
 
 

 الخطة االستراتیجیة

 رسالة من الدكتور تروخیو: 
مھمتنا ھي التأكد من أن مجتمعنا یعد الموحدة.    توسان  رسامدة  اطعمقن شرفا كبیرا للجمیع في  االعائالت ومجتمع توس یعد العمل مع الطالب و

مبھجة   دینامیكیة و  مشاركین من خالل خلق تجارب تعلیمیة ذات صلة و  أخالقیین و  جمیع الطالب لیصبحوا مواطنین عالمیین مسؤولین و
 . تحتضن التنوع الثقافي

برنامج في جمیع    مدرسة و  100تعلیمیة في جنوب أریزونا. الیوم لدینا أكثر من    ةاطعمقھي أكبر    ، و1867في عام    المقاطعةتأسست ھذه  
لغة ممثلة، نسعى جاھدین لتوفیر أفضل تعلیم ممكن للطالب   90طالب و    40،000ر من  ن، كل منھا یحتفل بمجتمعنا المتنوع. مع أكثاأنحاء توس

 الذین یختارون مدارسنا المذھلة. 

إنشاء تعلیم   تنا حتى نستمر في االبتكار ومقاطعوفر خریطة طریق لت  المستقبل. إنھحول اتدور ھذه الخطة االستراتیجیة حول خلق تركیز 
ضمن تت  ي ھ  مناقشة. وال  المدروس الذي قضى ساعات ال حصر لھا في البحث و  مجتمعنا المتفاني و  نتیجة فریقنا و جید لطالبنا. إنھا  

غیرھم في    السابقین و  أعضاء مجلس اإلدارة الحالیین و  موظفي الدعم و  اإلداریین و   المعلمین و  أولیاء األمور و  مساھمات من طالبنا و
 ن.امجتمع توس

  االبتكار و التعلم و لیة، سوف تقرأ عن خطتنا لتجسید القیم التي حددناھا على أنھا حاسمة إللھام مجتمعنا المتنوع للتواصل وموافي الصفحات ال
 القیادة من أجل عالم أفضل. 

 التمیز • االبتكار • النزاھة • التنوع • رعایة المجتمع

أن نكون جدیرین    لتكلیفنا بأطفالكم. التزامنا ھو أن نسعى دائما لبذل قصارى جھدنا و   و  الموحدة  توسان  رسامدة  اطعمقلنحن ممتنون لدعمكم المستمر  
 بوجودھم في مدارسنا.

 بقبول فائق االحترام، تفضلوا   و 
 

 

 غابرییل تروخیوالدكتور  
 الموحدة توسان رسامدة اطعمق، العام المشرف

 Gabriel.Trujillo@tusd1.org  البرید اإللكتروني:
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 :TUSDة اطعنظرة عامة على مق
داعمة في كل من   میال مربعا. نحن نقدم بیئة أكادیمیة جیدة و 250تغطي  ن بوالیة أریزونا وافي توس الموحدة توسان رسامدة اطعمقتقع 

 فكریا و خدمات الدعم لدینا على رعایة الطفل بأكملھ أكادیمیا و الثانویة. تركز فرق الخدمات األكادیمیة و المتوسطة و  مدارسنا االبتدائیة و
 اجتماعیا.

 عدد المدارس 
 K-5 ( .......................... 48ابتدائي (الصفوف 

 K-8 ....................................... 15مدارس 
 11 ............. )8-6المدارس المتوسطة (الصفوف 

 14 .............. )12-9المدارس الثانویة (الصفوف 

 التسجیل
 13,758 .......................... المستوى االبتدائي 

 K-8 .................................. 7,615مدارس 
 5,957 ........................... المدارس المتوسطة

 13,798 ........................... الثانویة   المدارس 
  نسبة الطالب المؤھلین للحصول على  وجبة غداء

 ٪ 70 ............................  مخفضة و مجانیة

 الوجباتبرامج 
  البرنامج الوطني للغداء المدرسي و   و)،  USDAزارة الزراعة األمریكیة (  في برامج الوجبات المدعومة فیدرالیا من خالل و  TUSDتشارك  

