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 العامة إلنفاق أموال صندوق اإلغاثة الف�درا�ي  ESSER 3.0ملحق خطة 
 إرشادات الملحق

ن ع�  ي كل 2023سبتم�ب  30العامة كل ستة أشهر حىت  ESSER 3.0) تحد�ث خطة LEAالتعل�م�ة المحل�ة ( المؤسساتيتعني
. و�ن

ي  LEAمرة، ال بد أن �س� مؤسسات 
إ� الحصول ع� آراء الجماه�ي �شأن الخطة وأي تعد�الت لها وال بد أن تأخذ هذە اآلراء �ن

 االعتبار. 

ي " ePlanالملحق وتتو� رفعه ع� منصة  LEAال بد أن �ستكمل كل مؤسسة  
" (مكتبة مستندات LEA Document Library�ن

اير و 1بتار�ــــخ ) (LEAمؤسسات  ا أن تن�ش مؤسسة  27ف�ب . وكما كان الحال  LEAأغسطس). ال بد أ�ض� ي
وىن الملحق ع� موقعها اإلل��ت

ها ع� أثناء وضع الخطة، ال بد أن �ستند التعد�الت إ� آراء المجتمع وأن تتم مراجعتها والموافقة عليها من الهيئة اإلدار�ة قبل � �ش
ي المتاح للجمهور. الهدف من الخطة هو توف�ي الشفاف�ة ألصحاب المصلحة.  LEAموقع مؤسسة 

وىن  اإلل��ت

 ير�ب مراعاة ما ��ي عند استكمال الملحق: 

: خطة  • ي صفحة الملخص، �جب أن تكون المبالغ اإلجمال�ة ل�ل صندوق إغاثة كما ��ي
 ESSER 2.0و ESSER 1.0�ن
 غ المخصصات. وتحسب مبال ESSER 3.0و

ي المستند.  LEAال بد أن تج�ب مؤسسة  •
 ع� جميع األسئلة الواردة �ن

ي خطة الصحة   •
ي مشاركة أصحاب المصلحة �شكل وثيق مع مشاركة أصحاب المصلحة �ن

�جب أن تتوافق اإلجابات �ن
 والسالمة. 

من أنها استعانت بنماذج مشاركة متعددة تقدمها ألصحاب المصلحة. واألمثلة ع� ذلك قد  LEA�جب أن تتأ�د مؤسسة  •
اض�ة، واالجتماعات المفتوحة، أو فرص المشاركة الشاملة  �شمل االستب�انات، واجتماعات اللجان الحضور�ة أو االف�ت

 األخرى. 
ك هيئات   • ي مشاور   LEA�جب أن ��ش

 ات هادفة أثناء ص�اغة الخطة. كافة المجموعات المؤهلة المحددة �ن
ن ممثً� للبن�ة التك��ن�ة الطالب. ع� سب�ل المثال، إذا كان الطالب ذوو   • �جب أن �كون عدد أصحاب المصلحة المشاركني

ي المائة من الطالب، ف�جب أن يتو�  15اإلعاقات �شكلون 
ن تمث�ل تلك المجموعة  20إ�  10�ن ي المائة من المستجيبني

�ن
 الفرع�ة. 

 �د من إتمام مشاركة أصحاب المصلحة قبل وضع الخطة أو تعد�لها. تأ   •
ها ع� المأل.  •  تتطلب الخطط موافقة المجلس المح�ي و��ش
، والس�ي للحصول 2023سبتم�ب  30العامة ع� األقل مرة كل ستة أشهر حىت  ESSERمن تحد�ث خطة  LEAال بد لهيئات   •

ي االعتبار. ع� آراء الجماه�ي �شأن الخطة وأي تعد�الت و 
 أخذ هذە اآلراء �ن

م هيئات ARPإن قانون خطة اإلنقاذ األم��ك�ة (  • نت بلغة �مكن ألول�اء األمور/مقد�ي  LEA) ُ�لز� بن�ش الخطط ع�ب اإلن�ت
�ة، فال بد من توف�ي  ن ي الغة اإلنجل�ي

الرعا�ة فهمها، أو إذا لم �كن من العم�ي توف�ي ترجمات مكت��ة إ� فرد قدراته محدودة �ن
ا من تقد�م الخطة بتنسيق بد�ل �مكن الوصول إل�ه، عند الطلب، من و�ي أمر لد�ه إعاقة ع� ت رجمة شفه�ة. ال بد أ�ض�

ن ذوي اإلعاقات.  ي قانون األم��كيني
 النحو المحدد �ن
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 العامة إلنفاق أموال صندوق اإلغاثة الف�درا�ي  ESSER 3.0ملحق خطة 
) لعام ARP) بموجب قانون خطة اإلنقاذ األم��ك�ة (ESSER 3.0االبتدائ�ة والثان��ة ( للمدارس 3.0إن صندوق اإلغاثة الطارئة 

م إ� الوال�ات والمؤسسات التعل�م�ة المحل�ة 2021مارس  11، صدر بتار�ــــخ 117-2، القانون العام 2021 . �ساعد التم��ل الُمقدَّ
)LEAs ي إعادة فتح المدارس بأمان والحفاظ عليها ومعالجة تأث�ي

ي بلدنا. ) �ن
وس كورونا ع� الطالب �ن   جائحة ف�ي

ي خ��ف  
الخطة العامة إلنفاق أموال صندوق اإلغاثة الف�درا�ي وجعلتها متاحة للجمهور. ُوضَعت  LEA، وضعت هيئات 2021�ن

د التعد�الت جميع الخطط بالتشاور العام الهادف مع مجموعات أصحاب المصلحة. وكما كان الحال أثناء وضع الخطة، ال بد أن �ستن
ها ع� موقع مؤسسة  ي المتاح للجمهور.  LEAإ� آراء المجتمع وأن تتم مراجعتها والموافقة عليها من الهيئة اإلدار�ة قبل ��ش

وىن  اإلل��ت

 تهدف المعلومات التال�ة إ� تحد�ث معلومات أصحاب المصلحة وتلب�ة المتطلبات. 

 

 معلومات عامة

  LEA :(   sHardeman County Schoolاسم المؤسسة التعل�م�ة المحل�ة ( 

  Dr. Christy Smith   مدير المدارس (االسم): 

  Michelle Howell / Darrell Wooden   (االسم):  ESSERمدير تم��ل 

  Old Hwy. 64, Bolivar, TN 38008 10815   العنوان: 

  u.orghcs.ed   موقع المنطقة:   731-658-2510   رقم الهاتف: 

  December 2021   تار�ــــخ الملحق: 

 

 : ن  3,365 إجما�ي الطالب المسجلني

مة:    Pre-K-12 الصفوف الُمقدَّ

  9 عدد المدارس: 

 

 التم��ل

  ESSER 1.0 : $1,004,653.26مخصصات 

  ESSER 2.0 : $4,212,343.28مخصصات 

  ESSER 3.0 : $9,460,324.64مخصصات 

  14,677,321.18$ المخصصات: إجما�ي 
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ان�ة ن  ملخص الم�ي

  ESSER 1.0 ESSER 2.0 ESSER 3.0 

الشؤون 
 األ�اد�م�ة

  19,815.60$  118,668.66$  الدروس الخصوص�ة

امج الص�ف�ة   796,376.20$  226,843.32$  ال�ب

    القراءة المبكرة
   237,393.00$  التدخالت
  752,000.00$   أمور أخرى

  1,568,191.80$  582,904.98$  المجم�ع

     

استعداد 
 الطالب

) APصفوف المستوى المتقدم (
وصفوف الرص�د/التسج�ل 

 المزدوج
 $85,000.00  $150,000.00  

ي المدرسة الثان��ة
    االبتكار �ن

    اإلرشاد األ�اد��ي 
    الفئات الخاصة
  24,000.00$   الصحة العقل�ة

  170,232.25$  241,684.26$  أمور أخرى

  344,232.25$  326,684.26$  المجم�ع

     

 المعلمون

ن  ي للمعلمني ات��ب   1,085,558.10$  210,617.09$  23,584.55$ االستبقاء االس�ت

  Grow Your Own   $200,000.00برنامج 

ي الفصول
  895,449.65$   تقل�ل األعداد �ن

   307,968.35$  أمور أخرى
  2,181,007.75$  518,585.44$  23,584.55$ المجم�ع

     

 األسس

  1,134,000.00$  699,375.05$  615,991.42$ التكنولوج�ا

نت عا�ي ال�عة    250,000.00$  اإلن�ت
  2,681,850.00$  1,559,538.18$  320,585.00$ المساحات األ�اد�م�ة (المرافق)

  311,200.67$   التدقيق و�عداد التقار�ر

  1,239,842.17$  275,255.37$  44,492.29$ أمور أخرى

  5,366,892.84$  2,784,168.60$  981,068.71$ المجم�ع

     
  9,460,324.64$  4,212,343.28$ 1,004,653.26$ اإلجما�ي 

  



 
 

