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الخاصة بمٌشٌؽان. ٌرجى االنتباه إلى أن األقسام المرقمة  ESSAمبلحظة: ٌلخص هذا الموجز العام المكونات الربٌسٌة لخطة  

 فً هذا الموجز العام ال تتطابق بشكل مباشر مع األقسام الموجودة فً الخطة الموحدة ذاتها.
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ٔٙح ١ِش١غاْ ف١ّا ٠خص لأْٛ "إٌداذ ٌىً اٌطالب"  

(ESSA) 

 اٌّٛخض اٌعاَ ٌٍخطح
الخاصة بنا. وٌصؾ الموجز العام هذا  ESSAعلى تطوٌر الخطة الخاصة بقانون "النجاح لكل الطبلب"  7101تعمل مٌشٌؽان منذ ماٌو 

لمٌشٌؽان لكً  الخطة االستراتٌجٌةالخاصة بمٌشٌؽان، والؽرض منها تطبٌق ودعم األولوٌات الموضوعة من خبلل   ESSAللخطة خطة 

الخاصة بمٌشٌؽان من خبلل المشاركة  ESSAتصبح من ضمن أفضل عشرة والٌات تعلٌمٌة فً ؼضون عشر سنوات. تم تطوٌر خطة 

( والمدارس والمناطق التعلٌمٌة الوسٌطة؛ وإدارات التعلٌم القبابلٌة المعترؾ بها فدرالٌا  LEAsوالتشاور مع ممثلً هٌبات التعلٌم المحلٌة )

 االثنتا عشرة؛ والمنظمات التعلٌمٌة والمعلمٌن وأولٌاء األمور والطبلب وكبار رجال األعمال وأفراد المجتمع والمؤسسات.

 اٌّثادئ اٌرٛخ١ٙ١ح:
 لٌم المتاحة أماهم، والكوادر التربوٌة الممتازة المتاحة لهم والدعم الهادؾ، واالنتقال فرص التع—فً قلب خطتنا أطفال مٌشٌؽان

 بنجاح إلى الكلٌة والوظٌفة والحٌاة فً أعقاب خبرات المرحلة التً امتدت من المولد حتى الصؾ الثانً عشر.

 وآلٌات تساعدنا فً تحقٌق الهدؾ المتمثل فً  كل هذه األشٌاء وسابل—التقٌٌم والمساءلة ونظم الدعم والتعلٌم المهنً والتموٌل
 التركٌز على نتابج كل طالب على حدة ولكنها لٌست األهداؾ النهابٌة فً حد ذاتها.

  هذه الخطة تعد وسٌلة من وسابل تفعٌل األهداؾ المنصوص علٌها فً خطة أفضل عشرة فً ؼضون عشرة الخاصة
 بمٌشٌؽان.

 ٔظش٠ح اٌعًّ:
( باإلضافة لدعم وموارد طابفة واسعة MDEنستطٌع االستفادة من دعم وموارد إدارة التعلٌم بوالٌة مٌشٌؽان) بوضع الدارس فً البؤرة

من المنظمات لتوفٌر دعم موجه بجوده عالٌة لمن هم فً أمس الحاجة له وفً نفس الوقت توفٌر دعم جوهري متمٌز ومساعدة لكافة 

( وهٌبات التعلٌم القبابلٌة. سوؾ ٌؤدي هذا إلى زٌادة فً نتابج الطفل تقاس لٌس LEAsٌة )مقدمً الخدمات والمدارس وهٌبات التعلٌم المحل

 فقط بدرجات االختبارات ولكن أٌضا بالعوامل المتعلقة بسبلمتهم وعافٌتهم وأمكانٌة الوصول للموارد وخبراتهم كدارسٌن وكمواطنٌن.

 NCLBاٌّىٛٔاخ األعاع١ح ٚاالخرالفاخ اٌشئ١غ١ح ِٓ 
 هذه الخطة فً عدة طرق ربٌسٌة عن خططنا السابقة أال وهً "لن ٌهمل أي طفل". تلك الطرق تتضمن: وتختلؾ

 ( تحدٌد ؼرض المساءلة من أجل توجٌه الدعم لهٌبات التعلٌم المحلٌةLEAs .بدال  من مجرد التصنٌؾ والجزاء ) 

 ( االستجابة المتباٌنة لهٌبات التعلٌم المحلٌةLEAsعلى أساس الحاجة و ) ًذلك بتوفٌر التدخبلت األكثر شدة والدعم لمن هم ف

 حاجة أمس إلٌها.

  تركٌز حقٌقً على الطفل ككل وأوجه التعلٌم الشمولً بما فً ذلك المواد األكادٌمٌة مثل الفنون الجمٌلة والتربٌة البدنٌة دون
والمناخ والؽذاء والتؽذٌة والطفولة المبكرة  االقتصار علٌها ولكن كذلك المجاالت المتصلة بالسبلمة والصحة والثفاقة المدرسٌة

 والنقل للتعلٌم العالً واكتساب المعلومات االجتماعٌة العاطفٌة.

 ( المرونة فً التدخبلت واإلجراءات التً تتخذها هٌبات التعلٌم المحلٌةLEAs والمدارس عوضا  عن بعض أنماط التدخبلت )

( على تشخٌص احتٌاجاتهم فً كل ما ٌخص الطفل والتعرؾ على LEAsحلٌة )الموضوعة. هذه الخطة تساعد هٌبات التعلٌم الم

 الممارسات التً لها سند من األدلة وتنفٌذ خطة تتناسب مع احتٌاجاتهم.

 .الممارسات التً لها سند من األدلة و"الطرق فابقة السرعة" للموافقة على هذه الممارسات 

  المبكرة وأهدافها.التكامل والتركٌز على موابمة مبادرة الطفولة 

  االتزام بإشراك األطراؾ المعنٌة، وإٌبلء اهتمام خاص ٌسلُط الضوء على التشاور فٌما بٌن الحكومة واألخرى من القبابل
 االثنتا عشرة المعترؾ بها فدرالٌا  فً مٌشٌؽان.

http://www.michigan.gov/documents/mde/10_in_10_Action_Plan_543856_7.pdf
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 والذي هو مشترط ب( "موجب صفات الكوادر التربوٌة تتجاوز التركٌز على "درجة عالٌة من الكفاءةNCLB) حتى دعم ،

 المعلمٌن والقادة خبلل مسٌرتهم المهنٌة.

 .نظم تقٌٌم تم تصمٌمها لقٌاس نمو الطبلب خبلل العام باإلضافة إلى قٌاس الكفاءة فً معاٌٌر المحتوى الصارمة 

  نحو أن نكون والٌة من نظام ُمساءلة ٌقدم معلومات واضحة لجمٌع األطراؾ المعنٌة وفقا  لمجاالت متعلقة بالتقدم الذي نحرزه
 .01فً  01أفضل 

 تم تضمٌن تفاصٌل أكثر عن هذه البنود أدناه وفً الخطة المرفقة والمستندات الداعمة. 

 اٌخاصح ت١ّش١غاْ 01فٟ  01اٌخطح االعرشاذ١د١ح ألفضً 
من كل أنحاء الوالٌة من أجل تحدٌد بالعمل مع األطراؾ المعنٌة  Brian Whistonقام المدٌر العام "براٌن وٌستون"  7101بدءا  من عام 

 01فً  01سنوات. أسفر ذلك عن خطة مٌشٌؽان أفضل  01والٌات فً ؼضون  01ما تحتاجه  مٌشٌؽان لكً تصبح والٌة من أفضل 

والتً ٌمكن االطبلع علٌها هنا: 

(http://www.michigan.gov/documents/mde/10_in_10_Action_Plan_543856_7.pdf) 

البٌانً أدناه المجاالت الربٌسٌة التً تم التركٌز علٌها. وهذه الخطة لٌست فقط خطة إلدارة التعلٌم فً مٌشٌؽان ولكنها لوالٌة ٌلخص الرسم 

من أجل تفعٌل مكونات ربٌسٌة لهذه الخطة  ESSAمٌشٌؽان ككل فٌما ٌخص نظام التعلٌم والفرص المتاحة لطبلبنا. وقد تم بناء خطة 

 االستراتٌجٌة األوسع.

