
 
 

 أفراد مجمع (Uncommon Schools) األعزاء،
 
بدایًة الجدید الدراسي العام بدء نحو االنطالق أجل من استعدادنا ظل وفي للتأمل. كبیرة فرصة العام هذا لنا وفَّر                     لقد
على للعنصریة مناهضة منظمة نكون بأن بالتزامنا الوفاء نحو وثابتة واثقة بخطى نمضي نزال ال فإننا وقویة،                   آمنًة
مراجعة حول بخططنا أخبرناكم أسابیع، سبعة منذ االجتماعیة. العدالة من یعزز أن شأنه من الذي األمر أكبر،                   نحٍو
ما معكم نتشارك أن نودُّ والیوم والعاملین، واألسر للطالب الیومیة الخبرات على تؤثر التي والممارسات                 السیاسات

 تعلمناه وأن نبین لكم المسار الجماعي الذي سوف نسلكه.
  

 لقد كنا نستمع إلیكم
 
وتحدید "Uncommon" لـ تقییمهم بشأن مجتمعنا إلى باهتمام ُنصغي كنا الماضیة، العدیدة األسابیع مدار على                 
الثقافات على یؤثر الذي والتدریب والممارسات والسیاسات األنظمة على التركیز مع تحسینها یمكننا التي                الجزئیات
صغیرة مجموعات وفي فردي بشكل والعاملین واألسر الحالیین الطالب مئات إلى تحدثنا لقد مدارسنا. في                 الشائعة
األشخاص لهؤالء والعرفان الشكر بجزیل نتقدم ونحن والخریجین، األمور وأولیاء الطالب آالف آراء               واستطلعنا
كل إلى بالشكر نتقدم كما ورؤى، أفكار من لدیهم ما مشاركة سبیل في قضوه الذي الوقت من الكبیر القدر هذا                      على

دنا بتعقیبه ورأیه القیِّم.  شخص زوَّ
 
من مهمتنا تحقیق وراء سعًیا المستمر والتحسین الدؤوب العمل عن أبًدا نتواَن لم ،(Uncommon) تأسیس                 منذ
العشرین ( 20) األعوام مدار على المجتمع هذا أنجزه بما الفخر كل لفخورون وإننا وأسرنا. طالبنا مصلحة                   أجل
الصیف هذا خالل بالكلیات. االلتحاق نحو سیرهم -وأثناء- في ودعمهم الطالب إعداد في عملنا سیما ال                  الماضیة،
وتركیزنا نقدمه الذي القوي األكادیمي للبرنامج تقییمهم حول الخریجون وكذلك وأسرهم طالبنا آراء إلى                استمعنا
بالقادة عالقتهم حول وطالبنا خریجینا وتقییم آراء إلى استمعنا كما فیها. والنجاح الكلیات إلى الوصول                 على

 والعاملین والمعلمین ومدى اهتمام موظفینا برفاهیة طالبنا.
 
إلى استمعنا كما التغییر، أجل من االنضباط وسیاسات المدرسة ثقافة حول تعلیقاتهم مجتمعنا أعضاء تشارك لقد                  
وسائل على وذلك موظفینا إلى إضافة والسابقین الحالیین طالبنا بعض تشاركها التي السلبیة والخبرات                التجارب
ترَق لم الذین لهؤالء بشدة لنأسف وإننا نتوقعها. أو نؤیدها التي تلك عن البعد كل بعیدة وهي االجتماعي                    التواصل
الشكر بجزیل كذلك ونتقدم أعیننا. ُنصب وضعناها التي المتقدمة بالمعاییر تِف لم أو لتوقعاتهم Uncommon               
ونسعى الجد محمل على تعلیقاتهم نأخذ أننا ذلك أنفسهم؛ عن التعبیر في المخاوف بعض لدیهم كانت الذین                   لهؤالء
تحقیق فیها والعاملین الطالب لجمیع یمكن بیئات مدارسنا تكون أن یضمن نحٍو على والسیاسات الممارسات                 لتغییر

 النمو واالزدهار. من الضروري أن یشعر طالبنا بأنهم محط اهتمامنا وأننا ُنصغي إلیهم ونقدرهم ونحبهم.
 
