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 العامة إلنفاق أموال صندوق اإلغاثة الفيدرال   ESSER 3.0ملحق خطة 

 إرشادات الملحق 

ن عىل المؤسسات التعليمية المحلية ) ي كل 2023سبتمبر  30العامة كل ستة أشهر حتى  ESSER 3.0( تحديث خطة LEAيتعي 
. وفن

ي  LEAمرة، ال بد أن تسىع مؤسسات 
إىل الحصول عىل آراء الجماهب  بشأن الخطة وأي تعديالت عليها وال بد أن تأخذ هذه اآلراء فن

 االعتبار. 

ي " ePlanالملحق وتتوىل رفعه عىل منصة  LEAال بد أن تستكمل كل مؤسسة  
" )مكتبة مستندات LEA Document Libraryفن

اير و 1( )بتاري    خ LEAمؤسسات  ا أن تنشر مؤسسة  27فبر
ً
. وكما كان الحال  LEAأغسطس(. ال بد أيض ي

ونن الملحق عىل موقعها اإللكبى

ها عىل أثناء وضع الخطة، ال بد أن تستند التعديالت إىل آراء المجتمع وأن تتم مراجعتها والموافقة عليها من الهيئة اإلدا رية قبل نشر

ي المتاح للجمهور. الهدف من الخطة هو توفب  الشفافية ألصحاب المصلحة.  LEAموقع مؤسسة 
ونن  اإللكبى

 يرجر مراعاة ما يىلي عند استكمال الملحق: 

: خطة  • ي صفحة الملخص، يجب أن تكون المبالغ اإلجمالية لكل صندوق إغاثة كما يىلي
 ESSER 2.0و ESSER 1.0فن

 تحسب مبالغ المخصصات. و  ESSER 3.0و

ي المستند.  LEAال بد أن تجيب مؤسسة  •
 عىل جميع األسئلة الواردة فن

ي خطة الصحة    •
ي مشاركة أصحاب المصلحة بشكل وثيق مع مشاركة أصحاب المصلحة فن

يجب أن تتوافق اإلجابات فن

 والسالمة. 

صحاب المصلحة. واألمثلة عىل ذلك قد  من أنها استعانت بنماذج مشاركة متعددة تقدمها أل  LEAيجب أن تتأكد مؤسسة  •

اضية، واالجتماعات المفتوحة، أو فرص المشاركة الشاملة   تشمل االستبيانات، واجتماعات اللجان الحضورية أو االفبى

 األخرى. 

ك هيئات   • ي مشاورات هادفة أثناء صياغة الخطة.   LEAيجب أن تشر
 كافة المجموعات المؤهلة المحددة فن

 للبنية التكوينية الطالب. عىل سبيل المثال، إذا كان الطالب ذوو    •
ً
ن ممثال يجب أن يكون عدد أصحاب المصلحة المشاركي 

ي المائة من الطالب، فيجب أن يتوىل  15اإلعاقات يشكلون 
ي المائة من ال 20إىل   10فن

ن تمثيل تلك المجموعة  فن مستجيبي 

 الفرعية. 

 تأكد من إتمام مشاركة أصحاب المصلحة قبل وضع الخطة أو تعديلها.   •

ها عىل المأل.  •  تتطلب الخطط موافقة المجلس المحىلي ونشر

، والسىعي للحصول 2023سبتمبر  30العامة عىل األقل مرة كل ستة أشهر حتى  ESSERمن تحديث خطة  LEAال بد لهيئات   •

ي االعتبار. 
 عىل آراء الجماهب  بشأن الخطة وأي تعديالت وأخذ هذه اآلراء فن

نت بلغة يمكن ألولياء األمور/مقدمي   LEA( ُيلِزم هيئات ARPإن قانون خطة اإلنقاذ األمريكية )  • بنشر الخطط عبر اإلنبى

ي االرعاية 
ية، فال بد من توفب  لفهمها، أو إذا لم يكن من العمىلي توفب  ترجمات مكتوبة إىل فرد قدراته محدودة فن ن لغة اإلنجلب 

ا من تقديم الخطة بتنسيق بديل يمكن الوصول إليه، عند الطلب، من وىلي أمر لديه إعاقة عىل 
ً
ترجمة شفهية. ال بد أيض

