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2024-2019نظرة عامة على خطة المنطقة التعليمية لألعوام   

 
 

 الهدف

 الشخصي لكل طالب. التطور والفردي األكاديمي  التقدمبتوفير بيئة تعليمية شاملة وآمنة لطالبنا والتي تقوم بتحفيز وتعزيز  Lynn Public Schoolsتتعهد 

 الرؤية
العاطفية لجميع  –بتحقيق اإلمكانيات الذهنية، الجسدية، واالجتماعية  Lynn Public Schoolsاستناداً إلى قوة ووحدة مجتمعنا، أسرنا، طالبنا، وشركائنا، تتعهد 

 طالبنا. إننا نعمل معاً حتى يقوم طالبنا بتعلم االزدهار، التقدم، والتأثير على المجتمع األكبر والعالم.

 األساسيةالقيم 
 

 
 

بشكل سريع. وفي إطار جهودنا المبذولة  بالتغير اتسامهبأننا نعيش في عالم مترابط ومتنوع بشكل متزايد، باإلضافة إلى  Lynn Public Schoolsتحتفي 

 والمشتركة إلعداد الطالب لهذا العالم، فإننا ملتزمون بنفس القدر باآلتي:

 الشمولية 
 مشتركةالمسئولية ال 
  تعاونيةعالقات 
 توقعات وآمال كبيرة 
 مصدر إلهام للتعلم مدى الحياة 

  

 الجانب النظري لإلجراءات
 إذا كان هناك قيم مشتركة تتعلق بتلبية االحتياجات الخاصة بالطالب،

 ه.العمل الذي نقوم بوالمشاركة في  فسوف يكون هناك الكثير من الترابط

 ولكي نصبح أكثر شموالً للجميع،

 فسوف تصبح التعليمات أكثر تأثيراً وسيتم دعم احتياجات الطالب االجتماعية والعاطفية. 

 األهداف االستراتيجية
، متصلة، شيقة تجارب تعليمية تقديم. 1

ودقيقة والتي تقوم بتقديم الدعم لكل 

طالب ومعلم من حيث الوصول إلى 

 طاقتهم وإمكانياتهم الكاملة.

. تشجيع األجواء والثقافة المدرسية 2

وتتجاوب التي تكرم وتحتفي بالتنوع 

 –لتجارب االجتماعية بشكل فعال مع ا

 العاطفية لكل طالب ولكل أسرة 

. المحافظة على مرافق حديثة، 3

والتي تشجع  مؤمنة، آمنة، ومتكافئة

 وتساعد على التعليم الفعال

. حث األسرة وشركاء المجتمع على 4

 وتحسين تعليم الطالب ورفاهيتهدعم 

 

الشمولية

كةمسئولية مشتر

ةعالقات تعاوني
توقعات وآمال 

كبيرة

مصدر إلهام 
ياةللتعلم مدى الح



 1المبادرات االستراتيجية

تقديم فرص للتطوير المهني  1. 1

ومتابعتها والتي تقوم بمعالجة 

االختالف والممارسة الشاملة بهدف 

تلبية االحتياجات الخاصة بالمتعلمين 

المتنوعين، مثل دارسي اللغة 

اإلنجليزية والطالب من ذوي اإلعاقة، 

والتعليم الخاص بالقرن الحادي 

والعشرين، معرفة القراءة والكتابة، 

 ارات الحياتية والمه

تصميم وإعداد رؤية تعليمية  1. 2

عاطفية بالنسبة لجميع  –اجتماعية 

أفراد مجتمعنا وإعداد إطار للعمل 

يحدد المبادئ التوجيهية لشركاء 

المجتمع، فرص متكافئة للجميع، 

 والموارد الالزمة للتنفيذ 

تطوير مرافق، خطط تنفيذية،  1. 3

ل وخطط السالمة والتفتيش، بما يشم

التقييمات المستمرة لالحتياجات، 

بالتعاون مع إدارة خدمات الفحص 

(، بما يتماشى مع ISDوالتفتيش )

