سياسة التعليم األساسي
سياسة مقاطعة مدارس بروفيدنس العامة ()PPSD
أنشأ مجلس الحكام في رود آيالند خطة التعليم األساسي ( )BEPكمعيار يضمن الحد األدنى من التعليم المناسب
لجميع طالب المدارس العامة في رود آيالند ويضمن تنفيذ استراتيجية التعليم الشامل في رود آيالند .أدرج
مجلس الحكام في والية رود آيالند في خطة التعليم األساسي ( )BEPشر ً
طا يقضي بأن تنفذ جميع مناطق
المدارس العامة في رود آيالند معايير القيادة التربوية الخاصة بـ رود آيالند ( )RISELومعايير التدريس
المهني الخاصة بـ رود آيالند ( ،)RIPTSوكل منها يضع توقعات معينة لمعايير رود آيالند للتطوير المهني
والتخطيط والتغذية الراجعة من أجل تحسين أداء المعلمين واإلشراف على تقديم منهج مضمون وقابل للتطبيق
لجميع طالب رود آيالند .يعتقد مجلس مدرسة بروفيدنس أن المعايير التي تم وضعها في خطة التعليم األساسي
( ،)BEPبما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر المعايير التي تم تناولها من خالل تنفيذ معايير  RISELو
 ،RIPTSيجب تنفيذها في مدارس بروفيدنس العامة لصالح طالبها.

االعتقاد السائد

الهدف من هذه السياسة هو التأكد من أن إدارة مدرسة بروفيدنس تمتثل لخطة التعليم األساسي إلدارة التعليم
في رود آيالند ( ،)RIDE'sبصيغتها المعدلة والسارية من وقت آلخر ،بما في ذلك على سبيل المثال ال
الحصر تنفيذ معايير  ،RISELبصيغته المعدلة و سارية المفعول من وقت آلخر ،ومعايير  RIPTSبصيغتها
المعدلة والسارية من وقت آلخر.

الغرض والنطاق

وضع سياسة التعليم األساسي ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر معايير  RISELو  ،RIPTSكمعيار
لألداء في مدارس بروفيدنس العامة ،والتي يعتقد مجلس مدرسة بروفيدنس أنها ستساعد في ضمان أن يكون
تعلم الطالب هو التركيز األعظم لتطوير السياسات وتوزيع الموارد وتعيين الموظفين وتقييم الموظفين
والبرامج.

المصطلحات التالية تساعد في فهم هذه السياسة وااللتزامات القانونية للمقاطعة.

المصطلحات

 :BEPسياسة التعليم األساسي ،وهي المعيار الذي يضمن الحد األدنى من التعليم المناسب لجميع طالب
المدارس العامة في رود آيالند ويضمن تنفيذ استراتيجية التعليم الشامل في رود آيالند
 :RIPTSمعايير التدريس المهني في رود آيالند ،وهي تحدد توقعات معينة لمعايير رود آيالند للتطوير
المهني والتخطيط والتغذية الراجعة لتحسين أداء المعلمين ومتابعتهم

Providence Public School District
Providence, Rhode Island

تقديم منهج مضمون وقابل للتطبيق لجميع طالب رود آيالند
 :RISELمعايير رود آيالند للقيادة التربوية ( )RISELهي أحد متطلبات سياسية التعليم األساسي التي
يجب على جميع مناطق المدارس العامة في رود آيالند تنفيذها

يقوم المشرف بإجبار إدارة مدرسة بروفيدنس على تبني سياسية التعليم األساسي واالمتثال لها ،بما في ذلك
على سبيل المثال ال الحصر معايير  RISELو .RIPTS

المبادئ التوجيهية
واستراتيجيات التنفيذ

يجب على المشرف التأكد من أن جميع حقوق اإلدارة إلدارة مدرسة بروفيدنس يتم الحفاظ عليها بشكل صارم
في جميع أنحاء عملية المفاوضة الجماعية وفي إدارة جميع العقود.

سيضمن المشرف أن جميع موظفي  PPSDوجميع متعاقدي  PPSDيلتزمون تما ًما بجميع القوانين والقواعد
واللوائح المعمول بها وجميع سياسات مجلس اإلدارة .في حال كان أي جزء من أي سياسة غير قانوني ،سيقوم
المشرف بإبالغ مجلس اإلدارة بمثل هذا الحدث في أقرب وقت ممكن عمليًا ويطلب من المجلس تعديل
السياسة.

االلتزام بالقوانين
ومتطلبات السرية

 - R.I.G.L.- 16-7.1-2المساءلة عن أداء الطالب  RIDEقوانين برنامج التعليم األساسي؛ العنوان ،G
الفصل Pawtucket School Committee v. Pawtucket Teachers’ Alliance,652 .15-12
(" ،A.2d 970, 972 )R.I. 1995لقد ذكرنا بوضوح أنه بينما تتفاوض المدرسة بشأن العديد من البنود مع
الموظفين المحترفين وغير المحترفين في النظام ،فإنها ال تستطيع المساومة على السلطات والمسؤوليات
القانونية.
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