
الشراكة والتقييم
يستهدف نموذج Pathways "المسارات" تحقيق 
خمسة نواحي من النتائج تشمل: الرعاية والتعليم 

والصحة والسالمة واالكتفاء الذاتي.  تعمل االدارة 
على التأثير على تلك النواحي من خالل الشراكات 
مع إدارة التعليم بوالية ميتشجان و ادارة الخدمات 

الصحية واالنسانية بوالية ميتشجان، ومؤسسة التنمية 
االقتصادية بوالية ميتشجان.  سُيجري مركز جونسون 

بجامعة جراند فالي التقييم من خالل منحة مقدمة من 
مؤسسة كيلوج.

عالوة على ذلك من خالل الشراكة القضائية المدرسية 
بوالية ميتشجان يمكننا التعاون مع المحاكم والمدارس 

والجماعات للقضاء على ظاهرة تسرب الطالب 
إلى السجون. يمكننا العمل معا لتوفير المرونة التي 

تحتاجها المدارس إلبعاد األطفال عن الشوارع 
والسجون وانتظامهم بالمدارس.

MDHHS success coach and attendance agent
 Phoenix Academy, Detroit, MI

 Pathways أظهرت دراسة استطالعية في مدارس
to Potential "المسارات لتحقيق القدرات" 

انخفاضا بنسبة %9 في  معدل الغياب الخطير وذلك 
في العام الدراسي 2013 - 2012.

 "لقد ساعدوني على االنتظام بالدراسة. 
وجعلوني ارغب في الحضور إلى المدرسة 

للتخرج."
- China Lowe
2014 Graduate, Flint School Community Schools
 Pathways to Potential
 Flint, Michigan

نواحي نشاط مدارس Pathways "المسارات"
ُيطبق برنامج المسارات لتحقيق القدرات حاليا في المدارس 

عبر الوالية مع وجود خطط للتوسع فيه. قم بزيارة موقع 
المسارات لتحقيق القدرات إليجاد مدرسة في مجتمعك أو  

لتتعلم كيف تصبح مشاركا في مدرسة المسارات.

لمزيد من المعلومات أو إليجاد مدرسة مسارات بالقرب منك، قم 
بزيارة أو االتصال بموقع:

www.michigan.gov/PathwaysToPotential
MDHHS-PathwaysToPotential@michigan.gov

  المسارات لتحقيق القدرات
#PathwaysToPotential 

لن تقوم ادارة الخدمات الصحية واالنسانية بوالية ميتشجان )م خ ص ب م( بالتمييز ضد أي 
شخص أو مجموعة من األشخاص بسبب العرق أو الدين أو السن أو البلد األصلي أو اللون 

أو طول القامة أو الوزن أو الحالة الزوجية أو المعلومات الجيينية أو النوع أو الميول الجنسي 
أو الهوية الجنسية أو التعبير الجنسي أو المعتقدات السياسية أو اإلعاقة.
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تكوين مسار للنجاح ألطفال 
وعائالت والية ميشيغان.

المسارات لتحقيق القدرات



 Pathways to Potential  ما هو برنامج
"المسارات لتحقيق القدرات" ؟

تستخدم ادارة الخدمات الصحية واالنسانية بوالية 
ميتشجان هذا النموذج من أجل: 1(االنخراط في 
المجتمع والعمل حيث يعيش الفرد المشارك: 2(

التعاون مع العائالت للتعرف على العوائق وإزالتها 
وربطها بشبكات الخدمات: و3(اشتراك شركاء 

المجتمع والمدارس في جهود لمساعدة العائالت على 
إيجاد مسار نجاحهم.

يجب أن تتعاون المجتمعات معا لتعزيز نجاح أطفال 
وعائالت والية ميتشجان.

تحتل والية ميتشجان المرتبة  رقم 40 في ترتيب تخريج 
طالب المدارس الثانوية على مستوى الواليات. 

#بلغ عدد الطالب المتغيبون عن المدارس 91,000 طالب 
في والية ميتشجان بالعام الدارسي 2012-2013 .

تبلغ نسبة طالب المدارس الثانوية في ميتشجان ممن ال 
يجيدون القراءة 44%. 

تبلغ نسبة السجناء في ميتشجان ممن غير الحاصلين على 
شهادة أو اختبار تطوير التعليم العام %49 عام 2012.

المصادر
مشروعات التحرير في التعليم، مركز األبحاث،2013، مجلة بريدج، 

اكتوبر2013:ميتشجان 2013، سجل بيانات إحصاء األطفال وقسم ميتشجان لتأديب 
وإصالح الجانحين.

إقرار وشهادة

لقد استمرت ادارة الخدمات الصحبة واالنسانية في بذل 
جهودا رائعة لمساعدتنا كي نحقق رعاية كاملة لألطفال. 
حيث توفر مستوى إضافي من دعم الطالب والعائالت 

والمدارس كي تساعدتنا على نجاح األطفال.

- Janice Davis, Principal
Northern Academy, Flint, MI

Autumn O. and Emily A., 5th graders
Woodrow Wilson Elementary, Port Huron, Michigan

يحظى األطفال في والية ميتشجان بإمكانيات عظيمة.
يمكنك مساعدتهم لتحقيقها.

العمل في المجتمع
تتشارك ادارة الخدمات الصحية واالنسانية بوالية 

ميتشجان مع المدارس في تحسين التحصيل 
الدراسي.

في ظل وجود مكاتب بالمدارس، يضمن مدربو 
النجاح وفريق الدعم والعاملون بالمدرسة تحقيق 

جميع األطفال ألقصى قدراتهم الدراسية.

التعاون مع العائالت
نعالج كافة عوائق الحضور المدرسي.

يتعاون مدربو النجاح مع العائالت للتغلب على 
أزمات اإلسكان وإغالق المرافق ونقص الطعام 

وموضوعات أسرية تعيق التعلم بالمدرسة.

انخراط الشركاء من أجل النجاح
ُتعد ادارة الخدمات الصحية واالنسانية بوالية 
ميتشجان حلقة الوصل بين المدرسة وشركاء 

المجتمع.
نستعين بالمؤسسات التجارية والمنظمات الدينية 
ومقدمي الخدمة وآخرون لتعزيز دعم العائالت 

بالمدارس. يعطي ذلك للمعلمين  الحرية في بذل 
قصارى جهودهم. 

أولياء األمور وأعضاء المجتمع اتصل بمدرب النجاح أو 
المنسق بمدرسة المجتمع في مدرستك المحلية للتطوع أو 

المساعدة في التخطيط لمناسبات تكافئ الحضور الجيد.

مؤسسات تجارية ومنظمات هناك دائما حاجة لتوفير الوقت 
والموارد لتلبية االحتياجات المطلوبة وتوفير الدعم والحوافز 

للطالب وعائالتهم لمساعدتهم على البقاء في المسار الصحيح.

منظمات دينية من خالل تبني رسالة المدرسة يمكنك تقديم 
المساعدة ودعم  حاجة الطالب وعائالتهم للنجاح على نحو 

يقوي المجتمع  ويكافئ األفراد الخاصة بك.

اتصل بمكتب ادارة الخدمات الصحية 
واالنسانية في مدرستك أو مقاطعتك 

اليوم لمعرفة كيفية مشاركتك!

المسارات لتحقيق القدرات في 
المدارس 

"
"

 School principal and Pathways to Potential staff working together at
Lincolon Elementary School in Warren, Michigan


