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 لألموال المتبقيةالعامة  ESSER 3.0ملحق خطة 

 إرشادات الملحق

2022-2023 

ن عىل  ي كل 2023سبتمبر  30العامة كل ستة أشهر حتى  ESSER 3.0( تحديث خطة LEAالتعليمية المحلية ) المؤسساتيتعي 
ن
. وف

ي  LEAمرة، ال بد أن تسىع مؤسسات 
ن
إىل الحصول عىل آراء الجماهب  بشأن الخطة وأي تعديالت لها وال بد أن تأخذ هذه اآلراء ف

 االعتبار. 

ي " ePlanالملحق وتتوىل رفعه عىل منصة  LEAال بد أن تستكمل كل مؤسسة  
ن
" )مكتبة مستندات LEA Document Libraryف

اير و 15بتاري    خ ( )LEAمؤسسات  ا أن تنشر مؤسسة سبتمبر  15فبر
ً
. وكما كان الحال  LEA(. ال بد أيض ي

ونن الملحق عىل موقعها اإللكبى

ها عىل أثناء وضع الخطة، ال بد أن تستند التعديالت إىل آراء المجتمع وأن تتم مراجعتها والموافقة عليها من الهيئة اإلدارية قبل نشر 

ي المتاح للجمهور. الهدف من الخطة هو توفب  الشفافية ألصحاب المصلحة.  LEAموقع مؤسسة 
ونن  اإللكبى

 يرجر مراعاة ما يىلي عند استكمال الملحق: 

ي صفحة الملخص،  •
ن
لكل صندوق إغاثة كما  2023يجب أن تكون المبالغ اإلجمالية مساوية للمبالغ المرحلة للسنة المالية ف

: خطة   . ESSER 3.0و ESSER 2.0يىلي

ي المستند.  LEAال بد أن تجيب مؤسسة  •
ن
 عىل جميع األسئلة الواردة ف

ي خطة الصحة   •
ن
ي مشاركة أصحاب المصلحة بشكل وثيق مع مشاركة أصحاب المصلحة ف

ن
يجب أن تتوافق اإلجابات ف

 والسالمة. 

صحاب المصلحة. واألمثلة عىل ذلك قد من أنها استعانت بنماذج مشاركة متعددة تقدمها أل  LEAيجب أن تتأكد مؤسسة  •

اضية، واالجتماعات المفتوحة، أو فرص المشاركة الشاملة  تشمل االستبيانات، واجتماعات اللجان الحضورية أو االفبى

 األخرى. 

ك هيئات   • ي مشاورات هادفة أثناء صياغة الخطة  LEAيجب أن تشر
ن
وعند إجراء أي  كافة المجموعات المؤهلة المحددة ف

 مراجعات أو تحديثات مهمة عىل الخطة. 

 للبنية التكوينية الطالب. عىل سبيل المثال، إذا كان الطالب ذوو   •
ً
ن ممثال يجب أن يكون عدد أصحاب المصلحة المشاركي 

ي المائة من الطالب، فيجب أن يتوىل  15اإلعاقات يشكلون 
ن
ن تمثيل تلك المجموعة  20إىل  10ف ي المائة من المستجيبي 

ن
ف

 ية. الفرع

 تأكد من إتمام مشاركة أصحاب المصلحة قبل وضع الخطة أو تعديلها.   •

ها عىل المأل.  •  تتطلب الخطط موافقة المجلس المحىلي ونشر

، والسىعي للحصول 2023سبتمبر  30العامة عىل األقل مرة كل ستة أشهر حتى  ESSERمن تحديث خطة  LEAال بد لهيئات   •

ي االعتبار. عىل آراء الجماهب  بشأن الخطة وأي تع
ن
 ديالت وأخذ هذه اآلراء ف

نت بلغة يمكن ألولياء األمور/مقدمي  LEA( ُيلِزم هيئات ARPإن قانون خطة اإلنقاذ األمريكية )  • بنشر الخطط عبر اإلنبى

ية، فال بد من  ن ي الغة اإلنجلب 
ن
توفب  الرعاية فهمها، أو إذا لم يكن من العمىلي توفب  ترجمات مكتوبة إىل فرد قدراته محدودة ف

ا من تقديم الخطة بتنسيق بديل يمكن الوصول إليه، عند الطلب، من وىلي أمر لديه إعاقة عىل 
ً
ترجمة شفهية. ال بد أيض

