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مقدمة ودراسة األھداف

في مشروع إعادة تقسیم شامل للسنة ) HCPS(، تشارك المدارس الحكومیة بمنطقة ھنرایكو ٢٠٠٩-٢٠٠٨في سنة 
أثناء ھذا المشروع، . ھولمن اإلعدادیة و جلن ألن الثانویة، و التي تضمنت التخطیط لمدرسة ٢٠١١- ٢٠١٠الدراسیة 

لم یتم تعدیل حدود . تم تعدیل حدود عدد الحضور في الثالث مراحل التعلیمیة و تبسیط األنماط كلما أمكن ذلك
.٢٠١٠المدارس اإلعدادیة في المنطقة الشمالیة الغربیة للمنطقة منذ 

في مدرسة وایلدر ٢٠١٨تقوم بفتح أكادیمیة الشباب الموھوبین في خریف المدارس الحكومیة بمنطقة ھنرایكو سوف 
سیخدم ھذا البرنامج ما یقرب من ھذه األكادیمیة مبنیة علي طالب الصف السادس، إلّي التنفیذ الكامل،. اإلعدادیة

قدرات الوظیفیة باإلضافة إلّي ان مدرسة ھانجري كریك اإلعدادیة قد تجاوزت ال. طالب عبر كل المقاطعة٣٠٠
تعدیل الحدود الجغرافیة ھو أمر ھام لتقدیم المساعدة . للمدرسة بسبب زیادة عدد الطالب و بناء مناطق سكنیة جدیدة

. علي المدي الطویل لمدرسة ھانجري كریك اإلعدادیة و لبرنامج الشباب الموھوبین

لیوضخ نسبة عدد الطالب لمساحة سبع مدارس إعدادیة التي تقوم علیھا ٢٠١٦تم عمل الجدول التالي في خریف 
.الدراسة

______________________________________________________________________

بناء مناطق سكنیة جدیدة و إحتیاجات البرنامج التعلیمي، فھذه ھي الثالث بناء علي بیانات الطالب الحالیة، تخطیط ل
:أھداف التي تقوم علیھا فكرة تغیر التوزیع الجغرافي

.توفیر برنامج أكادیمیة الشباب الموھوب بمدرسة وایلدر اإلعدادیة-١
.٪١٠٠المساحة بنسبة تقدیم المساعدة لمدرسة ھانجري كریك اإلعدادیة ، الن عدد الطالب فاق عدد -٢
حفاظ علي مفھوم المجتمع استكشاف فرص للحد من فقر المدارس اإلعدادیة عند تعدیل التوزیع الجغرافي مع ال-٣

.المدرسي

School Capacity 2016
Membership

2016
Membership/Capacity

Ratio

2017
Membership

Projection

2017 Membership
Projection/Capacity

Ratio

Brookland 1,354 1,034 76.4% 1,088 80.4%
Fairfield 1,348 1,011 75.0% 1,024 76.0%
Holman 1,058 930 87.9% 926 87.5%
Hungary Creek 986 1,092 110.8% 1,148 116.4%
Moody 1,206 1,018 84.4% 1,035 85.8%
Short Pump 1,238 809 65.3% 833 67.3%
Wilder 982 774 78.8% 763 77.7%
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األھداف و القواعد اإلرشادیة

یة بمنطقة األھداف و القواعد اإلرشادیة المشتركة تستخدم في دراسة تعدیل التوزیع الجغرافي لجمیع المدارس الحكوم
HCPSھنرایكو 

األھداف

:أھداف یجب أن تتبع عند تغیر الحدود الجغرافیة لمدرسة) ٤(ھناك أربعة 
:تحدید العوامل. تحقیق كفاءة استخدام المرافق المدرسیة الحالیة و المتوقعة-١
عدد الطالب الحالي و المتوقع في مناطق المدارس. 
خطط لبناء مدارس جدیدة. 
.تحدیث لتوفیر مرافق تعلیمیةأو /جدوي توسیع و. 
فصول البرامج الخاصة تكون أقل من مثل سعة ( وضع برامج خاصة تؤثر علي مقدرة إستعاب مبني المدرسة ٠

).متوسط الفصل الدراسي 
، و المرحلة ٨-٦مواصلة تنفیذ األھداف للمرحلة اإلبتدائیة من الروضة للصف الخامس، المرحلة اإلعدادیة -٢

