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 . مخطط المسائلة والسيطرة المحلية ونماذج التحديثات السنوية. .15497 §

   مقدمة:

ALE ( الهيئات التعليمية المحلية ) ( سان دييغو المتحدة اتصل ) االسم, الوظيفة, البريد االلكتروني, رقم الهاتف ھ ت مMoises Aguirre ,Executive Director ,619)  (District Relations,
15-2014LCAP Year:    7505, lcap@sandi.net-725 

 مخطط المسائلة والسيطرة المحلية ونماذج التحديثات السنوية

ھ ت م( والنفقات لدعم نتائج التالميذ وعلى  LEA( ونماذج التحديثات السنوية ستستعمل لتوفير تفاصيل فيما يتعلق باالجراءات والهيئات التعليمة المحلية )م م س م LCAPمخطط المسائلة والسيطرة المحلية )

  5050572, 50502, 25055, 25025كل االداء وفقا لقانون التعليم االجزاء 

و اجراءات ) م م س م ( يستوجب ان يصف لمدرسة الحي و لكل مدرسه ضمن المنطقه اھداف    LCAPفان مخطط المسائله و السيطره المحليه  25050لمديريات التربيه و التعليم وفقا للتعليمات المرقمه 

 . متضمنا التالميذ المعوقين لكل من اولويات الواليه و اي اولويات محدده محليا 25025محدده لتحقيق تلك االھداف  لكل التالميذ و لكل مجموعه فرعيه من التالميذ محدده بقانون التعليم الجزء 

المدرسيه االھداف و  فان مخطط المسائله و السيطره المحليه يستوجب ان يصف لكل مكتب في المقاطعه مهتم بنظام البرامج 25055لمكاتب مقاطعة التعليم عمال بقانون التعليم الجزء    

متضمنا التالميذ المعوقين اللذين يتم تمويلهم من خالل مكتب  25025بقانون التعليم الجزء االجراءات المحدده لتحقيق ھذه االھداف  لكل التالميذ و لكل مجموعه فرعيه من التالميذ محدده 

المراقبه او ممن اطلق سراحهم بشروط او مطرودين  ) التالميذ من مدارس محكمة االحداث تحت 5205التعليم للمقاطعه صيغة السيطره المحليه للتمويل كما محدده في قانون التعليم الجزء 

باالضافه ان تنسق و تصف في مخططهم للمسائاه و السيطره المحليه الخدمات  يا ( لكل من اولويات الواليه و االولويات المحدده محليا . احياء المدارس و مكاتب تعلم المقاطعه ممكنالزام

 ا البرامج التعليميه الخاصه.من ضمنه, المقدمه للتالميذ الممولين من قبل احياء المدارس و لكن يحضرون برامج و مدارس المقاطعه

و االجراءات المحدده لتحقيق ھذه االھداف لكافة التالميذ و لكل يستوجب ان تصف االھداف  5050572و الجزء  5050272,  50502المدارس المرخصه تعمل وفقا لقانون التعليم الجزء 

متضمنا التالميذ المعاقين لكل من اولويات الواليه كما تنطبق او اولويات محليه محدده . على المدارس المرخصه ادخال  25025مجموعه فرعيه من التالميذ محدده بقانون التعليم الجزء 

) م م س م ( ممكن ان يعدل لتلبية خدمات المراحل الدراسيه و طبيعة البرامج الموفره متضمنه  LCAPويات الواليه في مخطط المسائله و السيطره المحليه المواصفات لالھداف الخاصه باول

 التعديالت التي تعكس فقط المتطلبات القانونيه و التي تنطبق بالتحديد على المدارس المرخصه في قانون التعليم .

) الهيئات التعليميه المحليه ھ ت م ( قد ترجع و تصف اجراءات و اتفاق في مخططات اخرى و مموله من قبل العديد  LEAم س م ( المقصود منه ان يكون اداة تخطيط شامله . ) م  LCAPان 

) مخطط المسائله و السيطره المحليه م م س م ( يستوجب ان تكون  LCAP من مراكز تمويل عندما تفصل االھداف , االجراءات , و االنفاق المتعلق باولويات الواليه و االولويات المحليه

) م م س م ( او التجديد السنوي يجوز ان يكمل بمعلومات متضمنه في مخططات  LCAP. المعلومات المتضمنه في  55006متناسقه مع مخططات المدارس المقدمه عمال بقانون التعليم المرقم 

 ( التي ادرجت او اشير لها كونها ذات صله في ھذه الوثيقه. 600-660من القانون العام  6من لقب  Aمن القسم  6الفرع  6665ھ ت م ( عمال بالجزء )  LEAاخرى  )بما في ذلك مخطط 
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استكمال المعلومات كما مطلوب بالقانون. االسألة التوجيهية ال )ھـ ت م ( يستوجب االمتثال للتعليمات واستعمال االسالة التوجيهية لحث ) والكن ال للتحديد (   LEA لكل جزء من النموذج 

) ھـ ت م ( قد   LEA )م م س م ( يستوجب ان تكون متطابقة مع كارد تقرير مسائلة المدرسة حيث ما كان ذلك مناسباً.   LCAPتحتاج الى ردود سرد منفصلة. البيانات المشار اليها في 

 ) م م س م (.  LCAPالصفحات للضرورة لتسهيل استكمال تغير عدد االوراق او تضيف عدد من 

 

 الوالية اولويات
 

 في التعليم مكاتب و االحياء مدارس حال كل على,  التخطيط الغراض االسفل في موضح كما تصنيفهم ممكن  06522,  06525 الجزء التعليم قانون في ةالمدرج ةالوالي اولويات
 على ينطبق الذي(  d)   06525 جزء التعليم قانون في االولويات  تعالج ان يجب ةالمرخص المدارس( .  م س م م)  LCAP   في ةالوالي اولويات من كل تعالج ان يجب المقاطعات
 . ةالمرخص ةالمدرس قبل من الموظف البرنامج طبيعة او,  ةالمخدوم الصفوف مستويات

 

 : التعلم شروط – أ
 لديهم التالميذ,  التالميذ من الصنف لهذا و اخنصاصهم مجال في بالكامل معتمدين و 602.4.. الجزء التعليم قانون مع تعامال للمعلمين مناسب بشكل تحديدها تم التي ةالشهاد: االساس
 .( 0 ةاولوي)  (d)17002  الجزء التعليم بقانون عمال عليها محافظ ابقيت ةالمدرسي والمرافق,  25004 الجزء التعليم بقانون عمال ةالمعني التعليمات مواد الى للوصول ةالوسيل

 
 .( 6 ةاولوي. )  ةاالنكليزي متعلمي ضمنهم من التالميذ لكافة ةالوالي مجلس قبل من ةالمعتمد االداء معايير و االكاديمي الفحوى تنفيذ:  الوالية معايير تنفيذ

 
 كما 00665 الجزء شامال(  i)  الى( a) االجزاء و 00605 الجزء التعليم قانون في ةالموصوف المواد كافة يتضمن واسع دراسي منهاج في التالميذ تسجيل :المنهج في التسجيل

  .(  7 ةاولوي)   تنطبق

 لمكاتب) المفصولين التالميذ                                                                                                                                                                             
 اكدالت و االحداث محكمة نظام الحتياجات ةاالستجاب,  بالمعلومات ةللمشارك,  ةالمقاطع في االطفال رعاية هيئة مع العمل ضمنها من,  الخدمات تنسيق ( : فقط ةالمقاطع في التعليم

                    .( 05 اولويه)  التعليم و الصحه ارشيف تبادل من
 

 : التالميذ نتائج -ب

 
 قنيتا ةاالنكليزي متعلمي حصة,  العمل جاهزية او الكليات لدخول الجاهزين التالميذ حصة,  االكاديمي االداء مؤشر على التسجيل,  ةالموحد االختبارات في االداء:  التالميذ تحصيل

 برنامج في الكليات دخولل مقررينال و ينئالمهي التالميذ حصة و,  اكثر او 3 بمعدل ةالمتقدم التنسيب المتحانات المنجزين التالميذ حصة,  ةاالنكليزي متعلم تصنيف اعادة معدل, ةاللغ
                                                                                                                                                                         .( . اولويه)  المبكر االختبار

 

 ( .   2 اولويه)  تنطبق كما 00665 الجزء التعليم قانون شامال( i) الى( a) يمالتقس و 00605 الجزء التعليم قانون في ةموصوف مواضيع في تالميذ نتائج: اخرين تالميذ نتائج
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 C: -ارتباط 
 

ة الوالدين في برامج التالميذ غير المتطابقين ومجموعات فرعية ذات كلتماس مساھمة الوالدين في عملية اتخاذ القرار , ترويج مشارإالجهود الرامية الى مشاركة الوالدين : 

 .(3الخاصة ) اولوية  االحتياجات

  

معدالت التخرج من الثانويات  ,معدالت الدوام المدرسي , معدالت الغياب المزمن , معدالت الطرد من المدارس المتوسطة , معدالت الطرد من المدارس الثانوية ارتباط التالميذ : 

 .(0)اولوية 

 

ن والترابط المدرسي  االباء والمعلمين من ناحية االمأ ال التالميذ,ومنها دراسة احضرجاء للتالميذ , معدالت الطرد للتالميذ , قرارات اخرى محلية من معدالت اإلالمناخ المدرسي: 

 .(2) اولوية 

 

 
 

 : اشراك اصحاب المصلحة0الجزء 
 

الى عملية و)م م س م (   LCAPضروري الى  52052الجزء  ممثلين المجموعات الفرعية محددين بقانون التعليماالشراك المفيد لالباء ,التالميذ , واصحاب المصلحة االخرين ,من ضمنهم 

   06523و  06525الميزانية .قانون التعليم االجزاء 
يصف  2420.دارس المرخصة . باالضافة , قانون التعليم الجزء يصف الحدود الدنيا لمتطلبات الم 7252.0.يصف الحدود الدنيا من المتطلبات الى مدارس االحياء .  قانون التعليم الجزء 

 المتطلبات لترجمة الوثائق .
 

)ھـ ت م (  LEA)م م س م ( او التجديد السنوي. الحظ بأن اھداف   LCAPشراك االباء , التالميذ والمجتمع وكيف ان ھذه المشاركة تساھم في تطوير ال التصف العملية المتبعة  تعليمات:

 .3واالجزاء المرتبطة باالنفاق واالجرائات المتعلقة يتم وصفها في الجزء  6المرتبطة بأولويات الوالية فيما يخص اشراك الوالدين يتم وصفها منفصال في الجزء 

  

 

 : ةاسئله توجيهي3

)ھ ت م ( ھيئات رعاية االطفال في  LEA, و اخرين من اصحاب المصلحه  ) مثال دائرة الموظفين  ةالمحلي  ةالمساومكيف ان الوالدين , اعضاء المجتمع , التالميذ , وحدات  -0

 , و , اصحاب حقوق التعليمة, رعاية الشباب , اباء بالتربي ة, محامين دعاة اختيروا من قبل المحكم ةتشجيع الشباب في مكاتب التعليم في المقاطع برامج خدمات,  ةالمقاطع

,  ة, و اخرين حسب االقتضاء ( تمكنت من االنخراط  , المشارك ةتمثل متعلمي االنكليزي ة, منظمات اجتماعي ةاالخرين من رعاية الشباب , اباء متعلمي االنكليزي ةاصحاب المصلح

 ) م م س م ( ؟ LCAPو دعم التنفيذ الى  ةتطوير , مراجع
 ) م م س م ( ؟ LCAPفي تطوير  ة) ھ ت م ( في الوقت المناسب للسماح بالمشارك LEAلية تم انضمامهم في عم ةصحاب المصلحأكيف ان  -6
) م م س م ( بعملية  LCAP) ھ ت م ( البالغ  LEAو استعملت من قبل  ةباولويات الوالي ةالمتعلق ةالى اصحاب المصلح ت, بيانات/ مقاييس ( ھيئ ة, كمي ةاي معلومات ) نوعي -3

 تحديد االھداف؟
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)ھ ت م ( من خالل اي  LEAاو ردود فعل اخرى استلمت من قبل  ةلمالحظات مكتوب ة) م م س م ( قبل االعتماد كنتيج LCAPاي تغييرات , ان  وجدت , تم اجراؤھا في   -.

 ) ھ ت م ( ؟ LEAالى  ةعملية مشارك
 , من ضمنها تعهد 7252.0.,  06522,  06526للعمل بقانون التعليم االجزاء  ةحاب المصلحلتعهد اص ةالتي اجريت لتلبية المتطلبات القانوني ةما ھي االجراءات المحدد -0

 ؟ 6632.50.مع ممثلين عن اباء التالميذ محددين بقانون التعليم الجزء 
 ؟ ةدعمت تحسين المدخوالت للتالميذ فيما يتعلق باولويات الوالي ةفي التجديد السنوي كيف ان مشاركة اصحاب المصلح -2

 

 

 ) م م س م (  LCAPالتاثير على 

 

 

 عملية المشاركة

 
:                                                                                المساھمة من قبل عدد من اصحاب المصلحة خدمت لالغراض التالية

كمخطط اصالح مجتمعي  ةالتي اعتمدتها المقاطع 6565للعام ة تنظيم رؤية سان دييغو المتحدــ  

تحديد   ــ                                                          ة.الثماني ةبعيد المدى الى اولويات الوالي

) م م  LCAPوالتي ممكن ان تدعم من خالل عملية  6565عناصر التنفيذ التي تعمل جيدا لرؤيا 

 .س م ( 

الى تطوير اضافي حتى يمكن لهذه ان تحصل  ةالتي بحاج و 6565تحديد عناصر التنفيذ لرؤيا   ــ

 .) م م س م (  LCAPعلى المزيد من الدعم من خالل عملية 

 ةمرتبط ةباالھداف , من ضمنها بنود محدد ةسقل المقاييس , االجراءات , و الخدمات المرتبط  ــ

 و رعاية الشباب و الطالب ذو الدخل المحدود .  ةبمتعلمي االنكليزي

) م  LCAPو الجمهور من العمل التضامني في تنفيذ ة تحديد العمليات التي تمكن مدارس المنطق  ــ

 .م س م (

) م م س م ( الى اجراءات موجزه ,   LCAPب  ةتوليف قوي لتيارات البيانات الخاص  ــ

                                     لضمان نجاح الطالب .                                ةاستراتيجيات , و تدابير المسائل

) م م س م ( كنتيجة لمالحظات مكتوبة و ردود فعل اخرى استلمت   LCAPتغييرات جرت على ال 

 خالل مرحلة مالحظات الجمهور :                                                              

) م م س م ( اكثر شموال لتسهيل    LCAPعن وثائق  ةملخص تنفيذي كتب لتقديم لمحه عام ــ

 .حوالوصول و الوض

 ثانيباالھداف البيانات خط االساس و بيانات القياس المتوقع اضيفوا الى  كافة القياسات الخاصه   ــ

 . ةالثماني ةعشر واولويات الوالي

باالھداف من ضمنها عناصر محدده  ةو الخدمات المرتبطاكثر الى القياسات , االجراءات سقل   ــ

 , رعاية الشباب و الطالب ذو الدخل المحدود .   ةبمتعلمي االنكليزي ةمرتبط

اضيفت الى القياسات ) مثل , بيانات خط االساس و اعالن مؤشرات التقدم ( لتوفير  ةاكثر دق ةلغ  ــ

 .الوضوح 

 متفاعل .    ) م م س م (  LCAPتم اضافة روابط الى الوثائق لجعل   ــ

 . ةالمتغيره او المتموج ةو حالة الميزاني ةالحالي ةغيرت لكي تعكس ميزانية الوالي ةارقام مالي ــ

 المقدمة:
,  6554ت العمل على خطة االصالح على المدى البعيد في عام أبد ةسان دييغو الموحد

بدات تكون  6565المخطط الذي سيقدم تصور واضح و طريق الى المستقبل . الرؤيا لعام 

توجيه و  ةلخدمة تالميذنا و عوائلنا و تكون بمثابة منار ةالجماعيو  ديةاالساس للجهود الفر

ھو  6565 ة.الهدف االسمى من مبادرة الرؤي 6565تعميق عملنا من خالل خريجي عام 

و  ضمن حدودنا لضمان كل من حقوق الملكيه ةاالرتقاء الى اعلى المستويات لكل مدرس

حياء قد خدم تلميذ .ھذا التركيز الواضح لنوعية المدارس في كل اال 036,555ل لعدد الوصو

. خطتنا لالصالح ذات  ة, المتعلقه بشؤون الموظفين و المالي ةالتعليمي لدفع جميع القرارات

)س م  LCFF على صيغة التمويل ةالمحلي ةتوفر انتقال سهل للسيطر ةالمدى البعيد المجتمعي

سان دييغو                                             .) م م س م (  LCAPو على  ص ت( 

قدمت عدد من المنتديات لغرض مشاركة االباء جديا , و اعضاء المجتمع , طالب ,  ةالموحد

و االن  6565في جهودنا لرؤية  ةو اخرين من اصحاب المصلح ة المحلي ةوحدات المساوم

:                                                        ةكانت قد نظمت بالطريقه التالي ةمشاركة اصحاب المصلح ) م م س م (  LCAPفي عملية 

 (:6503كانون اول  –المعلومات و المدخالت ) تشرين اول 

 ةشملت مشاركين من مجموعات , لجنة المقاطع ة تعليمي ةدور 63منتسبي المقاطعه نظموا 

ذه , ھ ةو اعضاء وحدة المساوم ةللمقاطع  ةاالستشاري ة, اللجن ةلتعلم االنكليزي ةاالستشاري

) س م ص ت ( عملية االساس  LCFF اللقاءات وفرت فرص واسعه لتبادل المعلومات حول

ل لوصو )www.sandi.net/cff(ب سايت  يالمنطقي ) الجدول المرفق ( صمم و

و كذلك نموذج المدخالت على  ةللوالي ةالمعلومات حول التمويل .           االولويات الثماني

مع اعضاء من المجتمع خدمت كفرص  ة.اجتماع مجلس عام و اجتماعات غير رسمي االنترنيت

 .650اذار  –االستشارية و التشاور ) كانون الثاني .       ةاضافيه لمشاركة اصحاب المصلح

لتضم طالب ,اباء  ةنظمت عبر المقاطع 6565 ةمنتديات المجتمع للرؤيا الخمس              ( :

وفرت فرص  ةاخرين  ھذه المنتديات المتفاعل ة, وحدات مساومه باالضافه الى اصحاب مصلح

شخص شارك في ھذه  055في نموذج تفاعلي منظم . اكثر من  ردود فعلللمدخالت و 

 المنتديات .

 

 

http://www.sandi.net/cff
http://www.sandi.net/Page/62169
http://www.sandi.net/Page/62169
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 ) م م س م (  LCAPالتاثير على 
 

 عملية المشاركة
 

 وثائق اكثر وديه كتبت للتوضيح االفضل لترابط االھداف , المقاييس , القياسات و االجراءات. ــ 

 ةو اللجن ةللمقاطع ةاالستشارية لتوصيات قدمت من قبل اللجن ةوفرت ردود فعل مكتوب ةالمقاطعــ 

 ة.لمتعلمي االنكليزي ةاالستشاري

 

قد قدم  ) م م س م (  LCAP ةو المسائل ةالمحلي ةلالباء : ان مخطط السيطر ةاللجان االستشاري

لمتعلمي ة االستشاري ةكل من مجلس الحي االستشاري للتعليم التعويضي و الى اللجن الى

 و استلمت جواب ةفي الحي الستعراضها و التعليق . كل ھيئه قدمت مالحظات مكتوبه ةالنكليزيا

  مكتوب من المقاطعه.

 اضافة الى :

مسح اكتمل تعاونيا من قبل المجلس االستشاري في الحي و موظفين الحي وزعواعلى مجالس ــ 

 ة.النتائج و التي ادخلت في المراجع خالصةو قدموا  ةمواقع المدارس في عموم مدارس المنطق

 . ةالعضائها و قدمت ملخصا للنتيج ةاستقصائي ةجمعية االباء و المعلمين اجرت كذلك دراس  ــ

) م م س م ( عقدت في مجمعات مختلفه في المقاطعه النتزاع و   LCAPعمل الى  ورشة 02 ــ

للمجمعات و في الوقت نفسه متاحه للتطبيق  ةكانت فريد ھذه ردود االفعال.  ردود فعلجمع 

 الواسع في المنطقه .

من خالل مجموعات التركيز التي عكست عملية االدخال للمنتديات .  ةتشارك وحدات المساوم  ــ

 لدعم تطوير ةاحتياجات محددعلى اھتمامات و  ردود فعللتوفير  ةمفيد ةھذا اللقاء اكد على فرص

 ) م م س م ( .  LCAP ةمسود

)  LCAPكافة ردود االفعال جمعت و ركبت و نظمت العالم مدارس سان دييغوالمتحده مسودة 

 م م س م ( .

 

) م م س م ( المتالف من االباء , مدراء المدارس , موظفين محددين ,  LCAPفريق تخطيط 

, و لجان / و منظمات دعوا الجراء تقييم االحتياجات  ةومموظفين رشحوا من قبل وحدات المسا

 استعرضت البيانات و شملت : ,) م م س م ( LCAPفي تطوير  ةذات الصل و تحليل البيانات

 ( مدرستي )  ةللمدرس ةكاردات لتقارير المسائل ــ 

 ( مدرستيتقارير اختيارات معايير كاليفورنيا )    ــ

 (CDE Reportsتقرير مؤشر االداء االكاديمي )   ــ

 (CDE Reportsجامعة كاليفورنيا ) G-Aتقارير   ــ

أعادة تصنيف   (6. ف االنجاز السنوي القابل للقياسادأھ (0 ةتقارير متعلمي االنكليزي  ــ 

 .المعدالت

 .الوضع المتقدم  تقارير ــ

 .ار المبكر بامج االختتقرير برن  ــ

 .التسجيل في منهج ) معلومات الجدول الرئيسي (   ــ

 معدالت المنهج .  ــ 

http://www.sandi.net/cms/lib/CA01001235/Centricity/domain/18549/input-matrices/DAC-LCAP-Input-Summary.pdf
http://www.sandi.net/cms/lib/CA01001235/Centricity/domain/18549/input-matrices/DAC-LCAP-Input-Summary.pdf
http://www.sandi.net/lcap
http://www.sandi.net/lcap
http://www.sandi.net/cms/lib/CA01001235/Centricity/domain/18549/input-matrices/Bargaining-Units-LCAP-Input-Matrix.pdf
http://www.sandi.net/cms/lib/CA01001235/Centricity/domain/18549/input-matrices/Bargaining-Units-LCAP-Input-Matrix.pdf
http://www.sandi.net/page/1622
http://www.sandi.net/page/1622
http://www.sandi.net/page/1622
http://www.cde.ca.gov/getschoolreport/
http://www.cde.ca.gov/getschoolreport/
http://dq.cde.ca.gov/dataquest/t3/dtl.aspx?rt=lea&cds=37683380000000&schyear=2012-13
http://dq.cde.ca.gov/dataquest/Cbeds3.asp?Enroll=on&PctEL=on&PctFEP=on&PctRe=on&cSelect=3768338--SAN+DIEGO+UNIFIED&cChoice=DstProf1&cYear=2013-14
http://www.sandi.net/Page/1558
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 ) م م س م (  LCAPالتاثير على 
 

 

 عملية المشاركة
 

 . تقارير الحضور و الغياب المزمن ــ  

 التعليق و الطرد .  نسبة  ــ

 )CDE Reports(. تقارير التخرج و التسرب  ــ

 مسح االطفال االصحاء في كاليفورنيا . تقارير ــ 

   

ة لكل مدرس ةالشهري ةلحالة الميزاني روابطيوفر  ة: ان الموقع االلكتروني للمقاطع ةمالحظ 

 . ةلمعامالت الموازنه الفصلي ةتقارير تفصيليو ةتقارير ملخص كذلك

 

 LCAP  المعلومات التي جمعت خالل  (  : 2014) م م س م ( مرحلة التطوير )نيسان

( و تستخدم  ةمنتديات المجتمع و ورشات العمل كانت قد جمعت و ركبت ) التوليف المرفق

كان قد تم توليفها و ة ) م م س م ( .  ردود فعل وحدات المساوم  LCAP ةالبالغ تطوير مسود

 ةبشكل مناسب . باالضاف ةكد من ان ردود فعلهم ممثلأللت ةمراجعتها من قبل وحدات المساوم

لشرح ردود افعالهم و التاكد من  ةقد عرض عليها مشاورات الجتماعات خاص ةوحدات المساوم

 مساھماتهم المفيده .

 

LCAP (  2014م م س م ( فريق التخطيط )نيسان: ) 
 LCAPاالوليه ل   ةفريق التخطيط دعي الستعراض المسود

 قبل مالحظات الجمهور . ة) م م س م ( لغرض استخراج ردود فعل اخرى لبلورة المسود

 

) م م س  LCAPمسودة  (: .650) م م س م ( للتعليق العام ) مايس  LCAPمسودة 

ىوما خالل شهر مايس . وسوف تتاح التنقيحات  35لتعليق الجمهور لمدة  ةم ( ستكون جاھز

 حسب االقتضاء. ةالالحقه لتعكس مدخالت اصحاب المصلح

 

 ( :.650القراءه االولى و االعتماد ) حزيران 
. سيتم اعادة  ةاالولي ة) م م س م ( ستعرض في اجتماع امام المجلس للقراء LCAPمسودة 

في اجتماع الحق للمجلس لالعتماد في الوقت نفسه يتم اعتماد ميزانية ة نقحالم ةالنظر في الخط

 . 6500- .650عام 

 

 ( : .650مقاطعة مكتب التعليم )  تموز انتقال الى 
في  ة) م م س م ( المعتمد سيحال الى مكتب التعليم للمقاطع LCAPبعد اعتماد المجلس , فان  

     عليه . ةو الموافق ةالنهائي ةسان دييغو للمراجع

http://dq.cde.ca.gov/dataquest/SuspExp/suspexplrate.aspx?cYear=2012-13&cType=ALL&cCDS=37683380000000&cName=San+Diego+Unified&cLevel=District&cChoice=dSusExpRt
http://dq.cde.ca.gov/dataquest/SuspExp/suspexplrate.aspx?cYear=2012-13&cType=ALL&cCDS=37683380000000&cName=San+Diego+Unified&cLevel=District&cChoice=dSusExpRt
http://www.cde.ca.gov/getschoolreport/
http://www.sandi.net/Page/45544
http://www.sandi.net/Page/45544
http://www.sandi.net/Page/53525
http://www.sandi.net/Page/53525
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 : اھداف ومؤشرات التقدم 6الجزء 

للمدارس الملخصة, قانون التعليم  06525,  06522لمكاتب مقاطعة التعليم, قانون التعليم االجزاء  06525,  06525مدارس المقاطعة, قانون التعليم االجزاء 

)م م س م( ان يتظمن وصف لالهداف السنوية لكافة الطلبة ولكل مجموعة فرعية من التالميذ, لكل اولوية والية واي اولوية محلية  LCAPيتطلب  5525270الجزء 

 وتتطلب التحديث السنوي لتشمل استعراض التقدم المحرز نحو تحقيق االهداف مع وصف اي تغيير لالهداف.
 

