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إنصات

تعلم

قيادة 

مقدمة 
كلفتني لجنة مدرسة كامربيدج، بصفتي الناظر العام االنتقايل الجديد، مبواصلة العمل 

الرائع الذي تم االضطالع به، وضامن تلبية احتياجات كل متمدرس وإعداد املنطقة 

لتحسني ابتكار وإنجاز طالبنا ومجتمعنا بشكل مستمر. 

أثناء عملية االختيار، أبلغت لجنة مدرسة كامربيدج واملجتمع ككل أولوياتها فيام يتعلق 

مبواصفات القيادة املطلوبة يف الناظر العام االنتقايل. تضمنت هذه املواصفات التواصل 

والتعاون املمتازين مع األطراف املعنية وعقد آمال كبري يف الطالب واملوظفني وضامن 

قيادة واستمرارية التعليم والخدمات من قبل مدارس كامربيدج العمومية. 

 )CPS( يُنظر إىل مدارس كامربيدج العمومية

عرب الكومنولث واألمة كمحور لالبتكار 

والتعليم. هذه السمعة وهذا الطموح يربزان 

أهمية الفرصة املتاحة لتكون املنطقة أكرب يف 

السنوات القادمة. 

الغاية من خطة الدخول التي أقرتحها
الغاية من خطة الدخول هي إرساء مجموعة من األنشطة االرادية والشاملة التي ستوجه 

الفرتة االنتقالية التي يقودها الناظرالعام االنتقايل الجديد يف مدارس كامربدج العمومية 

)CPS(. هذه السريورة مصممة لتمكيني، بصفتي الناظرالعام االنتقايل الجديد، من جمع 

املعلومات برسعة حول تطور املجتمع واملنطقة، وإرساء وجود مجتمعي قوي يف وقت 

مبكر لخلق أفكار للمحافظة عىل مدارج كامربدج العمومية )CPS( وتوطيدها )ارتكازا 

عىل العمل الجاري( وإعدادها للمستقبل، ومن تحديد القضايا الحرجة وإنشاء شبكة من 

الرشكاء املتعاونني.  

توجزهذه الخطة اإلسرتاتيجيات املحددة التي سأتخذها بصفتي الناظر العام االنتقايل 

لتطوير فهم عميق ملا تقوم به مدارس كامربدج العمومية )CPS( بشكل جيد، وما هي 

املجاالت التي ميكن أن تحسنها مدارس كامربدج العمومية )CPS( وكيف ميكن لالطراف 

املعنية يف املجتمع، مبا يف ذلك الطالب واملدرسني واملوظفني واألرس والرشكاء، أن يقدموا يل 

املشورة يف هذه املجاالت. 

املعلومات ووجهات النظرالتي تم جمعها خالل هذه السريورة لن تفيد فقط  املرحلة 

االنتقالية التي أقودها ولكن ستساعد أيضا يف تطوير خطط امليزانية لكل من االعتامدات 

الفدرالية، إغاثة املدارس االبتدائية والثانوية الطارئة )ESSERIII( وامليزانية العامة 

لـمدارس كامربدج العمومية )CPS( وكذلك يف خطة املنطقة متعددة السنوات. 

»ليس ممكنا تغيري كل ما 
يواجهنا. لكن ال ميكن تغيري 

أي شيئ ما مل نواجهه«. - 
جيمس بالدوين 

تتضمن هذه الورقة:

 

مقدمة * الغاية * 

املرامي واألهداف 

* الجدولة الزمنية 

واألنشطة * املقابالت 

ومجموعات الرتكيز * 

شكر وتقدير ومراجع
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مرامي ونتائج خطة الدخول
تحدد خطة الدخول هذه خمسة مرامي عامة يجري تناولها يف كل من أنشطة ما قبل الدخول وأنشطة الدخول املبينة الحقا يف الورقة. تتمثل ااملرامي الخمسة يف:

الحكامة
االستمرار يف تطوير وتعزيز عالقاة لجنة حكامة فريق املدرسة والناظر العام. 

من أجل الرفع من فرص نجاحنا يف تلبية احتياجات جميع املتدرسني، يتعني عىل وعىل اللجنة بناء عالقة ثقة إيجابية وتعاونية وموجهة نحو الفريق. 