 2020 التاریخ|  4 الفیدرالیة والمراقبة البرامج قسم
Andrew Johnson Tower • 710 James Robertson Parkway • Nashville, TN 37243 

tn.gov/education 

 الشؤون األ�اد�م�ة

ات�ج�ة لت��ــــع  .1 ي التحص�ل األ�اد��ي ِصف المخصصات اإلس�ت
ي تقي�م ، بما �ن

ذلك ك�ف�ة دعم المخصصات لالستثمارات المحددة �ن
 احت�اجات المنطقة: 

ي 
اك �ن اء اش�ت   لمعالجة فقدان التعلم من خالل �ش

ً
نت للقراءة و/أو ،iReady ستخصص المنطقة أموا�  وهو برنامج ع�ب  اإلن�ت

ن  ع� تحد�د االحت�اجات التعل�م�ة للطالب، وتخص�ص تعلمه، ومراقبة التقدم طوال  ال��اض�ات من شأنه أن �ساعد المعلمني
، للصفوف ي  لخفض �سب الفصول .P.E لمدة ثالث سنوات .ستوظف المنطقة K-8 العام الدرا�ي

ن  لتع��ز النشاط البدىن  المعلمني
ي  الحافالت

ن  وسائ�ت  الدراس�ة لمدة ثالث سنوات .باإلضافة إ� ذلك، ستعالج المنطقة فقدان التعلم من خالل دفع رواتب المعلمني
ي  ذلك المكتبة الرقم�ة(، مثل

اء المواد التعل�م�ة )بما �ن  لدعم ،SPIRE و myON وتكال�ف النقل لمعسكرات التعلم الص�ف�ة، و�ش
ي المنطقة ي  توف�ي  المستوى 1 و 2 و 3 تعل�مات .لتوف�ي  الفرص لطالب المدارس اإلعداد�ة والثان��ة، ستش�ت

ن  �ن  الموظفني
Edmentum Courseware و Exact Path نت القائمة ع� المعاي�ي  و المشاركة ي  المناهج الدراس�ة ع�ب  اإلن�ت

اك الطالب �ن  إل�ش
ا للطالب ، ستوفر المنطقة فرص� ي  تج��ة تعل�م�ة مخصصة للنمو األ�اد��ي  لمدة ثالث سنوات .ل��ادة تع��ز التحص�ل األ�اد��ي

 �ن
ي  معسكرات التدر�ب

ي  �حتاجون إليها للتحض�ي  الختبار ACT للمشاركة �ن ات�ج�ات واألدوات الىت ي  �شمل التعلم المفاه��ي  واالس�ت  الىت
ACT  ن  لتوف�ي  تعل�م مبا�ش ن  متقاعدين للعمل كمتدخلني ا لتخص�ص أموال لتوظ�ف معلمني  والتفوق ف�ه .تخطط المنطقة أ�ض�

ي  المستوى 1 أو المستوى 2 أو المستوى 3
 .للطالب �ن

 

ي فئة "أمور أخرى" .2
 ِصف المبادرات الموجودة �ن

اء مواد تعل�م�ة لتكملة تعل�مات المستوى 1، المستوى 2، والمستوى 3  :�ش

 ،K-2 للصفوف Saxon Phonics مجموعات - 24 *

 للصفوف Wordly Wise 10-3 مجموعات الفصل الدرا�ي  - 66 *

* 19 - S.P.I.R.E Intervention Kits/420 Student workbooks 

ي  للصفوف *  K-8 منهج القراءة الجاهزة - 2200 كتاب طالىب

 كتيبات الطالب K-2/140 مجموعات تدخل ال��اض�ات باللمس للصفوف -2 *

ا للطالب -2 *  مجموعات تدخل ال��اض�ات باللمس للصفوف العل�ا/80 كتاب�

اء مواد تعل�م�ة عال�ة الجودة العتماد كتاب ال��اض�ات  (HMH Go Math، Saxon Math ،ال��اض�ات الجاهزة) �ش
 K-12 للصفوف

 

 استعداد الطالب

ات�ج�ة لدعم  .1 وري للحصول ع� تعل�م عا�ي الجودة،  استعداد الطالبوصف المخصصات اإلس�ت والدعم المرتبط بالمدرسة ال�ن
ي تقي�م احت�اجات المنطقة التعل�م�ة: 

ي ذلك ك�ف�ة دعم المخصصات لالستثمارات المحددة �ن
 بما �ن

ا مدر�ة مهن�ة ممرضة لديها المدارس جميع أن من للتأ�د ق��ة حاجة هناك حاجتنا، تقي�م ع� بناءً  ن  ع� طب�� خصصت .الموظفني  
  المنطقة