 LCAPوالحقيقي لتحقيق االهداف, هذا الجزء يستوجب ان يتظمن تفاصيل متوقعة على الحاالت القابلة للتطبيق على   وصف االهداف السنوية والتقدم المتوقع تعليمات:

 خطط البياني ادناه)م م س م( وفي كل تحديث سنوي, استعراض التقدم المحرز في السنة المالية الماضية استنادا على قياس محدد. المدارس المرخصة قد تغيرالم

) هـ ت   LEAالمقاييس ممكن ان تكون كمية او نوعية ولكن  55255744ع مكونات ميزانية المدرسة المقدمة الى سلطة المدرسة عمال بقانون التعليم الجزء ليتماشى م

جب ان يات الوالية. االهداف يستوم ( يستوجب كحد ادنى ان نستخدم مقاييس محددة اللتي يشير لها القانون بصراحة كعناصر مطلوبة لقياس التقدم داخل مساحة من اولو

) هـ ت م ( ممكن ان تحدد اي   LEAتعالج كل من اولويات الوالية أضافة الى اي من االولويات المحلية, مع ذلك, احد من االهداف ممكن ان يعالج عدد من االولويات 

) هـ ت م ( ممكن ان تؤشر هذه االهداف اللتي هي غير قابلة للتطبيق   LEAموقع مدرسة او مجموعة فرعية لديها نفس االهداف ومجموعة تصف االهداف معاً. 

رعية محددة لبعض المجموعات الفرعية او مواقع مدارس. االهداف يستوجب ان تعكس نتائج لكافة التالميذ وتتضمن اهداف محددة لمواقع مدارس ومجموعات ف

) م م س م(   LCAPم ( او خيثما ينطبق ذلك على مستوى موقع المدرسة لتسهيل الموائمة بين  ) هـ ت  LEAمتضمنة تالميذ من اصحاب العاهات سواء على مستوى 

) م م س م ( يستوجب ان تحدد وتدمج اهداف محددة للمدرسة مرتبطة بأولويات الوالية واالولويات المحلية في خطط المدرسة المقدمة   LCAPومخططات المدرسة, 

) م م س م ( يجب ان تكون مشتركة مع المدخالت المطلوبة من مجموعات استشارية على مستوى   LCAP . على وعلى ذلك 25555عمال بقانون التعليم الجزء 

ين بين موقع المدرسة وب موقع المدرسة ) مثال موقع مجلس المدرسة, المجلس االستشاري لمتعلمي االنكليزية, مجموعات استشارية من التالميذ الخ( لتسهيل الموائمة

 ) هـ ت م ( قد تتضمن او االجرائات المرجعية محسومة في خطط اخرى اللتي يجري اتخاذها لتحقيق االهداف. LEA اف المقاطعة واجرائاتها اهد
 
 

 اسألة توجيهية:
 

 ) هـ ت م ( اللتي تخاطب اولويات الوالية المرتبطة بشروط التلعليم؟  LEAماهية اهداف  -5

 )هـ ت م ( اللتي تخاطب اولويات الوالية المرتبطة بنتائج التالميذ؟  LEA ماهية اهداف  -6

 ) هـ ت م( اللتي تخاطب اولويات الوالية المرتبطة باالشتباك ) مثال التالميذ واالباء(؟  LEA ماهية اهداف  -4

 ) هـ ت م( اللتي تخاطب اولويات محلية محدودة؟  LEAماهية اهداف  -5

المدارس الفردية تم تقييمها ألبالغ تطوير منطقة ذات مغزى و/ او هدف موقع مدرسة فردية ) مثالً مدخالت من قبل مجموعات كيف ان االحتياجات لمواقع  -0

سة .... المدر استشارية على مسوى الموقع, موضفين, االباء, المجتمع, التالميذ, استعراض خطط على مستوى المدرسة عمقاً, تحليالت , المعطيات على مسوى

 الخ(؟
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) هـ ت   LEA والمختلفة من اهداف  06506,  56654755ماهي االهداف الفريدة من نوعها لجموعات فرعية على النحو اللذي حدده قانون التعليم االجزاء  -2

 م ( لكافة التالميذ؟

 م ( ؟) م م س   LCAP ماهي النتائج / المقاييس / التغييرات المالحظة المقترنة مع كل هدف سنوياً وعلى مدا  -5

ة ويات المحليماهي المعلومات ) على سبيل المثال معطيات كمية او نوعية / مقاييس( اعتبرت, استعرضت لتطوير االهداف لمعالجة اولويات الوالية واالول -4

 و/او ألستعراض التقدم المحرز نحو تحقيق اهداف في التدريس السنوي؟

 قع المدارس الفردية؟ماهي المعلومات اللتي كانت تعتبر / او استعرضت لموا -9

 ؟ 06506ماهي المعلومات اللتي كانت تعتبر / او استعرضت لمجموعات فردية حددت في قانون التعليم الجزء  -55

 المقارنة؟ ) م م س م ( كنتيجة لهذه   LCAP اي تغييرات اجريت الى  في التجديد السنوي, اي تغييرات/ تقدم ادركت وكيف هذه تقارنبتغييرات / تقدم متوقعة؟ -55
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 ةاولويات الوالي

ذات ة و المحلي

 ةالصل

 ماذا سيكون مختلف/ متطور بالنسبه للطلبه؟

 (ة) اعتمادا على مقاييس محدد

 

 ةتحديثات سنوي

 تحليل التقدم

 

 دافـــــــــــــــــــــــــاالھ
 

 ددةــحـة مـــحاج

 3 ةسن يةــــــــقياس

6502-07 

 6 ةسن

6500-02 

 0 ةسن

650.-00 

المدارس 

 ةالمتاثر
مجموعات 

 ةفرعي ةطالبي

 للتطبيق ةقابل

وصف 

 الهدف

 اولويات الوالية:

 ـ نتائج الطلبة5

 ـ مشاركة االباء6

ـ االنضمام الى 4

 المنهج التعليمي

ـ نتائج الطالب 5

 االخرين

 ـ خدمات اساسية0

ـ المعايير 2

االساسية 

 المشتركة.

ـ مشاركة 5

 الطالب

ـ المناخ 4

 .المدرسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   6503 - 0. 

كافة 

 .المدارس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كافة الطلبة

 

متعلمي 

 االنكليزية

 

اعادة تصنيف 

متعلمي 

 االنكليزية

 

 تشجيع الشباب

الشباب ذو الدخل 

 الواطي

 

 الطلبة االفريقيين

 االمريكان

 

الطلبة من اصل 

 اسباني

 

 الطلبة المعاقين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـ غلق 0

فجوة 

االنجاز مع 

توقعات 

عالية 

 للجميع.

 

 

 

عمل 

المنظمة على 

كافة 

المستويات 

لتحسين 

انجازات 

الطلبة وغلق 

فجوة 

االنجاز لكافة 

مجاميع 

الطلبة ذو 

االنجاز 

 الضعيف.

 

 

 

 

 

 

 

اغالق فجوة االنجاز لجميع  حاجة:

فئات الطلبة ذات االنجاز الضعيف 

والتأكيد من  ان الطلبة جميعاً 

 منجزين

 المقاييس خط االساس ويــــــن السنـــحستال

خط االساس + 

معدالت  35%

تصنيف المنطقة 

والمدرسة ستزيد 

من خط  35%

 االساس.

خط االساس + 

معدالت  65%

تصنيف 

المنطقة 

والمدرسة 

 %65ستزيد 

من خط 

 االساس.

خط االساس + 

معدل  05%

تصنيف المنطقة 

والمدرسة 

سيزيد بمقدار 

من خط  05%

 االساس.

معدل اعادة 

تصنيف المقاطعة 

 03 – 6506لعام 

 % 05.0كان 

-6503معدل عام 

غير جاھز  .0

 االن.

متعلمي االنكليزية معدالت اعادة 

التصنيف واالعداد في المدرسة 

 (معدالتلى مستوى المنطقة )وع

خط االساس + 

معدالت  00%

تصنيف المنطقة 

والمدرسة ستزيد 

من خط  00%

 االساس.

خط االساس + 

معدالت  05%

تصنيف 

المنطقة 

والمدرسة 

 %05ستزيد 

من خط 

 االساس.

خط االساس + 

معدالت  0%

المنطقة 

والمدرسة 

من  %0سيزيد 

 خط االساس.

معدل المقاطعة لعام 

6503 – 0. 

للطلبة الحاصلين 

على تقدم سنوي 

من متعلمي 

االنكليزية كان 

02.5% . 

تقدم متعلمي االنكليزية في تعلم 

اهداف االنجاز القابل االنكليزية ) 

 (5 للقياس السنوي

خط االساس + 

معدالت  00%

تصنيف المنطقة 

والمدرسة ستزيد 

من خط  00%

 االساس.

خط االساس + 

معدالت  05%

تصنيف 

المنطقة 

والمدرسة 

 %05ستزيد 

من خط 

 االساس.

خط االساس + 

معدالت  0%

المنطقة 

والمدرسة 

من  %0 دستزي

 خط االساس.

معدل لمقاطعة لعام 

للطلبة  .6503-0

محققي الكفائة في 

اللغة االنكليزية 

  %3.0.كان 

محققي الكفائة في االنكليزية من 

اهداف االنجاز ليزية ) متعلمي االنك

 ( 6 القابل للقياس السنوي

http://dq.cde.ca.gov/dataquest/Cbeds3.asp?Enroll=on&PctEL=on&PctFEP=on&PctRe=on&cSelect=3768338--SAN+DIEGO+UNIFIED&cChoice=DstProf1&cYear=2013-14
http://dq.cde.ca.gov/dataquest/Cbeds3.asp?Enroll=on&PctEL=on&PctFEP=on&PctRe=on&cSelect=3768338--SAN+DIEGO+UNIFIED&cChoice=DstProf1&cYear=2013-14
http://dq.cde.ca.gov/dataquest/t3/dtl.aspx?rt=lea&cds=37683380000000&schyear=2012-13
http://dq.cde.ca.gov/dataquest/t3/dtl.aspx?rt=lea&cds=37683380000000&schyear=2012-13
http://dq.cde.ca.gov/dataquest/t3/dtl.aspx?rt=lea&cds=37683380000000&schyear=2012-13
http://dq.cde.ca.gov/dataquest/t3/dtl.aspx?rt=lea&cds=37683380000000&schyear=2012-13
http://dq.cde.ca.gov/dataquest/t3/dtl.aspx?rt=lea&cds=37683380000000&schyear=2012-13
http://dq.cde.ca.gov/dataquest/t3/dtl.aspx?rt=lea&cds=37683380000000&schyear=2012-13
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اولويات الوالية و 

 المحلية ذات الصلة
 ماذا سيكون مختلف/ متطور بالنسبه للطلبة؟

 ) اعتمادا على مقاييس محددة(

 

 تحديثات سنوية

 تحليل التقدم

 

 االھـــــــــــــــــــــــــداف
 

 حاجـــة مـحــددة

 قياســــــــية
 3سنة 

6502-07 
 6سنة 

6500-02 
 0سنة 

650.-00 
المدارس 

 ةالمتاثر
مجموعات 

 ةفرعي ةطالبي

 للتطبيق ةقابل

 وصف الهدف

 

 خط االساس ويــــــن السنـــحستال

  

ـ غلق فجوة 0

االنجاز مع 

توقعات عالية 

للجميع 

 )مستمرة(

 المقاييس

TBD 
 

TBD 
 

ايجاد خط االساس 

لخريجي التعليم الخاص 

 ومعدالت االحالة.

تطوير خط 

االساس في العام 

650. – 00. 

التعليم الخاص: احاالت مناسبة 

ومعدالت خروج ) مقاسة بنضام 

IEP   الحالي وعمليات تقييم

 شاملة (

 

 %05+ خط االساس 

زيادة في تحسن قراءة 

عن  3و 0الصف 

مستوى الصف ب 

05%. 

 %0خط االساس + 

زيادة في تحسن قراءة 

عن  3و 0الصف  

مستوى الصف ب 

0%. 

ايجاد خط االساس 

قراءة  3و 0للصفوف 

 الطلبة بمستوى الصف.

تطوير خط 

االساس في العام 

650. – 00. 
 مستوى القراءة 4, 5الصف    

 

 %05خط االساس + 

زيادة في توقع اجتماع 

 %05الطلبة بنسبة 

 فوق خط االساس.

 %0خط االساس + 

زيادة في توقع اجتماع 

فوق  %0الطلبة بنسبة 

 خط االساس.

حدد المقاييس للتعليم 

المبكر وعين خط 

 االساس.

تطوير خط 

االساس في العام 

650. – 00. 
   

 

 مقاييس التعليم المبكر

 

 5.70خط االساس + 

زيادة على معدل 

حضور الطلبة على 

مستوى المقاطعة 

فوق خط  5.70بمعدل 

 االساس.

 5.05خط االساس + 

زيادة على معدل حضور 

الطلبة على مستوى 

 5.05المقاطعة بمعدل 

 فوق خط االساس.

ايجاد خط االساس + 

زيادة على معدل  5.60

حضور الطلبة على 

مستوى المقاطعة بمعدل 

 فوق خط االساس. 5.60

معدل حضور 

الطلبة على 

مستوى المقاطعة 

 03-6506للعام 

 .%42.6كان 

   
 معدالت تواجد الطلبة

 

 

 %05خط االساس + 

زيادة في توقع اجتماع 

 %05الطلبة بنسبة 

 فوق خط االساس.

 %0خط االساس + 

زيادة في توقع اجتماع 

فوق  %0الطلبة بنسبة 

 خط االساس.

انشاء خط االساس الداء 

 ELAالطالب في 

والرياضيات وفق التقييم 

 المتوازن الذكي.

تطوير خط 

االساس في العام 

650. – 00. 
   

 تقييم كليفورنيا آلئداء وتقدم الطلبة

 

 

 %05خط االساس + 

زيادة في توقع اجتماع 

 %05الطلبة بنسبة 

 فوق خط االساس.

 %0خط االساس + 

زيادة في توقع اجتماع 

فوق  %0الطلبة بنسبة 

 خط االساس.

انشاء خطوط اساس 

 ألداء الطالب.

 

تطوير خط 

االساس في العام 

650. – 00. 
 منطقة التقييم المعدة   
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اولويات الوالية و 

 المحلية ذات الصلة
 ماذا سيكون مختلف/ متطور بالنسبه للطلبة؟

 ) اعتمادا على مقاييس محددة(

 

 تحديثات سنوية

 تحليل التقدم

 

 االھـــــــــــــــــــــــــداف
 

 حاجـــة مـحــددة

 قياســــــــية
 3سنة 

6502-07 
 6سنة 

6500-02 
 0سنة 

650.-00 
المدارس 

 ةالمتاثر
مجموعات 

 ةفرعي ةطالبي

 للتطبيق ةقابل

 وصف الهدف

 

 خط االساس ويـــــــــــــن السنـــــــــــــحستال

  

ـ غلق فجوة 0

االنجاز مع 

توقعات عالية 

للجميع 

 )مستمرة(

 المقاييس

نقطة  3خط االساس + 

زيادة بمعدالت التخرج 

نقة فوق  3الجماعي بـ 

 خط االساس

نقطة  6خط االساس + 

زيادة بمعدالت التخرج 

نقة فوق  6الجماعي بـ 

 خط االساس

نقطة  0خط االساس + 

زيادة بمعدالت التخرج 

الجماعي بنقطة واحدة 

 فوق خط االساس

معدل التخرج 

الجماعي للمقاطعة 

كان  6503لعام 

27.2%. 

معدل التخرج من المدارس 

 ( CDE Reportsالثانوية ) 

 

 %00 –خط االساس 

تقليص معدل التسرب 

من  %00الجماعي بـ 

 خط االساس

 %05 –خط االساس 

تقليص معدل التسرب 

من  %05الجماعي بـ 

 خط االساس

 %0 –خط االساس 

تقليص معدل التسرب 

من خط  %0الجماعي بـ 

 االساس

معدل التسرب 

الجماعي للمقاطعة 

كان  6503لعام 

0.6%. 

   
معدالت التسرب من المدارس 

 ( CDE Reportsالثانوية ) 

 

 

 %65خط االساس + 

زيادة نسبة طلبة 

المدارس الثانوية على 

الطريق الصحيح 

فوق  %65للتخرج ب 

 خط االساس

 %05خط االساس + 

زيادة نسبة طلبة 

المدارس الثانوية على 

الطريق الصحيح 

فوق  %05للتخرج ب 

 خط االساس

وضع معايير وخطوط 

اساس لطلبة المدارس 

على الثانوية من ھم 

 الطريق الصحيح للتخرج

 تطوير خط االساس

 650.-00 
   

 على طريق التخرج

 

 

 %35خط االساس + 

زيادة في نسبة واعداد 

الطلبة الجاھزين 

لمناھج الكليات اعتمادا 

)ب ت م(  EAPعلى 

فوق خط  %35ب 

 االساس

 %65خط االساس + 

زيادة في نسبة واعداد 

الطلبة الجاھزين 

لمناھج الكليات اعتمادا 

)ب ت م(  EAPعلى 

فوق خط  %65ب 

 االساس

 %05خط االساس + 

زيادة في نسبة واعداد 

الطلبة الجاھزين لمناھج 

الكليات اعتمادا على 

EAP  ب ت م( ب(

 فوق خط االساس 05%

 

نسبة الطلبة 

الجاھزين لمناھج 

الكليات على مستوى 

المقاطعة اعتمادا 

على برنامج التقييم 

-6506المبكر لعام 

في الرياضيات  03

06.0% 

واالنكليزية 

6..4%. 

   
 نتائج برنامج التقييم المبكر

 

 

 %35 –خط االساس 

تقليص معدل التسرب 

 %35بـ  2من الصف 

 من خط االساس

 %65 –خط االساس 

تقليص معدل التسرب 

 %65بـ  2من الصف 

 من خط االساس

 %05 –خط االساس 

تقليص معدل التسرب من 

من  %05بـ  2الصف 

 خط االساس

معدل التسرب على 

مستوى المقاطعة 

للعام  2للصف 

 %03كان  6503

   

معدل التسرب من المدارس 

 )Grade 8(المتوسطة 

 

 

http://www.cde.ca.gov/getschoolreport/
http://www.cde.ca.gov/getschoolreport/
http://dq.cde.ca.gov/dataquest/DropoutReporting/DrpGradeEth.aspx?cDistrictName=SAN%20DIEGO%20UNIFIED&CDSCode=37683380000000&Level=District&TheReport=EthOnly&ProgramName=All&cYear=2012-13&cAggSum=DTotGrade&cGender=B
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و  اولويات الوالية

 المحلية ذات الصلة
 ماذا سيكون مختلف/ متطور بالنسبه للطلبة؟

 ) اعتمادا على مقاييس محددة(

 

 تحديثات سنوية

 تحليل التقدم

6503-0. 

 

 االھـــــــــــــــــــــــــداف
 

 سنوي

 3سنة 

6502-07 
 6سنة 

6500-02 
 0سنة 

650.-00 
المدارس 

 ةالمتاثر
مجموعات 

 ةفرعي ةطالبي

 للتطبيق ةقابل

 وصف الهدف

 

 خط االساس ويـــــــــــــن السنـــــــــــــحستال

  

ـ غلق فجوة 0

االنجاز مع 

توقعات عالية 

للجميع 

 )مستمرة(

 

 

 

 المقاييس

 –خط االساس 

تقليص معدل  35%

الغياب المزمن بـ 

تحت خط  35%

 االساس

 

 

 

 

 –خط االساس 

تقليص معدل  65%

الغياب المزمن بـ 

تحت خط  65%

 االساس

 

 

 

 

 %05 –خط االساس 

تقليص معدل الغياب 

تحت  %05المزمن بـ 

 خط االساس

 

 

 

 

معدل الغياب 

المزمن على 

مستوى المقاطعة 

كان  6503للعام 

2.0%  

 

 

 

 

 معدالت الغياب المزمن

 

 

 

 

 

 

 

المنطقة والمدرسة 

ستقابل اھداف 

او   API النمو 

جعل النمو نقطة 

واحدة على االقل 

لجميع الطالب 

ولمجموعة من 

 الطالب كبيرة عددياً 

 

 

 

 

المنطقة والمدرسة 

 ستقابل اھداف النمو 
API   او جعل النمو

نقطة واحدة على 

االقل لجميع الطالب 

ولمجموعة من 

 الطالب كبيرة عددياً 

 

 

 

 

المنطقة ستراقب 

على  API   تنفيذ

مستوى الوالية اذا كان 

 00-.650متوفرا في 

سيكون ھذا ھو خط 

 االساس اذا كان 
API   متوفرا في العام

سيكون  6500-02

  ھو خط االساس

 

 

 

, AB484في 

API  توقف في

 – 6503العام 

0.  

 

 

 

 

 

 

   

مؤشر االداء االكاديمي كما يسمح 

 (  AB484به من قبل ) 
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 ةالوالياولويات 

ذات ة و المحلي

 ةالصل

 ؟ةماذا سيكون مختلف/ متطور بالنسبه للطلب

 (ة) اعتمادا على مقاييس محدد

 

 ةتحديثات سنوي

 تحليل التقدم

 

 دافـــــــــــــــــــــــــاالھ
 

 ددةــحـة مـــحاج

 3 ةسن يةــــــــقياس

6502-07 

 6 ةسن

6500-02 

 0 ةسن

650.-00 

المدارس 

 ةالمتاثر
مجموعات 

 ةفرعي ةطالبي

 للتطبيق ةقابل

 وصف الهدف

 اولويات الوالية:

ـ التحصيل 5

 العلمي للطالب

 ـ بيئة االهل6

ـ االنضمام الى 4

 المنهج التعليمي

ـ نتائج الطالب 5

 االخرين

ـ الخدمات 0

 اساسية

ـ المعايير 2

 االساسية المشتركة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   6503 - 0. 

