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 2021أكتوبر/ تشرین األول  7

 الموضوع: بطاقة تقاریر والیة أوھایو  

 

 Dayton Communityالعامة) وأعضاء جالیات دایتون (  دایتون  (مدارس Dayton Public Schoolsعائالت طالب  لعنایة
Members  :( 

تظھر معدالت أدنى في مناطق الوالیة واتجاه عام للھبوط في بطاقة تقاریر  نتیجة للجائحة واالنقطاع في عملیة التعلم، من المتوقع أن 
) حسب ھذا  Dayton Public School Districtالعامة ( دایتون .  ونتوقع أن تسیر منطقة مدارس2019والیة أوھایو مقارنة بعام 

 ھو الحال فیما تمر بھ المناطق عبر أنحاء الدولة.   التوجھ وأن ینعكس ذلك في الفجوات التعلیمیة والمعدالت اإلجمالیة المنخفضة كما 

، فلیس ھذا من قبیل  2019وعلى الرغم من اعترافنا بأن ھذه خطوة للخلف مقارنة بالتقدم المذھل الذي أحرز في بطاقة تقاریر عام 
اتخذت المنطقة بالفعل خطوات استباقیة نحو  المفاجأة.  فقد أثر التعلم عن بعد تأثیًرا مدمًرا على األداء األكادیمي للطالب. ونتیجة لذلك، 

 معالجة الفجوات التعلیمیة الموجودة حالیًا.  حیث تعمل المنطقة على زیادة معدل تحصیل وحضور الطالب من خالل وسائل استباقیة.  

كلیات والمستقبل المھني  وتبدأ الجھود المذكورة أدناه طوال الصیف وتركز على تدریب فریق العمل والنواحي األكادیمیة واإلعداد لل 
 والحالة العقلیة الجیدة للطالب.   

 

 النواحي األكادیمیة واإلعداد للكلیات والمستقبل المھني  

) في یولیو/ تموز وزودت الطالب بتعلیم عملي شامل یغطي  Dayton Public Schoolsعقدت المعسكرات الصیفیة في ( ●
تھم إلى مسارھم الدراسي المعتاد.  كما تعرض الطالب ألنشطة إثرائیة  موضوعات المواد الرئیسیة لمساعدة الطالب في عود

یومیة وتجارب تعلم حقیقة.  اختار طالب المرحلة الثانویة موضوًعا ینال اھتمامھم وقضوا فترة المعسكر في تعلم أشیاء حول  
 المشاریع أو ریادة األعمال.  الفن أو العدالة أو العلوم والتكنولوجیا والھندسة والریاضیات أو التعلم القائم على

ي ع� الصفوف من  ●
ي الصفوف من  3إ�  1تم تطبيق نموذج التدر�س الثنائئ

ي ال��اض�ات �ض
ض �ض .   6إ�  4واآلن، فإن المتخصصني

ا   ض التعامل مع فجوات التعلم بصورة أ�ع ووفرت دعم� ات إ� تقل�ص حجم الفصل مما أتاح للمعلمني وقد أدت هذە التغي�ي
ا للط ض كل أسب�ع للحصول  أحاد�� ي �جتمعون مرتني

ي فصول التدر�س الثنائئ
الب عندما �ستلزم األمر ذلك.  وقد كان المعلمون �ض

 ع� التدر�ب المستمر.  
ھذا العام.  وقد صممت ھذه الفصول الدراسیة لمساعدة الطالب   12إلى  7كما طبق فصل دراسي جدید للقراءة للصفوف من  ●

 م والمضي قدًما في مستوى قراءتھم.   في تحسین مھارات القراءة لدیھ
للمساعدة في صقل مھارات الریاضیات لدى   3إلى  1كما طبقت ورش عمل جدیدة یومیًا في مجال الریاضیات للصفوف من   ●

وھو أحد االستشاریین المعروفین   –ور نیكي نیوتن الطالب ومساعدة الطالب في أن یصبحوا مفكرین ریاضیین.  كما عقد دكت 
جلسات تطویر مھني مع المعلمین الذین یتولون قیادة ھذه الورش مرتین    –ممن یتعاونون مع المناطق عبر كافة أنحاء الدولة 

 شھریًا.  
 م أكادیمي إضافي.   یعمل اآلن أحد المساعدین التعلیمیین بین فصلین دراسیین في ریاض األطفال في كل مبنى لتوفیر دع ●
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الختبار الكلیات األمریكیة لمدة یومین في وقت الحق من ھذا الشھر لطالب المدارس   TorchPrepسیعقد معسكر إعداد  ●
الثانویة الذین یستعدون الختبار الكلیات األمریكیة.  وقد بلغ المعسكر سعتھ الكاملة وھنالك قائمة انتظار للطالب المھتمین.   

 خرى لتزوید الطالب باإلعداد الذي یحتاجونھ.  وسوف تتاح فرص أ
 Meadowdale Career Technologyوقد زاد عدد المسارات المھنیة في مركز میدودیل لتكنولوجیا المسار المھني ( ●

Center  ومع عمل مركزین من مراكز تكنولوجیا المسار المھني بشكل كامل، تضاعف عدد المسارات المھنیة للطالب  .(
تتیح برامج تكنولوجیا المسار المھني للطالب خوض تجربة عملیة وواقعیة في مسار مھني مستقبلي بینما ما زال  تقریبًا.  

الطالب في المرحلة الثانویة.  حیث یتخرج الطالب وھم مستعدون للبدء في المستوى التمھیدي لمسارھم المھني أو یستمرون  
 في تلقي تعلیمھم في الكلیة.   

