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 األعزاء أعضاء مجتمع أوكالند،

 وآب لثالثة أطفال صغار، كرست حياتي لدعم النمو والتنمية لدى 
ً
كمرٍب لعشرين عاما

 كم ، كان لديباألطفال. بعد خدمتي كمدرس، ومدير، وقائد للمقاطعة، واآلن املشرف الخاص 

 
ً
للنجاح الذي وسع نطاق الفرص املتاحة للشباب، وقلص الفجوة في اإلنجاز والفرص  سجال

، فاشلةال تنوعة، وحنن األداء املدري ي عن طري  حوويل املدارساملخلفيات البين الطالب من 

و ان هاملجتمع. التزامي للمشاركة بستعداد ال ، و ةكلية، والوظيفللوإعداد املزيد من الطلبة 

م في الجهود املبذولة لضمان حصول كل طالب على تعليم عالي الجودة. هذا شريك معكاكون 

شخصية، حضرب بجذورها في العتقاد األساي ي بأن نجاحنا في هذا ال تية ومهمندائي املهنهو 

 .العمل ليس فقط مجرد لطالبنا في أوكالند، ولكن أيضا حقع في صميم الديمقراطية األمريكية

ب مجتمعنا يمكن أن حرجع إلى نظامنا التعليمي وأوجه قصوره. عندما نشعر بالرحياح بالرداءة وبعض الطالب يقومون بما هو دون كثير من العلل التي حصي

عام بويث أنه لاألفضل، فجميعا نخنر على املدى الطويل. ويضع مدينتنا وبلدنا في خطر. اإلجابات على هذه الفوارق حكمن في قدرحنا على حوويل التعليم ا

إلى حين  يميةخدم الطالب من جميع الخلفيات وجميع القدرات. أن رؤيتنا هي ان يجد جميع طالب مقاطعة مدارس أوكالند املتودة الفرح في خبراتهم األكادي

لية، والوظيفة، حخرجهم مع املهارات الالزمة للتأكد من أنهم مراعون،  وقادرون، ومطلعون، ومفكرون حذقون والذين هم على استعداد للنجاح في الك

 واملجتمع.

ي وهي بعض األسئلة األكثر إزعاجا ف –هذا العمل يجلس عند حقاطع العرق، والجنس، والفئة، والدين، واملركز، والوصولية، والفرصة واملناندة الجتماعية 

جاوز هذه الفروق الديمغرافية والعتبارات النياسية هذا الحقبة أو في أي حقبة أخرى. إذا أردنا أن نوق  أهدافنا ألطفالنا ومجتمعنا، يجب علينا أن نت

 نهي مة، و سريل و هو عمل شاق بشكل ل يصدق، ولكن الحلول لينت غامضة وهذا النجاح لكل طالب!  –حزبية الغير أعلى من سعيا لتوقي  منتوى 

ي املمارسات التعليمية، والتمويل العام واألعمال الخيرية الخاصة ف. وبطبيعة الحال، حدخل املناقشات الفكرية حول املنهجية و منتويلة املنال تاملؤكد لين

 حنفيذ مجموعة أساسية من املعايير.من مكننا حالطريقة التي نجاحنا العتبار؛ ولكن، في التوليل النهائي، ستودد 

 يصل إلى قدراحه أو قدراتها. إذا أردنا أن نضمن أن يزدهر كل طالب، يتوجب علينا ما يلي:وعلينا واجب أخالقي ملناعدة كل طفل في أن 

ملدارس اطالب تزويد جميع لأتعهد بالعمل بال كلل  هذه املقاطعة عليه.واصل بناء ن؛ وهي حجر األساس الذي سوف فاوضهذه اللتزامات غير قابلة للت

نوات إلى التميز، وخارطة الطري  للن املطروحة أمامكم هي مناركم. الخطة الثرية واملكافئة التجارب الجتماعيةو جودة التعليم عالي لاب العامة في أوكالند

 بالتزامنا األخالقي للطلبة واملقيمين في أوكالند.خاللها نتمنك التي سالخمس القادمة 

ان األصليين أو من القادمين، من وسط البالد أو التالل، لدينا جميعا بغض النظر عن مكانك في مجتمع أوكالند، رجل أو امرأة، ناضج أو شاب، من النك

 حزويد كل طالب بو  الوصول إلى مدرسة عالية الجودة  •

 والوظيفة، والنجاح في املجتمعضمان استعداد كل طالب للكلية،  •

 حوفير املوظفين كل مدرسة من األفراد املوهوبين امللتزمين بالعمل في خدمة األطفال •

 خل  مقاطعة مدارس التي حومل نفنها وشركائها منؤولة حوقي  نتائج متفوقة  •

 ضمان حدريس صارم في كل فصل دراي ي، كل يوم •

 الخطة املطروحة أمامكم

 هي

 منارنا نوو

 التميز

وخارطة الطري  للننوات الخمس 

القادمة التي سنتمنك خاللها 

 بالتزامنا األخالقي 

 للطلبة واملقيمين 

 في أوكالند.



