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المالحظات والروابط

الموضوعات
ترحيب وتسجيل حضور

عمل أعضاء اللجنة في مجموعات من عضوين أو ثالثة لمناقشة عمل اللجنة .سمح النشاط
لألعضاء باالستعداد للعمل في المكان .نظرا لضيق الوقت لم تسنح الفرصة للمناقشة أو مشاركة
المعلومات في منتدى المجموعة.

استعراض نطاق المشروع وتعزيز حجم
المهمة

قاد جرانت هذا الجزء بدعم من إيريكا تم تعزيز األفكار المتعلقة بـ
● تمكين اللجنة من وضع معايير لتستخدم في غلق أو دمج المدارس.
● ال تزال هناك أسئلة كثيرة حول تفاصيل المعايير وكيف سيتأثر سكان المناطق التي
توجد بها المدارس.
تم تحديث تعريف النجاح بأسئلة من أعضاء اللجنة .كان هناك إجماع بشأن القدرة على قبول
التعريف المكتوب .بعض االتفاقات لم يتم االنتهاء منها بسبب ضيق الوقت .تم اقتراح بعض
التحديثات لكن لم تخضع للنقاش ولم يتم اعتمادها .سيتم إرسال هذه األسئلة عبر البريد
اإللكتروني وسيتم اعتمادها لالجتماع الثالث.
تم استعراض البيانات مع مجموعتين أحدهما باإلنجليزية واألخرى باإلسبانية .ضم استعراض
البيانات من  5مجموعات أو موضوعات مع فرص لتوفير ردود الفعل األولية واآلثار المحتملة
لألسر والمجتمعات والمدارس .تمكن المشاركون من مراجعة بيانات من مختلف وجهات النظر
وبعض أثر ذلك على انخفاض االلتحاق .ضمت الموضوعات:
● دنفر مدينة متغيرة
● توجهات االلتحاق في مدارس دنفر العامة
● اختيار المدارس
● تمويل/ميزانيات المدارس والبرامج/االلتحاق
● قوانين كولورادو لمدارس تشارتر

االتفاقات

استعراض البيانات

نتائج استعراض البيانات وتلخيصها

● المجموعة  1ناقشت اآلثار على األسر والمجتمعات .انخفاض االلتحاق يعني قلة
المخصصات المالية .اعتبار االندماج فرصة وليس خسارة.
● المجموعة  2انخفاض االلتحاق مشكلة مركبة ...خسارة مستمرة.
● المجموعة  3ناقشت المخاوف بشأن المدارس والقضايا االقتصادية االجتماعية عن
التمويل وكيفية اتخاذ القرارات .اآلثار على األطفال واألسر من يستفيد من التوصيات؟
المعايير قد تسبب في انعدام المساواة
● طلبات لمزيد من البيانات :هل هناك بعض المعلومات عما تنوي  DPSفعله لمساعدة
الميزانية؟ اإلجابة :سيتاح بعض انوع المساعدة لكن المخصصات المالية اإلضافية
لكوفيد ستنتهي.

الخطوات التالية

●
●
●
●

تحديد المخاوف من استعراض البيانات .أي منها أكثر أهمية؟
ما الذي نحتاج لوضعه في االعتبار؟
توضيح االفتراضات
مناقشة المباديء التوجيهية لوضع المعايير
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