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 قسم مدرسة فيرجينيا التعليمية

 خطة اإلنفاق LEA ARP ESSER / شعبة

  

 مقدمة

  

لبيانات التقييم الوطني للتقدم التعليمي لعام  ملخص في 24 أكتوبر 2022 ، قدم الحاكم جلين يونغكين وقادة التعليم بالوالية للجمهور أ

إن التزامنا تجاه أطفال  .2022 لفيرجينيا. تشير البيانات إلى أن والية فرجينيا شهدت أكبر انخفاض في القراءة والرياضيات في البالد

هو خطة عمل من سبع خطوات لعكس المسار الهبوطي المتمثل في انخفاض اإلنجاز والتأكد من أن جميع األطفال في فرجينيا  فرجينيا

 .لديهم األدوات وهيكل الدعم للعودة إلى المسار الصحيح

  

الطوارئ في اإلجراء السابع من خطة العمل ، يتحدى الحاكم يونغكين أقسام المدرسة إلنفاق جميع األموال المتبقية من اإلغاثة في حاالت 

على الجهود التي أثبتت جدواها الستعادة التعلم مثل: استكمال التعلم من خالل التعليم قبل  (ESSER) للمدارس االبتدائية والثانوية

المدرسة وبعد المدرسة وفي عطالت نهاية األسبوع ، وفي الصيف تقديم الدعم المباشر لألسر للوصول إلى الدروس الخصوصية ؛ تمديد 

دراسي ؛ ومكافأة المعلمين والمدارس التي لها تأثير أكبر على تعلم الطالب من خالل مكافآت األداء. يوجه اإلجراء السابع أيًضا العام ال

مشرف الوالية على التعليمات العامة إلى مطالبة جميع أقسام المدرسة بإعادة إشراك الجمهور في التشاور وتحديث خطط إنفاق خطة 

 .2022 ديسمبر 31 كما هو مطلوب مبدئيًا بموجب اللوائح الفيدرالية ، بحلول ، ESSER (ARP) اإلنقاذ األمريكية

  

إكمال جميع أقسام هذا  (LEA) يجب على كل قسم مدرسي / وكالة تعليمية محلية ، ARP ESSER لتلبية متطلبات تحديث خطة إنفاق

. سيراقب مكتب برامج اإلغاثة 2022ديسمبر  31لكتروني بحلول اإل LEA النموذج. يجب إتاحة النموذج المكتمل للجمهور على موقع

ومواءمة الخطط المحدثة مع تطبيقات هيئات التعليم  LEA الوبائية الفيدرالية النشر العام للخطط المحدثة على مواقع الويب الخاصة بـ

 يجب توجيه األسئلة حول هذا النموذج إلى . ARP ESSER المحلية للحصول على أموال

vdoefederalrelief@doe.virginia.gov.     
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https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0014JjpKDiHKHC0oHBGsT7bS4JnO-VNzCIKQ567cgPduTGPsKN9SpZbclmMxtxFuIb54w7UmO5skHFOttgRwVOnusFmKFmhULaicTyrRQPvNWsOJB2cR2V9xH38S70awF2iWp68DPA-tUUBGxrzRIdwbudI_39XJ5cN0g3XT6brSf3eImZOdTK8un76pj7gKkc4GAJw2_FTCjMi6zO3H8PnkESzY9vXi-yNT3cHC2FszYR6TxxUZirYEH5X5j6AMeJu7hoNaX8Keb0=&c=9rYmE4EWP6YpHezmFHNeOEPAuiZihCO4I_BTLS9XkM8E9Tvd3zG2Cg==&ch=w-YC4b5DSArReKDAhxjxqkPEnIgScwD9NiGF4Cukm_Gyo6hYhopKwg==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0014JjpKDiHKHC0oHBGsT7bS4JnO-VNzCIKQ567cgPduTGPsKN9SpZbclmMxtxFuIb54w7UmO5skHFOttgRwVOnusFmKFmhULaicTyrRQPvNWsOJB2cR2V9xH38S70awF2iWp68DPA-tUUBGxrzRIdwbudI_39XJ5cN0g3XT6brSf3eImZOdTK8un76pj7gKkc4GAJw2_FTCjMi6zO3H8PnkESzY9vXi-yNT3cHC2FszYR6TxxUZirYEH5X5j6AMeJu7hoNaX8Keb0=&c=9rYmE4EWP6YpHezmFHNeOEPAuiZihCO4I_BTLS9XkM8E9Tvd3zG2Cg==&ch=w-YC4b5DSArReKDAhxjxqkPEnIgScwD9NiGF4Cukm_Gyo6hYhopKwg==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0014JjpKDiHKHC0oHBGsT7bS4JnO-VNzCIKQ567cgPduTGPsKN9SpZbclmMxtxFuIb54w7UmO5skHFOttgRwVOnusFmKFmhULaicTyrRQPvNWsOJB2cR2V9xH38S70awF2iWp68DPA-tUUBGxrzRIdwbudI_39XJ5cN0g3XT6brSf3eImZOdTK8un76pj7gKkc4GAJw2_FTCjMi6zO3H8PnkESzY9vXi-yNT3cHC2FszYR6TxxUZirYEH5X5j6AMeJu7hoNaX8Keb0=&c=9rYmE4EWP6YpHezmFHNeOEPAuiZihCO4I_BTLS9XkM8E9Tvd3zG2Cg==&ch=w-YC4b5DSArReKDAhxjxqkPEnIgScwD9NiGF4Cukm_Gyo6hYhopKwg==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0014JjpKDiHKHC0oHBGsT7bS4JnO-VNzCIKQ567cgPduTGPsKN9SpZbclmMxtxFuIb54w7UmO5skHFOttgRwVOnusFmKFmhULaicTyrRQPvNWsOJB2cR2V9xH38S70awF2iWp68DPA-tUUBGxrzRIdwbudI_39XJ5cN0g3XT6brSf3eImZOdTK8un76pj7gKkc4GAJw2_FTCjMi6zO3H8PnkESzY9vXi-yNT3cHC2FszYR6TxxUZirYEH5X5j6AMeJu7hoNaX8Keb0=&c=9rYmE4EWP6YpHezmFHNeOEPAuiZihCO4I_BTLS9XkM8E9Tvd3zG2Cg==&ch=w-YC4b5DSArReKDAhxjxqkPEnIgScwD9NiGF4Cukm_Gyo6hYhopKwg==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0014JjpKDiHKHC0oHBGsT7bS4JnO-VNzCIKQ567cgPduTGPsKN9SpZbclmMxtxFuIb54w7UmO5skHFOttgRwVOnusFmKFmhULaicTyrRQPvNWsOJB2cR2V9xH38S70awF2iWp68DPA-tUUBGxrzRIdwbudI_39XJ5cN0g3XT6brSf3eImZOdTK8un76pj7gKkc4GAJw2_FTCjMi6zO3H8PnkESzY9vXi-yNT3cHC2FszYR6TxxUZirYEH5X5j6AMeJu7hoNaX8Keb0=&c=9rYmE4EWP6YpHezmFHNeOEPAuiZihCO4I_BTLS9XkM8E9Tvd3zG2Cg==&ch=w-YC4b5DSArReKDAhxjxqkPEnIgScwD9NiGF4Cukm_Gyo6hYhopKwg==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0014JjpKDiHKHC0oHBGsT7bS4JnO-VNzCIKQ567cgPduTGPsKN9SpZbclmMxtxFuIb54w7UmO5skHFOttgRwVOnusFmKFmhULaicTyrRQPvNWsOJB2cR2V9xH38S70awF2iWp68DPA-tUUBGxrzRIdwbudI_39XJ5cN0g3XT6brSf3eImZOdTK8un76pj7gKkc4GAJw2_FTCjMi6zO3H8PnkESzY9vXi-yNT3cHC2FszYR6TxxUZirYEH5X5j6AMeJu7hoNaX8Keb0=&c=9rYmE4EWP6YpHezmFHNeOEPAuiZihCO4I_BTLS9XkM8E9Tvd3zG2Cg==&ch=w-YC4b5DSArReKDAhxjxqkPEnIgScwD9NiGF4Cukm_Gyo6hYhopKwg==


