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المبادرة رقم 1
ضمان قراء أقویاء بالصف الثالث



ضمان قراء أقویاء بالصف الثالث
تسریع الجھود على مستوى المدینة لضمان معرفة القراءة والكتابة لجمیع طالب الصف الثالث

رؤیة أوكالند لقرائھا األقویاء ھي رؤیة مبھجة. سیكون لدى جمیع الطالب سیطرة على قوة محو األمیة كوسیلة للتعبیر الشخصي والفرص االقتصادیة والقیادة.

سیكون الطالب قادة في الفصول الدراسیة التي یشعرون فیھا باألمان والتواصل واالنتماء. ستكون ھذه المساحات حیة مع مجتمع من نماذج محو األمیة ، حیث یقود الطالب مناقشات أكادیمیة غنیة حول 
نصوص معقدة ومثیرة لالھتمام تعكسھم وثقافاتھم ومجتمعاتھم. سیكون الطالب متحمسین لتحدي أنفسھم ، واثقین بما یكفي في مھاراتھم لیكونوا قادرین على دفع أنفسھم ودعم بعضھم البعض في نموھم.

سیكون ھذا ممكًنا ألن كل طالب سیتلقى تعلیمات القراءة القائمة على البحث منذ اللحظة التي یطأ فیھا قدمھ المدرسة ، وسد الممارسات المناھضة للعنصریة وعلم القراءة والكتابة. یتضمن ذلك دروًسا ھادفة 
وجذابة تركز على المھارات األساسیة ومصممة لتلبیة احتیاجات جمیع الطالب وھي مصممة لتلبیة احتیاجات جمیع الطالب. سیتم إشراك الطالب في التدریس على مستوى الصف ، مع السقاالت المناسبة ، 
ودعم المجموعات الصغیرة ، واالستراتیجیات متعددة اللغات من أجل ضمان اإلتقان. سیشعر المعلمون بأنھم قادرون على تصمیم وتنظیم ھذه التجارب الصفیة بسبب التدریب والدعم المدروس من اإلداریین 

والمدربین والمعلمین األقران. سیكون وقت التخطیط لتعلیم محو األمیة متوائًما مع الحاجة.

سنكون مجتمع قراءة نابًضا بالحیاة على مستوى المدینة ، مع منظمات مجتمعیة تتماشى لتسریع محو أمیة الطالب ، وتقرأ العائالت والمجتمعات مًعا. ستستثمر المقاطعة في قیادة اآلباء ، وتحفیز قدرتھم على 
أن یصبحوا سفراء محو األمیة. ستفھم العائالت المناھج الدراسیة ، وجودة تعلیم القراءة والكتابة ، وعلم القراءة ، وطرق دعم أطفالھم والشراكة مع معلمھم. ستكون العائالت والمعلمون وقادة المجتمع متعاونین 

في خدمة محو األمیة لدى أطفالنا.



مجال التركیز 1
دعونا نتواءم!

توضیح أدوار المدارس والمنطقة واألسر والمنظمات المجتمعیة ، وتحسین مواءمة التعلیم والخدمات عبر المدارس إلثارة الحماس بشأن القراءة والكتابة في جمیع أنحاء المدینة

عناصر عمل السنة 1 المخرجات الرئیسیة

إنشاء رؤیة على مستوى المدینة لممارسات اللغة ومحو األمیة عالیة الجودة التي تتوافق مع 
معلمي PK-5 ، واألسر ، والمنظمات الشریكة ، والعمل الخیري

 OUSD اعتماد المناھج الدراسیة والتعبیر عن التوافق مع إطار عمل اللغة ومحو األمیة في
؛ نماذج واضحة للقراءة والكتابة والقراءة والكتابة (ثنائیة اللغة) ؛ عملیات البحث الشائعة عن 

تعلیمات الجودة والجداول الیومیة

بناء الخطط والبنیة التحتیة لمشاركة البیانات عبر النظام البیئي من أجل تحدید مجاالت 
الحاجة

خطط بیانات المجتمع ، تتضمن تعریفات موسعة للبیانات التي ال تقدر النتائج فحسب ، بل 
الخبرات

قم بإنشاء خریطة أصول المجتمع لفھم الموارد ومواءمتھا خریطة أصول المجتمع ، تسلط الضوء على نقاط القوة في تنوعنا اللغوي والثقافي



عناصر عمل السنة 1 المخرجات الرئیسیة

قم بإجراء مقابلة مع المنظمات المحلیة ألولیاء األمور لفھم أولویات التعلیم والعدالة 
االجتماعیة في الفترة 22-2021

