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 معلمين وموظفين(، يرين ومد أعزائي أعضاء المجتمع )

 

 .كلمة عملمساواة هي ال

 

ء البالد خطًطا إلعطاء عندما كنت طالبًا منذ أكثر من عقدين من الزمن، وضعت العديد من المدارس في جميع أنحا

واالنضباط المدرسي من منظور غرف الصفية في العليم مستجيب ثقافيًا. جاء التحول إلى التأكيد على التعليم لتاألولوية 

أصبحت المدارس منذ ذلك الحين أكثر  لقد  . Jim Crow  قوانينفي أعقاب جيل بعيد عن إلغاء استجد دد الثقافات متع

المناطق التعليمية في كومنولث فرجينيا من حيث الوضع االجتماعي  زيادة التنوع في يقتصر األمر على  لم  ا.تنوعً 

، شهدت  U.S. Census 2000 2000لعام في ا  الواليات المتحدة  إحصاءواالقتصادي، ولكن كما هو موضح في 

 . المتعددة  ومتعلمي اللغاتي عرقألصل الالمجتمعات في مدارس أرلينغتون العامة تحوالت كبيرة في العرق واال

 

علمي الصفوف لوضع خطط لحسص  لم ةالمهنينمية اعتقد القادة التربويون أنه من الحكمة االستثمار في التدريب على الت

احترام  ، و طالب ذوي اإلعاقة، وخدمة الن يتحدثون اإلنجليزية كلغة ثانية ، وبناء المجتمع، وتعليم الطالب الذيالتنوع

وريًا ألن أعضاء هيئة التدريس ظلوا في الغالب من جنسين مختلفين  لخلفيات الثقافية للطالب. كان هذا النهج ضرا

 بشكل جذري. بيجسم الطال الذي طرأ على التغير ال ، على الرغم من  من البيض ومسيحيين و

 

بالضرورة نتيجة ثانوية لما كان سابقًا تعليًما  م تأت ل  (DEI)  شموليةممارسات التنوع والمساواة وال على الرغم من أن

الطالب. كان الهدف   جميعاحتياجات   ةخدمبالمدارس  هذه الممارسات إطاًرا لضمان قيام ، فقد أصبحت د الثقافاتمتعد

ومع  .طور ومتنوعطالبي مت جسم وصل إلى تل لوعليم رس بخريطة طريق للتاالمد شبكاتهذا اإلطار تزويد   إنشاءمن 

أن يخسر   فال بد، مساواة خالل التفكير في أنه من أجل تحقيق ال، أصبح إطار العمل مشوًشا من ومع مرور الوقت، ذلك 

 شخص ما شيئًا ما. 

 

حيث يتنافس المرشحون للحصول على الدعم في انتخابات أولية مثيرة للجدل من  وهو يأتي هذا المنطق مثير لالنقسام و

من إعالنات الحمالت ومشاريع  ا جد  الكثير إن فقط على العرق وليس لجميع الطالب.  ةقائم مساواة خالل ادعاء أن ال

 سياسية.مصالح تشيطن معلمينا من أجل  وفي الوقت نفسهطالبنا بتستغل القوانين المقترحة  

 

لجميع الطالب    صادرتتمثل في نقص التمويل المناسب للم   مساواة ، فإن العوائق األخرى ألهداف الباإلضافة إلى ذلك 

، تركز مجاالت المحتوى أحادية االتجاه على تحسين المناهج  لمثالعلى سبيل ا  بطريقة عادلة ومتوازنة ومنصفة.

لمناهج الدراسية. إذا أردنا أن  ل من خالل عمليات تدقيق  APS مدارس آرلينغتون الدراسية التي ستفيد كل طالب في

، فنحن بحاجة إلى  إبداعية والتعبير عن تعلمهم بطرق ، جميع الطالب من شرح كيفية تعلمهم، والمشاركة في التعلميتمكن 

 فحص التعلم بطريقة تعاونية. 

 

 : شموليةوال مساواة ، يقدم مكتبي ما يلي كتعريفات للتنوع والل محاولة لتمكين طالبنا وموظفينافي ك

 

، نرى في مدارس أرلينغتون العامة رلينغتون العامة.حولها األشخاص في مدارس آعددة التي يختلف  متالتنوع: الهويات ال

والتوجه الجنسي، واألصل القومي، والعقيدة، واللون، والعرق، والحالة  ، فرد يتشكل من خالل مجاالت الحالةالت  هذا
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والهوية الجندرية أو التعبير الجندري، والحالة من ناحية الحمل، والمعلومات الجينية،  ، الزوجية، والحالة العسكرية

يشهد  ، وأي مجال آخر قد جتماعية االقتصادية، والعمر، والمظهر الجسدي والحالة بالنسبة للجنسية، واإلعاقة، والحالة اال

األفكار ووجهات النظر والقيم باعتبارها جانبًا رئيسيًا من  ننظرإلى   أيًضاكما أننا اختالفات أو يعبرون عنها. فيه الناس  

األعراف   أنها تتفاعل بطريقة استقاللية معكل فرد أو مجموعة تصورات مختلفة ويكون لجوانب التنوع. التنوع يعني أن 

 المجتمعية في التفاعالت االجتماعية.

