
 

ESSER 3.0 الخطة العامة 
 أنفاق األغاثة الفدرالیة

 

، قدمت مدارس مقاطعة نوكس طلًبا إلى  2021أغسطس  27في یوم الجمعة ، 
) ESSER 3.0( 3.0والیة تینیسي وفًقا لصندوق اإلغاثة في حاالت الطوارئ 

للمدارس االبتدائیة والثانویة بموجب قانون خطة اإلنقاذ األمریكیة 
)ARP2021 ) لعام. 
 

إنفاق اإلغاثة  -كجزء من ھذا الطلب ، قدمت المنطقة "خطة عامة 
الفیدرالیة". في محاولة لجعل ھذه الخطة سھلة الوصول إلیھا ، تتم 

إعادة طباعة األسئلة (التي تم تطویرھا بواسطة وزارة التعلیم 
 أدناه. KCSاألمریكیة) واإلجابات المقدمة من قبل 

 
*********************************************************************************** 
 

، أقر الكونجرس األمریكي عدة تشریعات أرسلت  COVID-19استجابًة لـ 
 4.2ملیارات الدوالرات لتمویل اإلغاثة إلى الوالیات. تلقت والیة تینیسي 

ة . ھذه ھي خط2024لیتم إنفاقھا قبل عام  K-12ملیار دوالر لتمویل 
 المنطقة لإلنفاق ، بما یتوافق مع القانون الفیدرالي.

 
 معلومات عامة
LEA Name: Knox County Schools 
 Bob Thomas, Superintendent :المدیر العام للمدارس
 South Gay Street, Knoxville, TN  37902 912 العنوان
 1800-594 (865) :# الھاتف
) الموقع االلكتروني الخطةحیث سیتم نشر  ): KnoxSchools.org 
 

 الطالب__ التسجیل
: توفیر فرص تعلیمیة ممتازة وسھلة المنال تمكن جمیع المھمة والرؤیة

الطالب من تحقیق إمكاناتھم الكاملة. تنمیة المتعلمین مدى الحیاة 
 الذین یساھمون بمواھبھم ونقاط قوتھم ومھاراتھم لبناء مجتمع أقوى.

 Pre-K – 12 :المراحل التي تتلقى الخدمة
 88 :عدد المدارس #
 61,526 :عدد الطالب المسجلین
  :العرق
  Alaska Native 0.4%/الھنود االمریكان 

 %3.0 اسیویین
ذو اصل افریقي \سود  16.9%  

 %10.8 اسبان



 Pacific Islander 0.3%/من ھوااي
 %68.7 بیض

 
 ٪26.3 ذوي الدخل المحدود 

 ٪5.1متعلمي اللغة اإلنجلیزیة 
 ٪14.1الطالب ذوي اإلعاقة 

 ٪0.6فوستر 
 ٪0.7الطالب الذین یعانون من التشرد 

 ٪0.4الطالب في العائالت العسكریة 
 ٪0.1مھاجر 

 
 المسؤولیة
View the District Report Card: https://reportcard.tnedu.gov/districts/470 
 
 التمویل
ESSER 1.0 12,909,061.04$ :التخصیص 
ESSER 2.0 50,810,033.57$ :التخصیص 
ESSER 3.0 114,112,117.74$ :التخصیص 
ELC 0$ :التخصیص 
 120,000.00$ :التخصیص للطالب الذین یعانون من التشرد
 177,951,212.35$ :التخصیص الكلي

خصیص المحتمل للبنیة التحتیةالت  $40,648,026.40 :(*as of May 24, 2021 as 80% of ESSER 2.0 المشروع) 
 

 ملخص المتطلبات
لتلبیة المتطلبات  TDOEتقدمت المنطقة للحصول على منحة التخطیط من 

 دوالر)؟ نعم 200000 -دوالر  125000الفیدرالیة (
ونشره على موقع االلكتروني؟ ھل تم تقدیم نموذج المشاركة المجتمعیة 

 نعم
 ھل تم تقدیم خطة الصحة والسالمة ونشرھا على موقع االلكتروني؟ نعم

 ھل تم تقدیم تقییم االحتیاجات ونشره على الموقع؟ نعم
 ESSERھل تم نشر ترجمات خطة الصحة والسالمة وتقییم االحتیاجات وخطط 

 العامة؟ نعم
 وإتاحتھا للجمھور؟ نعم ePlanھل تم تقدیم خطة اإلنفاق في 

 ESSER 3.0٪ من 20كیف ستخطط المنطقة التعلیمیة لتلبیة متطلبات إنفاق 
على الخدمات المباشرة للطالب لمعالجة فقدان التعلم؟ مالحظة: إذا كانت 

 TN، فاكتب فقط " TN ALL Corpsالمنطقة التعلیمیة تشارك بشكل كامل في 
ALL Corps Tutoring Programج ." برنامTN ALL Corps  التعلیمي ، واسترداد

، ومستشارو  PDاالئتمان ، ومتخصصو القراءة ، والمھارات التأسیسیة 
 الكلیة والوظیفیون للمدرسة المتوسطة والثانویة

 
 المقدمة

یعد تمویل اإلغاثة الفیدرالیة فرصة مھمة للمقاطعات التعلیمیة في 
الوالیة لتسریع تحصیل الطالب. النتائج التي تحققت على مدى ھذه 

السنوات األربع یمكن أن تضع األساس للسیاسة واالستثمار لسنوات قادمة. 
إن والیة تینیسي محظوظة ألن التعلیم العام لم یواجھ تخفیضات في 

ة الدولة أثناء الوباء ، وبدالً من ذلك عانى قدًرا كبیًرا من میزانی

https://reportcard.tnedu.gov/districts/470


استثمارات الدولة اإلضافیة خالل نفس الفترة الزمنیة. على ھذا النحو ، 
لدینا مسؤولیة جماعیة لالستثمار بشكل استراتیجي ، ومراقبة التنفیذ ، 

 واإلبالغ عن النتائج القابلة للقیاس بشفافیة.
 

ن أجل إظھار النمو القوي على مستوى الوالیة تعتقد الدائرة أنھ م
والمستوى المحلي ، یظل من المھم االستثمار في عدد صغیر من العناصر 
عالیة التأثیر ، ضمن استراتیجیة متماسكة ومتسقة. یجب أن تكون ھذه 

االستثمارات متجذرة في البحث وأفضل الممارسات باعتبارھا األكثر أھمیة 
 دى الطویل.لنجاح الطالب على الم

 
تحدد الخطة اإلستراتیجیة للقسم ، "األفضل للجمیع" ، المجاالت الھامة 
والتي تم البحث عنھا والتي یجب أن تستمر في التعزیز إذا كان جمیع 

الطالب سیستمرون في النمو واالزدھار. یشجع القسم جمیع الھیئات 
تأثیر جیل  التعلیمیة المحلیة بشدة على االستفادة من ھذه اللحظة لخلق

، وإرث دائم ، وخریطة طریق لالستثمارات التي یمكن وینبغي القیام بھا 
 في المستقبل.

