2022-23 Shule za Umma za Salem-Keizer: Mpango Mkakati
Maono Yetu: Wanafunzi Wote Wanahitimu na Kuandaliwa kwa Maisha ya Mafanikio.

Tuta tengeneza mfumo wa
kuchambamua mara kwa mara
nakwa kujibu kutokana na data
za wanafunzi.

Kutekeleza
mfumo
unaotokana
na data

Kuboresha
Ufundishaji

Tuta toa mafunzo sahihi kwa wakati
muafaka kwa kila mwanafunzi.

Matokeo Sawa kwa
Wanafunzi
Tuta endeleza maarifa na ujuzi
kwa viongozi wetu kukatiza
mfumo wa ukandamizaji

Tuta hakikisha kuwa wanafunzi

Maendeleo
ya Uongozi

wote wanapata viwango vya
masomo kwa kila ngazi ya darasa

Shughuli
Bora

Tuta panga shughuli za wilaya
kusaidia kwenye ufundishaji.

na kufikia ujuzi kwenye tabia na
ustadi wa hisia za kijamii
unaohitajika kufanikiwa.

Kujumuisha Jamii
na Utamaduni

Tuta unda mazingira shirikishi ambayo
yanawawezesha wanafunzi na
wafanyakazi kufanikiwa.

Viashiria muhimu vya utendaji

Hivi viashiaria na matokeo yanatoa hatua ya kuangalia mafanikio ya mwanafunzi.
Usawa, Utofauti
& Kujumuishwa

Kihemko cha
Jamii Msaada

Shule ya Msingi
Mafanikio

Sekondari
Mafanikio

Sekondari ya juu
Mafanikio

Jamii
Ushiriki/Kuwezeshwa

2022-23 Shule za Umma za Salem-Keizer: Mpango Mkakati
Maono Yetu: Wanafunzi Wote Wanahitimu na Kuandaliwa kwa Maisha ya Mafanikio.

Lengo la 1: Kuboresha ufundishaji
Tutatoa ufundishaji unaotakiwa kwa wakati na unaotakiwa kwa kila mwanafunzi.
Nadharia ya hatua

Kama tukigundua na kutoa mafunzo na kusaidia kutekeleza seti za msingi wa viwango vya juu vya upeo na mazoea ya kufundishia yenye msingi wa ushahidi,
Basi walimu watatumia uzoefu wa mara kwa mara kwa uaminifu na wakuu watafuatilia utekelezaji,
Na kupima matokeo ya wanafunzi kwenye kusoma na hesabu wataongeza mkazo kwa wanafunzi wote kwa kuzingatia mkazo
lugha ya Kiingereza.

Lengo la 1: Kuboresha ufundishaji

Kufuatialia

Hatua kukamilika katika mwaka 2022-2023

1. 1. Kutoa mafunzo, kutekeleza na kufuatilia yafuatayov
K-12 Instructional Practices yaliyomo kwenye maudhui
ya mwongozo na muundo wa MTSS:
• Kupanga masomo kutumia ushahidi wa mwitikio
wa kitamaduni katika mikakati ya kusaidia wale
wote wanaojifunza kwa kuzingatia njia nyingi,
kuingiliana na kuonyesha ujifunzaji wa maudhui
Wakurugenzi wa Baraza
mazito.
• Ujuzi wa kusoma na kuandika kwa maendeleo ya
lugha
• Kuanzishwa kwa mazingira salama naya uzalishaji
wa kujifunza, kujumuisha kanuni, matarajiwa,
utaratibu.
• Uwezo na ujuzi wa kihisia wa kijamii.
Wakurugenzi wa Baraza

