
 خطة تطوير شاملة للمدارس

 المنطق وعرض المسببات
إضافة إلى ، تمويل المنطقة المدرسية، وإغالق فجوات اإلنجاز بين مجموعات الطالب الفرعية المحددة. جهود تطوير المدرسة تركز على احتياجات الطالب عبر عملية تعاونية تتضمن جميع أصحاب المصلحة من أجل تأسيس ومعالجة احتياجات األولوية

 متاح من أجل معالجة االحتياجات المستهدفة.ذلك، تبني المدارس ضمن نطاق قدرتهم من أجل تخطيط عالي النوعية عبر صنع روابط بين الموارد األكاديمية التعليمية والتمويل المادي ال

 تعاريف عملية لكل منطقة ضمن الخطة

 نطاق المنطقة المدرسية. ضمنأهداف أهداف فردية أو إضافة كنتاكي.  يمكن للمدارس  لى األهداف المطالب بها من قبل مجلس التعليم فيهدف طويل األمد لثالثة إلى خمس سنوات بناء ع هدف:

 عليه في نهاية السنة المدرسية الحالية.لحصول لهدف قصير األمد  غرض:

 ليها من أجل تحقيق أهدافها /أغراضها.األساسية المفتاحية للعمل الصميمي المصممة للمعالجة الجهازية للعملية، اإلجراء أو الظروف التي سوف تركز المنطقة المدرسية جهودها ع 6مقاربة مبنية على األبحاث  بناء على العمليات ال  االستراتيجية:

 تراتيجية المختارة.الخطوات العملية المستخدمة لتطبيق االس :إلجراءالعملية وا

 وتتعلق بكفاءاتها الجوهرية. هذه هي العوامل التي تحدد نجاح منظمة وتساعدها على ترتيب أولويات نواح النمو والتطور. ما سلسلة من العمليات التي تتضمن غالبية القوة العاملة في منظمة العمليات األساسية المفتاحية للعمل الصميمي:

ا يتم إنجازه عبر أفعالنا المستقصدة، لن يوجد لدينا إال القليل أو ال شيء من األساس لصنع القرار م  حظتها بطريقة ما.  بدون بيانات عيمكن أن تكون عددية أو نوعية، ولكن يمكن مال المقاييسالتي تؤمنون بأنها تظهر تأثير عملنا.  المعايير مقياس النجاح:

 أو التطوير.

ي لمعدل التطور بناء على األهداف واألغراض، ولتقييم فعالية الخطة.يتم استخدامه لت مراقبة التطور:  قييم أداء الخطة، للتحديد الكم 

 القواعد اإلرشادية من أجل بناء خطة تطوير

  أكاديمي تعليمي منفصل، إغالق فجوة اإلنجاز، معدل التخرج، النمو، وجاهزية االنتقال. مؤشرأهداف مطالب بها من قبل المنطقة: الطالقة،  6هناك 

  أهداف مطالب بها على مستوى المدرسة: 5هناك 

 أكاديمي تعليمي منفصل، الفجوة ، النمو، وجاهزية االنتقال.مؤشر للمدارس االبتدائية/المدارس المتوسطة: الطالقة، 

 أكاديمي تعليمي منفصل، الفجوة ، معدل التخرج، وجاهزية االنتقال.مؤشر  للمدارس الثانوية: الطالقة،

 .يمكن أن يكون هناك عدة أغراض من أجل كل هدف 

 .يمكن أن يكون هناك عدة استراتيجيات من أجل كل غرض 

  من أجل كل استراتيجية. نشاطاتيمكن أن يكون هناك عدة 

 

  



 هدف الطالقة :1
 كما يتم قياسه عبر االختبارات التقييمية األكاديمية المطالبة من قبل الوالية. 2023% قبل أيار/مايو  84.3% إلى  68.7من بشكل مشترك قراءة والرياضيات زيادة الطالقة في ال – 1هدف 

 

)يمكن سوف تستخدمها المنطقة من أجل معالجة هذا الهدف؟  استراتيجيةأية 
العمليات الستة األساسية المفتاحية للعمل الصميمي لالستراتيجية أن تكون مبنية على 

قدم تبرير و/أو أرفق دليل المذكورة أدناه أو على مقاربة أخرى مبنية على األبحاث. 
 لشرح لماذا تم اختيار االستراتيجية.(

 KCWP 1: تصميم وتطبيق المعايير 

 KCWP 2: تصميم وإيصال التوجيه 

 KCWP 3: تصميم وإيصال طالقة التقييمات 

 KCWP 4: مراجعة، تحليل وتطبيق البيانات 

 KCWP 5:تصميم، صف وإيصال الدعم 

 KCWP 6: خلق بيئة وثقافة تعل مية  

 

يقها بناء على االستراتيجية أو االستراتيجيات التي سوف تقوم المنطقة بتطب النشاطاتما هي 

