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ما ھو قرار المدارس منخفضة الكثافة الطالبیة؟

معبالتعاونالتعلیمیةللمنطقةتوجیھاتیشملماوھو2021یونیوفيالطالبیةالكثافةمنخفضةالمدارسقرارعلىدنفرفيالتعلیممجلسوافق
المجتمعات المدرسیة في جمیع أنحاء

المنطقة التعلیمیة لمواجھة انخفاض معدل االلتحاق بالمدارس االبتدائیة.

ممكنةحلولإنشاءأجلمنالتعلیمیةالمنطقةبدعموتحظىالمجتمعیةللقیادةتخضععملیةفيالبدءعلىDPSمدارسفيالعاملونالقراریحث
لمواجھة انخفاض معدل االلتحاق بالمدارس مع تفعیل التوجیھات الالزمة لضمان توفیر برامج مستدامة للطالب بما في ذلك تعلیم قوي ثنائي اللغات

).TNLI(األمباللغةاالنتقاليالتدریسنموذجباستخدام

ما ھو انخفاض معدل االلتحاق بالمدارس؟

معاییرتستوفيالتيالسكانیةالفئةعلىكبیًراتأثیًرایؤثرماوھوالدیموغرافیةالمعدالتفيكبرىبتحوالتDenverدنفرمنعدیدةأجزاءتمر
لاللتحاقطلباتاألولىاالبتدائيالصفوفطالبمنطالب5000قرابةسّجل،2020إلى2014عاممنالفترةفي.DPSمدارستالمیذ

القادمة.الخمسةالسنواتمدارعلىالسائداالتجاهھذایستمرأنالمتوقعومنDPSبمدارس

ما تأثیر انخفاض معدالت االلتحاق على مدارسنا؟

مع انخفاض تعداد الفئة السكنیة التي تستوفي معاییر أعمار الطالب، ینخفض أیًضا معدل االلتحاق في العدید من المدارس في أرجاء المنطقة التعلیمیة.
تمویلصعوبةمنیزیدماوھوالوالیةمنأقلأموالعلىتحصلDPSمدارسفإنبالمدارس،لاللتحاقطلباتالطالبمنأقلعددیسجلعندما

كل البرامج والخدمات التي نؤمن بأن الطالب یستحقونھا. من المتوقع أن یستمر ھذا االتجاه السائد على مدار السنوات الخمسة القادمة.

ما السبب وراء أھمیة الوصول إلى اكتمال طلبات االلتحاق بمدرسة ما بصورة كاملة؟

تحظى المدرسة التي یتم تسجیل طلبات االلتحاق بھا بصورة كاملة بالتمویل الالزم لتزوید الطالب بفرص تعلیمیة طالبیة قویة وعادلة ویشمل ذلك:

مقررات مجدولة زمنًیا بصورة منتظمة في الفنون والتربیة البدنیة والموسیقى, وغیرھا من المواد االختیاریة.●
برامج مناسبة على مستوى الصف الدراسي واللغة للمتعلمین متعددي اللغات●
والریاضیات وإتقان القراءة والكتابة على كافة المستویات.,برامج للموھوبین والمتفوقین والتربیة الخاصة.تدخالت تشمل●
الممارساتجتماعیین وموظفيواألخصائیین النفسیین و/او األخصائیین االاالستشاریین المدرسیینآلیات دعم الصحة النفسیة مثل●

اإلصالحیة
الموجھ حسب البیاناتوممارسات التعلیمتخصیص الوقت الالزم لوضع خطط المعلم●
منح المعلمین القدرة على التركیز على مجموعة واحدة من المعاییر والتقییمات عند مستوى المقرر الدراسي أو الصف الدراسي●



ما الذي یحدث عند انخفاض معدل االلتحاق بمدرسة ما؟

تعاني المدارس االبتدائیة التي ینخفض معدل االلتحاق بھا في الغالب من عدم اتساق المقررات الدراسیة االختیاریة مما یؤثر على جودة برامج
اإلثرائیةالبرامجأووالریاضیات)والكتابةالقراءةإتقانفيالمساعدةزیادة(مثلالتدخلفرصومحدودیة)TNLI(األمباللغةاالنتقاليالتدریس

أكثرالغالبفي)TNLI(األمباللغةاالنتقاليالتدریسوبرامجااللتحاقمعدلبھاینخفضالتيالمدارستصبحوالمتفوقین).الموھوبینبرامج(مثل
عرضة لمخاطر الجمع بین مستویات الصفوف الدراسیة.

متى یتم تنفیذ التغییرات في المدارس؟

ستعملتغییرات،أيتنفیذقبل.2024-2023الدراسيالعامیحلحتىالمدارسفيالتغییراتتحدثلنوضحاھا.عشیةبینالعملیةھذهتحدثلن
ربیعفيالمتضررة.المجتمعاتفيالمدارسأداءلتعزیزإبداعیةخیاراتتطویرعلىوالجیرانوالعائالتالمدارسفيالعاملینمعDPSمدارس
المدارسستشارك.2022ربیعفيعلیھاالتصویتأجلمنالمجلسعلىالخیاراتتلكالمجتمعوأعضاءDPSمدارسستعرض،2022

.2024-2023الدراسيالعامفيالطالبلقبولأبوابھاوستفتح2023ربیعفي"SchoolChoice"المدارساختیارفعالیةفيحدیًثاالمدموجة

ما ھي فائدة دمج المدارس؟

بدالً من االكتفاء بغلق مدرسة واحدة وترك مدرسة أخرى مفتوحة، یطلب منا مجلس التعلیم العمل على دمج المداس أو جمعھا سوًیا. سیتم الوصول إلى
نسبة االلتحاق الكاملة في المدارس المدموجة ومن ثم تتمكن من تقدیم مجموعة من الفرص الثریة التي یستحقھا طالبنا وعائالتھم.