 أقوى من جهودنا الفردية. ونون لم يعد بامكاننا فرز فصيل واحد ضد اآلخر أو
ً
 الرحقاء مصلحة في هذا العمل. لدينا صوت جماعي وموحد سيكون دائما

 ما هو  "جيد بما يكفي." ونون يجب أن نصبح املدينة التي حتوقع األفضل.باهتمامات الكبار فوق احتياجات الطالب. ول يمكن أن نقبل ب

 طالبنا.نفعة ملعليها نطقة يجب أن نكون املصبح نواصل جهودنا من أجل أن وسنأنا كمراقب، أحخذه ورك كل قرار حاملبادئ التوجيهية 

 :هي أوكالند املوحدةرس امد قاطعةاملبادئ التأسينية ملفإن كما حوضح "الخطة الستراحيجية"، 

0 
ً
 . وضع الطالب أول

 . اإلنصاف4

 . األمانة3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومن ون" و "قصة "من يملكبعد بفي كل جانب من جوانب أعمالنا سوف حنتج النتائج التي ننعى. لن ننمح  هااحباع هذه املبادئ التوجيهية بال هوادة وغرس إن

 من ذلك، سوف نكتب رواية جديدة ملجتمعات قوية وخدمة للطالب. ونون سوف ل يملكون 
ً
 حدةاملو  أوكالند مدارس مقاطعة نجعل" لتعريف أوكالند. بدل

نون نشرع في هذه الرحلة، يجب علينا أن نجد أرضية مشتركة بشأن حوفير تعليم الذي إذ عمل املفضل، ومزود نظام تعليمي عالمي املنتوى. و الصاحب 

، ولكن للعالم ةعدهم ليس فقط للكلية والوظيفيبالنجاح، و  مله يوفز و ، ويوحي لهم بالحلم، اإلبداعشجعهم على وييتودى الطالب، يطالبهم بالتفكير، 

 أجمع.

مدينة بالتزامها في مقاطعة مدرسة و النتظار لنتائجه. يوما ما، في مكان ما في أمريكا، ست وانتطيعيمعكم في هذا العمل وطالبنا ل  ةكاشر لالنتظار لل ينعني 

 أوكالند؟ يسألبنائها. ملاذا ليس اآلن؟ ملاذا ل

 تأكد أن للهذا هو الوقت. وهذا هو املكان. عندما نأتي معا 

 !زدهريكل طالب 
 

 مع الحترام

 

 أنطوان ويلنون 

 املشرف

 

 



 املهمة
 وحزود الظلم، ىعل يقض وح ككل، الطفل حخدم بينما عاليال األكاديمي اإلنجاز على كزححر  كاملة خدمةمقاطعة مجتمع باملوحدة  أوكالند مدارس مقاطعة ستبني

 .يوم كل ،ينمتاز امل باملعلمين طفل كل

 

 الرؤية
 وقادرون،  ،مراعون  أنهم من للتأكد الالزمة املهارات مع حخرجهم حين إلى األكاديمية خبراتهم في الفرح املتودة أوكالند مدارس مقاطعة طالب جميع يجدسوف 

 .واملجتمع والوظيفة، الكلية، في للنجاح استعداد على هم والذين حذقون  ومفكرون ومطلعون،

 

 طريقة أوكالند!

 أخالقيا، ومنألة عل ال ضمان حصول كل طفل
ً
ضل هذا املجتمع أفه تفهميالعدالة الجتماعية. وهذا ش يء حخص تعليم الجيد هو ضرورة اقتصادية، وواجبا

، كان 01ألكثر من  وأي مدينة أخرى في أمريكا. من ربما 
ً
رواد في منائل اإلنصاف والتمكين ووسط بعض الحركات الجتماعية األكثر نفوذا من ال أوكالند تعاما

 أكثر مالءمة للكفاح من أجل دعم األطفال. آخرمكان يوجد ل و . رواد بناء املعاييرفي البالد. ونون 

 

على الطبقة  ةيعزز خطوط الصدع القائمالذي تعليم العام الحوويل نظام  منؤوليتنا هي

 ، واملجتمع.ةيكنر الحواجز لإلنجاز، ويعد كل طالب للكلية، والوظيف نظامالعرق إلى و 

 