.١٢-٩الثانویة 
الحفاظ علي مفھوم التقسیم الجغرافي الذي یشجع علي المشاركة من المجتمع علي التقسیم الجغرافي داخل -٣

.المدرسة
اً إلحتیاجات البرامج توفیر أفضل بیئة تعلیمیة لجمیع الطالب من خالل اإلستخدام الموحد و العادل للمرافق وفق-٤

یمیةالتعل

القواعد اإلرشادیة
:واعد إرشادیة تستخدم عند حدوث تغیر في عدد الحضورھناك ق

ینبغي ان تسعي ھذا االستمراریة . ١٢-ینبغي ضمان استمراریة تحسن الطفل في جمیع المراحل الدراسیة الروضة. 
علي تجنب وجود طفلین من نفس األسرة في مدارس مختلفة مع العلم إنھما في نفس المستوي التعلیمي إال بإستثناء 

.ألطفال في البرامج الخاصةوضع ا
یكون من األفضل تنفیذ خطة التعدیل الجغرافي علي أساس تقلیل إجراء تعدیالت إضافیة علي مدي المستقبل ٠

.)مثل، تجنب فرص أي تعدیالت یمكن تنفیذھا بعد إتمام بناء مدرسة جدیدة. ( القریب أو الحالي
.تستخدم الطرق الرئیسیّة و الحدود الطبیعیة كلما أمكن ذلك لتحدید مناطق الحضورسوف ٠
مثل، . ( عند القیام بالتقسیم الجغرافي ینبغي بذل كل الجھود الممكنة لضمان تقلیل الفصل بین مكونات المجتمع٠

.)الوحدات السكانیة، المناطق السكانیة، الخ
.ة القانونیة للحفاظ علي نظام المدرسةسیتم األخذ بجمیع الحقوق و العدال٠
.سیتم بذل الجھود لتوفیر مناطق سیر للمدرسة حیثما كان ذلك ممكناً ٠
.سیتم بذل الجھود لضمان توفیر وجود نظام فعال لوسائل النقل. 
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الجدول الزمني للتنفیذ و االستمرار

جزء من الخطة . ٢٠١٧اإلعدادیة في خریف سیتم اقتراح إعادة تقسیم منطقة صغیرة تابعة لمدرسة ھانجري كریك 
ان یبدؤا السنة الدراسیة ٦المعتمدة، أقر الموظفون بان طالب ھذة المنطقة المنتقلین للمرحلة الدراسیة السادسة 

باإلضافة الي ذللك، سیتم اقتراح إلخوة . في حضور المدرسة اإلعدادیة المخصصة لھذة المنطقة٢٠١٨- ٢٠١٧
الحضور في المدرسة التابعة للمنطقة التي تم تقسیمھا حدیثاً حتي ال یذھب ٦لمرحلة السادسة الطالب المنتقلین ل

.وسائل التنقالت ستكون متاحة أثناء خطة التغیر. اإلخوة الي مدارس مختلفة
من و كما ذكر أعاله، جزء . ٢٠١٨سیتم تنفیذ جمیع التعدیالت الخاصة بتحدید المناطق التابعة للمدارس في خریف 

ان یبدؤا السنة ٦الخطة المعتمدة، أقر الموظفون بان طالب باقي المناطق المنتقلین للمرحلة الدراسیة السادسة 
.في حضور المدرسة اإلعدادیة المخصصة لھذة المنطقة٢٠١٩- ٢٠١٨الدراسیة 

لمدرسة التابعة للمنطقة الحضور في ا٦باإلضافة الي ذلك، سیتم اقتراح إلخوة الطالب المنتقلین للمرحلة السادسة 
.وسائل التنقالت ستكون متاحة أثناء خطة التغیر. التي تم تقسیمھا حدیثاً حتي ال یذھب اإلخوة الي مدارس مختلفة

تنفیذ مشروع إعادة التوزیع الجغرافي

:الثالث مراحل لمشروع إعادة التوزیع الجغرافي
جمع البیانات و تحلیلھا- ١المرحلة 
ر التطویرعنص- ٢المرحلة 
آراء المجتمع و إحتمال المراجعة- ٣المرحلة 

جمع البیانات- ١المرحلة 
اإلدارة لدیھا بیانات . ان المدارس الحكومیة بمنطقة ھنرایكو لدیھا بیانات متاحة لدعم مشروع إعادة التوزیع الجغرافي

