
اوكالند! 1حان الوقت لـ   

جمعت معا قادة المجتمع، األسر، وقادة الطالب ألطالق   Public Schools Oakland   Go   2017في سبتمبر      

 الحضریة المدن في المناطق تكافح اوكالند، وھي حملة تعمل لنظام تعلیمي مستدام وعادل یعكس التزامنا لجمیع طالب اوكالند.  1 
 حان. وعائالتنا لطالبنا متمیز تعلیم لتوفیر المربین وقدرة وإبداع بمدینتنا نؤمن نحن. طالبھا جمیع یحتاجھ الذي التعلیم لتوفیر المتنوعة
  اوكالند.  1 لـ الوقت

 
اوكالند 1حول   

 والمعلمین العائالت تقودھا حملة ھي اوكالند 1 .المدرسي نظامنا داخل الموجودة المساواة عدم معالجة علینا یجب بأنھ االعتقاد في تأسست
.الطالب لجمیع ممتاز تعلیم لتقدیم منصفة بصورة العامة المدارس من موحد نظام لتطویر مجتمعنا ودعم لحث المجتمع وقادة  

 مستوى على جریئة رؤیة تحت الموحد ، النظام ھذا یعمل. الطالب لجمیع ممتاًزا تعلیًما یقدم العامة للمدارس نظاًما أوكالند 1 تتصور
. الخدمة من مستوى أعلى على یحصلون ال الذین طالبنا لموارد األولویة ویعطي المدارس مواقع إلى الموارد زیادة على ، للتمیز المدینة
 یقدر. الطالب تعلم تسّرع مبتكرة جدیدة نماذج إنشاء وحریة المتنوعة الطالب احتیاجات لتلبیة الالزمة المرونة والمعلمین للمدرسین ویوفر
 بالمرونة تتسم إنھا. والحكم المدارس أنواع في االختالفات على الطالب نتائج ویقدر. المتعمد والتحسین والمساءلة الشفافیة النظام ھذا

 وقیادة المنتخبة القیادة تقوم ، النظام ھذا في. النظام أنحاء جمیع في األسر تمكین ، واألسر الطالب احتیاجات لتلبیة الطفیفة والتغییرات
.یحبونھم الذین باألطفال األسر جمیع إلیھا ستعھد التي المدرسة ھي مدرسة كل تكون أن لضمان الالزمة الصعبة الخیارات باتخاذ الموظفین  

المشكلة  
 

.أفضل ھو ما نفعل أن یجب  

 المائة في 95 من أكثر تتطلب. عالمي مستوى على للتعلیم بالنسبة مقبول مانع الثانویة المدرسة من للتخرج ببساطة الطالب إعداد یعد لم
 واحدة أن إلى األخیر التحلیل یشیر ، أوكالند في ولكن ، الجامعي التعلیم بعض األقل على العظیم الركود منذ إنشاؤھا تم التي الوظائف من
  :ذلك إلى باإلضافة. كالیفورنیا في ة بالمئةخمس أسفل في ھي أوكالند في مدارس خمس أصل من

 األطفال ریاض یدخلون مدارس منطقة اوكالند الموحدة طالب من٪ 43". األطفال لروضة مستعدین لیسوا أطفالنا •
% من 29و  األفارقة االمریكیین الطالب من فقط٪ 36 ، جاھزین یدخلون البیض الطالب من٪ 82 أن حین في   ".جاھزین

   الطالب الالتینیین ایضا كذلك.
 أو القراءة معاییر مع أوكالند في الثالث الصف طالب من٪ 29 یلتقي. الثالث الصف نھایة قبل یقرأون ال أطفالنا •

.یتجاوزونھا  
 و الریاضیات معاییر یفوقون أو التاسع الصف في یدخلون أوكالند طالب من٪ 26. ثانویةال مدرسةلل مستعدین غیر أطفالنا •
.اإلنجلیزیة اللغة فنون لمعاییر ذلك یفعلون الطالب من٪ 39  
 ٪ من طالب الصف الحادي عشر في أوكالند مستعدون لاللتحاق بدورات دراسیة 19فقط أطفالنا غیر مستعدین للكلیة.  •

، أكمل  2016إلى  2015٪ في الریاضیات. من بین جمیع الخریجین من  8الكلیة في فنون اللغة اإلنجلیزیة ، و  الى للدخول
ا.٪ فقط متطلبات الدورة األساسیة لمجرد التقدم إلى جامعات كالیفورنی63  
٪ بشكل عام ، 70لدى أوكالند معدل تخرج  عدد قلیل جًدا من طالب جامعة أوكالند یدرسون في المرحلة الثانویة. •

٪ لألمیركیین من أصل أفریقي ، و 66ومعدالت أقل بالنسبة للمتعلمین الذین ال یحصلون على خدمات في الماضي ، بنسبة 
  .٪ للطالب ذوي االحتیاجات الخاصة57٪ من الالتین ، وحوالي 70

 
 
 
 
 



حلولنا  

 مع البحوث واجتماعات ، ةالمعاش والخبرة ، البحث خالل من اوكالند 1 حملة فریق حددھا التي األساسیة والحلول القضایا بعض یلي فیما
.المصلحة وأصحاب الرئیسیین القادة  

نعتقد بأن جمیع الطالب سوف یتلقون تعلیم ممتاز عندما:  
 

• یضمن التفوق والعدالة بجمیع المدارس العامة، المستقلة المنتخب مجلس مدرسة اوكالند المنتخب ومجلس المدرسة   
 

•   و ، جمیع المدارس العامة بشكل منصف في توفیر التعلیم الممتاز للطالب في أوكالندتساھم  
 

• :جمیع المدارس العامة لدیھا حق الوصول العادل إلى الموارد العامة       
 

نحن بحاجة لمساعدتكم!  

نحن ندعو الجمیع للمساھمة في ھذا الجھد، بدءا من االن:  

!لجمیع الطالب! انضم إلینا اوكالند 1لأل  نحن نأتي معا  

www.1Oakland.org  

 