التي تقدم وجبات مجانیة لجمیع الطالب المسجلین    و)،  CEPاإلفطار المدرسي. العدید من مدارسنا مؤھلة للحصول على توفیر األھلیة المجتمعیة (
یتأھل الطالب للحصول على وجبات مجانیة أو مخفضة من  ،  CEPالمؤھلة. بالنسبة للمدارس غیر المؤھلة للحصول على    CEPفي مدارس  

-McKinneyأو برنامج    ھو جزء من نظام الرعایة الحاضنة،  SNAP ،TANFوجبة أو إذا كان الطالب یتلقى  الخالل إكمال طلب استحقاق  
Vento ،  مجانیة. الوجبة الوجبة مجانیة / مخفضة ألنھم مؤھلون تلقائیا للحصول على مزایا  تقدیم طلب للحصول علىلیست ھناك حاجة إلى 

 مناھجنا الدراسیة مشبعة بالتعلیم متعدد الثقافات 
  ب. یعترف التعلیم المتعدد الثقافات بأن الطرق التي یتعلم بھا الطالب و حدة، ندرك قیمة التعلیم متعدد الثقافات في دعم نجاح الطالون المافي توس
 تراثھم. تتأثر بشدة بھویاتھم الثقافیة و  بھا یفكرون

التیني/  إسباني أصل من  61.9% 

أنجلو /أبیض  18.8% 

أفریقي أصل من  أمریكي  9.9% 

 %3.9 سكان أمریكا األصلیین 

األعراق  متعدد   
 

3.5% 

ي. أمریكي .آسیا / ب  2.0% 

 %61.9 التیني/  إسباني أصل من
 %18.8 أنجلو /أبیض
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 أدیلیتا س. جریجالفا 

رئیس مجلس اإلدارة  
AdelitaGrijalva@gmail.com 

 ناتالي لونا روز
كاتب مجلس اإلدارة  

Natalie.LunaRose@tusd1.org 

 لیلى كونتات           
عضو مجلس اإلدارة  

Leila.Counts@tusd1.org 

 
 

  
 الدكتور رافي شاه   

عضو مجلس اإلدارة  
Ravi.Shah@tusd1.org 

   سادي شو
 عضو مجلس اإلدارة  

Sadie.Shaw@tusd1.org 
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 : مھمةال  الرؤیة و 

 رؤیة:ال
 القیادة من أجل عالم أفضل   االبتكار و التعلم و   إلھام مجتمع متنوع للتواصل و

 مھمة:ال
مشاركین من خالل   أخالقیین و  یعد مجتمعنا جمیع الطالب لیصبحوا مواطنین عالمیین مسؤولین و

 . مبھجة تحتضن التنوع الثقافي دینامیكیة و خلق تجارب تعلیمیة ذات صلة و 
 
 
 

 التمیز: 
 بیان القیم:

متنوعة لتطویر اإلمكانات الكاملة   ذات صلة و نحن نعزز التمیز من خالل تجارب تعلیمیة صارمة و
 لجمیع المتعلمین. 

 نحن نظھر ھذه القیمة من خالل 

 المشاركة المدنیة.  الدعوة إلى اإلنصاف في التعلیم و .1

 معتقداتھم.   آمنین  للتعبیر عن آرائھم و ایكونوحیث خلق بیئات یقود فیھا الطالب تعلمھم الخاص  .2

 اإلبداعي .  تعزیز التفكیر النقدي و اختیاره و تنمیة الكفاءات المستعرضة الحتضان صوت الطالب و .3

 التعاوني التي تشرك الطالب في إجراء اتصاالت حقیقیة من خالل التعلم القائم على حل المشكالت .توفیر خبرات التعلم  .4

 النقدي للطالب من خالل فھم وجھات نظر متعددة. تعزیز فرص التفكیر المرن و .5
 ذي الصلة لجمیع الموظفین. المتنوع و توفیر التعلم المھني المستمر و .6



 بداع: اال
 بیان القیم:

التفكیر النقدي من خالل تجارب التعلم العالمیة الدینامیكیة  الفضول و نحن نلھم اإلبداع و
 التي تركز على المستقبل.

