كيف تتخذ فرق القيادة املدرسية قراراتها؟
يجب على فرق القيادة املدرسية اتخاذ قراراتها على أساس
اإلجماع كوسيلة رئيسية التخاذ القرارات .في هذا النوع
من صناعة القرارات اجلماعية ،يساهم جميع املشاركني
ويساعدون في صوغ القرار النهائي .يهدف األعضاء من خالل
االستماع لبعض عن قرب ،للوصول إلى احللول والعروض التي
تخدم اجملموعة.
إن هذا املنهج يحقق التمكني جلميع األعضاء ألنه مينح كل
عضو الفرصة على التأثير في قرارات الفريق .عندما يكون
جميع األعضاء قادرين على اإلدالء بآرائهم وشواغلهم،
فإن االحتمال األكثر هو أن يواصلوا املشاركة بعمل الفريق
واالرتباط به .وهذا يخلق املناخ لتعاون أكبر ولالحترام
املتبادل.

ملزيد من املعلومات واملساعدة:
زوروا املوقع اإللكتروني ألكادميية اآلباء� على الرابط:
www.schools.nyc.gov/Offices/FACE/
BecomingaParentLeader/default.htm
تقدم فرق القيادة للمناطق التعليمية الدعم والتوجيه واملساعدة
التقنية وخدمات حل النزاعات لفرق القيادة املدرسية املتواجدة
في مناطقها التعليمية .ملزيد من املعلومات حول فرق القيادة
للمناطق التعليمية،
راجعوا تعليمات املستشار رقم .A-655
إذا كانت لديكم أسئلة أخرى ،املرجو عدم التردّد في االتصال
بقسم املشاركة العائلية واجملتمعية
 FACE@schools.nyc.govأو رقم الهاتف
212.374.4118

قسم املشاركة العائلية واجملتمعية
اآلباء واألسر
)T&I- 18496 (Arabic

فرق القيادة
املدرسية
حملة عامة عن فرق القيادة املدرسية

ما هو دور فريق القيادة املدرسي؟

ما هو دور فريق القيادة املدرسي؟

فرق القيادة املدرسية ( )SLTsهي وسائل إلعداد سياسات
تعليمية على مستوى املدرسة وضمان ضبط املوارد لتطبيق
هذه السياسات .تساعد فرق القيادة املدرسية في تقييم
واختبار البرامج التعليمية للمدارس وتأثيراتها على إجناز
التالميذ.

فريق القيادة املدرسية مسئول عن إعداد اخلطة التعليمية
الشاملة ( )CEPللمدرسة.

تقوم فرق القيادة املدرسية بأداء دور مهم في إنشاء هيكلة
التخاذ القرارات على مستوى املدرسة وحتديد املسار خللق ثقافة
مدرسية تعاونية.

n

n

الفريق غير مسؤول عن توظيف وإقالة موظفي املدرسة .غير
أنه يجب ،متاشيا ً مع تعليمات املستشار رقم  ،C-30استشارة
الفريق قبل تعيني مرشح كمدير أو مدير مساعد للمدرسة.
يجب على فريق القيادة املدرسي تزويد املنطقة التعليمية
اجملتمعية أو املدير املراقب للمدارس الثانوية بتقييم سنوي
فعالة التخاذ
لسجل مدير املدرسة في خلق عالقة تشاركية ّ
القرارات مع أعضاء فريق القيادة املدرسي خالل السنة.

يُلزم قانون التعليم لوالية نيويورك ،في فقرته رقم ،2590-h
كل مدرسة من املدارس العامة ملدينة نيويورك بوجود فريق
للقيادة املدرسية بها.

املؤهل للعمل في فريق القيادة املدرسي؟
من
ّ

إضافة لذلك ،تضع تعليمات املستشار رقم  A-655مبادئ
فعالة للقيادة املدرسية في كل
توجيهية لضمان تكوين فرق ّ
مدرسة من املدارس العامة ملدينة نيويورك.

هناك ثالثة أعضاء من اجملتمع املدرسي يعتبرون أعضاء إلزاميني في
فريق القيادة املدرسي .وهم:
( )1املدير
( )2رئيس جمعية اآلباء أو جمعية اآلباء واملعلمني
( )3قائد فرع الرابطة الفيدرالية للمعلمني
يتكون باقي الفريق من آباء وأفراد من طاقم املدرسة يتم
متساو من اآلباء وأفراد
انتخابهم .يجب أن يكون بالفريق عدد
ٍ
طاقم املدرسة.

كما ميكن للفريق أن يضم أيضا ً تالميذ (تلميذان على األقل
أمر مطلوب في املدارس الثانوية) وممثلني من املنظمات
اجملتمعية التي تعمل مع املدرسة .وال يُحتسب التالميذ
وممثلو املنظمات اجملتمعية عند حتديد ما إذا كان الفريق يضم
عددا ً متساويا ً من اآلباء وأفراد طاقم املدرسة.
ويُشار للتشكيلة الدقيقة لفريق القيادة املدرسي
ملدرستكم في قوانينه الداخلية.

كم عدد األشخاص الذين يعملون في فريق
القيادة املدرسي؟
يجب أن يضم الفريق  10أعضاء كأدنى حد و 17عضوا ً
كأقصى حد .ويُشار للعدد الدقيق لفريق القيادة املدرسي
ملدرستكم في قوانينه الداخلية.
بغض النظر عن األرقام اإلجمالية ،فإنه يجب أن يضم
فريق القيادة املدرسية عددا ً متساويا ً من اآلباء وأفراد طاقم
املدرسة.