سأعمل بشكل تعاوين مع اللجنة لتطوير أولويات املنطقة ومناقشة قضايا وأمور الحكامة والتدبري والقيم واملعتقدات األساسية.

القدرة التنظيمية واملواءمة
الرفع من الفعالية والنجاعة التنظيمية وضامن األداء العايل ودعم املدارس.

يتمثل الدور األسايس لفريق قيادة املنطقة يف دعم الوظائف الرئيسية للمنطقة. إنها مسؤوليتي أن نعمل كفريق فعال للغاية ومتعدد الوظائف، 

ملتزم بثقافة مهنية إيجابية تركز عىل تقديم الخدمات وتعزيزالروح املعنوية بحيث يظل الرتكيز عىل تلبية احتياجات  كل متمدرس. من املهم للغاية 

أن أفهم كيف تشتغل املنظمة حاليا- ما الذي يعمل بشكل جيد وأين توجد فرص التطوير.

 نجاح الطالب
تركيز الجهود التنظيمية ومواءمة املوارد للتأكد من أن جميع الطالب ناجحون أكادمييا واجتامعيا وعاطفيا ومستعدون لاللتحاق بالكلية و / أو الحياة املهنية.

لتسهيل فرص التعلم املثىل لجميع الطالب يجب أن يتوفر املدرسون عىل املناهج واألنظمة واألدوات والدعم املناسب. سأضمن أن يتم اتخاذ جميع القرارات 

باعتامد نهج يتألف من خمسة محاور: 

هل يصب القرار يف صالح جميع املتمدرسني؟ 

هل القرار متاح وميسور لجميع املتمدرسني؟ 

هل القرار قائم عىل بحث ومستند إىل أدلة؟ 

هل القرار سليم ومسؤول من الناحية املالية؟ 

كيف سيتم قياس أثر القرار؟

االرشاك والتواصل  
بناء راس مال الثقة واملصداقية لدى العموم من خالل التواصل املفتوح والصادق والعالقات اإليجابية.

من املهم للغاية أن أفهم ثقافة وتاريخ وتطلعات املجتمع برمته. سأكون، يف عميل مع املوظفني، استباقيا ومرتويا يف إرشاك جميع األطراف املعنية مع 

ضامن أن تكون جميع األصوات مسموعة. 

الثقافة واملناخ
تعزيز وضامن مناخ إيجايب وتعاوين وبناء مرتكز عىل ثقافة تتمحور حول الطالب من خالل التحصيل والنتائج اإليجابية. 



لتحقيق هذه املرامي، سأقوم مبا ييل: 

االنصات
قضاِء أوقات مع الطالب واملدرسني واألرس 

ومديري املدارس ومسؤويل املنطقة الرتبوية 

وغريهم من موظفي مدارس كامربدج العمومية 

)CPS( ورشكاء املجتمع وأعضاء املجتمع 

اآلخرين لالستامع إىل إنجازاتهم التي يفخرون بها 

والتحديات الكربي التي تواجهونها.

التعلم
تحليل ودراسة بيانات ااملردودية 

وبيانات الطالب األخرى. مراجعة 

سياسات املنطقة الحالية وتنفيذ 

املبادرات. 

التقاسم
قضاء أوقات يف املجتمع الرشاك الطالب 

وأولياء األمور / األرس وقادة املجتمع 

من خالل تقاسم قصة قياديت وفلسفتي 

الرتبوية والقيم األساسية التي أومن 

بها. سأسعى جاهدا لتطوير لهجة 

إيجابية وإحساس بالحاجة امللحة 

للعمل من أجل مدارسنا وطالبنا. 

البناء
إرساء عالقات عمل قوية وبناء تقارب 

مع لجنة املدرسة وقيادة مدارس 

كامربدج العمومية )CPS( واملوظفني 

واملجتمع والقادة املحليني. سأتخذ 

خطوات إرادية ليك أكون حارضا يف 

املجتمع وأبني شخصية ودودة.

التخطيط
مراجعة الخطة اإلسرتاتيجية السابقة  

وإدراج خطوات عمل محددة لتحديثها 

بناء عىل البيانات واملعلومات املتوفرة 

حاليا. 

