
خطة دنفر 2020

نجاح جميع األطفال



ما حققناه
بداء التربويون والعائالت وأعضاء المجتمع بالفعل الرحلة نحو رؤية "نجاح جميع األطفال". قامت مدارس دنفر العامة 
DPS أوًال بإنشاء "خطة دنفر" في 2006 ثم قامت بتحديثها في 2010. والنتائج مبشرة. في السنوات الست األخيرة، 
قامت مدراس دنفر العامة بتوسع هائل في الفرص المتاحة للمرحلة التمهيدية ورياض األطفال، كما نشرت رقًما غير 
وزادت  الوالية،  في  الرئيسية  التلعيمية  المناطق  بين  للطالب  تقدم  معدل  بأعلى  وقادت  االلتحاق،  زيادة  في  مسبوق 

معدالت التخرج بثالثة وعشرين نقطة مئوية، وخفضت معدالت التسرب من المدرسة إلى النصف.

ومع أن رؤيتنا واضحة وتقدمنا محقق إال أن الطريق طويل أمامنا. نحن ممتنون للتربويين لدينا على التزامهم وعملهم 
الجاد الذي أدى إلى أن تصبح مدارس دنفر العامة المنطقة التعليمية الحضرية األسرع نمًوا في البلد. وفي نفس الوقت، 

فالفجوات لدينا في اإلنجاز ال تغلق، وليس كل طفل نجاًحا.

ولكي نبني على زخم األعوام الماضية، ستقوم مدارس دنفر العامة بتسليط الضوء على التغييرات التي أثبتت نجاحها 
قرابة  مع  تحدثنا  عام 2014  من  األول  النصف  في  والتقدم.  االبتكار  دفع  لمواصلة  جديدة  استراتيجيات  واستحداث 
المجتمع  من  والشركاء  المدرسية  والقيادات  ومعلمين  وعائالت  أمور  وأولياء  تالميذ   - الشأن  أصحاب  من   3000
قمنا  المدخالت  هذه  على  وبناء  الحيوية.  المالحظات  لنا  قدموا  والذين  التعليمية-  المنطقة  في  الموظفين  من  وغيرهم 
بوضع بعض األهداف الحيوية وأولويات استراتيجية أساسية. مدارس دنفر العامة ترتقي بالمعايير من أجل ضمان 
حصول أطفالنا على كل الميزات الممكنة وهم في الطريق ليصبحوا أفراًدا راشدين، يشتركون في العمل االجتماعي، 

ناجحين، وقد تم إعدادهم إعداًدا جيًدا.

مقدمة
يخطو كل طفل خطواته األولى في أول يوم من العام الدراسي وهو يشعر بتوتر . . . وبملكته وقدراته الكامنة واألحالم. 
فهو اليوم الذي تفتح فيه أمامهم البوابة إلى العالم من خالل التعليم. هكذا حال جميع األطفال بغض النظر عن المكان 
الذي يعيش فيه أبناؤنا أو كم من المال يكسب ولي أمرهم أو مستوى قدراتهم أو لون بشرتهم. فكل طفل يستحق مدرسة 
مستواها رفيع، وكلنا نلعب أدوًرا حيوية: العائالت معنية بتعليم أطفالها؛ والتربويون لديهم آمال كبيرة ويقومون بأداء 

رائع في التدريس وتوفير الدعم القوي؛ والجميع يشاركون بنشاط ويعملون من أجل مستقبل أبنائنا ومدينتنا.

فتح الباب لعالٍم من الفرص ألطفالنا ال يكفي. رؤيتنا المشتركة في مدارس دنفر العامة هي "نجاح جميع األطفال". 
بغض النظر عن المدرسة التي يختارون أن يلتحقوا بها، يجب أن نتأكد من أنهم يتلقون الرعاية، وأن يجدوا التحدي، 
واإللهام، والدعم ومن أنهم متأهبين للنجاح في الجامعة والحياة المهنية والحياة. ومن تلك الخطوات األولى المترددة 
في المرحلة التمهيدية وحتى الخطوة األخيرة الواثقة بعيًدا عن المنصة يوم حفل التخرج، فنحن متواجدون هنا لتهدئة 

التوتر وإطالق العنان لإلمكانات الكامنة.

