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 معلومات عامة

_________________________ :المنطقة                                     
إنفاق أموال صندوق اإلغاثة الفيدرالي - الخطة العامة                   

، أقر الكونجرس األمريكي عدة تشريعات أرسلت مليارات الدوالرات من صندوق اإلغاثة إلى 19-جائحة كوفيدمن أجل التصدي إلى 
. هذه هي 2024( ليتم إنفاقها قبل عام K-12مليار دوالر لتمويل الفترة من رياض األطفال حتى الثانوية ) 4.2تلقت والية تينيسي  الواليات.

 ا يتوافق مع القانون الفيدرالي.خطة المنطقة التعليمية لإلنفاق، بم

 
 

اسم المؤسسة التعليمية 

 (LEAالمحلية )

  مدير المدارس 

  العنوان

  رقم الهاتف

المنشور ) موقع المنطقة

 (:عليه الخطة
 

 الطالب والتسجيل

  المهمة والرؤية

  إجمالي الطالب المسجلين  عدد المدارس  الصفوف الُمقدَّمة

ق/
عر

ال
 

  
 

ية
ثن
إل
ا

 

 % آسيوي % السكان األصليين ألمريكا أو أالسكا من

 % من أصل إسباني % السود/األمريكيون من أصل أفريقي

من السكان األصليين لهاواي/جزر المحيط 
 الهادئ

 % أبيض %

   % متعدد األعراق

 % متعلمو اللغة اإلنجليزية % المحرومون اقتصاديًا

 % الرعايةفي دور  % الطالب ذوو اإلعاقات

 % الطالب في األَُسر العسكرية % الطالب الذين يعانون من التشرد

 % الطالب الذين لديهم إنترنت عالي السرعة في المنزل % المهاجرون

 المحاسبة

عرض بطاقة تقارير 
 المنطقة:

 

 التمويل

 $ ESSER 3.0مخصصات  $ ESSER 2.0مخصصات  $ ESSER 1.0مخصصات 

 $ مخصصات الطالب الذين يعانون من التشرد:                  $ ELCمخصصات 

 $ إجمالي المخصصات:

 $ (:*ESSER 2.0 % من80بنسبة  2021مايو  24)المتوقعة اعتباًرا من المخصصات المحتملة للبنية التحتية                             

 ملخص المتطلبات
 ال نعم

   دوالر(؟ 200000 - 125000( الستيفاء المتطلبات الفيدرالية )TDOEمنحة التخطيط من إدارة تينيسي للتعليم )هل تقدمت المنطقة للحصول على 

   هل تم تقديم نموذج المشاركة المجتمعية ونشره على موقع اإلنترنت؟

   هل تم تقديم خطة الصحة والسالمة ونشرها على موقع اإلنترنت؟

   ونشره على موقع اإلنترنت؟هل تم تقديم تقييم االحتياجات 

   العامة؟ ESSERهل تم نشر ترجمات خطة الصحة والسالمة وتقييم االحتياجات وخطط 

   وإتاحتها للجمهور؟ ePlanهل تم تقديم خطة اإلنفاق إلى 

ملحوظة: إذا  على الخدمات المباشرة للطالب لمعالجة الفاقد من الدراسة؟ ESSER 3.0% من مخصصات 20كيف ستخطط المنطقة الستيفاء متطلبات إنفاق 
 " فقط.TN ALL Corps Tutoring Program، فاكتب "TN ALL Corpsكانت المنطقة تشارك بشكل كامل في برنامج 

https://www.tn.gov/education
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 مقدمة
. النتائج التي تحققت لتسريع تحصيل الطالبتعتبر أموال صندوق اإلغاثة الفيدرالي فرصة مهمة للمناطق التعليمية في الوالية 

تينيسي أن على مدى هذه السنوات األربع يمكن أن تضع األساس للسياسة واالستثمار لسنوات قادمة. من حسن حظ والية 
التعليم العام لم يواجه تخفيضات في ميزانية الوالية أثناء الجائحة، بل وشهد قدًرا كبيًرا من استثمارات الدولة اإلضافية خالل 
نفس الفترة الزمنية. على هذا النحو، لدينا مسؤولية جماعية لالستثمار بشكل استراتيجي، ومراقبة التنفيذ، واإلبالغ عن النتائج 