ن ذوي اإلعاقات.  ي قانون األمريكيي 
ن
 النحو المحدد ف
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 العامة إلنفاق أموال صندوق اإلغاثة الفيدرال   ESSER 3.0ملحق خطة 

( لعام ARP( بموجب قانون خطة اإلنقاذ األمريكية )ESSER 3.0للمدارس االبتدائية والثانوية ) 3.0إن صندوق اإلغاثة الطارئة 

م إىل الواليات والمؤسسات التعليمية المحلية 2021مارس  11، صدر بتاري    خ 117-2، القانون العام 2021
َّ
. يساعد التمويل الُمقد

(LEAsي إعادة فتح المدارس بأمان والحفاظ عليها ومعال
ن
ي بلدنا. ( ف

ن
وس كورونا عىل الطالب ف  جة تأثب  جائحة فب 

ي خريف  
ن
الخطة العامة إلنفاق أموال صندوق اإلغاثة الفيدراىلي وجعلتها متاحة للجمهور. ُوضَعت  LEA، وضعت هيئات 2021ف

أن تستند التعديالت جميع الخطط بالتشاور العام الهادف مع مجموعات أصحاب المصلحة. وكما كان الحال أثناء وضع الخطة، ال بد 

ها عىل موقع مؤسسة  ي المتاح للجمهور.  LEAإىل آراء المجتمع وأن تتم مراجعتها والموافقة عليها من الهيئة اإلدارية قبل نشر
ونن  اإللكبى

 تهدف المعلومات التالية إىل تحديث معلومات أصحاب المصلحة وتلبية المتطلبات. 

 

 معلومات عامة

   Hardeman County Schools    (: LEAاسم المؤسسة التعليمية المحلية ) 

   Dr. Christy Smith   (: مدير المدارس )االسم

   Darrell Wooden Michelle Howell /   )االسم(:  ESSERمدير تمويل 

   Bolivar, TN 64Old Highway  10815 ,38008   العنوان: 

         hcsedu.org  موقع المنطقة:          731-658-2510   رقم الهاتف: 

    8September ,2022   تاري    خ الملحق: 

 

 : ن  3,339 إجماىلي الطالب المسجلي 

مة: 
َّ
 PK-12 الصفوف الُمقد

 9 عدد المدارس: 

 

 التمويل

 ESSER 2.0: 1,984,235.60مخصصات األموال المتبقية من 

 ESSER 3.0: 7,962,086.56مخصصات األموال المتبقية من 

 9,946,322.16 :إجمالي األموال المتبقية
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انية ز  ملخص المي 

  
ESSER 2.0األموال 

 المتبقية

ESSER 3.0األموال 

 المتبقية

الشؤون 

 األكاديمية

 319,214.49$ 71,642.97$ الدروس الخصوصية

امج   1,110,387.36$ 62,575.20$ الصيفيةالبر

   القراءة المبكرة

 61,462.47$ 61,462.47$ التدخالت

 800,000.00$  أمور أخرى

 2,291,064.32$ 195,680.64$ المجموع

    

استعداد 

 الطالب

( APصفوف المستوى المتقدم )

وصفوف الرصيد/التسجيل 

 المزدوج

$20,000.00 $40,000.00 

ي المدرسة الثانويةاالبتكار 
ن
 100,000.00$  ف

   اإلرشاد األكاديمي 

   الفئات الخاصة

 47,330.00$ 41,330.00$ الصحة العقلية

 149,080.80$ 276,359.69$ أمور أخرى

 336,410.80$ 337,689.69$ المجموع

    

 المعلمون

ن  ي للمعلمي  اتيجر  323,072.50$  االستبقاء االسبى

 Grow Your Own  $35,655.00برنامج 

ي الفصول
ن
 416,766.39$  تقليل األعداد ف

   أمور أخرى

 775,493.89$  المجموع

    

 األسس

 1,102,996.00$ 289,701.20$ التكنولوجيا

نت عاىلي الشعة    اإلنبى

 2,768,497.00$ 982,006.47$ المساحات األكاديمية )المرافق(

 186,324.10$ 87,255.00$ التدقيق وإعداد التقارير

 501,300.45$ 91,902.60$ أمور أخرى

 4,559,117.55$ 1,450,865.27$ المجموع

    

 7,962,086.56$ 1,984,235.60$ اإلجمال  
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 الشؤون األكاديمية

