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به طور عادالنه تعامل معترب با والدین، متعلمین و جامعه را5
تسهیل کنید

بهبود عادالنه رشایط و سیستم هایی که منجر به مدارس ایمن
و خوشایند برای همه متعلمین و کارکنان می شود

بهبود عادالنه عملکرد تحصیلی همه متعلمین

بهبود عادالنه سالمت جسمی، روانی، اجت�عی و عاطفی برای همه
متعلمین و کارکنان

بهبود عادالنه حاکمیت هیئت مدیره از طریق به روز رسانی خط
مشی ها و ساختارهای پاسخگویی

نتایج عادالنه متعلمین
ما مطمنئ خواهیم شد که همه متعلمین به
استانداردهای تحصیلی در سطح پایه تسلط

دارند و مهارتهای رفتاری و اجت�عی-
عاطفی مورد نیاز برای پیرشفت را کسب

میکنند.

چشم انداز ما
همه دانشجویان فارغ التحصیل

می شوند و برای یک زندگی موفق
آماده می شوند.

اهداف هیئت مدیره مکتب: 23-2022
 Salem-Keizer  | مکتب دولتیJ24 منطقه



 23-2022 :بتکم هریدم تئیھ فادھا
 24J فراعم | Salem-Keizer یتلود بتاکم

 .نیملعتم ھمھ یلیصحت درکلمع ھنالداع دوبھب :1 فدھ

 لیمکت/شرازگ ینامز لودج راک کیرتم/لوصحم اھ تیلوسم یژیتارتسا

 یبایزرا ،(KPI) درکلمع یدیلک یاھ صخاش 1.1
 ام نیملعتم درکلمع و دوجوم یاھ هداد ریاس و تیعضو
 لیلحت و ھیزجتً اقیمع و دیریگب دای متسیس کی ناونع ھب ار
 .دینک

 ربوتکا یراک ھسلج هریدم تئیھ اب یشزومآ ھسلج ھیحان / تئیھ

 و اھKPI یناسر زور ھب و یرگنزاب داھنشیپ 1.2
 اب ار ییوگخساپ راتخاس و درکلمع فادھا .جیاتن تسایس
 .دینک میظنت ینامز لودج

ھیحان / تئیھ  

 هدش زور ھب دانسا
 

 هدش حالصا دانسا رد دیدج فادھا
 تسا هدش هدناجنگ

)رتدوز ای( 2023 یرونج  

 لماش ات دینک تراظن ھنابز ود یارجا شرتسگ رب 1.3
 موم و رھم و 2 ھجرد ییایناپسا/یسیلگنا نابز رب تراظن
 .دشاب یدرکلمع فادھا نییعت و یداوسود یاھKPI ندرک

ھیحان / تئیھ  
 هریدم تئیھ ھب شرازگ
 ھجدوب ھتیمک

 مادقا تسد رد

 دروبشاد کی ،ھعماج و نیدلاو دروخزاب ساسا رب 1.4
 .دینک داجیا تاعالطا یدیلک رصانع زا یمومع

 ار ییاھھیصوت فراعم ،ارجا زا لبق
 دنکیم ھئارا ھعماج تارظن اب

 2023 نوج - هدنز شخپ یمومع یاھدروبشاد

 فراعم تلادع یتروشم ھتیمک راک رب تراظن 1.5
(DEAC) یشم طخ رد رییغت ھنوگرھ نییعت یارب. 