  

        ريتشموند كاونتي العامة اسم مدرسة    LEA / قسم المدرسة    .أ

     079                    رقم القسم     .ب

 سارة م شميدت ، مساعد. المشرف          اسم جهة االتصال                .ج

   sschmidt@richmond-county.k12.va.us                     تواصل بالبريد االكتروني    .د

E.     1978-333-804                     # هاتف االتصال 

  

F.  مبلغ تمويل ARP ESSER المخصص لـ LEA:  

    دوالر 2،323،101.98

  

: الشفافية وإمكانية الوصول2القسم   

  

       (URL حيث يتم نشر الخطة )توفير عنوان LEA صفحة ويب    .أ

 https://www.richmond-county.k12.va.us/Content2/20340 

صف كيف تكون الخطة ، إلى الحد العملي ، مكتوبة بلغة يمكن للوالدين فهمها ، أو إذا لم يكن ذلك ممكنًا ، فسيتم ترجمتها شفهيًا      .ب

ي اللغة اإلنجليزيةلآلباء ذوي الكفاءة المحدودة ف        

ة المتحدث ونشره على موقع القسم. اللغة األسبانية هي لغة األغلبية بالنسبة للعائالت اإلنجليزية ، ولكن الماندرين واإليطالية والعربي .

أن الترجمة الشفوية سيتم تم ترجمة الخطة إلى هذه اللغات ونشرها جنبًا إلى جنب مع اإلرشادات التي تفيد بممثلة أيًضا في المجتمع ؛ ست

   .توفيرها للعائالت التي لديها أسئلة عبر موعد محدد مع منسق الجائحة وممثل من الخدمة المتعاقد عليها ، خط اللغة

   .صف كيف سيتم تقديم الخطة عند الطلب بتنسيق بديل يمكن الوصول إليه ألحد الوالدين من ذوي االحتياجات الخاصة     .ج

ا على صفحة الويب الخاصة بالمدرسة مع معلومات االتصال الخاصة بمدير التعليم الخاص لدينا ، والذي سيحصل على سننشر بيانً 
     .تنسيقات يمكن الوصول إليها حسب الحاجة

: فرصة للتعليق العام3القسم   



  

LEA للجمهور الفرصة لتقديم مدخالت حول خطة إنفاق ARP ESSER  مع  2021األولي في أغسطس المحدثة منذ التقديم ،

   .2023-2022 التركيز على العام الدراسي

يتم تقديم عروض تقديمية ربع سنوية في اجتماعات مجلس إدارة المدرسة المجدولة بانتظام ، مع فرصة للتعليق العام على استخدام 

ات فريق القيادة التي تعقد كل شهرينفي اجتماعاألموال في كل اجتماع شهري. يتمتع طاقم التدريس بفرصة تقديم مدخالت  .      

  

   .2021 في االعتبار المدخالت العامة منذ أغسطس LEA صف كيف أخذ  .ب

أحد  .ARP ESSER كانت هناك العديد من المواقف التي أثرت فيها مدخالت أصحاب المصلحة على خطط اإلنفاق الخاصة بأموال

ين الذين تم تمويلهم بأموالاألمثلة على ذلك هو عدد المساعدين المهني  ARP ESSER  الذي تم تخفيضه من خالل االستنزاف ؛ ومع

ذلك ، لم يتم تلبية االحتياجات العاطفية االجتماعية للطالب كما يتضح من إحاالت السلوك واألداء في الفصل. شارك أصحاب المصلحة 

مع المدرسة والقسم وأعيد توظيف مساعدي المهنيينفي تعلم الطالب اهتماماتهم ، من خالل االجتماعات المخطط لها ،  .   