المجمعة لمشروع التقسیم تحتوي البیانات . األعضاء و حصلت علي بیانات التطویر من مكتب التخطیط و التطویر
:علي

٢٠١٦بیانات أعضاء خریف ٠
عدد الطالب بناء علي تعداد المدرسة٠
تقدیر عدد الطالب في المناطق السكنیة الجدیدة٠
إحصاءات المعلومات النمطیة٠
)، الموھوبین IBمثل، التعلیم الخاص، ( مشاركة الطالب في البرامج المختلفة ٠

و جمیع التقاریر . لتمكین تحلیلھا و تطویرھا) GIS(مات، یتم دمجھا في نظام المعلومات الجغرافیة بعد تجمیع المعلو
كوثائق أساسیة للمراجعة و لإلستفادة منھا لمشروع التطویر و HCPSعلي الموقع اإللكتروني الخاص بمتاحة

.إعادة التقسیم
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عنصر التطویر- ٢المرحلة 
Cropper GISإن . علي إدارة مشروع إعادة التوزیع الجغرافي Cropper GISت مع اإلدارة التعلیمیة قد تعاقد

. ، المدن، المقاطعات، و الوكاالت الفیدرالیة١٢متخصصة في التخطیط السكاني و المباني المدرسیة من الروضة إلّي 
مجتمع المحلي وإن المشاركة أمر ھم قد نفذوا مئات من مشاریع إعادة التقسیم الجغرافي و یعتقدوا في أھمیة مساھمة ال

.حیوي في نجاح المشروع

، في تشاور مع المسؤلین عن التخطیط في اإلدارة التعلیمیة، علي النظر في جمیع السیناریوھات Cropper GISإن 
بعد وضع الخطة، سیتم طرح . مستخدمین جمیع البیانات المتاحة لتحقیق أھداف مشروع إعادة التوزیع الجغرافي

سیتم جمع اقتراحات من المجتمع واستخدامھا لتعدیل و . للمراجعةHCPSعلي اإلدارة التعلیمیة التابعة ل الخطط
أي اقتراح تم تعدیلھ أو تطویرة سوف یطرح علي اإلدارة التعلیمیة و ستعقد جلسة استماع علنیة . تطویر المشروع

دیالت علي اإلقتراحات قبل عرضھا علي یمكن إجراء مزید من التع. لجمع أي مقترحات من أصحاب المصلحة
فیما یلي أدوار كل أصحاب المصلحة . اإلدارة التعلیمیة سوف توافق علي تغیر الحدود ألي مدرسة. التوصیة النھائیة

:في المشروع

علي علم من خالل الموقع اإللكتروني و اجتماعات مجلس إدارة المدرسة.
 رسالة إلكترونیة ، خطاب، و غیرھا من الوسائلتقدیم المدخالت من خالل.
الحضور و المشاركة في اجتماعات المجلس المحلي و جلسات االستماع العامة.

عامة الشعب

تعریف أھداف المشروع.
توصیل اقتراحات المجتمع المحلي لإلستشاري المختص عن مشروع إعادة التقسیم.
تنظیم جلسة عامة لسماع مقترحات عن إعادة التقسیم.
الموافقة علي اَي تغیرات في حدود المدرسة

مجلس المدرسة

توفیر البیانات لإلستشاري و المساعدة في تنمیة المقترحات.
مسؤل عن التواصل مع الجھات المعنیة
 ملحوظات عن سیر المشروع- الحفاظ علي تحدیث الموقع اإللكتروني

العاملین

تحلیل البیانات مع العاملین لوضع مقترحات تخص إعادة التقسیم.
 تقدیم اإلقترحات لمجلس المدرسة و المجتمع المحلي جنباً الي جنب مع رد فعل األعضاء مع

.تحلیل نمطیة اإلقترحات
تسیر االجتماعات مع المجتمع.
 وتحلیل مدخالت أصحاب المصلحة بشأن اإلقترحات في جمیع مراحل المشروععرض.