  

مكونات المجاالت التً 

ٌتم التركٌز علٌها 

 سنوات 01 فً 01 أفضل
 األول الطراز من تعلٌمٌة كوالٌة الخرٌطة على مٌتشٌجان وضع



 7102فبراٌر   7 موجز عام الخاصة بمٌشٌؽان: ESSAخطة 

 إششان األطشاف اٌّع١ٕح
كانت األنشطة  ( الخاصة بنا. طوال هذا الوقتESSAعلى الخطة الخاصة بقانون "النجاح لكل الطبلب" ) 7101تعمل مٌشٌؽان منذ ماٌو 

 الخاصة بإشراك األطراؾ المعنٌة تنفذ عبر قنوات متعددة تتضمن مجموعات متعددة من األطراؾ المعنٌة.

التوعٌة بشكل شخصً واإلشراك تتضمن: المقاببلت 

بشكل فردي مع األطراؾ المعنٌة الربٌسٌة، بما فً ذلك 

المشّرعٌن فً الوالٌة وممثلً مكتب المحافظ؛ وأكثر من 

ً عشر مقابلة مكرسة للتعلٌقات مع ممثلً مجموعات اثن

متعددة من مجموعات التأثٌر على القرار، بما فً ذلك 

إدارات التعلٌم القبابلٌة المعترؾ بها فدرالٌا  االثنتا عشرة، 

والمنظمات المعنٌة بالعدالة فً المدارس والحقوق المدنٌة، 

مجال  ومتعلمً اللؽة اإلنجلٌزٌة، والكوادر التربوٌة فً

الفن، وأمناء المكتبات المدرسٌة وؼٌرهم؛ وثبلثون عرض 

تقدٌمً من قبل الموظفٌن فً المؤتمرات واالجتماعات مع 

األطراؾ المعنٌة؛ وأكثر من سبعٌن  اجتماع لفرق العمل 

التسع واثنٌن من اللجان االستشارٌة الخارجٌة لؤلطراؾ 

المعنٌة، والتً تضم أكثر من مبتٌن وخمسٌن عضوا  

خارجٌا  ٌمثلون مبات المجموعات ألطراؾ معنٌة من كل 

أنحاء الوالٌة؛ وسبع منتدٌات إقلٌمٌة للتعلٌقات حضرها 

أكثر من أربعمابة شخص من الكوادر التربوٌة وأولٌاء 

األمور وأفراد المجتمع، كما انضم إلٌهم المزٌد عبر البث 

وظ المباشر على االنترنت أو الحقا  بمشاهدة الفٌدٌو المحف

 باألرشٌؾ.

باإلضافة إلى ذلك تم تبادل المعلومات على نطاق أوسع 

من خبلل التوعٌة من خبلل التواصل عبر اإلنترنت وجمع 

 المدخبلت:

  للحصول على الرسابل اإلخبارٌة اإللكترونٌة الخاصة بأوراق  ثالثة آالف وأربعمئة شخصوقد سجل أكثر منESSA  ًوالت

 تحتوي على معلومات بشأن األنشطة الخاصة بتطوٌر الخطة وفرص تقدٌم التعلٌقات.

  معا  فً سلسلة من المجموعات  شخص من أولٌاء األمور والمعلمٌن ومساعدي الكوادر التربوٌة 011وقد شارك أكثر من

 .ESSAالمكرسة على اإلنترت التً تسعى للحصول على تعلٌقات حول 

  على استطبلعات الرأي العدٌدة المتعلقة بـ  ثالثة آالف وثمانمئة ردمن وقد ورد أكثرESSA .على اإلنترنت طوال المسار 

فً حد ذاته،  ESSAومنذ البدء والخطة تستنٌر بالمعلومات القادمة من تعلٌقات األطراؾ المعنٌة ومشاركتهم لكون ذلك جزء من إجراءات 

للمدٌر العام للتعلٌم فً الوالٌة فً معرض الحدٌث عن جعل الوالٌة من أفضل عشر والٌات  وأٌضا  من قبل، من خبلل جوالت االستماع

لبلستمارة ٌوجد جدول ٌلخص التؽٌٌرات الربٌسٌة التً  Hفً ؼضون عشر سنوات واللجان الثبلثة لتحدٌد وجهات النظر. فً الملحق 

 تمت بناء  على هذه التعلٌقات.

. كما أنها سوؾ Gكملحق  ESSAلق بتعلٌقات األطراؾ المعنٌة. هذه النبذة وضعت ضمن مشروع خطة لقد أعددنا نبذة خصٌصا  لما ٌتع

 .ESSAموقع الوٌب الخاص بـ تكون متاحة كمستند مستقل على 

مقاببلت فردٌة مع 
األطراؾ المعنٌة 

 الرئٌسٌة

المشرعون فً   -
 الوالٌة

 ممثلو مكتب المحافظ - 

 12أكثر من  - 
مجموعة مكرسة 

 للتعلٌقات

عرض  30
  تقدٌمً للموظفٌن

منتدٌات إقلٌمٌة  7
  للتعلٌقات

والحاضرٌن أكثر من ) 
400) 

  جولتان من
استطبلعات الرأي على 

 االنترنت
 (رد 3800) 

1 4أكثر من   
إصدار من أوراق 

ESSA 
( مشترك 3600 ) 

   70أكثر من 
لقاء لفرق العمل 
التسع ولجنتان 
استشارٌتان 
  خارجٌتان

عضو  250أكثر من )
خارجً ٌمثلون مبات 
من المجموعات 
(لؤلطراؾ المعنٌة   

ّ

http://www.michigan.gov/essa
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 اٌخاصح ت١ّش١غاْ ESSA اٌّٛخض اٌعاَ ٌٍّداالخ اٌشئ١غ١ح ٌخطح
 لها أربعة مكونات أساسٌة: ESSAخطة 

 دعم المدارس والطبلب (0

 صفات الكوادر التربوٌة (7

 المساءلة (1

 التقٌٌم (1

 ٔانطالة انًذاسط دعى 0

نرؼب فً أن ٌكون لكل طالب فً مٌشٌؽان إمكانٌة الوصول لنفس فرص التعلٌم العالً الجودة كأي طالب آخر فً مٌشٌؽان أو فً الدولة. 

—ر السلبً الذي تجلبه العوامل شدٌدة الخطورة من معوقات تحول دون الوصول إلى تعلٌم عالً الجودةهدفنا الربٌسً هو الحد من التأثٌ

عوامل مثل الفقر ونقص الموارد المتكافبة. للوصول إلى هذا الهدؾ تنظر مٌشٌؽان فً إنشاء وتنفٌذ نظام دعم تفاضلً متعدد الفبات عالً 

وسٌلة لتحقٌق بعض هذه األهداؾ دعما  لرؤٌتنا الشاملة المتمثلة  ESSAتحدٌدها. تعد خطة  الجودة هدفه معالجة احتٌاجات الطبلب التً تم

 فً أن نصبح ضمن أفضل عشر والٌات فً ؼضون عشر سنوات.

 َزصٕسِ: انز٘ نهذعى انشئٛغٛخ انًكَٕبد ٔرشًم 0.0

 انًُبطك انزعهًٛٛخ انششٚكخ )انذعى األكثش كثبفخ( 0.0.0

فً  ESSAولكنها فً اتساق مع أجزاء ربٌسٌة من عمل  ESSAم/هٌكل دعم ولٌست من شروط  المناطق التعلٌمٌة الشرٌكة هً مفهو

 مٌشٌؽان.

 .المناطق التعلٌمٌة الشرٌكة هً تلك المناطق التً ٌكون األداء األكادٌمً فٌها منخفض وكذلك بعض مجاالت االحتٌاج األخرى 

  ستقدم إدارة التعلٌم بوالٌة مٌتشٌجانMDE ( دعم مكثؾ لهٌبات التعلٌم المحلٌةLEAs التً بها مدرسة واحد على األقل حاصلة )

( التً بها مدارس LEAs" )على النحو المحدد فً نظام المساءلة الخاص بالوالٌة( وقد تعمل هٌبات التعلٌم المحلٌة )Fعلى "

 " من باب اإلنذار المبكر.Dحاصلة على "

 بما ٌلً: تحدٌد االحتٌاجات الكلٌة باستخدام تقٌٌم شامل الحتٌاجات الطفل من كافة الجوانب؛  ستقوم المناطق التعلٌمٌة الشرٌكة
، والمجلس، وإدارات التعلٌم القبابلٌة، والمنظمات التعلٌمٌة، ومنظمات ISDوصٌاؼة خطة بمشاركة جمٌع الشركاء المتواجدٌن )

وتضمٌن معاٌٌر قٌاسٌة واضحة لتسعٌن ٌوما  ولثمانٌة عشر شهرا   المجتمع، والمؤسسات، وؼٌرهم من الهٌبات التابعة للوالٌة(؛
 ولثبلث سنوات.