  

: التشاور مع أصحاب المصلحة4القسم   

  

أشر  ، LEA مع كل مجموعة أصحاب المصلحة أدناه. إذا كانت مجموعة أصحاب المصلحة غير موجودة في LEA صف كيف تشاور

ىإلى "غير قابل للتطبيق" في وصف االستشارة التي تم إجراؤها. إذا أجر  LEA  استبيانًا كطريقة استشارية ، فقم بتوفير ملخص لنتائج

 .المسح كملحق لخطة اإلنفاق هذه

  

 الطالب    .أ

لالستشارة التي أجريت: تم نشر استطالع على وسائل التواصل االجتماعي وإرساله عبر البريد اإللكتروني. خرج طلب تلقائي 

المهإلبالغ جميع أصحاب المصلحة بإكماله بمجرد است .  

والفوائد للموظفين )ممرضة مدرسة إضافية ، وخمسة مساعدين  Salaries :االستخدامات التي تم الرجوع إليها بشأن

إضافيين ، وأخصائي اجتماعي بالمدرسة ، ومنسق التعلم عن بعد ، ومعلم إضافي لتدخل الرياضيات ، وأخصائي 

سلوك( ؛ ترقية نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في كال المدرستين ؛ حافالت إضافية معدات إضافية لعيادة 

الممرضات ؛ المواد التعليمية لتشمل أجهزة الكمبيوتر ؛ معدات الوقاية الشخصية واألثاث لزيادة المسافة االجتماعية 

في غرف الغداء. سيتم استخدام األموال المتبقية لشراء اشتراكات في البرامج عبر اإلنترنت التي تعالج فقدان التعلم في 

 القراءة والرياضيات الستخدامها في المنزل والمدرسة ؛ االستمرار في دعم وظائف الموظفين اإلضافية ؛ ترقية

HVAC وشراء المواد التعليمية الالزمة لتوفير تدخالت من المستوى الثاني والثالث في القراءة والرياضيات ، ما  ؛

   .قبل الروضة وحتى الصف الثاني عشر

      .تم تلقي التعليقات: ذكرت ردود الطالب أنهم وافقوا على هذا االستخدام لألموال وخطة األموال المتبقية



  

 العائالت     .ب

وصف االستشارة التي تم إجراؤها: تم نشر استطالع على وسائل التواصل االجتماعي وإرساله عبر البريد اإللكتروني. خرج 

أصحاب المصلحة بإكماله بمجرد استالمهطلب تلقائي إلبالغ جميع  . 

والفوائد للموظفين )ممرضة مدرسة إضافية ، وخمسة مساعدين  Salaries :االستخدامات التي تم الرجوع إليها بشأن

إضافيين ، وأخصائي اجتماعي بالمدرسة ، ومنسق التعلم عن بعد ، ومعلم إضافي لتدخل الرياضيات ، وأخصائي 

سلوك( ؛ ترقية نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في كال المدرستين ؛ حافالت إضافية معدات إضافية لعيادة 

الممرضات ؛ المواد التعليمية لتشمل أجهزة الكمبيوتر ؛ معدات الوقاية الشخصية واألثاث لزيادة المسافة االجتماعية 

في غرف الغداء. سيتم استخدام األموال المتبقية لشراء اشتراكات في البرامج عبر اإلنترنت التي تعالج فقدان التعلم في 

 القراءة والرياضيات الستخدامها في المنزل والمدرسة ؛ االستمرار في دعم وظائف الموظفين اإلضافية ؛ ترقية

HVAC وشراء المواد التعليمية الالزمة لتوفير تدخالت من المستوى الثاني والثالث في القراءة والرياضيات ، ما  ؛

   .قبل الروضة وحتى الصف الثاني عشر

تم تلقي التعليقات: ذكرت العائالت أنها ترغب في رؤية زيادة التركيز على احتياجات الطالب االجتماعية والعاطفية. تم العثور 

       .على االستخدامات األخرى لألموال وخطة اإلنفاق مناسبة

التعليم الخاصمديرو المدارس والمقاطعات بما في ذلك مسؤولي      .ج  

وصف االستشارة التي أجريت: تم نشر استطالع على وسائل التواصل االجتماعي وإرساله عبر البريد اإللكتروني. خرج طلب 

          .تلقائي إلبالغ جميع أصحاب المصلحة بإكماله بمجرد استالمه

والفوائد للموظفين )ممرضة مدرسة إضافية ، وخمسة مساعدين  Salaries :االستخدامات التي تم الرجوع إليها بشأن

إضافيين ، وأخصائي اجتماعي بالمدرسة ، ومنسق التعلم عن بعد ، ومعلم إضافي لتدخل الرياضيات ، وأخصائي 

سلوك( ؛ ترقية نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في كال المدرستين ؛ حافالت إضافية معدات إضافية لعيادة 

الممرضات ؛ المواد التعليمية لتشمل أجهزة الكمبيوتر ؛ معدات الوقاية الشخصية واألثاث لزيادة المسافة االجتماعية 

في غرف الغداء. سيتم استخدام األموال المتبقية لشراء اشتراكات في البرامج عبر اإلنترنت التي تعالج فقدان التعلم في 

 القراءة والرياضيات الستخدامها في المنزل والمدرسة ؛ االستمرار في دعم وظائف الموظفين اإلضافية ؛ ترقية

HVAC وشراء المواد التعليمية الالزمة لتوفير تدخالت من المستوى الثاني والثالث في القراءة والرياضيات ، ما  ؛

        .قبل الروضة وحتى الصف الثاني عشر

مركز تم تلقي التعليقات: كانت هناك توصية للنظر في استخدام األموال لتحديث  Mackey Thompson  التعليمي )مبنى ما

    .(قبل المدرسة

  