ً
ي  ع� الحصول من المدارس جميع تتمكن حىت  ممرضات وظائف ألر�ــع أموا�

ي  أخصاىئ ي  مدرب طىب
ن  �ن للمساعدة الموظفني  

ي 
فض�ً  والعزالت، الص�ي  بالحجر األمور وأول�اء الطالب و�بالغ االتصال، تتبع و�كمال األعراض، من �عانون الذين الطالب تحد�د �ن  

ي  المساعدة عن
اء أموا�ً  المنطقة خصصت كما .لطالبنا وآمنة صح�ة بيئة ع� الحفاظ �ن و�د برنامج ل�ش ن ن  ل�ت بالموارد المعلمني  

ي  .العقل�ة الصحة دعم إ� �حتاجون الذين للطالب للتدخل
ا لتكون ق��ة حاجة هناك الثان��ة، المدارس �ن أداء مراقبة ع� قادر�  
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اء المنطقة تخطط .الصف مستوى معاي�ي  إتقان نحو الطالب ل�ش  Edmentum Courseware ا مع جنب إ� جنب�  Exact Path 
ي  للطالب ق�ا�ي  مؤ�ش  الستخدام

نامج هذا س�سمح .12-9 الصفوف �ن ن  ال�ب ي  المجاالت  بتحد�د للمعلمني ي  الىت
من الطالب فيها �عاىن  

ي  فجوات
ي  للمساعدة رئ�س�ة تعل�م�ة قطع وتوف�ي  تعلمهم �ن

تحص�لهم وز�ادة الطالب فجوات سد �ن . 

 

ي فئة "أمور أخرى" .2
 ِصف المبادرات الموجودة �ن

ي  ممرضة لتوف�ي  ممرضات وظائف ألر�ــع المخصصة األموال
مدرسة كل �ن  

للممرضات ومواد لوازم  

الصح�ة بالسجالت لالحتفاظ للممرضات السطح�ة األقراص مثل والتكنولوج�ا الصح�ة المعدات  

 

 المعلمون

ات�ج�ة  .1 ي صف المخصصات اإلس�ت
ف وموظ�ف ي ذلك ك�ف�ة دعم المدرسة واستبقائهم ودعمهملتوظ�ف المعلمني

، بما �ن
ي تقي�م احت�اجات المنطقة التعل�م�ة: 

 المخصصات لالستثمارات المحددة �ن

ن  من أناب�ب خط إل�شاء األموال الستخدام المنطقة تخطط ن /المعلمني ن  المعلمني يتما�ش  بما هاردمان مقاطعة لمدارس المرشحني  
مبادرة مع  "Grow Your Own'. ن  لتوظ�ف األموال المنطقة ستوجه ن  المرشحني العا�ي  التعل�م مؤسسات مع سنشارك .للمعلمني  

ن  لتحد�د اإلقل�م�ة ي  للمناطق األفراد المرشحني ن  لتوظ�ف التوظ�ف مكافآت وتوف�ي  توظ�فها �صعب الىت ي  المعلمني
المنطقة �ن . 

ن  مكافأة المقاطعة ستوفر ذلك، إ� باإلضافة نت�جة �ةإضاف ومسؤول�ات بأدوار لالحتفاظ المعتمدين وغ�ي  المعتمدين للموظفني  
COVID-19. ا المنطقة ستوفر ن  فرصة أ�ض� ي  لالنخراط للمعلمني

ي  التط��ر �ن بـ يتعلق ف�ما المهىن  STREAM ( والتكنولوج�ا العلوم  
ي  (وال��اض�ات والفنون الهندسة .والقراءة

ن  اخت�ار سيتم .أوكس لون مزارع �ن و�عطائهم التعل�م�ة االحت�اجات ع� بناءً  المعلمني  
ي  �باتالتدر  لحضور فرصة ي  للمساعدة التعاون ستعزز الىت

ن  طالبنا لدى والتنس�ب والمهارات المعرفة احت�اجات تلب�ة �ن المتنوعني . 
المنطقة ستوظف  P.E.  ن ي  النشاط لتع��ز المعلمني

و�شجيع ولتع��ز .سنوات ثالث لمدة الدراس�ة الفصول �سب لخفض البدىن  
ن  مشاركة وتع��ز ي  المقاطعة �شارك والطالب، المعلمني

ن  المبكرة األم�ة محو شبكة �ن ي  للمعلمني
الصفوف �ن  K-5. المعلمون أ�مل  

ا و�قومون 360 القراءة تدر�ب التعاون�ات خالل من دعمهم و�تم الدراس�ة فصولهم داخل التأس�س�ة المهارات تعل�م بتنف�ذ حال��  
األم�ة لمحو المبكرة . 