 
 مختصر
 اكادیمیا
 النسبة المصروفات  الموضوع
 %11.248 20,016,676.62$ برامج التدریس
 البرنامج الصیفي
 (ملحق بتمویل الدولة)

 % 

 $3,082,000.00 1.73% (Pre-K – 3rd) القراءه المبكرة
 %0 0$ التدخالت
 %21.611 38,456,272.43$ اخرى

 جاھزیة الطالب 
 
 النسیة المصروفات الموضوع
AP and Dual Credit/ 
 تسجیل الكورسات

$0 0% 

 %1.282 2,282,000.00$ ابتكارات المدارس الثانویة
 %4.954 8,816,526.25$ النصائح االكادیمیة
 %693. 1,233,381.00$ النشاطات الخاصة
 %2.748 4,890,000.00$ الصحة النفسیة
 %167. 296,813.78$ اخرى

 
 المعلمین
 النسبة المصروفات  الموضوع
 3.907% 6,952,595.00$ استراتیجیة االحتفاظ بالمعلمین
 %1.002 1,783,080.37$ تحسین المستوى الشخصي
 %0 0$ تخفیض عدد الصفوف
 %11.304 20,114,759.93$ اخرى

 
 االساسیات

Topic  Amount Spent Percentage of Total 
 %18.394 32,732,884.09$ التكنلوجیا



 %155. 275,000$ انترنت عالي السرعة
 %8.934 15,897,622.91$ *الموؤسات :الجو االكادیمي
 التدقیق واالبالغ
(1% min. recommended) 

$321,650 .181% 

 %11.689 20,799,949.97$ اخرى
 

 المستوى األكادیمي
دة من خالل سیتمكن جمیع طالب تینیسي من الوصول إلى تعلیم عالي الجو

لتعلم باستخدام مواد عالیة الجودة. یتضمن تعلم القراءة والكتابة وا
(دروس  TN ALL Corps(محو األمیة) و  Reading 360ذلك استثمارات في 

 خصوصیة). 
حصیل األكادیمي ، بما في ذلك وصف التخصیصات اإلستراتیجیة لتسریع الت

 كیفیة دعم المخصصات لالستثمارات المحددة في تقییم احتیاجات المنطقة:
، وریاضیات الصفوف  K-3بشكل خاص على المھارات األساسیة  KCSیركز 

؛ ومع ذلك ، ھناك دعم لبناء نظام متماسك عبر  1المتوسطة ، والجبر 
مخصصات الفرص التالیة جمیع المواد والصفوف والمدارس. توفر ال

رؤیة واضحة لكفاءة المھارات األساسیة  )1الستثمار الوقت والموارد: 
مع أداة تفصیلیة محددة اللتقاط خط  1والصفوف المتوسطة وإتقان الجبر 

األساس وتحدید أھداف التحسین للتربیة عالیة النفوذ في تلك المجاالت ؛ 
نظام تقییم قوي لتحدید فجوات المھارات والمعرفة باإلضافة إلى  )2

التطویر المھني الستخدام البیانات التخاذ قرارات استراتیجیة لدعم 
االستثمارات في التعلیم المستمر للمعلمین في  )3تعلم الطالب ؛ 

) 4االستراتیجیات القائمة على األدلة وذات النفوذ العالي في كل تخصص ؛ 
ثمار في بناء القدرات في المدرسة مع شركاء خارجیین لدعم المواد االست

التعلیمیة عالیة الجودة والجھود المبذولة لتحدید وتشخیص ووصف وقیاس 
صعوبة التعلم واستراتیجیات التدخل والعالج. باإلضافة إلى ذلك ،تستثمر 

 المنطقة التعلیمیة في إعادة بناء نظام متماسك للتقییم ، ودعم مجال
الموضوع ، وتوجیھ المعلمین الجدد وتوجیھھم ، وتطویر القیادة التي 

تركز على صنع القرار المبني على البیانات ، ونتائج الطالب األكادیمیة 
دوالرات  ESSER 3.0مبلغ  KCSواالجتماعیة / العاطفیة. أخیًرا ، تستخدم 

مھارات لالستثمار في دعم الطالب المباشر مع دروس خصوصیة عالیة في ال
األساسیة وریاضیات الصفوف المتوسطة. سیتمكن طالب المدارس الثانویة من 

خیارات التدریس یة تینیسي والوصول إلى خدمات التدریس الخاصة بوال
 الخاصة بالمدرسة.

 
 
 
 

 الیة ، دروس خصوصیة منخفضة التكالیفع خدمات
المدرسة في  4: 1في االبتدائیة و  3: 1التعریف: النسب القصوى من 

 جلسات على األقل في األسبوع 3الثانویة ، مع 
 

عدد المرات  نسبة الطالب عدد الطالب المرحلة
 وصف الخدمات النسبة في االسبوع

-25یعمل المعلمون مع الطالب بنسبة  1:3 3 %15 674 الروضة
41 



-25یعمل المعلمون مع الطالب بنسبة  1:3 3 %15 657 صف االول
41 

-25یعمل المعلمون مع الطالب بنسبة  1:3 3 %15 669 صف الثاني
41 

-25یعمل المعلمون مع الطالب بنسبة  1:3 3 %15 662 صف الثالث
41 

-10یعمل المعلمون مع الطالب بنسبة  1:3 3 %15 709 صف الرابع
24 

25یعمل المعلمون مع الطالب بنسبة  1:3 3 %15 667 صف الخامس  
-25المعلمون مع الطالب بنسبة  یعمل 1:3 3 %15 654 صف السادس

41 
-25یعمل المعلمون مع الطالب بنسبة  1:3 3 %15 689 صف السابع

41 
-25یعمل المعلمون مع الطالب بنسبة  1:3 3 %15 693 صف الثامن

41 
ستستخدم مدارس نوكسفل التعلیم  1:4 3 %15 744 صف التاسع

 المجاني للمرحلة الثانویة 
ستستخدم مدارس نوكسفل التعلیم  1:4 3 %15 739 صف العاشر

 المجاني للمرحلة الثانویة
ستستخدم مدارس نوكسفل التعلیم  1:4 3 %15 696 صف الحادي عشر

 المجاني للمرحلة الثانویة
ستستخدم مدارس نوكسفل التعلیم  1:4 3 %15 701 صف الثاني عشر

 المجاني للمرحلة الثانویة
  

 نعم؟ TN ALL Corpsالمشاركة في * 
ھل تخطط الستخدام خدمات التدریس المجانیة للمدارس الثانویة من خالل * 

TDOE؟ نعم 
 

 الصیفیة مجاالبر
وقانون  TN(التفریق بین فقدان التعلم في  وصف موجز للبرنامج الصیفي

تسریع الطالب والموارد اإلضافیة التي توفرھا المنطقة): كجزء من قانون 
TN  فقدان التعلم وتسریع الطالب ، استضافتKCS  معسكرات التعلم

 الخامسإلى  االوللالرتفاع من  STREAMالصیفیة الممزوجة مع معسكرات 
معسكًرا  16موقًعا. استضافت جمیع المدارس المتوسطة الـ  30الصفوف في 

 عسكرات صیفًیا لمدة أربعة أسابیع ، واستضافت جمیع المدارس الثانویة م
لمواصلة تقدیم ھذه الفرصة للطالب طالما  KCSدة أربعة أسابیع. تخطط لم

 كان ھناك تمویل.
 