كافة 

 المدارس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كافة الطلبة

 

 متعلمي االنكليزية

 

 رعاية الشباب

 

الشباب ذو الدخل 

 الواطي

 

 المعاقينالطلبة 

 

الطلبة المؤشرين 

الموهوبين 

 ومتفوقين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـ الوصول 6

الى منهج فيه 

تحدي و 

 واسع

 

الطلبة لديهم 

وصول 

منصف الى 

معايير ارمة 

وجيدة مقربة 

للمناهج التي 

تؤكد 

الجاهزية 

لمجموعة 

كاملة من 

الخيارات بعد 

 التخرج

 

 

 

 

 

 

 

 

لتوفير الوصول المنصف الى  حاجة:

معايير جيدة مقتربة للمناهج ذات الطابع 

العمومي اللتي تدعم مجموعة كاملة من 

 خيارات الدراسات العليا

 المقاييس خط االساس ويــــــن السنـــحستال

الحفاظ على نسبة 

المواد  الصفوف ذات

التعليمية المنحازة 

 %055للمعايير 

الحفاظ على نسبة 

الصفوف ذات 

المواد التعليمية 

المنحازة للمعايير 

055% 

الحفاظ على نسبة 

الصفوف ذات 

المواد التعليمية 

المنحازة للمعايير 

055% 

نسبة الصفوف ذات 

المواد التعليمية 

المنحازة للمعايير في 

كانت  .0-6503عام 

055% 

توافر المواد التعليمية المنحازة 

 للمعايير

 %00خط االساس +

زيادة في نسبة 

الخريجين الذين 

 G-A اجتازو برامج 

او اعلى  C بمعدل 

فوق  %00بنسبة 

 خط االساس

خط االساس 

زيادة في  05%+

نسبة الخريجين 

الذين اجتازو 

 G-A برامج 

او  C بمعدل 

اعلى بنسبة 

فوق خط  05%

 االساس

 %0خط االساس +

زيادة في نسبة 

الخريجين الذين 

-G اجتازو برامج 
A  بمعدل C  او

 %0اعلى بنسبة 

 فوق خط االساس

نسبة الخريجين لعام 

الذين اجتازو  6503

بمعدل  G-A برامج 

C  او اعلى كان

.4.2%  

تسلسل المنهاج مع  G-A اتمام 

ECD او اعلى )    Cدرجات 
Reports) 

خط االساس + 

زيادة في  05%

نسبة الصف الحالي 

مالقي متطلبات 

التخرج في تسلسل 

المنهاج في المقاطعة 

(G-A بـ )05% 

 فوق خط االساس

 

انشاء خط 

االساس لنسبة 

 6502الصف في 

مالقي متطلبات 

التخرج في 

تسلسل المنهاج 

 في المقاطقة  
(G-A ) 

 

زيادة في نسبة 

الصفوف في 

على المسار  6502

الصحيح لمواجهة 

متطلبات التخرج 

لتسلسل المنهاج    

(G-A )05% 

 فوق خط االسا

 

انشاء خط االساس في 

 .650حدود خريف 

لنسبة من صف 

على المسار  6502

الصحيح لمواجهة 

متطلبات التخرج 

لسلسل المنهاج 

 (G-Aللمقاطعة      )

 

االنتهاء من تسلسل منهاج المقاطعة  

 ( G-A المشمول بمتطلبات التخرج )

وما  6502للمقاطعة للصفوف في 

 بعدھا

 
 

 

http://www.cde.ca.gov/getschoolreport/
http://www.cde.ca.gov/getschoolreport/
http://www.cde.ca.gov/getschoolreport/
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اولويات الوالية 

و المحلية ذات 

 الصلة

 للطلبة؟ماذا سيكون مختلف/ متطور بالنسبه 
 ) اعتمادا على مقاييس محددة(

 

 تحديثات سنوية

 تحليل التقدم

 

 االھـــــــــــــــــــــــــداف
 

 حاجـــة مـحــددة

 قياســــــــية
 3سنة 

6502-07 
 6سنة 

6500-02 
 0سنة 

650.-00 
المدارس 

 ةالمتاثر
مجموعات 

 ةفرعي ةطالبي

 للتطبيق ةقابل

 وصف الهدف

 

 خط االساس ويـــــــــــــن السنـــــــــــــحستال

  

الوصول الى ـ 6

منهاج واسع 

 ومتحدي 

 )مستمر(

 

 المقاييس

 %00خط االساس +

 %00خط االساس +

زيادة في معدالت منهاج 

المشاركة والمرور 

بالتنسيب المتفدم بـ 

 فوق خط االساس 00%

 %05خط االساس +

 %05خط االساس +

منهاج زيادة في معدالت 

المشاركة والمرور 

بالتنسيب المتفدم بـ 

 فوق خط االساس 05%

 %0خط االساس +

 %0خط االساس +

زيادة في معدالت منهاج 

المشاركة والمرور 

بالتنسيب المتفدم بـ 

 فوق خط االساس 0%

معدل منهاج 

المشاركة والمرور 

للتنسيب المتقدم   

)ت م( على مستوى 

المقاطعة للعام 

كان  6506-03

 %02و  %.3

 التنسيب المتقدم 

 ـ معدل المشاركة

 ـ معدل المرور

 تقارير

 

 %65خط االساس +

زيادة في المشاركة 

ومعدالت المرور 

( IBللبكلوريا الدولية )

ومناھج كليات المجتمع بـ 

 فوق خط االساس 65%

 %05خط االساس +

المشاركة زيادة في 

ومعدالت المرور 

( IBللبكلوريا الدولية )

ومناھج كليات المجتمع بـ 

 فوق خط االساس 05%

انشاء خط االساس 

لتسجيل الطلبة ومعدالت 

المرور في البكلوريا 

( ومناھج IBالدولية )

 كليات المجتمع

 

انشاء خط االساس 

 00-.650في العام 

 

 

 

   

زيادة في التسجيل, معدالت 

(, IBبالبكلوريا الدولية )المرور 

 منهاج كليات المجتمع

 

 

 

 %35خط االساس +

زيادة في نسبة الخريجين 

الذين اكملوا مهنة التعليم 

فوق خط  %35التقني بـ 

 االساس

 

 

 %65خط االساس +

زيادة في نسبة الخريجين 

الذين اكملوا مهنة التعليم 

فوق خط  %65التقني بـ 

 االساس

 

 

 %05خط االساس +

زيادة في نسبة 

الخريجين الذين اكملوا 

مهنة التعليم التقني بـ 

فوق خط  05%

 االساس

 

 

ضع معايير وتوليد 

خط اساس للخريجين 

الذبن اكملو مهنة 

        CTEالتعليم التقني 

 )م ت ت( 

 

 

   

منهاج مهنة التعليم التقني )م ت 

 ت( انتهاء التسلسل

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.sandi.net/Page/1558
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 ةاولويات الوالي

ذات ة و المحلي

 ةالصل

 ؟ةماذا سيكون مختلف/ متطور بالنسبه للطلب

 (ة) اعتمادا على مقاييس محدد

 
 :تحديثات سنوية

 تحليل التقدم
6503-0. 

 دافـــــــــــــــــــــــــاالھ
 

 ددةــحـة مـــحاج

 3 ةسن يةــــــــقياس

6502-07 

 6 ةسن

6500-02 

 0 ةسن

650.-00 

المدارس 

 ةالمتاثر
مجموعات 

 ةفرعي ةطالبي

 للتطبيق ةقابل

 وصف الهدف

 اولويات الوالية:

ـ التحصيل 5

 العلمي للطالب

 ـ مشاركة االباء6

ـ الخدمات 0

 اساسية

 عام وشائع -2

مشاركة  -5

 الطالب

المناخ  -4

 المدرسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

كافة 

 المدارس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كافة الطلبة

 

 متعلمي االنكليزية

 

 الشبابرعاية 

 

الشباب ذو الدخل 

 الواطي

 

 المعاقينالطلبة 

 

الطلبة المؤشرين 

الموهوبين 

 ومتفوقين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جودة ـ 3

 التدريس

الطلبة في 

مقدورهم 

الحصول على 

مدرسين 

مؤثرين جدا 

في كل منهج 

دراسي وفي 

 كل عام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( فرص للطالب 5أليجاد  حاجة:

 للحصول على مدرس مؤثر جدا في

( 6كل منهج دراسي وفي كل عام 

حصول المعلمين وبشكل مستمر على 

 فرص النمو والتطور

 المقاييس خط االساس ويــــــن السنـــحستال

الحفاظ على نسبة 

المعلمين المؤھلين 

 %055نسبيا 

 

الحفاظ على نسبة 

المعلمين المؤھلين 

 %055نسبيا 

 

الحفاظ على نسبة 

المعلمين المؤھلين 

 %055نسبيا 

 

نسبة المعلمين 

المؤھلين كليا في عام 

كانت  .6503-0

055% 

 

 نسبة المدرسين المتاھلين كليا

 

 

الحفاظ على نسبة 

المعلمين 

المتعينيين خطئا 

5% 

 

الحفاظ على نسبة 

المعلمين المتعينيين 

 %5خطئا 

 

 

الحفاظ على نسبة 

المعلمين المتعينيين 

 %5خطئا 

 

 

نسبة المعلمين 

المتعينيين خطئاً في 

كانت  .0-6503العام 

5%  

 

 

 معدل المعلمين المتعينيين خطئا

 

 

 

خط االساس 

زيادة في  05%+

النسبة المؤية 

للمدارس المنجزة 

فوق خط  05%

 االساس

 

نمو في الة جودة 

التدريس وانشاء خط 

اساس بنسبة مؤية 

 للمدارس المنجزة

 

 

خط االساس يتطور 

-6500في العام 

02  

 

 

 

 

خط االساس يتطور في 

  02-6500العام 

 

 

 

 

التواصل في جودة التدريس )النسبة 

 المؤية للمدارس المنجزة(
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 ةاولويات الوالي

ذات ة و المحلي

 ةالصل

 ؟ةماذا سيكون مختلف/ متطور بالنسبه للطلب

 (ة) اعتمادا على مقاييس محدد

 
 :سنويةتحديثات 

 تحليل التقدم
6503-0. 

 دافـــــــــــــــــــــــــاالھ
 

 ددةــحـة مـــحاج

 3 ةسن يةــــــــقياس

6502-07 

 6 ةسن

6500-02 

 0 ةسن

650.-00 

المدارس 

 ةالمتاثر
مجموعات 

 ةفرعي ةطالبي

 للتطبيق ةقابل

 وصف الهدف

 اولويات الوالية:

ـ انجازات 5

 الطالب

 ـ مشاركة االباء6

التسجيل في  -4

 المنهج الدراسي

نتائج الطالب  -5

 االخرين

ـ الخدمات 0

 اساسية

المعايير  -2

 االساسية المشتركة

مشاركة  -5

 الطالب

المناخ  -4

 المدرسي

 

 

 

 

 

    

كافة 

 المدارس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كافة الطلبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القيادات ـ .

 النوعية

القيادات النوعية 

واضحة على 

كافة المستويات 

في النظام مع 

رؤيا موحدة 

تحرك وتثير 

وتمنح السلطة 

الصحاب 

المصلحة لتهيئة 

اعلى الفرص 

التعليمية للطلبة 

 وألنتاجاتهم

 

 

 

 

 

 

 

انشاء قدرات قيادية  حاجة:

وممارسات على كافة المستويات 

موجهة استراتجيا للندريس وتعلم 

 الطلبة

 المقاييس خط االساس ويــــــن السنـــحستال
خط االساس 

زيادة في  05%+

النسب المؤية 

للمدارس المنجزة 

فوق خط  %05بـ 

 االساس

 

نمو في الة جودة 

التدريس وانشاء خط 

اساس بنسبة مؤية 

 للمدارس المنجزة

 

خط االساس يتطور 

-6500في العام 

02 

 

 

 

خط االساس يتطور في 

 02-6500العام 

 

 

 

جودة التدريس واستمرارية 

القيادة )النسبة المؤية للمارس 

 المنجزة(

 

 

خط االساس 

زيادة في  05%+

فرص تنمية 

 %05القيادات بـ 

 فوق خط االساس

 

 

انشاء خط االساس 

لعدد من الفرص 

لتنمية القيادات لمنح 

شهادة مصنفة 

 للكادر القيادي

 

 

خط االساس يتطور 

-6500في العام 

02 

 

 

 

 

خط االساس يتطور في 

 02-6500العام 

 

 

 

 

فرص تنمية المهارات القيادية 

لغرض الكوادر المصنفة 

 والمؤشرة
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 ةاولويات الوالي

ذات ة و المحلي

 ةالصل

 ؟ةماذا سيكون مختلف/ متطور بالنسبه للطلب

 (ة) اعتمادا على مقاييس محدد

 
 :تحديثات سنوية

 تحليل التقدم
6503-0. 

 دافـــــــــــــــــــــــــاالھ
 

 ددةــحـة مـــحاج

 3 ةسن يةــــــــقياس

6502-07 

 6 ةسن

6500-02 

 0 ةسن

650.-00 

المدارس 

 ةالمتاثر
مجموعات 

 ةفرعي ةطالبي

 للتطبيق ةقابل

 وصف الهدف

 اولويات الوالية:

ـ انجازات 5

 الطالب

نتائج الطالب  -5

 االخرين

المعايير  -2

 االساسية المشتركة

مشاركة  -5

 الطالب

المناخ  -4

 المدرسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

كافة 

 المدارس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كافة الطلبة

 متعلمي االنكليزية

 رعاية الشباب

الشباب ذو الدخل 

 الواطي

 الطالب المعاقيين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التعلم المهني ـ 0

 لكافة الموضفين

 

كافة الموضفين 

العاملين في 

مجال الدراسة 

المهنية الموجهة 

المعايير الى 

المنحازة للتعليم 

 والتعلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آلنشاء ساندييغو الموحدة  حاجة:

كمنظمة تعليم في الداراسة المهنية 

المستمرة ومجموعة الدعم لخدمة 

التدريس الجيد والتعلم بكافة السكان 

 المتعلمين

 المقاييس خط االساس ويــــــن السنـــحستال

من  055%

المدارس سيكون 

لديها مخططات 

التطوير المهنية 

 السنوية

 

من  055%

المدارس سيكون 

لديها مخططات 

التطوير المهنية 

 السنوية

 

انشاء معايير 

لمخططات التطوير 

 المهنية السنوية

 

 

المعايير التي وضعت 

 00-.650في 

 

 

الموقع المولد للتطوير السنوي 

 لمخططات مهنية

 

 

خط االساس 

زيادة في  05%+

المدارس نسبة 

 %05المنجزة بـ 

 فوق خط االساس

 

 

خط االساس 

زيادة في  05%+

نسبة المدارس 

 %05المنجزة بـ 

 فوق خط االساس

 

 

تطوير الة التعلم 

المهني الجيد 

للجميع وتحديد 

النسبة المؤية 

 للمدارس المنجزة

 

 

خط االساس يتطور في 

 00-.650العام 

 

 

 

 

تواصل التعلم المهني الجيد 

)النسبة المؤية للمدارس للجميع 

 المنجزة(
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 ةاولويات الوالي

ذات ة و المحلي

 ةالصل

 ؟ةماذا سيكون مختلف/ متطور بالنسبه للطلب

 (ة) اعتمادا على مقاييس محدد

 
 :تحديثات سنوية

 تحليل التقدم
6503-0. 

 دافـــــــــــــــــــــــــاالھ
 

 ددةــحـة مـــحاج

 3 ةسن يةــــــــقياس

6502-07 

 6 ةسن

6500-02 

 0 ةسن

650.-00 

المدارس 

 ةالمتاثر
مجموعات 

 ةفرعي ةطالبي

 للتطبيق ةقابل

 وصف الهدف

 اولويات الوالية:

نجازات ـ ا0

 الطالب

مشاركة  -6

 الوالدين

مشاركة  -7

 الطالب

المناخ  -2

 المدرسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

كافة 

 المدارس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كافة الطلبة

 ةاالنكليزيمتعلمي 

 رعاية الشباب

الشباب ذو الدخل 

 الواطي

 الطالب المعاقيين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاركة ـ 2

االباء والمجتمع 

حول انتاجات 

 الطلبة

 

الوالدين 

واعضاء 

المجتمع 

مشغولين للعمل 

داخل وحول 

المدارس لدعم 

عملية تعليم 

 الطلبة

 

 

 

 

 

 

دعم شراكة منتجة ومفيدة  حاجة:

الطلبة مع االباء/اولياء امور 

واعضاء المجتمع والتي تؤكد 

للطلبة تهيئهم لدرجة عالية 

 ألختيارات متعددة للدراسات العليا

 المقاييس خط االساس ويــــــن السنـــحستال
خط االساس 

زيادة بـ  65%+

فوق خط  65%

االساس نسبة 

المدارس المتوقعة 

لبنيات مأخوذة من 

مسوحات بيئات 

  المدارس

خط االساس 

زيادة بـ  05%+

فوق خط  05%

االساس نسبة 

المدارس المتوقعة 

لبنيات مأخوذة من 

مسوحات بيئات 

 المدارس

انشاء معايير وخط 

اساس لبنيات متعددة 

)مثال, االمن, 

الترحيب( من 

المسوحات لبيئة 

 المدرسة المتواجدة

 

 

خط االساس سيتطور 

 00-.650في العام 

 

 

 

 

 مسح لمناخ المدرسة

 

 

 

 

خط االساس 

زيادة في  65%+

نسبة االباء 

مستخدمي نظام 

Naviance  

 ونظام 
PowerSchool 

parent portals 

فوق خط  % 50بـ

  االساس

خط االساس 

زيادة في  05%+

نسبة االباء 

مستخدمي نظام 

Naviance  

 ونظام 
PowerSchool 

parent portals 

فوق خط  % 60بـ

 االساس

انشاء خطوط اساس 

لنسبة االباء 

مستخدمين نظام 

Naviance  

 ونظام 
PowerSchool 

parent portals 

 

خط االساس سيتطور 

 00-.650في العام 

 

 

 

 

 استعمال الوالدين ألنظمة
Naviance  نظام و 

PowerSchool 
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 ةاولويات الوالي

ذات ة و المحلي

 ةالصل

 ؟ةبالنسبه للطلبماذا سيكون مختلف/ متطور 

 (ة) اعتمادا على مقاييس محدد

 
 :تحديثات سنوية

 تحليل التقدم
6503-0. 

 دافـــــــــــــــــــــــــاالھ
 

 ددةــحـة مـــحاج

 3 ةسن يةــــــــقياس

6502-07 

 6 ةسن

6500-02 

 0 ةسن

650.-00 

المدارس 

 ةالمتاثر
مجموعات 

 ةفرعي ةطالبي

 للتطبيق ةقابل

 وصف الهدف

 اولويات الوالية:

ـ انجازات 5

 الطالب

المعاير  -6

 االساسية المشتركة

االنظمام الى  -4

 منهاج دراسي

الخدمات  -0

 االساسية 

مشاركة  -5

 الطالب

المناخ  -4

 المدرسي

 

 

 

 

 

 

 

 

   6503-0. 

كافة 

 المدارس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كافة الطلبة

 متعلمي االنكليزية

 رعاية الشباب

الدخل الشباب ذو 

 الواطي

 الطالب المعاقيين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موظفي دعم ـ 7

الجودة 

المتكاملة تركز 

على التحصيل 

 العلمي للطالب

 

مجتمعات التعلم 

مدعومة من قبل 

موظفي ثقة 

ومصنفين في 

ابنية المدارس 

الذين يساهمون 

في االنجازات 

العلمية للطلبة 

والنوعية 

الفاخرة 

 للمدارس

 

 

 

 

دور ومسئولية دعم لزيادة  حاجة:

موضفي الحي للمساهمة في 

تحصيل الطالب والنوعية العالية 

 لمدارس الحي

 المقاييس خط االساس ويــــــن السنـــحستال
خط االساس 

زيادة في  65%+

فرص التطوير 

المهني لموظفي 

 %65المنطقة بـ 

 فوق خط االساس

 

خط االساس 

زيادة في  05%+

فرص التطوير 

لموظفي المهني 

 %05المنطقة بـ 

 فوق خط االساس

 

انشاء خط االساس 

لعدد من فرص 

التطوير المهني 

 لموضفي المنطقة

 

 

خط االساس سيتطور 

 00-.650في العام 

 

 

 

 تنمية افرص المهنية

 

 

 

خط االساس 

زيادة بـ  65%+

فوق خط  65%

االساس النسبة 

المؤية للمدارس 

في التوقعات على 

بنيات انشئت من 

مسح المناخ 

 المدرسي

خط االساس 

زيادة بـ  05%+

فوق خط  05%

االساس النسبة 

المؤية للمدارس في 

التوقعات على بنيات 

انشئت من مسح 

 المناخ المدرسي

 

انشاء معايير 

وخطوط اساس 

لبنيات متعددة )مثال, 

االمن, الترحيب( من 

مسوحات بيئة 

 المدرسة المتواجدة

 

 

خط االساس سيتطور 

 00-.650في العام 

 

 

 

 

 مسح المناخ المدرسي
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اولويات 

و  ةالوالي

ذات ة المحلي

 ةالصل

 ؟ةماذا سيكون مختلف/ متطور بالنسبه للطلب

 (ة) اعتمادا على مقاييس محدد

 
 :تحديثات سنوية

 تحليل التقدم
6503-0. 

 دافـــــــــــــــــــــــــاالھ
 

 ددةــحـة مـــحاج

 3 ةسن يةــــــــقياس

6502-07 

 6 ةسن

6500-02 

 0 ةسن

650.-00 

المدارس 

 ةالمتاثر
مجموعات 

 ةفرعي ةطالبي

 للتطبيق ةقابل

 وصف الهدف

 اولويات الوالية:

ـ انجازات 5

 الطالب

 مشاركة االباء -6

االنظمام الى  -4

 منهاج دراسي

انجازات  -5

 الطالب االخرى

الخدمات  -0

 االساسية 

مشاركة  -5

 الطالب

المناخ  -4

 المدرسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   6503-0. 

كافة 

 المدارس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كافة الطلبة

 متعلمي االنكليزية

 رعاية الشباب

الشباب ذو الدخل 

 الواطي

 الطالب المعاقيين

الطالب 

الموهوبين 

 واالذكياء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دعم البيئات ـ 2

اللتي تقيم 

التنوع في خدمة 

الطالب, 

الموظفين وتقدم 

المدارس لبيئات 

التعلم 

والممارسات 

التعليمية اللتي 

تستجيب ثقافيا 

وتتحدى 

 االنحياز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لتوفير دعم متعدد وموارد  حاجة:

للمدراء والمعلمين وموظفين 

مصنفين لظمان استجابة المدارس 

 من الطالبلمجموعة متنوعة 

 المقاييس خط االساس ويــــــن السنـــحستال
خط االساس 

زيادة بـ  65%+

فوق خط  65%

االساس النسبة 

المؤية للمدارس في 

التوقعات على بنيات 

انشأت من مسح 

 المناخ المدرسي

 %05خط االساس +

فوق  %05زيادة بـ 

خط االساس النسبة 

المؤية للمدارس في 

بنيات التوقعات على 

انشأت من مسح 

 المناخ المدرسي

اوجد معايير وخطوط 

اساس لبنيات متعددة 

)مثال, االمان من 

مسوحات بيئة 

 المدرسة(

خط االساس 

سيتطور في 

650.-00 

 مسح مناخ المدرسة

 

 

خط االساس 

زيادة في  65%+

نسبة موظفي 

المنطقة المشاركين 

في التدريب على 

 الكفاءة الثقافية

 %05+خط االساس 

زيادة في نسبة 

موظفي المنطقة 

المشاركين في 

التدريب على الكفاءة 

 الثقافية

انشاء خط االساس 

لنسبة موظفي 

المنطقة المشاركين 

في التدريب على 

 الكفائة الثقافية

خط االساس 

سيتطور في 

650.-00 

 الكفائة الثقافية

 

 

 -خط االساس 

تقليص نسبة  00%

معدل التعليق في 

المنطقة بـ عموم 

من خط  00%

 االساس

 %05 -خط االساس 

تقليص نسبة معدل 

التعليق في عموم 

من  %05المنطقة بـ 

 خط االساس

 %0 -خط االساس 

تقليص نسبة معدل 

التعليق في عموم 

من  %0المنطقة بـ 

 خط االساس

نسبة التعليق في 

عموم المنطقة لعام 

كان  6506-03

..2%  

 تعليق الطلبة معدل

 

 

 %35-خط االساس 

تقليص نسبة معدل 

حاالت التعليق بمعوم 

من  %35المنطقة 

 خط االساس

 %65-خط االساس 

تقليص نسبة معدل 

حاالت التعليق بمعوم 

من  %65المنطقة 

 خط االساس

 %05-خط االساس 

تقليص نسبة معدل 

حاالت التعليق بمعوم 

من  %05المنطقة 

 خط االساس

-6506في العام 

المقاطعة كان  03

حالة  603لديها 

 تعليق طالبية

 المطرودينعدد الطلبة 

 

 

http://dq.cde.ca.gov/dataquest/SuspExp/suspexplrate.aspx?cYear=2012-13&cType=ALL&cCDS=37683380000000&cName=San+Diego+Unified&cLevel=District&cChoice=dSusExpRt
http://dq.cde.ca.gov/dataquest/SuspExp/suspexplrate.aspx?cYear=2012-13&cType=ALL&cCDS=37683380000000&cName=San+Diego+Unified&cLevel=District&cChoice=dSusExpRt
http://dq.cde.ca.gov/dataquest/SuspExp/suspexplrate.aspx?cYear=2012-13&cType=ALL&cCDS=37683380000000&cName=San+Diego+Unified&cLevel=District&cChoice=dSusExpRt
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 ةاولويات الوالي

ذات ة و المحلي

 ةالصل

 ؟ةللطلبماذا سيكون مختلف/ متطور بالنسبه 

 (ة) اعتمادا على مقاييس محدد

 
 :تحديثات سنوية

 تحليل التقدم
6503-0. 

 دافـــــــــــــــــــــــــاالھ
 

 ددةــحـة مـــحاج

 3 ةسن يةــــــــقياس

6502-07 

 6 ةسن

6500-02 

 0 ةسن

650.-00 

المدارس 

 ةالمتاثر
مجموعات 

 ةفرعي ةطالبي

 للتطبيق ةقابل

 وصف الهدف

 الوالية:اولويات 

ـ انجازات 5

 الطالب

 مشاركة االباء -6

االنظمام الى  -4

 منهاج دراسي

نتائج اخرى  -5

 للطالب

الخدمات  -0

 االساسية 

معايير اساسية  -2

 مشتركة

مشاركة  -5

 الطالب

المناخ  -4

 المدرسي

 

 

 

 

   6503-0. 

كافة 

 المدارس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كافة الطلبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التحاق عالي ـ 4

 من طالب الحي

االباء/اولياء 

امور الطلبة 

يسجلون االطفال 

في مدارس 

الحي كأختيار 

اول لسبب 

البرامج التعليمية 

عالية النوعية, 

مناخ مدرسي 

ايجابي, ونتائج 

للدراسات 

 الطالبية

 

 

 

 

 

 

لتوفير التوعية واالتصال  حاجة:

بالمجتمعات لدعم زيادة االلتحاق 

 في مدارس الحي

 المقاييس خط االساس ويــــــن السنـــحستال

خط االساس 

+65%  

 

 

خط االساس 

+05% 

 

 

انشاء معايير وخط 

 اساس

 

 

 

خط االساس سيتطور 

 00-.650في العام 

 

 

 

 نمط االلتحاق بالمدارس

 

 

 

خط االساس 

زيادة في  65%+

نسبة الطالب 

يعبرون عنه الى 

المدارس في 

مجموعاتهم بـ 

فوق خط  65%

 االساس

 

خط االساس 

زيادة في  05%+

نسبة الطالب 

يعبرون عنه الى 

المدارس في 

مجموعاتهم بـ 

فوق خط  05%

 االساس

 

انشاء خط االساس 

للنسبة المؤية 

للطالب يعبرون عنه 

الى المدارس في 

 مجموعاتهم

 

 

خط االساس سيتطور 

 00-.650في العام 

 

 

 

 

 بيانات صياغة نظام المجموعة
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اولويات 

و  ةالوالي

ذات ة المحلي

 ةالصل

 ؟ةماذا سيكون مختلف/ متطور بالنسبه للطلب

 (ة) اعتمادا على مقاييس محدد

 
 :تحديثات سنوية

 تحليل التقدم
6503-0. 