، بكلمة "و  ،هاقد حم تعريف أوكالند هي مدينة التي
ً
إمكانية". لقد حان الوقت لتوويل اإلمكانات إلى نتائج والتأكد من أن "كل طالب ذات لفترة طويلة جدا

ي كل طالب للنجاح ف عدادإ –بذلك ولدينا امتياز  –قع على عاحقنا منؤولية يأوكالند. كمنطقة املدرسة، فإنه  حوقي  وعدزدهر!" كمجتمع، من واجبنا ي

قط بتقويض فحتوق  النتظار. أنها لي الحياة. اإللحاح هائل. ليس لدينا وقت لنضيعه، وليس لدينا وقت املدرسة، والنجاح في الحياة الوظيفية، والنجاح ف

 ي ننشده.ينتوقون وخل  املجتمع الذ الذيالتوقعات املنخفضة، ووضع معايير األداء التي يمكن أن نقدمها إلى أطفالنا بالتعليم  ةنادإلرداءة و على االتنامح 

 في خدمة هدف واحد: بناء مدارس هو نا ل منتوى املدرسة. كل عمل حكون علىأن القوة الدافعة وراء التونن امللحوظ في نتائج الطالب هو إيماننا 
ً
مركزيا

تياجات أطفالهم حخولة باحخاذ قرارات أفضل مالءمة ل امل، واملجتمع. املجتمعات املدرسية ةالتي تعد الطالب للنجاح في الكلية، والوظيف ت الجودةاذاملجتمع 

 لساسازيادة تعليم الطالب، هي لممارسات فعالة، باستمرار قياس النمو األكاديمي والجتماعي، وحكييفها حنب الضرورة إلى تعليم حوجيه الخاصة، ال

كل الفصول املوهوبين في كل إدارة و حوظيف وحطوير واستبقاء املوظفين في سوف تنتفيد جميع املدارس من عملنا  عالمي.النتوى املقاطعة املدرسة ذات مل

. وعندما، تونين أداء الطالبل –فضال عن التدخالت املنتهدفة  – ينحددامل، والدعم، والعتراف  الدراسية. سوف حتلقى جميع املدارس بالستقالل الذاتي

الب في طالبها، سوف نتدخل لتنريع أداء الط البارز ديمي والجتماعي ملك القدرة على إدارة موقع قوي أو إنتاج النمو األكاحل  امدرسة أنهحظهر على مر الزمن، 

 زدهر!يوحونين نوعية املدارس، والتأكد من أن كل طالب 

 األولويات واملخرجات
 



 0األولوية 
 برامج موهبة فعالة

صاحب العمل املمتاز للمربين في "منطقة خليج سان فراننينكو". وهذا  املوحدة أوكالند مدارس مقاطعةنون بواجة لجعل  .يبدأ عملنا مع شعبنا

 .ينفعالالاملوظفين من عالية بننبة الحتفاظ التي تنهل ثقافة النموها، وحطوير  يدعموظف أفضل املواهب، وإنشاء نظام نيعني أننا يجب أن 

 

  58 ننبة إلىالتعيين لدينا برنامج في  قاسهومكما  املوحدة أوكالند مدارس مقاطعةبشدة مع  يرحبطون ، سيزداد عدد املوظفين الذين 4141بولول عام 

 في املائة

 

 املوظفين املرحبطين
4141  ....................58% 

 
ً
 اآلن   .................... ل حقاس حاليا

 

 4األولوية 
 مقاطعة مدرسة حتومل املنؤولية

 نتند إلى قيم ونظم فعالة. تالتي حدعم شعبها  املدرسة مقاطعة
أوكالند. سوف نقدم أيضا خدمة مثالية لجميع املدارس في أوكالند مع حركيز على  في سوف نضمن بأننا فري  واحد مكرس لتطوير جودة املدارس في كل حي

 زيادة اإلنجاز واملشاركة لطالبنا.