 .انظر الصفحة التالٌة عن "نموذج الشراكة فً مٌشٌؽان" لمزٌد من المعلومات 

 ( تدرك مٌشٌؽان أن لٌس كل هٌبات التعلٌم المحلٌةLEAs،فً احتٌاج إلى دعٍم شامل كما تحتاج المناطق التعلٌمٌة الشرٌكة ) 

ولكنها قد تحتاج إلى مساعدة متخصصة فً مجاالت محددة كالفجوات فً التحصٌل على سبٌل المثال بٌن المجموعات الفرعٌة 
من الطبلب، أو الطفولة المبكرة، أو الثقافة/المناخ فً المدرسة، أو الشؤون المالٌة المدرسٌة. ستوفر إدارة التعلٌم بوالٌة 

 ( تلك.LEAsلٌم المحلٌة )مٌتشٌجان دعم تفاضلً لهٌبات التع

  نرؼب فً أن نتجاوز المسمٌات ونصل إلى المساءلة الجماعٌة والدعم. ولٌس الهدؾ من المساءلة مجرد تسمٌة للمدرسة أو
( ولكن الهدؾ بدال  من ذلك هو توجٌه الدعم لمن هم أكثر احتٌاجا  له، وتحمٌلنا جمٌعا  مسؤولٌة LEAsلهٌبات التعلٌم المحلٌة )

 مٌع أطفال مٌشٌؽان. عندما تفشل المدارس فنحن جمٌعا  مسؤولون عن تؽٌٌر هذا الوضع.نتابج ج
 



 7102فبراٌر   9 الخاصة بمٌشٌؽان:موجز عام ESSAخطة 

  

 تٕاء ّٔٛرج اٌششاوح ٌرسغ١ٓ اٌّذاسط
 شبكة من الموارد والدعم على مستوى الوالٌة وعلى المستوى المحلً من أجل مساعدة المجتمعات على توفٌر فرص تعلٌم عالً الجودة وإمكانٌة باستخدام

 .الوصول إلٌه لكل طالب

 اٌٙذف
 ٚاٌششواء ِٓ  ذسغ١ٓ اٌرسص١ً األواد٠ّٟ عٓ طش٠ك ذسذ٠ذ اٌّذاسط اٌرٟ ذسراج إٌٝ دعُ إضافٟ، ٚذسش٠ش اذفاق ششاوح ِع اٌّذسعح

 .اٌّدرّع ِٓ أخً ذى٠ٛٓ خطح ٌٍٕداذ

 و١ف١ح اٌعًّ
  تاعرخذاَ ٔظاَ اٌّغاءٌحA-F  ٍٝعٍٝ ِغرٜٛ اٌٛال٠ح ٠صثر ألٞ ِذسعح زاصٍح ع"F "إٌّاطك اٌرع١ّ١ٍح اٌرٟ ٌذ٠ٙا . ٚازذج أٚ أوثش أزم١ح

 .اخعح اٌّذ٠ش اٌعاَ ٌٍرع١ٍُ فٟ اٌٛال٠ح ٚاٌغعحلذ ٠ّىٕٙا أْ ذخراس أْ ذشاسن ٌٚىٓ رٌه ِشْ٘ٛ تّش "D"ِذسعح أٚ أوثش زاصٍح عٍٝ 

 تّا ف١ُٙ أعضاء اٌّدٍظ اٌّسٍٟ، ٚ—فٟ ٚخٛد اٌعذ٠ذ ِٓ اٌششواءISD ٚإٌّظّاخ اٌرع١ّ١ٍح، ِٚداٌظ اٌرع١ٍُ اٌمثائ١ٍح، ٚششواخ، ٚأفشاد ،

 .خً ِٓ شأٔٙا ذسغ١ٓ ٔرائح اٌطالب٠رُ ذسذ٠ذ خطح ٌٍذعُ ٚاٌرذ—ِٓ اٌّدرّع، ٚأ١ٌٚاء األِٛس، ِٕٚظّاخ اٌرع١ٍُ اٌعاٌٟ، ٚاٌّؤعغاخ

 ِع اٌرشو١ض عٍٝ إٌرائح األواد١ّ٠ح فٟ اٌّماَ األٚي. 

 ّٟواٌصسح ٚاٌرغز٠ح ٚاٌغٍٛن ٚاٌدٛأة —وّا ٠رُ طشذ ٔرائح وافح اٌدٛأة األخشٜ ٌٍطفً اٌرٟ ِٓ شأٔٙا أْ ذع١ك اٌرسغٓ األواد٠

 .ٌٍرعاًِ ِعٙا—اٌعاطف١ح/االخرّاع١ح

 ٠ِٛاً إلخشاء ذم١١ُ ٌالزر١اخاخ شاًِ، ٚص١اغح خطح، ٚاٌسصٛي عٍٝ ذٛل١ع تاٌّٛافمح ِٓ ِدٍظ اٌّذسعح  41 ٚأِاَ إٌّطمح اٌرع١ّ١ٍح

 .عٍٝ ٘زٖ اٌخطح MDEٚإداسج اٌرع١ٍُ تٛال٠ح ١ِرش١داْ ( إْ ٚخذ)اٌّسٍٟ ٚاٌّذ٠ش اٌعاَ ٌٍرع١ٍُ ٚاٌّفٛضْٛ ِٓ لثً اٌّذاسط اٌّغرمٍح 

 ِٟٕاٌرغٍغً اٌض: 

o 41  ِرفك ع١ٍٙا ٚذٛل١عٙا٠ِٛاً العرىّاي خطح 

o 03 شٙشاً إلظٙاس اٌرمذَ اٌّسشص عٍٝ صع١ذ اٌرذات١ش اٌّشز١ٍح اٌّسذدج 

 مثال: إذا كان ضمن الخطة تعٌٌن مدٌر جدٌد للمدرسة فٌجب فً هذه المرحلة تعٌٌن المدٌر الجدٌد 
o ثالز عٕٛاخ إلثثاخ ذسغٓ إٌرائح األواد١ّ٠ح ٚذسغٓ ٔرائح اٌطفً فٟ اٌرذات١ش األخشٜ وزٌه 

 ٌٛال٠ح أْ ٚإرا أخفمد إٌّطمح اٌرع١ّ١ٍح فٟ أٞ ٚلد واْ فٟ اٌٛفاء تاٌّعا١٠ش اٌم١اع١ح أٚ فٟ ذٕف١ز اٌخطح ٠ّىٓ إرْ ٌٍّذ٠ش اٌعاَ ٌٍرع١ٍُ فٟ ا

 .٠ش١ش إٌٝ سغثرٗ فٟ ذٕف١ز ِغرٜٛ أعٍٝ ِٓ اٌّغاءٌح

  فٟ اٌخطح اٌّرفك ع١ٍٗ ِٓ لثً إٌّطمح اٌرع١ّ١ٍحعٛالة اإلخفاق فٟ اٌٛفاء تأٞ ِٓ اٌّعا١٠ش اٌّشخع١ح اٌّعرشف تٙا ع١ٕص ع١ٍٙا. 

 ِضا٠ا ّٔٛرج اٌششاوح
 عٍٝ ذضع طائفح ٚاععح ِٓ اٌخثشاخ اٌرم١ٕح ٚاٌّٛاسد فٟ أ٠ذٞ إٌّاطك اٌرع١ّ١ٍح اٌّرعثشج ٚذر١ر ٌٍّٕاطك اٌرع١ّ١ٍح اٌّس١ٍح اعرخذاَ ٔظُ دع ُ

 .ءٌح اٌزاذ١حِغرٜٛ اٌٛال٠ح ٚعٍٝ ِغرٜٛ اٌّدرّع ِٓ أخً دفع اٌرسغ١ٓ ٚاٌّغا

 ذٛفش ٌٍّٕاطك اٌرع١ّ١ٍح لذس ِٓ اٌٛلد ال تأط تٗ ٌرٕف١ز خطرٙا ٚذسم١ك ٔرائح إ٠دات١ح. 

