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معلومات عامة

 _________________________ : المنطقة   
ESSER 3.0تقييم االحتياجات لخطة  - الخطة العامة

اسم المؤسسة التعليمية  

 ( LEAالمحلية )

المدارس مدير 

العنوان 

رقم الهاتف 

الطالب والتسجيل

المهمة والرؤية 

إجمالي الطالب المسجلين عدد المدارس الصفوف الُمقدَّمة

ق/ 
عر

ال
 

  
 

ية
ثن
اإل

 

%من أصل آسيوي%من السكان األصليين ألمريكا أو أالسكا

%من أصل إسباني%السود/األمريكيون من أصل أفريقي 

%البيض%السكان األصليين لهاواي/جزر المحيط الهادئمن 

%متعدد األعراق 

%متعلمو اللغة اإلنجليزية%المحرومون اقتصاديًا

%في دور الرعاية %الطالب ذوو اإلعاقات 

%الطالب في األَُسر العسكرية %الطالب الذين يعانون من التشرد 

%لديهم إنترنت عالي السرعة في المنزلالطالب الذين %المهاجرون 

م هذا التقييم لالحتياجات لخطة  ليكون ملخًصا للعناصر الرئيسية التي يجب مراعاتها في التخطيط االستراتيجي لتخصيص الموارد بشكل فعال لتلك األموال. كما تشجع   ESSER 3.0ُصم ِّ
لخطط المنطقة  InformTNلتتماشى مع االحتياجات أثناء تحديثها وتطويرها. إن الخطط المحلية والخطط المقدمة من خالل  2.0و ESSER 1.0إدارة التعليم عمل تحديثات خطط اإلنفاق 

ور بلمحة من البيانات  لوالية إلى تزويد الجمهالشاملة من المحتمل أن تكون أكثر تفصيالً وشمولية، بحيث تشمل إشارات إلى مدارس معينة بحسب احتياجات المدارس الفردية. يهدف نموذج ا
 .ESSER 3.0إلعالم الجمهور بالمشاركات المجتمعية المتعلقة باحتياجات المنطقة التي قد تدعمها أموال خطة 
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 2صفحة 
 

 

 

 الشؤون األكاديمية

 تفسير البيانات واالحتياجات المحددة البيانات الداعمة والمالحظات الموضوع

 رياض األطفال 

٪ من العام 50أكثر من 

 الدراسي عن بعد 
"أول تجربة"   2022-2021زيادة في عدد الطالب الذين سيمثل العام الدراسي قدم معلومات عن أي  

 رسمية لهم في بيئة مدرسية. 
 

 أيام التدريس 

 
 أيام الدراسة الحضورية 

)عدد األيام والنسبة المئوية   2021-2020إجمالي عدد أيام الدراسة الحضورية في العام الدراسي 

 االبتدائية واإلعدادية والثانوية في منطقتك. من العام( للمدارس 
 

 
 أيام الدراسة عن بعد

)عدد األيام والنسبة المئوية   2021-2020إجمالي عدد أيام الدراسة عن بعد في العام الدراسي 

 من العام( للمدارس االبتدائية واإلعدادية والثانوية في منطقتك. 
 

 

 
 إغالقات الحجر الصحي

األيام أو األسابيع التي تم إغالق المدارس فيها بسبب الحجر الصحي وكيف اختلف ذلك  لخص عدد 

في أنحاء المنطقة. مي ز بين المدارس االبتدائية واإلعدادية والثانوية وقدم ملخصات فقط في سياق 

 التأثير الواسع )عدد الطالب المتأثرين، في المتوسط(. 

 

تأثيرات إضافية على 
 أوقات التدريس 

أيام(. قد تشمل األمثلة: نقص عدد   5خص أي تأثيرات مهمة أخرى على أوقات التدريس )أكثر من ل

الموظفين، أو ظروف الطقس أو الكوارث الطبيعية، أو تعذر الوصول إلى التكنولوجيا أو المشكالت  

 بها، إلخ. 

 

 
 التأثير العام 

الدراسية. يجب أن يشمل ذلك التجربة األكاديمية  لخ ص المشاركة في التعليم عن بعد، حسب الفرق  

 . 2021-2020والعالئقية خالل العام الدراسي 
 

 تحصيل الطالب والمواد التعليمية والتدخالت 

 
 البيانات القياسية 

اكتب قيمة المتوسط في المنطقة لمقارنات بيانات التشخيص/الفاحص في بداية العام الدراسي ومنتصفه 

 البيانات اإلجمالية وكذلك البيانات بحسب مجموعة الطالب.ونهايته. قدم 

 

 معرفة القراءة والكتابة 
لخص تأثير القراءة المبكرة مقارنة بالسنوات السابقة. قدم البيانات اإلجمالية وكذلك البيانات بحسب  

 مجموعة الطالب.