إضافة منظمات أم إضافیة إلى مجموعة عمل محو األمیة أو إدراج مدخالتھا في خطة التنفیذ 
؛ خطة لمواءمة المنظمات األم في خدمة محو األمیة المبكرة

تعیین وتدریب مدرسین متنوعین ومتعددي اللغات لمحو األمیة في األسرة لدعم الفصول 
الدراسیة والمنظمات المجتمعیة

مدرسین مدربین تدریبا جیدا

توفیر تدریب محو األمیة متعدد اللغات لآلباء مع منھج واضح یركز على نطاق وتسلسل 
التعلم الذي یمكن الوصول إلیھ

منھج تدریب محو األمیة لألسرة یعكس المتعلمین متعددي اللغات

وظِّف منسقي اتصاالت الوالدین الذي یركز على بناء قیادة محو األمیة لدى الوالدین تم تعدیل نموذج "ریتش" لیشمل مدارس إضافیة

زیادة دعم محو األمیة المجتمعیة ، مثل مساحات محو األمیة والمتحدثین الضیوف واألحداث 
المرتبطة ثقافًیا

توافر وسائل محو األمیة

مجال التركیز 2
ضع العائالت في مقعد القیادة!

زیادة قدرة الوالدین واألسرة على مناصرة محو األمیة ودعمھا وبناء شراكات أقوى بین المنزل والمدرسة



مجال التركیز 3
استثمر في معلمینا!

ضمان حصول المعلمین على التدریب والتطویر المھني الذي یحتاجون إلیھ لتنمیة ممارستھم والتعلم من معلمینا أثناء قیامھم بتنفیذ المناھج والممارسات القائمة على األبحاث

عناصر عمل السنة 1 المخرجات الرئیسیة

PK-5 توفیر مناھج ومواد تقییم عالیة الجودة لجمیع المعلمین لتحفیز التوافق والتماسك في نطاق وتسلسل منھج PK-5 للغة ومحو األمیة ؛ معالم الطالب الحاسمة لكل صف ؛ نظام التقویم 
والتقویم على مستوى المنطقة

تنفیذ نظام دعم قوي ، بما في ذلك التدریب األساسي في المناھج الدراسیة ، وبحوث القراءة ، 
وممارسات اإلنصاف ، والتدریب والتعاون المستمر

خطط التعلم المھنیة. مالحظات المعلمین والمعلمین على التأثیر

زیادة وقت المعلم للتطویر المھني (PD) ، ومراقبة األقران (خاصًة المعلمین الذین لدیھم فجوات 
في المساواة في معرفة القراءة والكتابة) ، والتعاون ، والتخطیط

زیادة الوقت في 2021-22 ؛ تخطط للتوسع في 2022-23 ؛ PD للتكیف مع المنھج الجدید 
وسد أي ثغرات

زیادة عدد الموظفین والتدریب من أجل التمایز ، بما في ذلك التدریس والدعم المستھدف 22-2021 التوظیف وخطط التطویر المھني ؛ استخدام البیانات الستھداف الدعم

تطویر وتحسین ھیاكل القیادة على مستوى المنطقة للمعلمین ومدیري المدارس للمشاركة في 
قیادة التخطیط

العضویة واألدوار والمسؤولیات



مجال التركیز 4
استخدم البیانات التخاذ أفضل القرارات!

استخدام البیانات لتخصیص الموارد بشكل عادل ، ودعم التنفیذ الفعال لتعلیم القراءة األساسي ، واالحتفال بالنمو ، والتعلم من أفضل الممارسات

عناصر عمل السنة 1 المخرجات الرئیسیة

العمل مع العائالت إلنشاء والتواصل واستخدام لوحة معلومات صدیقة للمجتمع لمجاالت التركیز 
األربعة لتتبع ما إذا كنا نحرز تقدًما في الخطة االستراتیجیة

لوحة بیانات محو األمیة متاحة للجمھور ، بما في ذلك بیانات حول تطویر اللغة اإلنجلیزیة

 K-5 العمل مع المعلمین والمدیرین إلنشاء ، وجمع ، والتواصل ، واستخدام البیانات في تنفیذ منھج
ELA الجدید

لوحة قیاس تنفیذ المناھج الدراسیة التي تتضمن الشروط والمؤشرات (مثل النسبة المئویة للمعلمین 
المدربین)

العمل مع العائالت إلنشاء أدوات فعالة إلیصال البیانات حول تقییمات قراءة أطفالھم التي تنقل ملكیة 
التقدم بین المعلمین والمدارس والطالب والعائالت

نموذج ونھج جدیدان لقسم بطاقة تقریر K-3 لـ ELA جاھز للتجریب ؛ خطة قراءة مخصصة 
صدیقة لألسرة تستند إلى بیانات التقییم