 

  مق ،، عدد املدارس ذات جودة عالية، وعالية األداء4141بولول عام 
ً
 في املائة. 58، سيرحفع إلى للمقاطعة"إطار أداء املدرسة"  بـ اسا

  اإلدارات سوف يقيمون  املوحدة أوكالند مدارس مقاطعةفي املائة املجيبين على "استقصاء إدارة األداء" في  51يقل عن ل ، سوف 4141بولول عام

 .بشكل حفضيلياملحلية 

 

 عالية، جودة ذات املدارس

 واألداء العالي

4141  ....................58% 

 
ً
 اآلن   .................... ل حقاس حاليا

 تعمل بشكلاإلدارات املحلية  

 حفضيلي

4141  ....................51% 

 
ً
 اآلن   .................... ل حقاس حاليا

 

 

 

 

 

 األولويات واملخرجات
 



 3األولوية 
 مدارس مجتمع ذات جودة عالية

 املدارس املجتمعية فيإن عمل  .في الحي الذي ينكن به عالية جودة ذاتينتو  كل طالب الح  في حضور مدرسة مجتمع 

 .اهخليج فخورون بوضور المنطقة في الطالب كل سيكون بعض األعمال األكثر إلحاحا في البالد. باستهداف حركيزنا، سوف نبني مدارس من أوكالند 

 

  لطالب في املئة  011 وننبة في املائة، 51رحبط" بننبة امل، سوف حزيد الننبة املئوية لطالب املدارس الثانوية في "منارات التعلم 4141بولول عام

 ( الصاعدين.sophomoresالننة الثانية )

  في املائة.  58، سيزداد معدل حخرج الفوج إلى 4141بولول عام 

  يلننبة املئوية للطالب األفارقة والتعليم الخاص ومتعلم، سوف حزيد ا4141بولول عام ( اللغة اإلنكليزيةELL)،  الذين حوت الوصاية الشباب و

 في املائة.   01ينتوفون شروط قبول كلية كاليفورنيا لكلية أو جامعة أربع سنوات إلى 

  بـ  همحصنيفتم اللذين سياألمد )سنة ستة أو أكثر في املدارس األمريكية( تعلمي اللغة اإلنجليزية الطويلة مل، سوف حزيد الننبة املئوية 4141بولول عام

 في املئة. 81إلى  ة في اللغة"طالق"ال

  في املائة.  15، سوف حزيد الننبة املئوية للذكور األميركيين األفارقة دون التوصل إلى تعلي  الخروج من املدرسة خالل الننة إلى 4141بولول عام 

  في املائة. 58سوف حزيد الننبة املئوية لطالب الصف الثالث الذين يقرأون على منتوى الصف إلى ، 4141بولول عام 

 

 "طاملرتب التعلم مسارات" في الثانوية طالب

4141   ....................51% 

 %35اآلن   .................... 

 معدل تخرج الفوج 

4141   ....................58% 

 %05..... .................اآلن   

 

 يف الثانوية الصف الثاني في املدارس طالب

 املرتبط التعلم مسارات"

4141  ....................011% 

 %25اآلن   .................... 

تعلي  اللةة انإنلليزةة الوويلة امأمد مل 

 يقولب همتصنيفاللذةن سيتم 

4141  .......................81% 

 %5اآلن .......................... 

 

 ومتعلي  الخاص والتعليم امأفارقة الوالب

 الوصاةة تحت والشباب ،انإنكليزةة اللةة

 أو  لكلية قبول  شروط يستوفون  الذةن

 سنوات أربع جامعة

4141  ....................01% 

 %43....................    اآلن

دون تعليق لذكور امأميركيين امأفارقة ا 

 الخروج من املدرسة خالل السنة

4141  .......................15% 

  %55اآلن .......................... 

 

طالب الصف الثالث الذةن ةقرأون على 

 مستوى الصف

4141  .......................58% 

  %35اآلن .......................... 

 

 األولويات والستراحيجيات
 التوظيف والتوجيه



 

برامج 

مواهب 

 فعالة 

 

 

 

 

مقاطعة 

مدرسة 

تتحمل 

 املسؤولية 

 

 

 

 

 

مدارس 

ملتمع 

ذات جودة 

 عالية

 

 

 

 سوف حركز على حوظيف أفضل املواهب وحطوير نظم فعالة لدعم النتقال الناجح إلى أدوارهم في الحي.

 الدعم والتقيييم

"منطقة خليج" بتهيئة الظروف لتوقي  النجاح من خالل فرق فعالة وثقافة للتعلم الحترافي سوف نجعل من أووسد صاحب العمل املفضل في 

 واستخدام املالحظة والتغذية الراجعة البناءة.

 القيادة واملحافظة

 فاظ بموظفينا.ين والحتسوف نخل  فرص النمو املنهي لتينير التنمية لجميع العاملين كاملعلمين والقادة داخل نظامنا بطريقة فعالة حدعم التعي

 حنفيذ القيم األساسية للمقاطعة

سنضع بشكل تعاوني مجموعة من القيم األساسية للمقاطعة التي سيتم استخدامها لتوجيه كيف أننا دعم موظفينا، والنخراط مع األسر 

 في ثقافتنا، وسوف تنتخدمها لدفعنا نوو نجمة الشمال واملجتمعات املحلية، وحقديم الخدمات لطالبنا.  هذه القيم األساسية يراد بها أن حتغلغل

 للتميز كمقاطعة مدرسة.