 

 
اختبار الكلية األمريكية  

(ACT ) 

لمنطقتك )المشاركة والنتائج( مقارنة بالسنوات السابقة. قدم البيانات اإلجمالية  ACTلخ ص بيانات 

 والبيانات بحسب مجموعة الطالب.

 

التدخالت )باإلضافة إلى  
طريقة االستجابة للتدخالت  

(RTI) ) 

لمعالجة المخاوف المحتملة، حسب  2020-21لخص أي تدخالت استباقية مدرجة في 

 االقتضاء. 

 

-2020لخص أي تأثيرات على برامج اإلثراء واألنشطة المدرسية وما إلى ذلك خالل العام الدراسي  األنشطة المدرسية واإلثراء 

2021. 

 

 

حديد المجاالت التي يجب تقويتها نتيجة للجائحة. قد يشمل تقييم  ا يتطلب تتذكر أن تقييم االحتياجات هو تحديد المجاالت التي يكون فيها الدعم اإلضافي أو الموارد أو االهتمام مفيًدا للطالب بشكل إيجابي. وهذ
 ار اإلضافي أو يجعله مفيًدا. االحتياجات أيًضا المجاالت التي كانت بالفعل خاضعة للتركيز من المنطقة وازدادت سوًءا نتيجة الجائحة وقد يكون فيها ما يبرر االستثم
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 استعداد الطالب 

 تفسير البيانات واالحتياجات المحددة البيانات الداعمة والمالحظات الموضوع

 االنتقاالت والمسارات

االنتقاالت إلى 
 المدرسة اإلعدادية 

-2020الطالب الجدد في المدرسة اإلعدادية خالل العام الدراسي  لخص التحديات التي يواجهها

2021. 

 

االنتقاالت من المدرسة  
 اإلعدادية 

 .2021لخص التحديات المتعلقة بالطالب الذين سيتركون المدرسة اإلعدادية في ربيع 
 

االنتقاالت إلى المدرسة 
 الثانوية 

-2020الطالب الجدد في المدرسة الثانوية خالل العام الدراسي   لخص التحديات التي يواجهها

2021. 

 

 
 معدالت التخرج 

 مقارنة بالسنوات السابقة. 2021لخص التحديات المتعلقة بالطالب الذين سيتخرجون في ربيع 
 

معدالت التسرب وانعدام 
 المشاركة 

احتياجات استرداد الثقة االئتمانية أو مخاوف لخص التحديات المتعلقة بمعدالت التسرب المتوقعة أو 

 مقارنة بالسنوات السابقة. 2021-2020المشاركة لدى طالب المدارس الثانوية في العام الدراسي 

 

 
التعليم المهني والتقني 

(CTE ) 

، والمكملين  (concentrators، والمتخصصين )CTEاذكر أي انخفاض في عدد فصول 

(completers)لقدرة على المشاركة في الفصول الدراسية الالزمة الستيفاء متطلبات ، و/أو عدم ا

 التخصص/التكملة بسبب القيود التي فرضتها الجائحة. 

 

 
 توفر الفصول 

-2020قدم نظرة عامة على الفصول التي لم يكن من الممكن طرحها خالل العام الدراسي 

 ، المشار إليها أعاله(.CTEنتيجة التحديات المرتبط بالجائحة )باستثناء فصول  2021

 

 الفئات الخاصة والصحة العقلية 

 
 الفئات الخاصة 

اإلعاقات، ومتعلمي اللغة اإلنجليزية، والطالب الذين  لخص التحديات المتعلقة بدعم الطالب ذوي 

يعانون من التشرد، والطالب في دور الرعاية، والطالب المهاجرين، والطالب المحرومين اقتصاديًا  

 . 2021-2020خالل العام الدراسي 

 

الصحة العقلية والدعم 
السلوكي وأنواع الدعم 
األخرى والتدخالت 

 والتوظيف 

 

التحديات المتعلقة بالصحة العقلية والسلوكية. حسب مقتضى الحال، اذكر القيود المتعلقة لخص 

 بالمالحظة والتفاعل مع الطالب في بيئة التعلم االفتراضية. 

 

 
 ممرضات المدارس 

 
 لخص التحديات المتعلقة بنقص ممرضات المدارس أو قلة عددهن )أو ما شابه ذلك(. 

