
 

 

 

 

 

 

 

و  ف  ا ألهد ط ا ب ا ة   ضو ي ما ح ل  ا

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة    ي ا حم ل ا ط  ب ألهداف وضوا  ا

 

 ين نحن أ 

  بينما تخطو منطقة فيالدلفيا التعليمية خطوات واسعة في مجاالت مثل زيادة عدد المدارس عالية األداء ، وتقليل عدد المدارس ذات األداء

ضعيف الداء األسنوات ، هناك الكثير الذي يتعين إنجازه. يواصل طالب فيالدلفيا الكفاح أكاديميًا و 4المنخفض ، وزيادة معدل التخرج لمدة 

تغيير هذا والتركيز باهتمام على زيادة تحصيل الطالب وضمان تمكين الطالب من  التعليممقارنة بأقرانهم في المدن األخرى. يريد مجلس 

 .االزدهار والنجاح والقيادة في مجتمع عالمي

 

 أين نريد أن نتوجه 

خاصة في مدينة ذات معدل  يعتقد المجلس أن التعليم يجب أن يكون عادالً ،

فقر مرتفع وفي منطقة تعليمية بها غالبية الطالب الملونين والعديد من ذوي  

االحتياجات الخاصة. المساواة في التعليم تعني إعطاء كل طالب ما يحتاجه 

 .للوصول إلى أقصى إمكاناته

يركز مجلس التعليم أولوياته على تعلم الطالب وف لتحقيق هذا الهدف ، س

 :لتأكد من أن كل طفل لديه الموارد الالزمة للنمو من خاللوا

 وضع أهداف محددة وطويلة األجل للطالب إلنجازها ؛  •

 الطالب يقومالشروط الالزمة ألن  -وضع "حواجز" غير أكاديمية   •

 ؛  باإلنجاز

 .وأنفسنا على تحقيق أهدافنا وحواجزناالتعليمية المنطقة محاسبة  •

 

 

 

 خطواتنا القادمة 
و  األهداف  المجلس هذه  الحماية    ضوابط قدم 

ويخطط لمشاركة    2020  حزيران / في يونيو 

المزيد من المعلومات مع مجتمعات مدرستنا  

اإلنترنت   عبر  ندوات  عبر  الخريف  طوال 

والرسائل   االجتماعي  لتواصل  ا ووسائل 

في   وبالطبع  بنا  الخاصة  الويب  وصفحة 

اجتماعاتنا حيث نتطلع إلى تعليقات المجتمع  

مجلس  واألسئلة  يخطط  لتعليم .  للتصويت    ا

األهدا  اعتماد  و على  الجديدة    ضوابط ف 

ديسمبر  في  العمل  اجتماع  في    / الحماية 

األول   المنطقة كانون  قيام  إلى    ويتطلع 

لتعليمية  يناير   ا من  ا  بدءً نفيذها  كانون    / بت

لثاني   .2021  ا

 

مجلس   لتعليم يطلب  في    ا فرد  كل  ينضم  أن 

ا لدعم هذا  و االلتفاف  سنا  ا مجتمعات مدر  معً

 .العمل المهم 
 



 أهدافنا
 .القرن الحادي والعشريناألهداف المدرجة أدناه هي المعايير التي يجب أن نحققها لضمان اكتساب الطالب لألدوات والمهارات األكاديمية الالزمة للنجاح في عالم 

 

  الكلية و الوظيفة   الرياضيات    القراءة   
 

يتخرج جاهزا للكلية  : كل طالب الرؤية

 .والوظائف

: يحتاج كل طالب إلى المعرفة  الوصف 

 األكاديمية األساسية و 

فرصة الخبرة التي سوف تعدهم للنجاح بعد  

 ..المرحلة الثانوية

 

: يكون أداء كل طالب في مستوى الصف  الرؤية

 .الدراسي أو فوقه في الرياضيات 

: يحتاج الطالب إلى أساس قوي في  الوصف 

 ات من أجل الرياضي 

الوصول إلى مستويات أعلى من التعلم في كل  

 من الصفوف المتوسطة والثانوية وإلى

.النجاح في وظائف متنوعة

مستوى الصف   في : يقرأ كل طالب الرؤية

 .الدراسي أو فوقه 

 

: القراءة هي مهارة أساسية للنجاح في  الوصف 

 المدرسة والكلية 

 .مكان العمل والحياة

 

 

 الحماية لدينا  ضوابط

 
 ال يحدث تحصيل الطالب دون تزويد الطالب بالظروف التي يحتاجونها إلى االنجاز.  

 
 الحماية المدرجة أدناه هي الشروط غير القابلة للتفاوض التي يجب أن توجد في المدارس من أجل الوصول  ضوابط 

 :إلى أهدافنا  
 

  مكانًا آمنًا وترحيبيًا وصحيًاتكون كل مدرسة 

وصحيًا حيث يرغب طالبنا وموظفونا ومجتمعنا في التواجد والتعلم كل يوم. هذا يعني أن مدارسنا   

 ::ستكون

 آمنة ونظيفة بيئيا ؛ و  •

 المساحات ذات المناخات الشاملة التي توفر للطالب إمكانية الوصول إلى دعم قوي  •
 .للصحة االجتماعية والعاطفية والعقلية   

 
مع فرص المشاركة في المناهج الدراسية في الفنون وألعاب القوى   سيحصل كل طالب على تعليم شامل 

 المدمجة في التجربة المدرسية. 

 
 طفالهم أل وتشجيعهم ليكونوا شركاء في المجتمع المدرسي  سيتم الترحيب بكل ولي أمر ووصي 

 

 .التي تعيق تحصيل الطالب  ستعمل المنطقة التعليمية على تفكيك الممارسات العنصرية

 :، يرجى زيارة ضوابط الحمايةلمزيد من المعلومات حول األهداف و
philasd.org/schoolboard/goals-guardrails 