 .دینک ھفاضا ھجدوب ھتیمک ھب ار DEAC وضع کی
ھیحان / تئیھ  

 زا ھک یتروشم دانسا و تاسلجتروص
DEAC مادقا تسد رد دوش یم رشتنم 



 
 

 و یعامتجا ،ینھذ ،یمسج ھنالداع دوبھب :2 فدھ
 .نانکراک و نیملعتم ھمھ یارب یفطاع تمالس

 لیمکت/شرازگ ینامز لودج راک کیرتم/لوصحم اھ تیلوسم یژیتارتسا

 ار ناور تمالس و یفطاع-یعامتجا یاھ تیامح 2.1
 تراظن نانکراک و نیملعتم یارب عبانم ھب یسرتسد یارب
 شالت وگخساپ یگنھرف یاھ ناکم و عبانم یارب و دینک
 .دینک

 فراعم

 یاھ تیامح دروم رد یشزومآ ھسلج
 رد ناور تمالس و یفطاع-یعامتجا
 فراعم رسارس
 
 یناور تشادھب یاھ تیامح دروم رد
 هریدم تئیھ ھب نیملعتم و نانکراک
 دیھد شرازگ
 
 یسرد ھمانرب ،اھ یجورخ و اھ تراھم
 ار نیملعتم سرتسد رد عبانم و یتمالس
 .دینک کرد
 
 .دیھد ھعسوت ار یھد شرازگ و اھرایعم

 2022  ربمسد

 یسرد ھمانرب جرد یارب ار یمیلقا مادقا ھمانرب کی 2.2
 .دینک داجیا ھعماج شزومآ و

 یراک هورگ کی قیرط زا فراعم
 نیملعتم لماش یارب ھعماج/ھقطنم
 .تسیز طیحم یاھ هاگشاب زا

 ھمانرب و اھ یژتارتسا اب مادقا ھمانرب
 ھجدوب یاھدمایپ ھنوگرھ لماش ھک یسرد
 دشاب

 رابکی هام ھس
 

 2023 نوج ییاھن حرط

 فلا یارب مادقا ھمانرب کی 2.3
 روحم ھسردم تشادھب زکرم

 یراک هورگ کی قیرط زا ھیحان
 ھعماج/ھیحان

 ھجدوب موھفم اب مادقا ھمانرب
 رابکی هام ھس

 
 2023 نوج ییاھن حرط



 یارب ییاذغ تامدخ هدنھد ھئارا اب ار یا ھمانرب 2.4
 تیدودحم ھک ینیملعتم یارب ھلمج زا ،اذغ تیفیک دوبھب
 ،دنراد گنھرف رب ینتبم ییاذغ یاھ باختنا و ییاذغ یاھ
 .دینک داجیا

 2023 نوج .دش ھئارا هریدم تئیھ ھب تفرشیپ وجشناد/هزوح نارواشم

 
 

 دنوش یم نمیا ھب رجنم ھک ییاھ متسیس و طیارش ھنالداع دوبھب :3 فدھ
 .نانکراک و نیملعتم ھمھ یارب بتاکم زا لابقتسا و

 لیمکت/شرازگ ینامز لودج راک کیرتم/لوصحم اھ تیلوسم یژیتارتسا

 یراک هورگ کی قیرط زا فراعم .بتاکم لابقتسا اب و نما یراک هورگ کی داجیا 3.1
 ھعماج/فراعم

 ھناھام تاسلج
 
 شرازگ و بتکم ینمیا یاھرایعم

 هریدم تئیھ ھب ھناھام یبتک یناسر زور ھب

 TBD TBD ثحب راک روتسد عوضوم نیھ رتکریاد دینک ثحب SRO دروم رد 3.2

 رد ھچنآ ھلمج زا ،یمیمرت یاھ هویش زا قیمع کرد 3.3
 .دسر یم رظن ھب ھسیل و ھطسوتم ،ییادتبا یاھ طیحم

 تئیھ
 یشزومآ تاسلج

 
 تفرشیپ دروم رد یناسر زور ھب

 2023 یرونج ات

 
 
 
 



اھ تسایس یناسر زور ھب قیرط زا هریدم تئیھ تیمکاح ھنالداع دوبھب :4 فدھ  
 ییوگخساپ یاھراتخاس و

 لیمکت/شرازگ ینامز لودج راک کیرتم/لوصحم اھ تیلوسم یژیتارتسا

 و دینک ینیبزاب ار هریدم تئیھ یاھ یشم طخ مامت 4.1
 .دینک نییعت تیلوئسم ھنالاس یسررب یارب