 

 

المجاالت التي يجب تقويتها نتيجة للجائحة. قد يشمل تقييم  االحتياجات هو تحديد المجاالت التي يكون فيها الدعم اإلضافي أو الموارد أو االهتمام مفيًدا للطالب بشكل إيجابي. وهذا يتطلب تحديد تذكر أن تقييم 
 سوًءا نتيجة الجائحة وقد يكون فيها ما يبرر االستثمار اإلضافي أو يجعله مفيًدا. االحتياجات أيًضا المجاالت التي كانت بالفعل خاضعة للتركيز من المنطقة وازدادت  
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 4صفحة 
 

 

 

 المعلمون 

 تفسير البيانات واالحتياجات المحددة البيانات الداعمة والمالحظات الموضوع

 
 تقاعد الموظفين 

 

مقارنة  2021-2020الدراسي لخص االختالفات في عدد حاالت تقاعد الموظفين خالل العام 

 بالسنوات السابقة. يرجى التمييز بين طاقم التدريس والموظفين اآلخرين.

 

 
 استقاالت الموظفين 

 

مقارنة  2021-2020لخص االختالفات في عدد استقاالت الموظفين التي حدثت خالل العام الدراسي 

 والموظفين اآلخرين.بالسنوات السابقة. يرجى التمييز بين طاقم التدريس 

 

 

 مد  الحجر الصحي 

 

اذكر العدد والنسبة المئوية للموظفين المدرسين والموظفين غير المدرسين الذين خضعوا ألكثر من  

 أيام أو أكثر(.  10فترتين للحجر الصحي )

 

 

الوظائف 

الشاغرة في  

الفصول 

 الدراسية 

 

المسجل في المنطقة التعليمية خالل العام الدراسي  اذكر إجمالي الوظائف الشاغرة لوظيفة المدرس 

2020-2021 . 

 

 
 وظائف شاغرة أخرى 

 

-2020لخص أي وظائف شاغرة مهمة أخرى أثرت على المنطقة التعليمية خالل العام الدراسي 

2021 . 

 

 

 اعتبارات أخرى

 المحددةتفسير البيانات واالحتياجات  البيانات الداعمة والمالحظات الموضوع

 
إمكانية الوصول إلى 

 التكنولوجيا 

اذكر النسبة المئوية للوقت الذي يتعلم فيه الطالب في بيئة افتراضية ولم يتمكنوا من الوصول إلى أحد  

 األجهزة بشكل ثابت. اذكر هذه المعلومات للفرق الدراسية للصفوف االبتدائية واإلعدادية والثانوية. 

 

 
إمكانية الوصول إلى 

 اإلنترنت عالي السرعة 

لخص إمكانية وصول الطالب والموظفين إلى اإلنترنت عالي السرعة أثناء التدريس عن بعد،  

 وكيف تغير ذلك على مدار العام، وكيف أثر ذلك على الفرص وإمكانية الوصول. 

 

 
 قيود المنشأة 

 
بالمساحة والتي تؤدي إلى التعليم  لخص قيود المنشأة التي أثرت على التعليم )المخاوف المتعلقة 

 الهجين(.

 

 

ا يتطلب تحديد المجاالت التي يجب تقويتها نتيجة للجائحة. قد يشمل تقييم  تذكر أن تقييم االحتياجات هو تحديد المجاالت التي يكون فيها الدعم اإلضافي أو الموارد أو االهتمام مفيًدا للطالب بشكل إيجابي. وهذ
 ار اإلضافي أو يجعله مفيًدا. االحتياجات أيًضا المجاالت التي كانت بالفعل خاضعة للتركيز من المنطقة وازدادت سوًءا نتيجة الجائحة وقد يكون فيها ما يبرر االستثم
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 ملخص األولويات الرئيسية

منطقتك لمعالجة البيانات المشار إليها أعاله وتسريع إنجاز الطالب.استثمارات ستقوم بها  3لكل قسم من األقسام أدناه، اكتب أهم 