 للقياس بشفافية. القابلة

االستثمار في عدد تعتقد اإلدارة أنه من أجل إظهار النمو القوي على مستوى الوالية والمستوى المحلي، ال يزال من المهم 
، ضمن استراتيجية متماسكة ومتسقة. يجب أن تكون هذه االستثمارات متأصلة في البحث صغير من العناصر عالية التأثير

 ارها األكثر أهمية لنجاح الطالب على المدى الطويل.وأفضل الممارسات باعتب

، تحدد المجاالت الهامة والتي تم البحث فيها والتي يجب أن Best For Allإن الخطة اإلستراتيجية لإلدارة، المعروفة باسم 
 LEAوتشجع اإلدارة جميع مؤسسات  1االستمرار في تعزيزها إذا كان الهدف أن يستمر جميع الطالب في التطور والنمو.

ي يمكن وينبغي بقوة على االستفادة من هذه اللحظة لعمل تأثير على األجيال، وإرث دائم، وخارطة طريق لالستثمارات الت
 القيام بها في المستقبل.

  

 
 

 

 
 

 مسؤولية تخصيص األموال في ظل السياسات والقواعد المنصوص عليها من إدارة التعليم األمريكية. LEAتتحمل مؤسسات  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سنضع جميع الطالب على طريق النجاح.                   

 الشؤون األكاديمية

 
سيتمكن جميع طالب تينيسي من الحصول على تعليم 

 عالي الجودة، بغض النظر عن مكان إقامتهم

 المعلمون         الطالباستعداد               

 سيتم تجهيز المدارس العامة في تينيسي 
لخدمة االحتياجات األكاديمية وغير األكاديمية 

 لجميع الطالب في مسارات حياتهم المهنية.

 ستحدد تينيسي مساًرا جديًدا
لمهنة التعليم وستكون الوالية األولى التي تصير معلًما 

 كذلكوقائًدا للجميع وستظل 

https://www.tn.gov/education
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 الملخص
 الشؤون األكاديمية

 النسبة من اإلجمالي المبلغ المنفق الموضوع

 % $ برامج التدريس

 البرامج الصيفية )ملحق بتمويل الوالية(
$ % 

 % $ الصف الثالث( -القراءة المبكرة )ما قبل الروضة 

 % $ التدخالت

 % $ غير ذلك

 الطالباستعداد 

 النسبة من اإلجمالي المبلغ المنفق الموضوع

 صفوف المستوى المتقدم 

(APوصفوف ) 

 الرصيد/التسجيل المزدوج

$ % 

 % $ االبتكار في المدرسة الثانوية

 % $ اإلرشاد األكاديمي

 % $ الفئات الخاصة

 % $ الصحة العقلية

 % $ غير ذلك

 المعلمون

 النسبة من اإلجمالي المبلغ المنفق الموضوع

 % $ االستبقاء االستراتيجي للمعلمين

 % $ Grow Your Ownبرنامج 

 % $ تقليل األعداد في الفصول

 % $ غير ذلك

 األسس

 النسبة من اإلجمالي المبلغ المنفق الموضوع

 % $ التكنولوجيا

 % $ اإلنترنت عالي السرعة

 % $ المساحات األكاديمية: المنشآت*

التدقيق وإعداد التقارير )يوصى 

 % كحد أدنى(1بنسبة 
$ % 

 % $ غير ذلك

https://www.tn.gov/education
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سيتمكن جميع طالب تينيسي 
من الحصو على تعليم عالي 

 الجودة من خالل تعلم القراءة،
والقراءة بهدف التعلم باستخدام مواد 

عالية الجودة. وهذا يشمل استثمارات 
)لتعليم  Reading 360في برنامج 

 TN ALLالقراءة والكتابة( وبرنامج 
Corps .)للدروس الخصوصية( 

 

 ، بما في ذلك كيفية دعم المخصصات لالستثمارات المحددة في تقييم احتياجات المنطقة:التحصيل األكاديميوصف المخصصات االستراتيجية لتسريع 
 

 
 