 نحن نظھر ھذه القیمة من خالل 

 خارج الفصل الدراسي.  تطبیق مھارات االستعداد الوظیفي من خالل خبرات التعلم داخل و .1

 متنوعة من التقنیات التفاعلیة. خلق فرص تعلم مرنة من خالل مجموعة  .2

 إیجاد الحلول بشكل جماعي .  تفعیل شغف الطالب لتحدید المشاكل العالمیة و .3

 تركز على المستقبل على كل مستوى.  مثریة و تقدیم تجارب تعلیمیة فریدة و .4

 . خوض المجازفات حل المشكالت بشكل أعلى لدعم الثقة األكادیمیة و خلق فرص للتفكیر النقدي و .5
 
 
 

 :النزاھة 
 

 بیان القیم:
 المساءلة في كل ما نقوم بھ.  اإلنصاف و صدق لضمان الشفافیة و  نحن نعمل باحترام و

 : من خالل ةنحن نظھر ھذه القیم
 إجراءات متسقة في جمیع أنحاء المقاطعة. سیاسات و تنفیذ ممارسات و .1

 الشفافة . التمثیل العادل لجمیع أصحاب المصلحة في عملیة صنع القرار  .2

 إلھام المسؤولیة المشتركة لحمایة موارد المقاطعة.  .3

 الخبرات القیمة). المعرفة (األصول و موادب مزودموظف یأتي  العمل على أساس االعتقاد بأن كل طالب و .4

 إظھار الشفافیة في جمیع األمور المالیة .  .5

 صدق.   و   التواصل باحترام  .6



 تنوع: ال
 بیان القیم:

وجھات نظرھم  االحتفال بمواھبھم الفریدة و رعایة والنحن ندافع عن إدماج جمیع األفراد من خالل 
 المختلفة.

 : نحن نظھر ھذه القیمة من خالل
 إشراكھم  في القضایا ذات الصلة بحیاتھم.  اھتماماتھم  و تمییز مناھجنا الدراسیة لتعكس تجارب الطالب و .1

 التقالید التي تختلف عن ثقافاتھم .  توفیر فرص ثقافیة متعددة إلشراك الطالب في التعرف على مجموعة متنوعة من الثقافات و .2

 خبرات مختلفة. معتقدات و تعزیز  عملیة صنع القرار المشتركة التي تحتضن وجھات نظر و .3

 التي تظھر التعلم.  ة للعائالت للمشاركة في األنشطة التي یقودھا الطالب ومساحة آمن بناء الثقة و .4

 ضمان حصول جمیع الطالب على وصول ھادف إلى التعلیم من خالل التكنولوجیا. .5
 
 

 مجتمع الرعایة: 
 بیان القیم:

صنع   الشعور باالنتماء داخل مجتمعنا المتنوع من خالل تبني التعاطف و نحن نزرع العالقات و
 القرار المشترك.

 : نحن نظھر ھذه القیمة من خالل
 تقدیرھا. االستماع إلى أصوات جمیع أصحاب المصلحة و .1

 االستجابة لھا. تحدید االحتیاجات داخل مجتمعنا المتنوع و .2

 االزدھار في البیئات الداعمة.  بناء ثقافة الثقة حیث یمكن للمتعلمین النمو و .3

 التعاون .  توفیر فرص مجدیة للمشاركة و طوط اتصال مفتوحة والتواصل مع أصحاب المصلحة من خالل خ .4

 جھات النظر المختلفة.  احترام و تعزیز الوعي بالتحیز الضمني لضمان فھم و االحتفاء بالتنوع و .5



 :1الھدف االستراتیجي 
 

 

 

 التعلم الذي یركز على المستقبل
 التعاون و إلھام االبتكار و الصلة ثقافیا؛ ونحن نقدم خبرات التعلم التي تضمن النمو األكادیمي. تعزیز التعلم ذي 