اجمع شھادات من أفراد المجتمع ذوي البشرة السمراء والبنیون ومتعددي اللغات التي تحكي قصًصا 
عن ضرورات وفرص محو األمیة في أوكالند

بنك من مقاطع الفیدیو والشھادات من أفراد المجتمع یمكن استخدامھا كجزء من الحملة على مستوى 
المدینة والتطویر المھني



المبادرة رقم 2
دعم الخریجین األقویاء



دعم الخریجین األقویاء
تطویر المھارات األساسیة لتأمین النجاح بعد المرحلة الثانویة

رؤیة أوكالند للخریجین األقویاء ھي رؤیة یتم فیھا تمكین الطالب بالمھارات والمعرفة والفرص ، جنًبا إلى جنب مع رؤیة واضحة ألنفسھم بعد المدرسة الثانویة لالنتقال بنجاح واالزدھار في فرصة ما بعد 
المرحلة الثانویة. یتم تمكین أولیاء األمور واألوصیاء بالمھارات والمعرفة الالزمة لدعم ومناصرة طالبھم للتخرج بما یحتاجون إلیھ لمتابعة رحلتھم بعد المرحلة الثانویة.

سینخرط الطالب في عمل متكامل ومتعدد التخصصات وحقیقي وذو صلة مع أقرانھم وشركاء الصناعة باإلضافة إلى تطویر وممارسة وتعمیق المھارات والمعرفة الفنیة واألكادیمیة والتطبیقیة ، وبالتالي 
سیتخرجون بمھارات تقنیة قابلة للتوظیف وأھلیة الكلیة. سوف یمارسون كونھم متعلمین مرنین ، وزمالئھم في الفریق التعاوني ، وقادة المجتمع ، والمفكرین النقدیین ، وحل المشكالت اإلبداعي في أماكن 

العمل ، والمساحات المدنیة ، وأماكن أخرى حیث یمكنھم معالجة مشاكل العالم الحقیقي

سیتم التعلیم داخل وخارج الفصل الدراسي بالشراكة مع المنظمات المجتمعیة والوكاالت المحلیة وشركاء الصناعة في المدینة والقطاع الخاص ؛ ستستمر الفرص والعالقات بین الطالب والشركاء بعد المدرسة 
الثانویة.

سیتم استھداف المدارس عالیة المخاطر / عالیة المكافآت للبنیة التحتیة العمیقة والشخصیة والمستدامة لدعم وخدمة احتیاجات الموقع المحددة للطالب واألسر والمعلمین.



مجال التركیز 1
الطالب المتمكنین على استعداد للنجاح بعد المرحلة الثانویة

مواءمة األنظمة لضمان قدرة الطالب على الحصول على شھادات و / أو ائتمانات جامعیة و / أو تدریب مھني من خالل إكمال المسار وزیادة عدد الطالب الذین ینتقلون بنجاح إلى 
فرصة ما بعد الثانویة

عناصر عمل السنة 1 المخرجات الرئیسیة

تطویر سلسلة متصلة من الصف التاسع إلى الثاني عشر للوعي الجامعي والوظیفي واالستكشاف 
واإلعداد

زیادة جودة وتكامل المناھج الدراسیة التي تبدأ في الصف التاسع

تعاون مع مقاطعة بیرالتا والصناعة لتصمیم ائتمانات وشھادات جامعیة مبكرة تتوافق مع 
التوظیف قصیر األجل أو الفوري

زیادة عدد الطالب الذین یحصلون على ائتمانات جامعیة وشھادات معترف بھا في المجال قبل 
التخرج

ضمان الوصول العادل إلى الكلیة وفرص العمل من خالل مراقبة البیانات والدعم واسع النطاق ؛ 
التعاون مع الشركاء لالستفادة من الموارد لدعم نجاح الطالب

زیادة عدد الطالب المشاركین في فرص التعلم الغنیة ذات الصلة القائمة على العمل واالنتقال 
بنجاح إلى فرص ما بعد المرحلة الثانویة

إنشاء مركز توظیف مركزي وموارد متوافقة بعد OUSD لتوصیل الطالب بشكل أفضل 
بخبرات التوظیف المدعومة قبل وبعد التخرج

زیادة عدد الطالب الذین ینتقلون بنجاح إلى فرص عمل

تنفیذ ارتباطات ربع سنویة للطالب وأولیاء األمور / األوصیاء تركز على زیادة الوعي بالمسار 
والفرص الوظیفیة (بدًءا من المدرسة اإلعدادیة) ، ومتطلبات التخرج واالمتیاز والكلیة والوظیفة