االسابیع في  نسبة الطالب % عدد الطالب  # المراحل
 الصیف

الساعات في 
 وصف للخدمات المقدمة كل اسبوع

 معسكر لمن فقد التعلیم 35 6 %29 3879 االبتدائیة
جسور التعلیم معسكر مد 32.5 4 %9 1641 المتوسطة  
الحصول على الكردت  14.0 4 %5 932 الثانویة

 والتعلیم المجاني
االنتقال من 
 الثانویة

 المعسكر الصیفي لالنتقال 26.25 4 9% 422

 



 للحصول على منحة النقل؟ نعم TDOEھل تقدمت إلى * 
 

 معرفة القراءة والكتابة
 لمھارات القراءة والكتابة: TN Foundationرابط لخطة 

https://www.tn.gov/content/dam/tn/education/students/found_lit/Knox%20County%20Approved%20F
LSP.pdf 
 

....مبلغ االنفاق المخطط لھ    
 الوصف التطویر المھني  مواد تعلیمیة معتمدة المرحلة
  0$ 0$ الروضة
  ,عقول عظیمة ,2022 التطویر 3,082,000.00$ 4,483,214.86$ االبتدائیة
 ، عقول عظیمة ELA تضخیم 0$ 1,645,578.19$ المتوسطة
 ELA حلقة 0$ 1,232,089.79$ الثانویة

 
 (ابتدائي)؟ نعم Summer Teacher PD 360المشاركة في قراءة * 
لمحو األمیة المتقدم في صیف  Reading 360ھل تخطط للمشاركة في برنامج * 

 (ثانوي)؟ نعم 2022
 شبكات تنفیذ محو األمیة؟ نعم PK-12 360المشاركة في قراءة * 
 شبكات تنفیذ القراءة المبكرة؟ رقم 360المشاركة في قراءة * 
حاكم لمحو األمیة المبكرة؟ ومؤسسة ال TDOEمع  Ready4Kالمشاركة في * 
 نعم
للمھارات األساسیة في معرفة القراءة  Reading 360استخدام ملحق منھج * 

 والكتابة ودعمھ؟ رقم
ھل زودت العائالت بمعلومات عن أجھزة فك التشفیر المنزلیة * 

 المجانیة؟ نعم
 استخدام جھاز الفحص الشامل المجاني المقدم للمقاطعات؟ نعم* 
المجانیة  TDOEالنظر في استخدام المواد التعلیمیة التكمیلیة * 

 للریاضیات (االبتدائیة)؟ نعم
ودعم  TDOEالنظر في استخدام التطویر المھني المجاني لریاضیات * 

 التنفیذ والشبكات؟ نعم
 
 
 
 
 
 
 
 
 اكادیمیا :اخرى

الكمیة التي تم  الفقرة
 صرفھا

النتائج المتوقعة بعد 
الجانب االستثمار بھذا 
 االكادیمي

كیفیة قیاس النتائج 
 وصف الخدمات ونسب النجاح

  رواتب موظفي
المعلمین والمدربین )

 (والمشرفین

كان الطالب  $3,302,945.66
یتلقون دروسًا 
وأعماًال مدرسیة 
متاحة خالل إغالق 

میع حصل ج
 6الطالب على 
أسابیع من 

 الملفات

رواتب 
المعلمین 
ومعلمي 

المدارس 
البدیلة 

https://www.tn.gov/content/dam/tn/education/students/found_lit/Knox%20County%20Approved%20FLSP.pdf
https://www.tn.gov/content/dam/tn/education/students/found_lit/Knox%20County%20Approved%20FLSP.pdf


-2020ربیع 

2021. 
 

أثناء استالم 
الوجبات 

والدروس خالل 
إغالق عام 

2020  ،
وأربعة 

أسابیع أخرى 
من الدروس 

والمواد خالل 
فصل الصیف. 

كانت الدروس 
متاحة على 

 East TNموقع 
PBS  وموقع
KCS 

. 

ومعلمي 
التربیة 
الخاصة 

والمدربین 
والمشرفین 
في تطویر 

حزم 
لـ تعلیمیة 

KCS  في
التعلیم 
المنزلي 

أثناء إغالق 
المدرسة 

)ESSER 1.( 
 

Canvas  سیتمكن الطالب  322,666.40$ االشتراك
غیر القادرین 

على الذھاب إلى 
المدرسة أثناء 

 COVIDمضاعفات 
من مواصلة 

 التعلم عن ُبعد.
 

طوال العام 
الدراسي 

2020-2021  ،
كان الطالب 
قادرین على 

االستمرار في 
الوصول إلى 

المواد 
والتعلیمات 

عندما ال 
تتمكن 

المدارس من 
االلتقاء 

 شخصًیا.
 

اشترت 
مقاطعة 
نوكس 

اشتراًكا 
لمدة عام 
في نظام 

إدارة 
التعلم 

Canvas  الذي
یدعم 

التعلم عبر 
اإلنترنت 

والتعلم عن 
بعد 

)ESSER1.( 
 

21الحالة    
تقییم المراحل 
 (K-12)الدراسیة

سیتمكن  $2,752,100.00
المعلمون من 
تحدید الطالب 

تخلفون الذین ی
عن المعاییر 

 وتوفیر الحلول
 .ةدولیاالمتعمد
 

الدرجات 
التنبؤیة 
لكل طالب 

،  TCAPعلى 
ثالث مرات في 

 السنة.
 

  تقییم الحالة 
(ESSER 2 and 

ESSER 3) 

اشتراك البرمجیات 
في المدرسة 
 االفتراضیة

سیكون لدى الطالب  $60,000.00
 بیئة تعلیمیة

تتفاعل مع األدوات 
التي تتیح 
للمدرسین 

االفتراضیین 
الحصول على فصل 
 دراسي تفاعلي.

االدوات المستخدمة 
لمراقبة وتفییم تقدم 
الطالب في المدارس 

 االفتراضیة

Nearpod  ،
،  Padletمتأرجح ، 

Edpuzzle  ،
iReady ELA / 

 ESSER) الریاضیات
2) 



 
مناھج الریاضیات 
واللغة االنكلیزیة 

 والمواد المطلوبة لھا

سیتمكن الطالب  $15,634,479.37
من الوصول إلى 

مواد عالیة 
الجودة مناسبة 
لكل من التعلیم 

الشخصي 
 واالفتراضي.

 

یتمتع جمیع 
الطالب 

بإمكانیة 
الوصول إلى 

محتوى 
ومناھج 

مستوى الصف 
بنطاق 

وتسلسل 
 متسقین.

 

*$7,360,882.84 
المحددة في 

تحت  6الصفحة 
المواد 

التعلیمیة. 
)ESSER 2 (

مواد التدخل 
ومناھج 

 الریاضیات
 (ESSER 3)  

النقل للمدارس 
 الصیفیة

الطالب سوف ینضمون الى  $2,800,000.00
 المدارس الصیفیة

اذا كانت وسائط النقل 
غیر محدودة سوف 
ینضم الطالب الى 
 المدارس الصیفیة

وسائط النقل للمدارس 
 (ESSER 2) الصیفیة

البدالءالمدرسین   
 شغل دائم

توفیر التطابق وتنفیذ الخطط  $6,205,581.00
 داخل الفصل الدراسي

یقلل من عدد 
اإلعفاءات قد 
تضطر المنطقة 

إلى طلب 
الحفاظ على 

تعلیمات الفصل 
الدراسي 
 شخصًیا.

 

یتم توفیر المعلمین 
 البدالء لكافة المدارس

(ESSER 3) 

مستلزمات للمعلمین 
 الجدد

وفیر الموارد ت $217,000
لذوى الدخل 

المحدود 
والمعلمین الجدد 

والطالب الذین 
یعانون من 

 التشرد.
 

انخفاض معدل 
نضوب المعلمین 
الجدد وارتفاع 
معدالت الحضور 
للطالب الذین 
قد یعانون من 

 التشرد.
 

مواد الفصل 
الدراسي 
للمعلمین 
 ESSERالجدد (

). حوافز 3
الطالب (منحة 
 المشردین).

 
المنطقة  شریك خارج

علیمیة لتطویر الت
 منھح الریاضیات

سیتمكن الطالب من  $2,448,000.00
الوصول إلى مناھج 
الریاضیات عالیة 

 الجودة.
 

سیزداد تحصیل 
الطالب في 

الریاضیات على 
TCAP  مع

زیادات كبیرة 
في مستوى 
الفئات 
 الضعیفة.

 

الشریك 
الخارجي یدعم 

قادة 
الریاضیات 

وقادة 
المعلمین من 

تطبیق خالل 
الریاضیات 

التوضیحیة في 
الصفوف من 
السادس إلى 

 الثامن.
 

PD $4,713,500.00  توفیر التعلیم
المستمر للمعلمین 
لتحسین مھاراتھم 
لمواصلة تقدیم 

تعلیم عالي 
 الجودة.

 

مراقبة التقدم 
للطالب في 
اختبارات 
المھارات 
األساسیة ، 
والمعیار ، 
واالمتحانات 

تعزیز تخطیط 
الوحدة 
ودورات 
التدریب 
والتطویر 
التعلیمي 

عالي الجودة 



النھائیة في 
 م.نھایة العا

 

ومجتمعات 
التعلم 

المھنیة في 
 كل مدرسة.

 
 

 استعداد الطالب

سیتم تجھیز مدارس تینیسي لتلبیة االحتیاجات األكادیمیة وغیر األكادیمیة لجمیع الطالب 

بالدعم في الوقت الفعلي. وھذا یشمل من خالل تطویر فرص مسار وظیفي قویة وربط الطالب 

االستثمارات في مسارات مفصلیة لجمیع الطالب ، ومدارس ثانویة مبتكرة مرتبطة بفرص 

 وظیفیة ودورات دراسیة متقدمة ، ودعم متخصص للطالب الذین یحتاجون إلیھا.
 

ي وصف المخصصات االستراتیجیة لدعم جاھزیة الطالب والدعم المرتبط بالمدرسة الضرور

للوصول إلى تعلیم عالي الجودة ، بما في ذلك كیفیة دعم المخصصات لالستثمارات 

المحددة في تقییم احتیاجات المنطقة: تطویر وتنفیذ نموذج أنظمة متكامل لإلرشاد 

لخریج / خریج جاھز ، إلعداد الطالب  KCSالمھني والدعم األكادیمي على أساس صورة 

خط األساس واألھداف المستھدفة  KCSیة. حددت الثانو لخیاراتھم بعد التخرج من

 المتعلقة بالنجاح بعد المرحلة الثانویة مثل:

 أ) نسبة الطالب المستوفین لمعاییر الدراسات العلیا الجاھزة ،

 ، ACT درجةب) متوسط 

ج) النسبة المئویة للطالب الذین یأخذون فرصة واحدة على األقل بعد المرحلة الثانویة 

 المبكرة ،

 في ختام الصف التاسع ، 1د) نسبة الطالب الذین یجتازون مقرر اللغة اإلنجلیزیة 

 ھـ) نسبة الطالب الذین یجتازون مقررات الریاضیات في ختام الصف التاسع.

كما تم  1و) نسبة مئویة من الطالب في مستویات إتقان أو على المسار الصحیح في الجبر 

 ، و EOCقیاسھ بواسطة 

ز) نسبة مئویة من الطالب في المستوى األول أو المستوى الثاني في اللغة اإلنجلیزیة 

 .EOCكما تم قیاسھا بواسطة 
 فرص الدراسة في المدارس المتوسطة والثانویة

 وصف الخدمات المصاریف الفقرات
AP and Dual Credit/Enrollment 

  0$ الفرص



 2,282,000.00$ ابتكارات المدارس الثانویة

على  FORD NGLتعاقدت 
خدمات إلعادة الخیال 

المدارس  العلمي في
الثانویة ، والمناھج 
االستشاریة للمدارس 

اإلعدادیة ، والمناھج 
المھنیة ، والمعدات للطالب 

المشاركین في دورات 
التدریب العملي على 

التعلم المھني القائم على 
العمل ، والتطویر المھني 

لموظفي األكادیمیة 
 Ford Next Genبالشراكة مع 

Learning. 
 

 8,816,526.25$ االرشاد االكادیمي

عاملین اجتماعیین  2
إضافیین لدعم حضور الطالب 

)ESSER التعلم ، (!
التجریبي المتعلق 

بالوظیفة في الموقع من 
الشركات الضیفة ، برنامج 
االستكشاف الوظیفي للمدرسة 

المتوسطة ، مدرسة 
Youscience softare  اإلعدادیة
مستشاًرا  32والثانویة ، 

جامعًیا ووظیفًیا في 
لمدرسة المتوسطة ا

أكادیمیة  8والثانویة ، 
مدربین لخبرات التعلم 
القائمة على العمل ، 

ومستشار خارجي الستكمال 
التقییم على برامج 

، وبرمجیات  KCSاستشارات 
SCUTA  لتتبع بیانات

 االستشارة.
 