یستفید ذلك الدمج من نقاط القوة في مجتمعنا بما في ذلك تلك المدارس التي قد یتم غلقھا أو یكون قد طرأ علیھا تغیر ھائل مع ضمان عدم ضیاع تلك
األصول في عملیة إعادة ضبط قدرات طالبنا لتتسق مع استیفاء احتیاجات الیوم والغد.

ماذا یعني ھذا للعاملین في المدرسة؟

الرغمعلىتنفیذھا.یتمتغییراتأيأولویاترأسعلىسیأتونوالذینالمدارسفيالعاملینبدعمالتزامھمعلىالتعلیمومجلسDPSمدارستؤكد
من أن أي تغییر لن یحدث إال بعد عامین اثنین، فإن العاملین في المدرسة یلعبون دوًرا ھاًما في توفیر االستمراریة للطالب وكذلك في التعاون مع

أعضاء المجتمع على تصمیم الخیارات التي سیتم عرضھا على مجلس التعلیم من أجل النظر فیھا.

ما المدارس التي ستشارك في ھذه العملیة؟

لم یعلن مجلس التعلیم بصفة رسمیة حتى اآلن عن أسماء المدارس التي ستشارك في ھذه العملیة. نتوقع الحصول على مزیٍد من التفاصیل التي یمكن
.2021عامخریففينشرھا

المدارس؟ھذهDPSستحددف

كلاالستراتیجي للمناطقالتحلیلتجري منطقة مدارس العامة تحلیالً متعمقاً التجاھات االلتحاق بالمدارس على مستوى المنطقة بأكملھا حین تصدر
تعاني من تراجع في أعداد الطالب ولذا فنحن ننظر في مجموعات المدارس التي تمر بتأثیرھناك عدد كبیر من المدارس في منطقتنا التعلیمیةعام.

كبیر بناًء على التحلیل االستراتیجي للمناطق. نتوقع أن تجرى ھذه العملیة في مناطق أخرى في الوقت الذي نسعى فیھا جاھدین للتعامل مع تحدیات
تراجع االلتحاق في المنطقة التعلیمیة. نتوقع أن نشارك أول مجموعة من المدارس ستمر بھذه العملیة المجتمعیة في األسابیع المقبلة.

ھل ستشارك المدارس العامة المستقلة في عملیة دمج المدارس؟

یؤثر انخفاض معدالت االلتحاق بالمدارس في كل أنواع المدارس (تلك التي تدیرھا المنطقة التعلیمیة والمدارس المعنیة باالبتكار والمدارس العامة
المستقلة) على الرغم من أن العملیة الھادفة إلى دمج المدارس والتي تشمل المدارس التي تدیرھا المنطقة التعلیمیة والمدارس المعنیة باالبتكار

والمدارس العامة المستقلة ینبغي علیھا أن تواجھ مشكلة انخفاض معدالت االلتحاق بطرق أخرى وأن یتم تشجیع المدراس على المشاركة في الحوار

https://www.dpsk12.org/wp-content/uploads/21859_1_SRA-Exec-Summary-for_AR.pdf


مؤسساتبأنھاالمستقلةالعامةDPSمدارسكلتتسمالمجلس.علیھوافقالذيالطالبیةالكثافةمنخفضةالمدارسقرارفيعلیھمنصوصھوكما
غیر ھادفة للربح وھي تتحمل المسئولیة الكاملة اإلیفاء بمسؤولیاتھا المالیة. ویعني ذلك أنھا ال تحصل على تمویالت إضافیة من المنطقة التعلیمیة عند

انخفاض معدالت االلتحاق بھا. یعد اإلیفاء بالمسؤولیات المالیة شرًطا أساسًیا للتعاقد المبرم بین المدرسة العامة المستقلة والمنطقة التعلیمیة وأي
مدرسة عامة مستقلة قد ال یعاد تجدیدھا أو ترمیمھا أو قد تصبح مطالبة بالتنازل عن تعاقدھا إذا لم تحافظ على أحوال مالیة قویة.

كیف یستطیع المجتمع المشاركة في ھذه العملیة؟

كانتإذا.2021خریفمنبدایةوشاملةقویةمجتمعیةمشاركةعملیةبتحقیقملتزمونولكنناخاللھامنالعملیمكنالتيالتفاصیلمنالعدیدھناك
مدرستك ستشارك في ھذه العملیة، فإن الكوادر القیادیة في مدرستك ستفصح عن مزید من المعلومات المتعلقة بكیفیة المشاركة في بدایة العام الدراسي

أو720-423-3054الرقمعلىوالمجتمعاألسرةمساعدةبخطاالتصالأوبنااالتصالفيالترددعدمالرجاءاستفسارات،أيلدیكمكانإذاالقادم.
FACEHelpline@dpsk12.orgاإللكترونيالبریدعبر