Wakurugenzi wa C&I

Tarehe
iliyolengwa
•

Kufikia
06/30/2023

•
Kufikia
06/30/2023

3. Kupanua programu ya lugha mbili kwa K-12.

Kufikia
06/30/2023
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•

•

2. Kubuni na kutekeleza mifumo iliyosawazishwa ya
kuripoti na kushirikishwa data kuhusu ufuatiliaji
shirikishi na taratibu za maoni ili kuboresha daraja la 1.
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Vipimo vya Utekelezaji
Uongozi wa shule utaonyesha 50% ya K-12
walimu darasani watatekeleza mfulizo kwa
kutambua uzoefu wa kufundishia. Hii itapimwa
kwa ushahidi makusudi wa kupanga masomo,
kuangalia ufundishwaji na kuchambua kazi ya
mwanafunzi.
Ngazi ya wakurugezi (na uongozi wa shule)
wanaweza kueleza jinsi mfumo shirikishi
wa ufuatiliaji wa kila shule unavyoboresha
mafundisho.
Kuendelea kusaidia kupanua mwaka wa 1 wa
upanuzi wa shule (22-23)
Kutambua shule nyingine saba za msingi, mbili
nyingine za sekondari na moja ya ziada ya high
skuli kama shule za baadaye za programu ya
lugha mbili (23-24). Kuendana na programu ya
lugha mbili. Kuwashikirikisha wadau wa ndani na
nje katika kupanga ndani ya upanuzi wa lugha
mbili ili kuendeleza kukusudia na kwa utaratibu
wa kuendeleza mpango wa miaka mitatu hadi
mitano
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Lengo la 2: Kutekeleza Data Zinazoendeshwa na Mfumo
Tutatengeneza mifumo ya kuchanganua na kujibu data za wanafunzi mara kwa mara
Nadharia ya hatua

Kufuatialia

Uongozi wa
Shule

Wakurugenzi
wa Baraza

Kama tukitekeleza tathmini ya mfumo wa usawa na miundo ya timu ya MTSS
Baadaye wafanyakazi wataunda mafunzo ya tabia na kitaaluma kufikia mahitaji ya wanafunzi wote na, kama inavyohitajika, na
kuweka wanafunzi kwa kuingilia kati wakati muafaka.
Na wanafunzi watapokea mafunzo sahihi kwa wakati muafaka kufikia kiwango kinacholenga ukuaji wa eneo.

Lengo la 2: Kutekeleza Data
Zinazoendeshwa na Mfumo

Hatua zinazochukuliwa kukamilishwa 2022-2023
1. Tathimini ya uchunguzi inatumika kulenga mwingiliano na
msaada.
2. Kama kozi/Matumizi ya Data za timu kwa ngazi ya daraja
yatatumia data zilizopo kupima na kuchambua nguvu ya
ufundishwaji katika ngazi ya 1 na kurekebisha kwa urahisi ngazi
1 kwenye ufundishaji na msaada ili kufikia mahitaji ya wanafunzi.

3. Kuingilia na kubadilisha mfumo wa nidhamu kwenye shule zetu
kwa:
• Shule zote zitaonyesha maendeleo ya Kutengenezwa upya
kwa Tabia katika Mwendelezo wa Kundi kwa kutoa mafunzo
ya tofauti ya kitaaluma na kutekelezwa kwenye maeneo yao.
• Kutumia data za shule na Mifumo ya ngazi 1) Kutambua
tofauti, ubaguzi wa rangi na vitendo vya kukandamizwa; na
2) kuunda mfumo wa taasisi na mchakato wa kuingilia hivi
vitendo.

Tarehe
iliyolengwa

Vipimo vya Utekelezaji
•

Kufikia
06/30/23
•

•

Kufikia
06/30/23

•

•
Uongozi wa
Shule
Baraza la
Wakurugenzi

4. Kila shule itaendelea kutekeleza mchakatao Mifumo mingi ya
timu, kwa ajili ya vyote kitaaluma na tabia, kujumuisha (Mapitio
ya Msingi na Timu/100% na 20%Timu) na alama za shule
kulingana na darasa/kozi data katika timu. Ukaguzi huu wa data
utaegemezwa katika usawa na ujumuishwaji wa uchunguzi wa
ufikiwaji na maendeleo ya wanafunzi ambao hawajahudumiwa
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Kufikia
06/30/23