 دافـــــــــــــــــــــــــاالھ
 

 ددةــحـة مـــحاج

 3 ةسن يةــــــــقياس

6502-07 

 6 ةسن

6500-02 

 0 ةسن

650.-00 

المدارس 

 ةالمتاثر
مجموعات 

 ةفرعي ةطالبي

 للتطبيق ةقابل

 وصف الهدف

 اولويات الوالية:

ـ انجازات 5

 الطالب

االنظمام الى  -4

 منهاج دراسي

الخدمات  -0

 االساسية 

مشاركة  -5

 الطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   6503-0. 
كافة 

 المدارس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كافة الطلبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محو االمية ـ 10

  الرقمية

طالب لديهم ال

عملية الوصول 

الى والمهارة في 

تطبيق التقنيات 

لألستفادة من 

 تعلمهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لدعم الموضفين والطالب  حاجة:

لألستعمال المؤثر للتقنيات لدعم 

 التعلم والتعليم

 المقاييس خط االساس ويــــــن السنـــحستال

 %65خط االساس +

زيادة بالنسبة المؤية 

للصفوف )الطالب( مع 

تواجد تكنلوجيا التعليم 

فوق خط  %65بـ 

 االساس

 

 %05خط االساس +

زيادة بالنسبة المؤية 

للصفوف )الطالب( مع 

تواجد تكنلوجيا التعليم 

فوق خط  %05بـ 

 االساس

 

انشاء خط اساس 

للنسبة المؤية 

للصفوف )الطالب( 

مع تواجد تكنلوجيا 

 التعيم

 

خط االساس 

سيتطور في 

650.-00 

 

 

 تواجد البيئة الرقمية

 

 

 %05خط االساس +

زيادة في النسبة 

المؤية للطلبة 

مستعملي تكنلوجيا 

فوق  %05التعليم بـ 

 خط االساس

انشاء خط اساس 

للنسبة المؤية للطلبة 

مستعملي تكنلوجيا 

 التعليم

 

  

 تكنلوجيا التعليماستعمال الطلبة 

 

 

 %00خط االساس + 

زيادة في النسبة 

المؤية للمعلمين 

المقيمين ألنفسهم 

اعتمادا  .مستوى 

نقاط بـ  0على مبدئ 

فوق خط  00%

 االساس

 %05خط االساس + 

زيادة في النسبة 

المؤية للمعلمين 

المقيمين ألنفسهم 

اعتمادا  .مستوى 

نقاط بـ  0على مبدئ 

فوق خط  05%

 االساس

خط االساس + 

زيادة في  0%

النسبة المؤية 

للمعلمين المقيمين 

 .ألنفسهم مستوى 
اعتمادا على مبدئ 

 %0نقاط بـ  0

 فوق خط االساس

 03-6506في 

من المعلمين  70%

قيموا انفسهم 

اعتمادا  .بمستوى 

 نقاط 0على مبدئ 

 (i21مسح المعلم )
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اولويات 

و  ةالوالي

ذات ة المحلي

 ةالصل

 ؟ةسيكون مختلف/ متطور بالنسبه للطلبماذا 

 (ة) اعتمادا على مقاييس محدد

 
 :تحديثات سنوية

 تحليل التقدم
6503-0. 

 دافـــــــــــــــــــــــــاالھ
 

 ددةــحـة مـــحاج

 3 ةسن يةــــــــقياس

6502-07 

 6 ةسن

6500-02 

 0 ةسن

650.-00 

المدارس 

 ةالمتاثر
مجموعات 

 ةفرعي ةطالبي

 للتطبيق ةقابل

 وصف الهدف

 اولويات الوالية:

ـ انجازات 5

 الطالب

 مشاركة االباء -6

المناخ  -4

 المدرسي

 

 

 

 

 

 

 

 

   6503-0. 
كافة 

 المدارس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كافة الطلبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراكز ـ 10

االحياء مع 

الخدمات تعتمد 

على احتياجات 

  االحياء

المدارس هي 

مراكز للتعليم 

الطويل وفرص 

لألثراء وتوفير 

الخدمات 

االكاديمية 

 واالجتماعية

 

 

 

لتوسيع التعليم المطول  حاجة:

واثراء الفرص المقدمة في مدارس 

الحي اللتي تخدم كمحاور للخدمات 

 االجتماعية والمجتمعية

 المقاييس خط االساس ويــــــن السنـــحستال

 %65خط االساس +

زيادة في عدد من 

 الطويل /فرص التعليم 

االثراء في كل 

 %65مجموعة +

 فوق خط االساس

 

 

 

 %05خط االساس +

زيادة في عدد من 

فرص التعليم الطويل / 

االثراء في كل 

 %05مجموعة +

 فوق خط االساس

 

 

 

انشاء خط اساس 

لعدد من فرص 

التعليم الطويل / 

االثراء في كل 

 مجموعة

 

 

 

 

خط االساس 

سيتطور في 

650.-00 

 

 

 

 

 

تمديد فرص التعليم / االثراء كما 

 مؤشر في كل مجموعة 
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اولويات 

و  ةالوالي

ذات ة المحلي

 ةالصل

 ؟ةماذا سيكون مختلف/ متطور بالنسبه للطلب

 (ة) اعتمادا على مقاييس محدد

 
 :تحديثات سنوية

 تحليل التقدم
6503-0. 

 دافـــــــــــــــــــــــــاالھ
 

 ددةــحـة مـــحاج

 3 ةسن يةــــــــقياس

6502-07 

 6 ةسن

6500-02 

 0 ةسن

650.-00 

المدارس 

 ةالمتاثر
مجموعات 

 ةفرعي ةطالبي

 للتطبيق ةقابل

 وصف الهدف

ولويات ا

 الوالية:
ـ انجازات 5

 الطالب

الخدمات  -0

 االساسية 

مشاركة  -5

 الطالب

المناخ  -4

 المدرسي

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   6503-0. 
كافة 

 المدارس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كافة الطلبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرافق ـ 06

مصانة جيدة 

 وامينة

دارس توفر الم 

مرافق امينة 

ومصانة جيدا 

ومناخ تعليمي 

ايجابي اللذي 

يدعم احتياجات 

الطالب 

االكاديمية, 

االجتماعية , 

العاطفية, 

 والفيزياوية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مناخ تعليم ايجابي أليجاد  حاجة:

اذافة الى كونه امين, مرافق تعليم 

 نضيفة لدعم التعلم والتعليم

 المقاييس خط االساس ويــــــن السنـــحستال

حافظ على نسبة 

من المدارس  055%

المصنفة جيدة او حسنة 

 FITفي 

حافظ على نسبة 

من المدارس  055%

المصنفة جيدة او 

 FITحسنة في 

من المدارس  055%

ستكون مصنفة جيدة 

 FITاو حسنة في 

نسبة المدارس في 

المقاطعة المصنفة جيدة 

 03-6506او حسنة في 

 %44كان 

اداة تفتيش مرافق )% من المدارس 

 (حسنةمصنفة جيدة او 
 

 %00-خط االساس 

تقليص من معدل تعليق 

على مستوى المفاطعة بـ 

 من خط االساس 00%

 %05-خط االساس 

تقليص من معدل تعليق 

على مستوى المفاطعة 

من خط  %05بـ 

 االساس

 %0-خط االساس 

تقليص من معدل تعليق 

على مستوى المفاطعة 

من خط  %0بـ 

 االساس

معدل التعليق عبى 

مستوى المقاطعة في 

 %2..كان  6506-03

 التعليق معدل

 

 

 %35-خط االساس 

تقليص عدد حاالت الطرد 

 %35في المقاطعة بـ 

 االساسمن خط 

 %65-خط االساس 

تقليص عدد حاالت 

الطرد في المقاطعة بـ 

من خط  65%

 االساس

 %05-خط االساس 

تقليص عدد حاالت 

الطرد في المقاطعة بـ 

من خط  05%

 االساس

 03-6506في عام 

المقاطعة كان لديها 

 حالة طرد  603

 الطردعدد 

 

 %65خط االساس +

فوق  %65زيادة في بـ 

خط االساس نسبة 

المدارس المتوقعة 

المتواجدة في  للبنيات

 مسوحات المدارس

 %05خط االساس +

 %05زيادة في بـ 

فوق خط االساس نسبة 

المدارس المتوقعة 

للبنيات المتواجدة في 

 مسوحات المدارس

انشاء معايير وخطوط 

اساس لبنيات مختلفة 

)مثال االمان( من 

المسوحات المتواجدة 

 في المدارس

خط االساس سينطور في 

650.-00 

 المناخ المدرسيمسح 

 

 

من  %055الحفاظ على 

المدارس اللتي لديها 

 مخططات متوافقة لألمان

 

 %055الحفاظ على 

من المدارس اللتي 

لديها مخططات 

 متوافقة لألمان

 

 %055الحفاظ على 

من المدارس اللتي 

لديها مخططات 

 متوافقة لألمان

 

 .0-6503في العام 

من المدارس  055%

متوافقة قدمت مخططات 

 لالمان

 

 مخطط المدرسة لألمان

 

 

 
 

 

http://dq.cde.ca.gov/dataquest/SuspExp/suspexplrate.aspx?cYear=2012-13&cType=ALL&cCDS=37683380000000&cName=San+Diego+Unified&cLevel=District&cChoice=dSusExpRt
http://dq.cde.ca.gov/dataquest/SuspExp/suspexplrate.aspx?cYear=2012-13&cType=ALL&cCDS=37683380000000&cName=San+Diego+Unified&cLevel=District&cChoice=dSusExpRt
http://dq.cde.ca.gov/dataquest/SuspExp/suspexplrate.aspx?cYear=2012-13&cType=ALL&cCDS=37683380000000&cName=San+Diego+Unified&cLevel=District&cChoice=dSusExpRt
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 : االجراءات, الخدمات, االنفاق3الجزء 

 
يستوجب  5225270, وبالنسبة الى المدارس الخاصة قانون التعليم 07522و  07522لمكاتب التعليم في المقاطعة, قانون التعليم االجزاء  07525, 07525لمدارس الحي, قانون التعليم الجزء 

سوف تتخذ لتلبية االھداف المحددة7 باالضافة الى ان قانون التعليم  LEAت م (   ھية )) م م س ت( ان يتضمن وصف الجراءات محددة للهيئات المحل LCAPمخطط المسائلة والسيطرة المحلية 

 يتطلب قائمة ووصف لالنفاق المطلوب لنتفيذ اجراءات محددة7 06255الجزء 
 

كل جزء, واين ممكن ان تتواجد ھذه االنفاقات في ميزاينة الهيئات  , وتصف النفقات لتنفيذ6تحديد االجراءات السنوية التي يستوجب ان تنفذ لتلبية االھداف الموصوفة في الجزء تعليمات: 
جموعات 7 االجراءات ممكن ان تصف عدد من الخدمات التي نفذت لتحقيق اھداف محددة7 االجراءات واالنفاقات يستوجب ان تعكس التفاصيل داخل ھدف لمLEAت م(  ھالتعليمية المحلية ) 

اءات واالنفاقات التي تخدم اصحاب الدخل , من ضمنها تالميذ معاقين, ولمواقع مدارس محددة حسب االقتضاء7 عند وصف االجر06505فرعية معينة تم تحديدھا في قانون التعليم الجزء 
الهيئات التعليمية المحلية )ھ ت م( يستوجب ان تحدد فيما لو ان اموال اضافية واموال  LEA, 5665475او تالميذ رعاية الشباب كما معرف بقانون التعليم الجزء  \الواطي متعلمي االنكليزية, و

رسة, مستوى االقليم, مستوى المدارس الخاصة7 في التحديث السنوي, الهيئات التعليمية المحلية يستوجب ان تصف اي تغييرات الجراءات مركزة تستعمل على مستوى المقاطعة, مستوى المد
مدرسي ان تكون مصنفة مستخدمين الدليل الات يستوجب كنتيجة لمراجعة التقدم7 الهيئات التعليمية المحلية يجب ان تشير من ان جميع مصادر االموال تستخدم لدعم االجراءات والخدمات, االنفاق

 7 5525270, 06525, 06525لمحاسبي كاليفورنيا كما ھو مطلوب بقانون التعليم الجزء 
 

 اسئلة توجيهية 
 

, الى مواقع مدارس محددة, الى متعلمي 06506ماھي االجراءات/ الخدمات التي يستوجب توفيرھا الى كل التالميذ, الى مجاميع فرعية من التالميذ حددت عمال بقانون التعليم الجزء  (5

 ؟LCAPس ن(  اللغة االنكليزية, الى التالميذ ذو الدخل الواطي و/او الى رعاية الشباب لتحقيق اھداف حددت في مخطط المسائلة والسيطرة المحلية )م م

 كيف ان ھذه االجراءات/ الخدمات ارتبطت لتحديد االھداف ومؤشرات االداء؟  (6

 ؟ ت م( ھ) LEAت تدعم التغييرات لالجراءات/ الخدمات نتيجة لتحقيق الهدف؟ اين ممكن ان نجد ھذه االنفاقات في ميزانية الهيئات التعليمية المحلية اي من النفقا (4

 ائج مطلوبة؟في التحديث السنوي, كيف تكون االجراءات/ الخدمات موجهة الحتياجات جميع التالميذ وھل ان ھذه التحضيرات لهذه الخدمات جائت بنت (5

, متضمننا, على سبيل المثال وليس 06506في التحديث السنوي كيف تكون االجراءات/ الخدمات موجهة الحتياجات المجاميع الفرعية من التالميذ محددة عمال بقانون التعليم الجزء  (0

 رات لالجراءات/ الخدمات جائت بالنتيجة المطلوبة؟ الحصر, متعلمين االنكليزية, التالميذ ذو الدخل الواطي, رعاية الشباب, وھل ان ھذه التحضي
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االجاراءات والخدمات جائت بالنتائج في التحديث السنوي كيف تكون االجراءات/ الخدمات موجهة لالحتياجات واالھداف المحددة لمواقع مدارس معينة وھل ان ھذه التحضيرات لهذه  (2

 المطلوبة؟ 

 ف؟ في التحديث السنوي ماھي التغييرات في االجراءات, الخدمات, واالنفاقات ادخلت كنتيجة لمراجعة التقدم السابق و/ او تغييرات في االھدا (5

 

 

 

 

 

يمكن ان تشمل اي من الخدمات التي تدعم ھذه االجراءات, والتي يتعين القيام بها لتحقيق االھداف الموصوفة في  LEAماھي االجراءات السنوية, والهيئات التعليمية المحلية )ھ ت م(  7أ

المثال  في االسفل )على سبيل 3Bولم تتضمن في قائمة جدول  06506لكافة التالميذ ولكافة االھداف وخاصة للمجاميع الفرعية من التالميذ محددين بقانون التعليم الجزء  6الجزء 

م(  في ميزانية الهيئات التعليمة المحلية )ھ تمجاميع فرعية عرقية, وتالميذ معاقين(؟ ارفق واصف النتفقات لكل سنة مالية تنقذ ھذه االجراءات متضمناً اين ممكن ان نجد ھذه النفقات 

LEA 
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ماهي االجراءآت التي نفذ ت او الخدمات التي قدمت في كل سنة )ومن 
وماهي الصرفيات  المتوقعة  ؟( 3و 6يتم توفيرها في السنة المتوقع ان 
 (؟بما في ذلك مصادر التمويل)لكل اجراء 

 

لتحديثات ا
السنوية 
مراجعة 
ت االجراءا
 الخدمية

المستوى 
 ميخدال

                  
االجراءات 

 والخدمات                        

اولويات الوالية  
والمحلية ذات 

 6الصلة من الجزء
    الهدف من الجزء 

6 
 

 3سنة 
6502 -6507                        

 6سنة 
6500 -6502                        

 0سنة 
650. – 6500   

االجراءات االساسية مقصود منها استراتيجيات لسنين متعددة لتؤثر على  
أجراءات التعليم والتعلم, الخدمات, المقايس, االنفاق  ممكن ان يعدل كلما  

 تطلب ذلك  رداً على مساحات النمو والحاجة7 

وسع الهيئات  
التعليمية 

 ة المحلي
)ھ ت م (   

LEA 

تكسير حلقات 
التقصير الدرسي 
 التاريخي معتمدين
 7 ةعلى التزام المنطق

ييغو الموحدة د سان
تستعد لالستفادة من 

ستراتيجيات اال
الرئيسية التي تؤكد 

الطلبة   ان نم
سيمتلكون الدعم 
والخدمات التي 
بحتاجون اليها 

لغرض استثمار 
فرص الدراسات 
 العليا وغيرھا 7 

خدمات واجراات 
اساسية ستقدم خالل 

 ث 7الثالفترة السنين 

 أولويات الوالية :
 أنجازات الطالب-5
 مشاركة الوالدين-6
االنضمام الى منهج -4

 دراسي
 نتائج طلبة اخرين-5
 خدمات اساسية -0
المعاير االساسية -2

 المشتركة
 مشاركة الطالب -5
 المناخ المدرسي-4
 

أغالق فجوة االنجاز -1
 مع توقع عالي للجميع.
كافة مستويات المنظمة 

حسين أنجازات تعمل لت
الطلبة واغالق االنجاز 

لمجاميع الطلبة ذو 
 االداء االضعيف

 
 
 

  

 $ مليون  176

7 المدارس تتغير 5

وتستخدم عدد من 
المقاييس للتعليم لفحص 

فهم الطالب وتطبيق 
 التعليم7

7 المدارس ترصد 7

وتصقل اھداف التقدم 
لكافة الطلبة ولمجاميع 

 الطلبة7
7المدارس الثانوية 3

تشارك في التدخالت 
السلوكية االيجابية ودعم 

العمليات وترصد 
 توتصقل مخططا

استراتيجية لتحسين كل 
من المناخ المدرسي 

 ونتائج سلوك الطالب7

 $ مليون  176

7 المدارس تغير 5

وتستخدم عدد من الماقييس 
للتعليم لفحص فهم الطالب 

 وتطبيق التعلم7
7 المدارس ترصد 7

ة لكافوتصقل اھداف التقدم 
 الطلبة ولمجاميع الطلبة7

7المدارس الثانوية تشارك 3

في التدخالت السلوكية 
االيجابية ودعم العمليات 
 توترصد وتصقل مخططا

استراتيجية لتحسين كل من 
المناخ المدرسي ونتائج 

 سلوك الطالب7

  $ مليون  176

7 المدارس تستخدم 5

عدد من المقاييس 
للتعليم لفحص فهم 

 لم7التع لب وتطبيقاالط
ع م7 المدارس تج7

وترصد اھداف التقدم 
المحرز لكافة الطلبة 

 ولمجاميع الطلبة7
7 المدارس الثانوية 3

تشارك في التدخالت 
السلوكية االيجابية 

ودعم العمليات 
وتطوير مخططات 

 تحسينلاستراتيجية 
كل من المناخ 

المدرسي ونتائج 
 سلوك الطالب

  

 

 

 

 



28 
 

نفذت او الخدمات اللتي قدمت في كل سنة )ومن المتوقع ان يتم توفيرھا في  ماھي االجرائات اللتي

 ( ؟  وماھي النفقات المتوقعة لكل اجراء ) بما في ذلك مصادر التمويل( ؟3,6السنة 

التحديثات 

 السنوية:

مراجعة 

االجرائات 

 والخدمات

المستوى 

 الخدمي
االجــــــرائات 

 والخــــدمات

اولويات 

الوالية 

والمحلية ذات 

الصلة من 

 6الجزء 

 

  الـهــــــــــــدف

 6من الجزء 
 3سنة 

6502-07 
 6سنة 

6500-02 
 اسنة 

650.-00 

برامج التعليم المبكر ترصد  -5

وتصقل تنفيذ طريق واضح 

المعالم بداية من قبل المدرسة 

 لغاية الصف االول

االستمرار لتوفير الدعم  -0

االستراتيجي في المستويات 

المبكرة باالستمرار بتقليص 

الى الصف  TKحجم الصفوف 

الثالث؛ توفير التدخل 

المستهدف ودعم المتعلمين 

المعرضين للخطر وتوفير 

التطوير المهني للمعلمين 

موجهه الى افضل اول تدخل 

 ودعم تعليمي

االستمرار في تحسين  -2

وطالب رياض  TKالى  النتائج

االطفال المعاقين من خالل 

توفير الوصول الى سن فرص 

التعليم المناسبة مع اقرانهم غير 

 المعاقين

 

 

 

 

 

 

 

 

برامج التعليم المبكر ترصد  -5

وتصقل تنفيذ طريق واضح 

المعالم بداية من قبل المدرسة 

 لغاية الصف االول

االستمرار لتوفير الدعم  -0

لمستويات االستراتيجي في ا

المبكرة باالستمرار بتقليص 

الى الصف  TKحجم الصفوف 

الثالث؛ توفير التدخل 

المستهدف ودعم المتعلمين 

المعرضين للخطر وتوفير 

التطوير المهني للمعلمين 

موجهه الى افضل اول تدخل 

 ودعم تعليمي

االستمرار في تحسين  -2

وطالب رياض  TKالنتائج الى 

ل االطفال المعاقين من خال

توفير الوصول الى سن فرص 

التعليم المناسبة مع اقرانهم غير 

 المعاقين

 

 

 

 

 

 

 

 

برامج التعليم المبكر   -5

ستحدد, تطور وتضمن تنفيذ 

طريق واضح المعالم ابتدائاً من 

حضانات االطفال الى الصف 

 االول

توفير الدعم االستراتيجي في  -0

المستويات المبكرة بتقليص حجم 

الصف الثالث؛   TKالصفوف 

توفير التدخل المستهدف ودعم 

المتعلمين المعرضين للخطر 

وتوفير التطوير المهني للمعلمين 

موجهه الى افضل اول تدخل 

 ودعم تعليمي

 TKتحسين النتائج الى  -2

وطالب رياض االطفال المعاقين 

من خالل توفير الوصول الى 

سن فرص التعليم المناسبة مع 

 ناقرانهم غير المعاقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

اغالق فجوة  -0

االنجاز مع توقعات 

 )مستمرة( عالية للكل
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ماھي االجرائات اللتي نفذت او الخدمات اللتي قدمت في كل سنة )ومن المتوقع ان يتم توفيرھا في 

 ( ؟  وماھي النفقات المتوقعة لكل اجراء ) بما في ذلك مصادر التمويل( ؟3,6السنة 

التحديثات 

 السنوية:

مراجعة 

االجرائات 

 والخدمات

المستوى 

 الخدمي
االجــــــرائات 

 والخــــدمات

اولويات 

الوالية 

والمحلية ذات 

الصلة من 

 6الجزء 

 

  الـهــــــــــــدف

 6من الجزء 
 3سنة 

6502-07 
 6سنة 

6500-02 
 اسنة 

650.-00 

المستشارون, موضفين  -5

الدعم يرصدون وصول 

 متقدمةالطالب الى مسارات 

موضفي المكتب المركزي  -4

مستمرين بدعم المشرفين, 

المدراء, وموضفي المدارس 

للوصول الى البيانات وبناء 

ثقافة تحليل البيانات في جميع 

 المدارس

صقل ومتابعة تنفيذ البرامج  -9

والخدمات المناسبة للطالب 

 المعاقين

كافة طالب المدارس  -55

المتوسطة والثانوية لديهم خطة 

سنوات على التوالي  5او  2

اللتي تحدد بوضوح الدورات 

على الطالب اكمالها لتلبية 

بما في ذلك  A-Gمتطلبات   

 لغة العالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المستشارون, موضفين  -5

الدعم يرصدون وصول 

 الطالب الى مسارات متقدمة

موضفي المكتب المركزي  -4

مستمرين بدعم المشرفين, 

المدراء, وموضفي المدارس 

للوصول الى البيانات وبناء 

ثقافة تحليل البيانات في جميع 

 المدارس

صقل ومتابعة تنفيذ البرامج  -9

والخدمات المناسبة للطالب 

 المعاقين

كافة طالب المدارس  -55

المتوسطة والثانوية لديهم خطة 

سنوات على التوالي  5او  2

اللتي تحدد بوضوح الدورات 

على الطالب اكمالها لتلبية 

بما في ذلك  A-Gلبات   متط

 لغة العالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المستشارون, موضفين  -5

الدعم يرصدون وصول الطالب 

 الى مسارات متقدمة

موضفي المكتب المركزي  -4

يدعمون المشرفين, المدراء, 

وموضفي المدارس للوصول 

الى البيانات وبناء ثقافة تحليل 

 البيانات في جميع المدارس

 تنفيذ البرامجانشاء ومتابعة  -9

والخدمات المناسبة للطالب 

 المعاقين

كافة طالب المدارس  -55

المتوسطة والثانوية لديهم خطة 

سنوات على التوالي  5او  2

اللتي تحدد بوضوح الدورات 

على الطالب اكمالها لتلبية 

بما في ذلك  A-Gمتطلبات   

 لغة العالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

اغالق فجوة  -0

 االنجاز مع توقعات

 )مستمرة( عالية للكل
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ماھي االجرائات اللتي نفذت او الخدمات اللتي قدمت في كل سنة )ومن المتوقع ان يتم توفيرھا في 

 ( ؟  وماھي النفقات المتوقعة لكل اجراء ) بما في ذلك مصادر التمويل( ؟3,6السنة 

التحديثات 

 السنوية:

مراجعة 

االجرائات 

 والخدمات

المستوى 

 الخدمي
االجــــــرائات 

 والخــــدمات

اولويات 

الوالية 

والمحلية ذات 

الصلة من 

 6الجزء 

 

  الـهــــــــــــدف

 6من الجزء 
 3سنة 

6502-07 
 6سنة 

6500-02 
 اسنة 

650.-00 

المكتب المركزي  -55

موضفين المدارس الثانوية 

يعملون تعاونياً لتحديد وتنفيذ 

احسن الممارسات اللتي تحسن 

انجازات طلبة الصف التاسع 

 في كل مدرسة ثانوية 

االستمرار في حسين  -56

انجازات الطلبة المعاقين 

)زيادة في  5وبالخصوص 

نسبة الطلبة الحائزين على 

زيادة في  )6الشهادة الثانوية( 

نسبة الطلبة المساهمين في 

البرامج المهنية واللذين هم 

ينتقلون الى المجتمع  66بعمر 

 كأعضاء مساهمين(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المكتب المركزي  -55

موضفين المدارس الثانوية 

يعملون تعاونياً لتحديد وتنفيذ 

احسن الممارسات اللتي تحسن 

انجازات طلبة الصف التاسع 

 في كل مدرسة ثانوية 

االستمرار في حسين  -56

انجازات الطلبة المعاقين 

)زيادة في  5وبالخصوص 

نسبة الطلبة الحائزين على 

زيادة في  )6الشهادة الثانوية( 

نسبة الطلبة المساهمين في 

البرامج المهنية واللذين هم 

ينتقلون الى المجتمع  66بعمر 

 كأعضاء مساهمين(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المكتب المركزي موضفين  -55

المدارس الثانوية يعملون تعاونياً 

لتحديد وتنفيذ احسن الممارسات 

اللتي تحسن انجازات طلبة 

الصف التاسع في كل مدرسة 

 ثانوية 

تحسين انجازات الطلبة  -56

)زيادة  5المعاقين وبالخصوص 

في نسبة الطلبة الحائزين على 

) زيادة في 6الشهادة الثانوية( 

بة الطلبة المساهمين في نس

البرامج المهنية واللذين هم بعمر 

ينتقلون الى المجتمع  66

 كأعضاء مساهمين(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

اغالق فجوة  -0

االنجاز مع توقعات 

 )مستمرة( عالية للكل
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ماهي االجراءآت التي نفذ ت او الخدمات التي قدمت في كل سنة 
وماهي الصرفيات   ؟( 3و 6السنة يتم توفيرها في )ومن المتوقع ان 

