
www.rcsdk12.org/arp ، قم بزیارة المقدم الى مدیریة التربیةلمزید من المعلومات حول تمویل التحفیز الفیدرالي 

 ARP االمریكیة االنقاذ خطة

 
 فرصة غیر مسبوقة

في جمیع أنحاء البالد تمویًال إضافیًا لدعم احتیاجات الطالب في  مدیریات التربیة للحكومة الفیدرالیة ، ستتلقى  (ARP) كجزء من قانون خطة اإلنقاذ األمریكیة
ملیون دوالر تقریبًا لالستثمار في تعلیم طالبنا على مدار  197تخصیًصا قدره  مدیریة التربیة لمدینة روتشسترستتلقى .  .COVID-19 أعقاب جائحة

 .یمنحنا الفرصة إلعادة تصور التعلیم في منطقتنا ممااألموال مرة واحدة  یتم تسلیمالسنوات الثالث القادمة. 

لدعم األولویات اإلستراتیجیة ستقوم مدیریة التربیة لمدینة روتشستر باستخدام ھذه االموال راك أصحاب المصلحة ، كجزء من عملیة التخطیط الشامل وإش
 :مجاالت رئیسیة 5للمنطقة والتوصیات التي قدمھا المراقب المستقل في 

 االطالع واالستجابة للثقافات
للعنصریة تركز على تزوید الطالب بتجارب تعلیمیة مؤكدة حیث یكون التنوع ھي منظمة نشطة مناھضة مدیریة تربیة مدینة روتشستر 

 واإلنصاف والشمول في قلب عملیة صنع القرار.

 خبرات تعلیمیة عالیة الجودة
 یتمتع كل طالب بإمكانیة الوصول إلى محتوى على مستوى الصف ومواد تعلیمیة عالیة الجودة والتفاعل معھا یومیًا

 البرامج المتنوعة
 .تقدم كل مدرسة برامج ومسارات دینامیكیة ومبتكرة وجذابة حیث یمكن لجمیع الطالب العثور على صوتھم وتنمیة شغفھم

التعلیم الموسع
 فرص تعلم قویة وموسعة لجمیع الطالب الذین یتحدونھم للمشاركة في تطبیق العالم الحقیقي لتعلمھم توفر مدیریة تربیة مدینة روجستر

كادر عمل عالي الجودة 
خبرات التعلم للطالب   أن یكون لدى الموظفین الرغبة واإلیمان والمعرفة والمھارات لتقدیم جودة عالیة تضمن مدیریة تربیة مدینة روتشستر

 كل یوم

االستماع الى احتیاجات المجتمع 
وفرت مدیریة بدأ التخطیط الستخدام ھذه األموال بالتعاون مع طالب المنطقة والموظفین واألسر وأفراد المجتمع. لجمع المالحظات والمدخالت ،  

مراعاة مع ة أفكارھم واحتیاجاتھم. ومشارك مدیریة التربیةأصحاب المصلحة للمشاركة مع موظفي  جمیعلفرًصا متعددة  تربیة مدینة روتشستر 
 تضع المنطقة خطة للمضي قدًما.لیتم أخذ األولویات في االعتبار  حیث المجتمع بعنایة

مئات االقتراحات من الطالب واألسر والموظفین وأفراد المجتمع حول كیفیة ترتیب أولویات  مدیریة التربیة نتیجة لجھود المشاركة ھذه ، تلقت
عند تحلیل التعلیقات المقدمة من أصحاب المصلحة في المنطقة ، كان من المثیر العثور على أن أولویات المجتمع تعكس .  ARP ام تمویلالتخطیط الستخد

 .ةمدیریة التربیأولویات 



 التخطیط لنجاح الطالب
. سیتم تقدیم ملخص أكثر شموالً لمالحظات ARPإلعطاءھا األولویة بتمویل  مدیریة التربیةفیما یلي مخطط أولي للبرامج والمبادرات التي تخطط  

) عند إصدار NYSEDالتي ستقدمھا إدارة التعلیم بوالیة نیویورك ( ARPالمقترحة بالتوافق مع إرشادات تطبیق  مدیریة التربیةالمجتمع ونفقات 
 للتمویل التحفیزي. مدیریة التربیة لمدینة روتشستر، قد یتم وضع شروط إضافیة على استخدام  NYSED. وفقًا لـ ARPتطبیق 