 حنمية مدارس ذات جودة عالية

استخدامها  ىسوف نشارك في "حوليل استراحيجي إقليمي" ملعرفة أين نون بواجة إلى املزيد من البرامج النوعية، ومعرفة مراف  املقاطعة التي بواجة إل

، سوف نبدأ في الدعوة ملدارس بفعالية أكبر. باإل 
ً
ضافة إلى ذلك، سوف نضع "إطارا األداء املدري ي" لقياس نوعية الفردية لكل من املدارس. وأخيرا

 على حضور مدرسة جودة 
ً
ي منطقة فالجودة التي حركز على حينير حطوير نماذج املدرسة الفعالة من األلف الياء، والتأكد من أن كل طالب يكون قادرا

 سكنهم.

 التضامن بين مدارس املقاطعة واملدارس ذات المتياز

النضباط، و سوف نتشارك مع وملدارس ذات المتياز لتوفير الوصول إلى املدارس النوعية في كل حي أثناء بناء النظم املشتركة لالنتناب، التوويالت، 

 .واألداء، وخدمة جميع الطالب في أوكالند

 إدارة اآلداء

فعالية الخدمات املركزية لضمان أن يتم وضع احتياجات الطالب في املقام األول وأن املدارس حتلقى الدعم الذي حوتاجه لتكون ناجحة. سوف نقيس 

 وسوف نشارك في دورات التوقي  لالرحقاء بخدمات مثالية وحونين جهودنا لدعم شركائنا.

 التعلم املرحبط

ينتوفون معايير جاهزية الكلية والوظيفة، وحوفير التعلم التجريبي، وحضمين التعلم املنتند إلى  سوف نقدم فرص التعلم لجميع طالبنا الذين

ح االتكنولوجيا لضمان إعداد الطالب للنجاح في الكلية، والوظيفة، واملجتمع. وسوف نبدأ بتعليم الطفولة املبكرة لضمان إعداد الطالب للنج

الهتمام لتونين مدارسنا الثانوية عن طري  حضمين منارات إعداد الطالب للنجاح في الحياة الوظيفية  بالصف الثالث. وستنتمر بتركيز املزيد من

ب ال في العلم والتكنولوجيا، الهندسة، الفنون، الرياضيات، والصحة، وحقول األعمال الحرة.  وسوف حتطلب كل منارات "التعلم املرحبط" من الط

على منتوى الكلية ، البكالوريا الدولية، و/أو التسجيل املزدوج مع حوفير الدعم للطالب الذين يوتاجون إلى اللتواق بدورات التننيب املتقدمة 

 مناعدة إضافية في حلبية متطلبات الكلية وحوقعات املنتوى الوظيفي.

 التعليم املبني على النصاف

ارقة فسوف ندعم مدارسنا في حنفيذ استراحيجيات لتنريع التوصيل الدراي ي لجميع الطالب مع ضمان إغالقنا الفجوة الفرصة للطالب األميركيين األ 

فارقة"؛ وكما ، وطالب التعليم الخاص. وهذا يشمل البناء على التقدم املحرز في أداء الذكور األميركيين األ الوصايةومتعلمي اإلنجليزية، والشباب حوت 

 والتي حظهرهم البيانات املتوفرة لدينا أننا بو
ً
جة إلى حقديم ايشمل حوفير املوارد اإلضافية والدعم لبعض املدارس لتعزيز نجاح طالبنا األكثر حأثرا

 باملزيد من الدعم لهم للوصول إلى أعلى النتائج األكاديمية.

 حوكمة إدارة املدرسة

ائج التعليمية تونين النتلالعمل بشكل تعاوني مع مدير املدرسة  شركائنا منمثلة التي حمكن املاملشاركة واضحة وشفافة، و سوف نركز على مشاركة 

موكم شكل ب املدرسة والتي حتماش ى الذين حخدمهمتونين املوجهة لحتياجات الطالب اللجميع الطالب.  وسيشمل هذا حرحيب أولويات استراحيجيات 

 .اطعةاملقمع أولويات 

 



 

صيةة التحكم املحلية بالتمويل وخوة 

 املساءلة والسيورة املحلية

منتعد للنجاح في الكلية، عامة رس أوكالند الالضمان أن كل طالب في مد

استخدام جميع املوارد املتاحة لنا، وحخصيصها علينا ، واملجتمع، يجب ةوالوظيف

 رؤية مشتركة للطالب في أوكالند.بطريقة تعبر عن معتقداحنا املشتركة ودعم 

 ةمقاطعة املدرس الوليةكيف حمول  بالتمويل املحلية التوكم صيغةودد ح .