اتيجية لتشي    ع  .1 ي ذلك كيفية دعم المخصصات لالستثمارات التحصيل األكاديم  ِصف المخصصات اإلسبى
ن
ي تقييم ، بما ف

ن
المحددة ف

 احتياجات المنطقة: 

ي  
 
اك ف اء اشتر ي لمعالجة فقدان التعلم من خالل شر

ً
نت للقراءة و/أو ،i-Ready ستخصص المنطقة أموال ي اإلنتر  وهو برنامج عت 

 الرياضيات من شأنه أن يساعد المعلمي  ي عىل تحديد االحتياجات التعليمية للطالب، وتخصيص تعلمه، ومراقبة التقدم طوال

، للصفوف ي لخفض نسب الفصول .P.E للسنتي  ي المقبلتي  ي .ستوظف المنطقة K-8 العام الدراس   
 المعلمي  ي لتعزيز النشاط البدن 

ة من الطالب خالل العامي  ي المقبلي  ي .باإلضافة إىل ذلك، ستعالج المنطقة خسارة ي التدخالت لمجموعات صغت   الدراسية وتوفت 

ي الحافالت واإلداريي  ي والموظفي  ي الكتابيي  ي والممرضات وتكاليف النقل لمعسكرات  
 التعلم من خالل دفع رواتب المعلمي  ي وسائقر

اء المواد التعليمية مثل  ،Heggerty وموارد القراءة الجاهزة، ومواد التوعية الصوتية ،Saxon Phonics التعلم الصيفية، وشر

ي المستوى 1 و 2 و 3 ستشارك المنطقة مع ي توفت   
 
ويد Lone Oaks Farm واالنتقال إىل منهج الرياضيات لدعم الموظفي  ي ف  لتر 

ي عىل محو األمية والرياضيات خالل المدرسة كت  
ي تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مع التر  

 
 الطالب بتجارب ف

ي المنطقة ي الفرص لطالب المدارس اإلعدادية والثانوية، ستشتر  Edmentum الصيفية وبرامج ما بعد المدرسة .لتوفت 

Courseware و Exact Path ي تجربة  
 
ي والمشاركة ف نت القائمة عىل المعايت  ي اإلنتر ي المناهج الدراسية عت   

 
اك الطالب ف  إلشر

ي  
 
، ستوفر المنطقة فرًصا للطالب للمشاركة ف ي للعامي  ي المقبلي  ي .لزيادة تعزيز التحصيل األكاديم   تعليمية مخصصة للنمو األكاديم 

ي الختبار ACT معسكرات التدريب ي يحتاجون إليها للتحضت   
اتيجيات واألدوات التر ي واالستر ي تشمل التعلم المفاهيم   

 ACT التر

ي المستوى  
 
ي للطالب ف ي التعليم المباشر ي لتوظيف معلمي  ي متقاعدين للعمل كمتدخلي  ي لتوفت 

ً
 والتفوق فيه .خصصت المنطقة أموال

ي للعمل جنًبا إىل جنب مع 1  
 أو المستوى 2 أو المستوى 3. تم تخصيص األموال لتوظيف ثالثة مدربي  ي تعليميي  ي بدوام جزن 

ي لتوظيف موظفي  ي للعمل كمعلمي  ي لتقديم
ً
ا أموال

ً
ي جميع مجاالتي المواد .خصصت المنطقة أيض  

 
 المعلمي  ي لتحسي  ي التعليم ف

ي مستوى الصف  .دروس نسبة منخفضة للجرعات العالية للطالب الذين يكافحون لتلبية توقعات معايت 

 

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

اء مواد تعليمية لتكملة تعليمات المستوى 1 والمستوى 2 والمستوى 3 مثل  :شر

 ،جنًبا إىل جنب مع مجموعات إعادة التعبئة ،Saxon Phonics مجموعات

ي الحكيم بالكلمات للصفوف 10-3  ،مجموعات الفصل الدراس 

 ،K-8 منهج القراءة الجاهزة/القراءة المغناطيسية - درجة

اء موارد التوعية الصوتية ية K-5 للصف Heggerty شر  ،لتكملة تعليم فنون اللغة اإلنجلت  