  اٌّذاسط اٌّرعثشج ٌرصثر ِذاسط ذغاعذ اٌطالب ٚاٌّع١ٍّٓ عٍٝ ذسم١ك إٔداصاخ فٟ ِغر٠ٛاخ أعٍٝٚاالعرفادج اٌمصٜٛ ذرّثً فٟ إٔعاػ. 

 سنوات 01 فً 01 أفضل
 األول الطراز من تعلٌمٌة كوالٌة الخرٌطة على مٌتشٌجان وضع
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نهزشكٛض عهٗ انطفم يٍ كبفخ اندٕاَت؛ ٔيشاخعخ إخشاءاد انزخطٛظ ٔرمٛٛى االحزٛبخبد انشبيم نهًُبطك  ESSAاعزخذاو  0.0.1

 انزعهًٛٛخ ٔانًذاسط

  عملنا مع مجموعات ال حصر لها من خبلل إجراءاتESSA  عبر نطاق كامل فٌما ٌخص الطفل من أجل فهم احتٌاجات

األطفال التً تتعدى الجانب األكادٌمً. هذه االحتٌاجات تتضمن الصحة والتربٌة البدنٌة، والمناخ المدرسً والسبلمة، وإمكانٌة 
ت، إلخ(، وخدمات الفبات الحصول على الخدمات الخاصة )المستشارٌن، والممرضات، والخدمات االجتماعٌة، وأمناء المكتبا

الخاصة من السكان )بما فً ذلك متعلمً اللؽة اإلنجلٌزٌة، والطبلب المهاجرٌن، والطبلب المتفوقٌن والموهوبٌن، وطبلب 

، إلخ(، وإمكانٌة الحصول على التعلٌم فً مرحلة الطفولة المبكرة، والتنسٌق والتشاور مع إدارات IEPبرنامج التعلٌم الفردي 

 ( وأكثر من ذلك.SEAلقبابلٌة )على مستوى هٌبة التعلٌم المحلٌة و التعلٌم ا

 ( وثمة نشاط حٌوي أال وهو إعادة تصمٌم تقٌٌم االحتٌاجات الشاملCNA لٌدمج تقٌٌمات االحتٌاجات المتعددة المستخدمة من )

ن كافة الجوانب. سٌتم إعداد تقٌٌم قبل مختلؾ المبادرات مع أسبلة إضافٌة فً تقٌٌم واحد شامل حقا  مكرس الحتٌاجات الطفل م

CNA .بعد إعادة تصمٌمه خبلل اإلثنا عشر أشهر المقبلة، وهدفنا سٌكون جعله ذو كفاءة وفعالٌة 

  تقٌٌمCNA ( هو اآللٌة التً ستجعل هٌبات التعلٌم المحلٌةLEAs والمدارس تفهم نقاط القوة لدٌها ومجاالت الحاجة، وستستطٌع )

التموٌل من مصادر التموٌل المختلفة والعمل على أن تتكامل برامجها بهدؾ الحصول على تعلٌم  أن تستهدؾ بشكل مناسب
 شمولً للطفل من كافة الجوانب.

  كما ٌوفر تقٌٌمCNA  المعلومات لخطط تحسٌن المدارس والمناطق التعلٌمٌة التً ٌجب أن تتضمن استراتٌجٌات قابمة على

 األدلة تم تنفٌذها بنزاهة.

 ن أهمٌة الشركاء سواء على مستوى الوالٌة أو على المستوى المحلً حاسمة فً هذه العملٌة، بما فً ذلك الشراكة مع كما ستكو
ISDs  وإدارات التعلٌم القبابلٌة والمنظمات التعلٌمٌة، وأٌضا  هؤالء الشركاء الذٌن ٌمكن أن نعتبرهم "ؼٌر تقلٌدٌٌن" )على سبٌل

المستشارٌن، أفراد المجتمع، المنظمات المعنٌة بالعدالة فً المدارس والحقوق المدنٌة، المثال األخصابٌٌن االجتماعٌٌن، 
 المنظمات المجتمعٌة، المؤسسات، أصحاب األعمال، وأولٌاء أمور األطفال من جمٌع األعمار(.

 ليدب إربحخ يع األدنخ يٍ عُذ نٓب انزٙ 01 فٙ 01 يًبسعبد َحٕ (LEAS) انًحهٛخ انزعهٛى ْٛئبد رٕخّٛ 0.1

 انٕلذ َفظ فٙ نالثزكبس

  تحتاج مٌشٌؽان للتركٌز على بعض الممارسات ذات الفاعلٌة العالٌة والتً  لها سند من األدلة. ومن أجل القٌام بذلك ٌمكننا
وسند األدلة التً تقوم علٌها تلك االستراتٌجٌات لتوجٌه المدراس وهٌبات التعلٌم  01فً  01استخدام الخطة االستراتٌجٌة 

( نحو تدخبلت صارمة. والحلول التً ٌختارونها ٌجب أن تقوم على أساس االحتٌاجات التً تم تحدٌدها فً تقٌٌم LEAsة )المحلٌ

 االحتٌاجات الشامل الخاص بهم لكونها مناسبة لتحسٌن نتابج األطفال.

 01فً  01دام ممارسات سنقوم بإنشاء "طرٌق فابق السرعة" للحصول على الموافقة على طلبات المنح المختلفة عند استخ 

 التً  لها سند من األدلة.

 ( كما سنتٌح مجاال  لهٌبات التعلٌم المحلٌةLEAs أن تختار االستراتٌجٌات الخاصة بها وسندعم مجهوداتهم فً تحدٌد )

ى عاتقها عبء ( أن تقبل بأن تأخذ علLEAsاالستراتٌجٌات التً  لها سند من األدلة. ولكن سٌتوجب على هٌبات التعلٌم المحلٌة )

 إثبات أن االستراتٌجٌات التً اختارتها لها سند من األدلة.

 ( وسٌتوجب على هٌبات التعلٌم المحلٌةLEAs تحقٌق نتابج. بالتركٌز  لٌس فقط على استخدام الممارسات التً  لها سند من )

( على الدعم للقٌام بالمزٌد من LEAsالمحلٌة )األدلة ولكن أٌضا  على التنفٌذ وعلى دورة منتظمة للتقٌٌم، ستحصل هٌبات التعلٌم 

 األمور الناجحة واإلقبلل من األمور ؼٌر المجدٌة.
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 انزأثٛش راد ٔانجٛبَبد CNA نُزبئح ٔفمب   (LEAS) انًحهٛخ انزعهٛى نٓٛئبد انًشَٔخ يٍ انًضٚذ 0.2

 لمدارس. سنعمل على بناء نظام ٌساعد نعلم أن االستراتٌجٌات التً من شأنها أن تحسٌن المدارس ال تناسب بالضرورة جمٌع ا

( فً التعرؾ بشكل سلٌم على احتٌاجاتهم فٌما ٌتعلق "بالطفل من كافة الجوانب" ومن ثم صٌاؼة LEAsهٌبات التعلٌم المحلٌة )

 خطة لتلبٌة االحتٌاجات الفرٌدة التً تم تحدٌدها.

 ( وبمجرد تعرؾ هٌبات التعلٌم المحلٌةLEAs على احتٌاجاتهم سٌكون ) لدٌهم القدرة على دعم إنشاء المدارس لخطط مكرسىة

لتحسٌن المدارس تكون أسرع فً االستجابة، وعلى إنفاق األموال بمرونة أكبر من أجل دعم تنفٌذ هذه الخطط طالما تبٌن 
 تأثٌرها على تحصٌل الطبلب وأظهرت تقدما  فً سد فجوات المجموعات الفرعٌة.

 ٌجان ستفرق إدارة التعلٌم بوالٌة مٌتشMDE ( فً االستجابة فلن تتلقى جمٌع هٌبات التعلٌم المحلٌةLEAs نفس األشٌاء. بعض )

( ستتلقى دعم مكثؾ وأخرى ستتلقى مساعدة موجهة وأخرى مجرد دعم من إدارة التعلٌم بوالٌة LEAsهٌبات التعلٌم المحلٌة )

 و لجمٌع الطبلب والمجموعات الفرعٌة.مع حد أدنى من الرقابة، وذلك على أساس التحصٌل والنم MDEمٌتشٌجان 

 (LEAS) انًحهٛخ انزعهٛى ْٛئبد عٍ اإلداس٘ ٔانعتء انزمبسٚش رمذٚى عتء رمهٛم 0.3

 ( سوؾ تكمل هٌبات التعلٌم المحلٌةLEAs تقٌٌم )CNA  شامل واحد فقط وستقوم بذلك بشكل أقل تكرارا  )دورة مدتها ثبلث أو

 خمس سنوات(.