ن ذوي اإل  ي قانون األمريكيي 
 عاقات. النحو المحدد فن
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 العامة إلنفاق أموال صندوق اإلغاثة الفيدرال   ESSER 3.0ملحق خطة 

( لعام  ARP( بموجب قانون خطة اإلنقاذ األمريكية )ESSER 3.0للمدارس االبتدائية والثانوية )  3.0إن صندوق اإلغاثة الطارئة 

م إىل الواليات والمؤسسات التعليمية المحلية . يساعد 2021مارس  11، صدر بتاري    خ  117-2، القانون العام 2021
َّ
التمويل الُمقد

(LEAs .ي بلدنا
وس كورونا عىل الطالب فن ي إعادة فتح المدارس بأمان والحفاظ عليها ومعالجة تأثب  جائحة فب 

 ( فن

ي خريف  
لجمهور. ُوضَعت الخطة العامة إلنفاق أموال صندوق اإلغاثة الفيدراىلي وجعلتها متاحة ل LEA، وضعت هيئات 2021فن

جميع الخطط بالتشاور العام الهادف مع مجموعات أصحاب المصلحة. وكما كان الحال أثناء وضع الخطة، ال بد أن تستند التعديالت 

ها عىل موقع مؤسسة  ي المتاح للجمهور.  LEAإىل آراء المجتمع وأن تتم مراجعتها والموافقة عليها من الهيئة اإلدارية قبل نشر
ونن  اإللكبى

 تهدف المعلومات التالية إىل تحديث معلومات أصحاب المصلحة وتلبية المتطلبات. 

 

 معلومات عامة 

ي والية تينيسي )LEAاسم المؤسسة التعليمية المحلية ) 
  ( TPCSC(: لجنة المدارس العامة المستقلة فن

  مدير المدارس )االسم(: تيس ستوفال 

ي هاريل ESSERمدير تمويل 
  )االسم(: ميالنن

  James Robertson Parkway, 5th Flr Davy Crockett Tower, Nashville, TN 37243 500العنوان: 

  commission-school-charter-public-www.tn.gov/tnموقع المنطقة:              615-532-6245رقم الهاتف: 

اير   1تاري    خ الملحق:    2022فبر

 

: إجماىلي  ن  1,747 الطالب المسجلي 

مة: 
َّ
 12إىل  9، ومن الصف 7من الروضة إىل الصف  الصفوف الُمقد

 4 عدد المدارس: 

 

 التمويل 

 ESSER 1.0 : 152,823.89مخصصات 

 ESSER 2.0 : 1,711,662.53مخصصات 

 ESSER 3.0 : 3,844,150.89مخصصات 

 5,708,637.31 إجمال  المخصصات: 
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انيةملخص  ز  المي 

  ESSER 1.0 ESSER 2.0 ESSER 3.0 

الشؤون 

 األكاديمية

 90,000.00   الدروس الخصوصية

امج الصيفية  243,300.00 99,570.00  البر

 41,099.81   القراءة المبكرة 

 212,972.50  36,253.77 التدخالت

 134,975.00 179,105.00 3,000.00 أمور أخرى

 722,347.31 278,675.00 39,253.77 المجموع

     

استعداد  

 الطالب

( APصفوف المستوى المتقدم )

وصفوف الرصيد/التسجيل  

 المزدوج 

   

ي المدرسة الثانوية 
    االبتكار فن

    اإلرشاد األكاديمي 

 453,416.42 297,358.13 15,900.00 الفئات الخاصة 

 516,437.58 95,000.00 34,660.00 الصحة العقلية 

 21,109.00 49,025.00  أمور أخرى

 990,963.00 441,383.13 50,560.00 المجموع

     

 المعلمون

ن  ي للمعلمي  اتيجر  185,071.25   االستبقاء االسبى

    Grow Your Ownبرنامج 

ي الفصول
 701,162.00   تقليل األعداد فن

    أمور أخرى

 886,233.25   المجموع

     