ي الرياضيات  
 
اء مجموعات تدخل الرياضيات لتحسي  ي المهارات التأسيسية ف  شر

اء صوتيات للقراءة وتدخالت قراءة نظام ي تعليمات المستوى 2 والمستوى Sonday 3 شر  
 
 للمساعدة ف

اء مواد تعليمية عالية الجودة العتماد كتاب الرياضيات )الرياضيات الجاهزة ي الرياضيات، الرياضيات HMH ،شر  
 
 ف

 K-12 الساكسونية (للصفوف

 

 استعداد الطالب
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اتيجية لدعم  ِصف .1 وري للحصول عىل تعليم عاىلي الجودة،  استعداد الطالبالمخصصات اإلسبى والدعم المرتبط بالمدرسة الضن

ي تقييم احتياجات المنطقة التعليمية: 
ن
ي ذلك كيفية دعم المخصصات لالستثمارات المحددة ف

ن
 بما ف

خصصت .الموظفي  ي عىل طبًيا مدربة مهنية ممرضة لديها المدارس جميع أن من للتأكد قوية حاجة هناك حاجتنا، تقييم عىل بناءًي  

ي المنطقة
ً
ي ممرضات وظائف ألرب  ع أموال ي عىل الحصول من المدارس جميع تتمكن حتر  

ي أخصان  ي مدرب طت    
 
للمساعدة الموظفي  ي ف  

ي  
 
ي بالحجر األمور وأولياء الطالب وإبالغ األعراض من يعانون الذين الطالب تحديد ف ي المساعدة إىل باإلضافة والعزالت، الصح   

 
ف  

ي .لطالبنا وآمنة صحية بيئة عىل الحفاظ  
 
إتقان نحو الطالب أداء مراقبة عىل قادًرا لتكون قوية حاجة هناك الثانوية، المدارس ف  

ي ي المنطقة خصصت .الصف مستوى معايت 
ً
اء أموال ي برامج لشر نت عت  مثل اإلنتر  Edmentum و Exact Path تقدم لمراقبة  

مثل برامج إىل باإلضافة العام، مدار عىل الطالب  Niswonger ح .الطالب تعلم لتوسيع المهنية الخدمات استخدام المنطقة تقتر  

ي  
 
ي دعم شكل ف فقدان النفقات هذه تعالج .مدارسنا داخل مبتكرة برامج تنفيذ عىل والمدارس المناطق قادة قدرة لبناء وإداري إقليم   

يال والثانوية اإلعدادية المدارس برامج لتنفيذ الدعم استخدام خالل من التعلم  
اك إعادة عىل تعمل تر ي الطالب إشر  

 
التعلم ف ، 

اتيجيات تحسي  ي دعم إىل باإلضافة ي التعليمية االستر  
 
ي الفصل ف ا المنطقة خصصت .الدراس 

ً
ي أيض

ً
اء أموال ويد برنامج لشر لتر   

مع التعاقد إىل باإلضافة العقلية، الصحة دعم إىل يحتاجون الذين للطالب للتدخل بالموارد المعلمي  ي  Youth Town دعم لتقديم  

ي الفردي اإلرشاد خالل من للطالب العقلية الصحة ا المنطقة ستستخدم .والجماع 
ً
اء األموال أيض منهج لشر  SEL، Lions Quest، 

ي اإليجابية الطالب سلوكيات لتعزيز التوجيه مستشاري قبل من استخدامه سيتم والذي  
ي النجاح من مزيد إىل تؤدي التر األكاديم  . 

 

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

ي ممرضات وظائف لسبع المخصصة األموال  
 
ف  ESSER 2.0 FY23 ي ممرضات وظائف وأرب  ع  

 
ف  ESSER 3.0 FY24 ي ممرضة لتوفت   

ي  
 
مدرسة كل ف  

 

 المعلمون

اتيجية  .1   المدرسة واستبقائهم ودعمهمصف المخصصات اإلسبى
ز وموظفز ي ذلك كيفية دعم لتوظيف المعلمي 

ن
، بما ف

ي تقييم احتياجات المنطقة التعليمية: المخصص
ن
 ات لالستثمارات المحددة ف

المنطقة ستوظف  P.E. ي النشاط لتعزيز المعلمي  ي  
ي الدراسية الفصول نسب لخفض البدن  ة لمجموعات التدخالت وتوفت  من صغت   

ا المنطقة تخطط .المقبلي  ي العامي  ي خالل الطالب
ً
اوح مكافآت لتقديم أيض تم الذين للموظفي  ي دوالر 5001 إىل دوالر 500 من تتر  