•

Wanafunzi wote wa K-5 watapokea uingiliaji wa
kitaaluma mara kwa mara na kutathiminiwa kwa
kutumia ufuatiliaji wa maendeleo kulingana na
utafiti.
Madarasa yote ya 6-9 watakamilisha tathimini ya
uchunguzi kwenye Hesabu na Lugha ya Sanaa
mara mbili (kwa darasa la Tisa) na mara tatu kwa
(darasa la 6-8) kwa mwaka
Shule zote zitaonyesha ushahidi wa kutekeleza
kujifunza kuelekeza Kubadilisha kwa Tabia kwa
kutumia Kundi la Mabadiliko ya Tabia na rubiki ya
hati ya maendeleo
Shule zote zitaonyesha ushahidi kurekebisha
wa maendeleo kwa data zile zisizo na uwiano
wa tabia na/au maendeleo kwenye haja
iliyotambulika kutumia vyanzo vya data
kujumuisha uchuguzi kutoka Panorama SPBD na
data kutoka mfumo wa uongozi kwa wanafunzi.
50% ya shule inayotambulika kama Kundi 1
itaenda Kundi la 2. 50% ya shule inayotambulika
kama Kundi 2 itaenda Kundi la 3.
Shule zote zitaonyesha kutekelezwa kwa Mifumo
mingi ya Timu kwenye mikutano mara kwa mara
na aliyeteuliwa na ngazi ya ofisi. Tunatumia MTSS
rubiki na/au data za MAR kupima utekelezaji.
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Lengo la 3: Kuendeleza & Kusaidia Kupinga Ubaguzi wa Rangi na Viongozi Wapinga Dhuluma
Tutaeendeleza maarifa, utashi na ustadi wa viongozi wetu ili kukatiza mifumo ya ukandamizaji
Nadharia ya hatua

Kama tukiendeleza na kusaidia waelimishaji kwenye kupinga ubaguzi wa rangi na viongozi wapinga ukandamizaji,
Baadaye, wafanyakazi wataingilia mifumo ya ubaguzi wa rangi na ukandamizaji
Na, wanafunzi watajisikia salama, kukaribishwa, kujumuishwa, kuwezeshwa na kufanikiwa kitaaluma.

Lengo la 3: Maendeleo ya Uongozi

Hatua zinazochukuliwa kukamilishwa 2022-2023

Tarehe
iliyolengwa

1. Uwezo wa Usawa utashughulikiwa kwa uwazi katika kila kipindi
cha mafunzo ya kitaaluma ya usawa katika wilaya nzima.

Kufikia
06/30/23

Kufuatialia
Mkurugenzi wa
Usawa na
Wakurugenzi wa C&I

Baraza la Wakurugenzi
Uongozi wa Shule

Baraza la Wakurugenzi
Uongozi wa Wilaya

2. Kutekeleza msingi wa shule na msingi wa idara kwenye Timu
za Usawa ndani ya shirika kwa kuwawezesha wadau kufanya
mabadiliko kwenye utaftaji wa kipee kwa maudhui husika
ambayo husaidia katika kukomesha vitendo vya ubaguzi wa
rangi na ukandamizaji.
3. Kila shule na idara itaendeleza mipango ya misingi ya usawa
ambayo itaelezea mahitaji maalumu yaliyotambulika na
kuchambuliwa kama chanzo cha mizizi

4. Shule zote za sekondari zitaanzisha au kuendelea kutia mkazo
kwenye kamati ya ushauri ya wanafunzi(zamani ilijulikana kama
kamati ya usawa) Madhumuni ya hii kamati ni kuhakikisha na
kuwawezesha sauti za wanafunzi shuleni na maamuzi ya wilaya
yanakuza matokeo ya usawa kwa wanafunzi. Wanafunzi katika
hili kundi watachaguliwa kupitia wilaya na bodi ya ushauri kwa
shule.
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Vipimo vya Utekelezaji