(؟بما في ذلك مصادر التمويل)المتوقعة لكل اجراء   
 

لتحديثات ا
السنوية 
مراجعة 
ت االجراءا
 الخدمية

المستوى 
ميالخد  

ت االجراءا
 والخدمات

اولويات الوالية  
والمحلية ذات الصلة من 

  6الجزء

الهدف من الجزء     
6 

3سنة   
6502 -6507  

6سنة   
6500 -6502  

0سنة   
650. – 6500  

متعددة لتؤثر  ستراتيجيات لسنينات االساسية مقصود منها ءااالجرا 
ممكن ان  , االنفاقالمقايس ,الخدمات ,ت التعليم والتعلمعلى أجراءا

رداً على مساحات النمو والحاجة تطلب ذلكيعدل كلما   

وسع الهيئات  
التعليمية 

ة المحلي  
)ھ ت م (   

LEA 

اجراءات المقاطعة 
والخدمات تركز 

على ضمان 
الوصول الى برامج  
تعليمية منحازة الى 
معايير اساسية في 
 مجاالت االھتمام7

االجراءات االساسية 
والخدمات يتم 

 3توفيرھا عبر فترة 
 سنوات

ولويات  الوالية  :ا  
 

أنجازات الطالب -5  

مشاركة االبوين -7  

االنضمام الى منهاج -3

 دراسي

نتائج طلبة اخرين -5  

خدمات اساسية – 0  

المعاير االساسية – 2

 المشتركة 
 

 

الى منهج  الوصول -5

 واسع التحدي
 

الطالب  لديهم الدخول 
العادل الى معاير 

صارمة ومغرية جدا 
للمناھج المنحازة 

للقواعد االساسية التي 
تضمن االستعداد 

إلحتماالت واسعة 
  للدراسات العليا 

 مليون $ 5275

 
االستمرار  -5

,التحدث بالمراجعة 
والرصد للمنهاج 

الدراسي في المقاطعة 
يكون منحازا كليا مع ل

ير المشتركة يالمعا
ر الجديدة يوالمعاي
 للوالية

متطلبات الكلية  و 
الجامعة/ وجامعة والية 

 لفورنيا المتطلبااتاك
 A-G  

 
رصد للتاكد من  -7

متماسكة واضحة  برامج
المعالم ومسار لمنهاج 

دراسي داخل وعبر 
  المراحل الدراسية

 مليون $ 5076

 
االستمرار بالمراجعة  -5

,التحدث والرصد للمنهاج 
الدراسي في المقاطعة 

يكون منحازا كليا مع ل
ير المشتركة يالمعا

 ر الجديدة للواليةيوالمعاي
متطلبات الكلية  و 

الجامعة/ وجامعة والية 
  A-G لفورنيا المتطلبااتاك

 
 رصد للتاكد من برامج -7

متماسكة واضحة المعالم 
ومسار لمنهاج دراسي 
داخل وعبر المراحل 

 الدراسية

 مليون $ 5076

 
مراجعة  تحديث  -5

ورصد منهاج 
الدراسة للمقاطعة 
ليكون منحازا كليا 

 مع المعايير
 ELDالمشتركة و 

الولويات الوالية, 
معاير العلوم, الجيل 

, القادم والجامعة
 / وجامعة ةالكلي

كالفورنيا والية 
   A-G  المتطلبات 

توفير مراجع -7

متماسكة واضحة 
المعالم ومسار 
لمنهاج دراسي 

داخل وعبر 
 المراحل الدراسية        
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في كل سنة )ومن المتوقع ان يتم توفيرھا في ماھي االجرائات اللتي نفذت او الخدمات اللتي قدمت 

 ( ؟  وماھي النفقات المتوقعة لكل اجراء ) بما في ذلك مصادر التمويل( ؟3,6السنة 

التحديثات 

 السنوية:

مراجعة 

االجرائات 

 والخدمات

المستوى 

 الخدمي
االجــــــرائات 

 والخــــدمات

اولويات 

الوالية 

والمحلية ذات 

الصلة من 

 6الجزء 

 

  الـهــــــــــــدف

 6من الجزء 
 3سنة 

6502-07 
 6سنة 

6500-02 
 اسنة 

650.-00 

رصد وتوفير الجداول  -4

الرئيسية تضمن الوصول الى 

اللتي تقود الى  A-Gمنهج 

 –التخرج والتهيئة الى الكلية 

المهنة لكافة طلبة المدارس 

الثانوية او المجاميع الفرعية 

من الطلبة واللتي توفر ألعداد 

متزايدة من الطلبة ألمتالك 

الوصول الى مناهج دراسية 

عالية )مثال التنسيب المتقدم, 

 البكلورية الدولية, شرف(

موضفين المدرسة يدعمون  -5

الطالب والعوائل للتخطيط 

ورصد المناهج اللتي تؤهلهم 

للتخرج و فرص الدراسات 

مخطط سنين  2-5العليا )مثال 

Naviance) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رصد وتوفير الجداول  -4

الرئيسية تضمن الوصول الى 

اللتي تقود الى  A-Gمنهج 

 –التخرج والتهيئة الى الكلية 

المهنة لكافة طلبة المدارس 

الثانوية او المجاميع الفرعية 

من الطلبة واللتي توفر ألعداد 

متزايدة من الطلبة ألمتالك 

الوصول الى مناهج دراسية 

عالية )مثال التنسيب المتقدم, 

 البكلورية الدولية, شرف(

موضفين المدرسة يدعمون  -5

الطالب والعوائل للتخطيط 

تؤهلهم ورصد المناهج اللتي 

للتخرج و فرص الدراسات 

مخطط سنين  2-5العليا )مثال 

Naviance) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجداول الرئيسية تضمن  -4

اللتي  A-Gالوصول الى منهج 

تقود الى التخرج والتهيئة الى 

المهنة لكافة طلبة  –الكلية 

المدارس الثانوية او المجاميع 

الفرعية من الطلبة واللتي توفر 

ألعداد متزايدة من الطلبة 

ألمتالك الوصول الى مناهج 

دراسية عالية )مثال التنسيب 

المتقدم, البكلورية الدولية, 

 شرف(

موضفين المدرسة يدعمون  -5

الطالب والعوائل للتخطيط 

تؤهلهم ورصد المناهج اللتي 

للتخرج و فرص الدراسات العليا 

مخطط سنين  2-5)مثال 

Naviance) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

الوصول الى  -6

منهاج دراسي واسع 

 )مستمر( وفيه تحدي
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ماھي االجرائات اللتي نفذت او الخدمات اللتي قدمت في كل سنة )ومن المتوقع ان يتم توفيرھا في 

 المتوقعة لكل اجراء ) بما في ذلك مصادر التمويل( ؟( ؟  وماھي النفقات 3,6السنة 

التحديثات 

 السنوية:

مراجعة 

االجرائات 

 والخدمات

المستوى 

 الخدمي
االجــــــرائات 

 والخــــدمات

اولويات 

الوالية 

والمحلية ذات 

الصلة من 

 6الجزء 

 

  الـهــــــــــــدف

 6من الجزء 
 3سنة 

6502-07 
 6سنة 

6500-02 
 اسنة 

650.-00 

الرصد و توفير فرص تعليم  -0

متماسكة محكمة معززة / 

ممتدة متظمنة, ربط التعليم, 

التعليم المهني والتقني, تعليم 

الموهوبين والمتفوقين, التنسيب 

المتقدم, البكلوريا الدولية, 

برامج تعليم القراءة والكتابة 

واللغة المزدوجة, الفنون 

, التنفيذيةالبصرية والفنون 

التقدم عبر فرد, حسم تكنلوجيا 

العلوم الهندسية, فنون 

الرياضيات, وفرص التعليم 

 الخارجي

تغيير وصقل خرائط  -2

المنهاج االساسية المشتركة 

االنحياز, االدوات واالدلة من 

ضمنها الوصول الى الرقمية 

العالية لألدوات والموارد ذات 

السمعة العالية في االنترنت في 

خدمة التدريس الفعال والتعلم 

 لمجموعات متنوعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرصد و توفير فرص  -0

تعليم متماسكة محكمة معززة / 

ممتدة متظمنة, ربط التعليم, 

التعليم المهني والتقني, تعليم 

الموهوبين والمتفوقين, التنسيب 

المتقدم, البكلوريا الدولية, 

برامج تعليم القراءة والكتابة 

المزدوجة, الفنون واللغة 

البصرية والفنون التنفيذية, 

التقدم عبر فرد, حسم تكنلوجيا 

العلوم الهندسية, فنون 

الرياضيات, وفرص التعليم 

 الخارجي

تغيير وصقل خرائط  -2

المنهاج االساسية المشتركة 

االنحياز, االدوات واالدلة من 

ضمنها الوصول الى الرقمية 

العالية لألدوات والموارد ذات 

السمعة العالية في االنترنت في 

خدمة التدريس الفعال والتعلم 

 لمجموعات متنوعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توفير فرص تعليم متماسكة  -0

محكمة معززة / ممتدة متظمنة, 

ربط التعليم, التعليم المهني 

والتقني, تعليم الموهوبين 

والمتفوقين, التنسيب المتقدم, 

البكلوريا الدولية, برامج تعليم 

اءة والكتابة واللغة القر

المزدوجة, الفنون البصرية 

والفنون التنفيذية, التقدم عبر 

فرد, حسم تكنلوجيا العلوم 

الهندسية, فنون الرياضيات, 

 وفرص التعليم الخارجي

تطوير وصقل خرائط  -2

المنهاج االساسية المشتركة 

االنحياز, االدوات واالدلة من 

ضمنها الوصول الى الرقمية 

ألدوات والموارد ذات العالية ل

السمعة العالية في االنترنت في 

خدمة التدريس الفعال والتعلم 

 لمجموعات متنوعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

الوصول الى  -6

منهاج دراسي واسع 

 )مستمر( وفيه تحدي
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ماھي االجرائات اللتي نفذت او الخدمات اللتي قدمت في كل سنة )ومن المتوقع ان يتم توفيرھا 

 ( ؟  وماھي النفقات المتوقعة لكل اجراء ) بما في ذلك مصادر التمويل( ؟3,6في السنة 

التحديثات 

 السنوية:

مراجعة 

االجرائات 

 والخدمات

المستوى 

 الخدمي
االجــــــرائات 

 والخــــدمات

اولويات 

الوالية 

والمحلية ذات 

الصلة من 

 6الجزء 

 

  الـهــــــــــــدف

 6من الجزء 
 3سنة 

6502-07 
 6 سنة

6500-02 
 اسنة 

650.-00 

االستمرار بتحديد وتوفير  -5

المواد تعليمية وموارد تتماشى 

 مع المعايير

التوفير والحفاض على  -4

زيادة الوصول الى المكتبات 

 المدرسية 

القيادة والموظفين مستمرين  -9

في تطور وتنفيذ المناهج 

التعليمية والمجموعات 

البرامج والموارد اللتي توفر 

والخدمات اللتي هي شاملة 

ألحتياجات جميع الطالب 

 بالمجتمع اللتي تخدمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االستمرار بتحديد وتوفير  -5

المواد تعليمية وموارد تتماشى 

 مع المعايير

التوفير والحفاض على  -4

زيادة الوصول الى المكتبات 

 المدرسية 

القيادة والموظفين مستمرين  -9

وتنفيذ المناهج في تطور 

التعليمية والمجموعات 

والموارد اللتي توفر البرامج 

والخدمات اللتي هي شاملة 

ألحتياجات جميع الطالب 

 بالمجتمع اللتي تخدمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحديد وتوفير مواد تعليمية  -5

 وموارد تتماشى مع المعايير

توفير زيادة الوصول الى  -4

 المكتبات المدرسية 

مستويات القيادة جميع  -9

والموظفين تطور وتنفذ 

المناهج التعليمية 

والمجموعات والموارد اللتي 

توفر البرامج والخدمات اللتي 

هي شاملة ألحتياجات جميع 

 الطالب بالمجتمع اللتي تخدمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

الوصول الى  -6

منهاج دراسي واسع 

 )مستمر( وفيه تحدي
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ماهي االجراءآت التي نفذ ت او الخدمات التي قدمت في كل سنة 
وماهي الصرفيات   ؟( 3و 6يتم توفيرها في السنة )ومن المتوقع ان 

(؟بما في ذلك مصادر التمويل)المتوقعة لكل اجراء   
 

لتحديثات ا
السنوية 
مراجعة 
ت االجراءا
 الخدمية

المستوى 
ميالخد  

ت االجراءا
 والخدمات

الوالية  اولويات 
والمحلية ذات الصلة من 

  6الجزء
 

الهدف من الجزء     
6 

3سنة   
6502 -6507  

6سنة   
6500 -6502  

0سنة   
650. – 6500  

متعددة لتؤثر  ستراتيجيات لسنينات االساسية مقصود منها ءااالجرا
ممكن ان  , االنفاقالمقايس ,الخدمات ,ت التعليم والتعلمعلى أجراءا

رداً على مساحات النمو والحاجة تطلب ذلكيعدل كلما   

وسع الهيئات  
التعليمية 

ة المحلي  
)ھ ت م (   

LEA 

ب يعتمد نجاح الطال
على معلمين مؤھلين 

 عاليا7
ممارسة التدريس 

المؤثر ,التي تدعم, 
وتوسع, وتغني 

 فرص التعليم7
 

اجراأت وخدمات 
اساسية يتم توفرھا 

7سنوات 3عبر فترة   

:أولويات الوالية   
 

أنجازات الطالب-5  

مشاركة الوالدين -7  

الخدمات االساسية -0  

المعايير االساسية  -2

 المشتركة

مشاركة الطالب -2  

المناخ المدرسي-8  
 

  

 جودة التدريس -3

 
الطالب يمتلكون 

الوصول الى المعلمين 
ذو الفعالية العالية قي 

كل منهاج دراسي 
 وفي كل عام

 مليون $ 31275

 
 التوظيفرصدوتوفير  -5

الفعال للمعلمين )من 
ضمنها المشاركة مع 

الجامعات المحلية( 
وممارسات االحتفاظ )من 

ضمنها التعليم الخاص, 
 ثنائي اللغة

وغيرھا من الصعب ايجاد 
الموظفين لها(والتاكد من 
 دعم وتوظيف المعلمين7

تقدم دعم المنطقة  -7

للمعلمين المتدربين 
 المساعدين

 االطراف لتعليم مجاميع
 الطالبي بشكل فعال

توفير ودعم وتدريب -3

الموظفين الذين يعلمون 
ويدعمون الطالب ذو 

 االحتياجات الخاصة

 مليون $ 31275

 
رصدوتوفير التوظيف  -5

الفعال للمعلمين )من ضمنها 
المشاركة مع الجامعات 

المحلية( وممارسات االحتفاظ 
)من ضمنها التعليم الخاص, 

 ثنائي اللغة
صعب ايجاد وغيرھا من ال

الموظفين لها(والتاكد من دعم 
 وتوظيف المعلمين7

تقديم دعم المنطقة  -7

للمعلمين المتدربين 
 المساعدين

االطراف لتعليم مجاميع 
 الطالب بشكل فعال

توفير ودعم وتدريب -3

الموظفين الذين يعلمون 
ويدعمون الطالب ذو 

 االحتياجات الخاصة

 

 

 مليون $ 31275

 
توفير التوظيف  -5

الفعال للمعلمين )من 
ضمنها المشاركة مع 

الجامعات المحلية( 
وممارسات االحتفاظ 
)من ضمنها التعليم 
 الخاص, ثنائي اللغة

وغيرھا من الصعب 
ايجاد الموظفين 

لها(والتاكد من دعم 
 وتوظيف المعلمين7

تقديم دعم المنطقة  -7

للمعلمين المتدربين 
 المساعدين

االقران لتعليم مجاميع 
 بشكل فعال الطالب

تقديم الدعم -3

والتدريب لموظفي 
التعليم الخاص والعام 

الذين يعلمون 
ويدعمون الطالب ذو 

 االحتياجات الخاصة
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ماھي االجرائات اللتي نفذت او الخدمات اللتي قدمت في كل سنة )ومن المتوقع ان يتم توفيرھا 

 ) بما في ذلك مصادر التمويل( ؟ ( ؟  وماھي النفقات المتوقعة لكل اجراء3,6في السنة 

التحديثات 

 السنوية:

مراجعة 

االجرائات 

 والخدمات

المستوى 

 الخدمي
االجــــــرائات 

 والخــــدمات

اولويات 

الوالية 

والمحلية ذات 

الصلة من 

 6الجزء 

 

  الـهــــــــــــدف

 6من الجزء 
 3سنة 

6502-07 
 6سنة 

6500-02 
 اسنة 

650.-00 

وصقل انظمة الدعم رصد   -5

على مستوى المدرسة 

والمقاطعة لتحسين الممارسات 

التعليمية, الحضور التعليمي 

 المهني والخدمات

صقل اكاديمية المعلمين  -0

الزائرين لبناء كفائة االساتذة 

الزائرين وتطوير مجموعة من 

 المعلمين المرشحين

مجموعة دعم المعلمين  -2

تعمل جنبا الى جنب مع 

المعلمين, وموضفي  المدراء,

المدرسة لبناء القدرات في 

جميع االنحاء االساسية 

المشتركة ومعايير الوالية, 

هياكل تعليم الكبار التكامل 

التقني وممارسات المعلم 

 المؤثرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رصد وصقل انظمة الدعم   -5

على مستوى المدرسة 

والمقاطعة لتحسين الممارسات 

ي مالتعليمية, الحضور التعلي

 المهني والخدمات

توفير اكاديمية المعلمين  -0

الزائرين لبناء كفائة االساتذة 

الزائرين وتطوير مجموعة من 

 المعلمين المرشحين

مجموعة دعم المعلمين  -2

تعمل جنبا الى جنب مع 

المدراء, المعلمين, وموضفي 

المدرسة لبناء القدرات في 

جميع االنحاء االساسية 

والية, المشتركة ومعايير ال

هياكل تعليم الكبار التكامل 

التقني وممارسات المعلم 

 المؤثرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توفير انظمة الدعم على  -5

مستوى المدرسة والمقاطعة 

لتحسين الممارسات التعليمية, 

الحضور التعليمي المهني 

 والخدمات

تصميم اكاديمية المعلمين  -0

الزائرين لبناء كفائة االساتذة 

وتطوير مجموعة الزائرين 

 من المعلمين المرشحين

المعلمين المدعومين  -2

بالمجموعات تعمل جنبا الى 

جنب مع المدراء, المعلمين, 

وموضفي المدرسة لبناء 

القدرات في جميع االنحاء 

 ELDاالساسية المشتركة 

ومعايير الوالية, هياكل تعليم 

الكبار )التعليم المهني 

للمجتمع, تعليمات قيادية 

للفرق( التكامل التقني 

 وممارسات المعلم المؤثرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

جودة التدريس  -3

 )مستمر(
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ماھي االجرائات اللتي نفذت او الخدمات اللتي قدمت في كل سنة )ومن المتوقع ان يتم توفيرھا 

 ( ؟  وماھي النفقات المتوقعة لكل اجراء ) بما في ذلك مصادر التمويل( ؟3,6السنة في 

التحديثات 

 السنوية:

مراجعة 

االجرائات 

 والخدمات

المستوى 

 الخدمي
االجــــــرائات 

 والخــــدمات

اولويات 

الوالية 

والمحلية ذات 

الصلة من 

 6الجزء 

 

  الـهــــــــــــدف

 6من الجزء 
 3سنة 

6502-07 
 6سنة 

6500-02 
 اسنة 

650.-00 

قسم التعليم الخاص يعمل  -5

بالتنسيق مع مكتب مدراء 

منطقة القيادة والتطورات 

الرئيسية تعاونياً لدعم المدارس 

في توفير الجودة في التعليم 

المهني ودعم التعليمات 

الخاصة بالطلبة اصحاب 

 العاهات

 

 

 

 

 

 

 

 

يعمل قسم التعليم الخاص  -5

بالتنسيق مع مكتب مدراء 

منطقة القيادة والتطورات 

الرئيسية تعاونياً لدعم المدارس 

في توفير الجودة في التعليم 

المهني ودعم التعليمات 

الخاصة بالطلبة اصحاب 

 العاهات

 

 

 

 

 

 

 

 

قسم التعليم الخاص يعمل  -5

بالتنسيق مع مكتب مدراء 

منطقة القيادة والتطورات 

ياً لدعم الرئيسية تعاون

المدارس في توفير الجودة في 

التعليم المهني ودعم التعليمات 

الخاصة بالطلبة اصحاب 

 العاهات

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 جودة التدريس -3
 )مستمر(
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ماهي االجراءآت التي نفذ ت او الخدمات التي قدمت في كل سنة 
وماهي الصرفيات   ؟( 3و 6يتم توفيرها في السنة )ومن المتوقع ان 

(؟بما في ذلك مصادر التمويل)المتوقعة لكل اجراء   
 

لتحديثات ا
السنوية 
مراجعة 
ت االجراءا
 الخدمية

المستوى 
ميالخد  

ت االجراءا
 والخدمات

 
اولويات الوالية  

والمحلية ذات الصلة من 
  6الجزء
 

الهدف من الجزء     
6 
 

3سنة   
6502 -6507  

6سنة   
6500 -6502  

0سنة   
650. – 6500  

متعددة لتؤثر  ستراتيجيات لسنينات االساسية مقصود منها ءااالجرا
ممكن ان  , االنفاقالمقايس ,الخدمات ,ت التعليم والتعلمعلى أجراءا

رداً على مساحات النمو والحاجة تطلب ذلكيعدل كلما   

وسع الهيئات  
التعليمية 

 ة المحلي
)ھ ت م ( 

LEA  
 
 
 
 
 

ةالموحدسان ديغو   
ملتزمة بدعم 

وتطوير قادة فعالة 
للغايةعير بيئات 

 وھياكل 7
 

ت وخدمات ءاإجرا

 3اساسية تقدم خالل 
7سنوات  

 اولويات الوالية :

انتاج الطالب-5  

مشاركة الوالدين -7  

االنظمام الى منهاج -3

 دراسي 
نتائج  طلبة اخرين -5  

خدمات اساسية -0  

المعاييراالساسية  -2

 المشتركة 

مشاركة  الطالب -2  

المناخ المدرسي -8  
  
 
 
 

 جودة القيادة  -5

جودة القيادة واضحة 
على كافة المستويات 

في النظام مع رؤيا 
موحدة تحفز , تلهم , 

 تفرض اصحاب
المصلحة لتوفير 

 افضل فرص التعليم 

 مليون $ 5574

 
تعديل , مراجعة -5

وصقل مخطط التطوير 
الشامل لدعم المهني 
التعليمية موجه القيادة 

لتحسين التعليم والتعلم 
 في الصف

قادة المدارس  -7

يشاركون في مجتمعات 
ية العادية التعلم المهن

للتخطيط, تصميم, 
, دراسة بيانات دروس

الطالب  والمشاركة في 
ھياكل وعمليات التعلم 

  التعاوني
 
 

 

 

 مليون $ 5574

 
مراجعة , تعديل  -5

وصقل مخطط التطوير 
الشامل لدعم المهني  

القيادة التعليمية موجه 
لتحسين التعليم والتعلم في 

 الصف
قادة المدارس  -7

يشاركون في مجتمعات 
ية العادية التعلم المهن

 ,للتخطيط, تصميم, دروس
دراسة بيانات الطالب  
والمشاركة في ھياكل 

  وعمليات التعلم التعاوني
 
 
 

 

 مليون $ 5574

 
مدراء المنطقة  -5

المدارس وقادة 
يشاركون في 

مخطط تطوير مهني 
شامل لدعم القيادة 

التعليمية موجه 
لتحسين التعليم 

والتعليم في الصف 
)مثال البعد الخامس 

للتعليم والتعلم, 
حلقات التعليم 

 ,التدريب القيادي (
قادة المدارس  -7

يشاركون في 
مجتمعات التعلم 

ية العادية المهن
للتخطيط, تصميم, 

, دراسة دروس
يانات الطالب  ب

والمشاركة في 
ھياكل وعمليات 

 التعلم التعاوني
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ماھي االجرائات اللتي نفذت او الخدمات اللتي قدمت في كل سنة )ومن المتوقع ان يتم توفيرھا 

 ( ؟  وماھي النفقات المتوقعة لكل اجراء ) بما في ذلك مصادر التمويل( ؟3,6في السنة 

التحديثات 

 السنوية:

 مراجعة

االجرائات 

 والخدمات

المستوى 

 الخدمي
االجــــــرائات 

 والخــــدمات

اولويات 

الوالية 

والمحلية ذات 

الصلة من 

 6الجزء 

 

  الـهــــــــــــدف

 6من الجزء 
 3سنة 

6502-07 
 6سنة 

6500-02 
 اسنة 

650.-00 

فحوة تطور المهني يرصد  -4

ويصقل ليدعم التنفيذ المؤثر من 

محتوى الوالية وتعكس معايير  

اولويات المدرسة, المقاطعة, 

 الوالية

الدعم يرصد ويصقل على  -5

عدة مستويات قيادية لتعزيز 

ايجابية وتعاونية العالقات بين 

الطلبة والموضفين, المناخ 

المدرسي االيجابي, والنجاح 

 االكاديمي للطلبة

 

 

 

 

 

 

 

فحوة تطور المهني يرصد  -4

ر من المؤثويصقل ليدعم التنفيذ 

معايير  محتوى الوالية وتعكس 

اولويات المدرسة, المقاطعة, 

 الوالية

الدعم يرصد ويصقل على  -5

عدة مستويات قيادية لتعزيز 

ايجابية وتعاونية العالقات بين 

الطلبة والموضفين, المناخ 

المدرسي االيجابي, والنجاح 

 االكاديمي للطلبة

 

 

 

 

 

 

 