  وستطلب إدارة التعلٌم بوالٌة مٌتشٌجانMDE . تقدٌم خطة تحسٌن المنطقة التعلٌمٌة والمدارس بصورة أقل تكرارا 

  كما ستضع إدارة التعلٌم بوالٌة مٌتشٌجانMDE  .إجراءات للحصول على المنح منقحة ومبسطة 

 ٔاألخشٖ انحكٕيخ ثٍٛ فًٛب انزشبٔس 0.4
حكومة واألخرى مع ممثلً القبابل االثنتا عشرة المعترؾ بها فدرالٌا  فً مٌشٌؽان أدركنا أهمٌة بعد أن خضنا فً المشاورات فٌما بٌن ال 

أو كوسٌلة مستمرة على مدار الوقت لضمان بناء وإنشاء مشاورات قبلٌة ذات مؽزى على نحٍو  ESSAهذه المشاورات سواء بالنسبة لخطة 

 ساس هدفه دعم الطبلب من السكان األصلٌٌن. وبذلك تكون مٌشٌؽان قد:مبلبم، سواء  إجرابٌا  أو إنتاجٌا ، من أجل بناء أ

 .دمجت اإلشارة إلى إدارات التعلٌم القبلٌة فً جمٌع مستندات الخطة التأسٌسٌة، بؽرض التعبٌر عن هذا االلتزام 

  التزمت بالتشاور الربع سنوي بٌنSEA . والقبابل المعترؾ بها فدرالٌا 

 خوض فً مشاورات فردٌة بٌن التزمت بتطوٌر إجراءات للSEA . وكل عشٌرة قبلٌة فردٌا 

  اعتمدت على سبٌل اإلرشاد "اتحاد مدٌري التعلٌم القبلً فً مٌشٌؽان": إرشاد إدارة التعلٌم بوالٌة مٌشٌؽان فٌما ٌتعلق بالتشاور

 SEAى العمل فً التشاور بٌن القبلً فً قانون النجاح لكل الطبلب، مع خطط الستخدام هذا المستند كمستند أساسً للحث عل

 ( والقبابل.LEAsوالقبابل وكذلك بٌن هٌبات التعلٌم المحلٌة )

 انغكبٌ يٍ يعُٛخ ثفئبد انخبص انذعى  0.5

  ًٌجب تضمٌن تقٌٌم االحتٌاجات الخاص للطلبة من الفبات المعٌنة من السكان فCNA .الخاص بهٌبة التعلٌم المحلٌة 

 ( وٌلزم هٌبات التعلٌم المحلٌةLEAs توفٌر التكافا فً إمكانٌة الحصول على التموٌل والدعم وزٌادة إمكانٌة الحصول على )

 (.Title I) 0برامج الطفولة المبكرة المنصوص علٌهم فً البند أ من قانون 

 :الدعم االسترتٌجً المقترح للطلبة من الفبات المعٌنة من السكان تتضمن 

o خطط محلٌة جٌدة وتحدٌد للطبلب بصورة سلٌمة 

o ًتحصٌل أكادٌم 

o إعداد المعلم/الفعالٌة 

o  االنتقاالت فً مراحل مختلفة من مراحلP-12 وما بعدها 

o إشراك أولٌاء األمور واألسرة والمجتمع 

  ستقدمMDE/ISDs .تنمٌة مهنٌة ومساعدة فنٌة ودعم تفاضلً لتلبٌة االحتٌاجات الفرٌدة للطبلب وأسرهم 

  التفصٌل.من الخطة به قدر أكبر من  1.7باب 
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 انًششٔطخ غٛش انحكٕيٛخ انًُحخ (TITLE IV) 3 انمبٌَٕ 0.6

  ٌدعمESSA  1التعلٌم الشمولً للطبلب من خبلل القانون (Title IV ًٌتم استبدال تسعة وأربعون فرصة سابقة للمنح ف .)

ESEA ( بـ "نظام المنحة الحكومٌة ؼٌر المشروطة" التً قد تستخدمها هٌبات التعلٌم المحلٌةLEAs)  جنبا  إلى جنب مع ؼٌرها

من تموٌل المنصوص علٌه قانونا  من أجل دعم االستراتٌجٌات فً المجاالت الثبلثة تلك: فرص تعلٌم شمولً، وسبلمة وصحة 
 الطبلب، واالستعمال لفعال للتكنولوجٌا.

  ( قد تستعمل هٌبات التعلٌم المحلٌةLEAs البند أ من القانون )1 (Title IVبالتنسٌق مع و ) الٌات أخرى، أو محلٌا ، أو أموال

 .CNAالمنحة لمعالجة االحتٌاجات الفرٌدة المحددة فً 

   ومن خبلل إجراءاتESSA  عملت إدارة التعلٌم بوالٌة مٌتشٌجانMDE  مع مجموعات مختلقة ِمن َمن قدمت لهم سابقا  البنود

تٌاجات ذات الصلة ومن ثم اإلنفاق فٌما ٌتناسب مع التسع وأربعون المتنوعة وشرحت كٌؾ أن على المدارس اآلن تحدٌد االح
ذلك. وتساعد تلك الجماعات فً التقٌٌم الشامل لبلحتٌاجات وفً أعمال الممارسات التً  لها سند من األدلة  حتى تتمكن هٌبات 

ن األدلة. األمثلة ( من تحدٌد تلك االحتٌاج فً تلك المجاالت والوصول إلى استراتٌجٌات لها سند مLEAsالتعلٌم المحلٌة )

تتضمن: أمناء المكتبات؛ مراكز العلوم/الرٌاضٌات؛ الكوادر التربوٌة فً مجال الفنون، الكوادر التربوٌة للمتفوقٌن والموهوبٌن، 
 استخدام التكنولوجٌا فً التدرٌس، الثقافة والمناخ، وؼٌرها. 

   من الخطة به قدر أكبر من التفصٌل. 1باب 

 نًجكشحا انطفٕنخ فٙ االَذيبج 0.7
جنبا  إلى  01فً  01عمدا . بالنظر لرؤٌة مٌشٌؽان أفضل  K-12سنحت فرصة فرٌدة لربط عالم الطفولة المبكرة بعالم  ESSAبعد تمرٌر  

تتخذ نهجا  استباقٌا  ممثل فً هذه   MDEجنب مع إعادة صٌاؼة التركٌز على تعلٌم "الطفل ككل" نرى أن إدارة التعلٌم بوالٌة مٌتشٌجان 

. P-12صة عن طرٌق تأسٌس الروابط المناسبة ضمن خطة الوالٌة الخاصة بها من أجل مزٌد من االتساق والتعاون والتنسٌق لبرامج الفر

 فٌما ٌلً أمثلة من هذه الروابط:

  سنوات من خبلل مجموعة متسقة من  3توسٌع فرص الحصول على تعلٌم مبكر عالً الجودة لؤلطفال منذ الوالدة وحتى سن

 ٌر والتطلعات خاصة بالتعلٌم المبكر.المعاٌ

  ًالتشجٌع على مزج/تشبٌك واالستفادة من تموٌل الوالٌة والتموٌل الفدرالً من أجل تحقٌق قدر أكبر من الموارد لدعم الجودة ف
 أماكن التعلٌم المبكر بما فً ذلك المنازل.

 مستمر حتى تنفٌذ تقٌٌم لبلحتٌاجات شامل ومنسق عبر كل مرحلة الطفولة المبكرة وK-12. 

  زٌادة الدعم من أجل الحصول على انتقال فعال بٌن الطفولة المبكرة والصفوؾ االبتدابٌة األولى، بما فً ذلك المساعدة الفنٌة
 فً خدمات الفحص الشامل ونقل سجبلت الطفل وإشراك هادؾ ألولٌاء األمور.