تم تمكین الطالب وأولیاء األمور / األوصیاء الذین یمكنھم الوصول إلى األحداث المركزیة 
لمشاركة أولیاء األمور / الطالب وقادرین على حضورھا



عناصر عمل السنة 1 المخرجات الرئیسیة

زیادة عدد الطالب الذین ھم على المسار الصحیح للتخرج والمؤھلین من A-G تحسین أنظمة مراقبة البیانات لتطویر نظام اإلنذار المبكر والتدخل 

زیادة التدخالت األكادیمیة والدعم الفردي مثل التدریس والتوجیھ والدعم الشامل اآلخر في 
الصف التاسع

زیادة وإدماج التدخالت األكادیمیة والدعم الشامل في المساحات األكادیمیة الحالیة

االستثمار في التوظیف ومواءمة الدعم الشامل (مثل المستشار ومدیر الحالة ومنسق العدالة 
التصالحیة والصحة العقلیة واإلداریین) في المدارس ذات االحتیاجات األكبر

زیادة المراقبة والتدخل حول تقدم الطالب

مجال التركیز 2
الدعامات المستھدفة

االستثمار في وإنشاء أنظمة للدعم المستھدف للطالب األكثر تھمیًشا



تعلم العالم الحقیقي المتكامل
تعمیق تكامل التعلیم الفني المھني وفرص التعلم القائم على العمل مع مجاالت المحتوى األساسیة لدینا داخل جدران المدرسة وخارجھا لضمان تجربة تعلیمیة ذات صلة وأصیلة للطالب

عناصر عمل السنة 1 المخرجات الرئیسیة

التطویر المھني والدعم المستمر لممارسات محو األمیة والجبر 1 عالیة الجودة ومتكاملة في 
الصف التاسع

معرفة المعلم ومھاراتھ وفاعلیتھ الجماعیة حول تعلیم الریاضیات والقراءة والكتابة المنصفین

دعم مجموعة من المعلمین لتطویر معاییر أداء المھام المتوافقة مع المعاییر والخطوة للصف 
العاشر والتي تدمج المحتوى األساسي والتعلیم الفني المھني والتعلم القائم على العمل

تطویر معیار أداء من الدرجة العاشرة معایرة وعالیة الجودة ومحاذاة المسار

توسیع وتعمیق مشاركة المعلمین في مجال التعلیم الفني األكادیمي والمھني والمضیفین مشاركة المعلم في التدریب الخارجي في الصناعة ؛ المنھج الذي یعكس تعلم المعلم ؛ مضیفو 
الصناعة المتفانون الذین أصبحوا شركاء عمیقین

تنفیذ برمجة تعلیم الخبرة في العمل في المدارس المركزة لدعم التعلم األعمق والساللم المھنیة 
للطالب العاملین

المدارس التي تنفذ برامج تعلیم عمل عالیة الجودة تؤدي إلى زیادة عدد الطالب في الوظائف 
المدعومة

تحدید ودعم مجموعة من المدارس المركزة لتنفیذ برامج تدریب قویة وعمیقة على مدار العام ، 
بما في ذلك الدعم المتمیز للتدریب الداخلي المدفوع األجر والدعم لضمان وصول الطالب 

ونجاحھم

زیادة عدد الطالب في فترات التدریب على مدار الفصل الدراسي أو العام



المبادرة رقم 3
إنشاء مدارس مبھجة



إنشاء مدارس ملھمة
إعادة تصمیم المدارس لتكون أماكن للفرح والشمول والجمال

في رؤیة أوكالند ، یشعر الطالب باألمان والترحیب والتحرر في بیئاتھم الیومیة - في المنزل والمدرسة والمجتمع - وھم مشاركین نشیطین في نجاحھم األكادیمي واالجتماعي العاطفي. سیتفھم الطالب 
وعائالتھم القوة والخیارات التي لدیھم في مدرستھم وفي مجتمعھم.

ستضمن العائالت والمعلمون وأعضاء المجتمع والشركاء بشكل جماعي حصول الطالب على الفرص والموارد للبناء على ھویاتھم الفریدة وتحدید رؤاھم الخاصة لتجربة تعلیمیة جمیلة وممتعة وشاملة في 
مجتمعنا متعدد الثقافات واألعراق ومتعدد اللغات.

سیعمل المعلمون مع الطالب الملونین والمجتمع والشركاء وأولیاء األمور والعائالت لتصمیم تجارب تعلیمیة تؤكد الثقافات واللغات واألعراق والھویات العرقیة لطالبھم. سوف یتعاونان مًعا لبث الفرح 
والجمال في جمیع بیئات التعلم ، وسیكون الطالب متحمسین للتعلم.