 التفكیر النقدي لحل مشاكل العالم الحقیقي. 
 ب:  ملتزموننحن  

 حل المشكالت.  و التعاونیة تعزیز تجارب التعلم األصیلة التي تشرك الطالب من خالل اتخاذ القرارات -1.1
 تنفیذ أنظمة دعم متعددة المستویات مع الدقة في كل موقع لتوفیر التدخالت لنجاح كل طالب . -2.1
 كدلیل. سباركس   غرس التقنیات التعلیمیة ذات الصلة ثقافیا في جمیع الفصول الدراسیة باستخدام إطار  - 3.1
إعدادھم لیكونوا فعالین في قوة عاملة    إدارة الوقت، و التفكیر النقدي، و ي، ووصقل مھارات الطالب في التواصل الكتابي / الشف - 4.1

 الثقافات. متعددة اللغات و مترابطة و
مجاالت المحتوى مع توفیر  تنفیذ نموذج التعلم القائم على حل المشكالت الذي ینطبق على جمیع المستویات التعلیمیة و تطویر و -5.1

 التدریب لجمیع الموظفین. 
 مرونتھم في بیئة التعلم الرقمیة.    التعلم لزیادة  خفة حركة الطالب و األمیة الرقمیة في تجارب التعلیم ودمج  محو  - 6.1
تلھمھم لالزدھار في   المھنیة و الموقع التي تعلم الطالب حول مسارات الكلیة و توفیر العدید من الفرص على مستوى المقاطعة و -7.1

مجموعة متنوعة من أدبیات   و، ALEو  ،  AVID، و المتحدثین الضیوف المعارض المھنیة، و و، CTEالمدرسة (على سبیل المثال، 
 الرحالت المیدانیة). االستكشاف الوظیفي و

 
 
 
 
   
 



 :2الھدف االستراتیجي 
 

 

 

 العاطفي   الرفاه االجتماعي و 
 المرونة.  الشمول و  الوعي الذاتي و  یغذي العالقات و  الموظفین یدعم و األسر و  مناخا للطالب و نحن نؤسس ثقافة و 

 ب: نحن ملتزمون
 ضمان بیئة تعلیمیة آمنة ومأمونة تعزز الشعور باالنتماء لجمیع أفراد المجتمع المدرسي .  -1.2
 األسر.  الموظفین و الطالب و العاطفي القائمة على األدلة لجمیع  خبرات التعلم االجتماعي و تنفیذ  ممارسات و -2.2
 احترام .  ووضوح    كرامة و   و بإنصاف  الموظفین  رعایة الرفاھیة الشاملة للطالب و - 3.2
 تنفیذ إطار عمل لمشاركة األسرة لبناء شراكات داعمة عبر المجتمع. -4.2



 :3الھدف االستراتیجي 
 

 

 

 الشمول التنوع و  اإلنصاف و 
یؤكد    التنوع، و  یعزز التكامل و  القرار ینتج عنھ تجارب تعلیمیة عالیة الجودة، ونحن نؤسس إطارا للمساواة لصنع  

 أنظمة المعتقدات لجمیع أصحاب المصلحة.  الخلفیات الثقافیة و
 ب: نحن ملتزمون

ممارسات القیادة التي تركز على    االنخراط  في  مھارات و  تطویر والیقوم جمیع الموظفین ب  -   اإلنصاف    التي تركز على  القیادة  ثقافة  ال  -1.3
  احتیاجات كل طالب.

 ثقافة اإلدماج:  -2.3
التعلم. تعزیز   أنظمة المعتقدات) في تجارب التعلیم و  األسرة (الخلفیات الثقافیة و  ضمان دمج أصول الطالب واألسر:    الطالب و

 االحتفاالت.  األحداث و لدینا من خالل االعترافات و TUSDالتنوع الغني لمجتمع 
 خلق مساحات آمنة للممارسات الشاملة في عملیة صنع القرار من خالل ضمان تمثیل مختلف أصحاب المصلحة. الموظفین: 

 ترعى و   ترحب و  تجذب وحیث  خدمات الدعم لخلق تجارب تعلیمیة عالیة الجودة    تحسین البرامج التعلیمیة و  تعزیز و  -اإلنصاف التعلیمي    -3.3
 الموظفین.  تحتفظ بمجموعات متنوعة من الطالب و

