المدارس الصغيرة/ذات االلتحاق المنخفض
جلسة عمل المجلس
 3يونيو 2021

تحديد المعدل
بينما نبدأ في هذه المحادثة ،فإنه من المهم أن نتذكر أن المدارس الصغيرة في
منطقتنا التعليمية تضم طالبا ً وموظفين ومعلمين وأسر وبرامج غاية في
التميز.

ونحن ندرك أنهم جميعا ً يعملون بجد كل يوم لخدمة طالبنا .األمر ال يتعلق
بالبرامج المدرسية أو األداء .األمر يتعلق بتراجع أعداد الطالب في منطقتنا
التعليمية.
كما أنه يتعلق بالعمل مع مجتمعنا لنعطي طالبنا أفضل الفرص وسبل الدعم
الممكنة.
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لماذا نتحدث عن المدارس منخفضة االلتحاق في DP S؟
انخفاض معدالت االلتحاق يؤثر على المدارس في مختلف أنحاء  DPSما يحد من البرامج الدراسية
والدعم الذي يمكننا تقديمه لطالبنا.

● وفي الفترة ما بين  2020-2014تراجع معدل االلتحاق بنسبة ~ 5,000في
المدارس االبتدائية .هذا ما يعادل حوالي  16مدرسة ابتدائية.
● ونظرا للتراجع في معدالت األطفال في سن الدراسة في دنفر ،فقد تراجعت
معدالت االلتحاق تراجعا ً كبيرا ً ويتوقع أن يقل بصورة أكبر خالل السنوات
الخمس المقبلة.
● يؤثر تراجع االلتحاق بشكل كبير على قدرتنا على تقديم برامج دراسية شاملة.
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ما هي مزايا ارتفاع االلتحاق بمدرسة؟
الطالب
تقديم برامج فنية وتربية بدينة وموسيقي
وغيرها بصورة منتظمة
برامج دراسية مالئمة للصف والمستوى
اللغوي للطالب متعددي اللغات
دعم مالئم للطالب الموهوبين والمتفوقين
في الرياضيات والقراءة والكتابة

المدرسين
فرص تعاون لمراجعة أعمال الطالب
والتخطيط للوحدات والدروس مع
الزمالء على مستوى الصف والمواد
القدرة على التركيز على معدالت
وتقييمات موحدة على مستوى المادة
والصف
فرص منتظمة للتدريب والتطوير المهني

الوصول إلى سبل دعم مالئمة للصحة
النفسية مثل مستشاري المدارس
واألخصائيين النفسيين و/أو األخصائيين
االجتماعيين والموظفين للممارسات
التصالحية
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تحديد وقت للتخطيط للمعليمن
وممارسات التدريس القائمة على
البيانات

القادة
الوصول لقادة
التدريس والتدريب
إلى جانب تعيين
مدرسين خبراء
لتدريب المدرسين
القدرة على تعزيز
الخدمات المقدمة
على مستوى
المدرسة
توفر المزيد من
الموظفين للتغطية
على مستوى
المدارس (الغداء
واالستراحة
والمعلمين البدالء
وغير ذلك)

كيف يؤثر تراجع معدل االلتحاق على الفصول؟
أثر تراجع االلتحاق

يؤثر تراجع أو انخفاض االلتحاق على برامج المدرسة بصور عديدة.
أمثلة:
● بعض المدارس تضطر لدمج الصفوف بسبب أعداد الطالب أو الموظفين
○ دمج فصول التعليم االنتقالي باللغة اإلسبانية أو برامج تعلم اللغات
○ دمج الفصول أو مقررات الدعم.
● قلة فرص مشاركة الطالب في المواد االختيارية أو مقررات التدخل

● فرص محدودة لتمويل تعيين موظفين بدوام كامل للصحة النفسية وبرامج الدعم االجتماعي والعاطفي
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مجموعات المدارس
بدالً من تحديد مدارس منخفضة االلتحاق بعينها ،فنحن نسعى للتعاون مع مجموعات مدراس تخدم
نفس الصفوف أو "مجموعات مدارس" قد عانت من انخفاض االلتحاق على مدار فترة زمنية
معينة .وهذا يسمح لمدارسنا ومجتمعاتنا بالعثور على حلول يمكن أن ينتج عنها دمج المدارس.
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عملية دعم  DPSبقيادة مجتمعية
كيف ستبدو عملية وضع خيارات الدمج؟
● سيعني الدمج أنه سيقل عدد المدارس لكنها ستكون مكتملة االلتحاق ما يجعلها قادرة على توقر فرص
اإلثراء التي يستحقها الطالب واسرهم.
● ستعمل المدارس القريبة جغرافيا والتي تخدم نفس الصفوف مع مجتمعاتها ومع موظفي المنطقة التعليمية
على دمج المدارس وتصميم المزيد من الخيارات المستدامة للمستقبل بدالً من االكتفاء بغلق بعض المدارس
واإلبقاء على بعضها.
● تقدر مدارس دنفر العامة وكذلك مجلس التعليم الشراكات المجتمعية التي ستشكل عامالً أساسيا ً لتحديد كيف
سنمضي قدما ً.
● سيتم وضع عملية مشاركة مجتمعية تضم قادة المنطقة المدارس والمعلمين واألسر وأعضاء المجتمع لتقييم
التحديات وتحديد أفضل الخيارات.
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المدارس العامة المستقلة
كيف تتأثر المدارس العامة المستقلة (تشارتر) بالحوار حول المدارس الصغيرة؟
على عكس المدارس التي تديرها المنطقة التعليمية ومدارس مناطق االبتكار ،فإن المدارس العامة المستقلة
(تشارتر) مسؤولة بشكل كامل عن سيولتها المالية وال يحصل أي منها على اي تمويل من المنطقة التعليمية
إذا تراجع االلتحاق.
تمثل السيولة المالية متطلبا ً رئيسيا ً للعقد المبرم بين كل مدرسة عامة مستقلة (تشارتر) والمنطقة التعليمية كما
أن مدرسة قد ال يتم التجديد لها أو قد يطلب منها أن تتنازل عن العقد إذا لم تتمكن من الحفاظ على وضع مالي
قوي.
ومنذ العام الدراسي  ،2018-2017قامت ست مدارس (بما في ذلك عدة مدارس من شبكات مدارس عامة
مستقلة كبيرة) بالتنازل عن العقد حيث كان انخفاض االلتحاق هو السبب الرئيسي لهذه القرارات.

وفي عملية التجديد للمدارس العامة المستقلة ،ينظر موظفو المنطقة التعليمية في تأثير االلتحاق على قدرة
المدرسة على الحفاظ على البرامج التعليمية المعتمدة.
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خط زمني لعامين
التغيرات لن تحدث بين عشية وضحاها وسنعمل معا ً في كل خطوة.
عام التخطيط

تصديق المجلس

● عام التخطيط (-2022
)2023

● المجلس يراجع
الخيارات المقترحة
ويصوت على مسار
مستقبلي

○ تحديد القائد والموظفين
○ تصميم البرامج

إشراك المجتمع:
● ما وضع المدارس
الصغيرة؟
● كيف نحل هذه المشكلة؟

التخطيط للمشاركة
● كيف نشرك المجتمع؟
● ما التوجيهات الخاصة بهذه
العملية وما هي النتائج؟

● برنامج اختيار المدارس في
الشتاء 2023
● يفتح الباب في أغسطس
2023

يونيو -2022
أغسطس 2023

مايو 2022

خريف -2021ربيع
2022

ربيع 2021

سؤال وجواب
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