يمكن أن  العمليات الستة األساسية المفتاحية للعمل الصميمي نشاطات)الروابط أدناه إلى المختارة؟ 
 أو تبرير من أجل النشاط. رتكون موردًا مساعدًا. قدم شرح مختص

 KCWP1 تصميم وتطبيق معايير نشاطات الصف : 

 KCWP2 تصميم وإيصال نشاطات الصف التوجيهية : 

 KCWP3تصميم وإيصال نشاطات الصف لطالقة التقييمات : 

 KCWP4:  مراجعة، تحليل وتطبيق البيانات لنشاطات الصف  

 KCWP5: تصميم، صف وإيصال نشاطات دعم الصف 

 KCWP6:نشاطات الصف لخلق بيئة وثقافة تعل مية 

، النشاط أو النشاطاتلمخطط التالي، حدد المخطط الزمني من أجل في ا

الشخص)األشخاص( المسؤولين على صحة النشاط أو النشاطات، 

 والتمويل الضروري لتنفيذ النشاط أو النشاطات. 

 

 

 التمويل المادي مالحظالت وتاريخ مراقبة التطور مقياس النجاح نشاطات لتطبيق االستراتيجية االستراتيجية  الغرض 

 1 غرض

زيادة الطالقة في القراءة والرياضيات 

 71.9% إلى  68.7بشكل مشترك من 

كما يتم قياسه  2019% قبل أيار/مايو 

عبر االختبارات التقييمية األكاديمية 

 المطالبة من قبل الوالية.

 

تصميم تطوير مقاربة جهازية من أجل 

بأن  من أجل ضمان وتطبيق المعايير

جميع الطالب يتم تعليمهم للمعايير 

األكاديمية التعليمية لكنتاكي بشكل 

 دقيق.

 

من أجل   عمليةسوف يبني فريق القيادة ل 

تقييم، مراجعة، وتعديل منهاج المدرسة من أجل 

مراقبة الصف والمحاذاة بين المعايير، 

التقييمات، واألهداف التعل مية.  سوف يلتقي 

شهري من أجل الفريق مع فرق كل صف بشكل 

مناقشة النتائج، تقديم ردود الفعل وتخطيط 

 الخطوات القادمة.

   م المعلمون عجائب سوف يقي

وتخيل/الدروس البحثية من أجل ضمان 

محاذاتها للمعايير التعليمية واصطفافها 

لكنتاكي في القراءة والرياضيات وتعديل 

الدروس لضمان بأن يتم تعليم المعايير 

 رامة المالئمة.وفق درجة  الدقة والص

 لجنة المنهاج سوف تبني إجراء لضمان بأن:

  هناك تطابق بين المعايير، مقاييس

 التقييمات، واألهداف التعل مية.

  يفهم الطالب معايير النجاح ضمن كل

 هدف تعليمي.

  تعكس الواجبات والنشاطات األهداف

 التعليمية التي سنح للطالب فرصة تعلمها.

  يتم توثيق مقاييس التقييمات التكوينية

ضمن إجراءات تخطيط الدرس، 

واستخدام نتائج التقييمات هذه للقيام 

التقدم  المدير)ة( سوف يراقب

عبر مراجعة شهرية لخطة 

المعلم/الفريق، استخدام 

المعايير الرقمية، وتحليل 

 بيانات الفريق.

 

  

https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%201%20Strategic%20Design%20and%20Deploy%20Standards.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%202%20Strategic%20Design%20and%20Deploy%20Instruction.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%203%20Strategic%20Design%20and%20Deploy%20Assessment%20Literacy.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%204%20Strategic%20Review%20Analyze%20and%20Apply%20Data.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%205%20Strategic%20Design%20Align%20Deliver%20Support%20Processes.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%206%20Strategic%20Establish%20Learning%20Culture%20and%20Environment.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%201%20Design%20and%20Deploy%20Standards%20Classroom%20Activities.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%202%20Design%20and%20Deliver%20Instruction%20Classroom%20Activities.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%203%20Design%20and%20Deliver%20Assessment%20Literacy%20Classroom%20Activities.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%204%20Review%2c%20Analyze%2c%20and%20Apply%20Data%20Classroom%20Activities.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%205%20Design%20Align%20Deliver%20Support%20Classroom%20Activities.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%206%20Establishing%20Learning%20Culture%20and%20Environment%20Classroom%20Activities.pdf


 التمويل المادي مالحظالت وتاريخ مراقبة التطور مقياس النجاح نشاطات لتطبيق االستراتيجية االستراتيجية  الغرض 
 بتعديالت توجيهية تعليمية مباشرة.

يكون هناك عملية ثابتة على مستوى المدرسة 

من أجل مراقبة تقدم الطالب اإلفرادي باتجاه 

 إتقان وأستذة المعايير.
 