سوف تكون خطة دنفر 2020 دليل ُيسَترشد به في اتخاذ القرار في المنطقة التعليمية، وذلك يتضمن األشياء التي يجب 
تسليط الضوء عليها وكيفية توزيع األشخاص والوقت والمال على أفضل وجه. "الخطة" ترسم لنا الطريق إلى نجاح 

جميع األطفال.
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القيم األساسية المشتركة لمدارس دنفر العامة

الطالب أوالً:  
إننا نضع احتياجات أطفالنا في طليعة كل ما نقوم به.

النزاهة:  
إننا نقول الحقيقة ونفي بوعودنا.

العدالة:  
إننا نفخر بتنوعنا، وسنوفر ما يلزم من موارد ودعم للقضاء على العوائق التي تحول 

دون نجاح وتعزيز مستقبل أكثر عدًال لجميع أطفالنا.
 

التشارك:  
إننا سوًيا كفريق واحد نفكر ونعمل ونبدع من أجل الوصول إلى أهدافنا.

تحمل المسؤولية:  
إننا نتحمل المسؤولية عن التزاماتنا الفردية والجماعية؛ فنحن ننمو من النجاح؛ 

ونتعلم من الفشل. 

الترفيه:  
نحن نقدس الفرح في عملنا ونربي في طالبنا روح الفرح والشغف للتعلم طوال 

حياتهم.

ما نؤمن به
قيمنا األساسية المشتركة ومعتقداتنا األساسية هي بمثابة األساس لكل عملنا في مدارس دنفر 

العامة وهي جوهر ثقافتنا.

قيمنا األساسية المشتركة تقربنا من بعض وتقود الطريقة التي نتفاعل بها مع بعضنا البعض 
في  إنشاؤها  تم  التي  القيم  هذه  األطفال".  جميع  "نجاح  هي  التي  رؤيتنا  تحقيق  وراء  سعًيا 
أغسطس 2012 من قبل أكثر من 1000 شخص من جميع أنحاء المنطقة التعليمية، تشكل 

ثقافتنا المشتركة وهي بمثابة دليل نسترشد به في اتخاذ القرارات حول كيفية تحقيق أهدافنا.
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معتقداتنا األساسية 
استناًدا على القيم األساسية المشتركة ستقود معتقداتنا األساسية الطريقة التي نرتب بها األولويات 

في الجهد والموارد وستحدد الطريقة التي نقيس بها نجاحنا. ونؤكد لكم أن:

لدى طفل موهبة وإمكانيات كامنة.   •
واألمر متروك لنا في تقديم التحدي والدعم لكل طفل بتعليم قوي ومتكامل ومناسب 

من الناحية الثقافية.

تنوعنا هو كنز المجتمع والمساواة هي جوهر مهمتنا.   •
نتعهد ببناء ثقافة تحتضن الهوية الفريدة واإلمكانيات الكامنة لكل طفل.

باستطاعتنا القضاء على الفجوة في الفرص التي تؤدي إلى فجوات اإلنجاز   •
وسنفعل. 

يجب علينا إزالة الحواجز التي أساسها المدارس من أجل أن ننجح، ويجب أن 
نسلط الضوء على المساءلة، وأن نستثمر الموارد مبكًرا نحو الهدف، وأن ندعم 

ونقدم التحدي للطالب األكثر حاجة.

علينا تسريع وتيرة التقدم الذي حققناه بشكل كبير من خالل مزيد من االستثمار   •
في ما هو فعال وتبني االبتكار. 

من خالل توفير تعليم بمستوى القرن الحادي والعشرين فنحن نمنح طالبنا القوو 
من أجل التخرج من الثانوية العامة وهم مستعدون للنجاح في الكلية والحياة 

المهنية والحياة.

كل أسرة تستحق أن يكون أمامها اختيارات وفرص للوصول إلى مدارس رفيعة   •
المستوى في حيهم السكني. 

نلتزم بتوفير مدارس متميزة في جميع أنحاء المنطقة التعليمية.