نحو بعد- فیما أم الیوم -سواء دائًما ملتزمون وإننا والبنَّاءة. القیِّمة نتائجه إلیهم واإلصغاء لالستماع كان ولقد                   
ُنصب ذلك وضع ومع تحسینها. علیها یتعین التي الجزئیات معالجة وكذلك نجاًحا فیها حققنا التي الجزئیات                  استكمال
العام بخصوص نجریها سوف التي التغییرات من مجموعة حول التفاصیل بعض نتشارك أن نودُّ فإننا                 أعیننا،

 الدراسي 2020-2021 وما بعده.
 

 ثقافة المدرسة
 

https://uncommonschools.org/news/letter-to-uncommon-community/?fbclid=IwAR18NkLIzo9I1hgbS4jJeuh2PpMcUhgZcMnaPlLwQowUPXTpje9C4zUeZW0


 
 

والطالب المعلمین بین القویة العالقات من مزیج تكوین هو قویة مدرسیة ثقافة تحقیق نحو السبل أحد أن آمنا                     لطالما
على الحصول والمعلم الطالب بین تنشأ التي العالقات ثمار من وأن ذلك. تدعم التي والثقافیة األكادیمیة                  واألنظمة
نستثمر لم بأننا نقر أن نرید أسلفنا وكما ذلك ومع واالزدهار. النمو تحقیق فیها لدارسینا یمكن حیث نماًء أكثر                     بیئة

  دائًما الوقت الكافي ولم نبِن أنظمة قویة بما فیه الكفایة لضمان منح هذا المعتقد األولویة والتقدیر والتعزیز.
 
الطالب ثقافة وكذلك التأدیبیة لإلجراءات أن كیف ندرس أن لنا ینبغي للعنصریة، مناهضة منظمة نصبح                 وحتى
ومساواًة إنصاًفا أكثر نتائج وتحقیق والمعلمین الطالب بین قویة عالقات تكوین إلى یؤدوا أن األكادیمي                 والمنهج
التي والسیاسات األنظمة تصب أن ینبغي الالتینیة. األصول من وكذلك السوداء البشرة أصحاب من للطالب                 وتحدیًدا
أن وعلینا بها، دراستهم وأثناء بالكلیات االلتحاق نحو مسیرتهم في وذلك وتطورهم طالبنا نمو مصلحة في                  نطبقها

 نقرر ما یجب علینا اإلبقاء علیه أو مراجعته أو التخلي عنه وأن نضع في حسباننا هذا كله بحزم وصرامة.
 
للطالب المرونة من المزید إتاحة بصدد فإننا وقادتنا، وطالبنا خریجونا بها أدلى التي والتعلیقات للتعقیبات                  استجابًة
الفصول خارج بعًضا بعضهم مع تفاعلهم وكیفیة الدراسیة الفصول داخل التعلیم عملیة في المشاركة كیفیة                 بشأن
تحقیق نحو الطالب لدى المشاركة مستویات مضاعفة على التدریبیة وبرامجنا أنظمتنا تعمل أن ونضمن                الدراسیة.
التواصل مثل أشیاء على الضروري غیر التركیز عن التخلي ذلك في بما التعلیمیة العملیة من النهائي                  الهدف
الداخلیة ثقتهم بناء أجل من للطالب الفكریة المشاركة زیادة على أكبر نحٍو على والتركیز المقعد، ووضعیة                  البصري
تخضع التي الممارسات بعض عن بالفعل انصرف قد Uncommon مدارس من العدید أن حین وفي                 والذاتیة.
نتمكن أن وبمجرد أیًضا. الشبكة مستوى على التغیُّر وهذا التحویل هذا حدوث نضمن أن نرید أننا إال حالًیا،                    للتغییر

 من العودة إلى نظام الدراسة داخل الفصول الدراسیة بأمان، فستتمكنون من رؤیة التغیرات التالیة:
المتعلقة● بالطالب الخاصة البروتوكوالت نلغي وسوف المقاعد على أیدیهم طي الطالب من ُیطلب               لن

."SLANT"و " STAR" باالستماع داخل الفصل الدراسي والمعروفة بـ 
مدخل● ممر بروتوكول استخدام عن االبتدائیة المدراس تتخلى سوف األروقة، بین االنتقال              وأثناء

التحدث من المتوسطة المدارس طالب یتمكن سوف حین في "HALLS" باسم المعروف              الطالب
 والتحرك بحریة أكثر.