 

ي فئة "أمور أخرى" .2
 ِصف المبادرات الموجودة �ن

FFCRA- قانون Families First Coronavirus Relief Act - داد األموال المنطقة دمستستخ إ� يوليو 1 من التكال�ف الس�ت  
ي  موضح هو كما 2020 د�سم�ب  31

5.3051 المنطقة س�اسة �ن . 

 

 األسس

ات�ج�ة  .1 ي ذلك ك�ف�ة دعم المخصصات لتع��ز التوقعات اله�كل�ةصف المخصصات اإلس�ت
ي ، بما �ن

لالستثمارات المحددة �ن
 تقي�م احت�اجات المنطقة: 

وري اليو�ي  التعل�م توف�ي  أن هاردمان مقاطعة مدارس تدرك   المنطقة خصصت و�التا�ي  الطالب، لنمو �ن
ً

اء أموا� أجهزة ل�ش  
ا المنطقة خصصت ذلك، إ� باإلضافة .يناومعلم لطالبنا 1:1 مكون إ�شاء أجل من ال�روم   أ�ض�

ً
اء أموا� تقن�ة مكونات ل�ش  

ي  التعل��ي  الدعم تع��ز شأنها من إضاف�ة
تعل�م لتوف�ي  التكنولوج�ا هذە والمعلمون الطالب �ستخدم .الدرا�ي  الفصل �ن  
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ي  متمايز ا االستثمار هذا �عزز .حدة ع� طالب كل احت�اجات �لىب لتو�ي  للطالب مناخ لخلق أ��ب  كل�ش الطالب مشاركة أ�ض�  
ا المنطقة تخطط .أفضل �شكل المحتوى وفهم تعلمهم ق�ادة ي  ع� تحسينات إلجراء أ�ض�

واستدامة لتع��ز المدرس�ة المباىن  
ا المنطقة تخطط .المصلحة أصحاب لجميع وصح�ة آمنة مدرس�ة بيئة ا�تنا تأث�ي  من لالستفادة األموال الستخدام أ�ض� مع �ش  

UTIA  مركز س�ضم .هاردمان مقاطعة لطالب وال��اض�ات والهندسة والتكنولوج�ا العلوم تعل�م لبناء اآلخ��ن الصناعة كاءو�ش  
ي  وال��اض�ات والهندسة والتكنولوج�ا العلوم تعل�م

�ن  Lone Oaks Farm والخارج�ة الداخل�ة التعل�م�ة المرافق من العد�د . 
بمساحة جناح - المرفق هذا من الثان�ة المرحلة و�ناء تصم�م من لالنتهاء ردمانها مقاطعة مدارس من األموال استخدام سيتم  

دراس�ة فصول ع� س�حتوي والذي وال��اض�ات، والهندسة والتكنولوج�ا العلوم تعل�م مبىن  من م��ــع قدم 000 12  
ات ها هاردمان مقاطعة لمدارس التعل�م برامج لدعم متخصصة ومخت�ب نامج هذا �دعم .وغ�ي ي  التعلم المبتكر ال�ب

الهواء �ن  
كاء التعل�م�ة المؤسسات ع�ب  التعاون و�عزز الطلق ي  المهن�ة والمنظمات الصناعة و�ش

والمهارات المعرفة احت�اجات تلب�ة �ن  
ا هناك .الطالب من متنوعة لمجموعة والتنس�ب نت االتصال ل��ادة حاجة أ�ض� ي  باإلن�ت

ستخصص .مقاطعتنا أنحاء جميع �ن  
 أموا المنطقة

ً
ا�ة � ي  الطاقة هيئة مع لل�ش

ا�د وصول لتوف�ي  بول�فار �ن ن نت إ� م�ت ي  �ع�شون الذين والعائالت للطالب اإلن�ت
�ن  

ستقوم .المقاطعة من ال��ف�ة المناطق  BEA ي  الب��ة األل�اف كابل بتشغ�ل
عا�ي  إن�ت  لتوف�ي  خدمتها منطقة أنحاء جميع �ن  

ي  ةالضوئ� األل�اف كابل بتشغ�ل BEA ال�عةستقوم
نت لتوف�ي  خدمتها منطقة أنحاء جميع �ن المناطق لهذە ال�عة عا�ي  إن�ت . 

