المنطقةWilliamson :
_________________________

قائمة مراجعة المشاركة المجتمعية
المتطلبات النهائية للفترة االنتقالية الصادرة عن إدارة
التعليم األمريكية :المشاورات المفيدة المتعلقة بخطط
 ARP ESSERللمؤسسات التعليمية المحلية ()LEA

"كان لفيروس كوفيد 19-تأثير كبير على نظام التعليم في بلدنا .باإلضافة إلى
تعطيل التدريس والتعلم ،فقد أدى انتشار الفيروس إلى تفاقم أشكال عدم
المساواة القائمة في مدارسنا ومناطقنا التعليمية .لقد تأثر كل جانب من جوانب
الحياة الطالبية بجائحة كوفيد19-؛ فقد توقفت الفصول والدورات الدراسية
للطالب و/أو تأخرت وتأثرت الصحة االجتماعية والعاطفية والعقلية للطالب
بشكل سلبي بسبب العزلة والقلق من العيش في الجائحة والحجر الصحي إلى
س ِرهم.
جانب الضغوط اإلضافية المصاحبة لذلك والمفروضة على أ ُ َ

واألسر ،وأصحاب المصلحة في منطقتهم التعليمية ،وبالتالي يجب أن
تكون خطط  LEAمخصصة لالحتياجات المعينة للطالب والمدارس
في المنطقة التعليمية .سيكون لدى أصحاب المصلحة المتنوعين هؤالء
آراء محورية حول استراتيجيات الوقاية والتخفيف التي يجب اتباعها
للحفاظ على سالمة الطالب والموظفين ،باإلضافة إلى كيفية تأثير
االستراتيجيات للوقاية والتخفيف من فيروس كوفيد 19-على التدريس
والتعلم والتجارب المدرسية اليومية.

مع استمرار عودة الطالب والمعلمين إلى التعليم الحضوري بدوام كامل،
سيكون لديهم آراء مهمة حول كيفية تعامل المدارس مع الوقاية من فيروس
كوفيد 19-والتخفيف من حدته ،وما قد يكون مطلوبًا لدعم نجاح الطالب.
لهذا السبب ،عند وضع المؤسسات التعليمية المحلية ( )LEAsلخطة اإلنقاذ
األمريكية لإلغاثة في حاالت الطوارئ للمدارس االبتدائية والثانوية ( ARP
) ،ESSERسيُطلب من تلك الهيئات التشاور بشكل هادف مع الطالب؛
سر ،ومدراء المدارس والمناطق التعليمية (بما في ذلك مدراء التربية
واأل ُ َ
الخاصة)؛ والمعلمين ومدراء المدارس وقادة المدارس ومسؤولي التعليم
اآلخرين وموظفي المدارس ونقاباتهم .باإلضافة إلى ذلك ،فإن كل مؤسسة
من مؤسسات  LEAمطالبة أيضًا بالتشاور الهادف مع كل مما يلي ،إلى الحد
الموجود في مؤسسة  LEAأو الذي تتيحه خدماتها :القبائل؛ ومنظمات
الحقوق المدنية (بما في ذلك منظمات حقوق ذوي اإلعاقات)؛ وأصحاب
المصلحة الذين يمثلون مصالح األطفال ذوي اإلعاقات ،ومتعلمي اللغة
اإلنجليزية ،واألطفال الذين يعانون من التشرد ،واألطفال في دور الرعاية،
والطالب المهاجرين ،واألطفال المسجونين ،وغيرهم من الطالب
المحرومين .ستؤثر قرارات مؤسسة  LEAحول كيفية استخدام أموال خطة
 ARP ESSERبشكل مباشر على الطالب،

فيما يتعلق بتلبية االحتياجات األكاديمية واالجتماعية والعاطفية والعقلية
تأثرا بالجائحة ،فنحن نعتقد
لجميع الطالب ،وال سيما الطالب األكثر ً
أنه من األهمية بمكان أن تطلب مؤسسات  LEAآراء الطالب وأسرهم
وتأخذها بعين االعتبار لتحديد أكثر احتياجاتهم إلحا ًحا .إن التعاون
أمر بالغ األهمية لتقديم الدعم الفعال للطالب من
الوثيق مع القبائل ٌ
سكان أمريكا األصليين ،ولذك فمؤسسات  LEAبحاجة إلى التشاور مع
القبائل ،حسب الضرورة .باإلضافة إلى ذلك ،تتفهم اإلدارة أن
المعلمين وأسر الطالب سيكون لديهم آراء مهمة ومالحظات حول
احتياجات الصحة األكاديمية واالجتماعية والعاطفية والعقلية للطالب
المستمدة من تجاربهم خالل جائحة كوفيد .19-وبالمثل ،سيكون لدى
أصحاب المصلحة آراء بالغة األهمية حول أفضل السبل للتعامل مع
التأثير األكاديمي للوقت التعليمي الضائع الذي يتعين على الهيئات
التعليمية المحلية معالجته بما ال يقل عن  20في المائة من أموال خطة
نظرا لهذه األسباب كلها ،ومن خالل
 ARP ESSERالمتوفرة لديها.
ً
هذه المشاورة ،ستكون مؤسسات  LEAفي وضع أفضل للتخطيط
الكامل الستخدام أموال خطة  ARP ESSERلالستجابة بشكل مناسب
تضررا من جائحة
الحتياجات جميع الطالب ،ال سيما الطالب األكثر
ً
كوفيد."19-
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يرجى كتابة الفئة التي تمكنت من إشراكها ،حسبما ينطبق ،واالستراتيجيات المستخدمة إلشراك هذه المجموعات