 المعلمون ومديرو المدارس وقادة المدارس والمعلمون اآلخرون وموظفو المدارس ونقاباتهم    .د

وصف االستشارة التي أجريت: تم نشر استطالع على وسائل التواصل االجتماعي وإرساله عبر البريد اإللكتروني. خرج طلب 

 .تلقائي إلبالغ جميع أصحاب المصلحة بإكماله بمجرد استالمه



والفوائد للموظفين )ممرضة مدرسة إضافية ، وخمسة مساعدين  Salaries :االستخدامات التي تم الرجوع إليها بشأن

إضافيين ، وأخصائي اجتماعي بالمدرسة ، ومنسق التعلم عن بعد ، ومعلم إضافي لتدخل الرياضيات ، وأخصائي 

سلوك( ؛ ترقية نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في كال المدرستين ؛ حافالت إضافية معدات إضافية لعيادة 

الممرضات ؛ المواد التعليمية لتشمل أجهزة الكمبيوتر ؛ معدات الوقاية الشخصية واألثاث لزيادة المسافة االجتماعية 

في غرف الغداء. سيتم استخدام األموال المتبقية لشراء اشتراكات في البرامج عبر اإلنترنت التي تعالج فقدان التعلم في 

 القراءة والرياضيات الستخدامها في المنزل والمدرسة ؛ االستمرار في دعم وظائف الموظفين اإلضافية ؛ ترقية

HVAC وشراء المواد التعليمية الالزمة لتوفير تدخالت من المستوى الثاني والثالث في القراءة والرياضيات ، ما  ؛

   .قبل الروضة وحتى الصف الثاني عشر

      .تم تلقي التعليقات: ذكر الموظفون أن زيادة التدريب العاطفي االجتماعي ضروري لدعم بعضهم البعض بشكل أفضل والطالب

  

E.     القبائل ، إن أمكن -  

 وصف التشاور الذي تم إجراؤه

نداالستخدامات التي تم الرجوع إليها ع        

       تلقي التعليقات

  

F.     منظمات الحقوق المدنية ، بما في ذلك منظمات حقوق ذوي اإلعاقة 

وصف االستشارة التي أجريت: تم نشر استطالع على وسائل التواصل االجتماعي وإرساله عبر البريد اإللكتروني. خرج طلب 

استالمهتلقائي إلبالغ جميع أصحاب المصلحة بإكماله بمجرد  . 

والفوائد للموظفين )ممرضة مدرسة إضافية ، وخمسة مساعدين  Salaries :االستخدامات التي تم الرجوع إليها بشأن

إضافيين ، وأخصائي اجتماعي بالمدرسة ، ومنسق التعلم عن بعد ، ومعلم إضافي لتدخل الرياضيات ، وأخصائي 

سلوك( ؛ ترقية نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في كال المدرستين ؛ حافالت إضافية معدات إضافية لعيادة 

الممرضات ؛ المواد التعليمية لتشمل أجهزة الكمبيوتر ؛ معدات الوقاية الشخصية واألثاث لزيادة المسافة االجتماعية 

في غرف الغداء. سيتم استخدام األموال المتبقية لشراء اشتراكات في البرامج عبر اإلنترنت التي تعالج فقدان التعلم في 

 القراءة والرياضيات الستخدامها في المنزل والمدرسة ؛ االستمرار في دعم وظائف الموظفين اإلضافية ؛ ترقية

HVAC وشراء المواد التعليمية الالزمة لتوفير تدخالت من المستوى الثاني والثالث في القراءة والرياضيات ، ما  ؛

     .قبل الروضة وحتى الصف الثاني عشر

 ردود الفعل التي تم تلقيها: ذكرت ردود منظمات الحقوق المدنية أنها وافقت على هذا االستخدام لألموال وخطة األموال المتبقية

أصحاب المصلحة الذين يمثلون مصالح األطفال ذوي اإلعاقة ، ومتعلمي اللغة اإلنجليزية ، واألطفال الذين يعانون من التشرد ،     .ز

ل في رعاية التبني ، والطالب المهاجرين ، واألطفال المسجونين ، والخدمات األخرى المحرومةواألطفا  

وصف االستشارة التي أجريت: تم نشر استطالع على وسائل التواصل االجتماعي وإرساله عبر البريد اإللكتروني. خرج طلب 

 .تلقائي إلبالغ جميع أصحاب المصلحة بإكماله بمجرد استالمه



والفوائد للموظفين )ممرضة مدرسة إضافية ، وخمسة مساعدين  Salaries :االستخدامات التي تم الرجوع إليها بشأن

إضافيين ، وأخصائي اجتماعي بالمدرسة ، ومنسق التعلم عن بعد ، ومعلم إضافي لتدخل الرياضيات ، وأخصائي 

سلوك( ؛ ترقية نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في كال المدرستين ؛ حافالت إضافية معدات إضافية لعيادة 

الممرضات ؛ المواد التعليمية لتشمل أجهزة الكمبيوتر ؛ معدات الوقاية الشخصية واألثاث لزيادة المسافة االجتماعية 

في غرف الغداء. سيتم استخدام األموال المتبقية لشراء اشتراكات في البرامج عبر اإلنترنت التي تعالج فقدان التعلم في 

 القراءة والرياضيات الستخدامها في المنزل والمدرسة ؛ االستمرار في دعم وظائف الموظفين اإلضافية ؛ ترقية

HVAC وشراء المواد التعليمية الالزمة لتوفير تدخالت من المستوى الثاني والثالث في القراءة والرياضيات ، ما  ؛

         .قبل الروضة وحتى الصف الثاني عشر

التعليقات المستلمة: أشار أصحاب المصلحة للطالب في مجموعات محددة إلى موافقة عامة على استخدامات األموال 

واالستخدامات المقترحة لألموال ، مع استثناء واحد. شراء الغسالة والمجفف لمساعدة الطالب على تعلم المهارات الحياتية 

خالية من اإلجهادوتقليل وقت التعلم في المنزل بحيث تكون بيئة  .  

