
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

مخرجات  

الطالب  

:  المرغوبة  

معدالت  زيادة  .1

معرفة القراءة  

  الكتابة لدى الطالب و

لدعم االستعداد  

 الجامعي والوظفي. 

 

تعزيز عالقات     .2

رفاهيتهم. الطالب و  

 

اعداد طالب  . 3

ادارة بودر التعليمية  

 للتخرج بالخيارات.  

 

يشعر  تعزيز ثقافة  .  4

فيها الطالب و  

الموظفون باالمان  

     النفسي والجسدي.  
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 اولوية االدارة في  

 محو االمية  

 

 

 اولوية االدارة في  

 السالمة  
ة في  اولوية االدار  

 التخرج مع خيارات  
 اولوية االدارة في  

 الصحة النفسية واالنتماء  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  زيادة قدرة جميع الموظفين على تنفيذ ممارسات  1

نصفة والقائمة على االدلة  محو االمية التعليمية الم

 والمستنيرة بالبيانات عبر التخصصات. 

تطبيق مواد تعليمية متوافقة وعالية الجودة وقائمة  . 2

و مستويات الصفوف  على المعايير في جميع  

 المدارس لتلبية اجتياجات جميع المتعلمين.  

تنفثذ استراتيجيات تعليمية متنوعة بما في ذلك . 3

ت لجميع الطالب للوصول الى مستوي الصف  السقاال 

طبقات متناسقة من الدعم و توفير   

. تنفيذ الوصول الى دعم و خدمات الصحة  1

 النفسية.  

زيادة التواصل والشعور باالنتماء لجميع  . 2

الطالب والموظفين و مجتمع ادارة بودر  

 التعليمية. 

توفير موارد شاملة بالشراكة مع المجتمع  . 3

 لدعم الطالب.  

تاكد من ان متطلبات التخرج تدعم اهداف  . 1  

 ما بعد المرحلة الثانوية للطالب.  

التعليم  بناء وتعزيز المسارات التي تربط بين . 2

    )        (12والصف   قبل االساسي

المرحلة الثانوية والقوى العاملة. وفرص ما بعد    

نظام تحديد الهوية والتدخالت  تحسين . 3

لمنهجية في جميع مجاالت المواد للطالب دون  ا

مستوى الصف الدراسي اوخارج المسار 

   . الصحيح للتخرج

PreK-12 
 (( 

 

تبني ثقافة السالمة الجسدية  الترويج و. 1

عاطفية للجميع في ادارة بودر  وال

دعم الصحة  التعليمية والتي تتماشي مع 

   النفسية والرفاهية. 

ا. انشاء خطة تطوير مهني شاملة قائمة على 1  

 البحث لتدريس محو االمية عبر التخصصات  

مستويات الصفوف. و  

خيارات التسليم المستمرة والمضمنة في  ب. تنفيذ1  

, بما في ذلك التطوير المهنيالوظيفة من اجل   

 مجموعات التدريب التعليمي المضمنة في كل

 مدرسة.  

اعتماد مواد تعليمية عالية الجودة قائمة على ا. 2  

 المعايير والتي تمثل ثقافات وهويات متعددة. 

ب. تنفيذ التطوير المهني المستند الى المناهج 2  

   الدراسية والذي يدعم المعلمين لتلبية احتياجات

 الطالب من خالل اساليب التعلم المتعددة. 

والكتابة االساسية للطالب   ا. زيادة مهارات القراءة3

 باستخدام برنامج علم القراءة المعتمد من الدولة. 

ب. زيادة قدرة الطالب على التواصل والتفكير  3  

حتى ينجحوا في المدرسة والقوى العاملة.  النقدي   

. زيادة الثقافة االعالمية لدى الطالب لتحليل  ج3  

المعلولومات و االدعاءات والمصادر المقدمة لهم  

ة.  ميالوسائط التقليدية والرقخالل  من  

وير وتنقيذ انظمة التحسين المستمر  طتا. 1

ا فرقة عمل  واستراتيجيات المراقبة التي تدعمه

االدارة.  الصحة النفسية بقايدة   

ب. تصميم واستخدام نموذج التطوير المهني 1

االنصاف والتعلم  لجميع الموظفين الذي يركز على  

المستمر لدعم الوقاية والصحة النفسية والصحة 

االجتماعي.  اطفي  السلوكية والتعلم الع  

اعتماد واستخدام منهج التعلم العاطفي  ا. 2

الممارسات  االجتماعي القائم على البحث لموائمة 

ئ والتعليم واالستراتيجيات في جميع والمباد

 المدارس.  

تطوير استراتيجيات مشاركة شاملة للطالب   ب.2

واالسر والموظفين والمجتمع تزيد مشاعر التواصل  

  واالنتماء. 

ادة عدد الموظفين لتقديم خدمات الصحة ا. زي3

 النفسية السلوكية االضافية. 

تعزيز الشراكة المجتمعية لتقديم خدمات  ب. 3

 الصحة النفسية والسلوكية الالزمة.  

ج. زيادة الوعي بمصادة االدارة وموارد الصحة 3

المجتمعية من خالل حملة تسويق النفسية 

ت مدفوعة واتصاالت مستدامة ومتعددة اللغا 

 بمدخالت الطالب.  

راجع متطلبات التخرج من المدرسة الثانوية  . ا1

 لدعم المسارات البديلة للتخرج.  

بانشاء خطط مهنية ميع الطالب ب. سيقوم ج1

عليها خالل سنوات  واكاديمية فردية سيتم الحفاظ 

 الدراسة المتوسطة والثانوية. 

جامعية ا. زيادة فرص الطالب لكسب ارصدة 2

لمدرسة الثانوية  خالية من الرسوم الدراسية خالل ا

.درجة علميةوتطوير مسار للحصول على   

رة عبر ب. قم بتطوير نهج على مستوى االدا2

وعي الطالب و  مستويات الصف الدراسي لضمان

بالمسارات المتعددة للحصول على اولياء االمور 

, وبيانات  شهادات مدتها سنتان او اربع سنوات

   اعتماد الصناعة  والخدمات العسكرية. 

ج. مع شركاء المجتمع, قم بزيارة مشاركة الطالب  2

( مثل     على العمل )       في خبرات التعلم القائم

ومهارات عالية لمهنى والتدريب الداخلي التدريب ا 

 ومتطلبات التي تؤدي الى وظائف عالية االجر.  

ا. نتفيذ استراتيجيات لمعالجة التغيب المزمن 3

 للطالب.  

الستراتيجيات والدعم الذي ب. نتفيذ نظام من ا3

يساعد الطالب الذين خرجوا عن المسار الصحيح  

 للتخرج.  

 

WBL 

توسيع طرق توصيل جهود و  ا. 1

بروتوكوالت االمن والسالمة الحالية  

التعليمية.  في ادارة بودر   

استعداد المجتمع و مرونته  ب. بناء 1

من خالل تعزيز العالقات مع  

خدمات الطوارئ,  العائالت وشركاء 

بما في ذلك انفاذ القانون والعاملين  

في مجال االطفاء والعاملين في  

 المجال الطبي.  

ج. زيادة جهود الوقاية والتدخل  1

التي تعالج التنمر و التحيز والتمييز 

قة.  والمضاي   

د. زيادة وعي الموظفين والطالب  1

ي  والمجتمع بالتنوع العصب 

واالختالفات الثقافية لخلق بيئات  

تعليمية اكثر امانا وشمولية وتقليل  

   الحوادث التاديبية في المدرسة.  
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 اولوية االدارة في  

 محو االمية  

 

 

 اولوية االدارة في  

 الصحة النفسية واالنتماء  

ة في  اولوية االدار  

 التخرج مع خيارات  

 

 اولوية االدارة في  

 السالمة  

تواصل الطالب و صحتهم.  تعزيز    للتخرج بخيارات ية اعداد طالب ادارة بودر التعليم  الب ى الطدالت معرفة القراءة و الكتابة لدزيادة مع    

دعم االستعداد الجامعي و المهنيى.  ل   
الب و الموظفون  تعزيز ثقافة يشعر فيها الط  

سدي.  باالمان النفسي و الج  

لموظفين لتقديم . تنفيذ خطة التطوير المهني العداد جميع ا1

مجااالت. ليم في جميع ال اساس التع الي الجودة على بحث ع  

تنفيذ مواد تعليمية عالية الجودة و تصنيف المهام . 2

ين.  لمجات كل المتعياحتالمناسبة لتلبية ا   

تنمي تطبيقهم  التي. تعزيز ملكية الطالب و الفرص  3

ءة و الكتابة من رياض االطفال الى  لمهارات القرا

   التخرج. 