 األسس

 311,794.38 236,102.02 53,599.48 التكنولوجيا

نت عاىلي الشعة      اإلنبى

 85,000 605,732.10  المساحات األكاديمية )المرافق( 

 181,999.89   التدقيق وإعداد التقارير 

 665,813.06 149,770.28 9,410.64 أمور أخرى

 1,244,607.33 991,604.40 63,010.12 المجموع

     

 3,844,150.89 1,711,662.53 152,823.89 اإلجمال  
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 الشؤون األكاديمية

اتيجية لتشي    ع  .1 ي تقييم التحصيل األكاديم  ِصف المخصصات اإلسبى
ي ذلك كيفية دعم المخصصات لالستثمارات المحددة فن

، بما فن

 احتياجات المنطقة: 

ي والية تينيسي )تعطي لجنة المدارس 
( األولوية الستقاللية مدارسنا المستقلة المعتمدة الستثمار أموال  TPCSCالعامة المستقلة فن

ESSER   ي مجتمعاتهم المدرسية. تم تخصيص أموال المنطقة
ي لالستجابة لالحتياجات المحددة للطالب فن اتيجر بشكل اسبى

( : امج حسب المدرسة(، )  ( برامج التدريس )تختلف1التعليمية بشكل عام لما يىلي ( المواد التعليمية 2الخطط الخاصة بهذه البر

( المناهج الشاملة وخدمات تخطيط التدخل. كما هو الحال بالنسبة 4المتدخلون )( 3)تشمل مواد دعم القراءة المبكرة(، )

ي جميع أنحاء الوالية، شهدت المدارس المعتمدة من 
ي نتائ TPCSCللمدارس األخرى فن

ا فن
ً
ج تحصيل الطالب خالل العام انخفاض

 ، وتهدف هذه االستثمارات إىل معالجة هذه الفجوات. 2021- 2020الدراسي 

 

ي فئة "أمور أخرى" .2
 ِصف المبادرات الموجودة فن

ة بمعرفة القراءة والكتابة وتقييم المناهج الدراسية والتخطيط والتصميم  تتضمن فئة "أمور أخرى" مناهًجا إضافية لتنمية الخبر

ي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد. باإل 
ي لتلبية احتياجات التعلم التى

 ضافة إىل التطوير المهتن

 

 استعداد الطالب

اتيجية لدعم  .1 وري للحصول عىل تعليم عاىلي الجودة،   استعداد الطالبوصف المخصصات اإلسبى
والدعم المرتبط بالمدرسة الضن

ي تقييم احتياجات المنطقة التعليمية: 
ي ذلك كيفية دعم المخصصات لالستثمارات المحددة فن

 بما فن

( : ي وسط جائحة 1تم تخصيص أموال المنطقة بشكل عام لما يىلي
( االستجابة الحتياجات الصحة العقلية المستمرة للطالب فن

ي الحضور واالنضباط واألداء األكاديمي للطالب ذوي اإلعاقات والطالب متعددي 2وبعدها، ) 19-كوفيد
( تحديد الفجوات فن

ن استعداد الطالب  ACTحضب  المتحان  ( زيادة فرص الت3اللغات واالستجابة لها، ) وفرص تعويض الدرجات المفقودة لتحسي 

د للتصدي للعوائق الجديدة 4لفرص ما بعد المرحلة الثانوية، ) ( توفب  الخدمات الشاملة المطلوبة للطالب الذين يعانون من التشر

 أمام الحصول عىل تعليم عاىلي الجودة. 

 

ي فئة "أمو  .2
 ر أخرى"ِصف المبادرات الموجودة فن

ية عالية الجودة المتحان  واستهداف احتياجات  ACTلزيادة نتائج  ACTسيتم استخدام األموال لنشر وإدارة عدة برامج تحضب 

 التعلم، باإلضافة إىل توفب  فرص تعويض الدرجات المفقودة. 

 

 المعلمون 

اتيجية  .1   المدرسة صف المخصصات اإلسبى
ز وموظفز ي ذلك كيفية دعم واستبقائهم ودعمهم لتوظيف المعلمي 

، بما فن

ي تقييم احتياجات المنطقة التعليمية: 
 المخصصات لالستثمارات المحددة فن

ي )1تم تخصيص أموال المنطقة بتم تخصيص أموال المنطقة بشكل عام لما يىلي )
( تقليل عدد 2( التدريب التعليمي والتطوير المهتن

ي الصف )
ن الدعم شبه 3الطالب فن ي )( تحسي 

 ( المناهج الشاملة وخدمات تخطيط التدخل. 4المهتن
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ي فئة "أمور أخرى" .2
 ِصف المبادرات الموجودة فن

 ال ينطبق. 

