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ة اوللمسا لعملا خطة فهم
:  يورنتاوأ في لتعليما في

ءبالآل ئقحقا ةنشر

ف هد هو ةاولمساا نضما نإن إ
ل َّلمموا لتعليما ملنظا يكزمر

، يورنتاوأ ظةفمحا في مةعا لاموبأ
ت اذ ةلنشرا في حّضـمو هو كما
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ن أ ينبغي لبطا كل نبأ سيساأ أمبد من ةمستمد نهاإ
صي شخلا ىلمستوا على حللنجا صةلفرا له حتتا
و أ يتههو وأ خلفيته عن ظرلنا بغض يميدكاألاو

. شخصيةلا فهوظر

ية ؤلر نةّلمكوا صرعنالا فةبكا ةاولمساا طتبتر كما
ض لنهوا لىإ قلتفوا قتحقي من ،للتعليم ةرازلوا
لتعليم ا مظان في سلناا مةعا ثقة يزتعزو هيةفالربا
ها يعيش لتيا بةللتجر سمةلحاا تناُّلمكوا من نهاإ .ينالد
طفل و لبطا كل حبنجا ناتعهد صلب في يقعو لبلطاا

. يورنتاوأ ظةفمحا في

: لتعليما في ةاوللمسا لعملا خطة
ها نإ يورنتاوأ في عليملتا في ةاوساللم لعملا خطة
ت سارلمماا يلتزو شخصيةلا يةلهوا لىإ ارمسا قتخل

من  لتعصبا لشكاأو ميةلنظاا ئقالعواو يةلتمييزا
لخطة ا تسمح فسو .سيةارلدا للفصواو سرالمدا

ة ربصو بطاللا جميع هيةفارو تازنجاإ عمبد ةرازللو
ن ضما :ئيسيةلرا لعماألا بعض يتضمنو .فضلأ

ن تكو يسيةرتد تسارمماو سيةارد هجمنا دجوو
لتشجيع  سبةمنالا قلطرا يدتحدو ،فياثقا مستجيبة

ن للجاا في كةرلمشاا على عةلمتنوا تعالمجتما
، سيةرلمدا لسلمجاا لككذو ءباآلا كةرلمشا لمخصصةا
ه هذ في لمشتغلينا جميعو يسرلتدا بمهنة ضلنهواو
غير  تعالمجموا مماأ من ئقالعوا لةازإو لمهنةا
. فياكا تمثيال لممثلةا

على  ئمالقا للتعليم ةرازلوا تيجيةاسترإ على ءلبناباو
طة لخا ههذ نفإ 2009 معال ليةلشمواو ةاولمساا
2017-2018 سيارلدا ملعاا في أستبد لتيا ثيةلثالا

مين ّلمعلـاو ءباآلاو بطاللا مع لعملا على يطوتن
ت ادلقيااو ءمناألاو لسلمجاا ظفيموو سرالمدا راَّنظـو
لعمل با نناإ   .لعملا خطة في حولرا لبث لمجتمعيةا

س رامد في لتعليميةا تلبيئاا ءبنا صلةامو نستطيع معا
تهم ارقد تنمية لىإ لبطاو طفل كل فعتد لتيا يورانتوأ
جحين نا ايصبحو نأو ممكنة جةرد علىأل تهمناامكإو

ط بنشا كينرمشا طنيناموو ايدصاقتا منتجينو صياشخ
. مجتمعهم في

طة خ في حةّضـلموا فاهدألا قتحقي في ةعداللمسو
ة اوساللم مةعا نةماأ لتعليما ةرازو تأنشأ فقد لعملا

 ّسد مهمة مةعالا نةماألا ههذ لىستتو .عليملتا في
ت ازنجاإ في ةدجولموا قراللفو قلتطراو تالثغرا
ة يدجد تساسيا ضعو يقطر عن يورنتاوأ في بطاللا
مجية نابر تارخيا حةتاإو مةزلالا درالموا فيرتوو

ف سو قعيةاو فاهدأ ضعو مع لكذ كلو ،مختلفة
. بطاللا جميع عدتسا
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ز ِّما نركـأننا عندظهرت التجارب السابقة أوقد 
فإننا على عدد صغير من األعمال الواضحة 

ة رقد كثرأ ننكوو فنااهدأ تحقيقفي أكبر بشكل ننجح 
ة اوللمسا لعملا طةخ حتطر .ناثيرتأ تقييمو صدر على
ل عماأ مع تالمجا بعةرأ يورنتاوأ في لتعليما في