ستستخدم المدارس والمجتمعات الممارسات التصالحیة التي تدعم ھویات الطالب لتعزیز عالقات الثقة بین الطالب والمجتمع والموظفین. سیتم التعامل مع النزاع ، عندما ینشأ ، بطرق إصالحیة واستخدامھ 
كفرصة لبناء التعاطف والتفاھم والتضامن عبر مجتمع المدرسة



مجال التركیز 1
الممارسات التصالحیة

ضمان دمج الممارسات التصالحیة حًقا في نسیج مدارسنا ، مع مراقبة التنفیذ

عناصر عمل السنة 1 المخرجات الرئیسیة

زیادة قدرة المعلم لخلق بیئات التعلم التصالحیة سلسلة التعلم المھني للعدالة التصالحیة للمعلمین في أدوار متعددة

تطویر وتنفیذ ھیاكل قیادة األقران لزیادة قدرة الطالب على تسھیل الممارسات التصالحیة مع 
أقرانھم

ھیاكل قیادة األقران في المكان

تنفیذ استراتیجیات العودة إلى المدرسة اإلصالحیة وبناء المجتمع للطالب والمعلمین مناھج لتسھیل إعادة بدء المدرسة التصالحیة



عناصر عمل السنة  المخرجات الرئیسیة

تطویر وتنفیذ سلسلة التعلم المھني لزیادة قدرة المعلم على تنفیذ الممارسات المستدامة ثقافًیا سلسلة التعلم مصممة ، مع االستشارات كھیكل محتمل

تطویر المشاریع النھائیة التي تعكس تعلم الطالب ومجاالت االھتمام لزیادة الفرص للطالب 
إلثبات تعلمھم بطرق جدیدة ومبتكرة

مجموعة مشتركة من المشاریع النھائیة لكل مستوى صف تم تطویرھا بواسطة شركاء 
المجتمع والمعلمین

تطویر وتنفیذ فرص االحتفال بالفرح والجمال "أسبوع المدینة الفرح" على مستوى المقاطعة الذي یحتفل بالمدارس ویكرم المجموعات 
المحددة التي یخطط لھا الشباب والموظفون والشركاء

مجال التركیز 2
ممارسات مستجیبة ثقافًیا ومستدامة لغوًیا

خلق ممارسات الترحیب والعمل المتعمد حول التحیز والعنصریة



مجال التركیز 3
التمركز واالستماع إلى الشباب

إشراك الشباب بشكل حقیقي وإشراكھم كقادة في تجربتھم التعلیمیة وتركیز تجارب وأصوات الشباب األسود والبني والعائالت لتحدید الفرح والجمال واالندماج مع بناء إجماع المجتمع

عناصر عمل السنة  المخرجات الرئیسیة

قم بتوسیع الزیارات المنزلیة لضمان شعور الطالب واألسر بالترحیب والمشاركة عند عودتھم 
إلى المدرسة

توسع مشروع الزیارة المنزلیة ألولیاء األمور والمعلمین لیشمل مدارس إضافیة ذات معدالت 
غیاب عالیة

قم بإجراء توعیة فردیة للطالب الذین یعانون من حاالت الغیاب المرتفعة للتأكد من أن جمیع 
الطالب لدیھم عالقة مع شخص بالغ مھتم على األقل

تم تحدید الطالب الذین یعانون من حاالت الغیاب العالیة وتزویدھم بواحد على األقل مما یلي: 
التوعیة الفردیة و / أو الزیارات المنزلیة للترحیب بالعودة إلى المدرسة ؛ مرشد / مدیر حالة ؛ 

خطة لدعم الطالب الفردي للسنوات المقبلة

اجمع تعلیقات إضافیة من الشباب والعائالت مقابالت التعاطف مع الطالب واألسر حول تعریفاتھم للفرح والجمال واالندماج



مجال التركیز 4
بیئة بدنیة

تسھیل مساحات التعلم الممتعة من المنزل إلى المدرسة ؛ تصمیم الفصول الدراسیة ومساحات التعلم والفرص التي تقدر الفرح وطرق التفكیر المتعددة وتوفر مساحات للمجتمع للتجمع واالحتفال ببعضھم البعض ؛ وتوسیع المساحات الخارجیة للشباب

عناصر عمل السنة  المخرجات الرئیسیة

إنشاء مساحات تعلیمیة ممتعة تحدید فرص زیادة مساحات الفن أو الموسیقى في المباني المدرسیة

زیادة فرص المجتمع للوصول إلى المرافق المدرسیة للمشاركة واالحتفال قیم االھتمام أو الفرص للتفاعل مع حي المدرسة