أطفالنا بحاجة لنا جميًعا- التربويبن والعائالت والشركاء من المجتمع والعاملين-   •
ومًعا نحن فريق مدارس دنفر العامة. 

يجب علينا منح القوة لعائالت طالبنا وأن نتحد في تبني الشفافية والتواصل 
واالستراتيجيات االستباقية من أجل أن نتحسن. 
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تسليط الضوء على اإلعداد في التعليم في الطفولة المبكرة يبني أساًسا ضرورًيا يحدد المسار للطالب طوال التجربة األكاديمية 
بأكملها. الطالب الذين يستطيعون القراءة والكتابة بمستوى الصف في الصف الثالث من األغلب أن سيكون مستواهم بمستوى 
الصف أو أعلى في القراءة والكتابة والرياضيات في الصف العاشر. لذلك تركز مدارس دنفر العامة على اإلعداد من المرحلة 

التمهيدية وحتى الصف الثالث، بدعم تعليمي قوي للطالب الذين لغتهم األصلية ليست اإلنجليزية.

ينجح الطالب والعائالت عندما تتوفر لهم خيارات تعليم ذو جودة عالية. ستقوم مدارس دنفر العامة بزيادة نوعية المدارس 
الموجودة في كل حي سكني بشكل كبير لضمان أن يحصل كل طالب في كل المجتمعات في جميع أنحاء المنطقة التعليمية على 

فرص للوصول إلى مدارس رائعة.

إلى أين نحن ذاهبون 
فتح باب المناقشة أمام مجتمع دنفر بأكمله أتاح لنا التعرف بشكل جماعي على هدٍف واحد شامل لنحققه بحلول 2020 إلى جانب 
أربعة أهداف داعمة. بهذه األهداف الخمس سوف نسلط مزيد من الضوء على المجاالت الحاسمة لنجاح طالبنا. إذا تمكنا من تحقيق 

هذه األهداف فسيلي ذلك نتائج إيجابية أخرى.

أساًسا للنجاح في المدرسة

مدارس رائعة 
في كل حي سكني

الصف الثالث
إتقان القراءة والكتابة 

اآلن 

   %60
2020

%80 بحلول عام 2020، سيكون 80% من طالب الصف الثالث بمستوى الصف أو أعلى 
*.Escrituraو Lectura ،من مستوى الصف في القراءة والكتابة

بحلول عام 2020 سيكون 80% من طالب مدارس دنفر 
العامة في مدارس عالية األداء، تقاس حسب المنطقة باستخدام 

نظام تقييم األداء المدرسي الخاص بالمنطقة التعليمية.

الطالب الملتحقون 
بمدارس عالية األداء

2020 اآلن 

%80    %61
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*الخط القياسي على األرجح سيتغير بعد االنتقال إلى "األساس المشترك" وقد يلزم إعادة النظر في الهدف في 2016-2015.

الهدف األول

الهدف الثاني



تلتزم مدارس دنفر العامة بخلق أجواء تعزز نمو الطفل ككل. سوف تشجع بيئات مدرستنا الطالب على السعي خلف ما يحب 
وما يهتم به، وستدعم صحتهم البدنية وتقوي مهاراتهم االجتماعية/العاطفية التي يحتاجونها للنجاح، ويتضمن ذلك التعامل مع 

االنفعاالت، وإنشاء عالقات إيجابية والحفاظ عليها، واتخاذ قرارات مسؤولة.

يستحق جميع الطالب الحصول على الفرص التعليمية التي تسمح لهم باإلنجاز على أعلى المستويات. وهذا يعني االرتقاء بالمعايير 
لكل طالبنا مع اإلقرار بوجود فجوة مستمرة بين أداء طالبنا البيض وطالبنا من األصل اإلفريقي والالتيني. نحن نؤمن بأنه من 

الضروري تسليط الضوء على قضية العرق والفجوة في التحصيل المستمرة لطالبنا من أصحاب البشرة الداكنة حتى ولو لم يكن الفقر 
عامًال. لهذه األسباب، نشعر أنه من الضروري وضع هدف يركز على الفجوة في الفرص.