  

 المنظمات المجتمعية ، بما في ذلك الشراكات لتعزيز الوصول إلى البرمجة قبل وبعد المدرسة    .ح

وصف االستشارة التي أجريت: تم نشر استطالع على وسائل التواصل االجتماعي وإرساله عبر البريد اإللكتروني. خرج طلب 

اله بمجرد استالمهتلقائي إلبالغ جميع أصحاب المصلحة بإكم . 
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      .قبل الروضة وحتى الصف الثاني عشر

 تم تلقي التعليقات: ذكرت المنظمات المجتمعية أنها وافقت على هذا االستخدام لألموال وخطة األموال المتبقية

  

مقدمو التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة واألسر ، بما في ذلك الشراكات لضمان الوصول إلى الرعاية واستمراريتها لألسر التي        .أنا

ديها أطفال من مختلف األعمار ، ال سيما عند انتقالهم إلى المدرسةل  

وصف االستشارة التي أجريت: تم نشر استطالع على وسائل التواصل االجتماعي وإرساله عبر البريد اإللكتروني. خرج طلب 

         .تلقائي إلبالغ جميع أصحاب المصلحة بإكماله بمجرد استالمه
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في غرف الغداء. سيتم استخدام األموال المتبقية لشراء اشتراكات في البرامج عبر اإلنترنت التي تعالج فقدان التعلم في 
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     .قبل الروضة وحتى الصف الثاني عشر

ردود التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة أنها وافقت على هذا االستخدام لألموال وخطة األموال تم تلقي التعليقات: ذكرت 

 .المتبقية

  

٪ من التخصيص المتبقي لـ100: معالجة فقدان التعلم )يوصى به ليكون 5القسم   LEA  على األقل 20ويجب أن يكون ٪

 (لكل قانون فيدرالي LEA من تخصيص

  

( من قانون1( ))هـ 2001يتطلب القسم   ARP من كل LEA  ما ال يقل عناستخدام عشرين بالمائة من أموال صيغتها لمعالجة التأثير  

التزامنا  في العمل سبعة من :األكاديمي للوقت التعليمي الضائع )فقدان التعلم( من خالل تنفيذ التدخالت القائمة على األدلة. تحدي الحاكم

يتحدى الحاكم يونغكين هيئات التعليم المحلية إلنفاق جميع أموال اإلغاثة الطارئة للمدارس االبتدائية والثانوية  ، تجاه أطفال فرجينيا

تعادة التعلم ، مثل: استكمال التعلم من خالل التعليم قبل المدرسة ، وبعد على الجهود التي أثبتت جدواها الس (ESSER) المتبقية

المدرسة ، وفي عطالت نهاية األسبوع ، و في الصيف؛ تقديم الدعم المباشر لألسر للوصول إلى الدروس الخصوصية ؛ تمديد العام 

من خالل مكافآت األداء الدراسي ؛ ومكافأة المعلمين والمدارس التي لها تأثير أكبر على تعلم الطالب . 

  

LEA  فقدان التعلم ، بما في ذلك بين مجموعات الطالب التي من المرجح أن تكون قد عانت من تأثير الوقت التعليمي الضائع مثل

الذين الطالب من األسر ذات الدخل المنخفض ، والطالب الملونين ، ومتعلمي اللغة اإلنجليزية ، واألطفال ذوي اإلعاقة ، والطالب 

 .يعانون من التشرد ، واألطفال في الحضانة والطالب المهاجرين

؛ قراءة الخرائط والرياضيات 7-1ايمسويب  ؛MAP Math 3-12 :يتم تحديد فقدان التعلم من خالل التقييمات الدورية مثل  8-12 ، 

VKRP و PALs. ياجات المجموعة والفردية. في تم تصنيف هذه البيانات على مستوى الطالب والصف والمدرسة لتحديد احت

، يتم فحص الطالب باستخدام جهاز فحص 12إلى  5الصفوف من   BESS  12-9لالحتياجات االجتماعية والعاطفية ، في الصفوف 

( يتم فحص الطالب مع فحص عالمات االنتحار22/23) 9( و 21/22)  (SOS) كال التقييمين مبنيان على البحث ، وصحيح  ؛

دام هذه البيانات لتوجيه التخطيط للدعم العاطفي االجتماعي للطالب. نستخدم أيًضا تقييم بيانات اإلحالة إلى المكتب من وموثوق. تم استخ

لتوجيه التخطيط لمتعلمي اإلنجليزية والطالب ذوي اإلعاقة واالحتياجات السلوكية  ELLS لبيانات ACCESS و ABA قبل موظفي

  .األخرى

  

لكيفية استخدام قدم وصفًا تفصيليًا  .ب  LEA  أو استخدام األموال التي يحتفظ بها لتنفيذ التدخالت القائمة على األدلة لمعالجة فقدان

 .التعلم

والمالحظات من قبل خبير مدرب في تحليل السلوك التطبيقي ، قمنا  ، BESS استناًدا إلى بيانات اإلحالة المكتبية ، وبيانات فحص

استخدام تقنيات السلوك التطبيقي المستندة إلى األدلة. يسمح الدعم الذي يقدمه هؤالء المساعدين للطالب ( فقرات في 4بتوظيف وتدريب )

. في الرياضيات ، يتلقى الطالب الذين تم تحديدهم تدخاًل من المستوى الثاني بمساعدة 1بالبقاء في الفصل لتلقي تعليمهم من المستوى 