 

  



 : مؤشر أكاديمي تعليمي منفصل2

 كما يتم قياسه عبر االختبارات التقييمية األكاديمية المطالبة من قبل الوالية. 2023% قبل أيار/مايو  79.2% إلى  58.4زيادة الطالقة في المؤشرات التعليمية المستقلة )علوم، دراسات اجتماعية، والكتابة( من  – 2هدف 

)يمكن سوف تستخدمها المنطقة من أجل معالجة هذا الهدف؟  استراتيجيةأية 
العمليات الستة األساسية المفتاحية للعمل الصميمي لالستراتيجية أن تكون مبنية على 

المذكورة أدناه أو على مقاربة أخرى مبنية على األبحاث. قدم تبرير و/أو أرفق دليل 
 لشرح لماذا تم اختيار االستراتيجية.(

 KCWP 1: تصميم وتطبيق المعايير 

 KCWP 2: تصميم وإيصال التوجيه 

 KCWP 3: تصميم وإيصال طالقة التقييمات 

 KCWP 4: مراجعة، تحليل وتطبيق البيانات 

 KCWP 5:تصميم، صف وإيصال الدعم 

 KCWP 6: خلق بيئة وثقافة تعل مية  

 

التي سوف تقوم المنطقة بتطبيقها بناء على االستراتيجية أو االستراتيجيات  النشاطاتما هي 

يمكن أن  فتاحية للعمل الصميميالعمليات الستة األساسية الم )الروابط أدناه إلى نشاطاتالمختارة؟ 
 أو تبرير من أجل النشاط. رتكون موردًا مساعدًا. قدم شرح مختص

 KCWP1 تصميم وتطبيق معايير نشاطات الصف : 

 KCWP2 تصميم وإيصال نشاطات الصف التوجيهية : 

 KCWP3تصميم وإيصال نشاطات الصف لطالقة التقييمات : 

 KCWP4:  مراجعة، تحليل وتطبيق البيانات لنشاطات الصف  

 KCWP5: تصميم، صف وإيصال نشاطات دعم الصف 

 KCWP6:نشاطات الصف لخلق بيئة وثقافة تعل مية 

، النشاط أو النشاطاتفي المخطط التالي، حدد المخطط الزمني من أجل 

، النشاط أو النشاطاتالشخص)األشخاص( المسؤولين على صحة 

 . النشاط أو النشاطاتوالتمويل الضروري لتنفيذ 

 

 

االستراتيجيةنشاطات لتطبيق  االستراتيجية  الغرض   التمويل المادي مالحظالت وتاريخ مراقبة التطور مقياس النجاح 

 1غرض 

% 48.4زيادة الطالقة في العلوم من 

كما  2019% قبل أيار/مايو 53.6إلى 

يتم قياسه عبر االختبارات التقييمية 

 األكاديمية المطالبة من قبل الوالية.

 

ل تصميم تطوير مقاربة جهازية من أج

المعايير من أجل ضمان توفير وتطبيق 

تعليمي عالي الفعالية، مبني على  توجيه

المعايير، للطبقة األولى للعلوم لجميع 

 الطالب في الصف.

 

سوف يسهل معلم)ة( العلوم بالتعاون مع فريق 

الصف بناء عملية تضمن تواجد تطابق بين 

معايير العلوم، األهداف التعليمية، ومقاييس 

 التقييمات.

 

  سوف يتعاون المعلمون مع معلم)ة( العلوم

من أجل ضمان فهم معايير علوم الجيل 

 في مرحلة صفهم. (NGSS)التالي 

 سوف يتعاون المعلمون مع معلم)ة( العلوم 

أثناء تخطيط الوحدة الدراسية من أجل 

ضمان توافق ومحاذاة التوجيه التعليمي 

في الصف مع التوجيه التعليمي في مخبر 

 العلوم.

 ف يتم تعليم ال سو NGSS  بدقة في

 جميع مراحل الصفوف.

  سوف يكمل المعلمون استخدام مهام

حصص دراسية شاملة منصوح بها من 

قبل الوالية لضمان االستخدام الدقيق 

لمخطط الجدول من قبل الوالية وسوف 

من أجل النقاشات  CERيستخدمون ال 

 والشروحات بشكل شهري.

 

   

https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%201%20Strategic%20Design%20and%20Deploy%20Standards.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%202%20Strategic%20Design%20and%20Deploy%20Instruction.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%203%20Strategic%20Design%20and%20Deploy%20Assessment%20Literacy.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%204%20Strategic%20Review%20Analyze%20and%20Apply%20Data.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%205%20Strategic%20Design%20Align%20Deliver%20Support%20Processes.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%206%20Strategic%20Establish%20Learning%20Culture%20and%20Environment.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%201%20Design%20and%20Deploy%20Standards%20Classroom%20Activities.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%202%20Design%20and%20Deliver%20Instruction%20Classroom%20Activities.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%203%20Design%20and%20Deliver%20Assessment%20Literacy%20Classroom%20Activities.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%204%20Review%2c%20Analyze%2c%20and%20Apply%20Data%20Classroom%20Activities.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%205%20Design%20Align%20Deliver%20Support%20Classroom%20Activities.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%206%20Establishing%20Learning%20Culture%20and%20Environment%20Classroom%20Activities.pdf


االستراتيجيةنشاطات لتطبيق  االستراتيجية  الغرض   التمويل المادي مالحظالت وتاريخ مراقبة التطور مقياس النجاح 

 2غرض 

%  49.4زيادة الطالقة في الكتابة من 

كما  2019% قبل أيار/مايو  54.4إلى 

يتم قياسه عبر االختبارات التقييمية 

 األكاديمية المطالبة من قبل الوالية.