عن طريق إلهام الطالب وتقديم التحدي لهم ومنحهم القوة- بما في ذلك هؤالء ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة وهؤالء من 
من بالفعل يحققون مستويات عالية- من تشكيل مستقبلهم بأنفسهم، سنرسخ الجيل المقبل من مهنيين شباب لديهم الثقة والكفاءة 
واألخالقيات المهنية السليمة. ستقوم مدارس دنفر العامة بزيادة عدد الخريجين الناجحين المتأهبين للكلية والحياة المهنية زيادة 

كبيرة.

دعم الطفل ككل

سد الفجوة في الفرص

مستعد للكلية والحياة المهنية

معدل التخرج
2020 اآلن 

%90    %68

يتخرج الطالب متأهبين للكلية 
والحياة المهنية

2020 اآلن 

2200    1100

األمريكيين من األصل األفريقي و 
الالتيني

إتقان القراءة والكتابة في الصف الثالث
2020 اآلن 

%75    %50

معدل التخرج لألمريكيين من أصل 
أفريقي و التيني

2020 اآلن 

%89    %64

بحلول عام 2015 ستقوم فرقة عمل، تتضمن عاملين بمدارس دنفر العامة وشركاء من المجتمع ووكاالت من 
المدينة تقوم بتوفير الخدمات لطالب مدارس دنفر العامة، بتوصية مجلس التعليم بخطة لقياس هذا الهدف وتعقب 

التقدم.

بحلول عام 2020 سيزداد معدل تخرج الطالب من األصل األفريقي و الالتيني بخمسة وعشرين نقطة 
مئوية.

سيزداد معدل إتقان القراءة والكتابة لطالب الصف الثالث من األصل األفريقي و الالتيني بخمسة وعشرين 
نقطة مئوية.

بحلول عام 2020 سيزيد معدل التخرج بعد 4 سنين لمن بدء من الطالب في مدارس دنفر العامة في الصف 
التاسع إلى %90.

 بحلول عام 2020 سنضاعف عدد الخريجين من الطالب المتأهبين للكلية والحياة المهنية، وفًقا للقياس 
بالصرامة المتزايدة لمعايير الوالية.
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*الخط القياسي على األرجح سيتغير بعد االنتقال إلى "األساس المشترك" وقد يلزم إعادة النظر في الهدف في 2016-2015.

الهدف الثالث

الهدف الرابع

الهدف الخامس



كيف سنصل 
تتحقق الرؤية من خالل العمل فقط. ترشدنا  أولوياتنا االستراتيجية إلى حيث ستركز مدارس دنفر العامة مواردها وتضع لنا خارطة الطريق 

الضرورية لتحقيق أهدافنا. المجاالت االستراتيجية الخمس ذات األولوية هي:

القيادة:  
 جذب وتنمية والتمسك بالقيادات القوية التي تستند على القيم عبر مدارس دنفر العامة.

 الدفع بالهياكل القيادية الموزعة في المدارس عن طريق التنمية ومنح القوة للقيادات من المعلمين.
 تطوير مسارات إعداد قوية للقيادة، بما في ذلك التثقيف الداخلي  وبرامج إعداد قادة المدارس واإلرشاد الموجه.  

 التأكد من أن القيادات المدرسية قم تم إعدادها ودعمها وأنها ستتحمل مسؤولية نجاح طالبها ومسؤولية تلبية االحتياجات الفريدة لمجتمعات 
مدرستهم.

التدريس: 
 زيادة جودة وصرامة التدريس في الفصول بشكل ملحوظ من خالل تنفيذ متعمق لمعايير المحتوى لمستوى الصف واستراتيجيات أفضل 

الممارسات التعليمية مستهدفين بذلك احتياجات متعلمي اللغة اإلنجليزية.
 تحسين أنظمة الدعم-تضمين ردود الفعل وحلقات التدريب المتكررة والتنمية المهنية وتنمية المناهج-وتنقيح أدوات رصد التقدم وعمليات 

التقييم.
 تعزيز جهودنا الرامية إلى التوظيف والتطوير والتمسك بالمعلمين الُمَؤّثرين في كل مدرسة من مدارس دنفر العامة بالحوافز والدعم 

للتدريس في المدارس األكثر احتياًجا. 
 تنفيذ استراتيجيات مقصودة للتركيز على التعليم المتجاوب مع الناحية الثقافية.