الشؤون األكاديمية

1

2

3

استعداد الطالب 

1

2

3

المعلمون 

1

2

3

العناصر األساسية

1

2

3
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	Text3: 10815 Old Highway 64, Bolivar, TN 38008
	Text4: Bobby Doyle
	Text5: (731) 658-3228
	Text6: وتتمثل مهمة مدارس مقاطعة هاردمان في تثقيف جميع الطلاب ليكونوا مستعدين للكلية أو القوة العاملة ، وليكونوا مواطنين منتجين. ومعتقدات مدارس مقاطعة هاردمان: إعداد الطلاب لمكان العمل والكلية ، '1' تهيئة الآباء ليكونوا أصحاب مصلحة ؛ • زيادة الوعي بأهمية التعليم العام ، • إعداد المدرسين/الموظفين للعمل مع الطلاب والآباء والمجتمع المحلي ورعاية الجميع.
	Text7: ولم يحضر حزب العمال الكردستاني سوى 5 48 من طلاب حزب العمال الكردستاني (في المجموع) الذين كانوا 50% + افتراضيين للسنة الدراسية 20-21. ولذلك ، فإن هذا العدد ليس كبيرا من طلاب رياض الأطفال الذين ستكون أول تجربة لهم في إطار رسمي هي 21-22.
	Text8: فقد واجه الطلاب الذين يدخلون المدارس المتوسطة هذا العام تحديات مثل الافتقار إلى التفاعل الاجتماعي الطبيعي (كان الحضور في الحرم الجامعي 2 يوماً في الأسبوع للفصل الدراسي الأول). وكان هؤلاء الطلاب مع مجموعات أصغر وتلقوا تعليما واهتماما أكثر فردية. وليس هذا هو المعيار ، وكان عليهم التكيف عندما يعود جميع الطلاب إلى الجدول الزمني الكامل. وبسبب COVID-19 ، اقتصرت بعض مناطق المبنى على السفر والوصول. ولذلك ، ربما لم يحصل بعض هؤلاء الطلاب على فرصة كافية للتعرف على الحرم الجامعي والموارد المتاحة.
	Text9: والتحدي الأكبر الذي سيواجهه طلابنا الذين يتركون المدرسة المتوسطة هو خسارة التعلم بسبب الجدول الزمني المختصر للتعلم الشخصي في الفترة 2020-2021. فبعض الأنشطة التي كان من الممكن أن تكون تحضيرا للمدارس الثانوية ، مثل مهارات الدراسة والتوجه المكثف إلى بيئة المدارس الثانوية ، كانت محدودة بسبب القيود COVID-19.
	Text10: وكان الطلاب الذين دخلوا المدرسة الثانوية في العام الدراسي 2020-21 في وضع غير مؤات لأن السنة الدراسية 2019-2020 كانت قصيرة بسبب الفيروس. وقد تسبب هذا الانقطاع الطويل في انقطاع بسبب عدم وجود الطلاب في الصف والمشاركة في أي عمل ذي صلة بالمدرسة لمدة خمسة أشهر مما أدى إلى خسارة كبيرة في التعلم. وهناك حاجة إلى تزويد الطلاب بدعم تعليمي للتخفيف من آثار فقدان التعلم. هناك حاجة إلى تزويد الطلاب بأجهزة قادرة على خلق بيئة تعليمية 1:1 لكي يتمكنوا من الاستمرار في توفير التعليم عندما يطلب من الطلاب الحجر الصحي أو العزل بسبب Covid-19.
	Text11: ولم تتأثر معدلات التخرج تأثرا كبيرا. كان عدد الطلاب الذين اضطروا إلى المشاركة في برنامج استعادة الائتمان من أجل التخرج أكبر قليلاً من عدد الطلاب في السنوات السابقة (CHS- 6 ، MHS- 12).
	Text12: ولا يبدو أن معدلات الانقطاع عن الدراسة أعلى بكثير في الفترة من 20 إلى 21 مقارنة بالسنوات السابقة. ولا يزيد معدل الالتحاق باسترداد الائتمان في الصيف بدرجة كبيرة عن السنوات السابقة. ولم يحدد بعد ما هي مشاكل إعادة المشاركة التي ستواجه الطلاب العائدين إلى الفصل الدراسي من التعلم الافتراضي لمدة سنة. وكانت التحديات تتمثل في أن الطلاب يذهبون بشكل افتراضي ويعودون إلى الوضع الشخصي. وكان الطلاب افتراضيين وشخصيين على حد سواء وكان من الصعب تتبع 100 ٪. والطلاب المسجلون حاليا في مجال استرداد الائتمان يقارنون إلى حد كبير بالسنوات السابقة. ومن المتوقع أن تزداد احتياجات استرداد الائتمان ومعدلات الانقطاع عن الدراسة بسبب المخاوف من فقدان التعلم والمشاركة نتيجة لهذا الوباء.
