ر
ژ
پالن استاتتیک
ماموریت ما
ی
ی
جهان
آموزش همه شمول مان را توانمند یم سازیم تا در
ما تمام افراد شامل در محیط
تغیی است ،ی
نقش ایفا کرده و به موفقیت دست یابند.
که به رسعت در حال ر

ر
مشتک
ارزش های
همه شمول بودن:

1
2

ما متعهد به ایجاد و پرورش محیط همه شمول برای همه هستیم که
ی
ی
توانان ها مورد ر
احیام واقیع قرار یم
در آن ،تنوع فرهنگ ،هویت ها و
گید.
ر
دانش جهان واقیع
تجارن هستیم که مهارت ها و
ما متعهد به ایجاد محیط و مهیا کردن
ی
دانش ی
گید.
عین در مورد جهان واقیع را تقویت نموده و بکار ر
دیدگاه و نظریات

3

4
5

چنانچه ما به عنوان یک جامعه در کنار هم به رشد و توسعه ادامه یم
دهیم ،متعهد به گوش دادن به تمام نظریات ،درک آن و پاسخ دادن به
آن هستیم.
ی
عاطف:
ذکاوت اجتمایع و

ی
ی
ما متعهد به ایجاد فرهنگ هستیم که ذکات اجتمایع و
عاطف را در
تمام تعامالت با تمام اشخاص و طرف های ذیدخل بپذیرد ،تدریس
کند ،تروی ج دهد ،عیار سازد و تطبیق کند.
استقامت و پایداری
ی
آموزش هستیم که استقامت و پایداری در
ما متعهد به ایجاد محیط
ر
سخن ها را در تار و پود شاگردان نهادینه سازد و آنها را تشویق به
خطر پذیری کند.

نگاه یکسان
حوزه تعلییم سن هوان ،از طریق پالیش ها ،روش ها ،برنامه ها و تصامیم امکان
گیی از نگاه یکسان به همه شاگردان جهت از میان
ناکام شدن شاگردان را با بهره ر
ری
برداشت موانع فراراه جمعیت های مشخیص از شاگردان مان ،کاهش خواهد داد.

ساحات محور تمرکز
ی
عاطف شاگردان مان
مکاتب خوش برخوردی که به نیازمندی های اجتمایع و
ی
رسیدگ یم کنند ،اساس و بنیاد موفقیت های علیم شاگردان را شکل یم دهند .ما
ر
مشیک که روی
درک یم کنیم که این مهم از طریق بهبود دوامدار در مسایع
موارد ذیل تمرکز داشته باشد ،بنا یم گردد:

1
2
3
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اجتماعات به هم پیوستۀ مکاتب:
کارمندان دلسوز فعاالنه در ین ایجاد رابطه با خانواده ها ،تشخیص نیازمندی
ها و داشته ها و پیوند دادن شاگردان و خانواده ها با منابع اند تا به آنها کمک
ر
کنند که به ر
دسیش
بهیین فرصت های که مکتب یم تواند فراهم کند،
داشته باشند.
ی
عاطف:
محیط های سالم برای رشد اجتمایع و
تمام کارمندان در راستای ایجاد محیط های سالم ،همه شمول ،مصئون ،برابر
ی
ی
عاطف به
یادگیی اجتمایع و
و پاسخگوی ارزش های فرهنگ با تلفیق نمودن
ر
منظور ر ی
تأمت رشد یضوری شاگردان کار و تالش یم کنند.
برنامه های آکادمیک جالب:
تمام آموزگاران هر شاگرد را در مجموعۀ وسیع و چالش بر ر ی
انگیی از کورس
ی
آموزش دخیل کرده و مورد حمایت قرار یم دهد که این کورس های
های
ی
آموزش مهارت ها ،دانش و تجارب شاگردان را تقویت نموده ،همۀ آنها را
آماده یم کند تا متفکرین منتقدی شوند که بتوانند با موثریت ارتباط برقرار
تشیک مسایع نمایند و دارای افکار ی
کنند ،باهم ی
مدن باشند.
راه های هموار به سوی آیندۀ روشن
کل اجتماع مکتب ما با هر شاگرد کار یم کند تا ظرفیت های ین پایان او را
کشف نماید و از طریق تالش های هماهنگ وی را برای ورود به کالیج ،ر ی
یافت
ی
روشن مملو از فرصت ها آماده یم سازد.
شغل و آینده