 طرٌق تطوٌر نظام تنمٌة مهنٌة متسق للمراحل من المٌبلد  دعم القوى العاملة بكل أطٌافها من كوادر تربوٌة وإدارٌٌن عن
 سنوات ٌضمن تمكن هؤالء المهنٌٌن من المهارات والمعرفة البلزمة لدعم تعلٌم األطفال الصؽار. 3وحتى 
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 انزشثٕٚخ انكٕادس صفبد 1

للوالٌة من أجل دعم العمل فً أربع  ( من مواردTitle II) 7والبند أ من قانون  ESSAتعتزم مٌشٌؽان استؽبلل الفرص التً ٌوفرها  

 مجاالت:

 انكٕادس إعذاد ثشايح ٔيمذيٙ ثعُٛٓب (LEAS) انًحهٛخ انزعهٛى ْٛئبد ثٍٛ لٕٚخ ششاكبد ٔثُبء غشط 1.0

 انزشثٕٚخ

  تتٌح الشراكات فرصة لئلعداد والتدرٌب محدد السٌاق البلزمة لمساعدة الكوادر التربوٌة فً مٌشٌؽان على تنمٌة مجموعات من
 هارات المحددة المطلوبة للوصول إلى فبات متنوعة من الطبلب.الم

 فٙ حٛبرٓى يٍ األٔنٗ انغُٕاد خالل إعذادْى ثشايح يٍ لٕ٘ اَزمبل دعى عهٗ انًشثٍٛ حصٕل ضًبٌ 1.1

 انًُٓخ

 قادة تشٌر عملٌات االنتقال المدعومة  إلى البرامج التً تضٌؾ إلى وتبنً على تجربة ما قبل الخدمة وتعلم المعلمٌن وال
السنوات األولى فً الفصول الدراسٌة  1-0ومواصلة التوجٌه المكثؾ والتدرٌب والوصول إلى التعلٌم المهنً المستهدؾ خبلل 

 أو المبنى.

 :ا متداخلٌن  وتشمل برنامجٌن أساسٌٌن وأحٌان 

o إعداد على أساس اإلقامة، إما عن طرٌق برامج اإلعداد التقلٌدٌة أو إعداد المسار البدٌل و 

o التوجٌه والحث 

 ( ًتعتزم مٌشٌؽان االستفادة من البند أ من القانون الثانTitle II) فٌما ٌخص تموٌل أنشطة الوالٌة وكذلك البند أ من نفس ،

القانون فٌما ٌخص التموٌل االحتٌاطً لمدٌر المدرسة والقادة بها على مستوى الوالٌة من أجل دعم تطوٌر وتطبٌق برامج 
اق المستندة على اإلقامة للمدرسٌن ومدٌري المدارس. وسوؾ ٌكون التركٌز فً المقام األول فً المناطق اإلعداد محددة السٌ

" فً نظام المساءلة المدرسً وتلك المناطق Fالتعلٌمٌة الشرٌكة )تلك المناطق التً بها مدرسة واحدة على األقل حصلت على "

س الوقت سٌتم توفٌر اإلرشادات والمعلومات لجمٌع هٌبات التعلٌم ، وفً نف(MDEالتً تدخل ضمن اتفاق نموذج الشراكة مع 

 (.LEAsالمحلٌة )

  ٌُرجى مبلحظة أن مٌشٌؽان ال تقترح تؽٌٌر المتطلبات الخاصة بالمعلم أو شهادة القٌادة مع هذا التركٌز على عملٌات االنتقال
إلى إعداد وتدرٌب على أساس المحتوى خبلل فترة  المدعومة، بل بناء نظام ٌدعم وٌوفر المدرسٌن والقادة مع توفٌر وصول

 مرورهم بالمرحلة االنتقالٌة لممارسة أدوارهم.

 انزشثٕٚخ نهكٕادس ٔانزًُٛخ انصهخ راد األدنخ عهٗ انمبئى انًُٓٙ انزعهٛى رٕفٛش 1.2

  أكدت إدارة التعلٌم بوالٌة مٌتشٌجان7101مع اعتماد أهداؾ خطة "أفضل عشرة فً ؼضون عشرة" فً عام ، MDE  على

التزامها بتطوٌر تعلٌم مهنً عالً الجودة للكوادر التربوٌة التً تلبً المعاٌٌر القابمة على األدلة لدعم تنفٌذ العدٌد من المبادرات 
 ذات األولوٌة.

 ( ا بتشجٌع هٌبات التعلٌم المحلٌة ( من Title II( على استخدام المنح الفرعٌة فً البند أ من القانون الثانً )LEAsوسنقوم أٌض 

 أجل:

o ا  ٌ  ربط أنشطة التعلٌم المهنً بنظم التقٌٌم التربوي مما تتبناه الكوادر التربوٌة محل

o ( التعاون مع مقدمً برامج التعلٌم فً مرحلة الطفولة المبكرة التً تصب فً هٌبات التعلٌم المحلٌةLEAs لتوفٌر )

 فرص تعلم مهنً مشتركة

o ا إلى جنب مع المعلمٌن المقٌدٌن لبناء مهارات شبه المهنٌٌن ودعم  إشراك شبه المهنٌٌن فً أنشطة التعلٌم المهنً جنب 
 االتساق فً الخدمات العامة والتكمٌلٌة.
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 نإلثمبء فشص رٕفٛش يع انفعبنٍٛ ٔانمبدح انًعهًٍٛ ٔصٕل َطبق نزٕعٛع انًُٓٛخ انًغبساد رطٕٚش 1.3

 ٔانًجبَٙ. انذساعٛخ انفصٕل فٙ عهٛٓى
 ستقوم مٌشٌؽان بما ٌلً:

 .دعم نماذج وشبكات قٌادة المعلمٌن فى جمٌع أنحاء الوالٌة، باإلضافة إلى دعم نماذج وشبكات المشرفٌن الربٌسٌٌن 

 .ا للمدارس والمحافظة علٌها  تطوٌر وتوفٌر التعلٌم المهنً لقادة المدارس فً إنشاء نماذج قٌادة موزعة استناد 

 والدعم المساعد لقٌادة المعلم والقٌادة الموزعة، بما فً ذلك نماذج  توفٌر اإلرشاد الذي أساسه األنشطة لمختلؾ النماذج
 التوظٌؾ واستراتٌجٌات التعوٌض.
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 انًغبءنخ 2

 A-F انذسخبد َظبو  2.0

ا إلى بٌانات من تقٌٌم ربٌع  7102على جمٌع المدارس ابتداء  من خرٌؾ عام  A-Fستتطبق مٌشٌؽان تظام الدرجات   (.7102)استناد 

 النظام المكونات التالٌة:وسٌتضمن هذا 

 الوزن المؤشر

 %99 الكفاءة

 %43 النمو

 جودة المدرسة/نجاح الطالب
)تشمل استمرارٌة المعلم/المدٌر؛ الؽٌاب المستمر للطالب؛ إكمال االعتماد 

والتسجٌل المزدوج(؛  IBو APو CTEالجامعً أثناء الدراسة الثانوٌة )

الوقت الذي ٌقضٌه الطالب فً الفنون الجمٌلة والتربٌة البدنٌة والموسٌقى 
 وسهولة االلتحاق بهذه المواد ))مؤشر أكادٌمً((

03% 

 %01 معدل التخرج

 01% (ELتقدم متعلم اللغة اإلنجلٌزٌة )

 %4 المشاركة

النهابً لهذه الدرجات سٌشكل التقٌٌم اإلجمالً لكل مدرسة. ٌتم تحدٌد أهداؾ كل كل مؤشر  سٌكون له مقابل فً الدرجات والمجموع 

% نتابج أسوأ خبلل أول 21% من المدارس نتابج أفضل وحققت 71مؤشر عند المبٌن الخامس والسبعٌن أي القٌمة التً حققت فٌه 

هدافها لكل مؤشر  خبلل السنة األولى من نموذج فً المابة فقط من المدارس سوؾ تحقق أ 71وبعبارة أخرى، هذا ٌعنً أن  سنة. 

ا ٌمكن تحقٌقه 21المساءلة هذا. ومع مرور الوقت، سٌكون الهدؾ هو أن تحقق  % من المدارس هذه األهداؾ. وهذا ٌخلق هدف ا طموح 

ستحصل المدارس على و  وستبقى األهداؾ ثابتة من سنة إلى أخرى حتى تعرؾ المدارس ما ٌتعٌن علٌهم العمل من أجله. لكل مؤشر.