 296,813.78$ اخرى

ساعات في  10ممرضتان 
أسبوعًا  12األسبوع لمدة 

(ESSER 1)  ،3  مستشارین
إرشادیین للمدرسة 

 22،  (ESSER 2)االفتراضیة 
 عامالً (منحة المشردین).

 
 

 الھل حصلت على منحة المدرسة الثانویة المبتكرة؟ * 

 المجانیة؟ نعم ACTاستخدام أو التخطیط الستخدام دورات إعداد * 

 المجاني والمتوفر عبر اإلنترنت للجمیع؟ نعم AP Accessھل تستخدم أو تخطط الستخدام * 

 الھل حصلت على منحة التوسع المبكر بعد المرحلة الثانویة؟ * 

 ؟ نعمCTEو  STEMھل حصلت على منحة المدرسة اإلعدادیة * 



 ؟ نعمSTEMحصلت على تعیین * 

 لعمل المجاني؟ نعمالمشاركة في برنامج مفاتیح ا* 

 م مركز موارد البخار المجاني؟ نعماستخدام أو التخطیط الستخدا* 

 ھل حصلت على منحة الحاكم لختم التربیة المدنیة؟ نعم* 

 تخطط للمشاركة في شبكات علوم الكمبیوتر والمنح ذات الصلة؟ نعم* 
 
 الفئات السكانیة الخاصة

 المصاریف الفقره

النتائج المتوقعة 
للطالب كنتیجة لھذا 

 االستثمار
 

 وصف الخدمات

المحدود ذوي الدخل  $   

 1,233,381.00$ الطالب ذوي االعاقة

تعزیز مھارات 

التوظیف للطالب 

الذین یعانون من 

 إعاقات حوادث .
 

مدرس مخصص  1
لإلشراف على الطالب 
أثناء مشاركتھم في 

التدریب العملي 
المنفذ في شركة 

مضیفة في مجتمعنا 
مساعدین  5، 

تربویین لدعم 
التعلیمات 

المجتمعیة ، 
وتكلفة فحص األدویة 
للطالب العاملین في 
"الفصول الدراسیة 

بالمستشفى" ، 
والمواد التعلیمیة 
، والمواد الالزمة 

ع قائم إنشاء مجتم
على الخبرات 

التعلیمیة في فصول 
KCS  ومعدات ،

لخبرات التعلم 
المجتمعیة 

"الداخلیة" ، 
والتطویر المھني 

للمعلمین في تنفیذ 
الفصول الدراسیة 
التجریبیة للتعلم 

 ESSERالمجتمعي (
3.0( 

 
   0$ الطالب في بیوت الرعایة

   0$ الطالب المشردین
   0$ المھاجرین

النفسیةدعم الصحة   $4,890,000.00 
تقلیل اإلحاالت 

التأدیبیة وزیادة 

اجتماعي  منھج نفسي
، ومستشاري صحة 

سیة إضافیین ، نف
ومعالج أزمات 



حضور الطالب 
 والموظفین.

 

عقد ال، و النفسیى
استشاري لتقییم 

ج الالزمة البرام
لمعالجة التغیب 

والتحدیات المستمر 
السلوكیة التي 
تعطل التعلم ، 

والتطویر المھني 
لقسم الثقافة 
المدرسیة ، 

والتدخالت اإلصالحیة 
، ومدیري المدارس 

)ESSER 3.0( 
 

   $ اخرى
 

؟ TDOEھل تقدمت بطلب للحصول على منحة مدرسیة لإلبالغ عن الصدمات وحصلت علیھا من * 
 ال
 ھل ستحصل على منحة تكمیلیة لخدمة الطالب الذین یعانون من التشرد؟ نعم* 
ا لدعم أنشطة تقدمت بطلب للحصول على منحة مركز اللغة اإلنجلیزیة وحصلت علیھ* 

 الصحة والعافیة؟ ال
 200،000 -دوالر  100،000ھل تخطط للتقدم بطلب للحصول على منح للصحة العقلیة (* 

 دوالر)؟ 
 لدعم الطالب ذوي اإلعاقة؟ نعم IDEAتقدمت بطلب للحصول على منحة شراكة * 
 خدام دعم الحضور لتحدید الطالب المفقودین وإعادة إشراكھم؟ نعمتخطط الست* 

 
 
 
 
 
 
 استعداد الطالب :اخرى 

 المصروفات الفقرات

النتائج 
المتوقعة للطالب 

كنتیجة لھذا 
 االستثمار

 

كیف سیتم 
قیاس نتائج 

الطالب و / أو 
نجاحھم بشكل 

 نوعي
 

 وصف الخدمات

 7,913.78$ الممرضات
تتبع المخالطین 
 أثناء الجائحة.

 

عدد الطالب 
الذین تم 
تحدیدھم 

 C-19للتعرض لـ 
 

 10ممرضان ، 
ساعات في 

 12األسبوع لمدة 
أسبوعًا (تمویل 

ESSER 1.0.( 
 

 209,900.00$ المستشارین والموجھین

یوفر خیاًرا 
الدراسة 
طالب للاالفتراضیة

الذین احتاجت 
أسرھم إلى ھذا 

لتتمكن  الخیار 
من العودة إلى 

 المدرسة.
 

طالب  19000
-2020خدموا في 

الي وحو 2021
سیتم  900

خدمتھم في 
2021-2022 

وظائف  3
إرشادیة لدعم 

الطالب 
الملتحقین 

بإحدى المدارس 
االفتراضیة في 
مدارس مقاطعة 
نوكس (تمویل 

ESSER 2.0.( 



 

 79,000.00$ مشرف اجتماعي

دعم أسبوعي 
للطالب وعائالتھم 
مع التركیز على 
الصحة العقلیة 
وموارد المجتمع 

والتفاف حول 
 الخدمات.

 

سیزداد عدد 
الطالب واألسر 
المستفیدین 
 على الخدمة.

 

سیقدم األخصائي 
االجتماعي 

خدمات شاملة 
لدعم الصحة 
العقلیة ، 

وربط األوصیاء 
بموارد 

المجتمع ، 
وتعزیز عالقة 

مدرسیة 
إیجابیة 

وتقلیل التغیب 
حة المزمن (من
 المشردین).

 
 
 

 علمینالم

ستحدد والیة تینیسي مساًرا جدیًدا لمھنة التعلیم. وھذا یشمل االستثمارات في برامج 

Grow Your Own .وشبكات المعلمین والمسارات والتعویضات االستراتیجیة وجھود التوظیف 

 

بھم ودعمھم وصف التخصیصات اإلستراتیجیة لتوظیف المعلمین وموظفي المدرسة واالحتفاظ 

، بما في ذلك كیفیة دعم المخصصات لالستثمارات المحددة في تقییم احتیاجات المنطقة 

التعلیمیة: حدد تقییم احتیاجات المنطقة تعیین معلمي الریاضیات المعتمدین عالي 

الكفاءة واالحتفاظ بھم كأولویة بناًء على العدد من الوظائف الشاغرة طوال العام 

منطقة بتحدید معلمي الریاضیات ذوي الكفاءة العالیة الذین یمكنھم الدراسي. تقوم ال

العمل كموجھین للمعلمین الجدد ، وتوظیف مدرسین للریاضیات كمتدربین لھم ، وتحدید 

 المعلمین الذین یمكن أن یصبحوا جزًءا من برنامج طور نفسك لمعلم الریاضیات.
 