ي توظيفهم  
 
هذه .19 كوفيد جائحة خالل إضافية ومسؤوليات أدوار عىل للحفاظ 2020 مارس منذ هاردمان مقاطعة مدارس ف  

ي المكافآت اتيجية طريقة ه  ي للبقاء بحافز وتزويدهم بموظفينا لالحتفاظ استر  
 
ي العمل ف  

 
ي هاردمان مقاطعة مدارس ف  

 
نقص أعقاب ف  

ح .المعلمي  ي اكة المنطقة تقتر مثل برامج مع الشر  iTeach لتحديد المعلم إعداد وبرامج المحلية العاملة القوى ومجالس  

ي للمناطق المرشحي  ي  
ي علمية درجة عىل بالحصول والمهتمي  ي توظيفها يصعب التر  

 
ي التدريب برنامج خالل من التدريس ف  

المهت  . 

ي معلمي  يال لتوظيف التوظيف حوافز للمرشحي  ي المنطقة ستوفر  
 
منطقتنا ف . 

 

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

ي مدرجة أموال توجد ال  
 
الطالب الستعداد «أخرى» فئة ف . 
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 األسس

اتيجية  .1 ي لتعزيز التوقعات الهيكليةصف المخصصات اإلسبى
ن
ي ذلك كيفية دعم المخصصات لالستثمارات المحددة ف

ن
، بما ف

 تقييم احتياجات المنطقة: 

ي أن هاردمان مقاطعة مدارس تدرك ي التعليم توفت  وري اليوم  ي الطالب، لنمو ض  ي المنطقة خصصت وبالتاىل 
ً
اء أموال أجهزة لشر  

Chromebook، ا المنطقة خصصت ذلك، إىل باإلضافة .ومعلمينا لطالبنا 1:1 عنرص عىل للحفاظ
ً
ي أيض

ً
اء أموال لشر  

ي الدعم تعزيز شأنها من إضافية تقنية مكونات ي التعليم   
 
ي الفصل ف ي تعيي  ي تم .الدراس   

لمساعدة تعليمية تكنولوجيا أخصان   

ي التكنولوجيا هذه استخدام عىل المعلمي  ي ي متمايزة تعليمات لتوفت  االستثمار هذا يعزز .حدة عىل طالب كل احتياجات تلت    

ا
ً
ي بشكل الطالب مشاركة أيض ي للطالب مناخ لخلق أكت  ح .فضلأ بشكل المحتوى وفهم تعلمهم قيادة لتوىل  التعاقد المنطقة تقتر  

ي ،Zonar مع ا الخدمة هذه توفر .األسطول إلدارة خدمة وه 
ً
ي فعالة طرق ا وأكت 

ً
خالل من .لدينا الحافالت أسطول إلدارة أمان  

التنظيف إجراء ضمان إىل باإلضافة والمساءلة، السالمة من مزيد أجل من الطالب ركاب عدد تتبع يمكننا الخدمة، هذه  

الخدمة هذه تساعد أن يمكن .المدرسة وإىل من سفرهم أثناء للطالب وصحية آمنة بيئات عىل للحفاظ لمناسبي  يا والتعقيم  

ي لدينا النقل نظام تحسي  ي عىل المنطقة  
 
ا المنطقة تخطط .والتتبع والسالمة والصيانة والكفاءة االمتثال مجاالتي ف

ً
إلجراء أيض  

ي عىل تحسينات  
بعض تشمل .المصلحة أصحاب لجميع وصحية آمنة مدرسية بيئة مةواستدا لتعزيز المدرسية المبان   

ي عىل التحسينات  
أنظمة إصالحات إىل باإلضافة واألبواب، النوافذ واستبدال األسطح، استبدال المبان   HVAC. رت العديد ترص   

األرضيات ستبدالالي المنطقة تخطط .الماضيي  ي العامي  ي مدار عىل يومًيا التعقيم رذاذ رش من واألرضيات الجدران من  

رة ر الجدران طالء وإعادة المترص  المترص  ا المنطقة تخطط 
ً
ي لتجديد األموال الستخدام أيض مبت   Hope Street الستخدامه 

ي كمركز تعليم   STEM ي استخدام سيتم .للتعلم وخارجية داخلية مرافق سيضم اكات لتعزيز المبت  مع المجتمعية الشر  

ي الوظائف مركز مثل مجموعات امج خالل من والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا العلوم تعليم مركز سيدعم .األمريك  الت   

ي التعلم المبتكرة  
 
ي التعاون ويعزز الطلق الهواء ف كاء التعليمية المؤسسات عت  ي المهنية والمنظمات الصناعة وشر  

 
تلبية ف  

ة.الطالب من متنوعة لمجموعة والتنسيب والمهارات المعرفة احتياجات . 