 

 األسس

اتيجية  .1 ي  لتعزيز التوقعات الهيكليةصف المخصصات اإلسبى
ي ذلك كيفية دعم المخصصات لالستثمارات المحددة فن

، بما فن

 تقييم احتياجات المنطقة: 

صصت 
ُ
ن سالمة المرافق من خالل زيادة المساحة الصالحة  1األموال اإلجمالية للمنطقة التعليمية لكل من )خ ( تحسي 

ن تدفق الهواء، وزيادة الوصول إىل الممرضات ومحطات غسل اليدين والتعقيم،   ، وتحسي  لالستخدام لتعزيز التباعد االجتماعي

ن والعائالت ( الحفاظ عىل الوصو 2وزيادة تواتر خدمات الحراسة، )  ي للموظفي 
ل الفردي ألجهزة تعلم الطالب والدعم الفتن

ن للمدارس لضمان االستخدام المناسب 3لضمان الوصول إىل الموارد التعليمية الرئيسية،  ) اف والدعم الالزمي  ( توفب  اإلشر

ا للتقارير الفيدرالية وتقارير الوالية والمراقبة و متطلبات التدقيق
ً
 . ألموال اإلغاثة وفق

 

ي فئة "أمور أخرى" .2
 ِصف المبادرات الموجودة فن

لتشغيل المدارس مثل معدات الوقاية   CDC( األدوات والمواد الالزمة لتنفيذ توجيهات مراكز 1تشمل فئة "أمور أخرى": 

ي 3( خدمات التمريض، 2الشخصية ومعدات الفحص، 
( مواصالت إضافية لدعم مبادرات الحضور والتباعد االجتماعي فن

ي المدارس. 4الحافالت المدرسية، 
 ( وسائل دعم لعمال النظافة للمحافظة عىل النظافة فن

 

 المراقبة والتدقيق وإعداد التقارير 

ي رصد مخصصاتها بشكل فعال؛ وكيف تجري عمليات تدقيق مؤقتة لضمان اإلنفاق المناسب  LEAف تستمر مؤسسة حدد كي  .1
فن

 لألموال؛ وكيف تجمع وتدير عنارص البيانات المطلوب عمل تقارير عنها؛ وكيف تبلغ المجتمع بهذه المعلومات. 

ن سيدعمون تقارير  TPCSCتضم لجنة   امج الفيدرالية ، وهم: مدير البر ESSERحالًيا ثالثة أفراد أساسيي  امج المالية، ومنسق البر
اف عىل جميع أموال منحة  امج المالية مسؤول عن المراقبة واإلشر والفئات الخاصة، ومدير الشؤون المالية والعمليات. مدير البر

ESSER لقد خصصنا ما يقرب من . نشطة % من راتب هذا الفرد أل 50، وطلبات التعويض، ومراجعة متطلبات االمتثال الماىلي
ESSER ي وإدارة التقارير

نامج اإلضافن اف عىل البر امج الفيدرالية والفئات الخاصة الدعم من خالل مراجعة اإلشر . سيقدم منسق البر

اف، باإلضافة إىل عمل  وع، والتدقيق، وجهود اإلشر امج. كما سيدعم مدير الشؤون المالية والعمليات مراقبة المشر القائمة عىل البر
اك المجتمعا  ت. إشر

 

امج منحة   ي عمليات المراقبة الحالية للجنة  ESSERسيتوىل الفريق إجراء رصد موقىعي لبر
 فن
ً
عىل األقل سنوًيا. وسيكون هذا مشموال

ي المنح األخرى، ولكن باعتبارات ومتطلبات إضافية مرتبطة بشكل خاص بأموال اإلغاثة. المدارس ُملَزمة بتقديم  
المستعملة فن