 

للموارد  منصف التعليمية: تحديد وتنفيذ السياسات والممارسات واإلجراءات التي تؤدي إلى التوزيع العادل وال مساواة ال

ظفين على  والمباني المدرسية. لضمان حصول جميع الطالب واألسر والموالفردية للطالب حتياجات  العلى أساس ا

، مساواة في الحوكمة: ممارسات المساواة ربعة مناهج لل، تركز مدارس أرلينغتون العامة على أالموارد الالزمة للنجاح 

 التشغيلية.مساواة القوى العاملة، وممارسات الالمساواة بشأن التعليمية، وممارسات مساواة وممارسات ال

 

في مدارس   وليةمشتعلق الت. آرلينغتون العامة : المشاركة النشطة والمتعمدة والمستمرة مع تنوع مدارسيةالشمول 

والعمليات المدرسية والممارسات التعليمية ومشاركة  اتاالختالفات في قرارات السياسبأرلينغتون العامة بالترحيب 

 . واستيعابها األسرة/المجتمع واألنشطة الالمنهجية

 

التنوع   خدمات الممارسات المنصفة إلى نقلنا إلى مكان لم تعد فيهمهمة أخشى أن يؤدي التحريف المخادع أو المستمر ل

مجموعة قادرة على إحداث نوع التغيير الذي يساعد جميع الطالب واألسر على االزدهار في  DEI والمساواة والشمولية

التي كانت تهدف في  مساواة  مدارس ومعلمون العديد من مبادرات الأجهض قادة  . نتيجة لذلك،مدارس آرلينغتون العامة

محافظين   -بخنق عمل معلمينا  سبب مناخ الخوف هذات جميع الطالب. لقد تإلى تلبية احتياجا وقت من األوقات

لالنتماء عن طريق   لتحويل مدارسنا العامة إلى أماكن -على مدى عقود  الذي قاموا به   –بينهم يقف ليبراليين ومن و

 . ، والتعليم المستجيب ثقافيًا إلى حد كبيرتخصيص الموارد، والشراكات المجتمعية

 

بشكل  الممثلة غير ممارسات عادلة لخدمة الثقافة السائدة مثل تلك الموجودة في المجتمعات  هناك للجميع!  المساواة 

ال لسبب إال وأنشطة المنهجية  ي المدرساليوم  بعد  عليم لتلفرص  ال يحصلوا على، لدينا طالب منصف. على سبيل المثال

التي لديها حاجة   سر ت بعقلية اإلنصاف بإيجاد حلول لتلك األوسائل نقل. سيسمح لنا التعامل مع هذه المشكاللعدم توفر 

 في هذا المجال.

 

ساخنة دون  مج التعليمية جعل اإلنصاف نقطة  االمفاهيم األخرى األكثر إثارة للجدل في البر وإن الخلط بين المساواة 

ًما في تحديد الفجوات في الوصول،  كيفية المضي قدب. حتى في األقسام غير المهددة باالنقسام، فإنهم يفكرون مرتين مبرر

على البيانات لتوفير تعليم منصف لجميع الطالب. سنعمل على الحفاظ على تي تعتمد ويقومون بإيقاف األساليب ال

 التعليمية في مدارس أرلينغتون العامة.مساواة وجود ممارسات مثل ال يةاستمرار 

 

تون  غآرلين  رساتصميم ممارسات البيانات لمساعدة قادة مد يجري . مساواة يعتبر تحليل البيانات ركيزة أساسية في عمل ال

شخصية. آمل أال نبتعد عن التحليالت العلمية الموضوعية التي تؤدي  بناًء على مواقف قرارات لى تجنب اتخاذ عالعامة 

مساواة  مثل ال ممارسات كون. سنعمل على تخفيف المخاوف من تأثير العواطف إلى خطوات عمل محايدة وخالية من 

  في يةوالشمولمساواة بصفتي كبير مسؤولي التنوع وال، ، سأستمر في التعلما. ولتحقيق هذه الغايةخالفي  عاماًل التعليمية 

تنوع وجهات النظر عندما تقديرها ل تواصل مدارس آرلينغتون العامة ، وأنا ملتزم بضمان أنمدارس آرلينغتون العامة

 . DEIـ التنوع والمساواة والشمولية متعلقة بيتعلق األمر بالقرارات ال
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