 

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

ي للتكاليف األموال المنطقة تخصص ة غت  ي .المباشر ي التكاليف ستغط  ة غت  المحاسبة إدارة ومرتبات المرافق، تكلفة المباشر ، 

ية، الموارد إدارة ومرتبات ي ومرتبات البشر  
ىلع والتأمي  ي العمال تعويض وتأمي  ي التكنولوجيا، وإصالح االستقبال، موظق   

أموال إدارة بتكاليف يتعلق فيما والضحايا الممتلكات  ESSER. 

 

 المراقبة والتدقيق وإعداد التقارير

ي رصد مخصصاتها بشكل فعال؛ وكيف تجري عمليات تدقيق مؤقتة لضمان اإلنفاق المناسب  LEAحدد كيف تستمر مؤسسة   .1
ن
ف

 لألموال؛ وكيف تجمع وتدير عنارص البيانات المطلوب عمل تقارير عنها؛ وكيف تبلغ المجتمع بهذه المعلومات. 

بأموال يتعلق فيما المصلحة ألصحاب وتقارير تحديثات LEA ستقدم  ESSER ي  
 
هذه .الشهرية اإلدارة جلسم اجتماعات ف  

ي المصلحة ألصحاب مفتوحة االجتماعات  
 
ي بما المجتمع ف  

 
ي اآلباء ذلك ف  

وظفت .المجتمع وقادة والطالب المدارس وموظق   

ي سيكون للمساءلة مديًرا المنطقة
ً
بأموال يتعلق فيما والتدقيق والرصد اإلبالغ دعم عن مسؤول  ESSER. ي المدير سيساعد  

 
ضمان ف  

للوائح نطقةالم امتثال  EDGAR ا المساءلة مدير سيقدم .السداد وطلبات بيكون ديفيس قانون ومتطلبات
ً
ي الدعم أيض  

 
مراجعة ف  

أنشطة فعالية لتحديد وتحليلها البيانات  ESSER 3. أموال هاردمان مقاطعة مدارس ستستخدم  ESSER المتطلبات مع يتفق بما  

ي المنطقة خصصت .القانونية
ً
اء المدارس، وإصالحات المرافق احتياجات وتلبية التعلم، نفقدا لمعالجة أموال تكنولوجيا وشر  

اء التعليم، وع مدير سيعمل .العامة الصحة وبروتوكوالتي وتنسيق الجودة، عالية تعليمية مواد وشر ومدير اإلداري والمساعد المشر  

ي التالية اإلدارات مع بالتعاون المساءلة  
 
والمالية الطالب، وخدمات الخاص، والتعليم والتعلم، يسالتدري :للمنحة اليومية العمليات ف  
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انية مع االتساق لضمان لبياناتها مستمرة مراجعة عىل المنطقة ستحافظ .والتكنولوجيا واإلدارة، هذه خالل .اإلنفاق وخطة المت    

اجع العملية، اجع الجديدة االحتياجات لتحديد البيانات الفريق ست  ا اإلنفاق خطة وست 
ً
كلذل وفق . 

 

ي مؤسسة   .2 ة للطالب  ESSER 3.0 مخصصاتإجمال  بالمائة من  20متطلبات إنفاق  LEAصف كيف تلتر عىل الخدمات المباشر

ي برنامج 
ن
اك ف  . TN ALL Corpsلمعالجة فاقد الدراسة أو لبيان االشبى

لتوظيف األموال واستخدام الصيفية المعسكرات تنفيذ خالل من التعلم فقدان لمعالجة األموال الستخدام المنطقة تخطط  

اء األموال استخدام يتم .التعليميي  ي والمدربي  ي المتدخلي  ي ي بشكل طالبنا ستفيد الجودة عالية تعليمية مواد لشر ي مباشر  
 
المستوى ف  

ي المنطقة دخلت .3 والمستوى 2 والمستوى 1  
 
اكة ف مع شر  Lone Oaks Farm ويد والتكنولوجيا العلوم بتجارب الطالب لتر   

ي للفصل كامتداد والرياضيات ةوالهندس ي المنطقة خصصت .الدراس 
ً
ي المتدخلي  ي من المزيد لتعيي  ي أموال  