صغيرة. أظهرت بيانات القراءة الحاجة إلى تعليمات واضحة وبناء معرفة أساسية ؛ يتم تلبية  مساعد إضافي ، من خالل تعليمات مجموعة
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https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0014JjpKDiHKHC0oHBGsT7bS4JnO-VNzCIKQ567cgPduTGPsKN9SpZbclmMxtxFuIb54w7UmO5skHFOttgRwVOnusFmKFmhULaicTyrRQPvNWsOJB2cR2V9xH38S70awF2iWp68DPA-tUUBGxrzRIdwbudI_39XJ5cN0g3XT6brSf3eImZOdTK8un76pj7gKkc4GAJw2_FTCjMi6zO3H8PnkESzY9vXi-yNT3cHC2FszYR6TxxUZirYEH5X5j6AMeJu7hoNaX8Keb0=&c=9rYmE4EWP6YpHezmFHNeOEPAuiZihCO4I_BTLS9XkM8E9Tvd3zG2Cg==&ch=w-YC4b5DSArReKDAhxjxqkPEnIgScwD9NiGF4Cukm_Gyo6hYhopKwg==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0014JjpKDiHKHC0oHBGsT7bS4JnO-VNzCIKQ567cgPduTGPsKN9SpZbclmMxtxFuIb54w7UmO5skHFOttgRwVOnusFmKFmhULaicTyrRQPvNWsOJB2cR2V9xH38S70awF2iWp68DPA-tUUBGxrzRIdwbudI_39XJ5cN0g3XT6brSf3eImZOdTK8un76pj7gKkc4GAJw2_FTCjMi6zO3H8PnkESzY9vXi-yNT3cHC2FszYR6TxxUZirYEH5X5j6AMeJu7hoNaX8Keb0=&c=9rYmE4EWP6YpHezmFHNeOEPAuiZihCO4I_BTLS9XkM8E9Tvd3zG2Cg==&ch=w-YC4b5DSArReKDAhxjxqkPEnIgScwD9NiGF4Cukm_Gyo6hYhopKwg==
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https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0014JjpKDiHKHC0oHBGsT7bS4JnO-VNzCIKQ567cgPduTGPsKN9SpZbclmMxtxFuIb54w7UmO5skHFOttgRwVOnusFmKFmhULaicTyrRQPvNWsOJB2cR2V9xH38S70awF2iWp68DPA-tUUBGxrzRIdwbudI_39XJ5cN0g3XT6brSf3eImZOdTK8un76pj7gKkc4GAJw2_FTCjMi6zO3H8PnkESzY9vXi-yNT3cHC2FszYR6TxxUZirYEH5X5j6AMeJu7hoNaX8Keb0=&c=9rYmE4EWP6YpHezmFHNeOEPAuiZihCO4I_BTLS9XkM8E9Tvd3zG2Cg==&ch=w-YC4b5DSArReKDAhxjxqkPEnIgScwD9NiGF4Cukm_Gyo6hYhopKwg==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0014JjpKDiHKHC0oHBGsT7bS4JnO-VNzCIKQ567cgPduTGPsKN9SpZbclmMxtxFuIb54w7UmO5skHFOttgRwVOnusFmKFmhULaicTyrRQPvNWsOJB2cR2V9xH38S70awF2iWp68DPA-tUUBGxrzRIdwbudI_39XJ5cN0g3XT6brSf3eImZOdTK8un76pj7gKkc4GAJw2_FTCjMi6zO3H8PnkESzY9vXi-yNT3cHC2FszYR6TxxUZirYEH5X5j6AMeJu7hoNaX8Keb0=&c=9rYmE4EWP6YpHezmFHNeOEPAuiZihCO4I_BTLS9XkM8E9Tvd3zG2Cg==&ch=w-YC4b5DSArReKDAhxjxqkPEnIgScwD9NiGF4Cukm_Gyo6hYhopKwg==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0014JjpKDiHKHC0oHBGsT7bS4JnO-VNzCIKQ567cgPduTGPsKN9SpZbclmMxtxFuIb54w7UmO5skHFOttgRwVOnusFmKFmhULaicTyrRQPvNWsOJB2cR2V9xH38S70awF2iWp68DPA-tUUBGxrzRIdwbudI_39XJ5cN0g3XT6brSf3eImZOdTK8un76pj7gKkc4GAJw2_FTCjMi6zO3H8PnkESzY9vXi-yNT3cHC2FszYR6TxxUZirYEH5X5j6AMeJu7hoNaX8Keb0=&c=9rYmE4EWP6YpHezmFHNeOEPAuiZihCO4I_BTLS9XkM8E9Tvd3zG2Cg==&ch=w-YC4b5DSArReKDAhxjxqkPEnIgScwD9NiGF4Cukm_Gyo6hYhopKwg==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0014JjpKDiHKHC0oHBGsT7bS4JnO-VNzCIKQ567cgPduTGPsKN9SpZbclmMxtxFuIb54w7UmO5skHFOttgRwVOnusFmKFmhULaicTyrRQPvNWsOJB2cR2V9xH38S70awF2iWp68DPA-tUUBGxrzRIdwbudI_39XJ5cN0g3XT6brSf3eImZOdTK8un76pj7gKkc4GAJw2_FTCjMi6zO3H8PnkESzY9vXi-yNT3cHC2FszYR6TxxUZirYEH5X5j6AMeJu7hoNaX8Keb0=&c=9rYmE4EWP6YpHezmFHNeOEPAuiZihCO4I_BTLS9XkM8E9Tvd3zG2Cg==&ch=w-YC4b5DSArReKDAhxjxqkPEnIgScwD9NiGF4Cukm_Gyo6hYhopKwg==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0014JjpKDiHKHC0oHBGsT7bS4JnO-VNzCIKQ567cgPduTGPsKN9SpZbclmMxtxFuIb54w7UmO5skHFOttgRwVOnusFmKFmhULaicTyrRQPvNWsOJB2cR2V9xH38S70awF2iWp68DPA-tUUBGxrzRIdwbudI_39XJ5cN0g3XT6brSf3eImZOdTK8un76pj7gKkc4GAJw2_FTCjMi6zO3H8PnkESzY9vXi-yNT3cHC2FszYR6TxxUZirYEH5X5j6AMeJu7hoNaX8Keb0=&c=9rYmE4EWP6YpHezmFHNeOEPAuiZihCO4I_BTLS9XkM8E9Tvd3zG2Cg==&ch=w-YC4b5DSArReKDAhxjxqkPEnIgScwD9NiGF4Cukm_Gyo6hYhopKwg==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0014JjpKDiHKHC0oHBGsT7bS4JnO-VNzCIKQ567cgPduTGPsKN9SpZbclmMxtxFuIb54w7UmO5skHFOttgRwVOnusFmKFmhULaicTyrRQPvNWsOJB2cR2V9xH38S70awF2iWp68DPA-tUUBGxrzRIdwbudI_39XJ5cN0g3XT6brSf3eImZOdTK8un76pj7gKkc4GAJw2_FTCjMi6zO3H8PnkESzY9vXi-yNT3cHC2FszYR6TxxUZirYEH5X5j6AMeJu7hoNaX8Keb0=&c=9rYmE4EWP6YpHezmFHNeOEPAuiZihCO4I_BTLS9XkM8E9Tvd3zG2Cg==&ch=w-YC4b5DSArReKDAhxjxqkPEnIgScwD9NiGF4Cukm_Gyo6hYhopKwg==
https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0014JjpKDiHKHC0oHBGsT7bS4JnO-VNzCIKQ567cgPduTGPsKN9SpZbclmMxtxFuIb54w7UmO5skHFOttgRwVOnusFmKFmhULaicTyrRQPvNWsOJB2cR2V9xH38S70awF2iWp68DPA-tUUBGxrzRIdwbudI_39XJ5cN0g3XT6brSf3eImZOdTK8un76pj7gKkc4GAJw2_FTCjMi6zO3H8PnkESzY9vXi-yNT3cHC2FszYR6TxxUZirYEH5X5j6AMeJu7hoNaX8Keb0=&c=9rYmE4EWP6YpHezmFHNeOEPAuiZihCO4I_BTLS9XkM8E9Tvd3zG2Cg==&ch=w-YC4b5DSArReKDAhxjxqkPEnIgScwD9NiGF4Cukm_Gyo6hYhopKwg==


أظهرت بيانات الحضور زيادة عدد  .(Bookworms) هذه االحتياجات من خالل تنفيذ برنامج منظم يعتمد على مبادئ علم القراءة

لعائالت لتقديم الدعم لاللتحاق بالمدرسة بانتظام ، إلى جانب الطالب الذين أظهروا رفض المدرسة. يعمل منسق خدمة الطالب مع ا

الخيارات االفتراضية عند االقتضاء. يقوم األخصائي االجتماعي في المدرسة المعين حديثًا بتقديم المشورة للطالب من رياض األطفال 

ت بالموارد المجتمعيةوحتى الصف الثاني عشر الذين حددوا االحتياجات االجتماعية / العاطفية وربط العائال .  

   .أدلة على فعالية تدخالت فقدان التعلم المبنية على األدلة المستخدمة LEA صف كيف ينتج  .ج

من القراءة والرياضيات والتقييمات العاطفية االجتماعية  بتقييم فعالية التدخالت بعدة طرق لتشمل: استخدام بيانات الفترة RCPS سيقوم

اجتماعي عاطفية( ؛ عدد اإلحاالت التأديبية ؛ معدالت حضور  -BESS Screener ؛ MAP-math ؛ AIMSweb )قراءة

المستهدف. ستتم مراجعة هذه  ABA للطالب في عبء قضايا ISS / OSS الطالب الذين يظهرون رفض المدرسة ؛ وعدد األيام مع

لتعديالت على البرامج وفقًا لذلكالبيانات في اجتماعات القيادة الدورية على مستوى القسم ، وسيتم إجراء ا .    

   :لمعالجة فقدان التعلم ARP ESSER مقدار أموال    .د

متبق) 1،559،531.51 $  ٍ ) 

  

 القسم السادس: استخدامات أخرى لألموال

  

( من قانون2)هـ( ) 2001يسمح القسم   ARP لمؤسسات التعليم المحلية باستخدام أموال ARP ESSER III  غير المخصصة

 ESSER أو تفاقمه. بشكل عام ، يجب أن تتوافق أنشطة COVID-19 لمعالجة فقدان التعلم لتلبية االحتياجات الناشئة عن جائحة

 .المسموح بها مع اإلرشادات أدناه

تأثيره على  أو االستعداد له أو االستجابة له ، بما في ذلك COVID-19 يجب أن يهدف استخدام األموال إلى الوقاية من جائحة        ·

 ؛ االحتياجات االجتماعية والعاطفية والعقلية واألكاديمية للطالب

 و ؛ ESSER يجب أن يندرج استخدام األموال ضمن أحد االستخدامات المصرح بها ألموال        ·

ومتطلبات التدقيق للجوائز الفيدرالية يجب أن يكون استخدام األموال مسموًحا به بموجب المتطلبات اإلدارية الموحدة ومبادئ التكلفة         ·

(. على وجه الخصوص ، يجب اعتبار استخدام األموال ضروريًا ومعقواًل ألداء جائزة200الجزء  CFR 2 ، )التوجيه الموحد  

ESSER. 

  

  أو سيستخدم األموال لدعم استراتيجيات االحتفاظ بالمعلمين والموظفين واستقطابهم LEA وصف كيف استخدم    .أ

( ؛ عامل اجتماعي في المدرسة؛ ممرضة مدرسة؛ منسق 3؛ تم تعيين مساعدين إضافيين ) 2021تم منح جميع الموظفين مكافأة في عام 

خدمات الطالب الذي يعمل مع العائالت لدعم نجاح الطالب وضمان النجاح في برامج التعلم عن بعد ، وتعزيز التعليمات من خالل شراء 

مة على األبحاث وأجهزة كمبيوتر محمولة عالية السرعة الستخدام المعلماشتراكات تعليمية قائ .  