تتوخى هذه األنشطة تحقيق أربع نتائج رئيسية: 
موجزا شامال لالستنتاجات واملالحظات واملعلومات املكتسبة من االستامع والتعلم. 

مشاركة مجتمع كامربيدج يف دعم تطوير الخطط الخاصة مبنحة إغاثة املدارس االبتدائية والثانوية الطارئة )ESSER III (، وامليزانية العامة لـمدارس 
كامربدج العمومية )CPS( والخطة املتميزة متعددة السنوات. 

خطاطة لجهود التطويراملستمر وخطة عمل مرفوقة بجدولة زمنية لتحديث الخطة اإلسرتاتيجية للمنطقة.  

منطقة ومجتمع نشيط ومتحمس حول توجه مدارس كامربدج العمومية )CPS( ورغبة واستعداد للعمل التعاوين
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الجدولة الزمنية لخطة الدخول

» أعطيكم هذا ليبقى معكم: ال يشء يبقى كام كان.  إذا كنتم تعرفون هذا، 

ميكنكم أن تبدأوا يف قلع الجذور من جديد ببهجة خالصة«.

- جوديث مينتي 

تجري أعامل سريورة الدخول بالتزامن مع تشغيل املنطقة الرتبوية. 

للوقوف بفعالية عىل ما يعمل بشكل جيد يف املنطقة وأين ميكن أن تكون هناك فرص للنمو، تم تصميم أنشطة املرحلة االنتقالية والدخول لتحقيق 

االستامع الفعال واالرشاك الحقيقي. 

تشمل سريورة خطة الدخول مرحلتني:

مرحلة ما قبل الدخول:  خالل هذه املرحلة، جمعت معلومات مهمة من موظفي املنطقة الرئيسيني حول مدارس كامربدج العمومية )CPS( وحول عملهم 

من خالل وثائق اإلحاطة الرسمية وبدأت يف صياغة خطة الدخول.

املرحلة االوىل: سوف يطغى االنصات والتعلم يف املرحلة األوىل واألطوار األوىل من املرحلة الثانية. ويشمل هذا العديد من االجتامعات الفردية والجامعية 

مع مختلف الدوائر املعنية. سيتم تقديم العديد من التحديثات إىل لجنة املدرسة عىل طول الطريق للحصول عىل التغذية الراجعة. سيتم تقديم تقرير 

رسمي يف نهاية كل مرحلة من مراحل سريورة الدخول. 

املرحلة الثانية:   ستطغى القيادة  عىل النصف الثاين من املرحلة الثانية من خطة الدخول وتتوج بصياغة وعرض مخطط مرتكز عىل التطوير املستمر عىل 

أنظار لجنة املدرسة واملجتمع.  ويشمل هذا بناء العالقات والحفاظ عليها ووضع خطة عمل وجدولة زمنية لتحديث وتطوير الخطة اإلسرتاتيجية للمنطقة.

املرحلة األوىل -  الدخول

 6 يوليو - سبتمرب 2021

املرحلة الثانية - التخطيط 

والتطوير املستمر 

 سبتمرب 2021 - مايو 2022
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تشمل سريورة الدخول مجموعة 

متنوعة من األنشطة، مبا يف ذلك:

الزيارات املدرسية 

لقاءات )جامعية وفردية( وخلوة واحدة عىل األقل مع لجنة املدرسة 

لقاءات )جامعية وفردية( مع األطراف املعنية الرئيسية: مديرو 

املدارس، ومساعدو املدراء، وقيادة املنطقة، وقيادة املجتمع، وقيادة 

النقابية، واملسؤولون املنتخبون، وأطراف معنية أخرى محددة

لقاءات عىل مستوى املدارس مع وبني االداريني واملدرسني 

لقاءات مجتمعية مع أولياء األمور والطالب واملدرسني ورشكاء املجتمع 

وأعضاء املجتمع اآلخرين 

تحليل البيانات ومراجعة الوثائق 

يتضمن القسم التايل توصيفا مبزيد 

من التفصيل لهذه األنشطة. 
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أنشطة الدخول حسب املرامي
 أصف يف كل قسم األنشطة الرئيسية التي سأقوم بها يف إطارفرتة ما قبل الدخول أوفرتة الدخول. اطلع عىل تحديث حول التقدم الذي أحرزته يف تنفيذ هذه 

األنشطة عىل موقعنا عىل الويب عىل www.cpsd.us/greerentry يوصف وضع كل نشاط باعتباره: مل يبدأ بعد، يف طور االنجاز أو مكتمل. 