طالب● جمیع حصول وسنضمن الغداء أوقات أثناء االجتماعي الوقت من بمزید الطالب              سیحظى
 المدارس االبتدائیة على استراحات یومیة.

 
تمثل واضحة إشارة أنه ذلك تأسیسنا، منذ المدرسة ثقافة في الرئیسیة االهتمام محاور أحد المدرسي الزي كان                    لقد
من سمعنا ولكننا بمالبسهم. یتعلق فیما واألسر الطالب بین المساواة تحقیق سبل أحد وكذلك التعلیمي المدرسة                  مجتمع
من بالمزید یسمح نحٍو على الرسمي الزي تعدیل بضرورة المتعلقة المتطلبات بعض لدیهم أن واألسر الطالب                  بعض
المدرسي الزي سیاسة على التالیة التغیُّرات تنفیذ یجري سوف هذا، الدراسي العام من وبدایة والتسهیالت.                 الخیارات

 في مدارسنا:
 لن یكون من الواجب على الطالب في جمیع الصفوف ارتداء رابطة العنق.●
 سوف یتمكن الطالب من ارتداء األحذیة الریاضیة السوداء ولیس فقط األحذیة العادیة.●
 سوف ُیسمح للطالب بارتداء األحزمة والجوارب بأي لون.●
 یمكن شراء بنطلونات الزي المدرسي من أي بائع.●

 
من والحرمان التعلیق حاالت بتقلیل نفسها على عهًدا Uncommon مؤسسة قطعت مضت، سنوات أربع منذ                 
بذلك. قمنا وبالفعل ممكن قدر أقصى إلى التعلیمیة العملیة في الطالب یقضیه الذي الوقت لمضاعفة وذلك                  الدراسة



 
 

انخفاًضا Uncommon مدارس جمیع في والتوقف التعلیق حاالت عدد شهد األخیرة، األربعة السنوات مدار                فعلى
 من 18% لیصبح 16%. سوف نتابع هذا التقدم بالمحافظة علیه من منطلق عهدنا والتزامنا المؤسسي وعن طریق:

 إلغاء عقوبة الحبس للمخالفات البسیطة.●
بشكل● الطفل باحتیاجات الوفاء أجل من الطالب وعمداء االجتماعیین األخصائیین بین التعاون              تعزیز

 أفضل.
 إجراء المزید من التنظیم في استخدام الخطوات البدیلة قبل إجراء أي عملیة تعلیق.●

 
على أكبر نحٍو على التركیز إلى حاجة في أننا إلى الخریجون وكذلك وأسرهم طالبنا أشار األمر، نهایة                   وفي
الصحیة الفحوصات نتابع سوف الغایة، هذه ولتحقیق الفترة. هذه خالل وخاصة دائًما والعاطفیة االجتماعیة                الرفاهیة
طریق عن أو ُبعد عن الدراسة نظام كان سواء االجتماعیة باألوقات الطالب یحظى أن إلى وسنسعى بانتظام                   للطالب
مجموعة بقیادة العام هذا والعافیة الصحة مبادرات من سلسلة أیًضا سنطلق كما شخصیا. المدرسة إلى                 الحضور
تلك تقوم سوف العام، هذا خالل .(Uncommon Wellness Working Group) الجدیدة الصحیة     العمل           

 المجموعة بما یلي:

 مشاركة المصادر مع كل حرم مدرسي أسبوعیا وذلك من أجل الطالب والمعلمین.●
 إعداد نظام لإلحاالت الصحیة الرسمي للطالب.●
●2022 -2021 في الشبكة مستوى على ونشره العام هذا والعافیة للصحة (K-12) منهج تجریب               سیتم

. 
 