	Text13: وكان إنجاز أجهزة التركيز مماثلا للسنوات الماضية. وعدد الفصول هو نفسه ، ولكن الفصول المتصلة بالتعلم القائم على العمل تعاني من قيود COVID. وهناك حاجة إلى تزويد الطلاب بمزيد من الخيارات من أجل الحفاظ على مشاركة الطلاب فضلا عن زيادة الوعي بالفرص الوظيفية.
	Text15: معسكرات التعلم الصيفي
	Text16: مواد تعليمية (مكتبة رقمية) مثل MYON, Spire, and IWare لدعم الموظفين في توفير المستوى 1, 2, و 3 مواد تعليمية/تعليمية لتكملة التعليم STEM في مزرعة لون أوكس
	Text17: مواد تعليم رياضيات عالية الجودة
	Text18: 4 وظائف الممرضات للمساعدة في الحفاظ على بيئات مدرسية آمنة وصحية/لوازم ومعدات طبية لتتبع الاتصال
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	Text31: 
	0: 83 أيام شخصية تماما (48%) ، تستخدم 2 المخزون المحترف ديف. و 6 حالات طقس تخزين. وقد نفذت المقاطعة جدولاً هجيناً (كوهورت أ ــ الاثنين ، الثلاثاء ، كوهورت ب ــ الخميس ، الجمعة) منذ بداية العام الدراسي وحتى فبراير/شباط 2021. وتغير طلاب المرحلة الابتدائية إلى 4 أيام في الأسبوع في بداية شباط/فبراير. وعاد طلاب المدارس المتوسطة والثانوية إلى 4 أيام في الأسبوع يتعلمون في منتصف شباط/فبراير.
	1: وكان 89 يوما افتراضيا (52 في المائة). هذه كانت مفتوحة للطلاب ليأتوا للحصول على مساعدة إضافية إذا رغبوا. نفس الشيء لجميع المدارس.
	2: مدرسة بوليفار الثانوية المركزية ــ اليوم 1 (طلاب 679). مدرسة ميدلتون الثانوية ـ 10 أيام (431 طالب). وكانت هذه المدارس 2 الوحيدة التي أغلقت بسبب COVID. وكلاهما مدرسة ثانوية.
	3: وكانت الآثار الهامة الأخرى الوحيدة على الوقت التعليمي هي 6 أيام من أيام الطقس المتأجج. هذه لم تكن أيام متتالية. وقد واجهت المقاطعة بصورة دورية نقصا في ملاك الموظفين عندما تم الحجر الصحي للمعلمين/الموظفين لفترات طويلة مع مجموعة محدودة من المواد الفرعية المؤهلة. وكانت إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا محدودة بالنسبة للمتعلمين الهجينين والطلاب الذين يتلقون الحجر الصحي بسبب توافر الخدمات.
	4: شارك الطلاب في التعلم الافتراضي في وقت ما خلال 20-21: K-3- 308, 4-8 - 370, 9-12 - 400. ويمكن لجميع الطلاب الافتراضيين الوصول إلى معلم افتراضي معين كان متاحا للدعم يوم الاثنين - الجمعة من 8-3 عبر منصة التعلم الرقمية ، الهاتف ، النص ، والبريد الإلكتروني. ويمكن للطلاب الوصول إلى الخط الساخن للواجبات المنزلية من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة 3-8/15. وقد أتيحت لجميع الطلاب الافتراضيين فرصة الحضور إلى الحرم الجامعي يوم الأربعاء من أجل التعليم الفردي.
	5: جميع الطلاب: قراءة النجوم: فال 30 PR/30% فوق 50/39 NCE ، وينتر 30 PR/28% فوق 50/39 NCE ، SPRING 29 PR/29% فوق 50/38,5 NCEالجمعية الوطنية للطلاب25/25 في المائة فوق 50/36 NCE, WINTER 25 PR/23 في المائة فوق 50/35,9 NCE, SPRING 24 PR/24 في المائة فوق 50/35,2 NCENCE, WINTER 33 PR/34% فوق 50/40.9 NCE, SPREL 31 PR/30% فوق 50/39.4 NCEواستنادا إلى البيانات المرجعية المذكورة أعلاه ، فإن أرقام القراءة وإجادة الرياضيات في جميع أنحاء المقاطعة منخفضة. وهناك حاجة إلى تزويد الطلاب بدعم تعليمي إضافي لسد الثغرات في التحصيل. وسيحتاج الطلاب إلى دعم من المستوى 1 والمستوى 2 والمستوى 3 من أجل تعزيز مشاركة الطلاب والحد من أثر فقدان التعلم عن السنة الدراسية السابقة.
