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 األھداف
 تحدد ھذه األھداف مجاالت التركیز المحتملة فیما یتعلق بنتائج تعلم وتحصیل الطالب. 

من خالل توضیح األھداف مقدًما، یمكن للمدارس والمناطق التعلیمیة مواءمة  
 تركیًزا على النتائج.الممارسات والموارد بطرق متعمدة بشكل أكبر وأكثر 

ثالثة أبعاد مھمة لنمو ونجاح كل طالب: التحصیل األكادیمي؛ أو المثابرة األكادیمیة أو  -بشكل جماعي  -یجب أن تتناول األھداف  
 أھداف كحد أقصى. 5یُوصى بـ  المواظبة؛ والرفاه والتنمیة االجتماعیة العاطفیة.

 

ال تتردد في التعدیل (مثل،  ھدفًا كنقطة بدایة للتوصل إلى إجماع بشأن النتائج لطالبك. 18تتألف من استخدم قاعدة البیانات ھذه التي 
 التحریر، والدمج) لمالءمة احتیاجاتك.

 

 

 التنمیة االجتماعیة العاطفیة  1
سیظھر كل طالب المھارات االجتماعیة العاطفیة 
ومھارات التنظیم الذاتي واالنتباه التي ستمكن كل  

طالب من تحقیق النجاح من الروضة حتى الصف 
 الثالث. 

 آراء الطالب وتأییدھم وقیادتھم 8
یجب أن یتمتع كل طالب بفرصة للمساھمة بشكل ھادف  

 في صنع القرار والقیادة داخل الفصل والمدرسة. 
 الوصول العادل والفرص العادلة  15

سیتمكن كل طالب من الوصول إلى الدعم الالزم للتقدم  
 بوتیرة تسد أي فجوات في الفرص والتعلم والتحصیل. 

 االستعداد األكادیمي التأسیسي  2
سیحقق كل طالب معاییر االستعداد لالنتقال الناجح 

) حتى الصف  PKمن مرحلة ما قبل الروضة ( 
 الثالث. 

 الحضور والمشاركة 9
من الدروس وسیظھر   %95سیحضر كل طالب 

 المشاركة في المدرسة والتعلم. 
 االجتھاد للتخرج من المدرسة الثانویة 16

سیتخرج كل طالب من المدرسة الثانویة بالمھارات  
والعادات الذھنیة والتصمیم المتأصل الالزمین للنجاح في  

 الجامعة أو الحیاة المھنیة.

تحقیق المعاییر في القراءة والكتابة  3
 3والحساب والعلوم في الصف 

سیحقق كل طالب معاییر مستوى الصف في  
القراءة والكتابة والحساب والعلوم بنھایة الصف  

 الثالث. 

 إتقان المواد األكادیمیة األساسیة  10
سیحصل كل طالب على فرصة عادلة للنجاح في  

الدورات الدراسیة وسیستوفي معاییر األداء في المواد  
 مستویات الصفوف االنتقالیة األساسیة. األساسیة وعلى 

 االستعداد للجامعة والوظیفة والحیاة  17
سیتخرج كل طالب من المدرسة الثانویة مستعد�ا للجامعة  
والوظیفة والنجاح فیما بعد التعلیم الثانوي وسینتقل بنجاح 

 لتجارب ما بعد التعلیم الثانوي. 

 البدایة القویة  4
برامج عالیة الجودة لما  سیشارك كل طالب في 

قبل المدرسة وما قبل الروضة لدعم االنتقال  
 الناجح إلى ریاض األطفال. 

الحصول على الدورات الدراسیة الصارمة والنجاح  11
 فیھا

سیتمكن كل طالب من الوصول إلى عرض دورة دراسیة  
واحدة على األقل ذات مستوى أعلى وإكمالھا (على سبیل  

قدم، والبكالوریا الدولیة، والتسجیل  المثال، اإللحاق المت
المزدوج، والتعلیم المھني والفني، وتعلیم الموھوبین 

 والمتفوقین). 

 االستعداد لعالم متغیر 18
سیتخرج جمیع الطالب ولدیھم مھارات التواصل والتعاون 
والتفكیر النقدي واإلبداع الالزمة لالزدھار في عالم متنوع  

 وسریع التطور. 

 والرفاه الصحة  5
سیتلقى كل طالب الدعم الالزم لرعایة نموه  

 عاطفیًا وسلوكیًا وعقلیًا وجسدیًا. 
 النمو المستمر لكل طالب  12

سیُظھر كل طالب باالسم نمًوا مستمًرا بینما سیظھر  
 الطالب الذین لم یستوفوا المعاییر بعد نمًوا متسارًعا.

  

 السالمة والتواصل واإلدماج  6
طالب تجربة مناخ مدرسي إیجابي سیخوض كل 

یتمتع بثقافة مدرسیة آمنة وتركز على الجانب  
األكادیمي، باإلضافة إلى عالقات الثقة بین  

 الطالب والمعلمین. 

 الحصول على دعم أكادیمي عالي الجودة  13
سیتمتع كل طالب بالوصول العادل للنظم الرسمیة للدعم  

في المراحل   األكادیمي والمشاركة فیھا لتحقیق النجاح 
 الدراسیة الرئیسیة. 

  

 ملكیة التعلم 7
سیطور كل طالب العادات الذھنیة والسلوكیات  

التي تجسد ملكیة التعلم والوعي الذاتي وتتیح لكل  
 طالب أن یصبح مدافعًا عن احتیاجاتھ ودعمھ.

 البیئة العادلة والداعمة  14
المضایقات/التحیز سیخوض كل طالب تجربة خالیة من 

في بیئة المدرسة وبیئة الفصل وسیتلقى معاملة منصفة  
 وعادلة. 

  

 


