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مبدأ التعلم العاشر: مجتمع التعلم

العالقات والتفاعالت المحترمة والصحیة واألخالقیة تخلق إحساساًحقیقیاً بالمجتمع. التواصل صریح وشفاف. یتم تحدید قیم 
المجتمع بوضوح ویتم العیش بھا بنشاط وتحدد ھویة متمیزة ومستدامة.

التقییم:

مجتمعات التعلم في مدرسة فرجینیا الدولیة الخاصة تعمل على ذلك ... (بناء / تحدید "كیف")
لقد أحرزنا تقدماً كبیراً في جمیع جوانب ھذه المرحلة ، ولكن ھناك مجال لمزید من النمو.



التصمیم المستقبلي: أین نرید أن نكون؟ ماذا سیفعل متعلمونا؟

من مارس 2020 حتى اآلن

سیتمكن متعلمینا من:
 فھم قوي والتزام بعالقات وتفاعالت محترمة وصحیة وأخالقیة مما یؤدي إلى مجتمع عالي األداء وقائم على القیم ؛1.
التصرف والتواصل بصدق وشفافیة ؛2.



التصمیم المستقبلي: أین نرید أن نكون؟ ماذا سیفعل متعلمونا؟

ما قبل كوفید - ما قبل مارس 2020

مجتمع التعلم في المدرسة سوف:
یبني ویعزز رؤیتنا ورسالتنا وقیمنا األساسیة وخططنا االستراتیجیة / التصمیم المستقبلي ؛1.
یشارك بشكل فعال ومناسب كشركاء في التعلم والحیاة المدرسیة لكل طالب ؛2.
یرحب بآراء جمیع األشخاص المعنیین والنظر فیھا بشكل كامل عند تشكیل استراتیجیات تحسین المدارس ؛3.
 كنتیجة للتواصل الفعال والشفاف سیكون المجتمع على اطالع خاصة فیما یتعلق بتعلم الطالب وتطورھم ؛4.
یتلقي تقاریر مستمرة وشاملة عن التقدم األكادیمي للطالب وعن التنمیة الشخصیة واالجتماعیة ؛5.
لھ تأثیرات إیجابیة للغایة على تعلم الطالب وتطورھم وإنجازاتھم من خالل المساھمات االجتماعیة المستمرة في المجتمعات 6.

المحلیة والوطنیة والدولیة ؛
یكون فخوراً بأن یكون جزءاً من مدرسة فرجینیا كمجتمع تعلیمي نابض بالحیاة وشامل وصحي.7.



الواقع الحالي: أین نحن اآلن؟ ماذا یفعل متعلمونا حالیا؟

من مارس 2020 حتى اآلن

قیم مدرستنا ھي جوھر المدرسة وھي أساس جمیع القرارات المتخذة. ھذا واضح في العملیات الیومیة التي تعمل فیھا -
المدرسة بطریقة سلسة وحیویة. منذ بدء جائحة كوفید 19 كان نھجنا القائم على القیم مفتاحاً لضمان أن مجتمع التعلم بأكملھ 

آمن ومشارك وصحي.
 كانت المدرسة متعاطفة للغایة تجاه مجتمع التعلم بأكملھ. كان التواصل المستمر مع أولیاء األمور فیما یتعلق برفاھیة أطفالھم -

والتحدیات في الوصول إلى المناھج الدراسیة والتحلي بالمرونة ومراعاة مشاعر اآلخرین نقطة تركیز وقوة ثابتة.
كانت المشاركة المنتظمة مع الموظفین باإلضافة إلى "وقت النشاط والرفاھیة" للمعلمین كل یوم خمیس مفیدة للغایة في تعزیز -

الصحة واللیاقة وتحمل المسؤولیة عن صحة الموظفین ورفاھھم خالل ساعات عملھم.



الواقع الحالي: أین نحن اآلن؟ ماذا یفعل متعلمونا حالیا؟

من مارس 2020 حتى اآلن

یتم اتباع جدول زمني یسمح للطالب بأخذ "فترات راحة ذھنیة بعیداً عن الشاشة" وتتم مراجعتھ باستمرار مع أخذ مالحظات -
الطالب وأولیاء األمور والمعلمین بعین اإلعتبار.

یضمن إدخال "جلسات المساعدة" في الجدول الزمني أن یتلقى الطالب دعماً جیداً بعد الجدول الزمني لیومھم المعتاد.-
یتم السعي للحصول على آراء واقتراحات المعلمین واحترامھا وتنفیذھا لتحقیق أفضل المصالح والتأثیر على مجتمع التعلم.-
یتم جمع مالحظات أصحاب المصلحة بشكٍل منتظم ومناقشتھا في اجتماعات فریق القیادة العلیا واجتماعات األقسام ویتم -

مشاركتھا مع األشخاص المناسبین. تتم قراءة التعلیقات بعنایة للتأكد من مناقشة نقاط عدم الرضا بشكل أكبر واتخاذ 
اإلجراءات في مصلحة الطالب.

تتیح اجتماعات أولیاء األمور مع المدرسین االفتراضیة الفردیة الفرصة لألولیاء األمور لمناقشة الخطط المتعلقة بنتائج -
الطالب.



الواقع الحالي: أین نحن اآلن؟ ماذا یفعل متعلمونا حالیا؟

من مارس 2020 حتى اآلن

یعقد القادة اجتماعات افتراضیة متواترة مع المعلمین لتقدیم خطط المدرسة للحصول على مالحظاتھم وتعلیقاتھم ومن ثم -
یقومون بتعدیل الخطط وفقاً للمالحظات المقّدمة.