	6: نفذت المقاطعة جدولاً هجيناً (جماعة الاثنين ، الثلاثاء ، جماعة الخميس ، الجمعة) من بداية المدرسة إلى فبراير/شباط 2021. وبسبب هذا الجدول الزمني ، فقد الطلاب قدرا كبيرا من التعليم المباشر ، مما ساهم في ضياع فرص التعلم. وقد تم تحديد أثر كبير في الصفوف الابتدائية حيث تكون المهارات التأسيسية حاسمة الأهمية في قانون العمل. وقد واجه المدرسون تحديات عند تلبية احتياجات الطلاب في التعليم عن بعد والتعلم الافتراضي. وقد تغير وقتهم بشكل كبير مع الجدول الزمني لكل من الفئة ألف/باء لأنه كان عليهم البقاء على نفس المهارات مع المجموعتين. وعلى الرغم من انتقالنا إلى بيئة التعلم 1:1 ، فإن الأجهزة لم تكن متاحة بسهولة لجميع الطلاب. وقدمت مجموعات التعلم للطلاب في الحرم الجامعي في أيام التعلم عن بعد. وكان الانخراط وإتقان المهارات من المسائل الناجمة عن الافتقار إلى الروتين ، وكان العديد من الطلاب يفتقرون إلى الدعم في المنزل لإنجاز العمل بشكل كاف. ولم يتمكن بعض الطلاب في برنامج التعلم الافتراضي من التقدم بمعدل ناجح بسبب نقص الدعم والتعليم المباشر. وفي ظل البيانات التي تشير إلى انخفاض معدلات الكفاءة على مدى الأعوام السابقة (17-18 ــ معدل النجاح ــ 24.4% ، والأسود ــ 14.1% ، والمحرومين اقتصادياً ــ 7.7% ، والجيل ــ 28.6% ، والفريق الفرعي الفائق ــ 17.3% ، والطلاب ذوي الإعاقة ــ 13.3% ؛ 18-19 - معدل النجاح - 22.2 في المائة ، والأسود - 15.5 في المائة ، والمحرومون اقتصادياً - 18.2 في المائة ، واللاف في المائة - صفر في المائة ، والفريق الفرعي الفائق - 17.8 في المائة ، والطلاب ذوي الإعاقة - 11 في المائة. وستواصل المقاطعة التركيز على محو الأمية في جميع الصفوف. وهناك حاجة إلى توفير الدعم لمحو الأمية للمعلمين إلى جانب الموارد التي يمكن أن تساعد المعلمين على تحديد مناطق العجز بسرعة من أجل سد الثغرات في التعلم.
	7: وكانت معدلات المشاركة في القانون في 20-21 مقارنة بالمعدلات في 17-18 و 18-19 ، وكانت أعلى بكثير من 19-20. وكانت النتائج في جميع المجالات أقل مقارنة بالسنوات 3 الماضية باستثناء الكتابة والجيش الشعبي العام اللذين كانتا أعلى قليلا. وهناك حاجة إلى تزويد الطلاب بدعم تعليمي أساسي قوي لمساعدتهم على اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لتلبية التوقعات. وهناك حاجة إلى توفير الدعم للطلاب في مهارات أخذ الاختبارات.
	8: وأتيحت للطلاب الافتراضيين والهجينين فرصة الذهاب إلى مركز التعلم وكذلك إلى مدرستهم المنزلية لاستكمال المهام وتلقي التدخلات يوم الأربعاء. كما تم خلال هذا الوقت تقديم الاسترداد الائتماني لبعض الطلاب. وتم تزويد الطلاب ذوي الإعاقة بتعليمات شخصية إضافية (4 أيام/أسبوع) وتدخلات التعلم المنزلي للمساعدة في تنفيذ البرنامج الانتخابي الدولي. وهناك حاجة إلى توفير تدخلات محددة في مجالي القراءة والرياضيات في 2 المستويات 3 والطبقات من أجل توفير الدعم الكافي لمجالات عجز الطلاب. وهناك حاجة أيضا إلى تدخلات سلوكية لدعم الطلاب عند عودتهم إلى التعلم الشخصي.
	9: وخلال السنة الدراسية 2020-2021 ، كانت القدرة على برامج الإثراء والأنشطة المدرسية والمناسبات الرياضية محدودة. ومن أجل الامتثال للمبادئ التوجيهية التي وضعتها وزارة الصحة في TDOH/TSSAA في بداية العام الدراسي ، حدّت المقاطعة من القدرة الاستيعابية إلى 25% وزادتها في نهاية المطاف إلى 50% بالنسبة للأحداث. وبالإضافة إلى ذلك ، لم تسمح المقاطعة بمشاركة الطلاب في أنشطة خارج الحرم الجامعي. وأتاحت المقاطعة فرصا للطلاب للمشاركة في برامج تعليمية موسعة وحافظت على أحجام صفوف أصغر.