 للطالب   دعم الصحة النفسیة

) موجودون في كل مبنى.   Dayton Children’s Hospitalكما أن منسقي مرونة الطالب من مستشفى دایتون لألطفال ( ●
وسوف یتواصل منسقو مرونة الطالب مع الطالب الذین یحتاجون إلى مشورة إضافیة ویقدمون لھم الخدمات المناسبة ثم  

 یتابعون األمر إذا كان الطالب یحرز تقدًما.  
)، حیث  Dayton Children’s Hospitalومن األمور المستجدة ھذا العام المختصون في عالج السلوكیات الطالبیة من ( ●

ینتقلون بین المباني لتقدیم توجیھات قصیرة األمد للطالب.  ویتصدى ھؤالء المستشارون للمسائل التي یمكن تسویتھا في  
 أسابیع في المعتاد.    10إلى  8غضون 

 تدریب وتطویر المعلمین:  

في سبتمبر/ أیلول، أُغلقت جمیع المباني للحصول على یوم إضافي للتطویر المھني.  وقد دعم ھذا التدریب المخصص   ●
). وھي ذات اإلستراتیجیات المرتكزة  Dayton Public Schoolsللمعلمین اإلستراتیجیات التعلیمیة التي ثبت نجاحھا في (

 .   2019دت المنطقة في تحسین درجة بطاقة تقاریرھا في على األبحاث والتي ساع
) اجتماعات إضافیة غیر  Building Leadership Team (BLT) Cohortsتعقد مجموعات بناء فریق القیادة (  ●

) لمناقشة كیفیة سعي المدارس لتحقیق األھداف  Building Leadership Teamاالجتماعات العادیة التي یعقدھا (
 ي حددھا المبنى والمنطقة.   األكادیمیة الت 

) مرة كل شھر وتضم ممثلین من كل  District Leadership Team (DLT)كما تعقد اجتماعات فریق قیادة المنطقة ( ●
)Building Leadership Team  لمراجعة البیانات فیما یخص الحضور والسلوك والنواحي األكادیمیة في كافة أنحاء (

ف یتسنى للمنطقة أن تساعد المباني في اتخاذ خطوات للوفاء باألھداف الموضوعة لھذه المناطق.   المنطقة.  ثم یناقش الفریق كی 
وھذا العام، أعاد الفریق ھیكلة طریقة نظرتھم للبیانات ومراجعة جمیع المكونات الثالث للبیانات بدالً من التركیز على مكون  

 واحد في كل مرة.  
) المعلمین من جمیع أنحاء المنطقة  Primary Mathematics Cohort) (1-3تضم مجموعة الریاضیات االبتدائیة ( ●

للعمل بشكل تعاوني لتطویر دروس الریاضیات التي تبني مھارات الریاضیات األساسیة وحل المشكالت من خالل معرفة  
 القراءة والكتابة. 

لثانویة مع الدكتور كیرك كیركوود،  ) لمعلمي المرحلة اMath Literacy Cohortتتعاون مجموعة محو أمیة الریاضیات ( ●
وھو استشاري معروف قد عقد شراكة مع المناطق في جمیع أنحاء البالد. تضم المجموعة معلمین من جمیع أنحاء المنطقة  

 للمساعدة في إزالة العوائق والتأكد من تدریس الریاضیات بطریقة عادلة.   
) المعلمین من جمیع أنحاء المنطقة لدراسة القراءة  Balanced Literacy Cohortتضم مجموعة محو األمیة المتوازنة ( ●

 Readingوالكتابة وأفضل طریقة لتدریس ھذه المواد.  باإلضافة إلى ذلك، توفر مجموعة اعتماد القراءة (
Endorsement Cohort ) من خالل جامعة میامي (Miami University  لمعلمي المرحلة الثانویة تدریبًا على تنفیذ (

 زید من تعلیم القراءة المتعمد.   الم
عكف جمیع مدیري المدارس ومساعدوھم خالل الصیف على التركیز على اإلنصاف وتحسین تحصیل الطالب ھذا العام   ●

 الدراسي.   
عقدت المباني المدرسیة أیًضا اجتماعات خاصة خالل فصل الصیف، وقد ركزت على بناء الفریق، ورؤى ومھام كل مدرسة،   ●

 اطفي واالجتماعي للطالب، وإستراتیجیات محددة لطالبھم، وغیر ذلك الكثیر.   والدعم الع
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) كمركز لتدریب الموظفین من أجل التطویر المھني المستقبلي.  ویُطلق علیھ  World of Wonderتم افتتاح عالم العجائب ( ●
) وسیوفر  DPS )DPS Residence Park Staff Development Centerاآلن مركز تطویر الموظفین في مقر 

 المبنى موقعًا مخصًصا للتطویر المھني المستمر للموظفین.  

 

ومع سریان ھذه التغییرات ذات األھمیة بالفعل، نحن على ثقة من أننا سوف نعوض فجوات التعلم التي نتجت عن عام تعلیمي شدید  
 ستعكس التقدم المحرز بالفعل في الفصول الدراسیة.    لدینا 2022االضطراب.  باإلضافة إلى ذلك، فإننا على ثقة أن بطاقة تقریر عام 

 
نشكركم على دعمكم المتواصل. سنستمر في بذل كل ما في وسعنا للتصدي للنقص الذي طرأ على التعلم على مدار الثمانیة عشر شھًرا  

 الماضیة، وسنعمل على إعداد جمیع الطالب لتحقیق النجاح األكادیمي الذي یدوم طوال حیاتھم.   
 

 والتقدیر،  التحیة وافر  وتفضلوا بقبول 
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