فحوة تطور المهني يدعم  -4

 ELDنفيذ المؤثر الى الت

معايير الوالية وتعكس 

اولويات المدرسة, المقاطعة, 

الوالية من ضمنها تكامل 

االدوات الرقمية ومنصات 

 التكنلوجيا ذات الصلة

الدعم متواجد على عدة  -5

مستويات قيادية لتعزيز 

ايجابية وتعاونية العالقات بين 

الطلبة والموضفين, المناخ 

لنجاح المدرسي االيجابي, وا

 االكاديمي للطلبة

 

 

 

 

 

    

 جودة التدريس -.
 )مستمر(
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ماهي االجراءآت التي نفذ ت او الخدمات التي قدمت في كل سنة 
وماهي الصرفيات   ؟( 3و 6يتم توفيرها في السنة )ومن المتوقع ان 

(؟بما في ذلك مصادر التمويل)المتوقعة لكل اجراء   
 

لتحديثات ا
السنوية 
مراجعة 
ت االجراءا
 الخدمية

المستوى 
ميالخد  

ت االجراءا
 والخدمات

 
اولويات الوالية  

والمحلية ذات الصلة من 
  6الجزء
 

الهدف من الجزء     
6 
 

3سنة   
6502 -6507  

6سنة   
6500 -6502  

0سنة   
650. – 6500  

متعددة لتؤثر  ستراتيجيات لسنينات االساسية مقصود منها ءااالجرا 
ممكن ان  , االنفاقالمقايس ,الخدمات ,ت التعليم والتعلمعلى أجراءا

رداً على مساحات النمو والحاجة تطلب ذلكيعدل كلما   

وسع الهيئات  
التعليمية 

 ة المحلي
)ھ ت م ( 

LEA  
 

 

يتم توفير التطوير 
المهني  لبناء  القدرة 

على القيادة الفعالة 
التعليم والتعلم7 

التعليم  فحوى 
المهني يدعم وينحاز 

للتنفيذ الفعال 
للمعاييراالساسية 

المشتركة وتعكس 
اھداف المنطقة 

 واولويات الوالية7
 

ت االجراءا
والخدمات االساسية 

 3تقدم خالل 
7سنوات  

:لواليةاولويات ا  

انجازات الطالب-5  

نتائج الطالب االخرى-5  

المعايير االساسية -2

 المشتركة

مشاركة الطالب -2  

  المناخ المدرسي-8

 التعليم المهني-2

 لجميع الموظفين
 

اشراك الموظفين في 
الدراسة المهنية 

المستمرة الموجه الى 
المعايير المنحازة 

 للتعليم والتعلم

 $ مليون 673

 

دعم الجانب التعليمي -5

المهني القائم من خالل 
 مجتمعات التعليم المهنية 

توفير فرص دعم وتعليم  -7

خالل دعم جماعي من 
مجموعة  اساسية مشتركة  

معلمين,موظفين مقاطعة 
اخرى في المدارس تطور 

وترصد وتصقل مخطط 
تطوير مهني وصقل خطة 

التطوير المهني الموقعي مع 
التركيز الدقيق على التنفيذ 
الناجح للعمليات المشتركة 

معايير الوالية  ELDو

والمستوى العالي النجازات 
 المدارس ترصد,-3الطالب 

وتصقل مخططاتهم لتطوير 
مهني وصقل خطة التطوير 
المهني الموقعي مع التركيز 

الدقيق على التنفيذ الناجح 
 ELDللعمليات المشتركة و

معايير المستوى العالي 
 النجازات الطالب

تطوير مجموعة من  -5

المعلمين والمدربين تدريبا 
جيدا من خالل زيارة 

 اكاديمية المعلم

 

 $ مليون 673

 

م الجانب التعليمي دع-5

المهني القائم من خالل 
 مجتمعات التعليم المهنية 

توفير فرص دعم وتعليم  -7

جماعي من خالل دعم 
مجموعة  اساسية مشتركة  

معلمين,موظفين مقاطعة 
اخرى في المدارس تطور 

وترصد وتصقل مخطط 
تطوير مهني وصقل خطة 

التطوير المهني الموقعي مع 
يذ تنفالتركيز الدقيق على ال

الناجح للعمليات المشتركة 

معايير الوالية  ELDو

والمستوى العالي النجازات 
 الطالب

المدارس ترصد, وتصقل  -3

مخططاتهم لتطوير مهني 
وصقل خطة التطوير المهني 
الموقعي مع التركيز الدقيق 
على التنفيذ الناجح للعمليات 

 معايير ELDالمشتركة و

المستوى العالي الوالية و
 ات الطالبالنجاز

تطوير مجموعة من  -5 

المعلمين والمدربين تدريبا 
جيدا من خالل زيارة اكاديمية 

 المعلم

 

 مليون $ 673

 
دعم الجانب التعليمي -5

المهني القائم من خالل 
 مجتمعات التعليم المهنية 

توفير فرص دعم وتعلم  -7

جماعي من خالل دعم 
مجموعة  اساسية مشتركة 

 معلمين, موظفين
 مقاطعة اخرى

المدارس تطور وترصد  -3

وتصقل مخطط تطوير 
مهني وصقل خطة التطوير 
المهني الموقعي مع التركيز 

الدقيق على التنفيذ الناجح 
 ELDللعمليات المشتركة و

معايير الوالية والمستوى 
 العالي النجازات الطالب

إنشاء اكاديميات المعلم   -5

الزائر لتطوير مجموعة من 
 الدربين 

 دريبا  جيدا ت
 نمعلمين زائري
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ماھي االجرائات اللتي نفذت او الخدمات اللتي قدمت في كل سنة )ومن المتوقع ان يتم توفيرھا 

 ( ؟  وماھي النفقات المتوقعة لكل اجراء ) بما في ذلك مصادر التمويل( ؟3,6في السنة 

التحديثات 

 السنوية:

مراجعة 

االجرائات 

 والخدمات

المستوى 

 الخدمي
االجــــــرائات 

 والخــــدمات

اولويات 

الوالية 

والمحلية ذات 

الصلة من 

 6الجزء 

 

  الـهــــــــــــدف

 6من الجزء 
 3سنة 

6502-07 
 6سنة 

6500-02 
 اسنة 

650.-00 

رصد وتوفير التعليم المهني  -0

ذات الصلة لكافة الموضفين 

 المساعدين

قسم التعليم الخاص, مكتب  -2

تطوير القيادات, مدراء 

المنطقة, ومكتب اكتساب اللغة 

يتعاونون لدعم المدارس في 

توفير التعليم المهني الجيد 

وتعليمات داعمة للطلبة ذو 

 العاهات ومتعلمي االنكليزية 

صقل وتوفير التعليم المهني  -5

للمعلمين المتعلمين االوائل 

القراءة  مركزاً على تعليمات

الجيدة والتدخل المبني على 

 البحث

 

 

 

 

 

 

رصد وتوفير التعليم المهني  -0

ذات الصلة لكافة الموضفين 

 المساعدين

قسم التعليم الخاص, مكتب  -2

تطوير القيادات, مدراء 

المنطقة, ومكتب اكتساب اللغة 

يتعاونون لدعم المدارس في 

توفير التعليم المهني الجيد 

لطلبة ذو وتعليمات داعمة ل

 العاهات ومتعلمي االنكليزية 

صقل وتوفير التعليم المهني  -5

للمعلمين المتعلمين االوائل 

مركزاً على تعليمات القراءة 

الجيدة والتدخل المبني على 

 البحث

 

 

 

 

 

 

توفير التعليم المهني ذات  -0

الصلة لكافة الموضفين 

 المساعدين

قسم التعليم الخاص, مكتب  -2

ات, مدراء تطوير القياد

المنطقة, ومكتب اكتساب اللغة 

يتعاونون لدعم المدارس في 

توفير التعليم المهني الجيد 

وتعليمات داعمة للطلبة ذو 

 العاهات ومتعلمي االنكليزية 

توفير التعليم المهني  -5

للمعلمين المتعلمين االوائل 

مركزاً على تعليمات القراءة 

الجيدة والتدخل المبني على 

 البحث

 

 

 

 

 

 

    

التعليم المهني  -0

 لكافة الموضفين
 )مستمر(

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

ماھي االجرائات اللتي نفذت او الخدمات اللتي قدمت في كل سنة )ومن المتوقع ان يتم توفيرھا 

 ( ؟  وماھي النفقات المتوقعة لكل اجراء ) بما في ذلك مصادر التمويل( ؟3,6في السنة 

التحديثات 

 السنوية:

مراجعة 

االجرائات 

 والخدمات

المستوى 

 الخدمي
االجــــــرائات 

 والخــــدمات

اولويات الوالية 

والمحلية ذات 

الصلة من 

 6الجزء 

 

  الـهــــــــــــدف

 6من الجزء 
 اسنة 

650.-00 
 اسنة 

650.-00 
 اسنة 

650.-00 

تعلم, اجرائات التعليم والاالجرائات االساسية مقصود منها استراتيجيات لسنين متعددة لتؤثر على 

 الخدمات, المقاييس, االنفاق ممكن ان يعدل كما تطلب ذلك ردا على مساحات النمو والحاجة.

 

وسع 

الهيئات 

التعليمية 

المحلية 

LEA 
 )هـ تـ م(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساندييغو الموحدة

تعترف وتتشرف بالدور 

الحرج للوالدين/ 

االوصياء واعضاء 

المجتمع في اللذي 

يمارسونه في انجاح 

 الطالب اكاديمياً 

االجرائات والخدمات 

االساسية ستتوفر من 

 سنوات 4خالل فترة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اولويات 

 الوالية:

انجازات  -5

 الطالب

اشراك  -6

 الوالدين

مشاركة  -5

 الطالب

المناخ  -4

 المدرسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االم/االب  -2

والمجتمع االشتراك 

حول تحصيل 

 الطالب

 

الوالدين واعضاء 

المجتمع مشغولين 

في وعبر المدارس 

 لدعم تعلم الطلبة

 مليون دوالر 3.2

توفير ورصد الفرص  -5

المفيدة للواردين واعضاء 

المجتمع للمشاركة الفعالة في 

فعاليات المدرسة والمنطقة, من 

 ضمنها التدريب الى الهيئات 

 

 

 

رصد وتوفير الفرص  -6

والموارد لألباء/ االوصياء 

لدعم تعليم اطفالهم في البيت 

ودورهم في تهيئة اطفالهم 

 للكلية والمهنة

االدوات  تحسين صقل -4

وتدريب االباء للوصول المؤثر 

 الى موارد المنطقة 

 

 

 

 

 

 مليون دوالر 3.2

توفير ورصد الفرص  -5

المفيدة للواردين واعضاء 

المجتمع للمشاركة الفعالة في 

فعاليات المدرسة والمنطقة, من 

 ضمنها التدريب الى الهيئات 

 

 

 

رصد وتوفير الفرص  -6

والموارد لألباء/ االوصياء 

لدعم تعليم اطفالهم في البيت 

ودورهم في تهيئة اطفالهم 

 للكلية والمهنة

تحسين صقل االدوات  -4

وتدريب االباء للوصول المؤثر 

 الى موارد المنطقة 

 

 

 

 

 

 مليون دوالر 3.2

توسيع نطاق الفرص  -5

المفيدة للواردين واعضاء 

المجتمع للمشاركة الفعالة في 

فعاليات المدرسة والمنطقة, 

ضمنها التدريب الى  من

الهيئات )مثال مجلس موقع 

المدرسة, المجلس االستشاري 

للمنطقة, الهيئة االستشارية 

لمتعلمي االنكليزية في 

 المنطقة(

توفير الفرص والموارد  -6

لألباء/ االوصياء لدعم تعليم 

اطفالهم في البيت ودورهم في 

 تهيئة اطفالهم للكلية والمهنة

 توسيع نطاق االدوات -4

والتدريب للوصول الى موارد 

, Navianceالمنطقة )مثال 

 موقع المدرسة االلكتروني(
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ماھي االجرائات اللتي نفذت او الخدمات اللتي قدمت في كل سنة )ومن المتوقع ان يتم توفيرھا 

 ( ؟  وماھي النفقات المتوقعة لكل اجراء ) بما في ذلك مصادر التمويل( ؟3,6في السنة 

التحديثات 

 السنوية:

مراجعة 

االجرائات 

 والخدمات

المستوى 

 الخدمي
االجــــــرائات 

 والخــــدمات

اولويات 

الوالية 

والمحلية ذات 

الصلة من 

 6الجزء 

 

  الـهــــــــــــدف

 6من الجزء 
 1سنة 

650.-00 
 1سنة 

650.-00 
 0سنة 

650.-00 

االستمرار في تحسن في  -5

استراتيجة االتصاالت في 

المنطقة وهياكل للوصول 

السهل وفي الوقت المناسب 

 لمعلومات الدعم والموارد 

رصد وتوفير فرص  -0

بين العائلة والمنطقة  رتباطاال

اللتي هي منتبهه الى وداعمة 

لثقافة المنطقة, الضروف, 

 واالحتياجات

رصد الوصول الى مكتب -2

الجودة للوالدين ضمان 

واعضاء المجتمع ألبداء 

اهتمامات وقضايا واستالم رد 

 في الوقت المناسب

خدمات الترجمة والترجمة  -5

الفورية توفر تسهيل التواصل 

 الفعال

 

 

 

 

 

 

االستمرار في تحسن في  -5

استراتيجة االتصاالت في 

المنطقة وهياكل للوصول 

السهل وفي الوقت المناسب 

 لمعلومات الدعم والموارد 

رصد وتوفير فرص  -0

بين العائلة والمنطقة  رتباطاال

اللتي هي منتبهه الى وداعمة 

لثقافة المنطقة, الضروف, 

 واالحتياجات

رصد الوصول الى مكتب -2

الجودة للوالدين ضمان 

واعضاء المجتمع ألبداء 

اهتمامات وقضايا واستالم رد 

 في الوقت المناسب

خدمات الترجمة والترجمة  -5

الفورية توفر تسهيل التواصل 

 الفعال

 

 

 

 

 

 

التحسن في استراتيجة  -5

االتصاالت في المنطقة 

وهياكل للوصول السهل وفي 

الوقت المناسب لمعلومات 

 الدعم والموارد 

ين ب رتباطتوفير فرص اال -0

العائلة والمنطقة اللتي هي 

منتبهه الى وداعمة لثقافة 

المنطقة, الضروف, 

 واالحتياجات

توسيع وتبسيط الوصول  -2

الى مكتب ضمان الجودة 

للوالدين واعضاء المجتمع 

ألبداء اهتمامات وقضايا 

واستالم رد في الوقت 

 المناسب

خدمات الترجمة والترجمة  -5

ية توفر تسهيل التواصل الفور

 الفعال

 

 

 

 

 

    

االب / االم  -2

رتباط والمجتمع اال

 حول تحصيل الطالب
 )مستمر(
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ماهي االجراءآت التي نفذ ت او الخدمات التي قدمت في كل سنة 
وماهي الصرفيات   ؟( 3و 6يتم توفيرها في السنة )ومن المتوقع ان 

(؟مصادر التمويلبما في ذلك )المتوقعة لكل اجراء   
 

لتحديثات ا
السنوية 
مراجعة 
ت االجراءا
 الخدمية

المستوى 
ميالخد  

ت االجراءا
 والخدمات

 
اولويات الوالية  

والمحلية ذات الصلة من 
  6الجزء
 

الهدف من الجزء     
6 
 

3سنة   
6502 -6507  

6سنة   
6500 -6502   

0سنة   
650. – 6500   

متعددة لتؤثر  ستراتيجيات لسنينات االساسية مقصود منها ءااالجرا 
ممكن ان  , االنفاقالمقايس ,الخدمات ,ت التعليم والتعلمعلى أجراءا

رداً على مساحات النمو والحاجة تطلب ذلكيعدل كلما   

وسع الهيئات  
التعليمية 

 ة المحلي
)ھ ت م ( 

LEA  
  
 

غو الموحدة يدي سان
التزمت كونها منظمة 

تعليمية جميع 
الموظفين فيها 

يتقاسمون المسوؤلية 
ويساھمون بنجاح 

 الطالب7
ات وخدمات إجراءا

 3اساسية تقدم خالل 
 سنوات

 

 

:اولويات الوالية  

تحصيل الطالب-5  

دخول المنهج الدراسي-3  

الخدمات االساسية-0  

المعايير المشتركة -2

 االساسية
مشاركة الطالب-2  

المناخ المدرسي-8  
 

موظفي دعم الجودة  -0

التركيز على متحدين,
 التحصيل العلمي للطالب

 
م معتمدة مجتمعات التعل

قبل الموظفين  من
ي حرم المصنفين ف

المدرسة الذين يساھمون 
في التحصيل العلمي 

العالي للطالب  وجودة  
 المدارس في الجوار

 مليون $ 0270

 
 دعمإ,أجر,استندج-5

موظفين وحافظ على 
)مثل دعم الموقع 

التمريض,  خدمات 
, خدمات الشرطة
النقل, خدمات  الصحة,

تصميم مالمح  ,االكل
شبه  ,عناية الطبيعة,

, موظفين دعم ينالمهني
  (الموقع

 

 مليون $ 0270

 
 دعمإ,أجر,استندج-5

موظفين دعم وحافظ على 
الموقع )مثل التمريض,  

, خدمات خدمات الشرطة
النقل, خدمات  الصحة,

مح تصميم مال ,االكل
شبه  ,عناية الطبيعة,

, موظفين دعم ينالمهني
  (الموقع

 

 مليون $ 0270

 
 دعمإ,أجر,استندج-5

وحافظ على 
موظفين دعم الموقع 

)مثل التمريض,  
, خدمات الشرطة
 خدمات الصحة,
النقل, خدمات 

تصميم  ,االكل
 مالمح الطبيعة,

شبه  ,عناية
, موظفين ينالمهني

  (دعم الموقع
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ماهي االجراءآت التي نفذ ت او الخدمات التي قدمت في كل سنة 
وماهي الصرفيات   ؟( 3و 6يتم توفيرها في السنة )ومن المتوقع ان 

(؟بما في ذلك مصادر التمويل)المتوقعة لكل اجراء   
 

لتحديثات ا
السنوية 
مراجعة 
ت االجراءا
 الخدمية

المستوى 
ميالخد  

ت االجراءا
 والخدمات

 
الوالية  اولويات 

والمحلية ذات الصلة من 
  6الجزء
 

الهدف من الجزء     
6 
 

3سنة   
6502 -6507   

6سنة   
6500 -6502  

0سنة   
650. – 6500  

متعددة لتؤثر  ستراتيجيات لسنينات االساسية مقصود منها ءااالجرا
ممكن ان  , االنفاقالمقايس ,الخدمات ,ت التعليم والتعلمعلى أجراءا

رداً على مساحات النمو والحاجة تطلب ذلكيعدل كلما   

وسع الهيئات  
التعليمية 

 ة المحلي
)ھ ت م ( 

LEA  
  
 

التنوع ھو السمة 
المميزة لسانديغو 

موظفينا  ,المتحدة
وطالبنا يمثلون 

عراق, أ حضارات,
أجناس, لغات وأراء 

 العالم
 

ت االساسية االجراءا
لمدة توفر  والخدمات

سنوات     3  
 
 
 
 
 
 

7 

 اولويات الوالية:
 

انجازات الطالب-5  

مشاركة االباء -7  

مام الى منهاج االنض-3

 دراسي 
انجازات الطلبة -5

 االخرين

خدمات اساسية ال -0  

مشاركة  الطالب -2  

المناخ المدرسي -8  
  

 
 

ات الداعمة ئالبي-4

التي تقرر التنوع في 
 خدمة الطالب. 

 
الموظفين والكليات 

بيئات التعلم لتوفر 
والممارسات التعليمية 

التي تستجيب ثقافيا 
 والتي تتحدى التحيز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مليون $ 071

 
رصد وصقل  -5

التدريب على الكفائة 
الثقافية التي تؤشر 

الشخصي  التحيز
 والممارسات التميزية

رصد سياسات -7

وخدمات  وممارسات,
عن المنطقة والمدرسة 

ادلة على ممارسات 
التحيز او التمييز واتخاذ 

ت التصحيحية االجراءا
 المناسبة

لنضم رصد وتقديم  -3

المدرسة القائمة على 
الدعم الذي يعكس 
احتياجات الطالب 
 المتنوعة والمصالح

 
 
 
 
 
 
 

 مليون $ 071

 
رصد وصقل التدريب  -5

على الكفائة الثقافية التي 
الشخصي  تؤشر التحيز

 والممارسات التميزية
رصد سياسات -7

وخدمات  وممارسات,
عن المنطقة والمدرسة 

التحيز ادلة على ممارسات 
او التمييز واتخاذ 

ت التصحيحية االجراءا
 المناسبة

لنضم رصد وتقديم  -3

المدرسة القائمة على الدعم 
الذي يعكس احتياجات 

الطالب المتنوعة 
 والمصالح

 

 مليون $ 071

 
وفير التدريب ت -5

على الكفاءة الثقافية 
 التي تؤشر التحيز

الشخصي 
والممارسات 

 التميزية
رصد سياسات -7

 وممارسات,
المنطقة وخدمات 

عن ادلة والمدرسة 
على ممارسات 

التحيز او التمييز 
ت واتخاذ االجراءا

 التصحيحية المناسبة
تقديم لنضم -3

المدرسة القائمة 
على الدعم الذي 
 يعكس احتياجات

الطالب المتنوعة 
 والمصالح
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ماهي االجراءآت التي نفذ ت او الخدمات التي قدمت في كل سنة 
وماهي الصرفيات   ؟( 3و 6يتم توفيرها في السنة )ومن المتوقع ان 

(؟بما في ذلك مصادر التمويل)المتوقعة لكل اجراء   
 

لتحديثات ا
السنوية 
مراجعة 
ت االجراءا
 الخدمية

المستوى 
ميالخد  

ت االجراءا
 والخدمات

 
اولويات الوالية  

والمحلية ذات الصلة من 
  6الجزء
 

الهدف من الجزء     
6 
 

3سنة   
6502 -6507  

6سنة   
6500 -6502  

0سنة   
650. – 6500  

متعددة لتؤثر  ستراتيجيات لسنينات االساسية مقصود منها ءااالجرا
ممكن ان  , االنفاقالمقايس ,الخدمات ,ت التعليم والتعلمعلى أجراءا

رداً على مساحات النمو والحاجة تطلب ذلكيعدل كلما   

وسع الهيئات  
التعليمية 
 المحلية 

)ھ ت م ( 
LEA  

  
 

االحياء تشعر بلترحيب 
وانهم واثقون في ان 
مدرسة الحي توفر 
اعلى نوعية التعليم 

 والتعلم 7
 

االجراإت والخدمات 
توفر خالل ثالث 

 سنوات
7 

الوالية:اولويات   

نتائج الطالب-5  

مشاركة الوالدين -7  

االنضمام الى منهاج -3

 دراسي 
نتائج  طلبة اخرين -5  

خدمات اساسية -0  

المعاييراالساسية  -2

 المشتركة 
مشاركة  الطالب -2  

المناخ المدرس-8  

التحاق عالي من  -1

 طلبة الحي.
 