.Measure Y استفد من الفرصة إلنشاء مرافق مبھجة وجمیلة باستخدام أموال تأكد من أن خطط القیاس Y تعكس الفرح والجمال واالندماج مع مدخالت المجتمع



المبادرة رقم 4
تنمیة طاقم عمل متنوع ومستقر



تنمیة طاقم عمل متنوع ومستقر
یعكس جذب الموظفین واالحتفاظ بھم التنوع الغني في أوكالند

رؤیة أوكالند للمعلمین ھي استمرار للدعم الذي یطور مسارات قویة في التدریس والنمو المستدام والتنمیة للمعلمین. نحن نعمل عند تقاطع مراحل تطویر المعلم وأربعة مجاالت تركیز أساسیة: 
الشراكات ، والمسارات ، وھیاكل الدعم القائمة على التقارب ، وشروط تعلم المعلم ونموه.

مراحل التنمیة:
سیتم إلھام المعلمین الطموحین من Black and Brown في المدرسة الثانویة أو الكلیة من خالل مسارات واضحة مع المشاریع ذات الصلة والدعم المنظم ، مثل البرمجة الصیفیة وفرص 

العمل. سیتم دعمھم من قبل موظفي االستعداد للكلیة والمھنیة في ھیكل األكادیمیة ، من قبل منسق التعلم القائم على العمل والمستشارین ، ومن قبل معلمیھم الملونین.

سیكون لدى المدرسین الطامحین من Black and Brown الحاصلین على درجة البكالوریوس إحساس واضح بتوجھاتھم ، مع مسار إلى برنامج االعتماد ، مدعوًما بھیاكل مثل نماذج 
المجموعات ، واإلقامات ، والموجھین المخضرمین المدفوعین ، وفرص اكتساب الخبرة في العمل في مجال التعلیم و بناء عالقات مع مواقع المدارس. سیتم تشجیعھم على التفكیر في نموھم على 

المدى الطویل من خالل التخطیط الوظیفي والتعرف على المسارات في التعلیم.

سیختبر مدرسو Black and Brown في بدایة حیاتھم المھنیة دخوًال شخصًیا وعالئقًیا إلى التدریس. سیكون لدیھم دعم من مستویات متعددة من النظام ، من مجموعات التقارب التي تنظمھا 
المنطقة وبرامج توجیھ المعلمین الجدیدة إلى أنظمة الدعم على مستوى الموقع. سیكون لدیھم خطة تطویر مھني (PD) لدعم اكتفائھم الذاتي مع كل من التطویر المھني التأسیسي الشامل والتعلم الفردي 

في مجاالت المحتوى ذات االھتمام ..

سیشعر المعلمون المخضرمون الممارسون من Black and Brown بالتقدیر لخبرتھم ، والتقدیر لثقافاتھم ، والنجاح في جھودھم ، واالحترام في صنع القرار. سیكونون جزًءا من مجتمع متصل 
من خالل مجموعات التقارب ومجتمعات الممارسة واألقران والزمالء والمدربین في الموقع. إن تخطیط الوقت ، ومساحة التفكیر ، ومالحظات األقران ، وخطة التطویر الشخصي الشخصیة ستدعم 

النمو المستمر لممارستھم ، باإلضافة إلى فرص النمو المستمر إلى قیادة أكبر كمعلمین ذوي خبرة.



مجاالت التركیز
یتم إحیاء كل مجال من مجاالت التركیز عبر مراحل تطویر المعلم 

لتلبیة احتیاجات وفرص المعلمین في تلك المرحلة من حیاتھم المھنیة. 
تعمل مجاالت تركیزنا أیًضا على زیادة عمل التأثیر الجماعي المطلوب 

للنمو الفعال ودعم القوى العاملة الدینامیكیة والتمثیلیة للمعلمین.



مجال التركیز 1

یطمح المعلمون األسود والبني في المدرسة الثانویة أو الكلیة

عناصر عمل السنة 1 المخرجات الرئیسیة

الشراكھ

تطویر فریق عمل في المنطقة والمجتمع مع قادة من نظام التعلیم المرتبط ، ونظام كلیة بیرالتا 
، والموھبة ، وشبكة المدارس الثانویة إلنشاء نموذج مجموعة المدارس الثانویة للمعلمین 

الطموحین

قائمة كبار السن المتخرجین الذین یسعون للحصول على وظائف في التدریس ؛ ربط 
المھتمین بالوظائف المتاحة في المنطقة ؛ اجتماعات ربع سنویة لتقییم التقدم المحرز

بناء الخطط والبنیة التحتیة لمشاركة البیانات عبر النظام البیئي من أجل تحدید مجاالت 
الحاجة