 
ي فئة "أمور أخرى" .2

 ِصف المبادرات الموجودة �ن

ا 1 350 589.83) المنطقة تخصص   (دوالر�
ً

ة غ�ي  للتكال�ف أموا� ة غ�ي  التكال�ف ستغ�ي  .المبا�ش المرافق تكلفة المبا�ش ، 
�ة، الموارد إدارة ومرتبات المحاسبة، إدارة ومرتبات ي  ومرتبات الب�ش

ن  التكنولوج�ا، و�صالح ،االستقبال موظ�ن تع��ض وتأمني  
ن  العمال أموال إدارة بتكال�ف يتعلق ف�ما والضحا�ا الممتل�ات ع� والتأمني  ESSER. ي ع� إضاف�ة حافالت 2 المنطقة ستش�ت  

اء هذا س�كون .(دوالر 200000) للطالب النقل خدمات لتوف�ي  المقبلة 3 السنوات مدى لألغراض نفقاتنا إ� باإلضافة ال�ش  
اء األموال المنطقة ستخصص .للحافالت العامة (دوالر 9000) ال�روم أجهزة إلصالح ص�انة اتفاق�ة ل�ش . 

 
 المراقبة والتدقيق و�عداد التقار�ر

ي رصد مخصصاتها �شكل فعال؛ وك�ف تجري عمل�ات تدقيق مؤقتة لضمان اإلنفاق المناسب  LEAحدد ك�ف �ستمر مؤسسة   .1
�ن

 لألموال؛ وك�ف تجمع وتدير عنا� الب�انات المطلوب عمل تقار�ر عنها؛ وك�ف تبلغ المجتمع بهذە المعلومات. 

بأموال يتعلق ف�ما المصلحة ألصحاب وتقار�ر تحديثات LEA ستقدم  ESSER 3.0  ي
هذە .الشه��ة اإلدارة مجلس اجتماعات �ن  

ي  المصلحة ألصحاب مفتوحة االجتماعات
ي  بما المجتمع �ن

ي  آلباءا ذلك �ن
وظفت .المجتمع وقادة والطالب المدارس وموظ�ن  

ا المنطقة بأموال يتعلق ف�ما والتدقيق والرصد اإلبالغ دعم عن مسؤو�ً  س�كون للمساءلة مدير�  ESSER 3.0. ي  المدير س�ساعد
�ن  

للوائح المنطقة امتثال ضمان  EDGAR ا لةالمساء مدير س�قدم .السداد وطلبات ب�كون د�ف�س قانون ومتطلبات ي  الدعم أ�ض�
�ن  

أ�شطة فعال�ة لتحد�د وتحل�لها الب�انات مراجعة  ESSER 3.0. أموال هاردمان مقاطعة مدارس ستستخدم  ARP ESSER بما 
  المنطقة خصصت .القانون�ة المتطلبات مع يتفق

ً
المدارس و�صالحات المرافق احت�اجات وتلب�ة التعلم، فقدان لمعالجة أموا� ، 

اء اء عل�م،الت تكنولوج�ا و�ش وع مدير س�عمل .العامة الصحة و�روتوكوالت  وتنسيق الجودة، عال�ة تعل�م�ة مواد و�ش الم�ش  
ي  التال�ة اإلدارات مع بالتعاون المساءلة ومدير اإلداري والمساعد

الخاص والتعل�م والتعلم، التدر�س :للمنحة اليوم�ة العمل�ات �ن ، 
ان�ة مع اال�ساق لضمان لب�اناتها مستمرة مراجعة ع� المنطقة ستحافظ .ج�اوالتكنولو  واإلدارة، والمال�ة الطالب، وخدمات ن الم�ي  

اجع العمل�ة، هذە خالل .اإلنفاق وخطة اجع الجد�دة االحت�اجات لتحد�د الب�انات الف��ق س�ي ا اإلنفاق خطة وس�ي لذلك وفق� . 
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ي مؤسسة   .2 ة للطالب لمعالجة فاقد  ESSER 3.0بالمائة من أموال  20متطلبات إنفاق  LEAصف ك�ف ستلىب ع� الخدمات المبا�ش
ي برنامج 

اك �ن  . TN ALL Corpsالدراسة أو لب�ان االش�ت

الم��د لتوف�ي  األموال واستخدام الص�ف�ة سكراتالمع تنف�ذ خالل من التعلم فقدان لمعالجة األموال الستخدام المنطقة تخطط  
ن  من نامج المعلمني ن  إ� الطالب �سب لتقل�ل المدرسة بعد ما ل�ب اء األموال استخدام يتم .المعلمني الجودة عال�ة تعل�م�ة مواد ل�ش  