 الدروس الخصوصية عالية التركيز ومنخفضة األعداد
 جلسات في األسبوع على األقل 3في الثانوية، وهناك  1:4في االبتدائية و 1:3التعريف: أقصى معدل هو 

 

الصف 
 الدراسي

عدد المرات  نسبة الطالب عدد الطالب
 في األسبوع

المعدل 
 المتوفر

 الخدماتوصف 

    %  رياض األطفال

    %  (1الصف األول )

    %  (2الصف الثاني )

    %  (3الصف الثالث )

    %  (4الصف الرابع )

    %  (5الصف الخامس )

    %  (6الصف السادس )

    %  (7الصف السابع )

    %  (8الصف الثامن )

    %  (9الصف التاسع )

    %  (10الصف العاشر )

الصف الحادي عشر 

(11) 

 %    

الصف الثاني عشر 

(12) 

 %    

 

 ال نعم

   ؟TN ALL Corpsهل أنت مشترك في برنامج * 

   ؟TDOEهل تخطط لالستفادة من خدمات التدريس المجانية للمدارس الثانوية التي تقدمها إدارة * 

 الشؤون األكاديمية

https://www.tn.gov/education
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 البرامج الصيفية
والموارد اإلضافية التي تقدمها المنطقة التعليمية في  قانون تسريع تحصيل الطالبو الفاقد من الدراسة ميّز بينوصف موجز للبرامج الصيفية )

 (:تينيسي
 

 
 

 
 

 الصف الدراسي

عدد الطالب 
 المستفيدين

النسبة من إجمالي 
 الطالب المستفيدين

عدد 
األسابيع 

في 
 الصيف

عدد 
الساعات 

في 
 األسبوع

 
وصف 

 الخدمات

    %  االبتدائية

    %  اإلعدادية

    %  الثانوية

    %  االنتقال إلى الثانوية

 ال نعم

   للحصول على منحة المواصالت؟ TDOEهل تقدمت بطلب إلى إدارة * 

 

 

 معرفة القراءة والكتابة
  :  خطة المهارات التأسيسية في القراءة والكتابة في تينيسيرابط 

 

  إنفاق المبلغ المخطط له على... 

 
 

 الصف الدراسي

مواد تعليمية 
 معتمدة

 
 التطوير المهني

 
 

 الوصف

  $ $ األطفالما قبل رياض 

  $ $ االبتدائية

  $ $ اإلعدادية

  $ $ الثانوية

 ال نعم

   للتطوير المهني للمعلمين في )المرحلة االبتدائية(؟ Reading 360هل أنت مشارك في برنامج * 

   )المرحلة الثانوية(؟ 2022للمعرفة المتقدمة في القراءة والكتابة في صيف  Reading 360هل تخطط للمشاركة في برنامج * 

   ؟PK-12لشبكات تنفيذ المعرفة بالقراءة والكتابة للمرحلة  Reading 360هل أنت مشارك في برنامج * 

   لشبكات تنفيذ القراءة المبكرة؟ Reading 360هل أنت مشارك في برنامج * 

   ومؤسسة الحاكم للمعرفة المبكرة بالقراءة والكتابة؟ TDOEلدى إدارة  Ready4Kهل أنت مشارك في برنامج * 

   للمهارات التأسيسية لمعرفة القراءة والكتابة؟ Reading 360هل تستخدم مواد دعم وتكميل منهج برنامج * 

   المجانية؟ At-Home Decodableهل قدمت لألَُسر معلومات عن سلسلة كتب * 

   هل تستخدم جهاز الفحص الشامل المجاني المقدم للمناطق التعليمية؟* 

   للرياضيات )المرحلة االبتدائية(؟ TDOEهل تفكر في استخدام المواد التعليمية التكميلية المجانية من إدارة * 

   للتطوير المهني في الرياضيات ودعم التنفيذ والشبكات؟ TDOEهل تفكر في استخدام المواد المجانية من إدارة * 

 (يتبع ما سبق) الشؤون األكاديمية

https://www.tn.gov/education
https://www.tn.gov/education/top-links/2021-special-session-legislation.html
https://www.tn.gov/education/top-links/2021-special-session-legislation.html
https://www.tn.gov/education/top-links/2021-special-session-legislation.html
https://www.tn.gov/education/top-links/2021-special-session-legislation.html
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 غير ذلك: الشؤون األكاديمية
 