 اعتماد مقابل التقدم الحاصل نحو هذه األهداؾ حتى ولو  لم ٌحققوا القٌمة المستهدفة بشكل كامل.

 انزٕصٚع انًزٕلع نهًذاسط 2.0.0

 النسبة المتوقعة للمدارس التً ستحصل على ذلك التقدٌر التقدٌر

A 12% 

B 18% 

C 11% 

D 02% 

F 03% 

مج تستند هذه األرقام المقدرة على بٌانات تقٌٌم العام السابق، مع تحدٌد األهداؾ عند المبٌن الخامس والسبعٌن لكل مؤشر، باستثناء البرا

 .21التً ُنقام فً المراكز التعلٌمٌة، بحجم عٌنة ٌبلػ 
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 انًدًٕعبد انفشعٛخ 2.0.1

  وإلدراج مجموعة فرعٌة فً حساب المساءلة فً كل مكونات النظام فٌما عداEnglish Learner Progress  التقدم فً تعلم"

ا. 11اللؽة اإلنجلٌزٌة" ، ٌجب أن تكون المجموعة الفرعٌة مكونة من   طالب 

  ولحساب مكونEnglish Learner Progress طبلب 01ٌكون هناك  "التقدم فً تعلم اللؽة اإلنجلٌزٌة" ، ٌجب أن. 

 ًَٕرج نجطبلخ انزمشٚش انًذسعٙ انًمزشحخ 2.0.2

فٌما ٌلً نموذج مبدأي من بطاقة التقرٌر المدرسً المقترحة. تعتزم مٌشٌؽان مواصلة العمل مع مجموعات ُمكرسة من اآلباء واألمهات 

 ابٌٌن.والمربٌن لتحسٌن التصمٌم بحٌث تكون واضحة تماما لآلباء واألمهات والمستخدمٌن النه
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 شفبفٛخ نٕحخ ٔخٕد أًْٛخ  2.1

  ا وكذلك إمكانٌة وصول اآلباء واألمهات بسهولة إلى المعلومات، ٌجعل من هناك اتفاق على أن دعم المساءلة الجماعٌة لنا جمٌع 
ا.  ٌ ا جوهر  وجود لوحة شفافٌة فً أي نظام مساءلة أمر 

  وٌجب أن تنسجم هذه اللوحة ذات الصلة بقانونESSA  فً عشرة حتى ٌكون لدٌنا لوحة موحدة واحدة. 01بلوحة 

  لدى مٌشٌؽان بٌانات طولٌة ممتازة وفرصة  لبلستفادة من كافة المعلومات التً لدٌنا بطرق جدٌدة من خبلل اإلببلغ عن
 المقاٌٌس التً تهم أولٌاء األمور وأفراد المجتمع واألطراؾ المعنٌة والمربٌن.

  أدناه. قد نجري تؽٌٌرات على هذه المؤشرات ونحن نواصل العمل مع األطراؾ المعنٌة ترد المؤشرات المقترحة فى الجدول
 من أجل تحسٌن هذه الخطة.

 عُبصش نٕحخ انشفبفٛخ 2.1.0

 المناخ المدرسً/الثقافة الوصول/اإلنصاف  االستعداد الجامعً

 استطبلعات المناخ/الطبلب توفر التكنولوجٌا االلتحاق اإلصبلحً

 عناوٌن الدعم توفر حصص الفنون الجامعًمعدل القبول 

الحصول على التعلٌم المبكر فً نظام المدارس  معدل إكمال ما بعد الثانوٌة
 الحكومٌة

 تعلٌق )جمع بٌانات جدٌدة(

 اإلبعاد مؤشرات فجوة التحصٌل معدل خرٌجً الثانوٌة المستعدٌن للجامعة

 

 الدراسٌة المتقدمةالدورات  مشاركة الكوادر التربوٌة مشاركة الطالب

 (APاكتملت دورة المستوى المتقدم ) فرص التنمٌة المهنٌة معدل التسرب من التعلٌم

 دخول/اجتٌاز اختبار المستوى المتقدم

 (CTEاكتمال برنامج التعلٌم المهنً والفنً ) تحدٌد المستوى المبلبم للكوادر التربوٌة إمكانٌة انتقال الطبلب

 إكمال دورة االلتحاق المزدوجة فاعلٌة المدٌر الحضور/الؽٌاب المتكرر

 (IBإكمال البكالورٌا الدولٌة ) فاعلٌة المعلم 

 

 ثذٚم يغبءنخ َظبو 2.2

  ال ٌقدم لها نظام المساءلة األساسً  -مثل المدارس الثانوٌة البدٌلة، مدارس الطبلب المذنبٌن  -ٌوجد عدد محدد من المدارس
 معلومات ذات قٌمة.

  التعلٌمٌة بمٌتشجان نظام مساءلة بدٌل ٌمكن أن تطبقه مدارس ذات خصابص معٌنة بدال من النظام األساسً.تطور اإلدارة 

 .وهذا سٌحمل تلك المدارس مسؤولٌة بناء على اإلجراءات األكثر اتصاال بالؽرض المذكور 

  نخطط الستهداؾ ذلك فً قانونESSA .وتسجٌله بالتزامن مع األنظمة الجدٌدة 
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 اإلضبفٙ انًٕخّ ٔانذعى انًٕخّ ٔانذعى انشبيم انذعى
ٌتطلب قانون "النجاح لكل الطبلب" أنه ٌجب على الوالٌات أن تحدد ثبلث فبات محددة من المدارس، باإلضافة إلى نظام المساءلة لكل  

 :المدارس

مدرسة ذات دعم موجه % أو 12% على األقل أو معدل التخرج منها أقل من 1مدارس الدعم الشامل: هً مدارس نسبتها  .0

 إضافً لم تنهً هذه الحالة فً إطار زمنً تحدده الوالٌة.

 مدارس الدعم الموجه: المدارس التً ٌقل فٌها أي مجموعة فرعٌة من الطبلب على نحو مستمر. .7

 دارس.% من بٌن الم1مدارس الدعم الموجه اإلضافً: هً المدارس التً بها مجموعة فرعٌة من الطبلب أداؤهم على األقل  .1

 ولكن فً هذا الوقت، تبلحظ والٌة مٌشٌؽان ما ٌلً:

  تركز رؤٌة مٌشٌؽان االستراتٌجٌة على البرمجة والتدخل على مستوى المنطقة التعلٌمٌة أو الهٌبة التعلٌمٌة المحلٌة، وذلك ألن
 المدارس تبقى داخل النظام، وتدعم األدلة أن التحسٌن على مستوى النظام ضروري للتطوٌر.

  عى مٌشٌؽان إلى االتفاق ألقصى درجة بٌن نظام المساءلة من ستسA  إلىF  وتلك العبلمات اإلضافٌة، ولذلك فهً ال تقدم

لندرج المنهجٌات بمجرد أن أ( نراجع اللوابح  7102منهجٌات لذلك فً الوقت الحالً. سنراجع تطبٌقنا بحلول خرٌؾ عام 

البٌانات لعمل منهجٌات جدٌدة، ج( نشترك فً مشاورات األطراؾ المعنٌة ونستخدم  Fإلى  Aالنهابٌة، ب( نشؽل النظام من 

 وتعلٌقاتهم حول هذه القضٌة بمفردها.

  تشجع والٌة مٌشٌؽان وزارة التربٌة والتعلٌم األمرٌكٌة أن تراعً استبعاد تلك المتطلبات اإلضافٌة للعبلمات، أو تسمح بمزٌد
تحدٌد المدارس ذات األداء المنخفض، التركٌز على المجموعات الفرعٌة  -ألهداؾ من المرونة للوالٌات فً طرٌقة إدماج تلك ا

 فً نظام المساءلة األساسً الخاص بنا. -والفجوات 
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 انزمٛٛى 3

األقران مبلحظة مهمة: الخطة المرفقة ال تتطلب منا تقدٌم أي شًء فً الوقت الحالً. ومن المتوقع أن تقدم الوالٌات أنظمتها لٌطلع علٌها 

 من خبلل تلك العملٌة.

