
اللجنة االستشاریة المعنیة بانخفاض االلتحاق في مدارس دنفر العامة
االلتحاقانخفاضتحدیات/3االجتماع

المالحظات والروابطالموضوعات

بمشاركةاالجتماعوبدأاللغویةالعدالةعنمقدمةإجراءتمكماعامبترحیبعصرا4ًالساعةاالجتماعبدأترحیب
أعضاء اللجنة ألخبار جیدة لألسبوع. كان ھناك استفسارات عن العمل وطریقتھ والمخاوف األخرى التي قد

تتعلق بإطار المشروع أو ال. قررنا تخطي عملیات المشاركة الثنائیة بسبب وجود أسئلة تتعلق بمجموعات تقوم
تمدیًداأواستمراًراكانتاالجتماعاتتلكأنDPSممثلوأوضحأخرى.وأشیاءذاتھالوقتفيمماثلبعمل

الجتماعات اللجنة حیث كان بإمكان المشاركین اآلخرین تبادل التعلیقات. كانت ھناك أسئلة عن كیفیة عقد
اجتماع المجموعة ومشاركة المعلومات.

تم تحدیث تعریف النجاح بناء على اقتراحات من أعضاء اللجنة. ناقشنا االجماع المتغیر بخصوص قبول ما تمالنجاح& االتفاقات
كتابتھ. لم یتم االنتھاء من اتفاقات المجموعة نظراً لضیق الوقت. كانت ھناك تحدیثات تم اقتراحھا لم یتم
التصدیق علیھا سیتم إرسال االقتراحات الخاصة بـ إرشادات النجاح بالبرید اإللكتروني والتصدیق علیھا

لالجتماع الرابع. تتطلع المجموعة لحوار مفتوح في إطار ھذا العمل.
تم إجراء نقاش عن نقاط من البیانات وأثیرت بعض األسئلة. تم إجراء استطالع رأي باستخدام منصةملخص البیانات

mentimeterالتيالبارزةالنقاطبعضالبیانات.بشأناآلراءومشاركةالتعاونللجنةسمحتوالتي
خضعت للنقاش ھي:

ھناكنظراً النخفاض الطالب.انخفضت المخصصات المالیة التي تحصل علیھا المنطقة التعلیمیة●
ضریبةزیادةكانتإذامامستقبالً.ذلكسیكونوكیفCaresوقانونESSERتمویلبشأنمخاوف

العقارات ستساعد أم ال. كذلك افتتاح مدارس تشارتر ومدارس مدارة من المنطقة التعلیمیة جدیدة.
برامج دراسیة قویة وتدعم الطالب.من الصعب للمدارس الصغیرة (منخفضة الكثافة) أن توفر●

قال أحد المدیرین أنھ یمكنھم تقدیم البرامج لكن قد یكون األمر صعباً في وجود مدارس قریبة كانت
طالبلكلالتمویلعنأیضاًنقاشدارمیالً.تبعدلمدرسةTNLIبرنامجفقدبشأنمخاوفھناك
وأثره

بعض المشكالت في دنفر تساھمعن غیرھابعض المناطق تشھد نمواً أكبر وارتفاعاً في االلتحاق●
في انخفاض أكبر في االلتحاق نظراً النخفاض معدالت الموالید وارتفاع تكالیف السكن وغیر ذلك.

آخرمناطقأنیعنيالالطالبفقدان.DPSیتركونالذینالطالبیذھبأینبشأنأسئلةھناك
تحقق مكاسب

42علىالحصولبأنمعلومةعضوشاركالتحدیات.منالكثیرإلىیؤديااللتحاقانخفاض●

طالباً إضافیاً قد یمول مرتبات ثالثة معلمین البعض یرى أن قلة البرامج یساھم في المشكلة. بناًء
على التكوین الدیموغرافي ستبقى بعض الخدمات ألنھا مطلوبة بحسب القانون. إذا أصبحت مدرسة

مدارسأربعأغلقتالدیموغرافيالتكوینتغیرإلىیرجعفھذاTNILبرنامجلتقدیممؤھلةغیر
تشارتر بسبب انخفاض االلتحاق.

محلیحلأنبشأنمخاوفھناكالفارغة.المبانياستخدامكیفیةDPSفيالتعلیممجلسیقرر●
المدارس المغلقة مدارس جدیدة أو تشارتر. یقرر المجلس كیفیة استخدام المباني الفارغة ویطلب

آراء المجتمع. ھناك حاجة لمزید من النقاش.
وفقاً للمجموعة ھناك الكثیر من النقاط التي تحتاج للتوضیح والكثیر من األسئلة التي تحتاج إلجابة.●أبرز نقاط/مخاوف االجتماع

التطرقسیتموالتعلیقاتاألسئلةجمیعأنمنوالتأكدMIROمنصةاستخدامبشأنمخاوفھناك●
.MIROاستخدامفيتقنیةمشكالتأوصعوبةاألعضاءبعضیواجھلھا.

1



المالحظات والروابطالموضوعات

نحتاج بعض الوقت لمشاركة معلومات وإرسال معلومات متعلقة قبل االجتماع. ھناك حاجة إلجراء●
حوار ھام لكن یبدو أن الوقت ضیق

اقترحت المجموعة تسجیل االجتماعات إلعادة تشغیلھا وتطویل مدة االجتماع أو إضافة اجتماع●
جدید.

ھناك مخاوف تتعلق بما إذا كانت التعلیمات ستوفي بمعاییر تم إرسائھا من قبل مثل مرسوم الموافقة●
)Consent Decree(

ھل مناطق االلتحاق ستخضع للنقاش؟●
ھناك مسألة تتعلق بالعدالة وتعالي أصوات عن غیرھا. أیضاً ھناك مخاوف بشأن توفر مساحة كافیة●

إلجراء الحوار
یتم إجراء توقفات متعمدة للقیام بعملیة الترجمة●

DPSمعكفریقالمستوىعالیةالمخاوفلبعضالتطرق●الخطوات التالیة
صیاغة وثیقة لألسئلة الشائعة ألعضاء اللجنة●
التخطیط لوقت لمشاركة مفتوحة في المنتدى●
وضع ومشاركة المھام مع اللجنة لالجتماع المقبل●
مناقشة المبادئ التوجیھیة لوضع المعاییر●
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