قم بتطویر قائمة بخریجي OUSD الذین ھم معلمین طموحین ، مع مقاییس مراقبة التقدم 
وضمان الدعم بمرور الوقت

الممرات

قم بإنشاء خریطة أصول المجتمع لفھم الموارد ومواءمتھا فرص التعلم الموسعة المتاحة لطالب الجامعات المحلیة المھتمین بمسار التدریس ؛ موقع 
یسلط الضوء على الفرص



عناصر عمل السنة 1 المخرجات الرئیسیة

الشراكھ

استكشف إنشاء برنامج اعتماد مدرس OUSD داخلًیا یستھدف مجاالت المواد ذات 
االحتیاجات العالیة (على سبیل المثال ، مواد ثنائیة اللغة متعددة ، تعلیم خاص معتدل / معتدل)

دعم تسجیل المعلمین الطموحین في اإلعداد لالختبار مع توفر قسائم االختبار

الممرات

تطویر شراكات مع الجامعات المحلیة لتوفیر مسارات واضحة لتخریج كبار السن للعمل في 
OUSD

OUSD قائمة شركاء الجامعات المحلیة والطالب الباحثین عن عمل في

مجموعات التقارب

وفر فرًصا جماعیة منظمة مع الموجھین ، ودعم االختبار ، والدعم المالي ، والتطویر المھني 
، والمجتمع ، وبناء العالقات

فرص التعلم الموسعة المتاحة لطالب الجامعات المحلیة المھتمین بمسار التدریس ؛ موقع 
یسلط الضوء على الفرص

التعلم المھني

تأكد من أن التحضیر لالختبار متاح ومدفوع ، بما في ذلك قسائم االختبار وتدریب ودعم 
الترخیص

قائمة بالمعلمین الطموحین مدعومین باإلرشاد واالستشارة وفرص العمل

مجال التركیز 2

یطمح المعلمون السود والبني الحاصلون على درجة البكالوریوس



مجال التركیز 3

مھنة مبكرة أسود أو مدرس التیني
عناصر عمل السنة 1 المخرجات الرئیسیة

الشراكھ

قم بتوسیع الشراكات مع خبراء االعتماد لتوفیر إعداد محسن لالختبار للمعلمین الحالیین الذین ال 
یزالون یعملون للحصول على أوراق اعتماد تعویض جمیع المعلمین عن تكلفة تقییمات 

االعتماد.

المعلمون یجتازون امتحانات الترخیص ویحرزون تقدًما في طریقھم للحصول على اعتماد 
كالیفورنیا

الممرات

 Black تطویر برنامج مسار یدمج اإلرشاد القوي والتدریب والدعم التعلیمي للمعلمین من
and Brown الذین یتابعون مسارات ترخیص بدیلة

مجموعة من المعلمین المدعومین في السعي للحصول على ترخیص بدیل

قم بتطویر المجتمع واالنتماء بین المعلمین الجدد الذین دخلوا من خالل أحد مسارات تنمیة 
OUSD 9 المعلمین الخاصة بنا من

استراتیجیة اتصاالت معاد تصمیمھا تسلط الضوء على المسار ونقاط الدخول المتوافقة ، مع 
وضع المعلمین المحتملین من السود والبني في االعتبار ، بما في ذلك المعلمین من خلفیات 

لغویة متنوعة مثل اإلسبانیة ومام والعربیة



مجال التركیز 3

مھنة مبكرة أسود أو مدرس التیني
عناصر عمل السنة 1 المخرجات الرئیسیة

مجموعات التقارب

قم بتطویر مجموعة ھیاكل الدعم القائمة على التقارب المتاحة للمعلمین الجدد كعناصر أساسیة 
ألنظمة التعلم المھنیة الخاصة بھم

مجموعة متنوعة من ھیاكل الدعم القائمة على التقارب لمعلمي Black and Brown في 
بدایة حیاتھم المھنیة

التعلم المھني

االستفادة من الموارد الجماعیة لتطویر أنظمة منسقة للتعلم المھني واإلرشاد المتمایز للمعلمین 
في بدایة حیاتھم المھنیة

تستخدم الرؤى من قادة المدارس لتطویر مجموعة مشتركة من الممارسات ؛ الموجھین ذوي 
الخبرة للون وغیرھم من القادة الداعمین لمبادرات التنوع ؛ مجموعة متباینة من الدعامات 

المركزیة ؛ تجربة سلسلة تعلیمیة مھنیة لمدة عام حول ممارسات التدریس التأسیسیة المناھضة 
للعنصریة والتي یمكن اعتبارھا أیًضا متطلبات ما قبل الخدمة مع برامج اعتماد متدرب مختارة