و    مة الجسدية. تعزيز و تبني ثقافة السال1

النفسية للجميع في ادارة بودر التعليمية و  

مان.  و اال   تاشي مع الصحة النفسيةالتي ت   

التاكد من ان متطلبات التخرج تدعم اهداف ما . 1

الب.  ية للطبعد المرحلة الثانو  

بط بين تعلم  يز المسارات التي تربناء و تعز. 2

و ما بعد المرحلة   12رياض االطفال و حتى الصف 

وية و فرص العمل.  الثان  

دخالت المنهجية في جميع  ن التحديد و الت. تحسي3

صف مستوى الب دون الت المواد للطالبمجا

 الدراسي او خارج المسار الصحيحي للتخرج. 

  حةى دعم و خدمات الص العادل الصول ذ الو. تنفي1

 النفسية.  

طالب  تواصل و الشعور باالنتماء لجميع ال . زيادة ال2

.  ميةلتعليو الموظفين و مجتمع ادارة بودر ا  

الشراكة مع المجتمع لدعم . توفير موارد شاملة ب3

لطالب.  جميع ا   

 

 

 

 

 

 

 

 

ا. انشاء خطة تطوير مهني شاملة قائمة على 1  

 البحث لتدريس محو االمية عبر التخصصات  

مستويات الصفوف. و  

خيارات التسليم المستمرة والمضمنة في  ب. تنفيذ1  

, بما في ذلك التطوير المهنيالوظيفة من اجل   

 مجموعات التدريب التعليمي المضمنة في كل

 مدرسة.  

اعتماد مواد تعليمية عالية الجودة قائمة على ا. 2  

 المعايير والتي تمثل ثقافات وهويات متعددة. 

ب. تنفيذ التطوير المهني المستند الى المناهج 2  

   الدراسية والذي يدعم المعلمين لتلبية احتياجات

 الطالب من خالل اساليب التعلم المتعددة. 

والكتابة االساسية للطالب   ا. زيادة مهارات القراءة3

 باستخدام برنامج علم القراءة المعتمد من الدولة. 

ب. زيادة قدرة الطالب على التواصل والتفكير  3  

حتى ينجحوا في المدرسة والقوى العاملة.  النقدي   

. زيادة الثقافة االعالمية لدى الطالب لتحليل  ج3  

  منالمعلولومات و االدعاءات والمصادر المقدمة لهم 

ة.  ميالوسائط التقليدية والرقخالل   

 

وير وتنقيذ انظمة التحسين المستمر  طتا. 1

ا فرقة عمل  واستراتيجيات المراقبة التي تدعمه

االدارة.  الصحة النفسية بقايدة   

ب. تصميم واستخدام نموذج التطوير المهني 1

االنصاف والتعلم  لجميع الموظفين الذي يركز على  

المستمر لدعم الوقاية والصحة النفسية والصحة 

االجتماعي.  اطفي  السلوكية والتعلم الع  

اعتماد واستخدام منهج التعلم العاطفي  ا. 2

الممارسات  االجتماعي القائم على البحث لموائمة 

ئ والتعليم واالستراتيجيات في جميع والمباد

 المدارس.  

تطوير استراتيجيات مشاركة شاملة للطالب   ب.2

واالسر والموظفين والمجتمع تزيد مشاعر التواصل  

  واالنتماء. 

ادة عدد الموظفين لتقديم خدمات الصحة ا. زي3

 النفسية السلوكية االضافية. 

تعزيز الشراكة المجتمعية لتقديم خدمات  ب. 3

 الصحة النفسية والسلوكية الالزمة.  

ج. زيادة الوعي بمصادة االدارة وموارد الصحة 3

المجتمعية من خالل حملة تسويق واتصاالت النفسية 

ت مدفوعة بمدخالت  مستدامة ومتعددة اللغا 

 الطالب.  

 

راجع متطلبات التخرج من المدرسة الثانوية  . ا1

 لدعم المسارات البديلة للتخرج.  

بانشاء خطط مهنية ميع الطالب ب. سيقوم ج1

عليها خالل سنوات  واكاديمية فردية سيتم الحفاظ 

 الدراسة المتوسطة والثانوية. 

جامعية ا. زيادة فرص الطالب لكسب ارصدة 2

لمدرسة الثانوية  خالية من الرسوم الدراسية خالل ا

.درجة علميةوتطوير مسار للحصول على   

رة عبر ب. قم بتطوير نهج على مستوى االدا2

وعي الطالب و  مستويات الصف الدراسي لضمان

بالمسارات المتعددة للحصول على اولياء االمور 

, وبيانات  شهادات مدتها سنتان او اربع سنوات

   اعتماد الصناعة  والخدمات العسكرية. 

ج. مع شركاء المجتمع, قم بزيارة مشاركة الطالب  2

( مثل       على العمل )     في خبرات التعلم القائم

ومهارات عالية لمهنى والتدريب الداخلي التدريب ا 

 ومتطلبات التي تؤدي الى وظائف عالية االجر.  

ا. نتفيذ استراتيجيات لمعالجة التغيب المزمن 3

 للطالب.  

الستراتيجيات والدعم الذي ب. نتفيذ نظام من ا3

يساعد الطالب الذين خرجوا عن المسار الصحيح  

 للتخرج.  

 

WBL 

 

توسيع طرق توصيل جهود و بروتوكوالت  ا. 1

التعليمية. االمن والسالمة الحالية في ادارة بودر  

استعداد المجتمع و مرونته من خالل ب. بناء 1

خدمات  تعزيز العالقات مع العائالت وشركاء  

الطوارئ, بما في ذلك انفاذ القانون والعاملين في 

 مجال االطفاء والعاملين في المجال الطبي.  

ج. زيادة جهود الوقاية والتدخل التي تعالج التنمر و  1

قة. التحيز والتمييز والمضاي  

د. زيادة وعي الموظفين والطالب والمجتمع 1

ي واالختالفات الثقافية لخلق بيئات بالتنوع العصب

تعليمية اكثر امانا وشمولية وتقليل الحوادث التاديبية  

   في المدرسة. 

 

 مخرجات 

الطالب    

نشودة الم   

 اهداف 

 استراتيجيات 

 اهداف 

 ماذا  
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 اولوية االدارة في  

 محو االمية  

 

 

 اولوية االدارة في  

 الصحة النفسية واالنتماء  

ة في  اولوية االدار  

 التخرج مع خيارات  

 

 اولوية االدارة في  

 السالمة  

تواصل الطالب و صحتهم.  تعزيز    للتخرج بخيارات ية اعداد طالب ادارة بودر التعليم  الب ى الطدالت معرفة القراءة و الكتابة لدزيادة مع    

دعم االستعداد الجامعي و المهنيى.  ل   
الب و الموظفون  تعزيز ثقافة يشعر فيها الط  

سدي.  باالمان النفسي و الج  

لموظفين لتقديم . تنفيذ خطة التطوير المهني العداد جميع ا1

مجااالت. ليم في جميع ال اساس التع الي الجودة على بحث ع  

تنفيذ مواد تعليمية عالية الجودة و تصنيف المهام . 2

ين.  لمجات كل المتعياحتالمناسبة لتلبية ا   

تنمي تطبيقهم  التي. تعزيز ملكية الطالب و الفرص  3

ءة و الكتابة من رياض االطفال الى  لمهارات القرا

   التخرج. 

و    مة الجسدية. تعزيز و تبني ثقافة السال1

النفسية للجميع في ادارة بودر التعليمية و  

مان.  و اال   تاشي مع الصحة النفسيةالتي ت   

التاكد من ان متطلبات التخرج تدعم اهداف ما . 1

الب.  ية للطبعد المرحلة الثانو  

بط بين تعلم  يز المسارات التي تربناء و تعز. 2

و ما بعد المرحلة   12رياض االطفال و حتى الصف 

وية و فرص العمل.  الثان  

دخالت المنهجية في جميع  ن التحديد و الت. تحسي3

صف مستوى الب دون الت المواد للطالبمجا

 الدراسي او خارج المسار الصحيحي للتخرج. 

  حةى دعم و خدمات الص العادل الصول ذ الو. تنفي1

 النفسية.  

طالب  تواصل و الشعور باالنتماء لجميع ال . زيادة ال2

.  ميةلتعليو الموظفين و مجتمع ادارة بودر ا  

الشراكة مع المجتمع لدعم . توفير موارد شاملة ب3

لطالب.  جميع ا   

 

 

 

 

 

 

 

 

ا. انشاء خطة تطوير مهني شاملة قائمة على 1  

 البحث لتدريس محو االمية عبر التخصصات  

مستويات الصفوف. و  

خيارات التسليم المستمرة والمضمنة في  ب. تنفيذ1  

, بما في ذلك التطوير المهنيالوظيفة من اجل   

 مجموعات التدريب التعليمي المضمنة في كل

 مدرسة.  

