
جلسات االستماع
إلى المجتمع

الصفقة الجدیدة الخضراء للمدیریة التعلیمیة - دراسة تصمیم المدارس



التوجیھ



نحن نعمل مع األسر والمعلمین والطالب وأفراد 
المجتمع على وضع:

رؤیة تعلیمیة ومعاییر تعلیمیة للمباني ●
الجدیدة/الُمجدَّدة

معاییر لضخ االستثمارات●
خطة عمل طویلة األجل للمرافق●

سیساعدنا ھذا في تسریع وتیرة مشاریع البناء 
والتجدید في المستقبل. 

ما ھي دراسة تصمیم المدارس؟



الجدول الزمني للمشروع



االستماع

االحتیاجات األكثر أھمیة واألولویات المشتركة ستُسِھم االحتیاجات 
األكثر أھمیة 

واألولویات المشتركة 
إسھاًما مباشًرا في 
العناصر الباقیة في 

الخطة



استمر في المشاركة (اطرح أسئلة وأجب عنھا، إلخ).●

عبَّر عن احترامك للزمالء المشاركین.●

انتبھ لكي ال تكون الصوت المسیطر. نحن نرید أن نسمع كل األصوات.●

اطرح أسئلتك وعبَّر عن وجھة نظرك وأفسح لآلخرین مساحة لطرح أسئلتھم والتعبیر عن وجھات نظرھم.●

تحدث عن وجھة نظرك "أنت" وحسب.●

االتفاقیات



نشاط - 40 دقیقة
فھم ظروف نجاح الطالب

تجربة المدرسة الحالیة 

كیف كانت [تجربتك/تجربتھم] في المدرسة؟●
ما اإلجراءات التي ترى أنھا غیر فعالة مع طفلك (أطفالك)؟ ما الجوانب الصعبة أو المحبطة في [تجربتك/تجربتھم] ●

المدرسیة؟
ما اإلجراءات الفعالة والجوابن الجیدة في حول تجربتك [تجربة طفلك] المدرسیة؟ ما الذي یثیر [حماستك/حماستھم]؟●
ما البرامج أو المصادر التي ال تملكھا مدرستك حالیًا ولكنك تتمنى لو كانت مدرستك تملكھا؟ ●
ما البرامج أو المصادر التي تملكھا مدرستك بالفعل والتي ترغب في احتفاظ المدرسة بھا؟●



نشاط - 10 دقیقة
نشاط استثارة األفكار

عقلیة المستقبل 

إذا قدَّمت المدرسة لطفلك(أطفالك) كل ما یحتاجون إلیھ للنجاح، كیف یبدو ذلك النجاح؟●



االنتقال بتعلیقاتك إلى 
المرحلة التالیة



الیوم جزء من عملیة مشاركة أوسع نطاقًا

االستماع
ماذا یحدث الیوم؟

المحادثات النقدیة

لماذا یحدث؟

إعادة التصور

ما الحلول المتاحة؟

تحلیل الفریق

مواضیع المشاكل

الیوم

تحلیل الفریق

األسباب الجذریة

تحلیل الفریق

أصول المجتمع
الجوانب الجیدة



عندما عبَّر المجتمع عن آرائھ

"یحتاج طفلي إلى خدمات تعلیم خاص 
أفضل تتسم بقدرة أكبر على التخصیص 

الفردي"

"ال یملك التعلیم الخاص مساحة في 
المدرسة. فھو في وضع متنقل".

"كان عليَّ أن أرسل ابني الُمصاب بالتوحد 
إلى مدرسة مختلفة عن ابني اآلخر، وذلك 
ألن البرامج الخاصة بابني األول لیست 

موجودة في مدرسة ابني الثاني".

أمثلة من مدیریات تعلیمیة أخرى: 
مدیریة مدارس أوستن المستقلة التعلیمیة

سمعناھا (بیان المشكلة)

ال یحصل الطالب الذین یحتاجون إلى تعلیم 
متخصص 

حصو
اً منصفًا على التعلیم والتجارب والخدمات ذات الصلة التي تتسم جمیعھا بالشمول والجودة العالیة.ل

وھذا أدى إلى (اإلستراتیجیات)

یجب أن تنفذ جمیع المباني الجدیدة التصمیم 
الشامل في جمیع المستویات لضمان تیسیر 

وصول الطالب إلى المبنى.