ي  مبا�ش  �شكل طالبنا ستف�د
ي  المنطقة دخلت .3 والمستوى 2 والمستوى 1 المستوى �ن

ا�ة �ن مع �ش  Lone Oaks Farms و�د ن  ل�ت
ن  ي  بالتط��ر المعلمني ي  المهىن

العلوم دروس دمج ك�ف�ة المعلمون سيتعلم .وال��اض�ات والهندسة والتكنولوج�ا العلوم مجاالت  �ن  
ي  فعال �شكل وال��اض�ات والهندسة والتكنولوج�ا

الدرا�ي  الفصل �ن  K-12. المنطقة خصصت  
ً

ن  أموا� ن  من الم��د لتعيني المتدخلني  
ي 
ي  لمساعدةل المدارس �ن

ن  إ� الطالب �سب تقل�ل �ن األ�اد��ي  التحص�ل ل��ادة المبا�ش  التعل�م وتوف�ي  التدخل وقت أثناء المعلمني . 
ي  للمشاركة الثان��ة المدارس لطالب فرص توف�ي  سيتم

معسكرات �ن  ACT Boot  ي ات�ج�ات المفاه��ي  التعلم �شمل الىت واالس�ت  
ي  واألدوات بارالخت للتحض�ي  إليها �حتاجون الىت  ACT اء سيتم .ف�ه والتفوق مثل برامج �ش  Edmentum و Exact Path و 

Niswonger و iReady و MyOn  ي  للمشاركة للطالب فرص لتوف�ي
نت ع�ب  أ�شطة أو مناهج �ن �ساعد المعاي�ي  ع� قائمة اإلن�ت  

ي 
امج هذە �ساعد أن �مكن .الفرد�ة العجز مناطق تلب�ة �ن ن  ال�ب وتخص�ص للطالب، التعل�م�ة جاتاالحت�ا تحد�د ع� المعلمني  

الدرا�ي  العام طوال الفردي الطالب تقدم ومراقبة تعلمه، . 

 

 مشاركة األ�ة والمجتمع

ي التشاور  LEAصف ك�ف شاركت مؤسسة   .1
ي تط��ر الخطة المنقحة.  الهادف�ن

 مع أصحاب المصلحة �ن

ي  LEA انخرطت
بمجاالت  المتعلقة االستقصائ�ة الدراسات ب�كمال مطالبتهم خالل من المصلحة أصحاب مع هادفة مشاورات �ن  

ن  ا االستطالع كان .ESSER 3.0 ترك�ي المنطقة شاركت .االجتما�ي  التواصل ومنصات طقةالمن موقع ع�ب  العامة للمدخالت متاح�  
ا ي  المصلحة أصحاب مع أ�ض�

أموال الستخدام التخط�ط �ن  ESSER المصلحة أصحاب واجتماعات اإلدارة مجلس اجتماعات خالل  
ا المصلحة ألصحاب المنطقة أتاحت االجتماعات، هذە خالل .الرئ�س�ة واالجتماعات هممخاوف ومناقشة األفكار لتبادل فرص�  

ي  االحت�اجات �شأن
ستستمر .المنطقة أنحاء جميع �ن  LEA  ي

ح�اة طوال والمجتمع العائالت مع التعامل �ن  ESSER وصناديق 
ي  االستمرار خالل من األخرى اإلغاثة

ن  المتعلقة التعل�قات إ� االستماع �ن الطالب واستعداد والسالمة والصحة باأل�اد�ميني  
ي  الحت�اجاتا تغ�ي  مع ذلك إ� وما والتكنولوج�ا

ع�ب  الرأي استطالعات خالل من المشاركة هذە حدثت .المنطقة أنحاء جميع �ن  
ي  الموزعة االستطالعات ع�ب  وطالبنا عائالتنا من المدخالت وجمع ال��ب، ع� المنطقة موقع

والمحادثات المدرس�ة، األحداث �ن  
ي 
األعمال وأصحاب المجتمع�ة المنظمات تح�ن  .تمعالمج وأفراد المنطقة وق�ادة المدارس مديري مع التخط�ط اجتماعات �ن  

ن  ن  المحليني ن  اإلدارة مجلس وأعضاء والمعلمني ن  والمسؤولني التخط�ط اجتماعات اآلخ��ن المجتمع وأعضاء األمور وأول�اء المنتخبني  
ي  تغي�ي  أي لق�اس المنحة عمر طوال أشهر ثالثة كل المصلحة ألصحاب

ستن�ش  .معالجته �جب المجتمع احت�اجات �ن  LEA 
ي  الموقع ع� للخطة تحديثات

وىن العامة للمراجعة اإلل��ت . 

