للنشر الفوري 28 :نوفمبر2018 ,
لمزيد من المعلومات ,يرجى االتصال ب :مادلين نوبلت ,المدير التنفيذي لالتصاالت,
mnoblett@psdschools.org
صوت عليه المجلس؟
سؤال :ما هو التغيير الذي ّ
االجابة :صوت مجلس التعليم ( )0-7في اجتماعه في  27نوفمبر  ,2018لصالح تبني اوقات بداية وانتهاء اليوم الدراسي الجديدة
لمدارس ادارة بودر التعليمية .اعتمد المجلس السناريو ب المعدل والذي يحول:
 اوقات البدء للمدارس الثانوية في ادارة بودر التعليمية بين الساعة  8:55و الساعة  9صباحا .و تحول انتهاء اليوم الدراسيبيبين الساعة  4:05-4مساءا .تتراوح اوقات البدء لمدارس ادارة بودر التعليمية حاليا بين  8:15-7:25صباحا على مستوى
ا المدارس الثانوية.
 ستبدءا المدارس المتوسطة بادارة بودر التعليمية في الساعة  8:05صباحا وتننهي بين الساعة  2:55والساعة  3:10مساءا. ستبدءا المدارس االبتدائية في ادارة بودر التعليمية بين الساعة  7:45الى الساعة  8:50صباحا وتنتهي بين الساعة 2:23الى الساعة  3:40عصرا .وهذا يمثل تغييرا ملحوظا عن اوقات البدء السابقة لبعض المدارس االبتداءية.
س :تبدءا مدرسة طفلي في وقت ما .ماذا سيكون وقت البدء الجديد؟

ج :يمكن االطالع على اوفات البدء واالتتهاء لجميع المدارس التي تستقبل الحافالت المدرسية العادية في الجدول
ادناه .وسيتم تطبيق اوقات البدء والنهاية الجديدة هذا العام الدراسي  .2020-2019يرجى مالحظة ان اوقات البدء
واالنتهاء للمدارس االختيارية بما في ذلك مدرسة سينتيتيال الثانوية ,ومدرسة بوالريس  ,واكادمية بودر و اكاديمية
جلوبال ,ومدرسة تراوت كور للمعرفة ,يتم تحديدها بشكل مستقل ,لذلك ال يتم تضمينها في الجدول .يرجى مالحظة
ان اوقات البداية والنهاية الجديدة المتوقعة قد تتغير بضع دقائق على مدار االشهر القليلة المقبلة من التخطيط .نحن
نتفهم ونقدر ان هذا القرار يجلب معه تغييرا كبيرا للعائالت والمجتمع ,ونطلب بكل احترام صبركم بينما ننتهي من
تحديد اوقات البدء واالنتهاء بالضبط باالضافة الى اوقات اوقات عمل الحافالت في االشهر القادمة.
س :ما هو تاريخ قرار المجلس؟
ج :منذ اكثر من عام ,كلف مجلس التعليم موظفي ادارة بودر التعليمية باستكشاف امكانية تغيير اوقات بدء الدراسة
في المرحلة الثانوية الى وقت الحق من الصباح .تشير االبحاث الصادرة عن الجمعية الطبية االمريكية (,)AMA
والتي تدعمها جمعية علم النفس االمريكية واالكاديمية االمريكية لطب االطفال ,الى ان طالب المدارس الثانوية
يوءدون اداءا افضل واكثر امانا عندما ينامون اكثر .لذا توصي  AMAان ال يبداء المراهقون الدراسة قبل الساعة
 8:30صباحا.
وبسبب هذا البحث ,كلف مجلس ادارة بودر التعليمية باستكشاف خيارات وقت البدء التي من شانها ان تغير اوقات
بدء المدارس الثانوية والمدارس المتوسطة باقرب ما تكون الى توصية  AMAببدء الدراسة في الساعة 8:30
صباحا .بدات ادارة بودر التعليمية استكشافها من خالل مسح مجتمعي للحصول على معلومات حول مصلحة
المجتمع في اوقات البدء الالحقة .وقد تبين لالدارة من خالل االستبيان االفتتاحي ان حوالي  %85من المستجيبين
لديهم اهتمام بتغيير وقت بدء اليوم الدراسي للمدارس الثانوية في وقت الحق.
ومن خالل هذه التعليقات ,عقدت االدارة بعد ذلك لجنة لوضع سيناريو لبداية اليوم الدراسي ,تتالف من اباء وموظفين
واعضاء من المجتمع ,للمساعدة في تحديد سيناريوهات وقت بدء محددة الخذها بعين االعتبار .وقد حددت هذه
اللجنه ,بدعم من ادارة بودر التعليمية اربعة سيناريوهات لوقت بدء الدراسة لمزيد من الدراسة .ثم شكلت هذه
السيناريوهات االربعة اساسا لدراسة استقصائية ثانية ,ثم توزيعها على المجتمع في اغسطس  .2018بينما كان هذا
المسح مفتوحا ,استضافت االدارة ايضا اربع جلسات لمشاركة المجتمع ,والتي قدمت العضاء مجتمع ادارة بودر
التعليمية الفرصة لمعرفة المزيد عن السيتاريوهات قيد الدراسة وطرح االسئلة وتقديم التعليقات المتعلقة بالتغييرات
المحتملة في وقت بدء الدراسة.