اعتماد مواد تعليمية عالية الجودة قائمة على ا. 2  

 المعايير والتي تمثل ثقافات وهويات متعددة. 

ب. تنفيذ التطوير المهني المستند الى المناهج 2  

   الدراسية والذي يدعم المعلمين لتلبية احتياجات

 الطالب من خالل اساليب التعلم المتعددة. 

والكتابة االساسية للطالب   ا. زيادة مهارات القراءة3

 باستخدام برنامج علم القراءة المعتمد من الدولة. 

ب. زيادة قدرة الطالب على التواصل والتفكير  3  

حتى ينجحوا في المدرسة والقوى العاملة.  النقدي   

. زيادة الثقافة االعالمية لدى الطالب لتحليل  ج3  

  منالمعلولومات و االدعاءات والمصادر المقدمة لهم 

ة.  ميالوسائط التقليدية والرقخالل   

 

وير وتنقيذ انظمة التحسين المستمر  طتا. 1

ا فرقة عمل  واستراتيجيات المراقبة التي تدعمه

االدارة.  الصحة النفسية بقايدة   

ب. تصميم واستخدام نموذج التطوير المهني 1

االنصاف والتعلم  لجميع الموظفين الذي يركز على  

المستمر لدعم الوقاية والصحة النفسية والصحة 

االجتماعي.  اطفي  السلوكية والتعلم الع  

اعتماد واستخدام منهج التعلم العاطفي  ا. 2

الممارسات  االجتماعي القائم على البحث لموائمة 

ئ والتعليم واالستراتيجيات في جميع والمباد

 المدارس.  

تطوير استراتيجيات مشاركة شاملة للطالب   ب.2

واالسر والموظفين والمجتمع تزيد مشاعر التواصل  

  واالنتماء. 

ادة عدد الموظفين لتقديم خدمات الصحة ا. زي3

 النفسية السلوكية االضافية. 

تعزيز الشراكة المجتمعية لتقديم خدمات  ب. 3

 الصحة النفسية والسلوكية الالزمة.  

ج. زيادة الوعي بمصادة االدارة وموارد الصحة 3

المجتمعية من خالل حملة تسويق واتصاالت النفسية 

ت مدفوعة بمدخالت  مستدامة ومتعددة اللغا 

 الطالب.  

 

راجع متطلبات التخرج من المدرسة الثانوية  . ا1

 لدعم المسارات البديلة للتخرج.  

بانشاء خطط مهنية ميع الطالب ب. سيقوم ج1

عليها خالل سنوات  واكاديمية فردية سيتم الحفاظ 

 الدراسة المتوسطة والثانوية. 

جامعية ا. زيادة فرص الطالب لكسب ارصدة 2

لمدرسة الثانوية  خالية من الرسوم الدراسية خالل ا

.درجة علميةوتطوير مسار للحصول على   

رة عبر ب. قم بتطوير نهج على مستوى االدا2

وعي الطالب و  مستويات الصف الدراسي لضمان

بالمسارات المتعددة للحصول على اولياء االمور 

, وبيانات  شهادات مدتها سنتان او اربع سنوات

   اعتماد الصناعة  والخدمات العسكرية. 

ج. مع شركاء المجتمع, قم بزيارة مشاركة الطالب  2

( مثل     على العمل )       في خبرات التعلم القائم

ومهارات عالية لمهنى والتدريب الداخلي التدريب ا 

 ومتطلبات التي تؤدي الى وظائف عالية االجر.  

ا. نتفيذ استراتيجيات لمعالجة التغيب المزمن 3

 للطالب.  

الستراتيجيات والدعم الذي ب. نتفيذ نظام من ا3

يساعد الطالب الذين خرجوا عن المسار الصحيح  

 للتخرج.  

 

WBL 

 

توسيع طرق توصيل جهود و بروتوكوالت  ا. 1

التعليمية. االمن والسالمة الحالية في ادارة بودر  

استعداد المجتمع و مرونته من خالل ب. بناء 1

خدمات  تعزيز العالقات مع العائالت وشركاء  

الطوارئ, بما في ذلك انفاذ القانون والعاملين في 

 مجال االطفاء والعاملين في المجال الطبي.  

ج. زيادة جهود الوقاية والتدخل التي تعالج التنمر و  1

قة. التحيز والتمييز والمضاي  

د. زيادة وعي الموظفين والطالب والمجتمع 1

ي واالختالفات الثقافية لخلق بيئات بالتنوع العصب

تعليمية اكثر امانا وشمولية وتقليل الحوادث التاديبية  

   في المدرسة. 

 

 مخرجات 

الطالب    

نشودة الم   

 اهداف 

 استراتيجيات 

 اهداف 

 ماذا  
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 اولوية االدارة في  

 محو االمية  

 

 

 اولوية االدارة في  

 الصحة النفسية واالنتماء  

ة في  اولوية االدار  

 التخرج مع خيارات  

 

 اولوية االدارة في  

 السالمة  

تواصل الطالب و صحتهم.  تعزيز    للتخرج بخيارات ية اعداد طالب ادارة بودر التعليم  الب ى الطدالت معرفة القراءة و الكتابة لدزيادة مع    

دعم االستعداد الجامعي و المهنيى.  ل   
الب و الموظفون  تعزيز ثقافة يشعر فيها الط  

سدي.  باالمان النفسي و الج  

لموظفين لتقديم . تنفيذ خطة التطوير المهني العداد جميع ا1

مجااالت. ليم في جميع ال اساس التع الي الجودة على بحث ع  

تنفيذ مواد تعليمية عالية الجودة و تصنيف المهام . 2

ين.  لمجات كل المتعياحتالمناسبة لتلبية ا   

تنمي تطبيقهم  التي. تعزيز ملكية الطالب و الفرص  3

ءة و الكتابة من رياض االطفال الى  لمهارات القرا

   التخرج. 

و    مة الجسدية. تعزيز و تبني ثقافة السال1

النفسية للجميع في ادارة بودر التعليمية و  

مان.  و اال   تاشي مع الصحة النفسيةالتي ت   

التاكد من ان متطلبات التخرج تدعم اهداف ما . 1

الب.  ية للطبعد المرحلة الثانو  

بط بين تعلم  يز المسارات التي تربناء و تعز. 2

و ما بعد المرحلة   12رياض االطفال و حتى الصف 

وية و فرص العمل.  الثان  

دخالت المنهجية في جميع  ن التحديد و الت. تحسي3

صف مستوى الب دون الت المواد للطالبمجا

 الدراسي او خارج المسار الصحيحي للتخرج. 

  حةى دعم و خدمات الص العادل الصول ذ الو. تنفي1

 النفسية.  

طالب  تواصل و الشعور باالنتماء لجميع ال . زيادة ال2

.  ميةلتعليو الموظفين و مجتمع ادارة بودر ا  

الشراكة مع المجتمع لدعم . توفير موارد شاملة ب3

لطالب.  جميع ا   

 

 

 

 

 

 

 

 

ا. انشاء خطة تطوير مهني شاملة قائمة على 1  

 البحث لتدريس محو االمية عبر التخصصات  

مستويات الصفوف. و  

خيارات التسليم المستمرة والمضمنة في  ب. تنفيذ1  

, بما في ذلك التطوير المهنيالوظيفة من اجل   

 مجموعات التدريب التعليمي المضمنة في كل

 مدرسة.  

اعتماد مواد تعليمية عالية الجودة قائمة على ا. 2  

 المعايير والتي تمثل ثقافات وهويات متعددة. 

ب. تنفيذ التطوير المهني المستند الى المناهج 2  

   الدراسية والذي يدعم المعلمين لتلبية احتياجات

 الطالب من خالل اساليب التعلم المتعددة. 

والكتابة االساسية للطالب   ا. زيادة مهارات القراءة3

 باستخدام برنامج علم القراءة المعتمد من الدولة. 