	Text14: 
	0: ولا توجد دورات لا يمكن تقديمها 20-21. وهناك حاجة إلى زيادة عروض الدورات الدراسية وإتاحة الفرص لطلاب المدارس المتوسطة والثانوية للانخراط في مناهج دراسية على الإنترنت تستند إلى المعايير والمشاركة في تجارب التعلم الشخصية من أجل النمو الأكاديمي.
	1: ونفذت المقاطعة جدولاً هجيناً (جماعة الاثنين ، والثلاثاء ، وجماعة الأربعاء ، الخميس) من بداية العام الدراسي إلى فبراير/شباط 2021. وقد واجه المعلمون العاملون في مجال التعليم الخاص وقانون الفضاء الأوروبي تحديات عند تلبية احتياجات الطلاب الذين شاركوا عن بعد وبشكل افتراضي. ولقد حاول المعلمون توفير التعليم عن بعد من خلال التكبير ، والمؤتمرات ، والوجه ؛ ومع ذلك ، كان لدى العديد من الطلاب مسائل تتعلق بالاتصال أو بيانات محدودة عن الهاتف الخلوي. كما أدى تنفيذ هذا الجدول الزمني إلى الحد من فرص مشاركة الطلاب ذوي الإعاقة في تجارب التعلم الاجتماعي مع الأقران. وقدمت المقاطعة الدعم لعدد من الطلاب الذين تعرضوا للتشرد نتيجة للإعصار خلال فصل الربيع. ونتيجة لهذا الوباء ، هناك حاجة إلى تحديث تكنولوجيتنا وتدريب المعلمين على كيفية استخدام المنصات الافتراضية من أجل دعم احتياجات الطلاب التعليمية على نحو أفضل إذا وضعوا على الحجر الصحي أو العزلة بسبب Covid-19.
	2: ومن التحديات توفير الدعم في مجال الصحة العقلية والسلوك من خلال المنصات الرقمية والصحية عن بعد. وأدى الابتعاد الاجتماعي إلى مطالبة مجموعات من الطلاب بالبقاء في المنزل بدلاً من الحصول على الدعم العقلي والسلوكي الذي يحدث في إطار المدرسة. وقد تسبب عدم القدرة على التنبؤ بهذا الوباء وعدم التيقن منه في مشاكل صحية عقلية وسلوكية بين بعض الطلاب. ويتأثر الطلاب الافتراضيون عقلياً وسلوكياً من خلال العزلة ، والمخاوف ، والإحباط ، والملل ، وعدم كفاية الإمدادات ، والتأثير على العلاقات بين الأطفال والوالدين. وهناك حاجة إلى موظفين مؤهلين ودعم لتلبية الاحتياجات العقلية والسلوكية في إطار بيئة التعلم الافتراضية والشخصية مع عودة الطلاب.
	3: وهناك مدارس 9 وممرضات مدارس 6 مما يعني أن 4 ممرضاتنا 6 مطالبون بتقسيم كل يوم عمل بين المدارس. وعندما تكون المدرسة بدون ممرضة مدرسية ، يعتمد الطلاب على الموظفين العاديين في التعامل مع الحالات الطبية مثل الربو والسكري والمضبوطات والحساسية الشديدة على سبيل المثال لا الحصر. وعلى الرغم من أن المربين والموظفين يتلقون تدريبا على إنعاش البرامج القطرية والإسعافات الأولية ، فليس هناك بديل عن ممرضة مهنية مدربة تدريبا طبيا. وكان هذا الوباء يتطلب من ممرضات المدارس قضاء ساعات متعددة (بعد ساعات عديدة من انتهاء اليوم الدراسي وفي أيام العطل) في تعقب الاتصال ، والحجر الصحي المناسب وعزل الطلاب والموظفين بسبب أعراضهم ونتائج الاختبارات الإيجابية. ولم تتمكن ممرضات المدارس من إكمال جميع مهامهن اليومية العادية علاوة على معالجة جميع المسائل مع COVID-19. وانتهى الأمر بثلاثة من ممرضات المدارس الست بالتعاقد COVID-19 مما زاد من تعقيد الاضطرار إلى تقسيم أيام الممرضات الأخريات في مدارس متعددة. وتم تحدي ممرضات المدارس بأن يخبرن الآباء بأن تلميذهن سيخضع للحجر الصحي في المنزل لمدة 2 أسابيع. ومع عدم وجود عدد كاف من الممرضات في صفوف الموظفين ، واجهت المقاطعة تحديات فيما يتعلق بالتأكد من أن جميع عمليات تتبع الاتصال تتم في الوقت المناسب.