 تدریبات التطویر المهني
 

المستمرین. والنمو التطویر تحقیق نحو اللتزامنا األساسیة المكونات أحد یمثل المهني والتطویر ،1997 عام منذ                 
الفصول إدارة وأسالیب المحتوى ومعرفة والتعلیم المناهج على لدینا بالمعلمین الخاص التدریبي البرنامج ركز                لقد
هذا أضفنا فقد الحیویة، الموضوعات هذه حول التدریبیة بالدورات المعلمین تزوید في استمرارنا ومع                الدراسیة.
ولقد العاطفي. والتكیُّف الثقافیة للنواحي الموائم والتدریس العالقات بناء حول المهمة الجدیدة الجلسات بعض                الصیف

 تضمن التدریب الصیفي لهذا العام ما یلي:

•) والعقلیة الثقافیة للنواحي الموائم "التدریب عنوان یحمل الذي هاموند زاریتا في والقادة المعلمین               تدریب
التعلیمیة العالقات بناء على یركز حیث (Culturally Responsive Teaching and the Brain            

 وتوطید الثقة وفهم األطر الثقافیة للطالب وكذلك تطویر الطالب بصفتهم متعلمین.
ذلك• في بما للعنصریة مناهضة منظمة بصفتنا اتخاذها لنا ینبغي التي اإلجراءات على العاملین جمیع                 تدریب

ب به.  فهم األطر الثقافیة الفردیة للمرجعیة وأي تحیُّز غیر واٍع/ غیر ُمرحَّ
فاعلیة• أكثر لیكونوا اإلستراتیجیة بالمهارات یتمتعوا حتى العاطفي التكیُّف حول المدرسة قادة جمیع                تدریب

 في حل المشكالت وتجاوز التحدیات.
في• عواطفهم على السیطرة طرق وكذلك النزاعات تصعید من الحد مهارات على والقادة المعلمین                تدریب

 مواقف الصراعات والتحكم فیها.
 

 كل هذه التدریبات وغیرها من التدریبات الضروریة للموظفین سوف تستمر ویجري دمجها في نسیج ثقافة مدرستنا.
 

  المنهج الدراسي



 
 

K-12) منهج راجعنا أننا كما وهویاتهم. وثقافاتهم طالبنا تنوع مستویات منهجنا یعكس أن بضمان التزامنا                  نواصل
من جیل إعداد أجل من وكذلك الثقافیة الناحیة من استجابة أكثر نجعله أن یمكننا كیف لتحدید العام هذا صیف (                    
عن یقل ال ما ركَّز ،2020-2019 الدراسي العام خالل المستقبل. في التغییر صناع بعد فیما لیصبحوا                  الطالب
البشرة ذوي من أشخاص قصص على (K-12) للصفوف اإلنجلیزیة اللغة وآداب التاریخ منهج محتوى                نصف

 الملونة. سنعمل على إجراء التغییرات التالیة في المناهج الدراسیة والجدول األكادیمي خالل العام الدراسي القادم:

بمجتمعات• تتعلق مشكالت تتناول التي الملونة البشرة ذوي والشخصیات الُكتَّاب لمؤلفات األولویة إعطاء               
من التاریخیة األحداث على تركز التي أو األصلیین، السكان أصوات ذلك في بما فیهم وتؤثر الملونة                  البشرة

 ثقافات ووجهات نظر متنوعة، ال سیما تلك الخاصة باألشخاص الُمهمَّشین تاریخیا.
أكثر• منظور إلنشاء المزید توفیر أجل من إضافیة وأدوات بتدریبات الرئیسیین الدروس مخططي               تزوید

من لكل قویة راجعة تغذیة آلیة إنشاء وكذلك وتطویرها الدروس بإعداد یتعلق فیما الثقافیة الناحیة من                  تجاوًبا
 المعلمین والطالب حول المناهج الدراسیة.

وتاریخ• الالتینیة، أمریكا دراسات حول الثانویة للمدرسة وذلك التاریخ مادة یخص متوافق منهج تطویر                
  األمریكیین األفارقة في مرحلة ما بعد إعادة اإلعمار، والشتات األفریقي.