ب. زيادة قدرة الطالب على التواصل والتفكير  3  

حتى ينجحوا في المدرسة والقوى العاملة.  النقدي   

. زيادة الثقافة االعالمية لدى الطالب لتحليل  ج3  

  منالمعلولومات و االدعاءات والمصادر المقدمة لهم 

ة.  ميالوسائط التقليدية والرقخالل   

 

وير وتنقيذ انظمة التحسين المستمر  طتا. 1

ا فرقة عمل  واستراتيجيات المراقبة التي تدعمه

االدارة.  الصحة النفسية بقايدة   

ب. تصميم واستخدام نموذج التطوير المهني 1

االنصاف والتعلم  لجميع الموظفين الذي يركز على  

المستمر لدعم الوقاية والصحة النفسية والصحة 

االجتماعي.  اطفي  السلوكية والتعلم الع  

اعتماد واستخدام منهج التعلم العاطفي  ا. 2

الممارسات  االجتماعي القائم على البحث لموائمة 

ئ والتعليم واالستراتيجيات في جميع والمباد

 المدارس.  

تطوير استراتيجيات مشاركة شاملة للطالب   ب.2

واالسر والموظفين والمجتمع تزيد مشاعر التواصل  

  واالنتماء. 

ادة عدد الموظفين لتقديم خدمات الصحة ا. زي3

 النفسية السلوكية االضافية. 

تعزيز الشراكة المجتمعية لتقديم خدمات  ب. 3

 الصحة النفسية والسلوكية الالزمة.  

ج. زيادة الوعي بمصادة االدارة وموارد الصحة 3

المجتمعية من خالل حملة تسويق واتصاالت النفسية 

ت مدفوعة بمدخالت  مستدامة ومتعددة اللغا 

 الطالب.  

 

راجع متطلبات التخرج من المدرسة الثانوية  . ا1

 لدعم المسارات البديلة للتخرج.  

بانشاء خطط مهنية ميع الطالب ب. سيقوم ج1

عليها خالل سنوات  واكاديمية فردية سيتم الحفاظ 

 الدراسة المتوسطة والثانوية. 

جامعية ا. زيادة فرص الطالب لكسب ارصدة 2

لمدرسة الثانوية  خالية من الرسوم الدراسية خالل ا

.درجة علميةوتطوير مسار للحصول على   

رة عبر ب. قم بتطوير نهج على مستوى االدا2

وعي الطالب و  مستويات الصف الدراسي لضمان

بالمسارات المتعددة للحصول على اولياء االمور 

, وبيانات  شهادات مدتها سنتان او اربع سنوات

   اعتماد الصناعة  والخدمات العسكرية. 

ج. مع شركاء المجتمع, قم بزيارة مشاركة الطالب  2

( مثل     على العمل )       في خبرات التعلم القائم

ومهارات عالية لمهنى والتدريب الداخلي التدريب ا 

 ومتطلبات التي تؤدي الى وظائف عالية االجر.  

ا. نتفيذ استراتيجيات لمعالجة التغيب المزمن 3

 للطالب.  

الستراتيجيات والدعم الذي ب. نتفيذ نظام من ا3

يساعد الطالب الذين خرجوا عن المسار الصحيح  

 للتخرج.  

 

WBL 

 

توسيع طرق توصيل جهود و بروتوكوالت  ا. 1

التعليمية. االمن والسالمة الحالية في ادارة بودر  

استعداد المجتمع و مرونته من خالل ب. بناء 1

خدمات  تعزيز العالقات مع العائالت وشركاء  

الطوارئ, بما في ذلك انفاذ القانون والعاملين في 

 مجال االطفاء والعاملين في المجال الطبي.  

ج. زيادة جهود الوقاية والتدخل التي تعالج التنمر و  1

قة. التحيز والتمييز والمضاي  

د. زيادة وعي الموظفين والطالب والمجتمع 1

ي واالختالفات الثقافية لخلق بيئات بالتنوع العصب

تعليمية اكثر امانا وشمولية وتقليل الحوادث التاديبية  

   في المدرسة. 

 

 مخرجات 

الطالب    

نشودة الم   

 اهداف 

 استراتيجيات 

 اهداف 

 ماذا  
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 اولوية االدارة في  

 محو االمية  

 

 اولوية االدارة في  

 الصحة النفسية واالنتماء  

 

ة في  اولوية االدار  

 التخرج مع خيارات  

 

 اولوية االدارة في  

 السالمة  

 

مخرجات الطالب  

:  المرغوبة  

معرفة القراءة معدالت زيادة  .1

لدعم االستعداد   الكتابة لدى الطالب و

 الجامعي والوظفي. 

 

تعزيز عالقات الطالب     .2

رفاهيتهم. و  

 

اعداد طالب ادارة بودر التعليمية  . 3

 للتخرج بالخيارات.  

 

يشعر فيها الطالب و  تعزيز ثقافة  .  4

الموظفون باالمان النفسي  

     والجسدي. 

 

اعداد طالب ادارة بودر التعليمية  . 3

 للتخرج بالخيارات.  

 

يشعر فيها الطالب و  تعزيز ثقافة  .  4

الموظفون باالمان النفسي  

     والجسدي. 

 

.  زيادة قدرة جميع الموظفين على تنفيذ ممارسات 1

نصفة والقائمة على االدلة محو االمية التعليمية الم

 والمستنيرة بالبيانات عبر التخصصات. 

تطبيق مواد تعليمية متوافقة وعالية الجودة وقائمة . 2

و مستويات الصفوف على المعايير في جميع 

 المدارس لتلبية اجتياجات جميع المتعلمين. 

تنفثذ استراتيجيات تعليمية متنوعة بما في ذلك . 3

ت لجميع الطالب للوصول الى مستوي الصف السقاال

طبقات متناسقة من الدعم و توفير   

 

. تنفيذ الوصول الى دعم و خدمات الصحة 1

 النفسية. 

زيادة التواصل والشعور باالنتماء لجميع الطالب. 2  

والموظفين و مجتمع ادارة بودر التعليمية.    

توفير موارد شاملة بالشراكة مع المجتمع لدعم . 3  

 الطالب. 

تاكد من ان متطلبات التخرج تدعم اهداف . 1  

 ما بعد المرحلة الثانوية للطالب. 

قبلالتعليم بناء وتعزيز المسارات التي تربط بين . 2  

  12والصف  االساسي 

المرحلة الثانوية والقوى العاملة.وفرص ما بعد   

لمنهجية فينظام تحديد الهوية والتدخالت اتحسين . 3  

جميع مجاالت المواد للطالب دون مستوى الصف   

  . الدراسي اوخارج المسار الصحيح للتخرج 

عاطفيةتبني ثقافة السالمة الجسدية والالترويج و. 1  

دعمللجميع في ادارة بودر التعليمية والتي تتماشي مع    

  الصحة النفسية والرفاهية.  

ا. انشاء خطة تطوير مهني شاملة قائمة على 1  

 البحث لتدريس محو االمية عبر التخصصات 

مستويات الصفوف. و  

خيارات التسليم المستمرة والمضمنة ب. تنفيذ1  

, بما فيالتطوير المهنيالوظيفة من اجل في    

جموعات التدريب التعليمي المضمنة في م كذل   

مدرسة.  كل  

اعتماد مواد تعليمية عالية الجودة قائمة على ا. 2  

 المعايير والتي تمثل ثقافات وهويات متعددة. 

ب. تنفيذ التطوير المهني المستند الى المناهج 2  

  الدراسية والذي يدعم المعلمين لتلبية احتياجات

 الطالب من خالل اساليب التعلم المتعددة. 

والكتابة االساسية ا. زيادة مهارات القراءة3  

باستخدام برنامج علم القراءة المعتمد منللطالب    

الدولة.    

ب. زيادة قدرة الطالب على التواصل والتفكير 3  

حتى ينجحوا في المدرسة والقوى العاملة. النقدي   

. زيادة الثقافة االعالمية لدى الطالب لتحليل ج3  

 المعلولومات و االدعاءات والمصادر المقدمة لهم

ة. ميالوسائط التقليدية والرقخالل  من   

وير وتنقيذ انظمة التحسين المستمر واستراتيجياتطتا. 1  

ا فرقة عمل الصحة النفسية بقايدةالمراقبة التي تدعمه   

االدارة.    

ب. تصميم واستخدام نموذج التطوير المهني لجميع1  

االنصاف والتعلم المستمرالموظفين الذي يركز على    

لدعم الوقاية والصحة النفسية والصحة السلوكية والتعلم    

االجتماعي. اطفي الع  

اعتماد واستخدام منهج التعلم العاطفي االجتماعي ا. 2  

ئ والتعليم الممارسات والمبادالقائم على البحث لموائمة 

 واالستراتيجيات في جميع المدارس. 

تطوير استراتيجيات مشاركة شاملة للطالب و ب.2  

 االسر والموظفين والمجتمع تزيد مشاعر التواصل و

  االنتماء. 

