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  قطاع أوكالند للمدارس الموحدة

  Antwan Wilsonالمراقب العام لخطة االلتحاق  |  



  عزيزي مجتمع أوكالند،

في ذلك التاريخ، قبلت الفرصة ألشغل منصب مدير  ، ُعھد إلّي بمسؤولية كبيرة أشرف كثيًرا بتحملھا.2014أبريل  30في 
) وحملت على عاتقي أيًضا مسئولية مساعدة القطاع لتحقيق رؤيته حيال OUSDللمدارس الموحدة (المنطقة لقطاع أوكالند 

ُتعتبر أوكالند مدينة غنية في التنوع، والثقافة، والمشاركة المدنية التي تستحق نظام تعليمي قوي  المدارس العامة في المدينة.
للغاية للعمل مع معلمينا، وطالبنا، وعائالتنا وأصحاب المصالح إنني متحمس  إلعداد الشباب للنجاح في المدرسة والحياة.

يعني ذلك ببساطة أنه أثناء الحضور  يحقق فيه كل طالب في قطاع أوكالند النجاح المنشود!"اآلخرين حتى يأتي اليوم الذي "

الحرص، والكفاءة، والقدرة  يتخرج جميع الطالب من المدرسة الثانوية وھم يتمتعون بقدر كبير منفي المدارس ذات الجودة "
على التفكير النقدي فضالً عن سعة اطالعھم وحرصھم على المشاركة مما يجعلھم أشخاًصا مؤھلين بحق للنجاح في الحياة 

  ″الجامعية والمھنية.

 اآلمال والطموحات التي يجب أن تكون لدينا  إنھا الرؤية التي يتردد صداھا معي ألنھا ُتحقق )!OUSDإني أتبنى ھذه الرؤية لقطاع أوكالند للمدارس الموحدة (
  ليوم.بالتأكيد ساھمت مثل ھذه اآلمال والفرص التي تتأثر ببعض نماذج الدور اإليجابي مع توقعات عالية لنجاحي في وجودي ھنا في ھذا المنصب ا تجاه كل طالب.

 الوحيدة في الترقي، فأنني أفھم مدى أھمية نظامنا المدرسي لحياة طالبنا والتنمية الشاملة لھم. بالقدوم من بيئة حيث العمل الشاق والتفاني في متابعة التعليم ھما فرصتي

يعد العمل الذي نقوم به مھًما للغاية ليتم االكتفاء به مع عدم وجود  سأبذل قصارى جھدي للقيادة بطريقة تجلب الحاجة الماسة إلى مجھوداتنا بالنيابة عن الطالب والعائالت.
  قوي للمدارس.قطاع 

  كمراقب عام، يجب علي أيًضا طرح بعض األسئلة الحاسمة على أصحاب المصالح لدينا:

  ) ما مدى قرب قطاع أوكالند للمدارس الموحدةOUSDمن تحقيق رؤيتنا؟ (   
  ھل سنحقق تلك الرؤية من خالل اتباع مسارنا الحالي؟  
  ھل نحن راضون عن اإلنجازات التي حققناھا؟  
   كانت اإلجابة ال، فما التغييرات التي نحتاج للقيام بھا من أجل النجاح؟إذا  
  يتسنى لنا إحداث ھذه التغييرات في أسرع وقت وبأعلى كفاءة ممكنة؟ كيف  
  كيف يمكنني إظھار التزامي بإعطاء األولوية الحتياجات الطالب؟  

يتسنى لنا تحسين أدائنا بطريقة جديرة بأبنائنا والسماح لكل طالب أو طالبة بتحقيق أھدافه. نتشارك أنا من خالل اإلجابة عن تلك األسئلة بدقة متناھية وبأمانة شديدة، 
  والمجلس االعتقاد أنه يمكننا تحقيق رؤيتنا إذا قام جميع طالب أوكالند بـ:

  االلتحاق بمدرسة نظيفة آمنة في بيئة دراسية صحية وداعمة؛  
  لوبة للنجاح في الحياة الجامعية والمھنية، فضالًعن حياتھم اليومية؛اكتساب المعرفة والمھارات المط  
  تلقي تعليًما فعاالً في كل فصل دراسي، كل يوم؛  
  تلقى التعليم من قبل معلمين وقادة مدارس يعملون بشكل تعاوني لتحسين حياتھم اليومية؛ و  
  جوانب المنظمة. االستفادة من قطاع المدارس المسؤول عن الجودة في كل جانب من  

) ورؤيتھا، وتحديد الموارد وترتيبھا حسب األھمية والتي ستساعدنا في OUSDيكمن دوري في تقييم العوائق التي تحول بين قطاع أوكالند للمدارس الموحدة (
يف سأقوم بمعالجة الوظيفة خالل المائة يوم األولى التغلب على ھذه العوائق، ومراقبة تنفيذھا الناجح في خدمة المدراس والطالب. توفر ھذه الوثيقة نظرة حول ك

وكيف سنقوم بوضع إطار عمل لنظام 
دراسي يوفر تعليًما عالي الجودة لجميع 

الطالب، بغض النظر عن البيئة، ويقضي 
ستكون  على فكرة الديموغرافيا كمصير.