(على سبيل المثال ،اجتماع عام ،طلب تعليقات ،استبيان ،إلخ).
هل ينطبق؟
(ضع عالمة إذا كانت
اإلجابة نعم)

الفئة
(حسبما ينطبق)

عدد
المشاركين

عدد
الردود
التي
تلقيتها

طريقة
(طرق)
اإلشراك

الطالب

اﻟﻜﻞ

246

اﺳﺘﻄﻼع

سر
األ ُ َ

اﻟﻜﻞ

2157

اﺟﺗﻣﺎع ﻋﺎم؛ اﺳﺗطﻼع

المسؤولون المنتخبون وأعضاء مجالس إدارات
المدارس

12

12

إﺟﺗﻣﺎع ﻣﺟﻠس اﻹدارة

مدراء المدارس والمناطق التعليمية

85

85

اﺟﺗﻣﺎع ﯾوﻧﯾو

مدراء التربية الخاصة

2

2

اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺗﻌددة

مدراء المدارس

51

51

اﺟﺗﻣﺎع ﯾوﻧﯾو

قادة المدارس

250

45

اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﺑﻧﺎء اﺳﺗطﻼع

مسؤولو التعليم اآلخرين

3000

536

اﺟﺗﻣﺎع ﻋﺎم  ،ﻣﺳﺢ

موظفو المدارس

2000

15

اﺳﺗطﻼع

منظمات الحقوق المدنية
منظمات حقوق ذوي اإلعاقات
مجموعة (مجموعات) المصالح:
الطالب ذوي اإلعاقات
مجموعة (مجموعات)
المصالح :متعلمي اللغة
اإلنجليزية
مجموعة (مجموعات) المصالح:
األطفال الذين يعانون من التشرد
مجموعة (مجموعات) المصالح:
األطفال في دور الرعاية
مجموعة (مجموعات)
المصالح :الطالب المهاجرين
مجموعة (مجموعات) المصالح:
الطالب المسجونين
مجموعة (مجموعات) المصالح:
الطالب المحرومين

اﻟﻣﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ
اﻷرﻗﺎم أﻋﻼه
اﻟﻣﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ
اﻷرﻗﺎم أﻋﻼه

اﻟﻣﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ
اﻷرﻗﺎم أﻋﻼه
اﻟﻣﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ
اﻷرﻗﺎم أﻋﻼه

2

2

اﺳﺗطﻼع
ﻣﺳﺢ  ،اﺟﺗﻣﺎع

ﻟﻘﺎء

غير ذلك:
غير ذلك:

معلومات إضافية تتعلق بالمشاركة العامة ترغب في أن تشاركها:
ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺎﯾو وﯾوﻧﯾو وأﻏﺳطس اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣﺟﻠس ﻣدرﺳﺗﻧﺎ .اﺳﺗﺿﻔﻧﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾن  ESSERﻧﺎﻗﺷﻧﺎ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت واﻟﺧطط ﻻﺳﺗﺧدام أﻣوال
وﻧﺷرﻧﺎ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻧﺎ اﻟﻣﺣددة واﻟﺧطط اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ وطﻠب اﻟﻣدﺧﻼت  ESSERﻣﺟﺗﻣﻌﯾن ﺷﺧﺻﯾًﺎ ﻓﻲ ﯾوﻧﯾو .ﻟﻘد ﻧﺷرﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻌﻧﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول
ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗطﻼع ﻛﺎن ﻣﻔﺗو ًﺣﺎ ﻣن ﻣﻧﺗﺻف ﯾوﻧﯾو وﺣﺗﻰ أواﺋل ﯾوﻟﯾو .ﻛﻣﺎ ﺗﻣت ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﺧطط ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺗﻌددة ﻣﻊ أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
.طوال اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻣن ﻣﺎﯾو إﻟﻰ أواﺋل أﻏﺳطس
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