االباء /اولياء االمور 
يسجلون االطفال في 

تيار مدرسة الحي كاخ
اول لهم لسبب النوعية 

 العالية من برامج التعليم 
مناخ مدرسي إيجابي  
 وتحقيق نتائج طالبية

 مليون $ 670

 
االستمرار على  -5

التاكيد من ان كافة 
المدارس ترحب ,جميلة 

 ,أمينة, ومصانة جيدا
تعزيز الصفات  -7

لمدارس الحي من خالل   
زيادة في مصادر 

 اعالمية متعددة
تسجيل الحي رصد -3

من ضمنها اسباب الي 
 زيادة او نقصان

ضبط ورصد -5

االھداف للزيادة في 
التسجيل الجديدلكل 

 المدارس
رصد نوعية انتقالية -0

لبرامج رياض االطفال 
في كافة المدارس 

 االبتدائية

 

 مليون $ 670

 
االستمرار على التاكيد  -5

من ان كافة المدارس 
ترحب ,جميلة ,أمينة, 

 جيداومصانة 
تعزيز الصفات  -7

لمدارس الحي من خالل   
زيادة في مصادر اعالمية 

 متعددة
رصد تسجيل الحي من -3

ضمنها اسباب الي زيادة 
 او نقصان

ضبط ورصد االھداف -5

للزيادة في التسجيل 
 الجديدلكل المدارس

رصد نوعية انتقالية -0

لبرامج رياض االطفال في 
 كافة المدارس االبتدائية

 

 ون $ملي 670

 
التاكيد من ان كافة 

المدارس ترحب 
,جميلة ,أمينة, 
 ومصانة جيدا

تعزيز الصفات -7

لمدارس الحي من 
خالل مصادر 
 اعالمية متعددة

رصد تسجيل -3

الحي من ضمنها 
اسباب الي زيادة او 

 نقصان
ضبط ورصد -5

االھداف للتسجيل 
 الجديدلكل المدارس

توقير برامج -0

انتقالية, رياض 
نوعية عالية االطفال 

من كافة المدارس 
 االبتدائية
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ماهي االجراءآت التي نفذ ت او الخدمات التي قدمت في كل سنة 
وماهي الصرفيات   ؟( 3و 6يتم توفيرها في السنة )ومن المتوقع ان 

(؟بما في ذلك مصادر التمويل)المتوقعة لكل اجراء   
 

لتحديثات ا
السنوية 
مراجعة 
ت االجراءا
 الخدمية

المستوى 
ميالخد  

ت االجراءا
 والخدمات

 
اولويات الوالية  

والمحلية ذات الصلة من 
  6الجزء
 

الهدف من الجزء     
6 
 

3سنة   
6502 -6507   

6سنة   
6500 -6502   

0سنة   
650. – 6500  

متعددة لتؤثر  ستراتيجيات لسنينات االساسية مقصود منها ءااالجرا
ممكن ان  , االنفاقالمقايس ,الخدمات ,ت التعليم والتعلمعلى أجراءا

رداً على مساحات النمو والحاجة تطلب ذلكيعدل كلما   

وسع الهيئات  
التعليمية 
 المحلية 

)ھ ت م ( 
LEA  

 

الوصول الى 
االستخدام المؤثر 

النواع التقنيات يلعب 
دوراً مهما في الحياة 

التعليمية لطالبنا 
داخل وخارج 

 المدرسة
االساسية االجراءات 

والخدمات توفر 
477خالل سنين   

 أولويات الوالية:

انجازات الطالب-5  

االنضمام الى برنامج -3

 تعليمي 
خدمات اساسية -0  

مشاركة  الطالب -2  

 

القراءة والكتابة  -60

 الرقمية
الطالب لديهم امكانية 

الوصول الى والمهارة 
في تطبيق التقنيات 

 للنفوذ الى مقدار تعلمهم

 مليون $ 472

 
رصد وتحديث عند  -5

االحتياج , الموارد 
الرقمية من ضمنها 

اجهزة المعلمين 
كذلك صبانة   7والطالب

وتحسين البنية التحتية 
 للتكنلوجيا

 االستمرار بتوفير-7

, التدريب للمعلمين
 ,االدارين شبه المهنيين

والموظفين المساعدين 
اشغال الطلبة  لغرض 

د رقمية استخدام موارب
 مفة للنفوذ الى التعلمختل

 

 مليون $ 472

 
رصد وتحديث عند  -5

االحتياج , الموارد الرقمية 
من ضمنها اجهزة 
كذلك  7المعلمين والطالب

صبانة  وتحسين البنية 
 التحتية للتكنلوجيا

 االستمرار بتوفير-7

, التدريب للمعلمين
, االدارين شبه المهنيين

والموظفين المساعدين 
اشغال الطلبة  لغرض 

د رقمية استخدام موارب
 ممختلفة للنفوذ الى التعل

 

 

 

 مليون $ 472

 
وسع الموارد -5

الرقمية من ضمنها  
سد النقص في 

الوقت المناسب 
الجهزة المعلمين 

كذلك  7والطالب
صيانة  وتحسين 

البنية التحتية 
 للتكنلوجيا 

توفير التدريب -7

, االدارين للمعلمين
, شبه المهنيين
والموظفين 

 المساعدين لغرض 
اشغال الطلبة 

د استخدام موارب
رقمية مختلفة للنفوذ 

 مالى التعل
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ماهي االجراءآت التي نفذ ت او الخدمات التي قدمت في كل سنة 
وماهي الصرفيات   ؟( 3و 6يتم توفيرها في السنة )ومن المتوقع ان 

(؟التمويلبما في ذلك مصادر )المتوقعة لكل اجراء   
 

لتحديثات ا
السنوية 
مراجعة 
ت االجراءا
 الخدمية

المستوى 
ميالخد  

ت االجراءا
 والخدمات

 
اولويات الوالية  

والمحلية ذات الصلة من 
  6الجزء
 

الهدف من الجزء     
6 
 

3سنة   
6502 -6507   

6سنة   
6500 -6502     

0سنة   
650. – 6500   

متعددة لتؤثر  ستراتيجيات لسنينات االساسية مقصود منها ءااالجرا
ممكن ان  , االنفاقالمقايس ,الخدمات ,ت التعليم والتعلمعلى أجراءا

رداً على مساحات النمو والحاجة تطلب ذلكيعدل كلما   

وسع الهيئات  
التعليمية 
 المحلية 

)ھ ت م ( 
LEA  

دييغو مدارس سان  
الموحدة تستعمل 

اء المعرفة لتوسيع واغن
وتوفير المحور 

لالحتياجات 
 االجتماعية والخدمية  
االجراإ ت والخدمات 
االساسية توفر خالل 

سنوات 7 3  

 اولويات الوالية :

انجازات الطالب-5  

مشاركة االباء -7  

المناخ المدرسي-8  

مراكز االحياء مع 
الخدمات تعتمد على 

 احتياجات االحياء
المدارس ھي مراكز 

لتوسيع التعليم وفرص 
اء ولتوفير لالغن

الخدمات االكاديمية 
 واالجتماعية

 مليون $ 070

 
توفير توسع لفرص -5

التعليم ابعد من اليوم 
 المدرسي

)مثال الدروس 
الخصوصية لفرص 

 االغناء(
خلق فرص عمل  -7

وتعزيز المجتمع  ديدةج
لدعم ارتباط  القائم

 موالتعلالعائلة والطالب 
التماس مدخالت من -3

المجتمع لتساعد في 
تحديد احتياجات التعليم 

 والخدمات االجتماعية
 

 

 

 مليون $ 070

 
توفير توسع لفرص -5

التعليم ابعد من اليوم 
 المدرسي

)مثال الدروس 
الخصوصية لفرص 

 االغناء(
 ديدةخلق فرص عمل ج -7

 وتعزيز المجتمع القائم
لدعم ارتباط العائلة 

 والطالب والتعلم
التماس مدخالت من -3

المجتمع لتساعد في تحديد 
احتياجات التعليم 

 والخدمات االجتماعية

 مليون $ 070

 
توفير توسع -5

لفرص التعليم ابعد 
 من اليوم المدرسي

)مثال الدروس 
الخصوصية لفرص 

 االغناء(
احداث  -7

شراكةاجتماعية 
لدعم ارتباط العائلة 

 والطالب والتعلم
تماس مدخالت ال-3

من المجتمع لتساعد 
في تحديد احتياجات 

التعليم والخدمات 
 االجتماعية
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ماهي االجراءآت التي نفذ ت او الخدمات التي قدمت في كل سنة 
وماهي الصرفيات   ؟( 3و 6يتم توفيرها في السنة )ومن المتوقع ان 

(؟بما في ذلك مصادر التمويل)المتوقعة لكل اجراء   
 

لتحديثات ا
السنوية 
مراجعة 
ت االجراءا
 الخدمية

المستوى 
ميالخد  

ت االجراءا
 والخدمات

 
اولويات الوالية  

والمحلية ذات الصلة من 
  6الجزء
 

الهدف من الجزء     
6 
 

3سنة   
6502 -6507    

6سنة   
6500 -6502  

0سنة   
650. – 6500  

متعددة لتؤثر  لسنينستراتيجيات ات االساسية مقصود منها ءااالجرا
ممكن ان  , االنفاقالمقايس ,الخدمات ,ت التعليم والتعلمعلى أجراءا

رداً على مساحات النمو والحاجة تطلب ذلكيعدل كلما   

وسع الهيئات  
التعليمية 
 المحلية 

)ھ ت م ( 
LEA  

 

سان دييغو الموحدة 
تطور نظام وثقافة 

عم مدنية وفق د
وتطورات ايجابية, 

التعليمي المناخ 
 ةالبيئة االمين ,االيجابي

 ,وبيئات  التعليم
النظف توثر بشكل 
إيجابي على التعليم 

 والتعلم
ت والخدمات  االجراءا

االساسية توفر خالل 
سنوات 3  

:اولويات الوالية  

انجازات الطالب-5  

الخدمات االساسية -0  

مشاركة الطالب -2  

المناخ المدرسي -8  

امينه  مرافق -65

  ومصانه جيدا.
 

المدارس توفر مرافق 
امينة ومصانة جيدا 

ومناخ تعليمي ايجابي 
الذي يدعم االحتياجات 
االكاديمية, االجتماعية 

واالحتياجات الفيزياوية 
 للطالب

 مليون $ 0075
 

التاكد من ان المدارس  -5

 ظيفةجذابة ون

التاكد من ان االمان في -7

 المدرسة
ويدا من من  االولويات  

قب موظقين ,مشاركة 
جهاز الشرطة ان 

مخططات االمان في 
 المدرسة يحدث سنويا

توفر الفرص والدعم -3

االضافية المدارس في 
المتوسطة والثانوية لتنفيذ 

ممارسات العدالة 
 التصالحية

سة موظفين المدر-5

اھداف  حددوا والمنطقة
لتقليص نسبة التعليق 

لطرد إحاالت االتضباط وا
االخراج من  وحاالت

بدائل  الصف وتنفيذ
 ايجابية

 مليون $ 0075
 

التاكد من ان المدارس  -5

 ظيفةجذابة ون

التاكد من ان االمان في -7

 المدرسة
من  االولويات  ويدا من قب 

موظقين ,مشاركة جهاز 
الشرطة ان مخططات االمان 

 في المدرسة يحدث سنويا

توفر الفرص والدعم في -3

متوسطة الاالضافية المدارس 
والثانوية لتنفيذ ممارسات 

 العدالة التصالحية

 سة والمنطقةموظفين المدر-5

اھداف لتقليص نسبة  حددوا
لطرد إحاالت التعليق وا

االتضباط وحاالت االخراج 
بدائل  من الصف وتنفيذ

 ايجابية 

 مليون $ 0075
 

التاكد من ان  -5

المدارس جذابة 
 ظيفةون

التاكد من ان االمان -7

 رسةفي المد
من  االولويات  ويدار 

ل موظقين و من قب
مشاركة جهاز 

ان و ,الشرطة
مخططات االمان في 
 المدرسة يحدث سنويا

توفر الفرص -3

والدعم بالمدارس 
المتوسطة والثانوية 

لتنفيذ ممارسات 
 العدالة التصالحية

سة موظفين المدر-5

 حددوا والمنطقة
اھداف لتقليص نسبة 

لطرد التعليق وا
تضباط إحاالت اال

وحاالت االخراج من 
 بدائل الصف وتنفيذ

ايجابية )مثل العدالة 

 (PBISالتصالحية,
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ماھي االجرائات اللتي نفذت او الخدمات اللتي قدمت في كل سنة )ومن المتوقع ان يتم توفيرھا 

 ( ؟  وماھي النفقات المتوقعة لكل اجراء ) بما في ذلك مصادر التمويل( ؟3,6في السنة 

التحديثات 

 السنوية:

مراجعة 

االجرائات 

 والخدمات

المستوى 

 الخدمي
االجــــــرائات 

 والخــــدمات

اولويات 

الوالية 

والمحلية ذات 

الصلة من 

 6الجزء 

 

  الـهــــــــــــدف

 6من الجزء 
 3سنة 

6502-07 
 6سنة 

6500-02 
 اسنة 

650.-00 

المقاطعة سترصد وتقيم  -0

ة الطالب المكثفتأثير سلوكيات 

وتصميم نظام متباين لدعم 

 طالب وموضفين المدرسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المقاطعة سترصد وتقيم  -0

تأثير سلوكيات الطالب المكثفة 

وتصميم نظام متباين لدعم 

 طالب وموضفين المدرسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المقاطعة ستقيم تأثير  -0

سلوكيات الطالب المكثفة 

وتصميم نظام متباين لدعم 

 طالب وموضفين المدرسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

مرافق امينة  -06

 ومصانة جيداً 
 )مستمر(
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ماهي االجراءآت التي نفذ ت او الخدمات التي قدمت في كل سنة 
وماهي الصرفيات   ؟( 3و 6يتم توفيرها في السنة )ومن المتوقع ان 

(؟بما في ذلك مصادر التمويل)المتوقعة لكل اجراء   
 

لتحديثات ا
السنوية 
مراجعة 
ت االجراءا
 الخدمية

المستوى 
ميالخد  

ت االجراءا
 والخدمات

 
اولويات الوالية  

والمحلية ذات الصلة من 
  6الجزء
 

الهدف من الجزء     
6 
 

3سنة   
6502 -6507  

6سنة   
6500 -6502  

0سنة   
650. – 6500  

متعددة لتؤثر  ستراتيجيات لسنينات االساسية مقصود منها ءااالجرا
ممكن ان  , االنفاقالمقايس ,الخدمات ,ت التعليم والتعلمعلى أجراءا

رداً على مساحات النمو والحاجة تطلب ذلكيعدل كلما   

وسع الهيئات  
التعليمية 
 المحلية 

)ھ ت م ( 
LEA  

 

قسم الموظفين والبنية 
التحتية خاصية الدعم 
 المدارس في كل حي 

 
توفير اجراإت اساسية 

وخدمات عبر فترة 
سنوات 3زمنية   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

7 

 اولويات الوالية :

انجازات الطالب-5  

مشاركة االباء -7  

 منهاج مام الىضاالن-3

 تعليمي 
نتائج الطالب االخرى-5  

خدمات اساسية -0  

االساسية  المعايير -2

 المشتركة 
مشاركة الطلبة -2  

المناخ المدرس-8  

 اهداف  -03
06-0 

 مليون $ 0470

 

تحويل ممارسة ادارة -5

عبر المكاتب المركزية 
 وحدات, 

برامج واقسام لتخصيص 
وتعجيل الخدمات الى 

 المدارس

ين المكاتب اداري-7

المركزية يوفرون نوغ 
 الي من الدعم ع

لخصوص فيما يتعلق وبا
وحسن توقيت بالنوعية 

 الى المدارس  الدعم المقدم

بتطوير االستمرار  -3

المكاتب قدرة موظفي 
لدعم التحسين  ةالمركزي

كافة  في في التعليم والتعلم
 مدارس المقاطعة

 

 مليون $ 0470

 

تحويل ممارسة ادارة -5

عبر المكاتب المركزية 
 وحدات, 

برامج واقسام لتخصيص 
وتعجيل الخدمات الى 

 المدارس

ين المكاتب المركزية اداري-7

 الي من الدعم يوفرون نوغ ع
 لخصوص فيما يتعلقوبا

وحسن توقيت الدعم بالنوعية 
 الى المدارس  المقدم

بتطوير قدرة االستمرار  -3

 ةموظفي المكاتب المركزي
لدعم التحسين في التعليم 

في كافة مدارس  والتعلم
 المقاطعة

 

 مليون $ 0470

 

تحويل ممارسة -5

ادارة المكاتب 
عبر المركزية 
 وحدات, 

برامج واقسام 
لتخصيص وتعجيل 

 مدارسالخدمات الى ال

ين المكاتب اداري-7

المركزية يوفرون 
 الي من الدعم نوغ ع

لخصوص فيما وبا
ن وحسيتعلق بالنوعية 

 توقيت الدعم المقدم
 الى المدارس 

تطوير قدرة -3

موظفي المكاتب 
المركزية لدعم 

 التعلم و في التحسين
عليم من ضمنها الت

التقنية المتكاملة, ادامة 
, المرافق, النقل

انية, االنسالعالقات 
عالقات العمل و 

 خدمات مالية
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اهو المتوفر لكل التالميذ واللذي يخدم اصحاب حدد االجرائات السنوية االضافية والهيئات التعليمية المحلية )هـ ت م( قد تتظمن اي خدمات تدعم هذه االجراءات فوق ماهو منصوص عليه م . ب

وتالميذ محددين كمتكلمين االنكليزية بطالقة. االجرائات المحددة يستوجب ان تتظمن, ولكن  56644755الدخل الواطي, متعلمي االنكليزية و/او رعاية الشباب كما محدد في قانون التعليم الجزء 

       بطالقة لتالميذ الدخل الواطي, متعلمي االنكليزية, رعاية الشباب و/او التالميذ معينين متكلمين االنكليزية 6لتي تؤدى لمالقات االهداف المحددة الموصوفة في الجزء باالجرائات الليس محددة 

 .متضمنة اين ممكن ان توجد هذه الصرفيات في ميزانية الهيئات التعليمية المحليةاعاله( ادرج واوصف الصرفيات لكل سنة مالية تنفذ فيها هذه االجراءات,  3A) مثال ليس مدرج في الجدول رقم 
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ماهي االجراءآت التي نفذ ت او الخدمات التي قدمت في كل سنة 
وماهي الصرفيات   ؟( 3و 6يتم توفيرها في السنة )ومن المتوقع ان 

(؟بما في ذلك مصادر التمويل)المتوقعة لكل اجراء   
 

لتحديثات ا
السنوية 
مراجعة 
ت االجراءا
 الخدمية

المستوى 
ميالخد  

ت االجراءا
 والخدمات

 
الوالية  اولويات 

والمحلية ذات الصلة من 
  6الجزء
 

الهدف من الجزء     
6 
 

3سنة   
6502 -6507      

6سنة   
6500 -6502    

0سنة   
650. – 6500  

متعددة لتؤثر  ستراتيجيات لسنينات االساسية مقصود منها ءااالجرا
ممكن ان  , االنفاقالمقايس ,الخدمات ,ت التعليم والتعلمعلى أجراءا

رداً على مساحات النمو والحاجة تطلب ذلكيعدل كلما   

وسع الهيئات  
التعليمية 
 المحلية 

)ھ ت م ( 
LEA  

 

 .متعلمي االنكليزية 
 وتصنيف الطلية

 
الموحدة  سان دييغو

ملتزمة بتوفير 
ا االنكليزية لمتعلمين

برامج تعليمية ذو 
نوعية عاليه مصممة 

كد من انهم لتؤ
سيحصلون على 
الكفاءة بسرعة 

والوصول الى وبفعالية 
معدل  او اعلى من

مستوى الصف 
لالنجازات االكاديمية 

وللتاكيد على ان 
, بةتصنيف الطل

متعلمي االنكليزية 
مواصلين  السابقين,

 تحقيق مستوى عالي 
 

وخدمات  إجراءات
اساسية يتم توفيرھا 

 3ر اطار زمني عب
 سنوات 

الوالية:اولويات   

انجازات الطالب-5  

مشاركة االباء -7  

مام الى منهاج االنض-3

 دراسي 
نتاجات الطالب االخرىا -5  

خدمات اساسية -0  

االساسية  المعايير -2

 المشتركة 
مشاركة  الطالب -2  

  يالمناخ المدرس-8

غلق فجوة االنجازات 
 مع توقعات عالية للكل

 
العمل على كافة 
ة مستويات المنطق

ن ادائية الطالب لتحسي
وغلق الفجوة لكافة 
مجاميع الطلبة ذو 
 االنجاز الضعيف

 مليون $ 5075

 
مواصلة العمل لمتعلم 

ية شبكة المدارس االنكليز
 عن, مللتركيز على رصد

دعم متعلمي االنكليزية و
على المدى الطويل 

واالداء الضعيف ويؤدون 
تصنيف الطالب اضافة 

 محددةالى مناطق اخرى 
 من الجاجة

تطوير وصقل ادوات  -7

ابالغ البينات واالنظمة 
بكفاءة مع القدرة على 

حرز من مرصد التقدم ال
متعلمين االنكليزية من 

ضمنهم متعلمي االنكليزية 
المدى الطويل وتصنيف 

 متعلمي االنكليزية
رصد وتحديد اذا لزم  -3

االمر منطقة وموقع ھدفا 
 العادة الصنيف

 

 مليون $ 5075

 
مواصلة العمل لمتعلم 

ية شبكة المدارس االنكليز
ع ن, مللتركيز على رصد

دعم متعلمي االنكليزية على و
المدى الطويل واالداء 

الضعيف ويؤدون تصنيف 
الطالب اضافة الى مناطق 

 من الجاجة محددةاخرى 

تطوير وصقل ادوات  -7

ابالغ البينات واالنظمة 
بكفاءة مع القدرة على رصد 

رز من متعلمين حمالتقدم ال
االنكليزية من ضمنهم 

متعلمي االنكليزية المدى 
الطويل وتصنيف متعلمي 

 االنكليزية

رصد وتحديد اذا لزم  -3

االمر منطقة وموقع ھدفا 
 العادة الصنيف

 

 مليون $ 5075

 

المكاتب  نموظفي-5

ل قتالمركزية سوف ين
ويؤدي فرقة عمل 

متعلم االنكليزية 
م ودعم شبكة يوتنظ
ارس )مع المدمن 

تركيزات عالية من 
 المدى الطويل 

 لمتعلمي االنكليزية(
التركيز على منع 

والدعم الفوري 
لمتعلمي االنكليزية 

مدى الطويل ويؤدون 
 تصنيف الطالب 

تطوير وصقل  -7

ادوات ابالغ البينات 
واالنظمة بكفاءة مع 

القدرة على رصد 
حرز من مالتقدم ال

متعلمين االنكليزية من 
متعلمي ضمنهم 

االنكليزية المدى 
الطويل وتصنيف 
 متعلمي االنكليزية

انشاء منطقة -3

عادة والموقع ھدفا ال
 التصنيف 
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ماھي االجرائات اللتي نفذت او الخدمات اللتي قدمت في كل سنة )ومن المتوقع ان يتم توفيرھا 

 مصادر التمويل( ؟ ( ؟  وماھي النفقات المتوقعة لكل اجراء ) بما في ذلك3,6في السنة 

التحديثات 

 السنوية:

مراجعة 

االجرائات 

 والخدمات

المستوى 

 الخدمي
االجــــــرائات 

 والخــــدمات

اولويات 

الوالية 

والمحلية ذات 

الصلة من 

 6الجزء 

 

  الـهــــــــــــدف

 6من الجزء 
 3سنة 

6502-07 
 6سنة 

6500-02 
 اسنة 

650.-00 

المعلمين اداريين الموقع,  -5

المساعدين لمتعلمي االنكليزية, 

المعلمين, فرق قيادة التعليمات, 

مجتمعات التعلم المهنية, 

والموضفين المساعدين بشكل 

روتيني يستخدمون البيانات 

( رصد تقدم متعلمي Aلغرض )

اانكليزية من ضمنهم متعلمي 

االنكليزية على المدى الطويل 

( تحديد Bوتصنيف الطالب )

ت على المدي القصير االحتياجا

واالطول لمتعلمي االنكليزية 

(C تحديد اجرائات محددة )

مصممة لتعجيل اكتساب اللغة 

 والتعلم لمتعلمي االنكليزية

 

 

 

 

 

 

 

 

اداريين الموقع, المعلمين  -5

المساعدين لمتعلمي االنكليزية, 

المعلمين, فرق قيادة التعليمات, 

مجتمعات التعلم المهنية, 

المساعدين بشكل والموضفين 

روتيني يستخدمون البيانات 

( رصد تقدم متعلمي Aلغرض )

اانكليزية من ضمنهم متعلمي 

االنكليزية على المدى الطويل 

( تحديد Bوتصنيف الطالب )

االحتياجات على المدي القصير 

واالطول لمتعلمي االنكليزية 

(C تحديد اجرائات محددة )

مصممة لتعجيل اكتساب اللغة 

 لمتعلمي االنكليزيةوالتعلم 

 

 

 

 

 

 

 

 

اداريين الموقع, المعلمين  -5

المساعدين لمتعلمي 

االنكليزية, المعلمين, فرق 

قيادة التعليمات, مجتمعات 

التعلم المهنية, والموضفين 

المساعدين بشكل روتيني 

يستخدمون البيانات لغرض 

(A رصد تقدم متعلمي )

اانكليزية من ضمنهم متعلمي 

المدى الطويل االنكليزية على 

(B تحديد االحتياجات على )

المدي القصير واالطول 

( تحديد Cلمتعلمي االنكليزية )

اجرائات محددة مصممة 

لتعجيل اكتساب اللغة والتعلم 

 لمتعلمي االنكليزية

 

 

 

 

 

 

 

    

متعلمي االنكليزية 

 وتصنيف الطالب

 

اغالق فجوة االنجاز 

مع توقعات عالية 

 )مستمر( للجميع
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ماھي االجرائات اللتي نفذت او الخدمات اللتي قدمت في كل سنة )ومن المتوقع ان يتم توفيرھا 

 ( ؟  وماھي النفقات المتوقعة لكل اجراء ) بما في ذلك مصادر التمويل( ؟3,6في السنة 

التحديثات 

 السنوية:

مراجعة 

االجرائات 

 والخدمات

المستوى 

 الخدمي
االجــــــرائات 

 والخــــدمات

اولويات 

الوالية 

والمحلية ذات 

الصلة من 

 6الجزء 

 

  الـهــــــــــــدف

 6من الجزء 
 3سنة 

6502-07 
 6سنة 

6500-02 
 اسنة 

650.-00 

المدراء, المعلمين  -0

والموضفين الداعمين يشاركون 

بنوعية عالية من التطوير 

المهني صممت لدعم, تطوير 

والممارسات اللغة االنكليزية 

التعليمية النوعية لمتعلمي 

االنكليزية )مثال جودة التعليم 

لمتعلمي االنكليزية( مكتب 

اكتساب اللغة, معلمي الدعم 

لمتعلمي االنكليزية ويستمر 

 دعم موضفين الموقع بفعالية

مكتب اكتساب اللغة, مكتب  -2

تطوير القيادات في المنطقة, 

معلمي الدعم لمجموعة اساسية 

مشتركة, ومعلمي الدعم 

لمتعلمي االنكليزية يدعمون 

المدارس تعاونياً في توفير 

التعليم المهني الجيد وتعليمات 

لدعم متعلمي االنكليزية من 

ضمنهم القادمين الجدد المدى 

  الطويل والطلبة المصنفين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المدراء, المعلمين  -0

والموضفين الداعمين يشاركون 

تطوير بنوعية عالية من ال

المهني صممت لدعم, تطوير 

اللغة االنكليزية والممارسات 

التعليمية النوعية لمتعلمي 

االنكليزية )مثال جودة التعليم 

لمتعلمي االنكليزية( مكتب 

اكتساب اللغة, معلمي الدعم 

لمتعلمي االنكليزية ويستمر 

 دعم موضفين الموقع بفعالية

مكتب اكتساب اللغة, مكتب  -2

ات في المنطقة, تطوير القياد

معلمي الدعم لمجموعة اساسية 

مشتركة, ومعلمي الدعم 

لمتعلمي االنكليزية يدعمون 

المدارس تعاونياً في توفير 

التعليم المهني الجيد وتعليمات 

لدعم متعلمي االنكليزية من 

ضمنهم القادمين الجدد المدى 

  الطويل والطلبة المصنفين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المدراء, المعلمين  -0

والموضفين الداعمين 

يشاركون بنوعية عالية من 

التطوير المهني صممت لدعم, 

تطوير اللغة االنكليزية 

والممارسات التعليمية النوعية 

لمتعلمي االنكليزية )مثال 

جودة التعليم لمتعلمي 

االنكليزية( مكتب اكتساب 

اللغة, معلمي الدعم لمتعلمي 

االنكليزية ويستمر دعم 

 عاليةموضفين الموقع بف

مكتب اكتساب اللغة,  -2

مكتب تطوير القيادات في 

المنطقة, معلمي الدعم 

لمجموعة اساسية مشتركة, 

ومعلمي الدعم لمتعلمي 

االنكليزية يدعمون المدارس 

تعاونياً في توفير التعليم 

المهني الجيد وتعليمات لدعم 

متعلمي االنكليزية من ضمنهم 

القادمين الجدد المدى الطويل 

 ة المصنفينوالطلب

 