 اللوائح التنظيمية

الشراكة مع الوكاالت المجتمعية  1. 4

لتنمية فرص تواصل الطالب مع األسر 

 لتحقيق الدعم المجتمعي والتعليمي المالئم

تقديم تعليمات وتدخالت متاحة  2. 1

تتجاوب وميسرة عالية الجودة والتي 

أنماط التعليم المتنوعة الخاصة مع 

 بجميع الطالب

توفير فرص للتطوير المهني  2. 2

 بالنسبة لجميع المعلمين تشدد على

األساليب والممارسات المراعية 

للمشاعر والصدمات، كفاءة التعامل 

ت المتجاوبة مع الحضارات، التعليما

ثقافياً ولغوياً، والمناهج الدراسية 

 المناهضة للتحيز

التواصل والتشارك مع مجتمع  2. 3

LPS  حول احتياجات المرافق التابعة

باإلضافة إلى األهداف  LPSلـ 

 والخطط الخاصة بالتطوير

إشراك الطالب واألسر في إعداد  2. 4

وتطوير برامج الصحة والرفاهية للطالب 

دد على الصحة العاطفية، الوعي والتي تش

الذهني، عادات تناول الطعام، واألغذية 

 ً  المالئمة ثقافيا

تعيين، دعم، والحفاظ على  3. 1

 مجموعة متنوعة من الموظفين
اختيار وتطبيق مناهج دراسية  3. 2

عاطفية تعالج  –تعليمية اجتماعية 

 LGBTQاألمور المرتبطة بـ 

)المثليين والمتحولين جنسياً(، العرق/ 

الثقافة، النظم األسرية، القدرات، 

الدين، والجنس على جميع مستويات 

 الصفوف الدراسية

إعداد خطة متعددة الخطوات  3. 3

على مدار عدة أعوام لمعالجة التكدس 

واالزدحام واستخدام األماكن 

الرياضية )صاالت الرياضة، أراضي 

ه( في جميع المالعب، إلى آخر

 المدارس

تصميم وتنفيذ نظام للتواصل موحد  3. 4

 ومتاح للجهات المعنية المختلفة

مناهج دراسية مواد تقديم  4. 1

لة، متجاوبة من الناحية محدثة، متص

الثقافية، تشمل أدوات تكنولوجية، تقوم 

بربط الطالب إلى تطبيقات العالم 

 الواقعي

تدعيم فريق الصحة والرفاهية  4. 2

 Everyفي تطبيق مبادرة "
Student Every Day وتثقيف "

 العائالت حول أهمية الحضور

إعداد خطة تكنولوجية مدتها  4. 3

ثالث أعوام، تتضمن تقييمات مستمرة 

الخاصة بالبنية األساسية  لالحتياجات

)األجهزة، برامج الكمبيوتر، 

المعدات، الربط الشبكي(، وتتضمن 

 اإلصالح والتبديل

راك العائالت لزيادة الفرص إش 4. 4

الخاصة ببرامج إثراء العائالت التي تقوم 

بتدعيم تعليم الطالب، مثل دروس اللغة 

اإلنجليزية وورش عمل المعلومات 

 الخاصة بأولياء األمور

تزويد الطالب بفرص  5. 1

الستكشاف مجموعات متنوعة من 

الطرق المؤدية للجامعة أو 

 االختيارات الوظيفية

ميم برنامج توجيهي على تص 5. 2

مستوى المنطقة التعليمية لجميع 

العائالت الجدد فور التسجيل والذي 

يقوم بتعريفهم على المهمة والقيم 

ويوضح كيفية  LPSالخاصة بـ 

استكشاف وتصفح األنظمة الخاصة 

 بالمدرسة والمدارس

إيصال خطط السالمة واألمان  5. 3

مع تحديثها، بما يشمل البروتوكوالت 

في حالة الطوارئ، بالنسبة للطالب، 

 الموظفين، األسر، والمجتمع

 

متابعة المنح الممولة للتحسينات  6. 3  

األساسية والمشروعات الصغيرة من 

 المنظمات التي تدعم البرامج التعليمية
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 النتائج

 شيقة، متصلة، ودقيقة والتي تقوم بتقديم الدعم لكل طالب ومعلم من حيث الوصول إلى طاقتهم وإمكانياتهم الكاملة. تقديم تجارب تعليمية. 1

  تقليل فجوة اإلنجاز األكاديمي في نظام ماساتشوستس للتقييم الشاملMCAS  اللغة اإلنجليزية والرياضيات بمقدار  فنونفيX  من النقاط المئوية

 .8-3الفرعية للطالب من ذوي اإلعاقة في الصفوف بالنسبة للمجموعة 

  زيادة نسبة الطالب المحققين لتقدم نحو إجادة اللغة اإلنجليزية منX%  إلىY%  

 تقليل فجوات اإلنجاز بالنسبة لمجموعات الطالب المستهدفة 

  بالنسبة لمجموعات الطالب )تقييمات الوالية(نمو الطالب معدل زيادة 

  الموارد البشرية من أجل التنوعبيانات تعداد  

 

 العاطفية لكل طالب ولكل أسرة –لتجارب االجتماعية وتتجاوب بشكل فعال مع ا. تشجيع األجواء والثقافة المدرسية التي تكرم وتحتفي بالتنوع 2

 واألسربة للطالب، الموظفين إعداد دراسة استقصائية عن المشاركة تابعة للمنطقة التعليمية بشكل سنوي، بالنس 

  تلبية األهداف المحددة من قبلDESE إدارة التعليم االبتدائي والثانوي( بالنسبة لحاالت التغيب المتكررة( 

 زيادة معدالت الحضور 

 االنقطاع عن الدراسة زيادة معدالت التخرج و/ أو تقليل معدالت 

  وضع أهداف لمجاالت محددة في االستبيان الخاص بالمخاطر السلوكية للشباب واستبيانVOCAL  

 

 والتي تشجع وتساعد على التعليم الفعال . المحافظة على مرافق حديثة، مؤمنة، آمنة، ومتكافئة3

  أعوام، مع مراجعة سنوية للمدارس بشكل دوري 5-3خطة رئيسية/ خاصة بالمرافق مدتها 

 نولوجيةخطة تك 

 خطة السالمة واألمان 

 

 . حث األسرة وشركاء المجتمع على دعم وتحسين تعليم الطالب ورفاهيته4

  المدرجين في تدريبات داخلية أو ممن جرى تعيينهم في األعمال المجتمعيةزيادة عدد الطالب 

  العاطفية، مهارات  –زيادة عدد الفعاليات المدرسية المصممة لدعم األسر، على سبيل المثال: المناهج الدراسية والتعليمات، المهارات االجتماعية

 )برنامج المتحدث الرئيسي( guest speaker programالتربية، التكنولوجيا، إمكانية الوصول إلى الموارد المجتمعية، 

 األسر للفعاليات المدرسية زيادة معدل حضور 
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