧﻣره رﯾﺎﺿﯽ در اﻣﺗﺣﺎن اﯾﺎﻟﺗﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﻧﮕراﻧﯽ ھﺎی دﯾﮕر در ﻣورد
ﺑرﺧﯽ از ﺷﺎﮔردان ﺑود .ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی داﺧﻠﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﻣﺣﯾط ﻣﮑﺗب و ﺣﺎﺿری ﺷﺎﮔردان ﻧﯾز
ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺗوﺟﮫ ﺑﯾﺷﺗری اﺳت .ﻋﻼوه ﺑر ﺳﺎﯾر ﮔروه ھﺎ ،ﺣﻣﺎﯾت از ﺷﺎﮔردان اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ -اﻓرﯾﻘﺎﯾﯽ ،ﺷﺎﮔردان
دارای ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﺟواﻧﺎن ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻣﺎن ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺧش ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﻧﺗرول و
ﺣﺳﺎﺑدھﯽ ﻣﺣﻠﯽ ،ﺑﺎﻻی آن ﺗﻣرﮐز ﻧﻣﺎﯾد.
ﺑﺳﯾﺎری از ﻧظرﯾﺎت ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت اﻣﺎ ﺗﻣﺎم آن ھﺎ در ﻋﯾن زﻣﺎن ﻗﺎﺑل ﺗطﺑﯾﻖ ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺗﻐﯾﯾرات ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی  LCAPاﻧﻌﮑﺎس دھﻧده ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﺷﺗرک ﺑوده ،ﺗوﺳط اطﻼﻋﺎت و ﻧظرﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾت
ﺷده و ﺷﺎﮔردان دارای ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻧﯾﺎزﻣﻧدی را ﻣﺗﺎﺛر ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﭘﯾﺷﻧﮭﺎداﺗﯽ ﮐﮫ در ﻣورد ﻣﮑﺎﺗب وﺟود
داﺷت ،ﺑﮫ ﻣﮑﺎﺗب ﻣﺗذﮐره ﻓرﺳﺗﺎده ﺷده اﺳت .ﯾﮑﯽ از ﻣوﺿوﻋﺎت ،ﺣﻣﺎﯾت از ﺷﺎﮔردان ﺟوان اﺳت .اﯾن
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺷﺎﻣل ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻧﺗﻘﺎل از ﻣرﺣﻠﮫ ﻗﺑل از ﻣﮑﺗب ) (preschoolﺑﮫ ﮐودﮐﺳﺗﺎن را
ﺳرﻋت ﺑﺧﺷﯾده و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﯽ را ﺑرای ﺷﺎﮔرداﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻣرﺣﻠﮫ ﻗﺑل از ﻣﮑﺗب )(preschool
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ﻧﺑوده اﻧد ﮔﺳﺗرش ﻣﯽ دھد .ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت از ﺻﻧف ھﺎی ﮐودﮐﺳﺗﺎن ﻋﻧوان  1و ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی روش
ھﺎی ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺑرای ﺷﺎﮔردان دوره اﺑﺗداﯾﯾﮫ ،اداﻣﮫ ﻣﯽ دھد.
ﻣوﺿوع دوﻣﯽ ،از ﺑﯾن ﺑردن ﺷﮑﺎف ﻋﻣﻠﮑرد ﺑرای ﺷﺎﮔردان ﮔروه ھﺎی ﻣﺷﺧص اﺳت .ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ھﺎ ﺷﺎﻣل
ﺣﻣﺎﯾت ﺑﯾﺷﺗر از ﺟواﻧﺎن ﺗﺣت ﭘرورش و ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای ﺷﺎﮔردان اﻓرﯾﻘﺎﯾﯽ-اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ،
ﺟواﻧﺎن ﺗﺣت ﭘرورش و ﺷﺎﮔردان دارای ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺟﺳﻣﯽ ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ و رھﻧﻣود ھﺎﯾﯽ در ﻣورد اﺷﺗراک ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺷﺎﮔردان دارای ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻓﯾزﯾﮑﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی
ﻣﮑﺗب و ﻧﯾز در ﻣورد ﻧﻘل و اﻧﺗﻘﺎل آﻧﮭﺎ وﺟود دارد ﺗﺎ ﻣﺷﮑﻼت ﺣﻣل و ﻧﻘل ﻣﺎﻧﻊ اﺷﺗراک آﻧﮭﺎ در ﻣﮑﺗب
ﻧﺷود .اﺳﺗﺧدام ﺑﯾﺷﺗر اﺳﺗﺎدان زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و دﺳﺗﯾﺎر آﻣوزﺷﯽ دو زﺑﺎﻧﮫ و ﻧﯾز ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﺑﯾﺷﺗر ﺑرای
ﻣﮭﺎﺟرﯾن ﺟدﯾد آﻣوزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،ﺗوﺻﯾﮫ ﺷده اﺳت .ﮐﺎرﻣﻧدان دارای ﻓرھﻧﮓ و زﺑﺎن ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﺑﯾﺷﺗری اﺳﺗﺧدام ﻣﯽ ﮔردد.