إستشاري مشروع إعادة 
التقسیم

 )Cropper GIS(
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آراء المجتمع و إحتمال المراجعة- ٣المرحلة 
مجلس المدرسة، العاملین، و إستشاري . مساھمة المجتمع المحلي ھو عنصر حیوي في مشروع إعادة التقسیم

ستكون ھناك . اقیة من إقترحات خاصة بإعادة التقسیمالمشروع ینظرون الي المجتمع لیستمدوا منھ المدخالت السی
:فرص متعددة للمجتمع لتقدیم اإلقتراحات، بما في ذلك

استطالع رأي/تعلیق علي اإلنترنیت
عرائض/خطابات/برید إلكتروني
جلسات إقترحات المجتمع
جلسات استماع علنیة

راد المجتمع و عرض التعلیقات القیمة الخاصة بالمشروع علي للحفاظ علي الشفافیة، سیتم توفیر البیانات لمساعدة أف
ھذة التعلیقات سوف تساعد الموظفین و اإلستشاري علي وضع بعض . HCPSالموقع اإللكتروني الخاص ب 

.التعدیالت أو األخذ باإلقترحات المطروحة

باشرة مشاركة المجتمع في في جمیع مراحل المشروع، جھود االتصاالت المتعلقة بالمشروع سوف تدعم بصورة م
.سیتم استخدام ھذة االتصاالت في جمیع مراحل المشروع. تطویر و نوعیة الخطة النھائیة

سوف یتم نشر جمیع المعلومات المتعلقة بالمشروع -HCPSھنرایكو . للمدارس الحكومیة بمنطقةالموقع اإللكتروني
علي سبیل المثال ال الحصر البیانات متعلقة بالمشروع، اإلجتماعات، و و ھذة المعلومات تشمل . لعامة الشعب

.ھذا الموقع ھو مصدر المعلومات الرئیسي لعامة الشعب. مداخالت المجتمع

یتم تشجیع المھتمین بإستخدام الموقع االلكتروني للتعلیق أو تقدیم اإلقتراحات بشأن -شكل التعلیق علي اإلنترنیت
توفیر المداخالت من خالل النموذج علي اإلنترنیت سوف یسمح للموظفین و المختصین علي . سیممشروع إعادة التق

.تحلیل التعلیقات و كتابة التقاریر

یمكن استخدامھ للتعلیق boundaries@henrico.k12.va.usالعنوان البریدي للمشروع ھو-البرید اإللكتروني
.علي المشروع

جمیع ھذة الوسائل سوف تستخدم -، وسائل التواصل االجتماعي، المراسالت، المنشوراتالصوتیةاالتصاالت 
.لمشاركة المجتمع المحلي في أھداف ، فرص، تحسین المشروع

المجتمع المحلي مدعو لحضور اإلجتماعات للحصول علي المعلومات و توفیر المداخالت و - إجتماعات عامة
سیتم توفیر فرص أخري للمساھمة العامة حسب . قل عن اثنین من الجلسات المفتوحةالتعلیقات من خالل ما ال ی

.الحاجة لتقدیم المشروع
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الجدول

یرجي مالحظة أن الجدول الزمني خاضع للتعدیل . الجدول أدناه یوضح أنشطة المشروع بالتاریخ، الوقت، و المكان
.التغیراتحسب الحاجة، و لكن سیتم بذل كل جھد ممكن للحد من 

الوقت العنوان الموقع موعد اإلنتھاء  مھام

ظھراً ٣:٠٠ 5915 Nine Mile
Road, Henrico,
VA 23223

New Bridge
Auditorium

٢٣الخمیس 
٢٠١٧فبرایر 

نظرة عامة علي - من مجلس إدارة المدرسةأخبار 
عوالمشر

سیتم اإلعالن 
عن التوقیت

5915 Nine Mile
Road, Henrico,
VA 23223

New Bridge
Auditorium

٩الخمیس 
٢٠١٧مارس 

عرض إقترحات - من مجلس إدارة المدرسةأخبار 
مشروع إعادة التقسیم

٧:٣٠-٦:٠٠
مساءاً 

10700 Staples
Mill Road
Glen Allen, VA
23060

Glen Allen
High School

١٦الخمیس 
٢٠١٧مارس 

جلسات استماع عامة بشأن إقترحات لمشروع إعادة 
HCMSالتقسیم للمناطق المقترحة للتقسیم التابعة ل 

)منطقة صغیرة للتغیر(٢٠١٧في خریف 

سیتم اإلعالن 
عن التوقیت

5915 Nine Mile
Road, Henrico,
VA 23223

New Bridge
Auditorium

٢٣الخمیس 
٢٠١٧مارس 

عرض التوصیات - من مجلس إدارة المدرسةأخبار 
علي المناطق المقترحة HCMSو الموافقة من