 

 

تصميم مقاربة جهازية من أجل تصميم 

وإيصال التوجيه التعليمي من أجل 

ضمان امتالك جميع الطالب للمعرفة، 

ز من أجل الكتابة المهارات، والتحفي

بطالقة حول مجموعة متنوعة من 

 األغراض.

 

بروتوكول من  SBDMسوف يطور مجلس ال 

أجل تصميم وتطبيق المعايير من أجل ضمان 

بأن تتم مراجعة وتعديل منهاج الكتابة بشكل 

 سنوي.

  سوف يقوم مجلس الSBDM  بتطوير

وتعديل سياسة، خطة، وبرنامج غلندوفر 

 بأن:للكتابة من أجل ضمان 

يشمل الجدول األساسي حصة زمنية 

 مخصصة للكتابة في كل مرحلة صف.

يتم بناء خطة وحدة الكتابة لمرحلة الصف 

على معايير المنهاج الصميمي 

والمواضيع واألسئلة المستخدمة ما قبل 

 الطالب.وما بعد من أجل تقييم تقدم 

      

سوف يتعاون جميع المعلمين من أجل إنشاء 

إجراء يدمج الكتابة اليومية مع التوجيه التعليمي 

اليومي من أجل إيصال التوجيه التعليمي إلى 

الحد األقصى وتوفير الفرص إلى جميع الطالب 

من أجل الكتابة حول مجموعة متنوعة من 

 األهداف.

 

 
 

   



 : فجوة3
 كما يتم قياسه عبر االختبارات التقييمية األكاديمية المطالبة من قبل الوالية. 2023% قبل أيار/مايو  72.2% إلى  44.4زيادة الطالقة في القراءة والرياضيات بشكل مشترك للطالب الذين يتأهلون إلى غداء مجاني أو مخفض السعر من  – 3هدف 

 

)يمكن ل معالجة هذا الهدف؟ سوف تستخدمها المنطقة من أج استراتيجيةأية 
العمليات الستة األساسية المفتاحية للعمل الصميمي لالستراتيجية أن تكون مبنية على 

المذكورة أدناه أو على مقاربة أخرى مبنية على األبحاث. قدم تبرير و/أو أرفق دليل 
 لشرح لماذا تم اختيار االستراتيجية.(

 KCWP 1: تصميم وتطبيق المعايير 

 KCWP 2: تصميم وإيصال التوجيه 

 KCWP 3: تصميم وإيصال طالقة التقييمات 

 KCWP 4: مراجعة، تحليل وتطبيق البيانات 

 KCWP 5:تصميم، صف وإيصال الدعم 

 KCWP 6: خلق بيئة وثقافة تعل مية   

 

التي سوف تقوم المنطقة بتطبيقها بناء على االستراتيجية أو االستراتيجيات  النشاطاتما هي 

يمكن أن  الستة األساسية المفتاحية للعمل الصميمي العمليات )الروابط أدناه إلى نشاطاتالمختارة؟ 
 أو تبرير من أجل النشاط. رتكون موردًا مساعدًا. قدم شرح مختص

 KCWP1 تصميم وتطبيق معايير نشاطات الصف : 

 KCWP2 تصميم وإيصال نشاطات الصف التوجيهية : 

 KCWP3تصميم وإيصال نشاطات الصف لطالقة التقييمات : 

 KCWP4:  مراجعة، تحليل وتطبيق البيانات لنشاطات الصف  

 KCWP5: تصميم، صف وإيصال نشاطات دعم الصف 

 KCWP6:نشاطات الصف لخلق بيئة وثقافة تعل مية 

، النشاط أو النشاطاتفي المخطط التالي، حدد المخطط الزمني من أجل 

، اتالنشاط أو النشاطالشخص)األشخاص( المسؤولين على صحة 

 . النشاط أو النشاطاتوالتمويل الضروري لتنفيذ 

 

 

 التمويل المادي مالحظالت وتاريخ مراقبة التطور مقياس النجاح نشاطات لتطبيق االستراتيجية االستراتيجية  الغرض 

  1غرض 

زيادة الطالقة في القراءة والرياضيات 

بشكل مشترك للطالب الذين يتأهلون 

إلى غداء مجاني أو مخفض السعر من 

% قبل أيار/مايو  49.9% إلى  44.4

كما يتم قياسه عبر االختبارات  2019

التقييمية األكاديمية المطالبة من قبل 

 الوالية.