ینبغي تنفیذ أي عناصر تصمیم شامل 
(UD) لیست باھظة التكالیف في كل 
المدارس القائمة.  مثال: تركیب أبواب 
أوسع وتوفیر حمامات في جمیع أنحاء 
المرافق واتخاذ إجراءات أمنیة (تأخذ 

م بعین االعتبار). الطالب الصُّ



عندما عبَّر المجتمع عن آرائھ

"تتنامى الحاجة إلى [مساحات مجتمعیة] 
ألن الالجئین قادمون - ونحن في حاجة إلى 
مساحة مخصصة لھؤالء اآلباء/لھذا 
المجتمع. ففي مرات عدیدة ال یملك ھؤالء 
أي مكان آخر للذھاب إلیھ - ھم بحاجة إلى 
الدعم وعانوا من صدمة بسبب االنتقال 

والتغیرات األخرى في الحیاة."

أمثلة من مدیریات تعلیمیة أخرى: 
مدیریة مدارس أوستن المستقلة التعلیمیة

سمعناھا (بیان المشكلة)

یتأثر الطالب والمجتمعات المحرومة 
تاریخیًا تأثًرا غیر متكافئًا بالمدارس التي 
تفتقر إلى المساحات المشتركة المناسبة 
الُمعتَنَى بھا عنایة جیدة والحساسة ثقافیًا 
الستضافة البرامج التعلیمیة والحرم 

المدرسي والشراكات المجتمعیة.

وھذا أدى إلى (اإلستراتیجیات)

إنشاء مساحة مجتمعیة إضافیة/موسعة 
ومساحات لشركاء المجتمع في الحرم 
المدرسیة تخدم الطالب المحرومین تاریخیًا 

جنبا إلى جنب مع المشاركة المجتمعیة.



عندما عبَّر المجتمع عن آرائھ

"نحتاج إلى توفیر مزید من الفنون 
المسرحیة. أود أن أرى المزید من 
التمثیلیات المسرحیة والدراما والرقص. 
ھذه ھي األشیاء التي تجعل األطفال 

متحمسین للذھاب إلى المدرسة."

"ال یدرس األطفال الفنون البصریة في 
مرحلة ما قبل ریاض األطفال ومرحلة 

ریاض األطفال."

أمثلة من مدیریات تعلیمیة أخرى: 
مدیریة مدارس أوستن المستقلة التعلیمیة

سمعناھا (بیان المشكلة)

یؤثر عدم وجود مرافق فنون جمیلة آمنة 
وُمعتَنَى بھا وُمحدَّثة أو عدم وجود أي 
مرافق على كل الطالب والموظفین واألسر 

والمجتمعات.

        وھذا أدى إلى (اإلستراتیجیات) 

استبدال وتحدیث وتجدید وإضافة والحفاظ 
على المرافق الناقصة وأجزاء في مرافق 
قائمة في كل حرم مدرسي یُعطي األولویة 

للمجموعات الطالبیة المحرومة.

توفیر مسارح ذات أجھزة صوتیة ُمحدَّثة 
/قاعات أداء حدیثة في المدارس االبتدائیة 

واإلعدادیة والثانویة.



ما التالي؟



الجدول الزمني للمشروع



متى سنعاود التواصل معك؟

سنعقد جلسات االستماع ھذه في أشھر ینایر وفبرایر ومارس.●

سنعود إلیك في بدایة فصل الربیع للتأكید على ما سمعناه ولفھم المزید عن أسباب حدوث المشاكل الشائعة.●

سنعود إلیك في نھابة فصل الربیع وبدایة فصل الصیف لفھم األصول المحتملة وذخائر المعرفة المجتمعیة ●
واإلستراتیجیات التي یمكن استخدامھا في تناول المشاكل الُمحدَّدة.

سنضع خطة عمل طویلة األجل للمرافق في موعد أقصاه دیسمبر 2023.●

الجدول الزمني المستقبلي + فرص المشاركة



الختام والتعلیقات