 إلى انتناب للطالب لديناو يتم 
ً
اللغة  يمتعلم من حخصيص األموال استنادا

 والطالب حوت الوصاية.ذوي الدخل املنخفض، ، و اإلنجليزية

  ي تثالث سنوات اللالنيطرة املحلية هي خطة مناءلة و خطة املناءلة

 املحلية التوكم صيغةضمان أنفاق أموال ل، الشركاءتطلب مدخالت من ح

، ل بالتمويل
ً
واملجموعات النكانية املحلية  وليتناعمدا واستراحيجيا

الضائقة القتصادية ومتعلمي اللغة  ممن هم حوتاملنتهدفة: الطالب 

، الطالب ذوي اإلعاقة، والطالب حوت الوصايةاإلنجليزية والشباب 

 .ينالحينيالاألميركيين األفارقة والطالب 

 أكثرمقاطعة مدارس أوكالند املتودة  ت، شارك4102-4103خالل العام الدراي ي 

مجلس التعليم عليها ي واف  ت، الاملحلية والنيطرة املناءلة خطة والطلبة من خالل عملية املناعدة على حطوير ،املوظفين واآلباء، وأفراد املجتمعمن  80111 من

ت، واملوضوعا ،تمويل وصياغة األهدافللاملقاطعة  قرارات حوجيه. واستخدمت املدخالت املكتنبة خالل هذه العملية الجارية للمناعدة في 4102لدينا في ربيع عام 

 .هواستراحيجيات "حوديث الخطة الستراحيجية" هذ

 

إنشاء نظام مدارس ذات منتوى عالمي، سوف نواصل إدراج قيم املجتمع؛ جمع البيانات الرئينية؛ حدابير ب أثناء قيامنا

درسة حيث ة املمقاطعلنا ونون نبني  ةمرشدلتكون للطالب واملوظفين واألسر  تزاماتلال صياغةاملخطط التفصيلي للنجاح؛ و 

 "كل طالب يزدهر!"

  



 للنجاحخطوات ال: ةمن املهد إلى الوظيف
 ما سمعت أسئلة ك، من األهالي الستماعارحباطاتي لخالل 

ً
. "امن؟ملاذا يهم أنها تأخذ الجبر بالصف الث" أو "طفلي بالصف الخامس؟ةقرأ ةنبغي أن  ذامامثل، "منهم ثيرا

 نافر و  ملنتوى عال؟  في النموذج أدناه، ينمنتعد واكونليلجميع الطالب في أوكالند  اي نريدهتطموحات اللا أقلتخرج من املدرسة الثانوية، ما هي ولغاية الولدة المن 

 جاهز كون ةمن أجل أن ل طالب في كل خطوة ك هةحتاجلفهم يشرح ما ا منار سهل
 
 خيارات حقيقية ملنتقبله. وان يتوفر لديه ،ملجتمعا، و ةكلية، والوظيفلل ا

 ملاذا يهم:
 أكثر مدى الحياة  دخل 

  احصالت وظيفية مدى الحياة 

 مزيد من املشاركة في العملية الديمقراطية 
 

منتوى  دورات  8 ؛ كنب نقاط مؤهلة فيA-G  الكلية التوضيرية إكمال دوراتإلى   الصف الحادي عشر/الثاني عشرطالبي في  ةحتاج

(؛ املشاركة في اثنين ACTو/أو اختبار الكليات األمريكية ) (، SAT(، اختبار التقييم املدري ي )EAP) يولاأل تقييم الالبرنامج  فيللكلية -الكلية على األقل؛ الوفاء بمعيار جاهز

 
ً
(؛ وحقييم العوامل التي PEPشاركة املدنية؛ إكمال خطة التعليم الشخي ي )املعلى العمل، أو  ةاألنشطة الخارجة عن املناهج الدراسية، القائممن على األقل سنويا

، إدارة الوقت، املوارد الكافية، واملثابرة، والثقةحؤدي إلى حوقي  
ً
سنة ، أو برنامج  4كلية و سنوات،  2كلية  بين من ختيارلديهم ال كي ةكون ل( الهدف والنجاح )مثال

عدادا واملنح الدراسية؛ ويكون أكثر استكون قادر على املنافنة للمناعدات املالية ي؛ سيرة ذاحية قوية ميقد؛ التخرج بناعات معتمدة من الكليةالتدريب الوظيفي؛ 