	Text32: 
	0: ولم تحدث زيادة كبيرة في عدد حالات التقاعد في عام 2021. وفي عامي 2019 و2020 ، على التوالي ، كان هناك 6 و 8 ، مع زيادة إلى 10 في عام 2021. ومعظم هؤلاء من موظفي التعليم ، وأقل من 3 موظفين كل عام من الموظفين الآخرين.
	1: وكانت هناك زيادة بنسبة 50% تقريباً في عدد الاستقالات في عام 2021 مقارنة بالسنتين السابقتين. 2019 كان 13 ؛ 2020 كان 11 ؛ وكان 2021 19. ومن بين هؤلاء الموظفين الـ 19 ، كان هناك 15 موظفا تعليميا. وهناك حاجة إلى تحديد السبل التي يمكننا بها الاحتفاظ بالمدرسين ذوي الفعالية العالية ودعمهم. وهناك حاجة إلى إيجاد سبل لتشجيع الطلاب على النظر إلى مجال التعليم كفرصة مهنية.
	2: موظفون تعليميون: 313-18 منها واجهت أكثر من اثنين من الحجر الصحي = 5.8 في المائةموظفون غير مدربين - واجه 245 - 28 منهم أكثر من حجرين صحيين = 11,4%
	3: وكان هناك ما مجموعه شاغرين ، وكلاهما كان على مستوى المدارس الثانوية: العلوم الفيزيائية وعلم الأحياء.
	4: ولم تكن هناك شواغر بالغة الأهمية غير الشواغر الشاقة بالنسبة لمجالات الموظفين خلال السنة الدراسية 2020-2021.
	5: وتمكنت المقاطعة من تقديم جهاز لجميع الطلاب الافتراضيين (الابتدائية والمتوسطة والثانوية) منذ بداية العام الدراسي. كان الطلاب في بيئة التعلم الافتراضي يحصلون على جهاز 100% من السنة الدراسية. وهناك حاجة إلى تزويد جميع الطلاب بجهاز (1:1) من أجل توفير التعلم الفردي ، فضلاً عن توفير التعليم في حالة تعرض الطالب أو الصف أو المدرسة للحجر الصحي أو العزل بسبب Covid-19. ويلزم توفير التدريب والموارد للمعلمين لكي يتمكنوا من توفير التعليم للطلاب عندما لا يستطيعون المشاركة في التعلم الشخصي.
	6: ويتعين على الأسر أن تجد إمكانية الوصول إلى الإنترنت من أجل المشاركة في التعلم الافتراضي. ومع بدء 35% من هيئة الطلاب السنة تقريباً في التعلم الافتراضي ، تمكنت غالبية الأسر التي كانت في حاجة إلى إيجاد شبكة الإنترنت من القيام بذلك. وهناك بعض المناطق الريفية في المقاطعة التي لا تتوفر فيها خدمة الإنترنت. وأنشئ شركاء مجتمعيون ، مثل الكنائس والأعمال التجارية ، حيث يمكن للطلاب الاتصال بالإنترنت اللاسلكي. والإنترنت اللاسلكي متاح أيضا في موقف السيارات في جميع المدارس. وتم شراء أجهزة Mi-fi من خلال فيريزون وT-Mobile في أواخر العام للطلاب الذين لديهم احتياجات طارئة للإنترنت. ونظراً لوجودنا في منطقة ريفية ، فإن هناك حاجة إلى إيجاد السبل الكفيلة بتوفير خدمة الإنترنت لجميع الطلاب ، نظراً لأن نحو 56 في المائة فقط من السكان يمكنهم الوصول إليها.
	7: ولكي تتقيد المدارس بالمبادئ التوجيهية لمركز السيطرة على الأمراض من أجل الابتعاد الاجتماعي ، لم يكن للمدارس المجال لإبقاء الجميع على مسافة ستة أقدام. هذا أدى إلى جدول زمني هجين. وكان الطلاب ينقسمون إلى مجموعتين حيث يحضرون يوم الاثنين/الثلاثاء بنسبة 50% بينما يحضرون يوم الخميس/الجمعة بنسبة 50%. وحدد يوم الأربعاء كيوم للتدخل وتحسين التطعيم. وكثير من مباني مدارسنا أقدم في البناء وتحتاج إلى تحديث في مختلف المجالات لتحسين بيئة الصحة والسلامة لطلابنا. وهناك حاجة إلى إسقاط الأسقف لتغطية رش الأسبستوس على الأسقف ، واستبدال النوافذ والأبواب ، وإصلاح العديد من الأسطح. وهذه الإصلاحات ضرورية لتحسين نوعية الهواء الداخلي وتوفير بيئة تعلم أكثر أمانا لطلابنا. ومن شأن استكمال هذه الإصلاحات أن يساعد في التخفيف من انتشار و/أو نقل Covid-19 و/أو الفيروسات والبكتيريا الأخرى والوقاية منها.



