إنضم إلى الحوار! الطالب لدينا هم سر نجاحنا.

THE STUDENT SUCCESS ACT
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يشترط القانون على المناطق التعليمية االستفادة من نقاط القوة واستغالل اإلمكانات لدى
على
الشباب والمعلمين والعائالت عبر الوالية ،بما في ذلك أفراد القبائل التسع المعترف بها
while building on the strengths and assets of young people, educators, and families in
الناشئين
والطالب ذوي اإلعاقة؛ والطالب
البشرة الملونة؛
, newcomers,
المستوى .الفيدرالي؛ والطالب ذويand
197 districts,
الناطقين بلغتين؛ والطالب المدقعين في طيات الفقر والتشرد والرعاية في غير كنف الوالدين.

*For the 2019-21 biennium

الجدول الزمني الخاص بحساب االستثمار الطالبي بموجب قانون حق كل طالب في إحراز النجاح 2019-2020
مواصلة المشاركة االجتماعية
مايو-يونيو

يوليو-ما بعد ذلك
لنعمل سويا لوضع
الخطة موضع التنفيذ

تقديم الطلبات للحصول على أموال
حساب االستثمار الطالبي
يناير-فبراير

مارس-أبريل
إرسال طلب حساب
االستثمار الطالبي

 5مجاالت للمدخالت
1

تقليل الفروق األكاديمية
(الفجوات بين النواتج لمجمو
عات الطالب المختلفة)

2

تلبية احتياجات الطالب
الصحة العقلية والسلوكية.

3

توفير إمكانية الوصول
إلى الدورات األكاديمية

4

السماح للمعلمين والموظفين بتوفير
وقت كاف للتعاون ،ومراجعة البيانات،
ووضع استراتيجيات لمساعدة الطالب
في البقاء على المسار الصحيح للتخرج.

5

إقامة وتعزيز الشراكات

مشاركة اجتماعية
سبتمبر -أكتوبر

نوفمبر-ديسمبر
خطة التحسين المستمر

ما هو حساب االستثمار الطالبي؟

هو حساب يجمع ما يقرب من  500مليون دوالر
أمريكي من أموال المنح غير التنافسية لجميع المناطق
التعليمية في والية أوريغون والمدارس المستقلة
المؤهلة.
األموال الجديدة تفي بغرضين:
 .1تلبية احتياجات الطالب الصحة العقلية والسلوكية.
 .2زيادة التحصيل الدراسي وتقليل الفروق األكاديمية
الخاصة:
•الطالب ذوو البشرة الملونة؛
•الطالب ذوو اإلعاقة؛
•الطالب الناشئون الناطقون بلغتين؛ و
•الطالب المدقعون في طيات الفقر والتشرد
والرعاية في غير كنف الوالدين؛ وغيرهم من
الطالب الذين عانوا تاريخيا ً من الفروق في
مدارسنا.
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الصحة والسالمة

الوقت التعليمي

ثقافة متنوعة
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الدراسي

لمزيد من المعلومات

تفضلوا بزيارة oregon.gov/ode/StudentSuccess
تابعونا على @ORDeptEd | #studentsuccessact