 

كت مؤسسة   .2 % من إجما�ي أصحاب المصلحة وقارن ذلك باإلجابات الواردة �شأن تط��ر 10ما ال �قل عن  LEAصف ك�ف أ�ش
 الخطة المنقحة. 

ل إ� المسح رسائل إرسال تم ن االستطالع إ� الوصول ك�ف�ة حول معلومات ع� �حتوي طالب كل مع الم�ن  (weblink أو QR 
code). ا�هم االجتما�ي  التواصل وسائل ع�ب  العائالت إ� تذك�ي  رسائل إرسال تم ي  إل�ش

المنطقة استهدفت .ط�طالتخ عمل�ة �ن  
�د رسائل إرسال تم .الطالب مدخالت ع� إجماع ع� للحصول 10 و 7 و 5 الصفوف ي  ال�ب

وىن ن  جميع إ� اإلل��ت رابط مع الموظفني  
هم المدي��ن من وُطلب إل�مالها االستطالع ا المسح رسائل �سل�م تم .أسب�ع لمدة يوم كل االستطالع ب�كمال تذك�ي إ� �دو��  

كات ح من نتمكن حىت  المدن�ة والمنظمات لمحل�ةا ال�ش لتخص�ص السبل أفضل حول المجتمع مدخالت ع� الحصول أهم�ة �ش  
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كنا .المنطقة احت�اجات لتلب�ة األموال ا 735 أ�ش ا 561 وتلقينا طالب� كنا .رد� ا 381 وتلقينا أ�ة 3000 أ�ش كنا .رد� من 500 مع اش�ت  
ي 

ا 299 وتلقينا المدرسة موظ�ن ا كناأ�ش  لقد .رد� مختلفة مصالح مجموعات أ�ض� : SWD - 75 ا 64/مشاركة رد� ، ELL -40 
ا، 36/مشاركة د رد� ا 25 - الت�ش ا رد�

�
11/مشارك ، Foster Care - 25 ا ا رد�

�
ا 14/مشارك رد� . 

 

كت مؤسسة   .3  مجموعة من أصحاب المصلحة تمثل التن�ع.  LEAصف ك�ف أ�ش

  لدينا أن من التأ�د المنطقة حاولت
ً

ا تمث�� ن  للسكان ج�د� ي  المتنوعني
وعقدنا التالعائ جميع إ� استطالعات أرسلنا .منطقتنا �ن  

ن  األعمال أصحاب مثل المختلفة المصلحة أصحاب مجموعات لتمث�ل المصلحة أصحاب مع اجتماعات وأعضاء المحليني  
ن  والمدي��ن المجتمع ن  اإلدارة مجلس وأعضاء والطالب والمعلمني ن  والمسؤولني ن  المجتمع�ة والمنظمات المنتخبني والمعلمني  

ن  الصحة وزارة وممث�ي  المتقاعدين المصالح مجموعات مختلف عن والمدافعني . 

 

اض�ة،  LEAصف ك�ف استخدمت مؤسسة  .4 ا متعددة للمشاركة (مثل االستب�انات، واالجتماعات الحضور�ة أو االف�ت أنماط�
ي تط��ر الخطة المنقحة. 

 واالجتماعات المفتوحة) للحصول ع� آراء أصحاب المصلحة �ن

كت ل إ� خطاب إرسال خالل من طالبنا أمور أول�اء جميع LEA أ�ش ن استطالع إ� الوصول ك�ف�ة حول معلومات ع� �حتوي الم�ن  
(weblink أو QR code) أموال تخص�ص وك�ف�ة المنطقة احت�اجات حول رأيهم عن للتعب�ي  الفرصة �منحهم  ESSER شكل� 

ي  الطالب عجمي منح تم .أفضل
ي  التحد�د وجه ع� الطالب استهدفت المنطقة ل�ن لالستجابة، الفرصة فوق وما 3 الصفوف �ن

�ن  
ا �كملون الطالب جعل معلمينا من طلبنا .10 7 5 الصفوف نت ع�ب  استطالع� ي  لالحت�اجات أفكارهم لتحد�د اإلن�ت

تم .مدارسنا �ن  
كات المحل�ة ال�نا�س ع� المسح رسائل توز�ــــع ألصحاب اجتماعات وعقدت .مدخالتها ع� للحصول المدن�ة لجماعاتوا وال�ش  

المنطقة موقع ع� الرأي استطالعات ��ش  تم .المقاطعة باحت�اجات المتعلقة الشواغل ومناقشة األفكار لتبادل شه��ا المصلحة  
مثل االجتما�ي  التواصل ومنصات  Twitter و Facebook المصلحة أصحاب من مدخالت ع� للحصول . 
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