
 

 1المنطقة التعلیمیة رقم 
في منطقة ومقاطعة دنفر في والیة 

 5022القرار رقم  -كولورادو 
 

 ) ملتزمة بتوفیر والحفاظ على برامج مدرسیة عالیة الجودة لجمیع طالبھا؛ DPSحیث أن مدارس دنفر العامة (
 

 ملتزمة باالستثمار في الطالب والمدارس لضمان فرص عادلة لجمیع الطالب؛ DPSوحیث أن 
 

وحیث أن المدارس ذات معدالت االلتحاق القویة قادرة على تزوید الطالب ببرنامج قوي من الدعم مع فرص متكافئة لجمیع 
لمناسبة متعددة اللغات ومجموعة الطالب، بما في ذلك البرامج األكادیمیة وفرص التدخل واإلرشاد والبرامج التعلیمیة ا

وسبل دعم الصحة العاطفیة والعقلیة  -متنوعة من المواد االختیاریة باإلضافة إلى الوصول إلى برنامج دعم الطفل ككل 
 االجتماعیة، وبرامج الممارسة التصالحیة؛

 
اني من عدم استمراریة البرامج وحیث أن المدارس التي تتراجع فیھا مستویات االلتحاق الصحیة والمتسقة غالبًا ما تع

االختیاریة، كما تعاني من تأثیرات على تعلیم اللغة وبرامج التدریس االنتقالي باللغة األم، وفرص غیر كافیة لمقررات التدخل 
 اإلرشاد ، ما یترك الطالب أحیانًا دون فرص إضافیة بسبب نقص الموارد؛ /

 
طالب بحیث  300حددت "االلتحاق القوي والمستقر" لمدرسة ابتدائیة یزید عن ولجنة تقویة األحیاء قد  DPSوحیث حدد فریق 

طالبًا لكل فصل دراسي في المدارس االبتدائیة ؛  25تستطیع للمدرسة الحفاظ على فصلین لكل صف بحیث یضم كل صف 
وضع البرامج البدیلة  في جمع معلومات إضافیة لتحدید الحد المكافئ للمدارس الثانویة مع DPSوسیشارك موظفو مدارس 

 الصغیرة  في االعتبار؛
 

 وحیث أنھ حین یقل االلتحاق عن ھذا الحد، فإن قدرة المدارس على تنفیذ البرنامج المقصود تتأثر بسبب نقص التمویل؛
 
وحیث أن أجزاء كثیرة من دنفر تشھد تغیرات دیموغرافیة كبیرة ینتج عنھا تراجع كبیر في أعداد األطفال في سن المدارس 

 )؛2020-2014من طالب المدارس االبتدائیة في الفترة من  5000(انخفاض قدره 
 

االبتدائیة والمتوسطة والثانویة كما وحیث أن االنخفاض في أعداد أطفال سن المدارس یتوقع أن یستمر ویؤثر على المدارس 
تنخفض معدالت الموالید  على مستوى المدینة والوالیة كما تتزید أسعار اإلسكان وترتفع معدالت بناء المساكن متعددة االسر 

 ولیس وحیدة األسر؛



تراجع معدالت االلتحاق والتخطیط وحیث أن مدارس دنفر العامة تقدر دور التعاون بین المدارس والمجتمع في وضع حلول ل
 بشكل تعاوني لخدمة الطالب واألحیاء على أكمل وجھ؛

 
وبناًء علیھ فإنھ تقرر في ضوء التراجع الكبیر في أعداد الطالب في سن المدارس فإن مجلس التعلیم یوجھ المدیر العام 

المنطقة التعلیمیة للنظر في المدارس منخفضة لمدارس دنفر العامة وموظفي المنطقة التعلیمیة لقیادة عملیة على مستوى 
 االلتحاق؛ 

 
وبناء علیھ فإن تقرر أن سیعھد إلى موظفي بمسؤولیة االنخراط مع مجتمعات المدارس بما في ذلك الموظفین 

 ؛DPSوالطالب وأولیاء األمور والجیران ومجموعات األحیاء ومناصري طالب 
 

وقع أن تقوم المنطقة التعلیمیة بتوفیر التنسیق والدعم التقني والدعم الضروري وبناء علیھ فقد تقرر أن مجلس التعلیم یت
لتمكین وتوفیر خیارات یدعمھا المجتمع والمنطقة التعلیمیة على أن تستجیب لالحتیاجات الفریدة لكل منطقة وتضمن 

 برامج ممیزة للطالب والقدرة المالیة والتوظیف واستخدام المنشآت؛
 

 وبناء علیھ فإن مجلس التعلیم یتوقع أن تكون الخیارات المقترحة منصفة ومستدامة وممیزة للتالمیذ؛
 

وبناء علیھ أیضاً فإن مجلس التعلیم یشجع كل المدارس بغض النظر عن نوع الحوكمة أن تنخرط في حوار یضمن وصول 
 جمیع البرامج المرجوة وخطط المدارس؛كل طالب لبرامج تعلیمیة ممیزة وأن یحضروا مدارس یمكنھا أن تدیر 

 
وبناًء علیھ أیضاً فإن مجلس التعلیم یشترط أن تلبي كل الخیارات المدروسة المتطلبات القانونیة كأساس لبرامج اكتساب اللغة 

وكذلك مكونات  اإلنجلیزیة وفقاً لمرسوم الموافقة (بما في ذلك التدریس االنتقالي باللغة األم) وتعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة
 التعلم االجتماعي والعاطفي.

 
 وبناًء علیھ فإن مجلس التعلیم سیقیم الخیارات المقترحة من المجتمع التي تلبي المعاییر التالیة:

 خیارات متعددة تنص على المیزات والعیوب لیدرسھا مجلس التعلیم؛ ●
التي تخدم  DPSدارس/صفوف الخیارات المدروسة تلبي احتیاجات المنطقة لدمج الرقم اإلجمالي لم ●

 الطالب؛
طالب في المدراس  300ستضم الخیارات مدارس یمكنھا الحفاظ على معدل التحاق یزید على  ●

 االبتدائیة والحد الذي سیتم وضعھ للمدارس الثانویة؛



 األخرى. DPSستسمح الخیارات للمدارس بأن تكون مستدامة مالیة وأن تتسق مع مدارس  ●
 ستضم الخیارات المزایا والعیوب ألي ترسیم جدید للحدود؛ ●
ستعرض الخیارات األفكار التي توصل إلیھا المجتمع لبرامج المدرسة التي یحتمل أن تزید البرامج األكادیمیة  ●

 ونتائج الطالب.
ستعرض الخیارات األفكار التي توصل إلیھا المجتمع الستخدام المباني للمدارس المدمجة أو الباقیة وكذلك  ●

 المباني التي یحتمل أن تبقى فارغة.
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