المرونة:  
 منح المدارس القوة من خالل المرونة، واتخاذ القرارات في المدرسة، بما في ذلك استخدام الموارد.

 التوسع في خيارات المدارس عالية الجودة في جميع المجتمعات من خالل الدعم الُمتمايز للمدارس القائمة، واستراتيجيات المدراس الجديدة، وجهود التحول 
وأنظمة مساءلة قوية.

 توفير الفرص للمدارس لالبتكار وخلق البيئات التي تلبي االحتياجات  األكاديمية واالجتماعية / العاطفية للطالب على أفضل وجه، بما في ذلك التوسع في 
البيئات التعليمية المخصصة.

االستثمار المبكر:  
 تحديد أولويات الموارد للصفوف  األولى من الدراسة (المرحلة التمهيدية-الصف الثالث) إلعداد أصغر طالبنا للنجاح فيما بعد.

 الشراكة مع منظمات المجتمع لتوسيع الدعم والخدمات عالية الجودة للعائالت التي لديها أطفٌا صغاٌر من أجل وضع األساس للنجاح األكاديمي.

الثقافة:  
 نعيش ونحتفل ونحمل أنفسنا مسؤولية القيم األساسية المشتركة

 بناء ثقافات إيجابية تنمح القوة في جميع مدارسنا التي تحتضن العائالت والمجتمعات.

 تشجيع ثقافة خدمة المدارس في كل مهام الدعم في مدارس دنفر العامة وشركاء مدارس دنفر العامة.
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المجلس
هابي هاينيس

أرتورو جيمينيز
مايك جونسون
باربرا أوبراين

روزماري رودريجيز
آن ور

الندري تايلور 

توم بوسبرج
كريستين كولن
سوزانا كوردوفا

إيفان دوران
فيرونيكا فيغولي

ديبي هارتي
ويل لي أشلي

اليكس مارتينيز
غريتا مارتينيز
شاين سبالين
ديفيد سوبس
مايكل فون

أليسا وايتهيد بست

روندا بيلين
براندون بلو

كاترينا مان بويكين
فرانك كوين

نيكوالس دوكينز
كارين فوكس إلويل

كريس جيبونز 

جوزيت مارتينيز غريفين
بروك جونسون براون

كيم نوو دوالن 
جنيفر موريسون 

 ليندسي نيل
ايفون بوراس
نيتا ريسك

زاك رو
خوانيتا ستيفنسون

آدم فولك
تشاك وارد

دعوة إلى العمل
كل طفل يستحق أن يحاط بجو من التوقعات العالية. لتحقيق األهداف المنصوص عليها 
في هذه الخطة، يجب أن نبني على كل ما تعلمناه واكتسبناه في السنوات األخيرة، ويجب 
الطالب  نشمل  وحتى  مدارسنا  وقادة  معلمينا  من  الناس-بدء  على  بتركيزنا  نرتقي  أن 

والعائالت والشركاء من المجتمع. نقدر الجميع، ويجب أن يلعب الجميع دوًرا حيوًيا.

هذه  في  واالستراتيجيات  األهداف  مسؤولية  أنفسنا  نحمل  العامة  دنفر  مدارس  في 
الخطة.

أيها المعلمون وقادة المدارس والعاملون، نطلب منكم رفع سقف التوقعات للطالب 
وأن تكونوا نموذًجا لتلك المعايير في سلوككم.

ومن أولياء األمور، نطلب منكم االرتقاء بالمعايير في المنزل ومد أطفالكم بالدعم 
الذي يحتاجون للنجاح في المدرسة.

الوقت  من  مزيٍد  بذل  في  تنظروا  أن  منكم  نطلب  المجتمع،  في  شركاءنا  ومن 
والموهبة.

مًعا نستطيع أن نجعل الرؤية حقيقة - نجاح جميع األطفال 

العاملون اللجنة االستشارية لخطة دنفرفريق كبار القادة
نيكول برونز كاري

داستن كريس
جينفر ستيرن

تم تطوير خطة دنفر بفضل حصافة الكثيرين - شكر خاص لـ:


