
 
 

ي مجتمع مدارس (
  -) Uncommonأعزائئ

 
) بأكملھ على أخر المستجدات بشأن التزامات التنوع والمساواة والشمول Uncommonمع اقتراب العام من نھایتھ، أردنا إطالع مجتمع (

ي قطعناها ع� أنفسنا كجزء من تفانينا ل�وننا منظمة مناهضة للعن��ة تعمل ع� تع��ز العدالة  ا إ� مهمتنا  االجتماع�ة. الىت استناد�
ي برنامج (

امات وتع��ز عملنا �ف ف ي إعداد الطلبة للوصول إ� ال�ل�ة واجت�ازها، ظل الوفاء بهذە االل�ت
) هو أحد أول��اتنا DEIالمتمثلة �ف

لكل من شارك بعمق خالل  نحن ممتنون التنظ�م�ة هذا العام، إ� جانب إعطاء األول��ة للسالمة والتعلم خالل هذە الجائحة المستمرة. 
امات.  األشھر العدیدة الماضیة في ف ي اتخذناها والتقدم الذي أحرزناە نحو الوفاء بهذە االل�ت ا كمجتمع  اإلجراءات الىت خوض تلك الرحلة مع�

)Uncommon ي غا�ة األهم�ة بالنسبة لنا
  . ونتطلع إلى استمرار العمل والتقدم سویًا) واحد، أمر �ف

 
 ثقافة المدرسة

ي تمكن طالبنا من االزدهار ع� الصع�دين، الشخ�ي واأل�اد��ي من خالل تك��ن نو  ف ع� تط��ر بيئات الرعا�ة والتنشئة الىت ك�ي اصل ال�ت
ف والطالب وأنظمة مدرس�ة فعالة بينما �شقون ط��قهم إ� ال�ل�ة.  ف المعلمني   عالقات حق�ق�ة ق��ة بني

ي قد ت��د من عدم  أنظمتنا اللغ��ة والثقاف�ةقمنا بمراجعة  • نا المصطلحات والعمل�ات الىت من خالل عدسة مناهضة للعن��ة، وغ�ي
ف الطالب.  ي ذلك  المساواة بني

، بما �ف ي توف�ي الم��د من المرونة ل��ف�ة مشاركة الطالب داخل وخارج الفصل الدرا�ي
�ستمر �ف

ا.  ل أ�ض� ف ي قد �مرون بها أثناء التعلم من الم�ف ي الظروف الىت
  التفك�ي �ف

، ح�ث  • ي للطالبنالت الرفاه�ة االجتماع�ة والعاطف�ة أهم�ة أ��ب من أي وقت م�ف
هو مفتاح كل من  التعلم والتط��ر العاط�ف

 . ،  العاف�ة والنجاح األ�اد��ي ي
ي مجال التعلم االجتما�ي العاط�ف

تقوم مجموعة العمل ع� سالمة العاف�ة لدينا بالبحث والتحل�ل �ف
ي مركز ي�ل

.  وسيتم تدر�بهم �ف ي
ي من ر�اض األطفال إ� الصف  للذكاء العاط�ف

نحن متحمسون لتج��ة منهج تعل��ي اجتما�ي وعاط�ف
ي الخ��ف المقبل. 

ي انتظار إطالقه ع� مستوى الشبكة �ف
ي ع�ث هذا ال��يع، ونحن �ف

 الثائف
ي  •

ا �ف ي االستثمار يوم��
ي كل من البيئات النائ�ة والمختلطة، حبناء المجتمع�ستمر المدارس �ف

�ث �شمل األ�شطة بناء الف��ق، ، �ف
  ودروس الق�مة األساس�ة، والمناقشات حول األحداث الجار�ة، وتحد�د األهداف لألسب�ع. 

ي ثالث  •
ا �ف ي المدارس اإلعداد�ة  . تعل�م�ة DEIجلسات �شارك الطالب من مرحلة ر�اض األطفال حىت نها�ة التعل�م الثانوي أ�ض�

�ف
ي كل

ف �ف ا إ� جنب مع أعضاء ف��ق عمل  والثان��ة، تم تدر�ب طالبني ي �سه�ل هذە الجلسات جنب�
ي  DEIحرم مدر�ي للمشاركة �ف

�ف
ف من خالل هذە الجلسات.  مدرستهم.  ي الدعوة الذات�ة والتمكني

 من الملهم أن �شهد انخراط قادتنا الشباب �ف
 

ي (
 )PDالتط��ر المهين

ا 
�
ا و�نصاف ف ع� ك�ف�ة إمكاننا أ��� تنوع� ك�ي  وشمول�ة ع� جميع مست��ات المنظمة من خالل التدر�بات والمناقشات المستمرة. نواصل ال�ت

ي كل مدرسة  •
ف ع� األقل تم تدر�بهم لتسه�ل المناقشات الشه��ة ع� مستوى  3-2يتألف من  DEIف��ق من يوجد �ف موظفني

ا من المكتب ال ا ف��ق� ي الحرم المدر�ي حول قضا�ا المساواة واإلدماج، وقد أ�شأنا أ�ض�
 DEIرئ��ي / م��ي تط��ر التنم�ة المهن�ة �ف

ا.    أ�ض�
ف ( • ي Uncommonشارك جميع موظفني

ي التأس��ي ) �ف كة وفهم قضا�ا التعلم  جلسة التط��ر المهىف المصممة إل�شاء مفردات مش�ت
ا.   الدينام��ي والتعل�م المستج�ب ثقاف��

ا�ات تعل�م�ة ق�� • ي المدرسة ع� ك�ف�ة تك��ن �ث
ا استمر تدر�ب موظ�ف ف ع� التدر�س المستج�ب ثقاف�� ك�ي ة مع الطالب، مع ال�ت

ي االحت�اجات واله��ات المتنوعة لطالبنا.   الذي يؤدي إ� معاي�ي تعل�م�ة عال�ة تلىب
 

 المنهج الدرا�ي 
ي مناهجهم الدراس�ة. 