•8-6 الصفوف في وذلك المتوسطة المرحلة لطالب األكادیمیة الجداول في أسبوعیة حصص              تخصیص
 للتركیز على الحوار والتعلُّم القائم على المشاریع.

عقد• أجل من األسبوعیة الدراسیة جداولهم في وذلك الثانویة المدرسة طالب أجل من مساحة خلق                 
 اجتماعات على مستوى المدرسة ككل أو على مستوى المجتمع تركز على الهویة والتمكین.

 
 معالجات أقوى للتعلیقات والمخاوف

ال نحٍو على منه المرجو الهدف حقق قد الصیف هذا في بها تم التي الطریقة بهذه مدرستنا لمجتمع اإلصغاء إن                      
تعلیقات من لدیه ما مشاركة أثناء بالراحة الجمیع شعور ولضمان ُقُدًما. والمضي بالمتابعة ملتزمون وإننا                 ُیصدق
الجدیدة اآللیات من مجموعة أنشأنا فقد ذلك ومع سنویا مرتین للموظفین استبیان طرح في نستمر فسوف                  ومخاوف،

 من أجل تجمیع التعلیقات والنصائح وتتضمن تلك اآللیات:

 إجراء االستبیانات لجمیع أولیاء األمور واألوصیاء على طالب Uncommon مرتین سنویا.•
 إجراء االستبیانات لجمیع طالب المدرسة الثانویة مرتین سنویا.•
  تشكیل مجالس طالبیة وذلك في جمیع مدارس المرحلة المتوسطة والثانویة.•
•-2021 الدراسي العام بحلول وذلك مدرسة 55 عددها البالغ المدارس جمیع في األسر مجالس               تشكیل

.2022 
شبكیة• وإستراتیجیة رؤیة وبناء الصغیرة الجماعیة الجلسات عقد طریق عن الخریجین مشاركة              زیادة

 لخریجینا.
محمل على نأخذ نحن أولویاتنا. رأس على وسالمتهم لدینا والعاملین طالبنا صحة على الحفاظ نحو التزامنا یظل                   
أجرینا لقد والخریجون. الحسابات موظفو معنا شاركها التي Uncommon في السلبیة والخبرات التجارب               الجد
أننا كما الُمقدمة. االدعاءات لمتابعة التحقیقات تنفیذ بصدد اآلن ونحن للحسابات وشاملة قة ُمعمَّ مراجعة                عملیات

 بصدد اتخاذ الخطوات التالیة عند عودتنا إلى المدرسة:

 ضمان وضوح أنظمة إعداد التقاریر ومالءمتها وشمولیتها.•
 تذكیر جمیع العاملین بشكل استباقي حول إجراءات وسیاسات اإلبالغ ورفع التقاریر مرتین سنویا.•



 
 

بالتدریبات• المدیرین تزوید في واالستمرار العاملین جمیع لتشمل ش التحرُّ مكافحة تدریبات دائرة              توسعة
 المتخصصة.

للتعلیقات• إضافیة آمنة مساحات لتوفیر Uncommon موظفي جمیع لتشمل الدوریة االستبیانات             استخدام
 والتغذیة الراجعة.

 
األنظمة حول ومشكالت مخاوف من لدیهم ما مشاركة على Uncommon مجتمع أعضاء جمیع نحث                إننا
اإللكتروني البرید طریق عن وذلك والمعلمین الطالب ُكتیبات في المبینة            واإلجراءات

. contact@uncommonschools.org 
 

  عملنا المستمر
 
تزوید لنضمن حلول من نقدمه ما وكذلك وممارستنا أنظمتنا تقویة في ساعد قد والتفكیر والتأمل اإلصغاء إن                   
أن نعي إننا والتعلم. والمساواة واالحترام الرعایة من أساسیة جذور ذات مدرسیة ببیئة دائًما والمعلمین                 الطالب
انتباًها منا تتطلب العملیة وهذه كامل بشكٍل إلنجازه الوقت بعض یستغرق بل وضحاها عشیة بین یحدث ال                   التغییر

 والتزاًما منقطعي النظیر في كل یوم.
 