 
ي للمساعدة المدارس ف  

 
ف  

ي التدخل وقت أثناء المعلمي  ي إىل الطالب نسب تقليل ي التعليم وتوفت  ي التحصيل لزيادة المباشر األموال تخصيص يتم .األكاديم   

تلبية عىل الطالب لمساعدة النسب منخفضة تعليمية وجلسات عالية لجرعات لمي  يكمع للعمل الموظفي  ي من المزيد لتوظيف  

ي سيتم .الصف مستوى توقعات ي للمشاركة الثانوية المدارس لطالب فرص توفت   
 
معسكرات ف  ACT Boot ي  

التعلم تشمل التر  

ي اتيجيات المفاهيم  ي واألدوات واالستر  
ي إليها يحتاجون التر الختبار للتحضت   ACT اء سيتم .يهف والتفوق مثل برامج شر  

Edmentum و Exact Path و Niswonger و i-Ready ي ي لالنخراط للطالب فرص لتوفت   
 
ي أنشطة أو مناهج ف نت عت  اإلنتر  

ي عىل قائمة ي تساعد المعايت   
 
امج هذه تساعد أن يمكن .الفردية العجز مناطق تلبية ف االحتياجات تحديد عىل المعلمي  ي الت   

ي العام طوال الفردي الطالب تقدم ومراقبة تعلمه، تخصيصوي للطالب، التعليمية الدراس  . 

 

 مشاركة األرسة والمجتمع

ي التشاور  LEAصف كيف شاركت مؤسسة   .1
ن
ي تطوير الخطة المنقحة.  الهادفف

ن
 مع أصحاب المصلحة ف

ي LEA انخرطت  
 
بمجاالتي المتعلقة االستقصائية الدراسات بإكمال مطالبتهم خالل من المصلحة أصحاب مع هادفة مشاورات ف  

ي ي العامة للمدخالت متاًحا االستطالع كان .ESSER 3.0 تركت   ي التواصل ومنصات المنطقة موقع عت  المنطقة شاركت .االجتماع   

ا
ً
ي المصلحة أصحاب مع أيض  

 
أموال الستخدام التخطيط ف  ESSER المصلحة أصحاب واجتماعات اإلدارة مجلس اجتماعات خالل  

مخاوفهم ومناقشة األفكار لتبادل فرًصا المصلحة ألصحاب المنطقة أتاحت االجتماعات، هذه خالل .الرئيسية تواالجتماعا  

ي االحتياجات بشأن  
 
ستستمر .المنطقة أنحاء جميع ف  LEA ي  

 
حياة طوال والمجتمع العائالت مع التعامل ف  ESSER وصناديق 

ي االستمرار خالل من األخرى اإلغاثة  
 
الطالب واستعداد والسالمة والصحة باألكاديميي  ي المتعلقة تعليقاتال إىل االستماع ف  

ي مع ذلك إىل وما والتكنولوجيا ي االحتياجات تغت   
 
ي الرأي استطالعات خالل من المشاركة هذه حدثت .المنطقة أنحاء جميع ف عت   

ي وطالبنا عائالتنا من المدخالت وجمع الويب، عىل المنطقة موقع ي الموزعة االستطالعات عت   
 
والمحادثات المدرسية، األحداث ف  

ي  
 
ي .المجتمع وأفراد المنطقة وقيادة المدارس مديري مع التخطيط اجتماعات ف األعمال وأصحاب المجتمعية المنظمات تحرص   

التخطيط اجتماعات اآلخرين المجتمع وأعضاء األمور وأولياء المنتخبي  ي والمسؤولي  ي اإلدارة مجلس وأعضاء والمعلمي  ي المحليي  ي  

ي أي لقياس المنحة عمر طوال أشهر ثالثة كل المصلحة صحابألي ي تغيت   
 
ي .معالجته يجب المجتمع احتياجات ف ستنشر  LEA 

ي الموقع عىل للخطة تحديثات  
ون  العامة للمراجعة اإللكتر . 
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كت مؤسسة   .2 % من إجماىلي أصحاب المصلحة وقارن ذلك باإلجابات الواردة بشأن تطوير 10ما ال يقل عن  LEAصف كيف أشر

 الخطة المنقحة. 

