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,  لعزيزا  مجتمع ادارة بودر التعليمية   

 

  مسالة   فيية ادارة بودر التعليم  عمل  جدات بشان ست لة هو اطالعكم على اخر المن الغرض من هذه الرساا

  ,2020يفمنذ ص ارة. نحن فخورون بمشاركة التقدم المحرز  في االد          مول المساواة والتنوع والش

     جتمعاتنا.  ملمنا الكثير عن احتياجات والذي ع

ريم  لالدارة, نعد بتكقيادة الجماعية الادارة بودر التعليمية هي منظمة تعليمية تدافع عن كرامة االنسان ونحن, 

ص تعليمية عادلة وشاملة لجميع  عد ايضا بتوفير فرلكونهم من هم. ون ب والموظفين الذين نخدمهمالطال

 طالب ادارة بودر التعليمية ودعمهم.  

, لسواظفينا الذين يعرفون بانهم من السود نا اىل ضمان سالمة ورفاهية طالبنا ومو ج عمليحتا  ن كان االصليي 

ن                  , و الشواذ                    , و ذوي ال مختلفة, و اولئك الذين قدرات الو االشخاص الملوني 

ي من 
, و النساء واي شخص اخر يعانن ي

مقبول  لتعصب غي  الكراهية وا. ةرصي العنيعانون من االضطهاد الدينن

ي 
ي ادارتنا االستجادارة ب افن

ن فن ن عىل الموظفي  بة لالنظمة و السياسات والممارسات ودر التعليمية. يتعي 

ن ااجتياز ما يرونه ويسمعونه ب فينا عىلمساعدة طالبنا وموظ وتحسينها ل ي مجتمعاتهم وعىل ي 
قرانهم وفن

. نحن مسؤو وسائل التواصل االج ن كل شخص كن امنة حيلون عن انشاء اما تماعي وتكون ث يتم تضمي 

ي مة للنمو وال فرص لديه افض
ي , ونحن نجتمعات مدارسنالتعلم االزدهار. نحن هنا من اجل الجميع فن

بنن

كة  ام وانشاء الحوار المثقافة مشير ب. طلو يمكننا من خاللها التعلم باحير  

ي بيئة طالبنا ان يتوقعيمكن ل
صهم  لم من حولهم وتعظيم فر ثابتة حيث يمكنهم فهم العاوا المشاركة فن

غي  نفسه انه يجب علينا الترصف.  ييمية. علمنا طالبنا ان العالم لن علالت  

ي اج ويةولموظفينا ان يتوقعوا ان يكون هذا العمل ايمكن ل
ارا , تنعكس فن جية, و ان تتم  تيءاتنا االسير

امنا باالستماع اىل جميع االصوات منا ن قشتها بشكل مفتوح حيث نواصل ايضا بناء بيئة عمل شاملة تعزز الير

اكتنا مع زمالئنا ون امها. نحن نقدر شر ي هذه الجهود.  طلب مشاركواحير
تهم فن  

ي قدما تا االستماع اىل االفكار واالراء الميمكن لمجتمعنا ان يتوقع من
. نحن ندرك ان هذه  نوعة ونحن نمضن

يبة وصعبة, ولن ننجح اال من خالل وجهات نظركم ومدخالتكم. االوقات عص  

 

ي نعمل بها بحيث نقوم بتوظي  القيادة الشاملة: 
يف العائالت  قوم نظامنا باعادة هيكلة الطريقة النر

ن والو  ي ب  ب ان تعلم اصواتهم بتجار د المجتمع الذين يج طالب وافراالموظفي 
.  ادارة بودر التعليميةومع هم فن

اك اصحاب المصلحة وتعزيز المحادثات ية مصمموعات ادارة بودر التعليمهناك العديد من مجم ة الشر

ي ذ
ن الهامة, بما فن ن الموظفي  , والمجلس االستشاري لك تحالف انصاف الطالب, وائتالف المساواة بي 

. واللمسا   ة و التنوع والمجلس االستشاري المجتمعي
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: المنه مية عىل هوياتنا العديدة, وتمثل تجارب  يجب ان تؤكد مواد مناهج ادارة بودر التعلي ج التعليمي

ية متعدد  اجع اقسام الووجهات نظر بشر ي ادارة بودر التعلمناة ومعقدة. سير
يمية هج والتعليم والتقييم فن

ن امور اخرى, مواد منا والمساواة, مناللغة والثقافة وقسم  طق  منا يد هج ادارة بودر التعليمية لتحدبي 

ي للبيانات الخاصة بنا 
ونن ي معايي  التبادل االلكير ي موادنا وتحديد ما اذا كانت تلن 

ن فن نجاز . سيتم ا        التحي 

ي اا العمل مع اصحاب هذ
عليمية.  دارة بودر التالمصلحة فن  

 

: التطوير الم ي
ي مراكز ادارة بودر التعليمية عىل المعرفة والو  هن 

ي والمهارات والعمالتدريب فن
ي  عي الذانر

ل. فن

ن عىل جهود ال21-2020ة العام الدراسي بداي  ي ادارة  مساواة وال, تعرف جميع الموظفي 
تنوع والشمول فن

ي وفيةبودر التعليم
ي رت , والنر

بناء وعيهم   جميع انحاء نظامنا عىلساقا للعمل المقبل. يعمل الموظفون فن

طوير فرص جديدة.  ومهاراتهم من خالل فرص التعلم          , حنر مع استمرار ت  

 

ي بناء بيتتمثل رؤي فة: قاوالثبيئة ال
ن مة ومؤكدة حيث يزدئات كريتنا فن يجب   . هر جميع الطالب والموظفي 

عمل داخل ادارة بودر  ان يشعر كل شخص باحساس باالنتماء, بغض النظر عن مكان التحاقه بالمدرسة او ال

ن والطالب حوادث الجزء من بناء هذه الثقافة, نقوم بتطوير الية االبالغ عن التعليمية. ك عنرصية للموظفي 

ي مدارسنا عن تجاغ بال والعائالت لال 
. رب  هم فن  

ي ادارة بودر التعليمية سياسات االدارة الخامسيؤسس مجلس التعل
, وهي اهداف                         سةيم فن

لهذه السياسات معايي   الدارة بودر التعليمية, سيكون غايات االخرى . مثل الاالدارة الطموحة وذات الرؤية

ي المسامرتبطة لتق
ء مكتبة  مول. يقوم الموظفون ايضا بانشا واة والتنوع والشييم التقدم القابل للقياس فن

ن من ال ن وا والمو موارد لدعم المعلمي  ها عىل صفحة الموقع  لطالب والمجتمعاتظفي  ي سيتم نشر
, والنر

. ستعلم هذه                                                                               الشمولو الخاصل بالمساواة والتنوع 

ي للبيانمعلومات حول التكمصدر اساسي للالصفحة  
ونن ي ادارة       ات بادل االلكير

بودر التعليمية.   فن  

 

مة بهذت ن ن عىل لا العمل ووعدنا بتكريم اظل ادارة بودر التعليمية ملير معا نحن  تهم. هويطالب والموظفي 

 الحل. 
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