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من الدراسة االستقصائية والمشاركة المجتمعية ,علمت االدارة ان وقت النهاية للمدارس كان مصدر قلق ,وان اوقات االنتهاء بعد الساعة
 4مساءا كانت تعتبر الى حد كبير متاخرة .استجابة الى هذه التعليقات ,وضعت ادارة بودر التعليمية سيناريو وقت البدء االصافي الذي
حول بداية المدارس الثانوية الى  8:55او  9صباحا و تنتهي  4او  4:05مساءا .اصبح هذا السيناريو ب المعدل ,كما يطلق عليه ,ممكنا
من خالل القضاء على ايام االربعاء المتاخرة ,وهو في نهاية المطاف السيناريو الذي صوت لصالحه مجلس التعليم يوم  27نوفمبر
للموافقة علي التنفيذ خالل العام الدراسي .2020-2019
س :ما هي التكاليف المرتبطة بهذا التغيير؟
ج :وفقا للتقرير النهائي الذي اصدرته ادارة بودر التعليمية في  13نوفمبر حول اوقات بدء المدرسة ,فان تكاليف التقل المتوقعة الحالية
لتنفيذ تغيير الجدول الزمني هو  685000دوالرا امريكي في العام االول .ويشمل ذلك التكاليف التقديرية لتعيين المزيد من الموظفين
والحافالت ,والتي يقوم قسم المشتروات بشراء بعضها بصرف النظر عن تغيير وقت البدء ,لتلبية متطلبات نمو االدارة االدارة .هناك
تكاليف نقل مستمرة متوقعة ,باالضافة الى تكاليف اخرى محتملة اخرى مرتبطة بالمرافق وتكاليف الكهرباء واكثر من ذلك .في هذا
الوقت اليوجد لدى االدراة حساب نهائي لتكلفة التنفيذ.
س :هل ستستمر الحافلة في اخذ طفلي للمدرسة؟
ج :نعم .اذا كان الطالب يتلقى حاليا ميزة الحافالت المدرسية الخاصة بادارة بودر التعليمية من و الي المدرسة ,فسوف تستمر هذه
الخدمة .من المرجح ان الوقت الذي يتم فيه اخذ/انزال طفلك من والي المدرسة سيتغير .يتم اصدار جداول الحافالت كل عام في شهر
اغسطس .من المتوقع االنتهاء من اوقال االستالم والوصول في اغسطس  ,2019ونقدر الصبر الجماعي لدى الجميع ونحن نخطط لهذا
التغيير هذا العام.
س :ما هي اعتبارات التاثير على العاب القوى واالنشطة الالمنهجية؟ هل سيتم تغيير اوقات الممارسات الرياضية الى بضع ساعات في
فترة ما بعد الظهيرة؟
ج :سيكون للتغيير في وقت بدء وانتهاء المدارس تاثيرا على العاب القوى واالنشطة االمنهجية المقدمة في مدارس ادارة بودر التعليمية.
مع اوقات البدء واالنتهاء الجديدة المتوقعة كما هي معروفة االن ,ستحدد كل مدرسة كيف ستتغير العاب القوى والجداول الزمنية
الالنشطة الالمنهجية .من الممكن ان تجرى بعض االنشطة الرياضية واالنشطة الالمنهجية بعد الظهر .ومن الممكن ايضا ان يتم تكثيف
الممارسات وان بعض االنشطة الرياضية واالمنهجية قد تحدث في الصباح قبل المدرسة .سيتم مشاركة المزيد من المعلومات المحددة
حول التاثيرات على العاب القوى والجداول الزمنية لالنشطة الالمنهجية للمجتمع عندما تصبح متاحة.
س :اذا كان طفلي يرغب في البدء مبكرا ,فهل يمكنه اجراء فترة الصفر لبدء الدراسة مبكرا واالنتهاء مبكرا؟
ج :عندما تنتقل ادارة بودر التعليمية الى اوقات البدء الجديدة ,ستقوم كل من مدارسنا الثانوية بفحص جداولها عن كثب بهدف انشاء
خيارات للطالب .طوال فترة االستكشاف في اوقات بدء المدرسة ,سمعنا باستمرار من المدارس الثانوية انهم سيبحثون تقديم دروس
صفرية وخيارات انشطة لل طالب حتى يتمكنوا من ترتيب جداولهم بمرونة .سيتم اتخاذ قرارات محددة حول ما اذا كان سيتم تقديمه في
ساعة الصفر ام ال ,في كل مدرسة ثانوية.
س :هل فكرت في التاثيرات على رعاية االطفال؟ ماذا يعنى ذلك للبيس كامب وغيره من خيارات الرعاية قبل وبعد المدرسة؟
ج :كان االثر على رعاية االطفال محل االعتبار خالب استكشاف التغييرات في وقت البدء واالنتهاء .تعمل ادارة بودر التعليمية بشكل
وثيق مع البيس كامب حيث نقوم بتنفيذ التغييرات على الجداول بحيث يمكن للبيس كامب تعديل عروضه ايضا .نتوقع ذلك بعد المدرسة.
س :كيف ستقيس تاثير هذا التغيير؟
ج :نحن نخطط لرصد تنفيذ هذا التغيير على مستوى النظام باكمله ,وسوف نشارك المزيد من المعلومات عندما تتاح.
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