ف جحاإلا جهوأ فحةكام في ناعدتسا فسو ةدمحد
هو  لكذ كل من فلهداو – لتعليما مظان في يمةلمستدا

.   تهازنجاإو لبلطاا هيةفار تحسين

مجاالت العمل في الخطة:  
فصول سات المتبعة في المدارس والالممار•

لتأكد من أن الممارسات المتبعة في ا –ية الدراس
المدارس والفصول الدراسية تعكس التنوع الموجود 

ظفين وتكون مستجيبة طالب والموفيما بين حميع ال
الحتياجات وواقع كل له، حتى تكون انعكاسا حقيقيا 

ق المتبعة لتحقيق ذلك هو طرطالب. ومن ضمن الال
طالب واآلباء العمل مع الشركاء في التعليم وال

فحص وإزالة أية عوائق نظامية مدمجة والمجتمعات ل
طالب تحقيق منا حتى يستطيع عدد أكبر من الفي نظا

وسلك مساراتهم المختارة إلى العمل أو الكلية أو 
التدريب المهني أو الدراسة الجامعية.     

يادة واإلدارة والموارد بالقخاصة سات الالممار•
ما بين لتأكد من أن  التنوع الموجود فيا –ية رالبش

ظفين وقيادات نظام التعليم في مين والموِّالمعلـ
 طالب منأونتاريو يعكس التنوع الموجود فيما بين ال

ين ِّظيف وترقية المعلمـخالل سياساتها في تجنيد وتو
وقيادات المدارس والنظام. ومن أمثلة ذلك إلزام 

 المديرين باستخدام تقاريرهم السنوية للتبليغ عن مدى
التقدم الذي أحرزوه في تحقيق أهداف المساواة.    

جمع وتحليل  –بليغ نات واإلدماج والتياجمع الب•
ن َسوف يسمحبفهم مـكانية) ديمغرافية (السلبيانات الا

ما أونتاريو بشكل أوضح، مطالب وموظفو هم 
ق بصورة طرمنا من التن قيادات مدارسنا ونظاِّسيمكـ

طالب من تحقيق لتي تعيق الأكثر دقة للحواجز ا
عيا لتي سيتم جمعها طولبيانات االنجاح. بالنسبة ل

 بيانات عن االنتماء العرقي فستشمل ليس فقط
ديانة والميل الجنسي والهوية ضا عن الإلثني بل أيوا

 بأنعملية جمع طة العملالجنسانية. ستضمن خ
لبيانات مواءمة على مستوى قطاع التعليم بأكمله ا

سوف ر الدعم لتحليل المجالس المدرسية. ّوتوفـ
ليات صنع القرار المحلية. لبيانات لتنوير عمتستخدم ا

لتأكد من أن قيادات – اية قافة التنظيمتغيير الث•
طالب يبقون ظفين والمين والموِّالنظام والمعلـ
لتي تدعم لبيئات التعليمية اق واستدامة املتزمين بخل

قيام نظام تعليمي متكافئ وشمولي. وهذا شرط 
أونتاريو طالب لتأكد من أن جميع ضروري ل

قة كانة مرمو بأنهم مندمجون ومتمتعون بميشعرون
زء من هذا وقادرون على النجاح. وسيتضمن ج

مإلجراء مراجعة لتحديد ومعالجة أوجه الع
هياكل وسياسات كانت، الموجودة في أيا اإلجحاف، 

وبرامج وممارسات وزارة التعليم. 

الطريق إلى األمام:
 دعمه عن ّسوف يستمرأونتاريو إلى المساواة إن مسار 

طالب مين والِّق تبرعات اآلالف المؤلفة من المعلـطري
ما حققنا سويا إنجازات عظيمة إال واآلباء المذهلين. وبين

منا بكل وضوح المزيد من العمل.   أن أما

يعتبر ضمان المساواة قاعدة ضرورية لتحسين إنجازات 
ظفين والنهوض بالثقة طالب والموطالب ورفاهية الال

ل بأموال عامة. تحقيق التفوق َّفي نظام المدارس الممو
طالب هو رؤية طموحة تتحدى نظام التعليم لتخريج 

ضا مواطنين قادرين ذين يكونون أيميا الديناجحين أكا
على الصمود واالنخراط وحريصين على الغير 
ومتمتعين بدرجة عالية من الثقة والمقدرة.     

ة رازو قطرت كيفية عن تمالمعلوا من يدلمز
يو رنتاوأ سرامد في ةاولمساا لةلمسأ لتعليما
 :ةرياز ءجالرا ،مةعا لاموبأ لةَّلمموا
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