 المصاریف الفقرة

النتائج المتوقعة 
جة لھذا للطالب كنتی
 االستثمار

 
 وصف الخدمات

االحتفاظ بالمعلمین 
 الستراتیجین   

زیادة النسبة  $6,952,595.00
المئویة للمدرسین 
ذوي الخبرة الذین 
یمكنھم الوصول إلى 

مدارس مقاطعة 
 نوكس.

 

تمدید العقد في 
العام الدراسي 

للمعلمین  2022-2023
و  CSIفي مدارس 

ATSI  وTSI  ،
ورواتب المعلمین 
الذین تم تحدیدھم 

لیكونوا رؤساء 
أقسام في المدارس 



االبتدائیة 
والمتوسطة 

والثانویة ، وراتب 
لمعلمي الریاضیات 

ذوي الكفاءة 
العالیة ، 

والتطویر المھني 
للمسؤولین لتعزیز 
التدریب واإلرشاد 

خطة للمشرف 
والمعلمین الجدد 

)ESSER 3.( 
 

إنشاء نماذج 
لتوظیف مستدامة 
 المعلمین

 

زیادة عدد  $1,783,080.37
المعلمین 

المعتمدین في 
المناطق التي یصعب 
الوصول إلى طاقم 
العمل بھا حتى 
یتمكن الطالب من 

الوصول إلى معلمین 
 فعالین للغایة.

 

سداد الرسوم 
الدراسیة والرسوم 

 17لما یقرب من 
مدرسًا للریاضیات 

تم تحدیدھم من أجل 
Grow Your Own  / مع

یتم تعویض كل مدرس 
ساعة معتمدة  60حتى 

للحصول على شھادة 
الریاضیات ، 

مدرسین  6وتوظیف 
للریاضیات للتخفیف 
من النقص في مدرس 

 ESSERالریاضیات (
3.( 

 
   0$ تخفیض عدد طالب الصف
سیتمكن الطالب من  20,114,759.93$ اخرى

الوصول إلى معلمین 
فعالین للغایة في 

المحددة المناطق 
في تقییم احتیاجات 

 المنطقة.
 

مدربي المحتوى 
لتطویر المواد 

المنھجیة لتعلیم 
KCS  المنزلي أثناء

إغالق المدرسة 
)ESSER 1.0 ، (

والمسؤول أثناء 
إغالق المدرسة 

)ESSER 1.0 ، (
والمدرسین 

 ESSERاالفتراضیین (
) ، والمساعدین 2.0

التربویین للمدرسة 
 ESSERاالفتراضیة (

، ومدربین  )2.0
تعلیمیین للمدرسة 

 ESSERاالفتراضیة (
) ، رواتب لما 2.0

مدرسًا  993یقرب من 
لحضور دورة  K-3من 

القراءة التأسیسیة 
وكسب اعتمادات 

) ، ESSER 3.0صغیرة (
رواتب لموظفي 



إدارة الثقافة 
المدرسیة الذین 
یقدمون التطویر 

) ESSER 3.0المھني (
، رواتب للتطویر 

ي المھني الصیف
)ESSER 3.0 شریك ، (

خارجي لتطویر أداة 
للتجول في 
 ESSERالریاضیات (

) ، وشریك خارجي 3.0
لتطویر أداة 
تتماشى مع 
األولویات 

 ESSERالتعلیمیة (
3.0، ( 

 
 

 المشاركة في تنمیة بنفسك؟ نعم* 

 المشاركة في شبكة المدیر المساعد الطموح؟ نعم* 

 المتنوعة؟ نعمالمشاركة في شبكة القیادات * 

 في الشبكة الریفیة الرئیسیة؟ ال المشاركة* 

 ركة في شبكة التحول الرئیسیة؟ الالمشا* 

 اركة في شبكة المشرف الرئیسي؟ الالمش* 

 ؟ نعمTASLالمشاركة في أكادیمیات * 

 اإلضافیة؟ نعم ESLو  TDOEالمشاركة في منح دعم التعلیم الخاص * 

 ؟ نعمJob Boardو  Teacher Job Connectو / أو البدیل و / أو  TNاستخدام معلم * 

 شجعت على المشاركة أو استخدمت بنشاط "األفضل للجمیع"؟ نعم* 
 
 
 
 
 
 اخرى: التربویین

النتائج المتوقعة من  المصروفات الفقرة
 االستثمار بھذا الجانب

كیف سیتم قیاس نجاح 
 وصف الخدمات الطالب

Salaries $860,332.15 

كان الطالب 
یتلقون دروسًا 
وأعماًال مدرسیة 

متاحة خالل 
إغالق ربیع 

. تم 2020-21
إنشاء دورات 

حصل جمیع 
 6الطالب على 
أسابیع من 

الحزم أثناء 
استالم الوجبات 
والدروس خالل 

 2020إغالق عام 

مدربي المحتوى 
والرواتب 
اإلداریة 
للبرمجة 

االفتراضیة 
)ESSER 1.0( 



Canvas 
للمعلمین 

الستخدامھا في 
 .K-5كل محتوى 

 

، وأربعة 
أسابیع أخرى 
من الدروس 

اد خالل والمو
فصل الصیف. 
كانت الدروس 
متاحة على 

 East TNموقع 
PBS  وموقع
KCS. 

 

 

موقف المدارس 
 18,004,336.18$ االفتراضیة

یحصل الطالب في 
المدرسة 

االفتراضیة على 
نتائج 

أكادیمیة 
توازي أقرانھم 

في المدارس 
 التقلیدیة.

 

،  TCAPدرجات 
،  EOCsو 

وغربلة 
 المھارات.

 

تم افتتاح 
التوظیف الى 

المعلمون 
االفتراضیون 

ومساعدو 
التدریس 

والمدربون 
التعلیمیون 

للمدارس 
االفتراضیة 

في  KCSالثالثة 
العام الدراسي 

2021-2022 
)ESSER 2.0.( 

 

 K-3  $1,170,945.60 رواتب المعلمین

یمكن للطالب 
الوصول إلى 

إرشادات 
المھارات 
األساسیة 
المحدثة 

القائمة على 
 األدلة.

 

انخفاض عدد 
الطالب من ریاض 
األطفال وحتى 
الصف الثالث 

الذین یحتاجون 
 إلى التدخل

. 