•

•
Kufikia
06/30/23

•

•
Kufikia
06/30/23

Uongozi wote utashiriki na
kutekeleza maudhui ndani ya
kuweka mkazo wa miundo ya
usawa kwa kujifunza kitaaluma.
Ushiriki na utekelezaji utapimwa
kwa kukamilika na aina ya,
uchunguzi na upitishwaji usawa.
Shule na Idara ya Timu ya Usawa
itatoa ushahidi wenye mchakato
wa kuangalia vitendo vya
ukandamizwaji vimefafanuliwa kwa
ushirikiano na inajumuisha hatua za
uwajibikaji kwa kufuatilia.
Mshikamano na makundi ya
watetezi wateendelea kukutana,
kuelezea na kusaidia wafanyakazi
wetu wa wilaya.
Timu ya usawa ya shule na
maendeleo watahakikisha kuwa
kamati ya mkazo kwa wanafunzi
inatekelezwa kwa uaminifu.
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Lengo la 4: Kujenga kwa kujumuisha Tamaduni na Jamii
Tutajenga mazingira jumuishi ambayo yanawawezesha wanafunzi na wafanyakazi kustawii
Nadharia ya hatua

Kufuatialia

Kama tukibuni mifumo na miundo kwa ngazi ya wilaya na shule ili kutekeleza upanuzi wa sauti duni na kuvuruga mazoea ya kukandamiza
na kutengwa
Basi wafanyakazi, jamii na wanafunzi watashirikiana katika kuendeleza na kuangalia mifumo ambayo inalenga kwenye usawa na ujumuisho
Basi wafanyakazi, jamii na wanafunzi wataongeza hisia zao za umiliki juu ya matokeo ya vikundi vya wanafunzi
Na wafanyakazi, wanafunzi, na familia watahisi nia ya ujumuisho ndani ya jamii ya shule

Lengo la 4: Kujumuisha Jamii na Utamaduni
Hatua kukamilika katika mwaka 2022-2023

Tarehe
iliyolengwa

Vipimo vya Utekelezaji
•

Ofisi ya
Mawasiliano na
Uhusiano wa Jamii

Ngazi ya
Wakurugenzi

1. Kuwezesha vikao vya usikilizaji na ushauri vya ngazi
ya wilaya na shule vilivyoratibiwa mara kwa mara kwa
kushirikisha mashirika ya kijamii, familia na wanafunzi
katika kufanya maamuzi ya kweli.
a. Ujumuishaji wa kimakusudi wa washiriki waliotengwa
kihistoria kwa ajili ya kushiriki kikamilifu katika kikao
hiki utafanyika kupitia mawasiliano ya moja kwa moja
na mwaliko wa kibinafsi.
b. Wawezeshaji watafuatilia na kutakafakari juu ya ushiriki
wa wanachama kufuatia vipindi na watachagua kutoka
jamii ambazo hazina wawakilishi kwenye vipindi vijavyo

2. Shule na idara ya timu ya usawa watapitia data za
wafanyakazi na wanafunzi kwenye hali ya utambuliko na
data nyingine zilizopo, baada ya kila kukusanya taarifa
maalumu kutoka kwa jamii iliyotengwa na kuendeleza
hatua madhubuti kuongeza data katika makundi yote
kujumuisha na lakini siyo haya tu:
a. Jamii ya watu weusi;
b. Wanaojifunza lugha;
c. Wanafunzi wenye ulemavu; na
d. LGBTQ + jamii
3. Data za wazazi kwenye Panorama zitakusanywa na
kupitiwa na shule na timu ya wilaya, ikijumuisha kundi la
uongozi kwa wanafunzi.
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•
6/15/23
•

•

•
6/15/23

•

•

Kuendeleza, kupitia na kutumia mafunzo kama
nyenzo muhimu kuwezesha ngazi ya wilaya
na shule kufanya mifano ya maamuzi ambayo
inajumuisha mashirika ya jamii, familia na
wanafunzi; nyenzo zitagawiwa kwa shule na idara.
Ratiba ya kila mwaka ya fursa kwa jamii na familia
katika kushirikiana na wilaya kwenye kufanya
maamuzi itapatikana mwanzoni wa mwaka wa
shule.
Orodha ya kawaida ya maswali elekezi na mambo
ya kuzingatia ikijumuisha utambuzi wa jamii
zilizotengwa kwa tamaduni ili timu ya uongozi
wa shule itumie wakati wanakuza ushiriki wao na
kijamii.
Kuongeza mtaala wa nyenzo katika lugha
mbalimbali kujumuisha ASL. (Lugha ya Ishara)
Sauti na maneno itabidi kuwepo kwenye nyenzo
kwa lugha mbalimbali.
Kuendeleza na kutekeleza kupanda na mikakati ya
kuwakaribisha wanafunzi wapya shuleni, kulenga
jamii ya watu Weusi na watu wengine wa chini.
Wanafunzi wote wenye ulemavu K-5
wataandikishwa na/au kwa mfululizo binafsi
watashirikishwa na darasa la jumla na wenye rika
sawa
Idadi ya shule zilizo na programu zinazofanya kazi
na zinazofaa za ujumuishi wa kijamii zitaongezeka
maradafu.
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Kufuatialia