إلى عهدنا فقد باستمرار للعنصریة المناهضة والمؤسسات المنظمات من نصبح بأن بالتزاماتنا الوفاء في                ولمساعدتنا
(Promise54) مؤسسة وهي (DEI) والشمولیة والمساواة والتنوع المواهب عمل في الرائدة المنظمات من               واحدة
المؤسسي التنوع بشأن نحرزها التي التقدم مستویات تعزیز في لمساعدتنا أشهر ستة لمدة مشاركة في                 لالنخراط
مستوى على (DEI) فرق نشكل فإننا ذلك، إلى إضافة موظفینا. على خاص بشكل التركیز مع والشمول،                  والمساواة
سوف التي األقالیم مستوى على متنوعة (DEI) مجموعة جانب إلى والطالب، العاملین من كال تضم                 المدرسة،
Uncommon) DEI PD) عمل فریق في عضو كل یتلقى سوف المبادرة. هذه من كجزء باستمرار                 تعمل

 وسوف تعقد المدارس جلسات من أجل العاملین وثالث جلسات على األقل مع الطالب.
 
وقیامنا، وجودنا سبب هم الذین االستثنائیین طالبنا یضم الذي مجتمعنا: إلى "Uncommon" في الفضل                یعود
أسر ننسى وال لطالبنا، ودعمهم حبهم یوم كل في لنا ُیظهرون الذین المتمیزین والقادة المعلمین طاقم عن                   فضًال
الطریق، هذا في بخطوة خطوة معنا كانوا الذي شركائنا جانب إلى بأطفالهم، إلینا وعهدت الثقة أولتنا التي                   طالبنا
على معنا أمضیتموه الذي الوقت نظیر والتقدیر بالشكر إلیكم نتقدم العالم. یغیرون الذین خریجونا هناك النهایة                  وفي
 مدار األسابیع القلیلة الماضیة في مساعدتنا لتعزیز أعمالنا، ونعدكم بأن تكون أصواتكم محط اهتمامنا وتقدیرنا دائًما.
 
مًعا حققناها التي اإلنجازات بجمیع ونفخر وقوامها. Uncommon بنیة من جزء دائًما لهو المستمر التحسین                  إن
في الدراسیة الفصول داخل والمعلمون الطالب یُنجزها التي الرائعة األشیاء من بالعدید نفخر كما ،1997 عام                  منذ
السیاسات ظل في وتتواصل تستمر سوف واإلنجازات الرائعة األشیاء هذه بأن كبیرة ثقة على وإننا یوم،                  كل
علینا یجب وما عملنا، جوهر یتأمل أن لمجتمعنا الوقت حان لقد عنها. اإلعالن بصدد نحن التي الجدیدة                   والممارسات
وغیرهم طالب 21000 تجاه عملنا متابعة أجل من لنا ضروریا ُیعد بشقیه التفكیر فهذا تطویره. یتعین وما                   تطویره

  اآلالف وتجاه المزید ممن ُیتوقع التحاقهم بمدارسنا.
 
منصة لهم توفر الجودة عالیة تعلیمیة خدمات یستحقون وأنهم محدودة غیر بقدرات یتمیزون طالبنا بأن نؤمن                  إننا
لدیهم وموظفینا قادتنا بأن نؤمن إننا أحالمهم. وتحقیق المستویات أعلى على التفوق نحو منها ینطلقون                 مناسبة
وقع قد طالبنا أسر بأن نؤمن وإننا العمل. في والتفاني واإلخالص والحب المهارات من لها مثیل ال                   مستویات
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یشكلون وأفراد -كمنظمة المسؤولیة تحمُّل في سنستمر ومعلمینا. بمدارسنا القوي إیمانهم منطلق من علینا                اختیارهم
ثقافة مدرستنا ثقافة تكون وأن األوقات، هذه في القوة من المزید Uncommon إكساب لضمان المنظمة-                 تلك

 شاملة وداعمة، وان نواصل مساعدة طالبنا لتحقیق النمو واالزدهار دون توقف في كل یوم.
 

  جولي جاكسونبریت بیسر
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