ل إىل المسح رسائل إرسال تم االستطالع إىل الوصول كيفية حول معلومات عىل يحتوي طالب كل مع المت    (weblink أو QR 

code). ي رسائل إرسال تم ي العائالت إىل تذكت  ي تواصلال وسائل عت  اكهم االجتماع  ي إلشر  
 
المنطقة أرسلت .التخطيط عملية ف  

ي الطالب جميع إىل استطالعات  
 
عىل للحصول 10 و 7 و 5 الصفوف التحديد وجه عىل استهدفت لكنها ،12 إىل 3 من الصفوف ف  

يد رسائل إرسال تم .الطالب مدخالت عىل إجماع ي الت   
ون  لب إلكمالها عاالستطالي رابط مع الموظفي  ي جميع إىل اإللكتر

ُ
من وط  

هم المديرين كات إىل يدوًيا المسح رسائل تسليم تم .أسبوع لمدة يوم كل االستطالع بإكمال تذكت  المدنية والمنظمات المحلية الشر  

ي ح من نتمكن حتر المنطقة احتياجات لتلبية األموال لتخصيص السبل أفضل حول المجتمع مدخالت عىل الحصول أهمية شر . 

كنا ا 639 وتلقينا طالًبا 2135 أشر
ً
كنا .رد كنا .ردود 108 وتلقينا عائلة 2700 أشر ي من 500 مع اشتر  

ا 194 وتلقينا المدرسة موظق 
ً
رد . 

كنا لقد ا أشر
ً
مختلفة مصالح مجموعات أيض : SWD - 50 ا 19/مشاركة

ً
رد ، ELL -20 ا، 12/مشاركة

ً
د رد ا 20 - التشر

ً
ا رد

ً
2/مشارك ، 

Foster Care - 20 دردوي 4/مشاركة . 

 

كت مؤسسة   .3  مجموعة من أصحاب المصلحة تمثل التنوع.  LEAصف كيف أشر

ي لدينا أن من التأكد المنطقة حاولت
ً
ا تمثيل

ً
ي المتنوعي  ي للسكان جيد  

 
وعقدنا العائالت جميع إىل استطالعات أرسلنا .منطقتنا ف  

وأعضاء المحليي  ي األعمال أصحاب مثل المختلفة المصلحة أصحاب مجموعات لتمثيل المصلحة أصحاب مع اجتماعات  

والمعلمي  ي المجتمعية والمنظمات المنتخبي  ي والمسؤولي  ي اإلدارة مجلس وأعضاء والطالب والمعلمي  ي والمديرين المجتمع  

ي المتقاعدين المصالح مجموعات مختلف عن والمدافعي  ي الصحة وزارة وممثىل  . 

 

ا متعددة للمشاركة ) LEAصف كيف استخدمت مؤسسة  .4
ً
اضية، أنماط مثل االستبيانات، واالجتماعات الحضورية أو االفبى

ي تطوير الخطة المنقحة. 
ن
 واالجتماعات المفتوحة( للحصول عىل آراء أصحاب المصلحة ف

كت ل إىل خطاب إرسال خالل من طالبنا أمور أولياء جميع LEA أشر استطالع إىل الوصول كيفية حول معلومات عىل يحتوي المت    

(weblink أو QR code) ي الفرصة يمنحهم أموال تخصيص وكيفية المنطقة احتياجات حول رأيهم عن للتعبت   ESSER بشكل 

ي الطالب جميع منح تم .أفضل  
 
ي التحديد وجه عىل الطالب استهدفت المنطقة لكن لالستجابة، الفرصة فوق وما 3 الصفوف ف  

 
ف  

ا يكملون الطالب جعل معلمينا من طلبنا .10 7 5 الصفوف
ً
ي استطالع نت عت  ي لالحتياجات أفكارهم لتحديد اإلنتر  

 
تم .مدارسنا ف  

كات المحلية الكنائس عىل المسح رسائل توزي    ع فصلية اجتماعات وعقدت .مدخالتها عىل للحصول المدنية والجماعات والشر  

ي تم .المقاطعة باحتياجات المتعلقة الشواغل ومناقشة األفكار لتبادل المصلحة ألصحاب موقع عىل أيالري استطالعات نشر  

ي التواصل ومنصات المنطقة مثل االجتماع   Twitter و Facebook المصلحة أصحاب من مدخالت عىل للحصول . 

 