 عطاء إلى املجتمع املحلي.عادة الإل 
 

شارك في "التعلم املرحبطة" يكون على منتوى الصف أو ما فوق في القراءة؛ أن وان ي؛  A-G  التوضيرية الكلية دوراتإلى أخذ  الصف التاسع/العاشرطالبي في  ةحتاج

(؛ والتعرف على الرموز اللفظية والجندية، والظرفية التي تشير إلى كيفية قد يشعر البعض اآلخر PEPخطة التعليم الشخي ي ) الوظيفي؛ مواصلة حنفيذللكلية واملنار 

 الختيارية. املواداملزيد من الحصول على وأخذ دورات منتوى الكلية متعددة في املدرسة الثانوية، و لتخرج، على املنار  كي ةكون ل
 

أيام مدرسة؛ مواصلة حنفيذ خطة التعليم  8ل يزيد عن  التغيب ملااللغة اإلنجليزية؛  في الجبر وفنون  Cأو  Bو آ  Aعالمة حلقي  إلى الثامن/التاسعالصف  طالبي في ةحتاج

ة بالصف على املنار الصحيح للكلي ون لكي ةك ا(؛ وحقييم الستجابات العاطفية ملختلف الحالت الصعبة، وكيفية الحصال بها، واملثابرة من خاللهPEPالشخي ي )

  ،املواد املزيد من خياراتلديه الوظيفي ، للكلية واملنار كون جاهزة ملنار  "التعلم املرحبط" أن يالحادي عشر/الثاني عشر، 
ً
 .A-G  لتوضيريةا الكلية دوراتويكون جاهزا

 

بدأ خطة التعليم ، وأن يأيام مدرسة 1ن ع يزيد ل ملا التغيبليكون على منتوى الصف أو أعاله في القراءة والرياضيات،   الخامس / السادسالصف في  طالبي ةحتاج

، الستماع، و  ؛(PEPالشخي ي )
ً
وصل إلى ، التالتواف اآلراء، بع، والعتراف يشجالتواملثابرة من خالل املهام الصعبة، وإظهار النلوكيات التعاونية في مجموعة )مثال

 منتعد كون ةكي لحواف  في اآلراء( 
ً
لكلية واملنار ل، ويكون منتعدا ملنار  "التعلم املرحبط" املواد خيارات من املزيد لديهللنجاح في املدارس املتوسطة والثانوية، يكون  ا

 الوظيفي.
 

أيام مدرسة واملثابرة من خالل املهام  1 عن يزيد ل ملا التغيبإلى أن يكون في منتوى الصف أو أعال في القراءة والرياضيات،    الصف الثاني/الثالثفي  طالبي ةحتاج

 كون ةكي ل( الصفيالنلوك الصعبة، وحوديد الخطوات الالزمة لتنفيذ املهام الروحينية أو إنجاز األهداف )على سبيل املثال، للنجاح األكاديمي، والنجاح الشخي ي، و 

 (.الصفيالنلوك و الختيارية، املواد كثر حوديا و األ، وأخذ الدورات اإلعدادية للتخرج في الوقتكون أكثر عرضه وياملدرسة،  خاللمنتعد للنجاح 
 

 هوقدراح هخصائص ورؤيةضبط النفس،  وأن يكون لديه ،أيام مدرسة 1 عن يزيد ل ملا التغيب، شائعةكلمة  011عرفة إلى مسنوات  2العمر لةاةة في  طالبي ةحتاج

 منتعد لنجاح رياض األطفال. كون ةكي ل هورغباح هوحأكيد حفضيالح بإظهارها،الستمتاع و يجابية، اإل 
 
 



 كل طالب ةزدهر!

 5102 - 5102 |انإحصائيات الحيوية للمقاطعة 
 48,181 ملموع املنتسبين

 37,147 املقاطعةمدارس مجتمع 

 11,034 مدارس ذات المتياز في املقاطعة

 4,457 عدد املوظفين

 (املقاطعة مجتمع مدارس)