 

تحسين والمحافظة على الثقافة التعل مية 

واألنظمة البيئية للمدرسة من أجل 

ضمان بيئة تعل مية مثالية وآمنة  

 الحواجز العكسية للتعل م.وتخفيض 

 

لجنة مناخ المدرسة سوف تتعاون )مع دعم 

( من أجل تطوير إجراء من PBISمنطقة ال 

أجل مراقبة السلوك على مستوى المدرسة بشكل 

 عام. 

سوف تجتمع اللجنة شهرياً من أجل مراجعة 

 التطور وتخطيط الخطوات الالحقة.

 

 (PBIS)لجنة دعم وتدخالت السلوك اإليجابي  

سوف تقوم بإنشاء ظرف من أجل ضمان التعليم 

 لتوقعات السلوكية خالل السنة،، ونمذجة االنشط

وبأن يكونوا جزء متواجد في منهاج وثقافة 

  المدرسة.

 

   

  2غرض 

زيادة الطالقة في القراءة والرياضيات 

بشكل مشترك للطالب الذين يتأهلون 

إلى غداء مجاني أو مخفض السعر من 

% قبل أيار/مايو  49.9إلى %  44.4

كما يتم قياسه عبر االختبارات  2019

التقييمية األكاديمية المطالبة من قبل 

 الوالية.

 

إنشاء بروتوكول من أجل مراجعة، 

تعديل، وتطبيق البيانات من أجل تحديد 

 األولويات لنجاح الطالب اإلفرادي.

 

بإنشاء إجراء من  MTSSسوف يقوم فريق  ال 

أجل ضمان امتالك الطالب المؤدين بشكل أدنى 

من الطالقة لفرص قبل و/أو بعد المدرسة 

 للتطوير من المهارات الناقصة.

  المحافظة على قائمة متابعة للطالب

المؤدين بشكل أدنى من الطالقة تتم 

مراجعتها كل ستة أسابيع.  كجزء من 

قاعدة البيانات هذه، تحديد الطالب 

 .2المحتاجين لدعم تدخل طبقة 

 ةتوفير توجيه تعليمي ضمن مجموع 

صغيرة من أجل تصليح مهارات محددة 

   

https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%201%20Strategic%20Design%20and%20Deploy%20Standards.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%202%20Strategic%20Design%20and%20Deploy%20Instruction.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%203%20Strategic%20Design%20and%20Deploy%20Assessment%20Literacy.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%204%20Strategic%20Review%20Analyze%20and%20Apply%20Data.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%205%20Strategic%20Design%20Align%20Deliver%20Support%20Processes.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%206%20Strategic%20Establish%20Learning%20Culture%20and%20Environment.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%201%20Design%20and%20Deploy%20Standards%20Classroom%20Activities.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%202%20Design%20and%20Deliver%20Instruction%20Classroom%20Activities.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%203%20Design%20and%20Deliver%20Assessment%20Literacy%20Classroom%20Activities.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%204%20Review%2c%20Analyze%2c%20and%20Apply%20Data%20Classroom%20Activities.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%205%20Design%20Align%20Deliver%20Support%20Classroom%20Activities.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%206%20Establishing%20Learning%20Culture%20and%20Environment%20Classroom%20Activities.pdf


 التمويل المادي مالحظالت وتاريخ مراقبة التطور مقياس النجاح نشاطات لتطبيق االستراتيجية االستراتيجية  الغرض 
من أجل ضمان تقدم الطالب باتجاه إتقان 

 وأستذة المعايير.

  بجهود مراقبة هادفة، تطبيق وااللتزام

مجدولة باستخدام موارد متعددة من 

البيانات من أجل توثيق تقدم الطالب، نقل 

ب بين الطبقات والتدخالت، وتقييم الطال

 فعالية التدخل.

 

 

 
 . معدل التخرج: ال ينطبق ذلك4

  



 : النمو5

 .2023أيار/مايو %  كما يتم قياسه من قبل المحاسبة لكنتاكي قبل 12.8% إلى 25.5تخفيض نسبة الطالب المحددين ك " أقل من يقوم باللحاق" في القراءة والرياضيات بشكل مشترك من  – 5هدف 

 

)يمكن سوف تستخدمها المنطقة من أجل معالجة هذا الهدف؟  استراتيجيةأية 
العمليات الستة األساسية المفتاحية للعمل الصميمي لالستراتيجية أن تكون مبنية على 

المذكورة أدناه أو على مقاربة أخرى مبنية على األبحاث. قدم تبرير و/أو أرفق دليل 
 اختيار االستراتيجية.(لشرح لماذا تم 

 KCWP 1: تصميم وتطبيق المعايير 

 KCWP 2: تصميم وإيصال التوجيه 

 KCWP 3: تصميم وإيصال طالقة التقييمات 

 KCWP 4: مراجعة، تحليل وتطبيق البيانات 

 KCWP 5:تصميم، صف وإيصال الدعم 

 KCWP 6: خلق بيئة وثقافة تعل مية  

 