 لدینا. TUSDخدمات دعم الطالب التي تعكس مجتمع  مواد المناھج الدراسیة، و و،  تعزیز أصول التدریس المتنوعة -الكفاءة الثقافیة  -4.3
مراجعتھا باستمرار للمراجعة لدعم "الطفل بأكملھ"   تحلیلھا و  السیاسات / الممارسات وتحدید    -ممارسات االستبعاد    مقاطعة والسیاسات    -5.3

 بشكل أفضل. 
 التحسینات المدرسیة.  م نھج اإلنصاف في البیانات لدفع قرارات النظام وااستخد -اإلنصاف في البیانات  -6.3



 :4الھدف االستراتیجي 
 

 

 

 المھنيالنمو 
  مساھما و   مصمما و  نحن نعزز ثقافة موحدة للنمو المھني ذي الصلة حیث تتاح لكل شخص الفرصة لیكون قائدا و

 متعلما. 
 ب: نحن ملتزمون

 مستویات الذي یتناسب مع جمیع  القائم على حل المشكالت و توفیر تعلیم احترافي عالي الجودة حول التعلم الذي یركز على المستقبل و -1.4
 الصفوف الدراسیة ومجاالت الموضوع.  

 خالت موظفي المقاطعة .امد  مدفوعة باحتیاجات وتكون  تنفیذ فرص التعلم المھني المتمایز التي تركز على الطالب و -2.4
 المھنیة لكل موظف.األھداف  التقدم الوظیفي بما یتماشى مع توفیر  فرص التعلم المھني الفعال و -3.4
 تطبیقیة. مستمرة و  نمو مھني مبتكرة وفرص  بناء قدرات  مقدمي خدمات التعلم المحترفین الداخلیین لتقدیم -4.4



 :5الھدف االستراتیجي 
 

 

 

 قوة المجتمع
 مجتمع المقاطعة.   موظفینا و حالیین لتوفیر فرص مبتكرة لطالبنا و  نحن نبني عالقات ذات مغزى مع شركاء جدد و

 ب: نحن ملتزمون
الفروع العسكریة و / أو المنظمات غیر   الكیانات الصحیة و الكلیات / الجامعات و إقامة شراكات مدرسیة سنویة مع الشركات و -1.5

 . الربحیة
 الدعم على مستوى المقاطعة لالتصال بالمجتمع المدرسي لكل موقع. توفیر التمویل و -2.5
 التدریب الداخلي، و   الخارجي، و   التدریب  تعزز مجتمعنا من خالل اإلرشاد، وتوفیر فرص في العالم الحقیقي للطالب التي    -3.5

 الفصول الدراسیة.  مشاریع المدارس و
 الشراكات المجتمعیة اإلیجابیة. تعلیمیة قائمة على المدرسة تعزز نمو العالقات و اتخدمإنشاء أنشطة  -4.5



 :6الھدف االستراتیجي 
 

 

 

 ثالیة مالموارد ال
 أھدافنا االستراتیجیة.  رسالتنا و نستخدم الموارد لتعزیز رؤیتنا و  نحن نقدم و 
 ن ب: نحن ملتزمو

 االستراتیجیة للمقاطعة.  األھداف  متوافق مع شفاف و الموقع بشكل تعاوني و ة واطعبناء  میزانیات  المق -1.6
 الكفاءة العالیة.استبقاء الموظفین ذوي  تطویر و توفیر التدریب لتوظیف و االستثمار و -2.6
الخیارات المالیة التي تدعم أھداف المقاطعة  أصحاب المصلحة في موقع المدرسة حول العملیات و تثقیف جمیع إدارات المقاطعة و -3.6

 التزاماتھا. و
 فرص التمویل. تطویر العالقات لمتابعة الشراكات المجتمعیة و -4.6
 تقلیل الوقت الالزم للتوظیف. لتقلیل الشواغر واالحتفاظ بھا  تعزیز جھود التوظیف و -5.6
 قیاس فعالیة االستثمار المالي في المجاالت الرئیسیة لمیزانیة المقاطعة.  -6.6
 ة. اطعالمقبزیادة االلتحاق  ستمرار واال  على  الحفاظ -7.6
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