في مجتمع التعلم لدینا ، یتقبل أولیاء األمور مبادرات وخطط المدرسة ویدعمونھا.-
الموظفون شدیدو التركیز والتنظیم وااللتزام ویعملون كنماذج یحتذى بھا مع مستویات عالیة من االحتراف. الطالب -

محترمون ومسؤولون ویظھرون مستویات عالیة من المشاركة ویفخرون جداً بأن یكونوا جزءاً من مجتمع التعلم.
تتسم المدرسة وتحافظ على مستویات عالیة من المرونة تجاه احتیاجات أولیاء األمور دون المساومة على جودة التعلیم وھذا -

یضمن الحفاظ على الطالب الحالیین ویجذب عائالت جدیدة.
مجتمع التعلم لدینا ھو أحد نقاط القوة الرئیسیة في المدرسة.-



الواقع الحالي: أین نحن اآلن؟ ماذا یفعل متعلمونا حالیا؟

ما قبل كوفید - ما قبل مارس 2020

إن أولیاء األمور وأعضاء المجتمع یدعمون المدرسة والمدیر وفریق القیادة بشكٍل كبیر.-
إن سیاسة الباب المفتوح التي یترأسھا المدیر والقیادة العلیا تشجع وتعزز مشاركة أولیاء األمور.-
ترّكز المدرسة على إشراك أولیاء األمور كشركاء في رحلة تعلم طالبھم. ھناك حضور ملحوظ من قبل أولیاء األمور في -

جمیع المراحل في جلسات المعلومات واالستشارة .
تستخدم المدرسة مجموعة من طرق االتصال الفعالة التي تلبي احتیاجات أولیاء األمور الذین یفضلون التواصل عبر -

التكنولوجیا باإلضافة إلى الوسائل التقلیدیة. نتیجة للتواصل الفعال فإن أولیاء األمور على علم بكل المستجدات والمعلومات 
التي تتعلق بتعلم طالبھم وتطورھم باستمرار. وتضمن إدارة المدرسة أن كل المعلومات مرسلة باللغتین العربیة أو 

اإلنجلیزیة.



الواقع الحالي: أین نحن اآلن؟ ماذا یفعل متعلمونا حالیا؟

ما قبل كوفید - ما قبل مارس 2020

إن أولیاء األمور ھم شركاء ذات صالحیات خاصًة إذا كان طالبھم ذوي احتیاجات تعلیمیة خاصة أو بحاجة إلى -
استراتیجیات تدخل أو إلى تشجیع أو مكافأة على التقدم و / أو اإلنجاز.

تقاریر التقدم األكادیمي للطالب مستمرة وشاملة. یتلقى أولیاء األمور تقاریر التقدم مرتین خالل الفصل الدراسي. تنقل -
استراتیجیات إعداد التقاریر بوضوح جمیع جوانب إنجازات الطالب ومجاالت التحسین والخطوات التالیة في تعلمھم.

تعمل الشراكات المحلیة والوطنیة والدولیة واسعة النطاق والفعالة  بما في ذلك مع المدارس األخرى على إثراء تعلم الطالب -
وتطورھم وإنجازاتھم بشكل كبیر.



الواقع الحالي: أین نحن اآلن؟ ماذا یفعل متعلمونا حالیا؟

ما قبل كوفید - ما قبل مارس 2020

إن المدرسة والمجتمع المدرسي في شراكة قویة لتعزیز تنمیة طالبنا. تقدم العالقات مع المدارس والمنظمات األخرى مساھمات 
اجتماعیة كبیرة ومستمرة للمجتمعات المحلیة والوطنیة والدولیة. على سبیل المثال:

مبادرات الھالل األحمر-
معسكر الفضاء التابع لناسا-
ریجنت للتدریب والمعسكرات الریاضیة-
الرحالت المیدانیة المحلیة والدولیة والروابط-
الھیئات والشركات المحلیة (الشرطة االجتماعیة، الدفاع المدني ، المسعفین ، مصنع الصافي ، إلخ) الضیوف المحلیین -

والدولیین
العالقات الجامعیة والوظیفیة (مؤسسة النجاح التعلیمیة، جیتكس ، إلخ)-



خطط التعلم - كیف سنسد الثغرات؟ ماذا ستكون أعمالنا الرئیسیة؟

من مارس 2020 حتى اآلن

مراجعة كاملة لرؤیة مدرستنا ورسالتھا والقیم األساسیة واألھداف والخطط اإلستراتیجیة / التصمیم المستقبلي من أجل تقدیم 1.

قیادة مدرسیة فعالة ومتماسكة للغایة ؛

التأكد من أن مدرستنا ھي مجتمع تعلیمي عالي األداء وقائم على القیم ؛2.



خطط التعلم - كیف سنسد الثغرات؟ ماذا ستكون أعمالنا الرئیسیة؟

ما قبل كوفید - ما قبل مارس 2020

التأكد من أن المدرسة تقدم مساھمات اجتماعیة منتظمة للمجتمعات المحلیة والوطنیة والدولیة.-
إنشاء وترسیخ شراكات محلیة ووطنیة ودولیة فعالة ، بما في ذلك شراكات مع المدارس األخرى لھا آثار إیجابیة على تعلم -

الطالب وتطورھم وإنجازاتھم.
تطویر االستبیانات التي تؤدي إلى تحسین نتائج الطالب وخبراتھم التعلیمیة وصوت/ آراء الطالب ومراجعة أو إعادة النظر -

في الرسالة والرؤیة والقیم وتعریف التعلم ؛
تقییم وتعزیز أنظمة االتصال لضمان التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة-