رواتب لما 
 993یقرب من 

معلًما من ریاض 
األطفال وحتى 
الصف الثالث 
لحضور متابعة 
دورة القراءة 

التأسیسیة 
لالعتمادات 

غیرة الص
)ESSER 3.0.( 

 

رواتب لموظفي الثقافة 
 21,667.20$ المدرسیة

سیتمكن الطالب 
من الوصول إلى 

الموظفین 
المدربین لدعم 

احتیاجاتھم 
السلوكیة 

واالجتماعیة / 
 العاطفیة.

 

تقلیل عدد 
اإلحاالت 

 التأدیبیة.
 

رواتب 
للموظفین من 
قسم الثقافة 

المدرسیة 
لتوفیر تدریب 
المنطقة على 
إدارة السلوك 
، والممارسات 
التصالحیة ، 

والتعلم 
االجتماعي 
العاطفي ، 

والصحة 
العقلیة 

)ESSER 3.0.( 
 



 الشریك الخارجي
التطور بالریاضیات من 
 خالل استخدام االدوات

$32,978.80 

سیكون لدى 
الطالب فصول 
للریاضیات 

تنفذ 
استراتیجیات 

تؤدي إلى 
التلقائیة 

والفھم 
 التصویري.

 

سیتم قیاس 
الكفاءة في 
الصف التاسع 

Algebra 1 EOC. 
 

ستشترك مدارس 
مقاطعة نوكس 
مع مستشار 

خارجي لتطویر 
أداة تجریبیة 
إلنشاء خط أساس 
لقیاس تنفیذ 
استراتیجیات 
عالیة النفوذ 

في تعلیم 
المھارات 

األساسیة في 
الریاضیات 

)ESSER 3.0.( 
 

الشراكة 
 -الخارجیة 

التطور من خالل 
ام استخد

األداوات 
واعتبارھا من 

األولویات 
 التعلیمیة

 

$24,500.00 

سیكون لدى 
الطالب فصول 
دراسیة تنفذ 
االستراتیجیات 

التي تطور 
 ةالقراء
 بطالقة.

 

سیتم قیاس 
الكفاءة على 
درجات قراءة 

TCAP  للصف
 الثالث

 

ستشترك مدارس 
مقاطعة نوكس 
مع مستشار 

خارجي لتطویر 
أداوات  

لتقدیم مالحظات 
متسقة حول 
األولویات 
التعلیمیة 

)ESSER 3.0.( 

 
 
 
 

 المؤسسات

وصف التخصیصات االستراتیجیة لتقویة التوقعات الھیكلیة ، بما في ذلك كیفیة دعم 

المخصصات لالستثمارات المحددة في تقییم احتیاجات المنطقة: بناًء على تقییم 

، ستحتاج بعض أجھزة الكمبیوتر المحمولة للطالب والموظفین إلى  KCSاحتیاجات 

االستبدال للتحضیر لحالة أخرى تتطلب تعلیمًا عن ُبعد. ستعالج المرافق األكادیمیة 

مع الطالب ذوي اإلعاقة المنخفضة الحوادث في  CBIالفرص الضائعة الستخدام استراتیجیات 

، ستقوم  ESSERقدم في مراقبة تأثیر تخصیصات العالم الحقیقي واألنشطة المحاكاة. للت

KCS  بتعیین مدیر مشروع لرصد وتقییم تأثیر االستراتیجیات الممولة من خالل ھذا

 التطبیق.
 

 المصروفات  الفقرة

النتائج 
المتوقعة 

للطالب كنتیجة 
 لھذا االستثمار

كیف سیتم قیاس 
نتائج الطالب و 

أو نجاحھم  /
 بشكل نوعي

 وصف الخدمات



  

 32,732,884.09$ التكنلوجیا

سیتمكن الطالب 
والمعلمون من 
التركیز على 

التعلم عن بعد 
إذا دعت 
 الحاجة.
 

التعلم 
المستمر بغض 
النظر عن وضع 

 التسلیم
 

أجھزة الطالب ، 
أجھزة 

المدرسین ، 
كامیرات 

المستندات ، 
اللوحات 
النشطة ، 

أجھزة 
التكنولوجیا 

التكیفیة 
)ESSER 1  ،

ESSER 2  ،
ESSER 3.( 

 

 275,000.00$ انترنت عالي السرعة

سیتمكن الطالب 
من الوصول دون 

انقطاع إلى 
خدمات 

 اإلنترنت.
 

سیكون الطالب 
قد أكملوا 
الواجبات 

والمشاركة في 
التعلیمات 
 المتزامنة.

 

البنیة 
التحتیة 

للتكنولوجیا 
فیما یتعلق 

بتجدید 
لینكولن بارك 
في أكادیمیة 

الوافدین 
 الجدد لطالب
اإلنجلیزیة 

)ESSER 3.0( 
 

 15,897,622.91$ *الفضاء االكادیمي

سیحصل الطالب 
في المدرسة 

االفتراضیة على 
نفس النتائج 

األكادیمیة مثل 
أقرانھم في 

المدارس 
 التقلیدیة.

 

،  TCAPدرجات 
،  EOCsو 

وغربلة 
 المھارات.

 

مساحة  40بناء 
استودیو 
افتراضیة 
للمعلمین 
والطالب 

المسجلین في 
 KCSمدرسة 

االفتراضیة ، 
وزیادة مساحة 
الفصل الدراسي 

ابتدائي  1في 
للتباعد 

االجتماعي ، 
 HVACواستبدال 

في المدرسة 
البدیلة 
 HVACووحدات 

في مدرستین 
ثانویتین 

)ESSER 2.0 .(
تكلفة التجدید 
والنفقات ذات 

الصلة من 
Lincoln Park  إلى
أكادیمیة 

الوافد الجدید 
، وتغییرات 

المرافق لدعم 



دورات التدریب 
العملي على 

التعلم المھني 
القائم على 

 ESSERالعمل (
3.0( 

 

المراقبة والتدقیق وجمع 
 321,650$ البیانات وإعداد التقاریر

المدارس ستراقب    
إلضافیة الموارد ا

 ESSER المقدمة بتمویل
 .على نتائج الطالب

المدارس ستشھد  
مكاسب أكادیمیة أعلى 
للطالب ، وحوادث 

انضباط أقل ، وزیادة 
 .الحضور والمشاركة

مدیر برنامج جمع 
 البیانات وإعداد التقاریر

(ESSER 3). 

 20,799,949.97$ اخرى

سیتمكن الطالب من 
الوصول إلى األدوات 

التقنیة التي والمرافق 
تخفف من االنقطاعات 
في التعلم بسبب القضایا 
 .المتعلقة بالوباء

د المدارس ستشھ  
مكاسب أكادیمیة أعلى 
للطالب ، وحوادث 
انضباط أقل ، وزیادة 
 .الحضور والمشاركة

برنامج لمعالجة 
مشكالت االتصال 
وقیاس فعالیة شراء 

التكنولوجیا التعلیمیة ، 
وتقییم المخاطر وأنظمة 
البرامج ذات الصلة ، 
ومدیر البرنامج لجمع 
البیانات ، وتخصیص 
المدارس غیر العامة ، 
وتخصیص المدارس 

المستقلة ، والتكلفة غیر 
ESSER 1) المباشرة   ،
ESSER 2   ، ESSER 3) 

. 
 