 

 

 

 العنصر

 

 
 

 
 مبلغ اإلنفاق

 

النتائج المتوقعة 
للطالب نتيجة لهذا 

 االستثمار

 

كيفية القياس الكمي 
لنتائج الطالب و/أو 

 نجاحهم

 

 

 

 وصف الخدمات

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

 (يتبع ما سبق) الشؤون األكاديمية

https://www.tn.gov/education
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سيتم تجهيز مدارس تينيسي لتلبية 

االحتياجات األكاديمية وغير 

األكاديمية لجميع الطالب من خالل 

تطوير فرص مسار وظيفي قوية 

وربط الطالب بالدعم في الوقت 

الفعلي. ويشمل ذلك استثمارات في 

مسارات محددة لجميع الطالب، 

كرة مرتبطة ومدارس ثانوية مبت

 بفرص وظيفية

وفصول دراسية متقدمة، ودعم متخصص 

 للطالب الذين يحتاجون إليه.
 

 

 

 

 

 

الضروري للحصول على تعليم عالي الجودة، بما في ذلك كيفية دعم  الدعم المرتبط بالمدرسةو استعداد الطالبوصف المخصصات االستراتيجية لدعم 

 حتياجات المنطقة التعليمية:المخصصات لالستثمارات المحددة في تقييم ا
 

 
 

 فرص المدارس اإلعدادية والثانوية
 وصف الخدمات اإلنفاق العنصر

( وصفوف APفرص المستوى المتقدم )
 الرصيد/التسجيل المزدوج

$ 
 

  $ االبتكار في المدرسة الثانوية

  $ األكاديمياإلرشاد 

  $ غير ذلك

 ال نعم

   هل حصلت على منحة المدرسة الثانوية المبتكرة؟* 

   ؟(ACTهل تستفيد أو تخطط لالستفادة من الدورات المجانية للتحضير المتحان الكلية األمريكية )* 

   المجاني والمتاح عبر اإلنترنت؟ AP Access for Allهل تستفيد أو تخطط لالستفادة من برنامج * 

   هل حصلت على منحة التوسع المبكر لمرحلة ما بعد الثانوية؟* 

   للمدرسة اإلعدادية؟ CTEو STEMهل حصلت على منحة * 

   ؟STEMهل حصلت على مسمى تخصص * 

   المجاني؟ Work Keysهل أنت مشارك في برنامج * 

   المجاني؟ STEAM Resource Hubهل تستفيد أو تخطط لالستفادة من برنامج * 

   من الحاكم؟ Civics Sealهل حصلت على منحة * 

   هل تخطط للمشاركة في شبكات علوم الكمبيوتر والمنح ذات الصلة؟* 

 استعداد الطالب

https://www.tn.gov/education
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 الفئات الخاصة
 

 

 

 

 العنصر

 

 

 

 اإلنفاق

 

النتائج المتوقعة 
للطالب نتيجة لهذا 

 االستثمار

 

 

 

 وصف الخدمات

 $ المحرومون اقتصاديًا
  

 $ الطالب ذوو اإلعاقات
  

 $ الطالب في دور الرعاية
  

 الطالب الذين يعانون من التشرد
$ 

  

 $ المهاجرون
  

 $ دعم السالمة العقلية
  

 $ غير ذلك
  

 ال نعم

   وحصلت عليها؟ TDOEهل تقدمت بطلب للحصول على منحة مدرسية لمعرفة أثر الصدمة النفسية من * 

   هل ستتلقى منحة تكميلية لخدمة الطالب الذين يعانون من التشرد؟* 

   ( وحصلت عليها لدعم أنشطة الصحة والعافية؟ELCوالمختبرية )هل تقدمت بطلب للحصول على منحة القدرات الوبائية * 