ادة عدد الموظفين لتقديم خدمات الصحة النفسيةا. زي3  

السلوكية االضافية.    

تعزيز الشراكة المجتمعية لتقديم خدمات الصحةب. 3  

النفسية والسلوكية الالزمة.    

ج. زيادة الوعي بمصادة االدارة وموارد الصحة 3  

المجتمعية من خالل حملة تسويق واتصاالتالنفسية   

   ت مدفوعة بمدخالت الطالب.مستدامة ومتعددة اللغا 

توسيع طرق توصيل جهود و بروتوكوالت االمن ا. 1

التعليمية. والسالمة الحالية في ادارة بودر  

استعداد المجتمع و مرونته من خالل تعزيز ب. بناء 1

خدمات الطوارئ, بماالعالقات مع العائالت وشركاء   

في ذلك انفاذ القانون والعاملين في مجال االطفاء  

 والعاملين في المجال الطبي. 

ج. زيادة جهود الوقاية والتدخل التي تعالج التنمر و 1

قة. التحيز والتمييز والمضاي  

د. زيادة وعي الموظفين والطالب والمجتمع بالتنوع 1

ي واالختالفات الثقافية لخلق بيئات تعليمية اكثر العصب

  . امانا وشمولية وتقليل الحوادث التاديبية في المدرسة

راجع متطلبات التخرج من المدرسة الثانوية لدعم. ا1  

المسارات البديلة للتخرج.    

بانشاء خطط مهنية وميع الطالب ب. سيقوم ج1  

عليها خالل سنوات الدراسةاكاديمية فردية سيتم الحفاظ   

المتوسطة والثانوية.    

جامعية خاليةا. زيادة فرص الطالب لكسب ارصدة 2  

لمدرسة الثانوية وتطويرمن الرسوم الدراسية خالل ا   

.درجة علميةمسار للحصول على    

رة عبرب. قم بتطوير نهج على مستوى االدا2  

وعي الطالب و مستويات الصف الدراسي لضمان   

بالمسارات المتعددة للحصول على اولياء االمور    

, وبيانات اعتمادشهادات مدتها سنتان او اربع سنوات  

  الصناعة  والخدمات العسكرية.  

ج. مع شركاء المجتمع, قم بزيارة مشاركة الطالب2  

( مثل   على العمل )       في خبرات التعلم القائم   

ومهارات عالية لمهنى والتدريب الداخلي التدريب ا   

 ومتطلبات التي تؤدي الى وظائف عالية االجر. 

ا. نتفيذ استراتيجيات لمعالجة التغيب المزمن للطالب. 3  

الستراتيجيات والدعم الذي يساعدب. نتفيذ نظام من ا3  

الطالب الذين خرجوا عن المسار الصحيح للتخرج.    
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مخرجات الطالب 

:  المرغوبة  

معرفة  معدالت زيادة  .1

 القراءة و 

لدعم   الكتابة لدى الطالب

الجامعي  االستعداد 

 والوظفي. 

تعزيز عالقات    .2

رفاهيتهم. الطالب و   

اعداد طالب ادارة  . 3

للتخرج  بودر التعليمية 

 بالخيارات.  

يشعر فيها  تعزيز ثقافة . 4

الطالب و الموظفون  

باالمان النفسي  

    والجسدي. 

 

 

 

 اولوية االدارة في  

 محو االمية  
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ليم في اساس التع الي الجودة على لموظفين لتقديم بحث ع. تنفيذ خطة التطوير المهني العداد جميع ا1

مجااالت. جميع ال  

  ين.لمجات كل المتعياحتتنفيذ مواد تعليمية عالية الجودة و تصنيف المهام المناسبة لتلبية ا. 2

ءة و الكتابة من رياض االطفال الى تنمي تطبيقهم لمهارات القرا التي. تعزيز ملكية الطالب و الفرص 3

 التخرج.

 

ت البحث لتدريس محو االمية عبر التخصصا ا. انشاء خطة تطوير مهني شاملة قائمة على 1  

مستويات الصفوف. و  

, بما في  التطوير المهني الوظيفة من اجل  خيارات التسليم المستمرة والمضمنة في  ب. تنفيذ 1

ةمدرس  جموعات التدريب التعليمي المضمنة في كل م ذلك  

. ةد د علمعايير والتي تمثل ثقافات وهويات متا اعتماد مواد تعليمية عالية الجودة قائمة علىا. 2  

لدراسية والذي يدعم المعلمين لتلبية احتياجات ا ب. تنفيذ التطوير المهني المستند الى المناهج 2  

 الطالب من خالل اساليب التعلم المتعددة. 

باستخدام برنامج علم القراءة المعتمد من  والكتابة االساسية للطالب   ا. زيادة مهارات القراءة 3

 الدولة. 

حتى ينجحوا في المدرسة والقوى  لنقدي  اب. زيادة قدرة الطالب على التواصل والتفكير3

 العاملة. 

لمعلولومات و االدعاءات والمصادر المقدمة  ا . زيادة الثقافة االعالمية لدى الطالب لتحليلج3

ة. ميالوسائط التقليدية والرقخالل  منلهم   
 

 اولوية االدارة في  

 الصحة النفسية واالنتماء 

 

ة في  اولوية االدار  

 التخرج مع خيارات  

 

 اولوية االدارة في  

 السالمة  

 
زيادة قدرة جميع الموظفين على تنفيذ ممارسات    .1

نصفة والقائمة على االدلة  محو االمية التعليمية الم

 والمستنيرة بالبيانات عبر التخصصات.  

تطبيق مواد تعليمية متوافقة وعالية الجودة وقائمة  . 2

و المدارس  مستويات الصفوف على المعايير في جميع 

يع المتعلمين.  لتلبية اجتياجات جم  

تنفثذ استراتيجيات تعليمية متنوعة بما في ذلك  . 3

ت لجميع الطالب للوصول الى مستوي الصف و  السقاال

طبقات متناسقة من الدعم  توفير    

 

. تنفيذ الوصول الى دعم و خدمات الصحة النفسية.  1  

زيادة التواصل والشعور باالنتماء لجميع الطالب . 2  

والموظفين و مجتمع ادارة بودر التعليمية.     

توفير موارد شاملة بالشراكة مع المجتمع لدعم  . 3  

 الطالب.  

عاطفية تبني ثقافة السالمة الجسدية والالترويج و. 1  

للجميع في ادارة بودر التعليمية والتي تتماشي مع   

 دعم 

   الصحة النفسية والرفاهية.   

وير وتنقيذ انظمة التحسين المستمر  طت  ا.1

 واستراتيجيات 

ا فرقة عمل الصحة النفسية بقايدة المراقبة التي تدعمه   

االدارة.     

ب. تصميم واستخدام نموذج التطوير المهني لجميع 1  

االنصاف والتعلم المستمر الموظفين الذي يركز على    

لدعم الوقاية والصحة النفسية والصحة السلوكية   

 والتعلم  

االجتماعي.  اطفي الع  

اعتماد واستخدام منهج التعلم العاطفي االجتماعي  ا. 2  

ئ  الممارسات والمبادالقائم على البحث لموائمة 

 والتعليم واالستراتيجيات في جميع المدارس.  

تطوير استراتيجيات مشاركة شاملة للطالب و  ب.2  

 االسر والموظفين والمجتمع تزيد مشاعر التواصل و 

   االنتماء. 

ادة عدد الموظفين لتقديم خدمات الصحة النفسية ا. زي3  

السلوكية االضافية.     

تعزيز الشراكة المجتمعية لتقديم خدمات الصحة ب. 3  

النفسية والسلوكية الالزمة.     

ج. زيادة الوعي بمصادة االدارة وموارد الصحة  3  

المجتمعية من خالل حملة تسويق واتصاالت النفسية   

ت مدفوعة بمدخالت الطالب.  مستدامة ومتعددة اللغا   

راجع متطلبات التخرج من المدرسة الثانوية لدعم . ا1  

المسارات البديلة للتخرج.     

بانشاء خطط مهنية و ميع الطالب ب. سيقوم ج1  

عليها خالل سنوات الدراسة اكاديمية فردية سيتم الحفاظ    

المتوسطة والثانوية.     

جامعية خالية ا. زيادة فرص الطالب لكسب ارصدة 2  

لمدرسة الثانوية وتطوير من الرسوم الدراسية خالل ا   

. درجة علميةمسار للحصول على    

رة عبر ب. قم بتطوير نهج على مستوى االدا2  

وعي الطالب و  مستويات الصف الدراسي لضمان    

بالمسارات المتعددة للحصول على  اولياء االمور     

, وبيانات اعتماد شهادات مدتها سنتان او اربع سنوات  

   الصناعة  والخدمات العسكرية.  