Lengo la 4: Kujumuisha Jamii na Utamaduni
Hatua kukamilika katika mwaka 2022-2023

Ofisi ya MTSS

4. Mafunzo ya urekebishaji wa tabia ya wilaya yatakagua kwa
uwazi na kubainisha mazoea yaliyopo ya kutengwa ambayo
kwa sasa hayana uwiano kwa wanafunzi walio wachache.
a. Timu ya shule itatambua maeneo maalumu kwenye
mazoea ya kutengwa kuhusiana na tabia zaidi ya
kusimamishwa/kufukuzwa na kujumuisha kupitia haya
mazoea ndani ya mwaka.
b. Wanafunzi, wafanyakazi na familia kutoka jamii
iliyotengwa watajumuishwa kwa kutambua na kupitia
mazoea ya kutengwa.

Rasilimali Watu

5. Kupanua na kukuza njia ya waelimishaji ambayo inasaidia
kukuza maendeleo ya hali ya juu na waelimishaji mbalimbali
wanolenga kimakusudi kukuza hali ya utambuliko kama njia
ya uzoefu wa programu.
a. Kupitia mahojiano ya kuondoka ili kuweza kuelewa
maamuzi ya kuacha kazi kwa wafanyakazi; toa uchaguzi
wa mahojiano kwa wafanyakazi wanao acha kazi
b. Tengeneza “usaili wa kubaki” au “mahojiano ya huruma”
ili kutumia nafasi za wafanyakazi wenye historia ya
kuacha kazi kwa wingi

Baraza

6. Nafasi za maendeleo ya kitaaluma za wilaya na shule
zitajumuisha wafanyakazi wote wa wilaya; uzingatiaji
wa ziada na upangaji utatolewa kwa wafanyakazi
walioainishwa shuleni kama inavyohusiana na malengo
mengine ya kimkakati. Hii inajumuisha lakini siyo hii tu:
a. Kuchelewa kuanza siku ya Jumatano;
b. Maudhui ya ufundishwaji K-12;
c. Aina ya kazi/PLC; na
d. Siku ya kusahihisha kama fursa kwa wafanyakazi
ambao hawasahihishi.
7. Ushirikiano na vikundi maalumu vya wafanyakazi utatokea
ili kutambua mahitaji na fursa za maendeleo ya kitaaluma
ndani ratiba ya wilaya ya maendeleo ya kitaaluma.
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Tarehe
iliyolengwa

Vipimo vya Utekelezaji

•

Mifano na mapitio ya mazoea ya kutengwa zaidi
ya kusimamishwa/kufukuzwa (mfano, chumba
cha marafiki, kukaa kwenye korido na zaidi)
yatajengwa kwa kujumuisha na kujadiliwa katika
mafunzo ya urekebishaji wa tabia katika wilaya
na shule.

•

Kuongeza namba ya wagombea kushiriki
kwenye programu za njia ya waelimishaji.
Kuongezeka kwa kukamilika kwa mahojiano ya
kuondoka kwa mapitio ya taarifa zilizokusanywa
zikiletwa kwenye baraza la mawaziri angalau
mara mbili kwa mwaka

6/15/23

6/15/23

•

•

6/15/23

Maendeleo binafsi ya shahada iliyoandaliwa
kabla ya kuanza kwa mwaka wa shule itaweka
wazi mafunzo ya utambulisho na fursa kwa
wafanyakazi wengine siyo tu kwa wale
wenye leseni ya kufundisha darasani, na/au
itaelezea jinsi makundi mengine ya waajiwa
wanajumuishwa katika mafunzo yaliyopo.
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Lengo la 5: Operesheni yenye Ufanisi
Tutapanga operesheni za wilaya kusaidia ufundishaji
Nadharia ya hatua