 
 ARP حول تطویر خطة NYSEDإرشادات 

 2021ایار  17
 2021ایار  19 

 
 ملیون دوالر) 128دعم جمیع الطالب (حوالي 

 
 )ملیون دوالر 69تعلیم وتعلم عالي الجودة للجمیع (حوالي 

 :ثللمعالجة التعلم غیر المكتمل قبل وبعد الجائحة وبناء أنظمة دائمة ومنصفة للتعلیم والتعلم ، سیدعم ھذا التمویل البرامج والمبادرات م
 التعلم العاطفي االجتماعي 
 والتعلیم المستجیب ثقافیا المناھج 
 إعادة تصمیم المدرسة الثانویة 

 الممارسات التصالحیة 
 المدرسة الصیفیة والتعلم الموسع 
 توظیف موظفین متنوعین 

  التعلم القائم على العمل والمسارات
 المھنیة

 الدعم األكادیمي واإلثراء 
 مشاركة الوالدین واألسرة 

 
 )ملیون دوالر 27احتیاجات التعلیم الخاص (حوالي 

 . تشمل البرامج والمبادرات الرئیسیة:مدیریة التربیة بشكل كاملتماشى مع مرسوم موافقة تال یقدر بثمن في جعل خدمات إدارة التعلیم الخاص  ARPسیكون تمویل 
 

 نماذج التدریس المبتكرة 
 زیادة الوصول إلى البرمجة المتنوعة 

 توسیع فرص اإلثراء 
  القائم على العملتوسیع فرص التعلم 

 

 المواد التعلیمیة المتخصصة 
 طورةبرمجة المھارات الحیاتیة الم 

 

 
 )ملیون دوالر 20اللغة اإلنجلیزیة (حوالي  يدعم متعلم

اللغة اإلنجلیزیة بالمنطقة.  يلخدمات متعلم NYSED لتحقیق األھداف الموضحة في خطة عمل تصحیح ARP من أموال تستفید مدیریة تربیة مدینة روتشسترسوف 
 :سیدعم ھذا البرامج والمبادرات مثل

  إنشاء مركز استقبال الوالدین
 الجدد

  برنامج القراءة ةالكتابة لثنائیي اللغةتوسیع 
 جامعة الوالدین متعددة اللغات 
  المسار الوظیفي لدعم تطویر الموظفین

 متعددي اللغات

  زیادة الشراكات مع وكاالت المجتمع
 المتنوعة

 
 )مالیین دوالر 9التي تعاني باستمرار (حوالي  یستھدف المدارسدعم إضافي 

 
 (TSI) دعم وتحسین  التي تھدف الى أو (CSI) یُخصص التمویل لتقدیم دعم إضافي وأكثر تركیًزا وتخصًصا للمدارس المعینة على أنھا بحاجة إلى دعم وتحسین شاملین

 .أو التي ھي تحت الحراسة
 

 )ملیون دوالر 2.5(حوالي  التشاركیةالموازنة 
نى مدرسي إلشراك سیتم رفع أصوات الطالب / األسرة / المجتمع التخاذ قرارات بشأن أفضل طریقة الستخدام التمویل في مدرستھم. سیتم توفیر التمویل لكل مب

 .الطالب وأفراد المجتمع في عملیة المیزانیة التشاركیة
 

 49تیة على مستوى المنطقة (حوالي تحسینات البنیة التح
 ملیون دوالر)

 
سیتم استخدام التمویل إلعادة فتح المدارس بأمان لجمیع الطالب وتوفیر مرافق 

 وتكنولوجیا حدیثة لدعم الطالب واألسر.

 )ملیون دوالر 20مخصصات االحتیاجات المدرسیة (حوالي 
 
 

 ئم علىبتخصیص قا مدیریة التربیةسیتم تزوید كل مدرسة وبرنامج في 
 .احتیاجات طالبھملتبلیة متطلبات وللتخطیط 

 

http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/arp-esser-plan-guidance-05-17-21.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/programs/coronavirus/arp-esser-lea-plans-05-19-21.pdf
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