 

 

 

 

 

 

    

متعلمي االنكليزية 

 وتصنيف الطالب

 

اغالق فجوة االنجاز 

مع توقعات عالية 

 )مستمر( للجميع
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ماھي االجرائات اللتي نفذت او الخدمات اللتي قدمت في كل سنة )ومن المتوقع ان يتم توفيرھا 

 مصادر التمويل( ؟ ( ؟  وماھي النفقات المتوقعة لكل اجراء ) بما في ذلك3,6في السنة 

التحديثات 

 السنوية:

مراجعة 

االجرائات 

 والخدمات

المستوى 

 الخدمي
االجــــــرائات 

 والخــــدمات

اولويات 

الوالية 

والمحلية ذات 

الصلة من 

 6الجزء 

 

  الـهــــــــــــدف

 6من الجزء 
 اسنة 

650.-00 
 اسنة 

650.-00 
 اسنة 

650.-00 
االنكليزية برنامج متعلمي  -5

لمواضع والمسارات جهزت, 

سقلت, ورصدت لضمان 

الوصول الى برنامج ثاني 

مناسب )مثال االنكليزية كلغة 

ثانية, التطور اللغوي 

االكاديمي, خيارات برامج 

متقدمة( لضمان التأهل للكلية 

 وللمهنة

رصد, صقل, برامج  -4

التطور اللغوي االكاديمي الى 

 تمستوى المتوسطات والثانويا

المواقع االبتدائية توفر  -9

تعليمات مكرسة لتطوير اللغة 

االنكليزية باالضافة الى 

تعليمات اللتي توسع وتمدد 

التطور اللغوي االكاديمي عبر 

 فترة النهار المدرسي

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامج متعلمي االنكليزية  -5

لمواضع والمسارات جهزت, 

سقلت, ورصدت لضمان 

الوصول الى برنامج ثاني 

مناسب )مثال االنكليزية كلغة 

ثانية, التطور اللغوي 

االكاديمي, خيارات برامج 

متقدمة( لضمان التأهل للكلية 

 وللمهنة

رصد, صقل, برامج  -4

التطور اللغوي االكاديمي الى 

 مستوى المتوسطات والثانويات

المواقع االبتدائية توفر  -9

تعليمات مكرسة لتطوير اللغة 

الى  االنكليزية باالضافة

تعليمات اللتي توسع وتمدد 

التطور اللغوي االكاديمي عبر 

 فترة النهار المدرسي

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامج متعلمي االنكليزية  -5

لمواضع والمسارات جهزت, 

سقلت, ورصدت لضمان 

الوصول الى برنامج ثاني 

مناسب )مثال االنكليزية كلغة 

ثانية, التطور اللغوي 

االكاديمي, خيارات برامج 

ة( لضمان التأهل للكلية متقدم

 وللمهنة

توسيع برامج التطور  -4

اللغوي االكاديمي الى مستوى 

 المتوسطات والثانويات

المواقع االبتدائية توفر  -9

تعليمات مكرسة لتطوير اللغة 

االنكليزية باالضافة الى 

تعليمات اللتي توسع وتمدد 

التطور اللغوي االكاديمي عبر 

 فترة النهار المدرسي

 

 

 

 

 

 

 

 

    

متعلمي االنكليزية 

 وتصنيف الطالب

 

اغالق فجوة االنجاز 

مع توقعات عالية 

 )مستمر( للجميع
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ماھي االجرائات اللتي نفذت او الخدمات اللتي قدمت في كل سنة )ومن المتوقع ان يتم توفيرھا 

 التمويل( ؟( ؟  وماھي النفقات المتوقعة لكل اجراء ) بما في ذلك مصادر 3,6في السنة 

التحديثات 

 السنوية:

مراجعة 

االجرائات 

 والخدمات

المستوى 

 الخدمي
االجــــــرائات 

 والخــــدمات

اولويات 

الوالية 

والمحلية ذات 

الصلة من 

 6الجزء 

 

  الـهــــــــــــدف

 6من الجزء 
 اسنة 

650.-00 
 اسنة 

650.-00 
 اسنة 

650.-00 
دعم المعلمين لمتعلمي  -55

االنكلزية ينفذ ويهيئ جودة 

التعلم والتعليم لمتعلمي 

االنكليزية, ومتعلمي االنكليزية 

المدى الطويل والطلبة 

المصنفين في المدارس ذو 

النسبة العالية من متعلمي 

 االنكليزية

فريق التخصصات للتعليم  -55

الخاص يوفر التدريب والدعم 

للمدارس لمتعلمي االنكليزية ذو 

وصقل عملية العاهات ورصد 

التقييم الشاملة لألحاالت, 

التعريف والتنسيب, والخدمات 

 المالئمة

الوالدين/ العوائل على  -56

بينة من برامج متعلمي 

االنكليزية, والخدمات والتقدم 

في المدارس, لجان الوالدين في 

المقاطعة, االحداث, االدوات 

 وفرص التعليم , والموارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متعلمي دعم المعلمين ل -55

االنكلزية ينفذ ويهيئ جودة 

التعلم والتعليم لمتعلمي 

االنكليزية, ومتعلمي االنكليزية 

المدى الطويل والطلبة 

المصنفين في المدارس ذو 

النسبة العالية من متعلمي 

 االنكليزية

فريق التخصصات للتعليم  -55

الخاص يوفر التدريب والدعم 

للمدارس لمتعلمي االنكليزية ذو 

العاهات ورصد وصقل عملية 

التقييم الشاملة لألحاالت, 

التعريف والتنسيب, والخدمات 

 المالئمة

الوالدين/ العوائل على  -56

بينة من برامج متعلمي 

االنكليزية, والخدمات والتقدم 

في المدارس, لجان الوالدين في 

المقاطعة, االحداث, االدوات 

 وفرص التعليم , والموارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دعم المعلمين لمتعلمي  -55

االنكلزية ينفذ ويهيئ جودة 

التعلم والتعليم لمتعلمي 

االنكليزية, ومتعلمي 

االنكليزية المدى الطويل 

والطلبة المصنفين في 

المدارس ذو النسبة العالية من 

 متعلمي االنكليزية

فريق التخصصات  -55

للتعليم الخاص يوفر التدريب 

والدعم للمدارس لمتعلمي 

يزية ذو العاهات ورصد االنكل

وصقل عملية التقييم الشاملة 

لألحاالت, التعريف والتنسيب, 

 والخدمات المالئمة

الوالدين/ العوائل على  -56

بينة من برامج متعلمي 

االنكليزية, والخدمات والتقدم 

في المدارس, لجان الوالدين 

في المقاطعة, االحداث, 

وفرص , االدوات والموارد

 التعليم 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

متعلمي االنكليزية 

 وتصنيف الطالب

 

اغالق فجوة االنجاز 

مع توقعات عالية 

 )مستمر( للجميع
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ماهي االجراءآت التي نفذ ت او الخدمات التي قدمت في كل سنة 
وماهي الصرفيات   ؟( 3و 6يتم توفيرها في السنة )ومن المتوقع ان 

(؟بما في ذلك مصادر التمويل)المتوقعة لكل اجراء   
 

لتحديثات ا
السنوية 
مراجعة 
ت االجراءا
 الخدمية

المستوى 
ميالخد  

ت االجراءا
 والخدمات

 
اولويات الوالية  

والمحلية ذات الصلة من 
  6الجزء
 

الهدف من الجزء     
6 
 

3سنة   
6502 -6507   

6سنة   
6500 -6502  

0سنة   
650. – 6500  

متعددة لتؤثر  لسنينستراتيجيات ات االساسية مقصود منها ءااالجرا
ممكن ان  , االنفاقالمقايس ,الخدمات ,ت التعليم والتعلمعلى أجراءا

رداً على مساحات النمو والحاجة تطلب ذلكيعدل كلما   

وسع الهيئات  
التعليمية 
 المحلية 

)ھ ت م ( 
LEA  

 

 رعاية الشباب
 

حددت رعاية الشباب 
عمدا, رصدت, دعمت 

ن خالل  قسم منطقة م
 مخصصة مكتب

لالطفال والشباب في 
 المرحله
ھذا المكتب  ,االنتقالية

ينسق تعزيز الخدمات 
 والدعم لرعاية الشباب

 
ت والخدمات االجراءا

االساسية يتم توفيرھا 
 3عبر اطار زمني 

 سنوات

ولويات الوالية:ا  

انجازات الطالب-5  

مشاركة االباء -7  

مام الى منهاج االنض-3

 دراسي 
اخرى للطالب نتاجات -5  

خدمات اساسية -0  

المعاييراالساسية  -2

 المشتركة 
مشاركة  الطالب -2  

يالمناخ المدرس-8  

غلق فجوة االنجازات 
 مع توقعات عالية للكل

 
العمل على كافة 
 قةمستويات المنط

لتحسين ادائية الطالب 
وغلق الفجوة لكافة 
مجاميع الطلبة ذو 
 االنجاز الضعيف

 مليون $ 6.0
 

يد المعلمين زوت -5
وارد لمراقبة البيانات مال

التقدم  ,السلوكية
معدل حضور  ,ديميااالك
اية الشباب في رع

 واءحتالمدرسة عالية اال
شريك الشباب -6

المعرضين للخطر مع 
المعلم المرشد لمراقبة 

سلوك الحضور وادائية 
 المدرسة

صقل تدخالت ورصد  -4
مباشرة وغير مباشرة من 

ضمنها الدروس 
مع الخصوصية والتعاون 

 ھيئات مجتمعية واجتماعية
ي توفير تطوير مهن -5

لكافة الموظفين على 
اضيع مرتبطة والقانون وم

 595ABبالرعاية)مثال 
صدمة  ,متطلبات التخرج

 ابلغ موارد الرعاية(

 مليون $ 6.0
 

وارد ميد المعلمين الزوت -5
 ,لمراقبة البيانات السلوكية

معدل  ,ديمياالتقدم االك
في  اية الشبابحضور رع

 واءحتالمدرسة عالية اال
شريك الشباب المعرضين -6

للخطر مع المعلم المرشد 
لمراقبة سلوك الحضور 

 وادائية المدرسة
صقل تدخالت ورصد  -4

مباشرة وغير مباشرة من 
ضمنها الدروس الخصوصية 
والتعاون مع ھيئات مجتمعية 

 واجتماعية
ة ي لكافتوفير تطوير مهن -5

الموظفين على القانون 
اضيع مرتبطة ومو

 595ABبالرعاية)مثال 
 صدمة ابلغ ,متطلبات التخرج
 موارد الرعاية(

 مليون $ 6.0
 

يد المعلمين زوت -5
وارد لمراقبة مال

 ,البيانات السلوكية
 ,ديمياالتقدم االك

اية معدل حضور رع
الشباب في المدرسة 

 واءحتعالية اال
شريك الشباب -6

المعرضين للخطر مع 
 راقبةالمعلم المرشد لم
سلوك الحضور 
 وادائية المدرسة

وفر تدخالت -4
مباشرة وغير مباشرة 
من ضمنها الدروس 

ن التعاوبالخصوصية و
مع ھيئات مجتمعية 

 واجتماعية
توفير تطوير  -5

ي لكافة الموظفين مهن
على القانون 

اضيع مرتبطة ووم
بالرعاية)مثال 

595AB  متطلبات
صدمة ابلغ  ,التخرج

 موارد الرعاية(
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ماھي االجرائات اللتي نفذت او الخدمات اللتي قدمت في كل سنة )ومن المتوقع ان يتم توفيرھا 

 ( ؟  وماھي النفقات المتوقعة لكل اجراء ) بما في ذلك مصادر التمويل( ؟3,6في السنة 

التحديثات 

 السنوية:

مراجعة 

االجرائات 

 والخدمات

المستوى 

 الخدمي
االجــــــرائات 

 والخــــدمات

اولويات 

الوالية 

والمحلية ذات 

الصلة من 

 6الجزء 

 

  الـهــــــــــــدف

 6من الجزء 
 اسنة 

650.-00 
 اسنة 

650.-00 
 اسنة 

650.-00 

مراقبة التسجيل والتعبير  -0

الى المدارس المغذية لتوفير 

 االستقرار للطالب

توفير المعلومات المطلوبة  -2

المقاطعة, الى موضفي 

والموارد والخدمات لدعم ثقافة 

 رعاية الشباب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراقبة التسجيل والتعبير  -0

الى المدارس المغذية لتوفير 

 االستقرار للطالب

توفير المعلومات المطلوبة  -2

الى موضفي المقاطعة, 

والموارد والخدمات لدعم ثقافة 

 رعاية الشباب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رمراقبة التسجيل والتعبي -0

الى المدارس المغذية لتوفير 

 االستقرار للطالب

توفير المعلومات المطلوبة  -2

الى موضفي المقاطعة, 

والموارد والخدمات لدعم 

 ثقافة رعاية الشباب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 رعاية الشباب

اغالق فجوة االنجاز 

مع توقعات عالية 

 )مستمر( للجميع
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ماهي االجراءآت التي نفذ ت او الخدمات التي قدمت في كل سنة 
وماهي الصرفيات   ؟( 3و 6يتم توفيرها في السنة )ومن المتوقع ان 

(؟بما في ذلك مصادر التمويل)المتوقعة لكل اجراء   
 

لتحديثات ا
السنوية 
مراجعة 
ت االجراءا
 الخدمية

المستوى 
ميالخد  

ت االجراءا
 والخدمات

 
الوالية  اولويات 

والمحلية ذات الصلة من 
  6الجزء
 

الهدف من الجزء     
6 
 

3سنة   
6502 -6507   

6سنة   
6500 -6502  

0سنة   
650. – 6500  

متعددة لتؤثر  ستراتيجيات لسنينات االساسية مقصود منها ءااالجرا
ممكن ان  , االنفاقالمقايس ,الخدمات ,ت التعليم والتعلمعلى أجراءا

رداً على مساحات النمو والحاجة تطلب ذلكيعدل كلما   

وسع الهيئات  
التعليمية 
 المحلية 

)ھ ت م ( 
LEA  

 

الشباب ذو الدخل 
 الواطي

 
سان دييغو الموحدة 

تعترف من ان شبابنا 
ذو الدخل الواطي 

ت كبيرة يواجه تحديا
مدارسنا تتمكن من 

مهم وذلك   اخذ دور
بالتاكيد من ان ھؤالء 

الطلبة خريجين 
ع المدارس الثانوية م

مجموعة من المهارات 
االكاديمية, 
, والعاطفيةاالجتماعية  

 ولويات الوالية:

انجازات الطالب-5  

مشاركة االباء -7  

مام الى منهاج ضاالن-3

 دراسي 
نتاجات الطالب االخرى -5  

خدمات اساسية -0  

ة االساسي المعايير -2

 المشتركة 
الطالب مشاركة -2  

يالمناخ المدرس-4  

غلق فجوة االنجازات 
مع توقعات عالية 

 للجميع 
 

تعمل المنظمة على كافة 
المستويات لتحسين 

انجازات الطالب وغلق 
فجوة االنجازات لكل 

مجاميع الطلبة ذو 
 الضعيفة االدائية

 

 مليون $ 5005

 

إرصد الحاجة ووفر -5

زيادة في الخدمات 
المتزايدة التي تستهدف 

تحديد الحاجة التي تخدم 
عدد غير متناسب من 

الشباب من ذوي الدخل 
 المنخفض

 ,المعلمين ,المدراء -7

الموظفين المساعدين في 
تاسيس عالقات قوية بين 

المدرسة والبيت خالل 
اتصاالت قوية وزيارات 

 منزلية كلما احتاج ذلك

 ,المعلمين ,المدراء -3

 عدين المسا الموظفين

عملو بالتعاون وبجد 
لتهيئة مناخ مرحب 

  وشامل

 مليون $ 5005

 

إرصد الحاجة ووفر زيادة -5

في الخدمات المتزايدة التي 
تستهدف تحديد الحاجة التي 
تخدم عدد غير متناسب من 

الشباب من ذوي الدخل 
 المنخفض

 ,المعلمين ,المدراء -7

الموظفين المساعدين في 
تاسيس عالقات قوية بين 

المدرسة والبيت خالل 
اتصاالت قوية وزيارات 

 منزلية كلما احتاج ذلك

 ,المعلمين ,المدراء -3

 المساعدين  الموظفين
عملو بالتعاون وبجد لتهيئة 

 مناخ مرحب وشامل

 مليون $ 5005

 

زيادة  جهز -5

 72بالخدمات الى 

موقع بحاجة عالية 
تخدم عدد غير  تيال

متناسب من الشباب 
 ي ذو الدخل الواط

 ف)تقليص حجم الص
في رياض  االنتقالي

 ,3االطفال الصف 
برامج تدخل رياض 

 ,االنتقالياالطفال 
 صفوف قبل المدرسة
 و خدمات تمريض(7

 ,المعلمين, المدراء-7

المساعدين  الموظفين
اسسو عالقات قوية 
بين المدرسة والبيت 
خالل اتصاالت قوية 
وزيارات منزلية كلما 

 احتاج ذلك

 ,المعلمين ,المدراء -3

 المساعدين  الموظفين
عملو بالتعاون وبجد 
لتهيئة مناخ مرحب 

 وشامل
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ماھي االجرائات اللتي نفذت او الخدمات اللتي قدمت في كل سنة )ومن المتوقع ان يتم توفيرھا 

 ( ؟  وماھي النفقات المتوقعة لكل اجراء ) بما في ذلك مصادر التمويل( ؟3,6في السنة 

التحديثات 

 السنوية:

مراجعة 

االجرائات 

 والخدمات

المستوى 

 الخدمي
االجــــــرائات 

 والخــــدمات

اولويات 

الوالية 

والمحلية ذات 

الصلة من 

 6الجزء 

 

  الـهــــــــــــدف

 6من الجزء 
 3سنة 

6502-07 
 6سنة 

6500-02 
 0سنة 

650.-00 

توفير الخدمات المستهدفة  -5

متضمناً االستشارات والدعم 

السايكولوجية, موضفي 

الموارد, التربية الخاصة 

 وخدمات صحية

 

 

 

 

 

 

 

توفير الخدمات المستهدفة  -5

والدعم متضمناً االستشارات 

السايكولوجية, موضفي 

الموارد, التربية الخاصة 

 وخدمات صحية

 

 

 

 

 

 

 

توفير الخدمات المستهدفة  -5

والدعم متضمناً االستشارات 

السايكولوجية, موضفي 

الموارد, التربية الخاصة 

 وخدمات صحية

 

 

 

 

 

 

 

    

الشباب ذو الدخل 

 الواطي

 

اغالق فجوة االنجاز 

مع توقعات عالية 

 )مستمر( للجميع
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) م م س م(  احتسبت وفق عدد وتركيز الدخل الواطي,  LCAP)ھ ت م( في سنة مخطط المسائلة والسيطرة المحلية  LEAج7   اوصف الزيادة في االموال للهئيات التعليمة المحلية 
)ھ ت م( تنفق ھذه االموال في سنة مخطط المسائلة  LEAاوصف كيف ان الهئات التعليمية المحلية  B5CCR1549(A)(5)رعاية الشباب, وتالميذ متعلمي االنكليزية تحديدا, عمال 

7 لمدارس المنطقة ذات 5CCR15496والسيطرة المحلية ضمن وصف وتبرير, لتوظيف اي مبلغ على مستوى المنطقية, المدرسة, المقاطعة, او على مستوى عقد كما موضح في 
مخطط المسائلة والسيطرة المحلية  LCAPسة في سنة تسجيل التالميذ غير المتكررين في موقع المدر %55من التالميذ غير المتكررين في المنقطة او تحت  %00التسجيل باقل من 

فرت ھل ان احسن توظيف مؤثر عند استعمال االموال االضافية والمركزة على مستوى المنطقة او مستوى المدرسة, فان منطقة المدرسة يستوجب اضافة وصف كيف ان الخدمات و
 (5CCR15496(B) 7ر المتكررين في مناطق االولوية في الوالية7 )الحظ الستعمال االموال ھو لمالقاة اھداف المنطقة بخصوص التالميذ غي

 
 

 مليون:  $06.5مبالغ اضافية ومركزة:  00-.650
 

سان دييغو الموحدة  50-6555للسنة المالية7 بالنسبة السنة المالية  55-54مليون كاموال اضافية ومركزة  6575ان سان دييغو الموحدة تنفق بحدود $
مليون ) مبالغ اضافية ومركزة( لالستمرار بدعم وخدمات متعلمي االنكليزية, رعاية الشباب و/ او الطلبة ذو الدخل الواطي,  0675تحدد مبلغ $يستوجب ان 

زات لهذه الهدف االسمى ھو لتعزيز وتسريع عملية التعليم وغلق الفجوات في االنجا 55-6554مليون فوق السنة المالية  4572ھذا يستوجب زيادة بمبلغ $
وان متعلمي االنكليزية, ورعاية الشباب و/ او الطلبة ذو الدخل الواطي  2670المجاميع من الطلبة7 اخذين بنظر االعتبار من ان نسبة التالميذ غير المتكررة ھي 

 لمقاطعة لهؤالء المجاميع من الطلبة المستهدفين7ھم ممثلين في كافة مدارسنا, ھنالك الحاجة لتوفير النظامية, المنسقة, والهادفة لدعم وتقديم الخدمات عبر ا
 

 استخدام االموال االضافية والمركزة من ضمنها مايلي:

  ,توفير مخصصات لكل مدرسة, معتمدا على اعداد الطلبة غير المتكررين لغرض توفير خدمات مستهدفة والى متعلمي االنكليزية, رعاية الشباب

 والطلبة ذو الدخل الواطي7

  االنظمة وادوات البيانات المستحدثة والمحسنة لرصد وايصال التعليمات واالنجازات لمتعلمي االنكليزية, رعاية الشباب والطلبة ذو الدخلتوفير 

 الواطي7

 الدخل  وتوفير فرص التطوير المهني مصصمة لتوفير ممارسات التعليمات المؤثرة والدعم المستهدف لمتعلمي االنكليزية, رعاية الشباب والطلبة ذ

 الواطي7

 7توفير تدريب مركزي في المدرسة, ودعم, وموارد لالبوين ولعوائل متعلمي االنكليزية, رعاية الشباب والطلبة ذو الدخل المحدود 

  لمساعدين اتوفير لمعلمي الدعم لمتعلمي االنكليزية, ومعلمي الموارد لدعم رعاية الشباب, الشباب في المرحلة االنتقالية, والقيادات والموظفين

 لتحسين وتطوير التربية والتعليم في كافة مجاالت التعليم
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( سنة مخطط المسائلة والسيطرة المخلية ) م م س م( لتالميذ العوائل ذو الدخل الواطي, رعاية LCAP yearتشرح كيف ان الخدمات المتوفرة في ) 5CCR15496تماشيا مع متطلبات  . د

 5CCR15496في تلك السنة كما احستب عمال ب  الشباب, ومتعلمي االنكليزية توفر لزيادة وتحسين الخدمات لهؤالء التالميذ بما يتناسب مع الزيادة في التمويل المخصص لهؤالء التالميذ
(a)(7)   تسبت عمال مخطط المسائلة والسيطرة المحلية كما احتحديد النسب المؤية اللتي يجب زيادة الخدمات للتالميذ غير المتكررين او التحسين للمقارنة للخدمات المتوفرة لكافة التالميذ في سنة

ية بشكل متناسب تم تحقيقها مستعملين كميات و / او وصف نوعي للزيادة و / او خدمات متحسنة )هـ ت م( ستوصف كيف ان النسبة المؤ  LEA. الهيئات اتعليمية المحلية 5CCR194 (a)في 

  للطلبة غير المتكررين كما هو مقارن بالخدمات المتوفرة لكافة التالميذ

 

 

رنت بالخدمات المقدمة لكافة الطلبة بتوفير دعم اضافي مستهدف خدمات للتالميذ غير المتكررين سوف تزيد وتتحسن فيما لو قو %5765تشكل نسبة  50-6555التناسب للمقاطعة لعام 

 وخدمات من ضمنها مايلي: 

 

  برامج 4الصف  -موقع ذو احتياج عالي واللذي يخدم عدد غير متناسب من الشباب ذو الدخل الواطي )صف حجم اصغر من رياض االطفال التقليدي 69توفير خدمات اضافية الى ,

 االنتقالي, الصفوف قبل المدرسة, خدمات التمريض, خدمات استشارية( .التدخل رياض االطفال 

 .معلم الموارد لرصد التقدم االكاديمي, بيانات السلوكيات, ومعدالت الحضور لرعاية الشباب في مدارس ذو الحوادث العالية 

 ون شبكة من المدارس )ذو نسبة مركزة من متعلمي االنكليزية المدى الطويل( لتركز موضفين المكتب المركزي سوف يعقدون ويقودون فرقة عمل متعلم االنكليزية وينضمون ويدعم

 على منع ودعم المباشر لمتعلمي االنكليزية المدى الطويل والطالب المصنفين ذو االداء القليل.

 ة )مثال االنكليزية كلغة ثانية, التطور االكاديمي للغة, اختيارات برامج برنامج التسيب ومسارات متعلم االنكليزية متوفرة, صقلت ورصدت لتؤكد الوصول الى برامج ثانوية مالئم

 متطورة( لتؤكد التأهيل للكلية وللمهنة.

 س ذو التركيز العالي رالطلبة المصنفين في المدامعلمي الدهم لمتعلمي االنكليزية ينفذون ويهيئون التعليم والتعلم الجيد لمتعلمي االنكليزية, ومتعلمي االنكليزية على المدى الطويل و

 لمتعلمي االنكليزية. 

 حية, تدخالت, التعليم المطول, والتدريب توفير خدمات اذافية ودعم لمتعلمي االنكليزية, رعاية الشباب والطالب ذو الدخل الواطي فيما ذلك المشورة, تطوير اللغة الهدف, خدمات ص

 والدهم الى ابائهم وعوائلهم.

 

, 56644754, 56644756, 56644755, 6050, 6055, قانون التعليم, اشارة االجزاء:  06525و  5664455مالحظة: تستشهج السلطة االجزاء 

 .2456الجزء   U.S.C 65, قانون التعليم: 25555و  06555-06525, 06506, 54962, 5525270, 5525070, 55250, 56644755
 


