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لماذا نحتاج إلى خطة؟
المواءمةسوء المواءمة

الھدف 

للتخطیطاألساسي
ھو وحدة الغرض، أو 

المواءمة

ا من أجل تجمیع األشخاص والعملیة والبرنامج والبنیة بحیث یتعاونون معً :المواءمة
.تحقیق نفس األھداف
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"التحقق من الواقع"جلسات | فرق التخطیط 
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فریق التخطیط األساسي= 1❏
فریق آراء الطالب= 2❏
فریق األسر= 3❏
اإلدارات/المدارس= 4❏
فریق المواءمة= 5❏
دور العبادة/المجتمع الدیني= 6❏
فریق القیادة الخاص بالمشرفة= 7❏
المنتدیات المجتمعیة= 8❏
مجلس إدارة المدارس= 9❏
المدیرین/فریق النظار= 10❏
فریق التركیز التعلیمي= 11❏
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لمحة عن طالبنا
2022-2021السنة الدراسیة 
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....طالبًا20من بین كل 

)%10(أمریكیان أسودان أو أفریقیان 2

)%19.2(آسیویین4

)%28.1(إسبانیین أو التینیین 6

)%6(أعراق متعددة 1

)%36.4(بیض7
من أجناس وأصول عرقیة أخرى1 >

....طالبًا20من بین كل 

)%16.2(طالب من ذوي اإلعاقة 3

)%20.6(طالب من متعلمي اللغة اإلنجلیزیة 4

)%32.4(طالب محرومین اقتصادیًا 6



عملیة تخطیط تعتمد على البیانات وتركز على المساواة واإلنصاف

البیانات الحل

ما البیانات 
المتوفرة لدینا؟

ماذا تقول ھذه البیانات؟
و

لماذا تبدو البیانات
على ھذا النحو؟

ما الذي
سنفعلھ
حیالھا؟
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العناصر الرئیسیة للخطة االستراتیجیة
"الحفاظ على التسلسل الصحیح للغایات والوسائل"

321

تعلم الطالب.1

الفعالیة التعلیمیة.2

تمكین البنیة التحتیة.3
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ماذا ترى في البیانات؟

ماذا تقول ھذه البیانات؟
)بناًء على بیانات الطالب فقط(

المخاوفالقوةأدلة الدعم/ بیاناتالتسمیة
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قائمة حصر أھداف الطالب المتفق علیھا

إتقان المواد األكادیمیة األساسیة10التطور االجتماعي العاطفي1

الحصول على الدورات الدراسیة الصارمة والنجاح 11االستعداد األكادیمي التأسیسي2
فیھا

ب والعلوم تحقیق المعاییر في القراءة والكتابة والحسا3
3في الصف 

النمو المستمر لكل طالب12

الحصول على دعم أكادیمي عالي الجودة13البدایة القویة4

البیئة العادلة والداعمة14الصحة والرفاه5

الوصول العادل والفرص العادلة15السالمة والتواصل واإلدماج6

االجتھاد للتخرج من المدرسة الثانویة16ملكیة التعلم7

االستعداد للجامعة والوظیفة والحیاة17آراء الطالب وتأییدھم وقیادتھم8

االستعداد لعالم متغیر18الحضور والمشاركة9
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افعل



ضمان واحد
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