ي عىل ا
اف إضافن  ستخدام األموال. تحديثات ووثائق داعمة بشكل منتظم مع طلبات السداد لتوفب  إشر
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ي مؤسسة  .2 ة للطالب لمعالجة فاقد  ESSER 3.0بالمائة من أموال  20متطلبات إنفاق  LEAصف كيف ستلتر عىل الخدمات المباشر

ي برنامج 
اك فن  . TN ALL Corpsالدراسة أو لبيان االشبى

ي برنامج 
% عىل األقل من 25ونطلب باإلضافة إىل ذلك من جميع المدارس أن تخصص  TN ALL Corpsنحن نشارك فن

 مخصصات المدارس لمعالجة فاقد الدراسة. 

 

 مشاركة األرسة والمجتمع 

ي تطوير الخطة المنقحة.  LEAصف كيف شاركت مؤسسة   .1
ي التشاور الهادف مع أصحاب المصلحة فن

 فن

ي والية تينيسي )
ي التواصل مع العائالت والمجتمعات وأصحاب المصلحة TPCSCستستمر لجنة المدارس العامة المستقلة فن

( فن

. لقد جعلنا المدارس مسؤولة عن الحفاظ عىل المشاورات بشكل منتظم مع ESSERمن خالل وسائل متنوعة طوال مدة منحة 

المراجعة،  لإلغاثة وأثناء تحديث خطط اإلنفاق. قبل إتمام هذه ESSERمجتمعات أصحاب المصلحة أثناء إنفاقهم أموال منحة 

:  TPCSCفعلت لجنة   ما يىلي

تنا اإلخبارية لطلب التعليقات - ي نشر
نت وفن ا ألصحاب المصلحة عىل موقعنا عىل اإلنبى

ً
 أصدرت استبيان

 خصصت ساعات عمل مفتوحة للحصول عىل تعليقات من أصحاب المصلحة -

ي المدارس والشبكات خالل نقاط التواصل المنتظمة -
 تواصلت مع موظفن

ي اجتماع اللجنة رب  ع السنوي الخاص بنا مع إعطاء فرص للتعليقات من الجماهب  وعبر البث  ESSERناقشت ملحق   -
فن

 .  المباشر

 

كت مؤسسة   .2 % من إجماىلي أصحاب المصلحة وقارن ذلك باإلجابات الواردة بشأن تطوير 10ما ال يقل عن  LEAصف كيف أشر

 الخطة المنقحة. 

ة من جميع فرق المدارس، وتتبعنا جميع التعليقات المرسلة والمدمجة.    لقد تأكدنا من تلقينا لتحديثات مباشر

 

كت مؤسسة   .3  مجموعة من أصحاب المصلحة تمثل التنوع.  LEAصف كيف أشر

اضية أو حضورية لجمهور متنوع من أصحا ي اجتماعات افبى
ي تم توفب  استبيانات، وخيارات تقديم تعليقات فن

ب المصلحة، بما فن

 ذلك: 

بية الخاصة وموظفو شبكة الميثاق -  المعلمون والمسؤولون ومعلمو البى

 المفوضون -

 المنظمات المعنية بالدعوة -

 أولياء األمور واألش والجمهور -
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اضية،   LEAصف كيف استخدمت مؤسسة   .4 ا متعددة للمشاركة )مثل االستبيانات، واالجتماعات الحضورية أو االفبى
ً
أنماط

ي تطوير الخطة المنقحة. 
 واالجتماعات المفتوحة( للحصول عىل آراء أصحاب المصلحة فن

:   TPCSCقبل إتمام هذه المراجعة، فعلت لجنة   ما يىلي

ا ألصحاب المصلحة عىل موقعنا عىل  -
ً
تنا اإلخبارية لطلب اآلراءأصدرت استبيان ي نشر

نت وفن  اإلنبى

 خصصت ساعات عمل مفتوحة للحصول عىل تعليقات من أصحاب المصلحة -

ي المدارس والشبكات خالل نقاط التواصل المنتظمة -
 تواصلت مع موظفن

ي اجتماع اللجنة رب  ع السنوي الخاص بنا مع إعطاء فرص للتعليقات من الجماهب  وعبر  ESSERناقشت ملحق   -
البث فن

 .  المباشر

 