االستراتيجيات التي سوف تقوم المنطقة بتطبيقها بناء على االستراتيجية أو  النشاطاتما هي 

يمكن أن  العمليات الستة األساسية المفتاحية للعمل الصميمي )الروابط أدناه إلى نشاطاتالمختارة؟ 
 أو تبرير من أجل النشاط. رتكون موردًا مساعدًا. قدم شرح مختص

 KCWP1 تصميم وتطبيق معايير نشاطات الصف : 

 KCWP2 تصميم وإيصال نشاطات الصف التوجيهية : 

 KCWP3تصميم وإيصال نشاطات الصف لطالقة التقييمات : 

 KCWP4:  مراجعة، تحليل وتطبيق البيانات لنشاطات الصف  

 KCWP5: تصميم، صف وإيصال نشاطات دعم الصف 

 KCWP6:نشاطات الصف لخلق بيئة وثقافة تعل مية 

، النشاط أو النشاطاتفي المخطط التالي، حدد المخطط الزمني من أجل 

، النشاط أو النشاطاتاص( المسؤولين على صحة الشخص)األشخ

 . النشاط أو النشاطاتوالتمويل الضروري لتنفيذ 

 

 

 التمويل المادي مالحظالت وتاريخ مراقبة التطور مقياس النجاح نشاطات لتطبيق االستراتيجية االستراتيجية  الغرض 

 1غرض 

تخفيض نسبة الطالب المحددين ك " 

أقل من يقوم باللحاق" في القراءة 

والرياضيات بشكل مشترك من 

%  قبل أيار/مايو 23.5% إلى 25.5

كما يتم قياسه من قبل  2019

االختبارات التقييمية المطالب بها من 

 قبل الوالية.

 

إنشاء بروتوكول من أجل مراجعة، 

حديد تحليل، وتطبيق البيانات من أجل ت

 األولويات لنجاح الطالب اإلفرادي.

 

 

بإنشاء إجراء من  MTSSسوف يقوم فريق  ال 

أجل ضمان امتالك الطالب المؤدين بشكل أدنى 

من الطالقة لفرص قبل و/أو بعد المدرسة 

 للتطوير من المهارات الناقصة.

  المحافظة على قائمة متابعة للطالب

المؤدين بشكل أدنى من الطالقة تتم 

عتها كل ستة أسابيع.  كجزء من مراج

قاعدة البيانات هذه، تحديد الطالب 

 .2المحتاجين لدعم تدخل طبقة 

  توفير توجيه تعليمي ضمن مجموعة

صغيرة من أجل تصليح مهارات محددة 

من أجل ضمان تقدم الطالب باتجاه إتقان 

 وأستذة المعايير.

تطبيق وااللتزام بجهود مراقبة هادفة، مجدولة 

باستخدام موارد متعددة من البيانات من أجل 

توثيق تقدم الطالب، نقل الطالب بين الطبقات 

 والتدخالت، وتقييم فعالية التدخل
 

   

https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%201%20Strategic%20Design%20and%20Deploy%20Standards.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%202%20Strategic%20Design%20and%20Deploy%20Instruction.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%203%20Strategic%20Design%20and%20Deploy%20Assessment%20Literacy.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%204%20Strategic%20Review%20Analyze%20and%20Apply%20Data.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%205%20Strategic%20Design%20Align%20Deliver%20Support%20Processes.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%206%20Strategic%20Establish%20Learning%20Culture%20and%20Environment.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%201%20Design%20and%20Deploy%20Standards%20Classroom%20Activities.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%202%20Design%20and%20Deliver%20Instruction%20Classroom%20Activities.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%203%20Design%20and%20Deliver%20Assessment%20Literacy%20Classroom%20Activities.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%204%20Review%2c%20Analyze%2c%20and%20Apply%20Data%20Classroom%20Activities.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%205%20Design%20Align%20Deliver%20Support%20Classroom%20Activities.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%206%20Establishing%20Learning%20Culture%20and%20Environment%20Classroom%20Activities.pdf


 التمويل المادي مالحظالت وتاريخ مراقبة التطور مقياس النجاح نشاطات لتطبيق االستراتيجية االستراتيجية  الغرض 

 2غرض 

زيادة النسبة المئوية لمتعلمي االنكليزية 

الذين يحققون النمو المتوقع في الطالقة 

% 19.9% إلى 11.1باالنكليزية من 

كما يتم قياسه من  2019قبل مايو/أيار 

( ACCESSقبل تقييم أكسس )

 المطالب به من قبل الوالية.

 

إجراء من أجل تصميم وتسليم  إنشاء

تعليمي من أجل ضمان بأن  توجيه

الطالب يدركون أين يذهبون، أين هم 

 حالياً، وكيفية إغالق الفجوة.

 

تطبيق إجراء من أجل تحديد أهداف الطالب 

مات المؤسسة التي المبنية على بيانات التقيي

تضمن قدرة الطالب على التعبير عن األداء 

األكاديمي التعليمي الحالي كخطوات ضرورية 

 للتطوير.