Kama tuki… tumia usawa kuangalia tathmini binafsi na kuendeleza malengo ya mwaka katika kusaidia msingi wa mafundisho
Baadaye…tutahakikisha kuwa shughuli za wilaya zinaweka kipaumbele matokeo ya wanafunzi

Kufuatialia

Lengo la 5: Operesheni yenye Ufanisi Hatua za
Tarehe
iliyolengwa
kumalizika 2022-2023

Ofisi ya Mawasiliano
Uhusiano na Jamii

1. Kutengeneza mipango ya mawasiliano ya msingi wa utafiti na
kupima mipango ya mawasiliano kwa wilaya yote na kutangaza
chapa ya wilaya kwa kuhakikisha wanafunzi, wafanyakazi na
jamii wanataarifiwa na kushirikishwa kwa njia ambayo inakidhi
mahitaji yao.

Viongozi wa Idara

2. Kutumia Ukaguzi wa Usawa ulifanyika Spring 2021 to
kuwataarifu idara kwenye mipango ya miaka miwili 20212023. Kufanyakazi na Mkurugenzi wa Wanafunzi kwenye
Usawa, na Kufikia Maendeleo na Kuendeleza Timu ya Usawa

Viongozi wa Idara

3. Idara zote zitatengeneza malengo ya kila mwaka kulingana
na michakato ya tathimini inayolenga usawa katika kusaidia
matokeo ya wanafunzi.
• Malengo yatatengenezwa kutumia taarifa ya maoni kutoka
kwenye kundi mchanganyiko la wafanyakazi na wanafunzi.
• Malengo yatahusisha hatua zinazohusiana na utendaji
• Malengo yatawasilishwa na kudumishwa na mchambuzi wa
biashara na sera wa wilaya
• Kupitia nakala zilizopo za QAM kwa ufanisi, umuhimu
kwa mtazamo wa kuendelea kuboresha. QAM utaratibu
unapitiwa na kurekebishwa, kubadilishwa au kuondelewa
ipasavyo.

6/15/23

Viongozi wa Idara

4. Kila idara itaendeleza mchakato wa kawaida na utaratibu wa
kuingilia taarifa za matokeo kwenye kufanya maamuzi.
• Mchakato utahakiksha kuwa usawa unapitiwa na
kuelezewa kama unavyotakiwa.
• Utaratibu unatakiwa kuwa mwepesi na ufanisi kuhakikisha
shughuli za kawaida haziathiriwi vibaya.

6/15/23
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Kuendelea

Vipimo vya Utekelezaji
•

Malengo yanaweza kupimwa kwa
mawasiliano yote

•

100% ya wafanyakazi wa idara watapitia
matokeo ya Ukaguzi wa Usawa na
kuelewa jinsi haya matokeo yanavyoleta
taarifa kwenye idara

•

Viongozi wa Idara watashirikiana
maendeleo kwenye mikutano ya robo
mwaka kwa kuangalia taarifa au msaada
kwa wengine.
Idara zinaweza kupima ufanisi kwenye
kufanya maamuzi kupitia mikutano ya
mwaka ya maendeleo ya Wilaya

6/30/23

•

•

Idara zitaonyesha ushirikishwaji wa
washika dau katika maamuzi makubwa.
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Kufuatialia
Viongozi wa Idara

Lengo la 5: Operesheni yenye Ufanisi Hatua za
Tarehe
iliyolengwa
kumalizika 2022-2023
5. Idara zote zitakusanya taarifa kwa huduma zao kuangalia
kama zinalingana na mahitaji ya wilaya ya shule na kuendeleza
mpango wa kubadilisha, kuondoa au kutengeneza huduma
mpya ambayo inafikia shughuli mahitaji ya shule na wilaya.
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6/30/23

Vipimo vya Utekelezaji
•

Idara zitahakikisha ufanisi wao kupitia
mkutano wa mwaka wa Wilaya kwa
matokeo ya uchunguzi wa kuboresha
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