قبل الدخول )17 يونيو، 21-22، 2021(

مرشوع مجاالت مرامي أنشطة الدخول وخطة الدخول

بداية مراجعة املستندات الهامة مثل بيانات تحصيل الطالب وامليزانيات والعقود ومحارض اجتامعات لجنة املدرسة وفيديوهاتها ووثائق 

الرتبية الخاصة واملناهج الدراسية والسياسات / اإلجراءات وغريها. 

لقاء مع الناظرالعام املنتهية مهامه، الدكتور سليم، ملناقشة املجاالت العاجلة والحاسمة املتعلقة باملنطقة الرتبوية 

الدخول )6 يوليو - 1 أكتوبر(

عقد خلوة مع لجنة املدرسة بغرض مناقشة بروتوكوالت التواصل وقواعد السلوك والتفاعل والرتكيز ومرامي السنة األوىل وتحديد 

تاريخني إضافيني عىل األقل للخلوات عىل مدار العام الدرايس 

عقد لقاءات فردية وجامعية مصغرة مع جميع أعضاء لجنة املدرسة لضامن التواصل الفعال واملشاركة واالستمرار يف بناء عالقات إيجابية 

ومثمرة 

لقاء قيادة النقابة لبناء عالقات إيجابية وتوسيع الرؤى 

1

الحكامة 

االستمرار يف تطوير وتعزيز عالقة فريق لجنة حكامة فريق 

املدرسة والناظر العام.
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لقاءات فردية مع كل إداري يف املكتب الرئييس واملركزي عىل حدة.                     

حضور االجتامعات الرئيسية بشكل اسرتاتيجي )مثل مجلس التدريس واالدارات ومقابالت التوظيف والقوة العاملة ومجموعات العمل وما إىل 

ذلك(. 

توجيه رسائل تقدميية لجميع اإلداريني واملوظفني.

مراجعة املواد املالية األساسية للمنطقة وامليزانيات وأحدث عمليات التدقيق واالعتامدات.

مراجعة جميع الوثائق الهامة: كتيبات املوظفني ودالئل السياسات / اإلجراءات ومواءمة املعايري- تقييامت املناهج الدراسية والتطوير املهني 

وبيانات تحصيل الطالب حسب كل مدرسة واإلجراءات القانونية وخطط السالمة والطوارئ، إلخ.

تخطيط وتسهيل خلوات القيادة املتعددة مع القيادة / الفرق اإلدارية لبناء الثقة من خالل تحديد املعايري وتوضيح األدوار واملسؤوليات  

واالنتظارات ونظرية العمل وأنظمة املساءلة املتبادلة.

زيارات ميدانية لجميع املدارس والربامج: عقد لقاءات مع فريق القيادة التعليمية لكل مدرسة للحصول عىل وجهات نظرحول نقاط القوة يف 

املنطقة / املدرسة وفرصة النمو.

تحديد كيفية التواصل وإجراءات اتخاذ القرار مع الفريق التنفيذي ووضع بروتوكوالت وأنظمة االجتامعات املصممة للرتكيز عىل زيادة تحصيل 

الطالب والتطوير املستمر.

مراجعة السريورات واألنظمة التي توجه توزيع املوارد وضكامن موامئة تخصيص املوارد مع احتياجات الطالب.

مراجعة إجراءات التسجيل يف املنطقة والتوقعات املالية وتخصيص املوارد وعملية بناء ميزانية التسيي السنوية؛ تحليل كيفية مواءمتها لدعم 

احتياجات جميع الطالب.

مراجعة خطة التواصل الخاصة بالسالمة واألزمات يف املنطقة.

مراجعة جميع خطط تطوير املدارس.

استضافة منتديات استامع وتعلم عىل مستوى املدرسة / مجموعات تركيز بحضور جميع املوظفني.

استضافة مجموعات تركيز للمتمدرسني يف املدارس الثانوية واملدارس العليا الحاليني ومتمدريس املدارس الثانوية القدامى.