مجال التركیز 4

المعلمین المخضرمین الممارسین السود والبراون

عناصر عمل السنة 1 المخرجات الرئیسیة

الممرات

تعزیز توظیف الموجھین من Black and Brown لزیادة التمثیل في األدوار القیادیة للمعلم 
وفرص االقتران القائم على التقارب في برامج توجیھ المعلمین الجدیدة

قیاس األثر األولي على خبرة المعلم وممارستھ

ارفع مستوى ممارسات وأصوات معلمي األلوان ذوي الخبرة في مساحات التعلم المھنیة في منطقتنا المزید من الفرص المدفوعة للمعلمین ذوي الخبرة لمشاركة الممارسة والمشاركة في مساحات التعلم 
المھنیة التي ییسرھا األقران

توسیع نطاق مبادرات االستبقاء للمعلمین من Black and Brown التي تركز على تخفیف عبء 
الدیون وترخیص BCLAD (ثنائي اللغة ومتعدد الثقافات واللغة والتطویر األكادیمي)

یوفر برنامج اإلعفاء من القرض سداًدا جزئًیا لقروض الطالب مقابل سنوات الخدمة

مجموعات التقارب

تطویر لوحة معلومات البیانات الخاصة بنا لتعكس عدد الطالب والموظفین حسب فئة الوظیفة مع 
قرارات التوظیف ودوران المعلمین ؛ استخدم لوحة معلومات اإلنصاف ھذه للتوظیف وإلحداث 

تغییرات عملیة في خدمة نتائج توظیف أكثر إنصاًفا

تسلط لوحة معلومات تدقیق حقوق الموظفین الضوء على تقاطعات قرارات االستبقاء والتعیین مع 
Black and Brown التركیز على قرارات التوظیف المتعلقة بالمعلمین من



مجال التركیز 4

المعلمین المخضرمین الممارسین السود والبراون

عناصر عمل السنة 1 المخرجات الرئیسیة

التعلم المھني

استكشف الفرص لدعم التوجیھ لقادة أوكالند لتطویر مجموعة مشتركة من ممارسات التوجیھ 
والكفاءات القیادیة

قرار لمتابعة اعتماد OUSD كراٍع لالعتماد اإلداري و / أو لتعزیز الشراكات مع البرامج المعتمدة 
الحالیة التي تخدم موظفینا جیًدا

بناء أنظمة إعداد أقوى من المعلم إلى المسؤول ، مع التركیز على تطویر القادة السود والبني مجموعة من المدیرین الطموحین الذین یجتمعون كل ثالثة أشھر لمناقشة النمو المضّمن في الوظائف 
بما یتماشى مع نظام نمو وتطویر القیادة ، مقترًنا بموجھ قیادة مدفوع األجر الستخالص المعلومات 

عن فرص التطویر.



المرحلة 0
قبل یونیو 2020

التحضیر

المرحلة 1
 یونیو - نوفمبر

2020
 المشاركة
المجتمعیة

المرحلة 2
 أبریل - یونیو

2021
تخطیط المجتمع  التنفیذ المستمر

والصقل
خطة التنفیذ

نحن ھنا

البحث في الخلفیة وتحلیل ●
الخطط القائمة

تطویر خارطة طریق عملیة ●
التخطیط االستراتیجي 

المتمحورة حول المجتمع

إشراك 8 منظمات ●
مجتمعیة لتسھیل 10 

جلسات للتغذیة الراجعة

أجرى 3 مشاركات ●
للموظفین والطالب

إطالق موقع الخطة ●
االستراتیجیة

من خالل ھذه المشاركة ●
مع أكثر من 800 فرد 

، حددت 4 مبادرات 
استراتیجیة للتركیز

قم بتشكیل مجموعات عمل من ●
شركاء المجتمع وأولیاء األمور 

والطالب والمعلمین وقادة 
المدارس ومدیري المناطق ، 
لتقییم المشھد ، وخلق رؤى 

وإجراءات لخطة المعیشة

قدم الخطة إلى المجتمع األكبر ●
واجمع التعلیقات.

قدم الخطة والمالحظات إلى ●
مجلس اإلدارة للموافقة علیھا 

في 23 یونیو

نقل الخطة اإلستراتیجیة إلى ●
التنفیذ

المشاركة المجتمعیة المتكاملة●

المرحلة 3
2021 -  (یونیو) 2022 (یولیو)

المرحلة 4
یولیو) 2022 -  (یونیو) 2024

التفكیر المستمر والمشاركة في ●
شراكة مع مجلس اإلدارة 

والمجتمع