   دوالر(؟ 200000 - 100000هل تخطط للتقدم بطلب للحصول على منح للصحة العقلية )* 

   لدعم الطالب ذوي اإلعاقات؟ IDEAهل تقدمت بطلب للحصول على منحة شراكة * 

   ب الغائبين وإعادة إشراكهم؟هل تخطط لالستفادة من دعم الحضور لتحديد الطال* 
 

 أمور أخرى: استعداد الطالب
 

 

 

 

 العنصر

 

 
 

 
 مبلغ اإلنفاق

 

النتائج المتوقعة 
للطالب نتيجة لهذا 

 االستثمار

 

كيفية القياس الكمي 
لنتائج الطالب و/أو 

 نجاحهم

 

 

 

 وصف الخدمات

 
$ 

   

 
$ 

   

 
$ 

   

 
$ 

   

 
$ 

   

 (يتبع ما سبق) استعداد الطالب

https://www.tn.gov/education
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ستحدد والية تينيسي مساًرا جديًدا لمهنة 

التعليم. ويشمل ذلك استثمارات في برامج 

Grow Your Own  وشبكات

المعلمين والمسارات والتعويضات 

 االستراتيجية وجهود التوظيف.

 

 

 

، بما في ذلك كيفية دعم المخصصات لالستثمارات المحددة في لتوظيف المعلمين وموظفي المدرسة واستبقائهم ودعمهموصف التخصيصات اإلستراتيجية 

 تقييم احتياجات المنطقة التعليمية:
 

 
 

 

 
 

 العنصر

 

 
 

 اإلنفاق

 

 النتائج المتوقعة للطالب
 نتيجة لهذا االستثمار

 

 
 

 وصف الخدمات

   $ االستبقاء االستراتيجي للمعلمين

إنشاء نماذج مستدامة لتوظيف 
 المعلمين

 

$ 
  

   $ تقليل األعداد في الفصول

   $ غير ذلك
 

 ال نعم

   ؟Grow Your Ownهل أنت مشارك في برنامج * 

   ؟Aspiring Assistant Principal Networkهل أنت مشارك في برنامج * 

   ؟Diverse Leaders Networkهل أنت مشارك في برنامج * 

   ؟Rural Principal Networkهل أنت مشارك في برنامج * 

   ؟Turnaround Principal Networkهل أنت مشارك في برنامج * 

   ؟Principal Supervisor Network* هل أنت مشارك في برنامج 

   ؟(TASLهل أنت مشارك في أكاديمية تينيسي لقادة المدارس )* 

   ( اإلضافية؟ESLلدعم التربية الخاصة واإلنجليزية كلغة ثانية ) TDOEهل أنت مشارك في ِمنَح إدارة * 

   ( في تينيسي للمعلم و/أو المعلم البديل؟Teacher Job Connect( ورابط الوظائف للمعلم )Job Boardالوظائف )هل تستخدم مجلس * 

   أو استخدمته بشكل فعال؟ Best For All Centralهل شجعت على المشاركة في برنامج * 

 المعلمون
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 10صفحة 
 

 

 
 

 أمور أخرى: المعلمون
 

 

 

 

 العنصر

 

 
 

 
 مبلغ اإلنفاق

 

النتائج المتوقعة 
للطالب نتيجة لهذا 

 االستثمار

 

كيفية القياس الكمي 
لنتائج الطالب و/أو 

 نجاحهم

 

 

 

 وصف الخدمات

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

  
$ 

   

 
 
 
 
 
 
 
  

 
$ 

   

 (يتبع ما سبق) المعلمون
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 11صفحة 
 

 

 
 

 
 

 ، بما في ذلك كيفية دعم المخصصات لالستثمارات المحددة في تقييم احتياجات المنطقة:لتعزيز التوقعات الهيكليةوصف المخصصات االستراتيجية 
 

 
 

 

 

 

 العنصر

 

 
 

 
 مبلغ اإلنفاق

 
 

 النتائج المتوقعة للطالب
 نتيجة لهذا االستثمار

 

كيفية القياس الكمي 
لنتائج الطالب و/أو 

 نجاحهم

 

 

 

 وصف الخدمات

 
 التكنولوجيا

 

$ 
   

اإلنترنت عالي 

 السرعة

 

$ 
   

المساحات 

األكاديمية: 

 المنشآت*

 

$ 

   