 

إنشاء إجراء من أجل التعاون بين معلمي ال 

EL  ومساعدي المعلمين من أجل تطبيق

نشاطات اندماج الطالب عالية المردود لمتعلمي 

 االنكليزية.

 

   

  3غرض 

زيادة الطالقة في القراءة والرياضيات 

بشكل مشترك للطالب مع عجز من 

% قبل أيار/مايو  28.9% إلى  21.1

كما يتم قياسه عبر االختبارات  2019

التقييمية األكاديمية المطالبة من قبل 

 الوالية.

 

تطوير والمحافظة على ثقافة تعل مية في 

الصف و/أو حالة المجموعة الصغيرة 

يق بيئة تعليمية مثالية وآمنة تحقمن أجل 

متصلة مع مالقاة احتياجات الطالب 

 المحددة.

 

سوف يقوم فريق التعليم الخاص بالتعاون مع 

فريق القيادة بإنشاء ظرف من أجل ضمان 

مشاركة تواصل فعال متعلق بالتقييمات وأداء 

الطالب مع حاملي المسؤولية المالئمين من أجل 

عليمي وفرز الت يتوجيه التخطيط التوجيه

 الطالب بمجموعات.

 الطالب  يتم تناول ومعالجة الضمان بأن

مع مخاوف سلوكية شديدة/حاالت عجز 

عبر تعديالت سلوكية إيجابية، خطط 

استجابة، غرفة حسية الحتياجات الطالب، 

BIPS.والتعريف الباكر ، 

  المثابرة بين المنزل والمدرسة ضمان

عبر المشاورة المقصودة مع 

األهل/األوصياء من أجل مناقشة 

االستراتيجيات األكاديمية والسلوكية التي 

المنزل ممكن تعزيزها إيجابياً في من ال

كي يمكن للطالب تعميم المجتمع المحلي و

 المهارات التي تعلموها في المدرسة.

  الضمان بامتالك الطالب ذوي

لحرية الوصول إلى االحتياجات الخاصة 

التعليمي واستخدام  1توجيه الطبقة 

إجراءات وممارسات مبنية على األبحاث 

لذين يملكون من أجل تعليم الطالب ا

، الكتابة والرياضيات نواقص في القراءة

 من أجل جعل هذا المحتوى التعليمي أكثر

  انفتاحاً وقابلية.

 

   



 

 

 : جاهزية االنتقال6

  .2023قبل أيار/مايو  مقاييس األداء التعليمي األكاديميتقييم القراءة والرياضيات ل% كما تم تحديده من قبل 71.1% إلى 42.2من  ACTأو أعلى في ال  22زيادة النسبة المئوية لطالب الصف الخامس على طريق الحصول على درجة  :6 هدف
 

)يمكن سوف تستخدمها المنطقة من أجل معالجة هذا الهدف؟  استراتيجيةأية 
العمليات الستة األساسية المفتاحية للعمل الصميمي لالستراتيجية أن تكون مبنية على 

بنية على األبحاث. قدم تبرير و/أو أرفق دليل المذكورة أدناه أو على مقاربة أخرى م
 لشرح لماذا تم اختيار االستراتيجية.(

 KCWP 1: تصميم وتطبيق المعايير 

 KCWP 2: تصميم وإيصال التوجيه 

 KCWP 3: تصميم وإيصال طالقة التقييمات 

 KCWP 4: مراجعة، تحليل وتطبيق البيانات 

 KCWP 5:تصميم، صف وإيصال الدعم 

 KCWP 6: خلق بيئة وثقافة تعل مية  

 

التي سوف تقوم المنطقة بتطبيقها بناء على االستراتيجية أو االستراتيجيات  النشاطاتما هي 

يمكن أن  الستة األساسية المفتاحية للعمل الصميميالعمليات  )الروابط أدناه إلى نشاطاتالمختارة؟ 
 أو تبرير من أجل النشاط. رتكون موردًا مساعدًا. قدم شرح مختص

 KCWP1 تصميم وتطبيق معايير نشاطات الصف : 

 KCWP2 تصميم وإيصال نشاطات الصف التوجيهية : 

 KCWP3تصميم وإيصال نشاطات الصف لطالقة التقييمات : 

 KCWP4:  مراجعة، تحليل وتطبيق البيانات لنشاطات الصف  

 KCWP5: تصميم، صف وإيصال نشاطات دعم الصف 

 KCWP6:نشاطات الصف لخلق بيئة وثقافة تعل مية 

، النشاط أو النشاطاتفي المخطط التالي، حدد المخطط الزمني من أجل 

، النشاط أو النشاطاتالشخص)األشخاص( المسؤولين على صحة 

 . النشاط أو النشاطاتوالتمويل الضروري لتنفيذ 

 

 

لنجاحمقياس ا نشاطات لتطبيق االستراتيجية االستراتيجية  الغرض   التمويل المادي مالحظالت وتاريخ مراقبة التطور 

 1غرض 

زيادة النسبة المئوية لطالب الصف 
الخامس على طريق الحصول على 

من  ACTأو أعلى في ال  22درجة 
% كما تم تحديده 47.9% إلى 42.2

تقييم القراءة والرياضيات من قبل 
قبل  مقاييس األداء التعليمي األكاديميل

  .2019أيار/مايو 
 
 

تصميم تطوير مقاربة جهازية من أجل 

من أجل ضمان أن يتم  وتطبيق المعايير

تعليم جميع الطالب وفق المعايير 

األكاديمية التعليمية لكنتاكي بشكل 

 دقيق.