 118 ملموع عدد املدارس

 86 املقاطعة مجتمع مدارس

 32        املقاطعة في المتياز ذات مدارس

 التركيبة السكانية
 (05مدارس املجتمع في املقاطعة )رياض امأطفال إلى الصف 

 %30 ن األفارقةو األمريكي

 %14 اآلسيويين

 %39 الالحينيين

 %12 البيض

 %5 آخرون

 %31 متعلمي اإلنجليزية

 %71 الغداء املجاني / املخفض

 %1 الطالب حوت الوصاية

 (05)رياض امأطفال إلى الصف  مدارس ذات المتياز  في املقاطعة

  %21  ن األفارقةو األمريكي

  %11  اآلسيويين

  %57  الالحينيين

 %6 البيض

 %6 آخرون

 %30 متعلمي اإلنجليزية

 %76              الغداء املجاني / املخفض

 *5102معدلت التخرج في املقاطعة، 
 5102، مدارس املجتمع في املقاطعة 

   %67 جميع الطالب

 5102،  مدارس ذات المتياز  في املقاطعة

 %72 جميع الطالب

  املقاطعة في املجتمع مدارس موازنات
 مليون  607.7$ مجموع املصاريف في املوازنة

  مليون  284.8$ املقيدة

  مليون  322.9$ غير املقيدة

 (5102-5102مخصصات املوازنة غير املقيدة )
 في املائة( 00)  مليون  196.7$ مباشرة للمدارس

 في املائة(48)  مليون  82.2$ دعم املدارس

 ملائة(في ا 01)  مليون  38$ البنية األساسية

 في املائة( 4)   مليون  6$ قرض من الولية 

 انإنلازات الحدةثة

  في العامين املاضيين، حم تنمية موظفي مقاطعة مدارس أوكالند

( وموظف 4103إيعشا وارفيلد، املوحدة: مدرس كاليفورنيا للعام )

 (.4102الننة في حصنيف كاليفورنيا )ماركوس بورد، 

 

  كنبت ثالثة مدارس من مقاطعة مدارس أوكالند 4101منذ ،

مواقع  01املوحدة مركز "الشريط األزرق الوطني " وحم حقدير 

 كاملدارس املتميز ة في كاليفورنيا.

 

  اطعة مدارس ، حونن معدل التخرج من مق4103و  4100بين

في املائة، بينما انخفض معدل التنرب  5.0أوكالند املوحدة بننبة 

 في املائة 1.1بننبة 
 

  عيادة صحة مدرسية،  08حدير   مقاطعة مدارس أوكالند املوحدة

 بمعدل أكثر  للفرد من النكان من أي مدرسة مقاطعة في البالد.
 

 ة كليللأهدافها التوضيرية  املوحدة أوكالند مدارس مقاطعةدعم ح

 أكثر من أيبكاليفورنيا بالشراكة أكاديميات أغلب مع  ةوالوظيف

 ة.وليمدرسة مقاطعة في ال

 

  التعليمية في البلد املقاطعات أوكالند واحدة من ثمانية فقط من

ونية التعا" من قبلخاصة البادرة املللمشاركة في  ارهيااختحم ي تال

ملناعدة  (CASEL) "والجتماعية، والتعلم العاطفيلألكاديمية، 

الطالب على إدارة املشاعر وحوقي  األهداف اإليجابية، وإظهار 

التعاطف مع اآلخرين، والحفاظ على عالقات إيجابية واحخاذ قرارات 
 منؤولة.



 

 

  –املكون النري لدينا 
ً
 جدا

ً
هو املهارة املهنية والتفاني لكل فرد من  –وهو ليس سريا

 موظفينا، موثق
ً
 ومصنف ا

ً
 .ا

 

يننا الختالفات حفصل بدع حلك ن، ولكن طاملا أننا ل اختالفاتلدينا يكون أين نون ذاهبون للفوز. سوف هو كما حرون، هذا 

؛ هدكل ش يء نون بصدهم قف على أرضية مشتركة أن األطفال نا البعض و نفي بعض ؤمنوحمزقنا في مواجهة مدمرة؛ إذا كنا ن

 عالجتهاملكبار قد حكون، كنون على استعداد، مهما كانت خالفاحنا كنا األطفال؛ إذا  منلتعلم اإذا لم نفعل شيئا لنرقة فرصة 

نكون أن  عمل. ثم أننا يجبيشاكلنا، سوف نجعل التعليم مل أثناء حلناألطفال في ل املعاناةنبب لم نلغين؛ إذا كمهنيين وبا

  بكتمنهم لن يلبت لنا ج   فإن حلك البطاقات الصغيرة التي بعد عملنا مع شبابنا،  هأن مصممين
ً
  عليها أبدا

 
ض في القيمة، ف  "خ

 من ذلك ألنه
ً
نواء جميع أفي مع املدارس  واك، وتعاملو قابل ملمدارس العامة في أوكالند؛ ألنهلم حضروا ورخيص" ولكن بدل

 ."زيادة في القيمةوب، ة عاليةقيمذات " البطاقات الصغيرةاملدينة؛ سيكون لديهم على حلك 

 

 الدكتور ماركوس فوستر

 املشرف

 مقاطعة مدارس أوكالند املوحدة

0151-0153 