مناهج اللغة ركزت أ��� من نصف  نحن نعلم مدى أهم�ة وقوة طالبنا لرؤ�ة تنوعهم وثقافتهم وه��تهم تنعكس �ف
ي ع� قصص األشخاص ذوي الخلف�ات العرق�ة 

�ة والتار�ــــخ من ر�اض األطفال حىت نها�ة التعل�م الثانوي العام الما�ف ف اإلنجل�ي
  المختلفة، وقد واصلنا منذئذ تعميق مناهجنا وتحسينها. 

ف لدينا ع� ك�ف�ة أن �كونوا أ���  تدر�بوتم  DEIجميع مناهجنا من خالل عدسة  مراجعةتمت  • جميع مخط�ي الدروس الرئ�سيني
 استجابة ثقاف�ة عند إ�شاء مواد مستقبل�ة. 

ي مناهجنا الدراس�ة.  •
 لقد عززنا حلقات المالحظات لضمان أن �كون لدينا اتصال فعال وقنوات لمشاركة أفكارنا والتحسينات �ف

ي تتناول القضا�ا ذات الصلة بالمجتمعات ذات األصول العرق�ة المختلفة نحن نعمل ع� إعطاء األول��ة للنصوص اإلضاف�ة  • الىت
ا.  ي تؤثر عليها وتركز ع� األحداث التار�خ�ة من أوجه النظر المهمشة تار�خ��  والىت



 
 

 ردود الفعل والعمل الجاري
ف �سبب مجتمعنا ونحسن من أنفسنا من خالل االستماع إل�ه والتفاعل معه.    نحن غ�ي مألوفني

ي )(Promise54عدنا �سا •
ي  DEI، و�ي منظمة رائدة �ف

ي تقي�م ممارساتنا �ف
ي DEIوالعمل الموهوب، �ف

، وستعمل ع� المساعدة �ف
) مع Uncommonع� نطاق ( DEIلدعم هذا العمل، أ�شأنا مجموعة عمل  توضيح رؤ�تنا وخارطة الط��ق لتحقيق تلك الرؤ�ة. 

 واله��ات. تمث�ل ع�ب المناطق، والدرجات، والمواقف، 
ف (أت�حت الفرصة  • لمشاركة التعل�قات حول التن�ع واإلنصاف واإلدماج من خالل استطالع رأي  )Uncommonلجميع موظفني

ف بغرض السماح بالتعرض إ� مدخالت ورؤى أعمق. )(Promise54مجهول أجرته  ف للموظفني  ، و�تم عقد مجموعات ترك�ي
ا مشاركة التعل�قات م ف أ�ض� ي يناير. سُ�طلب من الموظفني

ي منتصف العام عندما نعود �ف
ف المعتاد �ف   ن خالل استطالع رأي الموظفني

ي (
ا ع� توضيح القنوات للجميع �ف ) حول المكان الواجب التوجه إل�ه للحصول ع� الدعم ضد أي Uncommonلقد عملنا أ�ض�

 مخاوف. 
ي ( مشاركة مالحظاتهم سُ�طلب من جميع العائالت وجميع طالب المرحلة الثان��ة •

) خالل Uncommonحول تج��تهم �ف
ي يناير. 

 نتطلع �شغف إ� استمرار المدخالت والمشورة.  استطالع سيتم إرساله �ف
ي رسم  •

ا �ف ف المستمرةلقد بدأنا أ�ض� ي وقت الحق  رؤ�ة لمشاركة الخ��جني
ف �ف اك الخ��جني بما يتجاوز دعم إ�مال ال�ل�ة وسنقوم ب��ش

  مهمة. من هذا العام الدرا�ي لتقد�م مدخالت 
 

ي رحلتنا لنكون منظمة مناهضة للعن��ة. 
ف الق�ام به �ف ي كل  نحن فخورون بالتقدم الذي أحرزناە، مع إدرا�نا للعمل المستمر الذي يتعني

�ف
ف و�شعر بالتواضع أن طالبنا يزدهرون كجزء من مجتمعنا، وأن العائالت تختار أن توكل إلينا أطفالها، وأن موظفينا �ختارون  يوم، نت�ش

ف يواصلون دعم عملنا. Uncommonالنضمام إ� مجتمع (ا ا تؤمنون بمهمتنا  )، وأن أصدقاءنا الخارجيني نحن نعلم ذلك ألنكم جم�ع�
ي النمو �شكل أقوى كمجتمع واحد (

ي عام Uncommonومدارسنا كما نفعل نحن، ونتطلع إ� االستمرار �ف
  . 2021) �ف

 
  شكرا،

 
 ب��ت ب��

 )Uncommonالمدير التنف�ذي، مدارس (

 جو�ي جا�سون

 )Uncommonرئ�س مدارس (

 
 