٢٠١٧للتقسیم في خریف 

سیتم اإلعالن 
عن التوقیت

4801 Twin
Hickory Road
Glen Allen, VA
23059

Deep Run
High School

ابریل ٦الخمیس
٢٠١٧

٢٠١٨جلسة مشاركة المجتمع المحلي عن خریف 
إلقترحات مشروع إعادة التقسیم 

سیتم اإلعالن 
عن التوقیت

5915 Nine Mile
Road, Henrico,
VA 23223

New Bridge
Auditorium

٢٧الخمیس 
٢٠١٧ابریل 

عرض إقتراحات - من مجلس إدارة المدرسةأخبار 
تعدیل (٢٠١٨خریف المجتمع حول إعادة التقسیم

)إقتراحات موجھة من قبل مجلس إدارة المدرسة

سیتم اإلعالن 
عن التوقیت

5915 Nine Mile
Road, Henrico,
VA 23223

New Bridge
Auditorium

١١الخمیس 
٢٠١٧مایو 

عرض إقتراحات - من مجلس إدارة المدرسةأخبار 
) إذا لزم األمر(٢٠١٨ادة تقسیم لخریف مشروع إع

سیتم اإلعالن 
عن التوقیت

To be
determined

To be
determined

١١الخمیس 
٢٠١٧مایو 

٢٠١٨جلسات استماع عامة بشأن خریف 
إلقتراحات مشروع إعادة التقسیم 

سیتم اإلعالن 
عن التوقیت

5915 Nine Mile
Road, Henrico,
VA 23223

New Bridge
Auditorium

٢٥الخمیس 
٢٠١٧مارس 

عرض خطة - من مجلس إدارة المدرسةأخبار 
و الموافقة علي تغیرات ٢٠١٨التقسیم لخریف 
٢٠١٨الحدود خریف 

مرالجدول یمكن تغیره إذا لزم األ*
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٢٠١٧المقارنة النسبیة إلدخال مدارس في مشروع إعادة التقسیم 

یجب ضم ھذة المناطق . أھداف مشروع إعادة التقسیم ھو توفیر قواعد عدد الطالب لمناطق المدارس المتجاورة
:بسبب

حاجتھم للمساعدة نظراً لزیادة عدد الطالب أو تغیر البرامج التعلیمیة
مدارس تحتاج المساعدةتغیر في مناطق قریبة ل
القدرة المتاحة لھم

یقتصر النطاق علي ھذة السبع مدارس للحد من . یركز ھذا المشروع علي سبع مدارس إعدادیة بُناءاً علي عدد الطالب
تمزق المجتمع األوسع، تلبیة االحتیاجات الماسة للمناطق المزدحمة، و تقلیل االضطرابات النمطیة الُمحتملة التي 

.الي معالجةتحتاج

أو وایلدر اإلعدادیة اللتان قد یكون /ھذة المدارس مجاورة لمدرستي ھانجري كریك و-بروكالند، فیرفیلد، و مودي
.لدیھما القدرة علي دعم تشكیل المناطق المجاورة لتقدیم المساعدة في تقلیل عدد الحضور

كریك و قد یكون لدیھا القدرة علي دعم المساعدة منطقة ھولمن تقع ما بین منطقتین شورت بامب و ھانجري-ھولمن
.للمدارس المجاورة حیث یتم إعادة تقسیم الحدود

من قدرة المدارس علي اإلستیعاب و المناطق السكنیة ٪١٠٠ھذة المدرسة فاق عدد الطالب بنسبة -ھانجري كریك
.ن المساعدة مع تعدیل الحدودسوف تستفید المدرسة م. الجدیدة سوف تستمر في المساھمة في االزدحام 

.المدرسة لدیھا القدرة لدعم التعدیالت في الحدود و لمدرسة ھولمن اإلعدادیة-شورت بامب

البدء في تنفیذ أكادیمیة الشباب الموھوبین، و في مرحلة كاملة ٢٠١٨من المقرر لھذة المدرسة في خریف - وایلدر
و سیكون ھناك حاجة لمكان لدعم ھذا . ن مختلف أنحاء المنطقةطالب إضافي م٣٠٠في البرنامج، و سوف تخدم 

.البرنامج التعلیمي، لذلك ھناك حاجة الي إجراء تعدیالت في الحدود لتقدیم المساعدة