المراقبة والتدقيق 

وجمع البيانات وإعداد 

 التقارير

 
$ 

   

 
 غير ذلك

 

$ 
   

 
 ال نعم

   ؟TDOEهل أنت مشارك في برنامج ِمنَح األجهزة الذي تطرحه إدارة * 

   ؟TDOEهل أنت مشارك في منحة االتصال التي تقدمها إدارة * 

 لزيادة سرعة اإلنترنت؟ T-Mobileوشركة  TDOEهل أنت مشارك في الشراكة بين إدارة * 

 
 
  

  

 األسس

https://www.tn.gov/education
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 12صفحة 
 

  أمور أخرى  
 المصممة لتسريع التحصيل الدراسي: االستراتيجيات اإلضافيةوصف 

 

 
 
 

 

 

 

 العنصر

 

 

 

 اإلنفاق

 
 

 النتائج المتوقعة للطالب
 نتيجة لهذا االستثمار

 

كيفية القياس الكمي 
لنتائج الطالب و/أو 

 نجاحهم

 

 

 

 وصف الخدمات

 $    

 $    

 $    

 $    

 $    

 

 اعتماد قوانين البنية التحتية و/أو مبادرات األموال المتبقية :خطط الطوارئ

. إذا حدث ذلك، فقد تحتاج ESSER 2.0مبلغًا مشابًها للمبلغ الوارد بموجب خطة  LEAإذا تم اعتماد قانون فيدرالي للبنية التحتية، يمكن أن تتلقى مؤسسات 

إلى هذا المصدر الجديد  3.0و/أو  2.0و ESSER 1.0بقًا في الميزانية للبنية التحتية في خطة المناطق التعليمية إلى تحويل األموال التي تم تخصيصها مس

. سيوفر ذلك قدًرا من الشفافية في عملية ESSERخطط طوارئ لكيفية إنفاق الرصيد المتبقي من أموال  LEAيجب أن يكون لدى مؤسسات  لذلك،للتمويل. 

غييرات بسرعة، بعد أن تكون قد أبلغت بالفعل عن نيتها، كما سيسمح ذلك بالحد من المخاوف المتعلقة بإعادة بإجراء ت LEAصنع القرار ويسمح لمؤسسات 

 األموال. يمكن أيًضا استخدام هذا التمويل بوصفه تمويل طارئ للمشاريع غير المنفق عليها أو التي لم يتم اإلنفاق عليها بشكل كاٍف.
 

 

 

 

 العنصر

 

 

 

 اإلنفاق

 

 
 المتوقعة للطالبالنتائج 

 نتيجة لهذا االستثمار

 

كيفية القياس الكمي 
لنتائج الطالب و/أو 

 نجاحهم

 

 

 

 وصف الخدمات

 $    

 $    

 $    

 $    

 $    
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 13صفحة 
 

  )يتبع ما سبق( أمور أخرى 
 

 المراقبة والتدقيق وإعداد التقارير 

كيف سترصد مخصصاتها بشكل فعال؛ وكيف ستجري عمليات تدقيق مؤقتة لضمان اإلنفاق المناسب لألموال؛ وكيف ستجمع  LEAيجب أن تحدد مؤسسة 

المطلوبة وتدير عناصر البيانات المطلوب عمل تقارير عنها؛ وكيف ستبلغ المجتمع بهذه المعلومات. يرجى العلم أن اإلدارة ستصدر إرشادات للعناصر 

المستوى الفيدرالي بمجرد أن توضحها إدارة التعليم األمريكية. تدرك اإلدارة أن هذا سيكون مطلبًا مهًما، وتشجع المناطق التعليمية على مستوى الوالية و

 خططها لهذا العمل في المساحة LEA% على األقل من قدرتها التمويلية للمراقبة والتدقيق وإعداد التقارير. يجب أن تحدد مؤسسات 1بشدة على تخصيص 

 المتوفرة أدناه.
 

 
 

 مشاركة األسرة والمجتمع

 وصناديق اإلغاثة األخرى. ESSERكيف تخطط للمشاركة بشكل هادف مع األَُسر والمجتمعات طوال فترة تمويل  LEAيجب أن تحدد مؤسسة 
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