ﻣوﺿوع ﺳوﻣﯽ ،در ﻣورد ادﺑﯾﺎت و رﯾﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات در ﻣورد ادﺑﯾﺎت ﺷﺎﻣل ﺗطﺑﯾﻖ ﻣواد
آﻣوزﺷﯽ ﺑﮭﺗر در ﻣطﺎﺑﻘت ﺑﺎ ﻧﯾﺎزﻣﻧدی ھﺎی ﺷﺎﮔردان دارای ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﺗﮭﯾﮫ ﮐﺗﺎب ھﺎی ﻣﺗﻧوع ﺑﮫ
زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ و ﺳﺎﯾر زﺑﺎن ھﺎی اﺻﻠﯽ ]ﺷﺎﮔردان[ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در رﯾﺎﺿﯽ ،ﺗوﺻﯾﮫ ھﺎ ﺷﺎﻣل ﺗﺟدﯾد ﻧظر در
ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾﺎﺿﯽ ) (۱در دوره ﻟﯾﺳﮫ ،اﻓزاﯾش ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﮔردان را در ﻣﺿﺎﻣﯾن ﻣﺧﺗﻠف ھﻣﮑﺎری ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد در دوره ﻣﺗوﺳطﮫ ،ﺑﮭﺑود ﺻﻧف ھﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑرای ﮔروه ﺷﺎﮔردان ﻣورد ﻧظر و ﺗﻣرﮐز
ﺑﺎﻻی آﻣوزش اﺳﺗﺎدان دوره ﻣﺗوﺳطﮫ ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺣﻣﺎﯾت ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ ،ﻋﺎطﻔﯽ-اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و
رﻓﺗﺎری ﺷﺎﮔردان در دو ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ،ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺿﺎﻓﯽ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺗﺧﺻﺻﺎﻧﯽ
ﮐﮫ در ﻣﺿﺎﻣﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﺷﺎﮔردان را ھﻣﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد و ﮐﺎرﮔران اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﯾﺷﺗر ،ﺗوﺻﯾﮫ ﺷده اﺳت.
ﯾﮑﯽ از ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣﮭم دﯾﮕر ﻣوﺿوع ﻣﺣﯾط ﻣﮑﺗب ﺑود .ﻣﺣﯾط ﻣﮑﺗب ﺑﺎ ﺗﻼش ﺑر ﺗﺎﻣﯾن ﻣﺳﺎوات و
ﻣﺳوﻟﯾت ﭘذﯾری ﻓرھﻧﮕﯽ ﻣﮑﺎﺗب ،ﺑﮭﺑود ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﺑرای ﺑرﺧﯽ از ﻣﮑﺎﺗب ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﻣﺷﺧص ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺷده
اﺳت.
ﺑﮭﺑود ارﺗﺑﺎطﺎت و ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﺎﮔردان در زﻣﯾﻧﮫ اراﺋﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات و ﻣﺷﮑﻼت ﺷﺎن ،ﻣوﺿوع ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑوده
اﺳت .ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ واﻟدﯾن ﮐﮫ در ﺑرﺧﯽ ﺣوزه ھﺎی ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﻣوﻓﻖ ﺑوده اﺳت ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﮔردﯾده اﺳت.
ﺗﻘوﯾت ﮔروه ھﺎی رھﺑری ﺷﺎﮔردان و ﻓراھم ﺳﺎزی ﻓرﺻت ھﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﺑرای ﮔروه ھﺎی رھﺑری ﺷﺎﮔردان،
ﻧﯾز ﺗوﺻﯾﮫ ﺷده اﺳت .در اﺧﯾر ،ﯾﮏ ﺑررﺳﯽ ﻣﺳﺗﻘل از روﻧد ﺣل و ﻓﺻل ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺑﺎ ﺗﺻﺎﻣﯾم اﺗﺧﺎذ ﺷده،
درج ﺷده اﺳت.
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در ﺳﺎل ھﺎی  ۲۰۱۹-۲۰۱۸ارﺗﺑﺎطﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﻧﺗرول و ﺣﺳﺎﺑدھﯽ ﻣﺣﻠﯽ ﺣوزه ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ و
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣﮑﺎﺗب ﺗﻧظﯾم ﻣﯽ ﮔردﻧد ،ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﮔردد .ھﻣﭼﻧﺎن روش ھﺎی ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﺎ
ﻣﺷﺎورﯾن ﻣﮑﺎﺗب در ﻣورد ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﻧﺗرول و ﺣﺳﺎﺑدھﯽ ﻣﺣﻠﯽ ،ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯽ ﮔردد .ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﯾت
 www.sanjuan.edu/LCAPﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﻣﺳوده ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﻧﺗرول و ﺣﺳﺎﺑدھﯽ ﻣﺣﻠﯽ و ﻧﯾز ﯾﮏ ﺧﻼﺻﮫ
ﺳﮫ ﺻﻔﺣﮫ ای ﺗﻐﯾﯾرات ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ﺑرای آن را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد .ﺑرای اراﯾﮫ ﻧظرﯾﺎت و طرح ﭘرﺳش ھﺎی ﺗﺎن
ﯾﮏ ﻟﯾﻧﮏ وﺟود دارد .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧواھﯾم در ﺟرﯾﺎن ﺗدوﯾن ب ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﮐﻧﺗرول و ﺣﺳﺎﺑدھﯽ ﻣﺣﻠﯽ آواز ﺗﺎن را
ﺑﺷﻧوﯾم.
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