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الهدف:
ر
كبتة يف تحصيل الطالب بما يتفق
االست
لتوضيح التوجيه
اتيج لمجلس إدارة مدرسة بروفيدنس من أجل تحقيق تحسينات ر
ي
ر
مع بيان مجلس مدرسة بروفيدنس للمعتقدات وااللتامات األساسية.
ر
اتيج لمجلس إدارة مدرسة بروفيدنس هو السماح لجميع الجهات المعنية عىل
الهدف
األساس لسياسة التوجيه االست ي
ي
ر
المدرس
بتول مسؤولية أكت لمجتمعهم
المحليي)
والمعلمي والطالب وأولياء األمور والشكاء
(اإلداريي
مستوى المدرسة
ر
ر
ر
ي
ي
ر
والمشتكة.
من خالل اتخاذ القرارات المستقلة
الخلفيات والمسائل األساسية:
يجب أن ر ئ
وتقض عىل الفارق يف
بمعايت عالية
تنش بروفيدنس منطقة تعليمية عالية األداء تقوم بتعليم جميع الطالب
ر
ي
ر
اإلداريي
تمكي
ر
اس .يعتقد مجلس مدرسة بروفيدنس أن هذا الهدف يمكن تحقيقه بشكل أكت فاعلية من خالل ر
التحصيل الدر ي
ر
.
والمعلمي يف المدرسة الذين يعملون مباشة مع طالبنا وعائالتهم كما يتوقع مجلس إدارة مدرسة بروفيدنس أن يعمل
ر
تحسي تحصيل
المتخصصون يف المدرسة بروح التعاون يف إدارة العمل واتخاذ قرارات تركز عىل الطالب وتخدم مصلحة
ر
يتعي عىل مجلس إدارة مدرسة بروفيدنس وإدارة
الطالب .يف مقابل الحصول عىل سلطة اتخاذ قرار مستقلة بشكل أكت ،ر
للمتخصصي يف المدرسة عن تحقيق نتائج هادفة ومستدامة يف زيادة تحصيل الطالب
مدرسة بروفيدنس تحميل المسؤولية
ر
وتطوير ثقافات مدرسية إيجابية.
وتوفت المواد التعليمية المناسبة والدعم من إدارة مدرسة
الكثت من العمل يف مجال تطوير منهج متناسق
ر
لقد تم بالفعل إنجاز ر
بروفيدنس إل مدارسنا .ومع ذلك ،يعتقد مجلس إدارة مدرسة بروفيدنس أنه يمكن البناء عىل هذا األساس من خالل تزويد
المهن وختتهم والسماح لهم بأن يصبحوا
المديرين و  /أو فرق القيادة يف المدرسة بالسلطة الستخدام تحفظهم وحذرهم
ي
األساسيي للتحسينات المستمرة للتعليم والتعلم يف مبانيهم.
كي
ر
المحر ر
اتخاذ القرار يف المدرسة واالستقاللية:
ه يف أفضل وضع ومجهزة لفهم التعلم الخاص واالحتياجات
إداريي
إن فرق القيادة يف المدرسة ،المؤلفة من
ر
ر
ومعلمي ،ي
االجتماعية  /العاطفية لطالبهم .لذلك ،يجب منح المدارس أكت قدر ممكن من المرونة يف التصميم و
ر
واستاتيجيات التعليم والتعلم ،وخدمات الدعم ،واألساليب التشغيلية ضمن
تنفيذ تصميمات التامج األكاديمية الفعالة،
ر ر
الن وضعها قسم التعليم يف  ،RIومجلس مدرسة بروفيدنس ،وإدارة مدرسة بروفيدنس ،ويجب أن تستند إل المعرفة
المعايت ي
بالبحث وأفضل الممارسات و نتائج مراقبة األداء الصارمة.
المهن وتشكيل
والتأمي والتوظيف والتطوير
المتانيات
سيتم منح فرق موقع المدرسة أكت قدر ممكن من الحرية إلدارة ر
ر
ي
القوى العاملة والجداول الزمنية وشؤون الطالب والنشاطات الخارجية والخدمات الشاملة والعالقات ربي الوالدين والمجتمع.
ً
تغيت المناهج الدراسية وأساليب التدريس ،باالتفاق مع المنطقة التعليميةً ،
بناء عىل
قد تقوم المدارس أيضا بتعديل و  /أو ر
احتياجات الطالب ،وأفضل الممارسات لتلبية تلك االحتياجات ،وخطة مفصلة للرصد الفعال للنهج الجديد.