ا ألن نصبح من أفضل  أعوام، فإننا نرٌد من طبلبنا )وفً النهاٌة موظفٌنا( أن ٌتحلوا بما ٌلً: الحرص؛  01والٌات فً ؼضون  01دعم 

ا، والقدرة  على وضع وحل المشكبلت؛ التفكٌر النقدي؛ والقدرة على العمل بشكل مستقل وفً مجموعات؛ والقدرة على التواصل جٌد 
األهداؾ وتحقٌقها. ولتحقٌق ذلك، فإننا نحتاج من الفصول أن تنشا هذه األنواع من فرص التعلم؛ ونحتاج لكوادر تربوٌة مؤهلة لدعم 

 الطبلب فً تعلم تلك المهارات؛ ونحتاج تقٌٌمات تقٌس هل الطبلب مستعدٌن للنجاح فً تلك المجاالت أم ال.

 
ا فً ذلك الوقت، تمتلك مٌشٌؽان م  عاٌٌر صارمة من أجل االستعداد للحٌاة المهنٌة والجامعة، ٌتبناها المجلس التعلٌمً بالوالٌة، وذلك دعم 

ا لتكون من أفضل   ٌ ا أساس ا على المستوى الوطنً والدولً، وتمثل تلك المعاٌٌر عنصر   ٌ ا تنافس  01لوالٌة مٌشٌؽان حتى تحتل مركز 

على ذلك األساس الصلب بالتركٌز على نموذجنا التعلٌمً الخاص بالتعلم األعمق أعوام. وٌجب أن نبنً  01والٌات فً ؼضون 

 والحرص على أن تشجع التقٌٌمات التعلم األعمق وتدعمه، والطلب من الطبلب أن ٌظهروا مجموعات أكبر من المهارات.

 
نى ومفٌدة لكل من المعلمٌن وأولٌاء األمور بالتحدث على نطاق أوسع، فإننا نرٌد تقٌٌم النظام الذي ٌقدم معلومات مبلبمة وذات مع

والطبلب ودافعً الضرابب. بعض المكونات األساسٌة لنظام مثل هذا النظام تتضمن ما ٌلً؛ النقاط المتعددة فً التعلٌقات على مدار 
وضع األهداؾ الفردٌة للطبلب. هناك العام، والقدرة على قٌاس النو خبلل العام، والتعلٌقات الفورٌة للكوادر التربوٌة والتً ٌمكن أن تدعم 

، وذلك بنقل بعض الوقت المستؽَرق فً التقٌٌم المحلً إلى تقٌٌم أكثر اتساق ا النظامهدؾ آخر وهو تقلٌل وقت االمتحان الكلً داخل 
 للوالٌة، باإلضافة إلى تقدٌم تلك المعلومات المفٌدة على مدار العام إلى الكوادر التربوٌة وأولٌاء األمور.

 انُظبو عٍ عبو يٕخض 3.0
 تتقدم مٌشٌؽان نحو نظام التقٌٌم التالً:

  هو نظام ٌتضمن تقٌٌم المعاٌٌر القٌاسٌة البلزمة فً فصل الخرٌؾ وتقٌٌم الشتاء االختٌاري؛ والمعاٌٌر القٌاسٌة الشاملة لفصل
 الربٌع.

 االبتكارٌة. تكامل الكتابة، وحل المشكبلت، وفرٌق العمل عبر النظام، واالستفادة من الحلول 

  ضرورة اختبارPSAT 8/9 .فً الصؾ الثامن على أنه اختبار لمحتوى الصؾ الثامن 

  اختبارPSAT 8/9 فً الصؾ التاسع وPSAT 10  فً الصؾ العاشر واختباريSAT وMSTEP  فً العلوم/الدراسات

 االجتماعٌة فً الصؾ الحادي عشر.

  تنفٌذ تقٌٌماتK-2 ا لمبادرات محو األمٌة فً وقت مبكر. البلزمة وفق ا لقانون مٌشٌؽان  دعم 

ا من العام الدراسً   .7104-7103تتوقع مٌشٌؽان أن تجري هذه التؽٌٌرات على نظام التقٌٌم لدٌنا بدء 

 ٚهٙ: يب انحبنٙ انٕلذ فٙ انزُفٛز اعزجبساد رزضًٍ  3.1

 .تحدٌد اإلطار المفصل للنظام وأي متطلبات الزمة متزامنة 

 ٌة.وسابل وإجراءات تعاقد 

 .االتساق مع معاٌٌر الوالٌة 
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 انًشَٔخ 3.2

 تطلب والٌة مٌشٌؽان من وزارة التربٌة والتعلٌم األمرٌكٌة أن توفر سبل المرونة إلتاحة منح التنازالت للهٌبات التعلٌمٌة المحلٌة حتى

لتقوم بذلك. ٌجب أن تبرهن الهٌبات % من الهٌبات التعلٌمٌة المحلٌة 1تستخدم نظام التقٌٌم االبتكاري الخاص بها. ونود أن نترك حتى 

خطة التعلٌمٌة المحلٌة على األداء القوي فً التقٌٌم المعٌاري على مستوى الوالٌة، وكذلك ٌجب أن تقدم لئلدارة التعلٌمٌة بوالٌة مٌشٌؽان 

ؾ سٌحرصون على أن ٌتمتع جمٌع تقٌٌم ملموسة لما سٌقومون به بالتوافق مع تقٌٌم الوالٌة، وكٌؾ أن هذه الخطة تدعم تعلم الطالب، وكٌ

تالً الطبلب بالمعاٌٌر العالٌة. وال تعتقد مٌشٌؽان أن تلبً هذه الخطة المتطلبات واللوابح الخاصة بالدلٌل الرسمً للتقٌٌم االبتكاري وبال

 تطرحه بشكل منفصل كجزء من التطبٌق األساسً.

 الغرض التوقٌت المواد اسم االختبار/النوع الصف

الخرٌؾ، )الشتاء  ، الرٌاضٌاتELA القٌاسًالمعٌار  4

اختٌاري(، المنهج 

 الشامل فً الربٌع

المعاٌٌر/قٌاس مدى التفوق، تعلٌقات الدورة 

  القصٌرة

الخرٌؾ، )الشتاء  ، الرٌاضٌاتELA المعٌار القٌاسً 3

اختٌاري(، المنهج 

 الشامل فً الربٌع

المعاٌٌر/قٌاس مدى التفوق، تعلٌقات الدورة 

  القصٌرة

 المعٌار القٌاسً 5

فً العلوم  M-PETSاختبار 

 والدراسات االجتماعٌة

ELA ،الرٌاضٌات ،

العلوم، الدراسات 

 االجتماعٌة

الخرٌؾ، )الشتاء 

اختٌاري(، المنهج 

  الشامل فً الربٌع

 المعاٌٌر/قٌاس مدى التفوق، تعلٌقات الدورة القصٌرة

 المعٌار القٌاسً 6

  

ELAالشتاء الخرٌؾ،  ، الرٌاضٌات(

اختٌاري(، المنهج 

 الشامل فً الربٌع

 المعاٌٌر/قٌاس مدى التفوق، تعلٌقات الدورة القصٌرة

 المعٌار القٌاسً 7

  

ELAالخرٌؾ، )الشتاء  ، الرٌاضٌات

اختٌاري(، المنهج 

 الشامل فً الربٌع

 المعاٌٌر/قٌاس مدى التفوق، تعلٌقات الدورة القصٌرة

)الرٌاضٌات  SPSE 3/4 اختبار 8

 (TLSو

)العلوم  M-PETSاختبار 

 والدراسات االجتماعٌة(

ELA ،الرٌاضٌات ،

العلوم، الدراسات 

 االجتماعٌة

/الجامعة SATعلى المسار الصحٌح لبلستعداد لـ  الربٌع

 والحٌاة المهنٌة

 9 PSAT 8/9 ELAعلى المسار الصحٌح لبلستعداد لـ  الربٌع ، الرٌاضٌاتSAT الجامعة/

 والحٌاة المهنٌة

01 PSAT 10 ELAعلى المسار الصحٌح لبلستعداد لـ  الربٌع ، الرٌاضٌاتSAT الجامعة/

 والحٌاة المهنٌة

اختبار الجدارة لوالٌة مٌشٌؽان  00

(SAT، WK، "M-STEP ًف "

 العلوم والدارسات االجتماعٌة(

ELA ،الرٌاضٌات ،

العلوم، الدراسات 

 االجتماعٌة

  المهنٌةاإلعداد للكلٌة والحٌاة  الربٌع

 