  

 ARP ESSER إجمالي عدد الموظفين الجدد المعينين بتمويل  .أ



مساعدين ، وممرضة مدرسة ، ونصف الراتب لمعلم التربية الخاصة 3وظائف ) 4.5 ) 

  

سبتمبر 30 بعد ARP ESSER خطط لالحتفاظ بالموظفين المعينين بأموال  .ب  2024 ،    

لدعم وظيفة الممرضة  Medicaid بما يلي: تعظيم األموال الفيدرالية األخرى مثل فواتير RCPS ستقوم

لنقل المناصب الالزمة إلى الميزانية المحلية. سيتم  اإلضافية واألخصائي االجتماعي بالمدرسة ؛المقاطعة مسؤول

اف ، عندما يكون ذلك ممكنًاالقضاء على المناصب األخرى من خالل االستنز .   

  

لتنفيذ استراتيجيات الوقاية والتخفيف من أجل تشغيل  ARP ESSER أو سيستخدم أموال LEA صف إلى أي مدى يستخدم     .ب

       المدارس بشكل مستمر وآمن للتعلم الشخصي

معدات الوقاية الشخصية )أقنعة( ، ومعقم اليدين ، وأجهزة سيتم تنفيذ استراتيجيات الوقاية والتخفيف من خالل استخدام األموال لشراء 

   .(تنقية الهواء مع بدائل مناسبة للفلتر ، وزجاجات المياه الستخدام الطالب )ألن نوافير المياه مغلقة

  

لية أخرى ، فقم للتدفئة والتهوية والتكييف أو التجديد أو مشاريع رأسما ARP ESSER أو ستستخدم أموال LEA إذا استخدمت     .ج

       على المشروع الموافقة بوصف كل مشروع ، بما في ذلك ما إذا كانت الهيئات التعليمية المحلية قد طلبت واستلمت

القديمة في مبنيين: مدرسة ريتشموند االبتدائية والمتوسطة ومدرسة راباهانوك الثانوية. تم  HVAC محل مكونات RCPS ستحل

وما زالت تستخدم المرجل األصلي من هذا البناء ؛ يعود  1962ام في ع Rappahannock High School بناء مدرسة

، عندما تم تركيب مكيف الهواء ألول مرة في المبنى. كال المكونين  1998تاريخ معالج / مبرد الهواء المستخدم حاليًا إلى عام 

ية وجودة الهواء ، مما يقلل من ويجب استبدالهما. سيؤدي استبدالهم إلى تحسين التهو ASHRAE تجاوزا العمر اإلنتاجي لـ

وما زالت تستخدم برج المياه  1982المتوسطة في عام -تم إنشاء مدرسة ريتشموند االبتدائية .COVID 19 مخاطر اإلصابة بـ

ويجب استبداله. سيؤدي هذا االستبدال إلى تحسين جودة  ASHRAE األصلي لتكييف الهواء. تجاوز هذا المكون العمر اإلنتاجي لـ

هواء في المبنى ، مما يقلل من مخاطر اإلصابة بـال  COVID 19. لم يتطلب هذا المشروع موافقة مسبقة.  

 

     الستخدامات أخرى غير تلك المذكورة أعاله ، وصف أدناه ARP ESSER أو ستستخدم أموال LEA إذا استخدمت    .د

التشرد للسفر إلى المدرسة األصليةسيتم استخدام األموال لبطاقات الغاز لألسر التي تعاني من  .   

    .COVID تم استخدام األموال لشراء أجهزة فحص الرؤية للعيادات لتقليل االتصال بين األفراد ، للحد من انتشار

E.     مبلغ أموال ARP ESSER (لالستخدامات المذكورة أعاله )أ حتى د       

 (متبقي) 25256

: الميزانية7القسم   

  

https://doe.virginia.gov/federal_programs/cares/esser-and-geer-constrution-prior-approval-form.docx
https://doe.virginia.gov/federal_programs/cares/esser-and-geer-constrution-prior-approval-form.docx
https://doe.virginia.gov/federal_programs/cares/esser-and-geer-constrution-prior-approval-form.docx


 Y خسارة التعلم وصف الفئة

/ N 

238،231.5 المبلغ الميزانية

3 

 المتبقي

OC-1000 1،165،956.40  927،733.87 المنفق  1،165،956.40 موظف نعم 

 252،231.18 45،171.75 297،402.93 297،402.93 نعم  المنافع 2000

OC - OC  المبلغ 3000 المطلوب - 

بطاقة هدايا غاز لألسر  5000-المبلغ

 المشردة

 0.00 400.00 400.00 400.00 ال

OC-6000  ، مواد القراءة ، الريشة

المواد الحسية ، اللوازم 

المدرسية الصيفية ، 

 الرياضيات الرقمية

Savvas ،  ، األثاث

أجهزة الكمبيوتر المحمولة ، 

 زجاجات المياه

  149،566.46 218،452.19  318،452.19 468،018.65 نعم

OC-8000  الرؤيةأجهزة فحص  ، 

HVAC (المواد) 

 25،156.05 129،633.95 154،790.00 154،790.00 ال

         .اختيار عنصر   .اختر عنصًرا

         .اختيار عنصر   .اختيار عنصر

         .اختيار عنصر   .اختيار عنصر

         .اختيار عنصر   .اختيار عنصر



         .اختيار عنصر   .اختيار عنصر

         .اختيار عنصر   .اختيار عنصر

         .اختيار عنصر   .اختيار عنصر

         .اختيار عنصر   .اختيار عنصر

         .اختيار عنصر   .اختيار عنصر

         .اختيار عنصر   .اختيار عنصر

  

 الملحق أ: ملخص االستبيان

 





 

 الملحق ب: رابط لنتائج االستطالع
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YPbYqO4bVAfS5-j4Y-

cSdw85zBhdEFC_cVr2xkW9GXg/edit؟usp=sharing 

 