ج. مع شركاء المجتمع, قم بزيارة مشاركة الطالب 2  

( مثل     على العمل )       في خبرات التعلم القائم   

ومهارات عالية  لمهنى والتدريب الداخلي  التدريب ا   

 ومتطلبات التي تؤدي الى وظائف عالية االجر.  

ا. نتفيذ استراتيجيات لمعالجة التغيب المزمن للطالب.  3  

الستراتيجيات والدعم الذي يساعد ب. نتفيذ نظام من ا3  

الطالب الذين خرجوا عن المسار الصحيح للتخرج.     

 

توسيع طرق توصيل جهود و بروتوكوالت االمن  . ا1

التعليمية.  السالمة الحالية في ادارة بودرو  

استعداد المجتمع و مرونته من خالل تعزيز  ب. بناء 1

خدمات الطوارئ, بماالعالقات مع العائالت وشركاء   

في ذلك انفاذ القانون والعاملين في مجال االطفاء  

 والعاملين في المجال الطبي.  

ج. زيادة جهود الوقاية والتدخل التي تعالج التنمر و  1

قة.  التحيز والتمييز والمضاي  

  د. زيادة وعي الموظفين والطالب والمجتمع بالتنوع1
ي واالختالفات الثقافية لخلق بيئات تعليمية اكثر  العصب

  المدرسة. وشمولية وتقليل الحوادث التاديبية في امانا 

ذاما  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وير وتنقيذ انظمة التحسين المستمر  طت  ا.1

 واستراتيجيات 

ا فرقة عمل الصحة النفسية بقايدة المراقبة التي تدعمه   

االدارة.     

ب. تصميم واستخدام نموذج التطوير المهني لجميع 1  

االنصاف والتعلم المستمر الموظفين الذي يركز على    

لدعم الوقاية والصحة النفسية والصحة السلوكية   

 والتعلم  

االجتماعي.  اطفي الع  

اعتماد واستخدام منهج التعلم العاطفي االجتماعي  ا. 2  

ئ  الممارسات والمبادالقائم على البحث لموائمة 

 والتعليم واالستراتيجيات في جميع المدارس.  

تطوير استراتيجيات مشاركة شاملة للطالب و  ب.2  

 االسر والموظفين والمجتمع تزيد مشاعر التواصل و 

   االنتماء. 

ادة عدد الموظفين لتقديم خدمات الصحة النفسية ا. زي3  

السلوكية االضافية.     

تعزيز الشراكة المجتمعية لتقديم خدمات الصحة ب. 3  

النفسية والسلوكية الالزمة.     

ج. زيادة الوعي بمصادة االدارة وموارد الصحة  3  

المجتمعية من خالل حملة تسويق واتصاالت النفسية   

ت مدفوعة بمدخالت الطالب.  مستدامة ومتعددة اللغا   

لموظفين  . تنفيذ خطة التطوير المهني العداد جميع ا1

ليم في جميع  اساس التعالي الجودة على لتقديم بحث ع

مجااالت.ال  

تنفيذ مواد تعليمية عالية الجودة و تصنيف المهام  . 2

ين.  لمجات كل المتعياحتالمناسبة لتلبية ا   

تنمي   التي. تعزيز ملكية الطالب و الفرص 3

ءة و الكتابة من رياض  تطبيقهم لمهارات القرا

   االطفال الى التخرج. 

 اولوية االدارة في  

 محو االمية  
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ا فرقة عمل الصحة  لمراقبة التي تدعمها وير وتنقيذ انظمة التحسين المستمر واستراتيجيات طت ا. 1

االدارة.   النفسية بقايدة  

االنصاف والتعلم  لموظفين الذي يركز على ا ب. تصميم واستخدام نموذج التطوير المهني لجميع 1

االجتماعي.  اطفي العلدعم الوقاية والصحة النفسية والصحة السلوكية والتعلم  المستمر  

الممارسات  اعتماد واستخدام منهج التعلم العاطفي االجتماعي القائم على البحث لموائمة ا. 2

ئ والتعليم واالستراتيجيات في جميع المدارس.  والمباد   

السر والموظفين والمجتمع تزيد مشاعر  اتطوير استراتيجيات مشاركة شاملة للطالب و ب.2

   االنتماء. التواصل و

السلوكية االضافية.   ادة عدد الموظفين لتقديم خدمات الصحة النفسية ا. زي 3  

تعزيز الشراكة المجتمعية لتقديم خدمات الصحة النفسية والسلوكية الالزمة.  ب. 3  

المجتمعية من خالل حملة تسويق  لنفسية اج. زيادة الوعي بمصادة االدارة وموارد الصحة 3

   .ت مدفوعة بمدخالت الطالب مستدامة ومتعددة اللغا واتصاالت 

النفسية.   حة ى دعم و خدمات الصالعادل الصول ذ الو . تنفي1  

.  مية لتعليطالب و الموظفين و مجتمع ادارة بودر اتواصل و الشعور باالنتماء لجميع ال. زيادة ال2  

.  لطالب جميع االشراكة مع المجتمع لدعم . توفير موارد شاملة ب3  

 اولوية االدارة في  

 الصحة النفسية واالنتماء  

 اولوية االدارة في  

 محو االمية  

 

 

 اولوية االدارة في  

 محو االمية  

 

 

عاطفيةتبني ثقافة السالمة الجسدية والالترويج و. 1  

للجميع في ادارة بودر التعليمية والتي تتماشي مع  

 دعم

  الصحة النفسية والرفاهية.  

 

دخالت المنهجية في جميع  ن التحديد و الت. تحسي 1

صف  مستوى الب دون الت المواد للطالبمجا

 الدراسي او خارج المسار الصحيحي للتخرج.  

 

راجع متطلبات التخرج من المدرسة الثانوية . ا1

 لدعم

المسارات البديلة للتخرج.    

بانشاء خطط مهنية وميع الطالب ب. سيقوم ج1  

عليها خالل سنوات اكاديمية فردية سيتم الحفاظ 

 الدراسة

المتوسطة والثانوية.    

جامعية ا. زيادة فرص الطالب لكسب ارصدة 2

 خالية

لمدرسة الثانوية من الرسوم الدراسية خالل ا 

 وتطوير

.درجة علميةمسار للحصول على    

رة عبرب. قم بتطوير نهج على مستوى االدا2  

وعي  لضمان مستويات الصف الدراسي 

 الطالب و

بالمسارات المتعددة للحصول اولياء االمور  

 على 

, وبيانات شهادات مدتها سنتان او اربع سنوات

 اعتماد

  الصناعة  والخدمات العسكرية.  

ج. مع شركاء المجتمع, قم بزيارة مشاركة 2

 الطالب

(    على العمل )       في خبرات التعلم القائم 

 مثل

الداخلي  

توسيع طرق توصيل جهود و بروتوكوالت  ا. 1

التعليمية.  االمن والسالمة الحالية في ادارة بودر  

استعداد المجتمع و مرونته من خالل  ب. بناء 1

خدمات  تعزيز العالقات مع العائالت وشركاء 

الطوارئ, بما في ذلك انفاذ القانون والعاملين في  

في المجال الطبي.   مجال االطفاء والعاملين  

ج. زيادة جهود الوقاية والتدخل التي تعالج  1

قة.  التنمر و التحيز والتمييز والمضاي  

د. زيادة وعي الموظفين والطالب والمجتمع  1

ي واالختالفات الثقافية لخلق بيئات بالتنوع العصب 

تعليمية اكثر امانا وشمولية وتقليل الحوادث  

   التاديبية في المدرسة.

 

 

 
ف اهدا  

مخرجات الطالب 

:  المرغوبة  

معرفة  معدالت زيادة  .1

 القراءة و 

لدعم   الكتابة لدى الطالب

الجامعي  االستعداد 

 والوظفي. 

تعزيز عالقات    .2

رفاهيتهم. الطالب و   

اعداد طالب ادارة  . 3

للتخرج  بودر التعليمية 

 بالخيارات.  

يشعر تعزيز ثقافة . 4  

فيها الطالب و الموظفون   

باالمان النفسي  

    والجسدي. 

 

 

 

 ماذا 



راجع متطلبات التخرج من المدرسة الثانوية لدعم المسارات البديلة للتخرج. . ا1  

عليها خالل سنوات  بانشاء خطط مهنية واكاديمية فردية سيتم الحفاظ ميع الطالب  ب. سيقوم ج1

 الدراسة المتوسطة والثانوية. 