النتيجة النھائية لتقديم إطار أولي لتنفيذ 
سيذكر  .الخطة االستراتيجية الخاصة بنا

ھذا اإلطار األولي بوضوح األھداف، 
واألولويات، واالستراتيجيات التي 

سننھض بھا من المدارس المجتمعية، 
لنجاح الخطة االستراتيجية للطالب.



 أھداف خطة االلتحاق  

  يتم إعداد خطة االلتحاق لوضع األساس لقطاع مدارس يتميز عن غيره بـ:

دعم األشخاص   

 إيجاد ثقافة ترتكز على التعليم، والتعلم، وتقديم الخدمات للطالب، ووالتنسيق بين الموارد لسد الثغرات التي تحول    
  دون تحقيق األھداف المرجوة، وضمان أن جميع الطالب مؤھلين للحياة الجامعية والمھنية.

تحسين الفعالية واالستجابة   

 تطوير ثقافة فعالة وموجھة نحو الخدمات التي سُتظھر األداء العالي المنظوم من قبل المستويات القياسية   
  والمعايير العامة.

ترسيخ أولويات القطاع    

تقليل "اضطراب األولوية" والتركيز على االستراتيجيات الُمعدة ألن يكون لھا األثر اإليجابي األعظم على العدالة، ونتائج   
  ويشمل ھذا إعطاء األولوية للمدارس المجتمعية وتشكيل مجتمعات للممارسة المھنية المثالية. —الطالب 

تنظيم اإلدارات والموارد   

   الموارد والمصاريف استناًدا إلى ارتباطھا باحتياجات المدرسة، وتسريع إعادة توجيه تخصيص
  خطى نتائج الطالب المتزايدة، ودعم جھود معلمينا من خالل بناء ثقافة إيجابية شاملة.

  خطة االلتحاق غايات
  من أجل االستعداد لتحقيق ھذه األھداف،

والنظار، وھيئة التدريس، وقادة أتحاور مع الطالب، وأولياء األمور، والمعلمين،  — إستمع

الموحدة المجتمع، والممثلين المنتخبين، ورجال األعمال، وفاعلي الخير، والناشطين، والصحفيين لالستماع إلى آرائھم حول قطاع أوكالند للمدارس 
)OUSD.يات المجتمعية، باإلضافة إلى خلق الفرص كما يتضمن ذلك زيارة مواقع المدارس، وزيارة المؤسسات والفعال ) وكيفية تحسين مدارس أوكالند

  ألصحاب المصالح للتفاعل معي ومع قادة القطاع في جميع أنحاء المدينة؛

تمثل ھذه الخطوات أھمية ألنھا تدعو اآلخرين إلى فھم ما  سوف أعرض قصتي مع القيادة، وفلسفة التعليم، والمبادئ األساسية الخاصة بي. — مشاركة

  كما أنھا تحث اآلخرين على تضافر الجھود والعمل بشكٍل "متسق" لالرتقاء بآفاق طالب أوكالند؛ حيال الشباب لتحقيق النجاح. اخلييثير الحماسة بد

 استعراض تاريخ قطاع أوكالند للمدارس الموحدة وجمع البيانات حول المدارس المحلية، وأداء الطالب، والديموغرافيا، ومستويات الخدمة  — دراسة

  القطاع؛داخل 

  بناء العالقات مع المعلمين، والقادة، وأولياء األمور لدينا ناھيك عن العمل مع أصحاب المصالح لتلبية احتياجات طالبنا؛ و — الشركاء

استعراض الخطة اإلستراتيجية الحالية ومبادرات القطاع لتحديد األولويات، ووضع بنود العمل لھيئة التدريس، وتوجيه عمل مجلس التعليم  — الخطة
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  أعمال ھدف خطة الدخول

التعليم، والتعلم، وتقديم الخدمات للطالب، ومواءمة الموارد لسد الثغرات التي تحول دون تحقيق األھداف إيجاد ثقافة تركز على  :دعم األشخاص
  المرجوة، وضمان أن جميع الطالب مؤھلين للحياة الجامعية والمھنية.