دور مقاطعة مدرسة بروفيدنس:
مع المزيد من االستقاللية المدرسية ،سيتحول دور المكتب المركزي للمقاطعة من أحد الممارسات والخدمات والنهج اإللزامية
يىل:
يف جميع المدارس إل واحد مما ي







لتجهت كل موقع مدرسة من أجل المرونة واالستقاللية.
بناء القدرات الالزمة
ر
ً
توفت الموارد بطريقة عادلة بناء عىل أعداد الطالب واحتياجاتهم.
ر
متمتة للمدارس بناء عىل طلبات مواقع المدارس.
تقديم خدمات ر
تطوير وتنفيذ أنظمة المساءلة ومراقبة األداء ر
الن تضمن أن األساليب المتمايزة ربي المدارس تؤدي إل نتائج تعليمية عالية
ي
الجودة وموحدة لجميع الطالب.
اإلبالغ عن النتائج والدروس المستفادة والتعديالت الالحقة لمجلس مدرسة بروفيدنس والجمهور بشكل عام.
والتحسي المستمر من خالل تبادل أفضل الممارسات والدروس
بتأن وتسهيل التعلم عت المواقع لدعم االبتكار
ر
التخطيط ٍ
المستفادة.

السياسات والممارسات:
تغيتات يف سياسات مجلس مدرسة بروفيدنس
توفت االستقاللية المدرسية سيتطلب ر
يقر مجلس مدرسة بروفيدنس بأن ر
وتغيتات يف أحكام جميع اتفاقيات المفاوضة الجماعية وإعادة
وتغيتات يف الممارسات اإلدارية وهيكل إدارة مدرسة بروفيدنس
ر
ر
للمسؤولي عىل مستوى المبن؛ وإعادة توزي ع الموارد داخل منطقة مدارس بروفيدنس العامة
تصميم التدريب عىل القيادة
ر
ً
لتوجيهها نحو مواقع المدارس وبعيدا عن إدارة المنطقة المركزية .سيتطلب التنفيذ الفعال للمرونة واالستقاللية يف المدرسة
ً
ً
تحليال أكت للجاهزية الحالية عىل مستوى المبن والقدرة عىل االستفادة من هذه االستقاللية.
أيضا
سياسة مجلس إدارة مدرسة بروفيدنس:
ينبغ اتخاذ قرارات مهمة
ه أنه  -إل أقض حد ممكن ي
وف سياق رؤية المجلس  -ي
لذلك ،فإن سياسة مجلس مدرسة بروفيدنس ي
المتخصصي
الموظفي وعمليات البناء واستخدام الموارد من قبل
األكاديم والممارسة التعليمية وشؤون
بشأن تصميم التنامج
ر
ر
ي
ر
القريبي من طالبنا وفهمهم.
بويي
ر
الت ر
ً
يجب عىل المدير -بصفته قائد الموقع والشخص المسؤول عن التشغيل العام للمدرسة ،وفقا إلرشادات الوالية والتوجيهات
والشكاء المحليي ف عملية صنع قرار ر
المعلمي والطالب وأولياء األمور ر
مشتك يف موقع
تعاون مع
المحلية  -العمل بشكل
ر
ي
ر ي
ر
المدرسة .يجب رإشاك آليات مثل اللجان ر
الن يقودها المعلم ومجالس الطالب ومجالس اآلباء والشاكات المجتمعية لضمان
ي
وجود صوت ذي مغزى للجهات المعنية يف عملية صنع القرار يف المدرسة.
عالوة عىل ذلك ،يتوقع مجلس إدارة مدرسة بروفيدنس أن تكون جميع القرارات المستندة إل المدرسة متمحورة حول الطالب
وتحسي ثقافة المدرسة وظروفها.
وتهدف عن قصد إل زيادة تحصيل الطالب
ر
###