 ؟ نعمTDOEشارك في برنامج منح جھاز * 

 ؟ نعمTDOEشارك في منحة االتصال * 

 لزیادة سرعة اإلنترنت؟ ال TDOE-T-Mobileالمشاركة في شراكة * 

 

 آخرى

 وصف االستراتیجیات اإلضافیة المصممة لتسریع التحصیل الدراسي:
 
 

 المصاریف الفقرة

النتائج 
المتوقعة 
للطالب 

كنتیجة لھذا 
 االستثمار

كیف ستكون 
نتائج الطالب 
  و / أو النجاح
وك�ف يتم 

 ق�اسها

وصف 
 الخدمات

المدارس غیر العامة والخدمات حساب ضمان میزانیة 
 850,993.27$ المنصفة

التعلم اآلمن 
 والصحي
  للطالب

انخفاض في 
حاجة 

المدارس 
لالنتقال إلى 

التعلم عن بعد 

ESSER 1.0 
تمویل 

المدارس 
غیر 

 الحكومیة



بسبب عدد 
الطالب 

والموظفین 
الذین قد 
یكونون 
مصابین 
بفیروس 
 .كورونا

Charter School  لمدارسالتخصیصات  $1,397,074.11 

سیتمكن 
الطالب من 

الوصول إلى 
منشأة 

ومعلمین 
فعالین للغایة 

للتعلم 
 .الشخصي

عدد الطالب 
الذین 

یشاركون في 
التوجیھ 
 .الشخصي

Charter 
School 
 تمویل

(ESSER 1, 
ESSER 2, 
ESSER 3). 

 634,035.91$ البرمجة

یتمتع 
الطالب 
بإمكانیة 
الوصول إلى 
بیئة آمنة 
 وعالیة

الجودة تدعم 
 .تعلمھم

تعطل أقل 
للطالب 

والمعلمین 
بسبب 

مشكالت 
االتصال ، 
وتوفیر بیئة 
تعلیمیة آمنة 

عبر 
 .اإلنترنت

شتراك لمدة 
عام في 
برنامج 
التصفیة 
خارج 

الموقع الذي 
سیعالج 
مشكالت 
االتصال 

لدعم التعلم 
عبر 

اإلنترنت / 
التعلم عن 

 ESSER) بعد
1.0) 

برنامج 
لقیاس فعالیة 
االستثمار في 

تكنولوجیا 
 التعلیم

(ESSER 2) 
وتقییم 

المخاطر 
ونظام 

البرمجیات 
  ذات الصلة

   17,852,846.68$ معدل التكلفة غیر المباشرة

تكلفة غیر 
 مباشرة

(ESSER 1, 
ESSER 2, 
ESSER 3). 

المعدات \ االثاث  $65,000 
سیكون لدى 

الطالب 
الذین 

عدد الطالب 
القادرین على 
االنتقال بنجاح 

تجدید 
لینكولن 

بارك إلنشاء 



حصلوا على 
تعلیم رسمي 
متقطع أو 

بیئة  محدود
تعلیمیة 
محمیة 

لتسریع سد 
الفجوة 

وتطویر 
 .اللغة

إلى مدرستھم 
األساسیة 
والحصول 
على دبلوم 
المدرسة 
 .الثانویة

مدرسة 
أكادیمیة 
الوافدین 

الجدد لخدمة 
طالب 
دارسي 

اإلنجلیزیة 
واألثاث 

والمعدات 
للفصول 

لدراسیةا . 
 

خطط الطوارئ: تصاریح فاتورة البنیة التحتیة و / أو المبادرات ذات 
 األموال المتبقیة

 

النتائج المتوقعة للطالب  المصاریف الفقرة
 كنتیجة لھذا االستثمار

كیف سیتم قیاس نتائج 
الطالب و / أو نجاحھم 

 بشكل كمي
 وصف الخدمات

 النمو والتحصیل 15,897,622.91$ الریاضیات
 الدراسي

زیادة أداء الطالب في 
و 21الحالة   TCAP و 

ACT 

-K مناھج الریاضیات
متوافقة مع معاییر  12

 .الجودة العالیة
 

ESSER 2.0. 
 المراقبة والتدقیق وإعداد التقاریر

كیف سیرصدون بنشاط مخصصاتھم ؛ كیف سیجریون عملیات تدقیق مؤقتة لضمان التطبیق المناسب لألموال ؛ كیف سیقومون  LEAیجب أن یحدد 
ر بجمع وإدارة عناصر البیانات المطلوب اإلبالغ عنھا ؛ وكیف سیبلغون المجتمع بھذه المعلومات. كمالحظة ، ستصدر الوزارة إرشادات للعناص

یة والمستوى الفیدرالي بمجرد توضیحھا من قبل وزارة التعلیم األمریكیة. تدرك اإلدارة أن ھذا سیكون مطلبًا مھًما وتشجع المطلوبة على مستوى الوال
٪ على األقل من قدرتھا التمویلیة للمراقبة والتدقیق وإعداد التقاریر. یجب أن تحدد الھیئات التعلیمیة المحلیة خططھا 1المقاطعات بشدة على تخصیص 

 لعمل في المساحة أدناه.لھذا ا
 الردود التكمیلیة

نت تستخدم إذا احتجت إلى مساحة إضافیة إلكمال إجابتك على أي من األسئلة المذكورة أعاله ، یرجى استخدام ھذه الصفحات الفارغة التكمیلیة. إذا ك
 ًدا إلیھا في البدایة.ھذه المساحة إلجابات متعددة ، فاترك مسافة بینھا وتأكد من تضمین المنطقة التي تضیف ر

 
ستراقب إدارة البرامج الفیدرالیة المنحة لضمان تنفیذ البرامج واألنشطة ولضمان 

االمتثال لجمیع متطلبات إعداد التقاریر. ستعمل إدارة البرامج الفیدرالیة مع وزارة 
 . ستعمل إدارة البرامجESSER 3.0المالیة لتسھیل المراقبة والتدقیق المتعلقة بأموال 

الفیدرالیة أیضًا مع إدارة المناھج وطرق التدریس لضمان إنفاق األموال حسب 
المیزانیة ومناقشة أي إعادة تقییم لالحتیاجات. سیقوم مدیر البرامج الفیدرالیة 

ومحاسب البرامج الفیدرالیة بالتنسیق مع مشرف المحاسبة و / أو كبیر المحاسبین و / 
شة التقدم المحرز في اإلنفاق وأي مراجعات مطلوبة. أو كبیر الموظفین المالیین لمناق

سیتم مراجعة أي مراجعات والموافقة علیھا من قبل مدیر المدارس وفریق القیادة 
 التنفیذیة.

 
 مشاركة األسرة والمجتمع

 
 