  اإلجراءات
 ) تقييم التوقعات الخاصة بقطاع أوكالند للمدارس الموحدةOUSD الطالب وااللتزام بتلبية احتياجات مختلف طالبھا.) للنجاح األكاديمي لجميع  
 ) مراجعة ممارسات التطور المھني لقطاع أوكالند للمدارس الموحدةOUSD ،والقدرة على تلبية االحتياجات التدريبية للمعلمين، والنظار (

  والموظفين اإلداريين الرئيسيين، واألسر.
 لتقييم التجريبية لقادة المدارس والمعلمين.استعراض العمل الحالي والمقبل على برامج ا    
 .وضع قواعد تنظيمية للتواصل الفعال والمفتوح    
 .التواصل مع المعلمين وھيئة التدريس في المدارس وبصفة مركزية لفھم عملھم    
  .زيارة المدارس ومراقبة األنظمة التشغيلية والتدريسية    

:ثقافة فعالة وموجھة نحو الخدمات التي سُتظھر األداء العالي المنظوم من قبل المستويات القياسية والمعايير  تطوير تحسين الفعالية واالستجابة
    العامة.

 اإلجراءات  
 ين، وضع بروتوكول الستعراض الممارسات التعليمية، وممارسات األعمال والممارسات التشغيلية للقطاع إلثبات فعاليتھا في سد احتياجات المعلم

 ل. ضوالقادة، وجميع ھيئة التدريس، وكذلك تعزيز الجھود لتقديم خدمة فائقة تؤدي بدورھا إلى تحسين نتائج الطالب وتحقيق المساواة بشكٍل أف  
 تقييم القطاع بشأن اإلقامة والكتيبات، والتجھيزات المالية، ومراجعات الحسابات، والمنح، وأنظمة المعلومات الخاصة بالموظفين والطالب.   
  كفاءة.تطبيق بروتوكوالت في اجتماعات المجلس التي تضع األولوية إلنجاز المھام الرئيسية الالزمة للمضى بالعمل قدًما بصورة أكثر  

:تقليل "اضطراب األولوية" والتركيز على االستراتيجيات الُمعدة ألن يكون لھا األثر اإليجابي األعظم على العدالة، ونتائج الطالب. ترسيخ األولويات للقطاع  
  اإلجراءات

  واألولويات التعليمية الخاصة بنا، فضالً عن الدعم الذي نقوم االشتراك مع الفرق التعليمية، وقادة المدارس، والمعلمين، والعائالت لمناقشة النتائج
  بتقديمه لمساعدة المعلمين بفعالية واتقان.

 داء، وضع استراتيجية مع فرق القيادة التشغيلية ورجال األعمال، باإلضافة إلى أصحاب المصالح الخارجيين لمناقشة أنظمة القطاع، ومقاييس األ
  واألولويات القصوى.

 ع خطة للتواصل مع أولويات القطاع، والوصول إلى قيم مشتركة للقطاع، ومراقبة تقدم تنفيذ الخطة االستراتيجية الخاصة بناوض.   

:إعادة توجيه تخصيص الموارد والمصاريف استناًدا إلى ارتباطھا باحتياجات المدرسة ونتائج الطالب. تنظيم اإلدارات والموارد  
  اإلجراءات

 .تحديد الموظفين الرئيسيين للمساعدة في االنتقال  
 .عقد اجتماعات اعتيادية مع الموظفين التنفيذيين وقادة المدارس وتقديم فھم واضح للمسؤوليات، والمعايير، والممارسات  
 عند الضرورة. مراجعة الھيكل اإلداري الرئيسي للكفاءة التشغيلية والتنسيق مع احتياجات األسرة والطالب والتعديل  

  يق النتائج التي نحتاجھا للشباب.ال تعد الدورة التي نقوم بإعدادھا سھلة، ولكن ال يوجد شيء أقل بإمكانه تحق
ص الفرص المتكافئة بنسبة مثبطة. في أوكالند، كما ھو الحال في أماكن أخرى، يوجد انعدام التناغم ونق

 إنني أتطلع  البنا يستحقون األفضل.االعتقاد الرئيسي أن طوكمجتمع يجب علينا العمل انطالًقا من 
  إلى األيام المقبلة!

  مع فائق االحترام،

   

  
Antwan Wilsonالمراقب العام ،  