 تئیھ
 ھسلج( هریدم تئیھ رد مادقا راک روتسد
 )یراجت

 مادقا تسد رد
 دش لیمکت 2023 نوج ات

 یاھ یشم طخ رد ار OSBA اب هدش لیمکت راک 4.2
 یرگنزاب و دینک یزاساج (BG) هریدم تئیھ تیریدم
 .دینک ذاختا ار یشم طخ یاھ

 تئیھ
 ھسلج( هریدم تئیھ رد مادقا راک روتسد
 )یراجت

 2022 ربتکا ات

 تیدودحم یاھ شرازگ یارب شرازگ راتخاس ھعسوت 4.3
 .(EL) ییارجا

 2023 نوج یشم طخ یناسر زور ھب قیرط زا مادقا تئیھ

 رب تراظن ات دینک یناسرزورھب ار جیاتن تسایس 4.4
KPIو کیژتارتسا ھمانرب فادھا اب ار فراعم یاھ 
 .دنک سکعنم تیعضو ھجیتن یلوط تامادقا

 2023 نوج یشم طخ یناسر زور ھب قیرط زا مادقا تئیھ

 داجیا ار قفاوت دروم تسرپرس یبایزرا دنیآرف کی 4.5
 .دینک

 2023 نوج یشم طخ یناسر زور ھب قیرط زا مادقا تئیھ

 داجیا ار یدنیآرف هریدم تئیھ دیدج یاضعا یارب 4.6
 .دینک

 2023 نوج هریدم تئیھ شرازگ تئیھ



 و دنور دنارگ نویساردفنک لیابق اب طباور تیوقت 4.7
 طباور قیرط زا زتلیس ناتسوپخرس نویساردفنک لیابق
 و یموب نیملعتم یاھدرواتسد دوبھب یارب تلود اب تلود
 .ام یموب

 هریدم تئیھ یربھر

MOU(s) 
 
 و لاس رد راب ود یا ھلیبق هرواشم
 ھک یلئاسم زورب تروص رد نینچمھ
 دنراد هرواشم ھب زاین

 2023 نوج

 یأر یاھ شور دروم رد هریدم تئیھ ثحب کی 4.8
 ھلحرم نییعت یارب هریدم تئیھ تاباختنا یارب یریگ
 .دینک رازگرب یدعب

 تئیھ
 ھسلج( هریدم تئیھ رد مادقا راک روتسد
 )یراجت

 2022 ربوتکا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 .ھعماج و نیملعتم ،نیدلاو اب یعقاو لماعت لیھست :5 فدھ

 لیمکت/شرازگ ینامز لودج راک کیرتم/لوصحم اھ تیلوسم یژیتارتسا

 تئیھ ھسیل ھیذغت ھقطنم رھ رد نداد شوگ تاسلج نابزیم 5.1

 دینک ریگرد ار هداوناخ رھ :شزومآ
 
 عورش ربوتکا زا ھک میوقت یاھدادیور
 دوش یم
 
 بایغ و روضح تسرھف

رظن دروم طبترم تامادقا و یریگدای بیکرت  
 

 ھسلج رھ زا زور 30 فرظ

 هریدم تئیھ / ھقطنم .ھقطنم یجنسزاین یارب ناعفنیذ تکراشم ماجنا 5.2

 میوقت یاھدادیور
 
 بایغ و روضح تسرھف
 
 یاھ یبایزرا مامت لیلحت و ھیزجت
 یتفایرد
 
 ODE یاتسار رد طبترم مادقا ھمانرب
 ھچراپکی
 ییامنھار

 تسا ماجنا لاح رد / ماجنا لاح رد
 
 
 2023 نوج ات ییاھن شرازگ

 .تسرپرس یوجتسج اب طبترم ھعماج لماعت ماجنا 5.3

 وجتسج تکرش
 
 مادختسا داھن ناونع ھب( هریدم تئیھ
 )هدننک

 2022 ربماون ات تسرپرس یاھ تیحالص

 