إجراء مجموعات تركيز مع جميع مجموعات املعلمني مبا يف ذلك فريق الدعم لالستامع والتعلم. 

تحديد مقدار االستقاللية والسلطة التي يتمتع بها املديرون يف الهيكل التنظيمي الحايل وحرص مقدار إمكانية الوصول إىل صنع القرار والفرص 

املتاحة لهم يف ذلك عىل مستوى املنطقة.

التحقق من وجود جميع الخطط واالستعدادات الالزمة لضامن افتتاح املدارس بشكل متميز؛ وضع بروتوكوالت لتقييم فعالية افتتاح املدارس.

املوامئة التنظيمية والقدرة
 

الرفع من الفعالية والنجاعة التنظيمية وضامن األداء العايل 

ودعم للمدارس
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تحليل أمناط التحصيل يف بيانات الطالب.

تقييم تطلعات املنطقة املتعلقة بالنجاح األكادميي لجميع الطالب وااللتزام بتلبية احتياجات جميع متعلميها املتنوعني.

مراجعة أي عمليات تدقيق / تقارير تعليمية أو معلومات املراجعة الدورية للمناهج التي يتم إجراؤها داخليا أو من خالل أي مجموعة 

أو منظمة خارجية.

لقاء فريق القيادة التعليمية يف مدارس كامربدج العمومية )CPS( )نائب الناظر العام والنظار املساعدين ومنسقي املناهج واملديرين 

وغريهم( ملناقشة بيانات التحصيل ؛ موامئة الربنامج التعليمي؛ قدرة خطط التطوير املهني قصرية وطويلة األجل لتلبية احتياجات التعلم 

املهني ملديري املدارس واملدرسني وموظفي الدعم وموظفي املكتب املركزي ؛ ااملرامي الحالية  ومجاالت العمل ذات األولوية للمنطقة.

استكشاف كيف تستخدم مدارس كامربدج العمومية )CPS( البيانات للتاكد من أن جميع املتمدرسون يؤدون أداء عند مستوى الصف 

الدرايس أو أعىل منه وتنفيذ إطارأنظمة الدعم متعددة املستويات )MTSS( لتلبية احتياجات جميع املتمردسني. 

لقاء فريق التكنولوجيا التعليمية يف مدارس كامربدج العمومية )CPS( لتقييم مستوى إدمادج تكنولوجيا التعليم وأثرها عىل نتائج 

التعلم.

مراجعة و / أو تقييم املناهج الحالية والتقييامت والربامج التعليمية مع طاقم املناهج والتدريس.

تقييم السريورات املوجودة لتقديم الخدمات التالية: التوجيه اإلرشادي والصحة العقلية والخدمات االجتامعية.

مراجعة نظام تقييم املدرسني وجميع أنظمة تقييم املوظفني األخرى.

نجاح الطالب
 

تركيز الجهود التنظيمية ومواءمة املوارد للتأكد من أن جميع 

الطالب ناجحون أكادمييا واجتامعيا وعاطفيا ومستعدون 

لاللتحاق بالكلية و / أو الحياة املهنية.
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االتصال بقادة املجتمع الرئيسيني لتقديم نفيس والبدء يف إقامة عالقة عمل.

توجيه رسائل لجميع املدرسني واملوظفني واألرس.

عقد لقاءات فردية مع جميع مديري املنطقة واملباين.

تقييم جودة وكمية وفعالية جميع أشكال التواصل الحالية مع مختلف أاألطراف املعنية: لجنة املدرسة واألرس واملدرسني وموظفي الدعم 

واملوظفني اإلداريني وقادة الطالب وقادة املجتمع وقادة األعامل والقادة الدينيني.

تحيد القادة يف املجتمع الديني ومنظامتهم املهنية وانتامءاتهم واللقاء بهم يف حصة استامع وتعلم أولية. وضع بروتوكول تواصيل روتيني.

عقد إحاطات إعالمية دورية ومستمرة ووضع بروتوكوالت تواصل روتينية وبروتوكوالت االجتامعات. 

استضافة منتديات مفتوحة / اجتامعات يف مبنى البلدية مع املدرسني والطالب واألرس والقادة كنشاط روتيني للتواصل الشخيص حول 

القضايا الحرجة التي تواجه مؤسستنا.