لمدرسة الثانوية  جامعية خالية من الرسوم الدراسية خالل اا. زيادة فرص الطالب لكسب ارصدة 2

. درجة علميةوتطوير مسار للحصول على   

وعي الطالب و    رة عبر مستويات الصف الدراسي لضمان ب. قم بتطوير نهج على مستوى االدا2

, وبيانات  بالمسارات المتعددة للحصول على شهادات مدتها سنتان او اربع سنوات اولياء االمور  

 اعتماد الصناعة  والخدمات العسكرية. 

(     على العمل )        ج. مع شركاء المجتمع, قم بزيارة مشاركة الطالب في خبرات التعلم القائم 2

ومهارات عالية ومتطلبات التي تؤدي الى وظائف عالية  لمهنى والتدريب الداخلي مثل التدريب ا

 االجر. 

ا. نتفيذ استراتيجيات لمعالجة التغيب المزمن للطالب. 3  

الستراتيجيات والدعم الذي يساعد الطالب الذين خرجوا عن المسار الصحيح  ب. نتفيذ نظام من ا 3

 للتخرج. 
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مخرجات الطالب 

:  المرغوبة  

معرفة  معدالت زيادة  .1

 القراءة و 

لدعم   الكتابة لدى الطالب

الجامعي  االستعداد 

 والوظفي. 

تعزيز عالقات    .2

رفاهيتهم. الطالب و   

اعداد طالب ادارة  . 3

للتخرج  بودر التعليمية 

 بالخيارات.  

يشعر فيها  تعزيز ثقافة . 4

الطالب و الموظفون  

باالمان النفسي  

    والجسدي. 

 

 

 

وير وتنقيذ انظمة التحسين المستمر  طت  ا.1

 واستراتيجيات 

ا فرقة عمل الصحة النفسية بقايدة المراقبة التي تدعمه   

االدارة.     

ب. تصميم واستخدام نموذج التطوير المهني لجميع 1  

االنصاف والتعلم المستمر الموظفين الذي يركز على    

لدعم الوقاية والصحة النفسية والصحة السلوكية   

 والتعلم  

االجتماعي.  اطفي الع  

اعتماد واستخدام منهج التعلم العاطفي االجتماعي  ا. 2  

ئ  الممارسات والمبادالقائم على البحث لموائمة 

 والتعليم واالستراتيجيات في جميع المدارس.  

تطوير استراتيجيات مشاركة شاملة للطالب و  ب.2  

 االسر والموظفين والمجتمع تزيد مشاعر التواصل و 

   االنتماء. 

ادة عدد الموظفين لتقديم خدمات الصحة النفسية ا. زي3  

السلوكية االضافية.     

تعزيز الشراكة المجتمعية لتقديم خدمات الصحة ب. 3  

النفسية والسلوكية الالزمة.     

ج. زيادة الوعي بمصادة االدارة وموارد الصحة  3  

المجتمعية من خالل حملة تسويق واتصاالت النفسية   

ت مدفوعة بمدخالت الطالب.  مستدامة ومتعددة اللغا   

لموظفين  . تنفيذ خطة التطوير المهني العداد جميع ا1

ليم في جميع  اساس التعالي الجودة على لتقديم بحث ع

مجااالت.ال  

تنفيذ مواد تعليمية عالية الجودة و تصنيف المهام  . 2

ين.  لمجات كل المتعياحتالمناسبة لتلبية ا   

تنمي   التي. تعزيز ملكية الطالب و الفرص 3

ءة و الكتابة من رياض  تطبيقهم لمهارات القرا

   االطفال الى التخرج. 

 اولوية االدارة في  

 محو االمية  

 

 

 اولوية االدارة في  

 محو االمية  

 

 

  حةى دعم و خدمات الصالعادل الصول ذ الو. تنفي11

 النفسية.  
لجميع   الشعور باالنتماء تواصل و. زيادة ال2

 بودر طالب و الموظفين و مجتمع ادارةال
   .ميةلتعليا

. توفير  3

موارد شاملة  

الشراكة مع  ب

المجتمع لدعم  

.  لطالب جميع ا  

 

 

توسيع طرق توصيل جهود و بروتوكوالت  ا. 1

التعليمية.  االمن والسالمة الحالية في ادارة بودر  

استعداد المجتمع و مرونته من خالل  ب. بناء 1

خدمات  تعزيز العالقات مع العائالت وشركاء 

الطوارئ, بما في ذلك انفاذ القانون والعاملين في  

في المجال الطبي.   مجال االطفاء والعاملين  

ج. زيادة جهود الوقاية والتدخل التي تعالج  1

قة.  التنمر و التحيز والتمييز والمضاي  

د. زيادة وعي الموظفين والطالب والمجتمع  1

ي واالختالفات الثقافية لخلق بيئات بالتنوع العصب 

تعليمية اكثر امانا وشمولية وتقليل الحوادث  

   التاديبية في المدرسة.

 

 

توسيع طرق توصيل جهود و بروتوكوالت  ا. 1

التعليمية.  االمن والسالمة الحالية في ادارة بودر  

استعداد المجتمع و مرونته من خالل  ب. بناء 1

خدمات  تعزيز العالقات مع العائالت وشركاء 

الطوارئ, بما في ذلك انفاذ القانون والعاملين في  

في المجال الطبي.   مجال االطفاء والعاملين  

ج. زيادة جهود الوقاية والتدخل التي تعالج  1

قة.  التنمر و التحيز والتمييز والمضاي  

د. زيادة وعي الموظفين والطالب والمجتمع  1

ي واالختالفات الثقافية لخلق بيئات بالتنوع العصب 

تعليمية اكثر امانا وشمولية وتقليل الحوادث  

   التاديبية في المدرسة.

 

 

عاطفيةتبني ثقافة السالمة الجسدية والالترويج و. 1  

للجميع في ادارة بودر التعليمية والتي تتماشي مع  

 دعم

  الصحة النفسية والرفاهية.  

 

 اولوية االدارة في  

 محو االمية  

 

 

الب.  ية للطالتاكد من ان متطلبات التخرج تدعم اهداف ما بعد المرحلة الثانو . 1  

و ما بعد    12رياض االطفال و حتى الصف بط بين تعلم يز المسارات التي تربناء و تعز .  2

وية و فرص العمل.  المرحلة الثان   

صف  مستوى الب دون الت المواد للطالبدخالت المنهجية في جميع مجا ن التحديد و الت. تحسي 3

 الدراسي او خارج المسار الصحيحي للتخرج.  

ة في  اولوية االدار  

 التخرج مع خيارات  

 

WBL 

 

 

 

 ماذا 

 
ف اهدا  



  توسيع طرق توصيل جهود و بروتوكوالت االمن والسالمة الحالية في ادارة بودرا. 1

 التعليمية. 

   استعداد المجتمع و مرونته من خالل تعزيز العالقات مع العائالت وشركاء ب. بناء 1

خدمات الطوارئ, بما في ذلك انفاذ القانون والعاملين في مجال االطفاء والعاملين في  

 المجال الطبي. 

           قةج. زيادة جهود الوقاية والتدخل التي تعالج التنمر و التحيز والتمييز والمضاي 1

ي واالختالفات الثقافية لخلق د. زيادة وعي الموظفين والطالب والمجتمع بالتنوع العصب1

 بيئات تعليمية اكثر امانا وشمولية وتقليل الحوادث التاديبية في المدرسة. 
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راجع متطلبات التخرج من المدرسة  . ا11

 الثانوية لدعم 

المسارات البديلة للتخرج.     

بانشاء خطط مهنية  ميع الطالب ب. سيقوم ج1

 و

عليها خالل سنوات  اكاديمية فردية سيتم الحفاظ  

 الدراسة

المتوسطة والثانوية.     

جامعية  ا. زيادة فرص الطالب لكسب ارصدة 2

 خالية 

لمدرسة الثانوية  من الرسوم الدراسية خالل ا 

 وتطوير 

. درجة علميةمسار للحصول على    

رة عبر ب. قم بتطوير نهج على مستوى االدا2  

وعي    لضمان مستويات الصف الدراسي 

 الطالب و 

بالمسارات المتعددة للحصول  اولياء االمور   

 على  

, وبيانات شهادات مدتها سنتان او اربع سنوات

 اعتماد 

   الصناعة  والخدمات العسكرية.  

ج. مع شركاء المجتمع, قم بزيارة مشاركة  2

 الطالب

(      على العمل )       في خبرات التعلم القائم 

 مثل

.   