 

لتقييم،  عمليةسوف يبني فريق القيادة ل 

مراجعة، وتعديل منهاج المدرسة من أجل 

مراقبة الصف والمحاذاة بين المعايير، 

التقييمات، واألهداف التعل مية.  سوف يلتقي 

شهري من أجل الفريق مع فرق كل صف بشكل 

مناقشة النتائج، تقديم ردود الفعل وتخطيط 

 الخطوات القادمة.

   م المعلمون عجائب سوف يقي

وتخيل/الدروس البحثية من أجل ضمان 

محاذاتها للمعايير التعليمية واصطفافها 

لكنتاكي في القراءة والرياضيات وتعديل 

الدروس لضمان بأن يتم تعليم المعايير 

 رامة المالئمة.وفق درجة  الدقة والص

 لجنة المنهاج سوف تبني إجراء لضمان بأن:

  هناك تطابق بين المعايير، مقاييس

 التقييمات، واألهداف التعل مية.

  يفهم الطالب معايير النجاح ضمن كل

 هدف تعليمي.

  تعكس الواجبات والنشاطات األهداف

 التعليمية التي سنح للطالب فرصة تعلمها.

   

https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%201%20Strategic%20Design%20and%20Deploy%20Standards.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%202%20Strategic%20Design%20and%20Deploy%20Instruction.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%203%20Strategic%20Design%20and%20Deploy%20Assessment%20Literacy.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%204%20Strategic%20Review%20Analyze%20and%20Apply%20Data.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%205%20Strategic%20Design%20Align%20Deliver%20Support%20Processes.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%206%20Strategic%20Establish%20Learning%20Culture%20and%20Environment.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%201%20Design%20and%20Deploy%20Standards%20Classroom%20Activities.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%202%20Design%20and%20Deliver%20Instruction%20Classroom%20Activities.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%203%20Design%20and%20Deliver%20Assessment%20Literacy%20Classroom%20Activities.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%204%20Review%2c%20Analyze%2c%20and%20Apply%20Data%20Classroom%20Activities.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%205%20Design%20Align%20Deliver%20Support%20Classroom%20Activities.pdf
https://education.ky.gov/school/csip/Documents/KCWP%206%20Establishing%20Learning%20Culture%20and%20Environment%20Classroom%20Activities.pdf


لنجاحمقياس ا نشاطات لتطبيق االستراتيجية االستراتيجية  الغرض   التمويل المادي مالحظالت وتاريخ مراقبة التطور 

  يتم توثيق مقاييس التقييمات التكوينية

ضمن إجراءات تخطيط الدرس، 

واستخدام نتائج التقييمات هذه للقيام 

 بتعديالت توجيهية تعليمية مباشرة.

 

يكون هناك عملية ثابتة على مستوى المدرسة 

من أجل مراقبة تقدم الطالب اإلفرادي باتجاه 

 إتقان وأستذة المعايير.

 

 2غرض 

%  49.4زيادة الطالقة في الكتابة من 

كما  2019% قبل أيار/مايو  54.4إلى 

يتم قياسه عبر االختبارات التقييمية 

 األكاديمية المطالبة من قبل الوالية.

 

تصميم مقاربة جهازية من أجل تصميم 

وإيصال التوجيه التعليمي من أجل 

ضمان امتالك جميع الطالب للمعرفة، 

ز من أجل الكتابة المهارات، والتحفي

بطالقة حول مجموعة متنوعة من 

 األغراض.

 

 

سوف يتعاون جميع المعلمين من أجل إنشاء 

إجراء يدمج الكتابة اليومية مع التوجيه التعليمي 

اليومي من أجل إيصال التوجيه التعليمي إلى 

الحد األقصى وتوفير الفرص إلى جميع الطالب 

من أجل الكتابة حول مجموعة متنوعة من 

 األهداف.

 

  سوف يتعاون أساتذة الصف الخامس من

أجل تطوير خطط وحدات كتابة مبنية 

وتطبيق المنهاج الصميمي على معايير 

ما لوبة المط المواضيع واألسئلة استخدام 

 الطالبقبل وما بعد من أجل تقييم تقدم 

باستخدام قوائم الخطوات والمعادالت 

 .المبنية على المعايير

 

 

   

 

  



 