حضور بنيات االجتامعات املوجودة سلفا إلرشاك املجتمع )مجالس املدرسة، اجتامعات »أصدقاء...«، إلخ(.

مراجعة الهياكل الحالية للمجموعات االستشارية مبا يف ذلك املدرسني والطالب واألرس والرشكاء وأفراد املجتمع لضامن التمثيل الفعال 

ملجتمع مدارس كامربدج العمومية )CPS( ودعم جهود التطويراملستمر

االرشاك والتواصل
 

بناء راس مال الثقة واملصداقية لدى العموم من خالل التواصل 

املفتوح والصادق والعالقات اإليجابية.
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إقامة عالقات جيدة مع قيادة املنطقة الرئيسية ولقاء جميع مصالح اإلدارة املركزية.

التواصل عىل نطاق واسع بالتزامي الشخيص واملهني مبا ييل: أن أكون مستمعا جيدا ... مستمعا جيدا جدا وأن أعزز ثقافة التغذية 

الراجعة والتواصل الصادق حول األهداف )ما الذي ينجح وما الذي ال ينجح( وأن أثبت واحتفي بنقاط القوة يف املنطقة ومقوماتها.

أن أبرمج زيارة لكل مدرسة وأن أبني عالقات مع مديري املدارس واملدرسني والطالب واملوظفني.

أن أبرمج مواعيد فرص قبل وبعد للقاء الناظر العام يف كل موقع مدرسة ومواقع مجتمعية أخرى. 

أن أتقاسم تحديثات املجتمع األسبوعية للناظرالعام بطرق ميكن لجميع أعضاء مجتمعنا الوصول إليها وأن أوفراملعلومات األساسية و أن 

)CPS( أبرز الجهود اإليجابية يف مدارس كامربدج العمومية

أن أتعرف عىل أعضاء الفريق الحاسمني وأشغلهم يف الوظائف الشاغرة.

أن أنظم بشكل منهجي هياكل االحتفاء بالطالب واملوظفني واملجتمع.

الثقافة واملناخ
 

 تعزيز وضامن مناخ إيجايب وتعاوين وبناء مرتكز عىل ثقافة 

تتمحور حول الطالب واملردودية والتحصيل االيجايب. 

إنصات

تعلم

قيادة 
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املقابالت ومجموعات الرتكيز 
سأجري أثناء أنشطة الدخول مقابالت فردية وجامعية مركزة مع مختلف األطراف املعنية يف املجتمع لالستامع والتعرف عىل مدارس 

كامربيدج العمومية. سيتم إرشاك األفراد واملجموعات التالية أثناء سريورة الدخول.   هذه القامئة غري مستفيضة.

اآلباء واألمهات / األرس 
واملنظامت األرسية

جمعية كامربدج الرتبوية 
)CEA(

مدبرو املدينة ومسؤولو 
املدينة اآلخرون 

املنظامت والقادة 
الدينيني

رشكاء املدينة واملجتمع 
الجمعية الوطنية لتقدم األشخاص امللونني 

بكامربدج )NAACP( و حارس أخي 
)My Brother’s Keeper( ومنظامت 

الحقوق املدنية األخرى 

رشكاء خارج أوقات 
الدراسة 

رشكاء مؤسسة التعليم 
العايل

الطالب

أعضاء لجنة املدرسة

إداريو مكتب املنطقة 
وموظفي الدعم

مديرو املدارس، مساعدو 
املديرين / مديرو العمليات 

املدرسية / العمداء 

قادة املناهج وقادة املصالج

مديرو وموظفو خدمات 
الطالب 

إداريو وموظفو متعلمي 
اللغة اإلنجليزية 

املدرسون )مرحلة ما قبل 
املدرسة - الصف 12؛ 

مجاالت املصلحة والرتبية 
الخاصة(

موظفو الخدمات 
املرتبطة

هيئات االتصال باألرس
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شكر وتقدير

 
أنا ممنت لوجود زماليئ الداعمني الذين وجهوين يف تطوير خطة 

الدخول مبن فيهم الدكتور بيرت جورمان واألكادميية الوطنية للنظار.

nn إنصات      تعلم      قيادة

املرجع 