توسيع طرق توصيل جهود و بروتوكوالت  ا. 1

التعليمية.  االمن والسالمة الحالية في ادارة بودر  

استعداد المجتمع و مرونته من خالل  ب. بناء 1

خدمات  تعزيز العالقات مع العائالت وشركاء 

الطوارئ, بما في ذلك انفاذ القانون والعاملين في  

في المجال الطبي.   مجال االطفاء والعاملين  

ج. زيادة جهود الوقاية والتدخل التي تعالج  1

قة.  التنمر و التحيز والتمييز والمضاي  

د. زيادة وعي الموظفين والطالب والمجتمع  1

ي واالختالفات الثقافية لخلق بيئات بالتنوع العصب 

تعليمية اكثر امانا وشمولية وتقليل الحوادث  

   التاديبية في المدرسة.

 

 

عاطفية تبني ثقافة السالمة الجسدية والالترويج و. 1  

للجميع في ادارة بودر التعليمية والتي تتماشي مع   

 دعم 

   الصحة النفسية والرفاهية.  

 

 اولوية االدارة في  

 محو االمية  

 

 

تاشي مع  و النفسية للجميع في ادارة بودر التعليمية و التي ت  مة الجسدية . تعزيز و تبني ثقافة السال 1

مان. و اال   الصحة النفسية   

 

 اولوية االدارة في  

 السالمة  

 

 

 

 ماذا 

 
ف اهدا  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اولوية االدارة في  

 محو االمية  

 

 

 اولوية االدارة في  

 الصحة النفسية واالنتماء  
ة في  اولوية االدار  

 التخرج مع خيارات  

 

 اولوية االدارة في  

 السالمة  

 
تواصل الطالب و صحتهم.  تعزيز   للتخرج بخيارات ية اعداد طالب ادارة بودر التعليم  الب ى الطدالت معرفة القراءة و الكتابة لدزيادة مع    

دعم االستعداد الجامعي و المهنيى.  ل   

الب و الموظفون تعزيز ثقافة يشعر فيها الط  

سدي.  باالمان النفسي و الج  

لموظفين . تنفيذ خطة التطوير المهني العداد جميع ا1

ليم في جميع  اساس التعالي الجودة على لتقديم بحث ع

مجااالت. ال  

تنفيذ مواد تعليمية عالية الجودة و تصنيف المهام . 2

ين.  لمجات كل المتعياحتالمناسبة لتلبية ا   

تنمي تطبيقهم  التي. تعزيز ملكية الطالب و الفرص  3

ءة و الكتابة من رياض االطفال الى  لمهارات القرا

   التخرج. 

و    مة الجسدية. تعزيز و تبني ثقافة السال1

النفسية للجميع في ادارة بودر التعليمية و  

مان.  و اال   تاشي مع الصحة النفسيةالتي ت   

التاكد من ان متطلبات التخرج تدعم اهداف ما . 1

الب.  ية للطبعد المرحلة الثانو  

بط بين تعلم  يز المسارات التي تربناء و تعز. 2

و ما بعد المرحلة   12رياض االطفال و حتى الصف 

وية و فرص العمل.  الثان  

دخالت المنهجية في جميع  ن التحديد و الت. تحسي3

صف مستوى الب دون الت المواد للطالبمجا

 الدراسي او خارج المسار الصحيحي للتخرج. 

  حةى دعم و خدمات الص العادل الصول ذ الو. تنفي1

 النفسية.  

طالب  تواصل و الشعور باالنتماء لجميع ال . زيادة ال2

.  ميةلتعليو الموظفين و مجتمع ادارة بودر ا  

الشراكة مع المجتمع لدعم . توفير موارد شاملة ب3

لطالب.  جميع ا   

 

 

 

 

 

 

وير وتنقيذ انظمة التحسين المستمر  طتا. 1

ا فرقة عمل  واستراتيجيات المراقبة التي تدعمه

االدارة.  الصحة النفسية بقايدة   

ب. تصميم واستخدام نموذج التطوير المهني 1

االنصاف والتعلم  لجميع الموظفين الذي يركز على  

المستمر لدعم الوقاية والصحة النفسية والصحة 

االجتماعي.  اطفي  السلوكية والتعلم الع  

اعتماد واستخدام منهج التعلم العاطفي  ا. 2

الممارسات  االجتماعي القائم على البحث لموائمة 

ئ والتعليم واالستراتيجيات في جميع والمباد

 المدارس.  

تطوير استراتيجيات مشاركة شاملة للطالب   ب.2

واالسر والموظفين والمجتمع تزيد مشاعر التواصل  

  واالنتماء. 

ادة عدد الموظفين لتقديم خدمات الصحة ا. زي3

 النفسية السلوكية االضافية. 

تعزيز الشراكة المجتمعية لتقديم خدمات  ب. 3

 الصحة النفسية والسلوكية الالزمة.  

ج. زيادة الوعي بمصادة االدارة وموارد الصحة 3

المجتمعية من خالل حملة تسويق واتصاالت النفسية 

ت مدفوعة بمدخالت  مستدامة ومتعددة اللغا 

 الطالب.  

 

راجع متطلبات التخرج من المدرسة الثانوية  . ا1

 لدعم المسارات البديلة للتخرج.  

بانشاء خطط مهنية ميع الطالب ب. سيقوم ج1

عليها خالل سنوات  واكاديمية فردية سيتم الحفاظ 

 الدراسة المتوسطة والثانوية. 

جامعية ا. زيادة فرص الطالب لكسب ارصدة 2

لمدرسة الثانوية  خالية من الرسوم الدراسية خالل ا

.درجة علميةوتطوير مسار للحصول على   

رة عبر ب. قم بتطوير نهج على مستوى االدا2

وعي الطالب و  مستويات الصف الدراسي لضمان

بالمسارات المتعددة للحصول على اولياء االمور 

, وبيانات  شهادات مدتها سنتان او اربع سنوات

   اعتماد الصناعة  والخدمات العسكرية. 

ج. مع شركاء المجتمع, قم بزيارة مشاركة الطالب  2

( مثل     على العمل )       في خبرات التعلم القائم

ومهارات عالية لمهنى والتدريب الداخلي التدريب ا 

 ومتطلبات التي تؤدي الى وظائف عالية االجر.  

ا. نتفيذ استراتيجيات لمعالجة التغيب المزمن 3

 للطالب.  

الستراتيجيات والدعم الذي ب. نتفيذ نظام من ا3

يساعد الطالب الذين خرجوا عن المسار الصحيح  

 للتخرج.  

 

WBL 

 

توسيع طرق توصيل جهود و بروتوكوالت  ا. 1

التعليمية. االمن والسالمة الحالية في ادارة بودر  

استعداد المجتمع و مرونته من خالل ب. بناء 1

خدمات  تعزيز العالقات مع العائالت وشركاء  

الطوارئ, بما في ذلك انفاذ القانون والعاملين في 

 مجال االطفاء والعاملين في المجال الطبي.  

ج. زيادة جهود الوقاية والتدخل التي تعالج التنمر و  1

قة. التحيز والتمييز والمضاي  

د. زيادة وعي الموظفين والطالب والمجتمع 1

ي واالختالفات الثقافية لخلق بيئات بالتنوع العصب

تعليمية اكثر امانا وشمولية وتقليل الحوادث التاديبية  

   في المدرسة. 

 

 مخرجات 

الطالب    

نشودة الم   

 استراتيجيات 

 ماذا  
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ا. انشاء خطة تطوير مهني شاملة قائمة على 1  

 البحث لتدريس محو االمية عبر التخصصات  

مستويات الصفوف. و  

خيارات التسليم المستمرة والمضمنة في  ب. تنفيذ1  

, بما في ذلك التطوير المهنيالوظيفة من اجل   

 مجموعات التدريب التعليمي المضمنة في كل

 مدرسة.  

اعتماد مواد تعليمية عالية الجودة قائمة على ا. 2  

 المعايير والتي تمثل ثقافات وهويات متعددة. 

ب. تنفيذ التطوير المهني المستند الى المناهج 2  

   الدراسية والذي يدعم المعلمين لتلبية احتياجات

 الطالب من خالل اساليب التعلم المتعددة. 

والكتابة االساسية للطالب   ا. زيادة مهارات القراءة3

 باستخدام برنامج علم القراءة المعتمد من الدولة. 

ب. زيادة قدرة الطالب على التواصل والتفكير  3  

حتى ينجحوا في المدرسة والقوى العاملة.  النقدي   

. زيادة الثقافة االعالمية لدى الطالب لتحليل  ج3  

  منالمعلولومات و االدعاءات والمصادر المقدمة لهم 

ة.  ميالوسائط التقليدية والرقخالل   

 

 اهداف 

 

 
 اهداف 


