تعليم متعدد اللغات على مستوى عالمي يلمس القلوب والعقول
اكاديمية كدينو
المدرسة النموذجية المقترحة
لماذا سنفتح المدرسة النموذجية؟
أحد منافع المدارس النموذجية هو أنها يمكن أن تخدم كمختبرات لإلبداع ألن لديها استقاللية أكبر من المدارس التقليدية العامة وتجذب
المعلمين الرائدين الذين يمكنهم تجربة طرق جديدة للتعليم التي ،إذا ثبتت فعاليتها ،يمكن أن يتبناها أكبر نظام تعليمي عام.
تشبه المدرسة النموذجية كال من المدرسة الخاصة والمدرسة التقليدية العامة .فهي تشبه المدرسة الخاصة كونها أصغر حجما ً مع
صفوف أصغر من المدرسة الخاصة لتمكين سهولة التفاعل بين الطالب والمعلمين لزيادة مشاركة الطالب مما يوفر الفرصة لمزيد
من االنضباط واإلنجاز األعلى ولكن بدون الرسوم الدراسية ألن المدرسة النموذجية هي مدرسة عامة فهي مجانية ولديها الكثير من
الموارد المتاحة.
خدمات التعليم الخاص تتوفر بشكل مجاني .كما تتوفر لبعض الطالب وجبات إفطار وغداء مجانية أو مخفضة السعر .بعد استالم
التمويل المدرسي سنوفر للطالب ايضا دعم أكاديمي ودروس التخصيب .باعتبارها مدرسة نموذجية ستقدم أكاديمية كدينو أفضل ما
في التعليم الخاص والعام على حد سواء.

من هو كدينو؟
سميت المدرسة أكاديمية كدينو تكريما ً لكدينو الذي هو عالم فلك ورياضيات كلداني .عاش كدينو في أواخر القرن الرابع أو أوائل
القرن الثالث قبل الميالد .كان عالم فلك ورياضيًا ويُعتقد أنه مسؤول عن نظرية بابلية تصف سرعة حركة القمر وحركة الشمس
ومراحل القمر والخسوف .قام كدينو بتطبيق القواعد الرياضية على االختالفات في سرعة الشمس والقمر ووضع توقعات للظواهر
القمرية .وينسب أيضا الى كدينو االكتشافات المتعلقة بحركة الزئبق والعالقة بين فترتين قمريتين مختلفتين.

رؤية
أكاديمية كدينو تحتفل بالحضارة الكلدانية ،التاريخ ،ولغاتها التراثية الخاصة بها وتركز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون
والرياضيات مما يرفع من مستوى اإلنجاز للطلبة الكلدانيين وغيرهم من طالب المجتمع للتنافس بنجاح في القرن الواحد والعشرين.

المهمة
تتمثل مهمة أكاديمية كدينو في إنشاء بيئة تعليمية ديناميكية من خالل تطبيق أساليب التدريس المبتكرة القائمة على
االستقصاء إليقاظ اهتمام الطالب والمشاركة وتعزيز التعلم في العالم الحقيقي من خالل التحسين المستمر والمساءلة مما
يؤدي إلى تحقيق التحصيل األكاديمي العالي والمنفعة المتبادلة للمجتمع.
اهداف اكاديمية كدينو
سيكون طالب اكاديمية كدينو قادرين على:
• اكتساب فهم عميق واتقان وتطبيق مفاهيم هامة لتعزيز التعلم مدى الحياة ومستويات عالية من التحصيل األكاديمي.
• تطوير الطالقة اللغوية والكفاءة في ثالث لغات على األقل :اإلنجليزية والكلدانية باألضافة الى تعلم العمل على الكمبيوتر.
•
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• تحقيق الكفاءة التكنولوجية األساسية مثل استخدام الماوس  ،لوحة المفاتيح  ،الطابعة  ،معالجة النصوص ؛ دمج التكنولوجيا
مع القراءة والكتابة والبحث على اإلنترنت وجمع البيانات باستخدام أدوات مثل جداول البيانات والمخططات والرسوم البيانية
لتحليل البيانات وبرامج العرض مثل  Googleو  Wordو  Excelو  PowerPointلمشاركة المحتوى الخاص بهم.
• تعزيز المناهج الدراسية للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والفن والرياضيات (.)STEAM
• تنفيذ وحدات اكاديمية كدينو المواضيعية القائمة على االستفسار والتي تركز على النمو الكلي للطفل النامي .تشمل
االحتياجات االجتماعية والبدنية والعاطفية والثقافية مع إشراك الشراكات المجتمعية.
• فهم التاريخ من العصور القديمة إلى العصر الحديث مع التركيز على مساهمات التراث الكلداني لتنمية الحضارة الغربية.
• توفير اكتساب مهارات قابلة للقياس تتماشى مع نتائج التعلم المتوقعة للطالب والمعايير األساسية المشتركة (، )CCSS
وتسلسل المعرفة األساسية وموضوعات متعددة التخصصات وسياسات مديرية التربية.
ستعمل اكاديمية كدينو على:
• إشراك أولياء األمور والمجتمعات المحلية في التطوير األكاديمي واالجتماعي للطالب من خالل برامج ومناسبات المدارس
العائلية.
• توفير الفرص لمشاركة الطالب والعوائل في األعمال المسؤولة والخدمة االجتماعية في مجتمعهم المحلي والعالمي.

فهم ما معنى أن تكون شخص متعلم في القرن 21
تؤمن أكاديمية كدينو أن الشخص المتعلم في القرن الواحد والعشرين يجب أن يمتلك المهارات والسمات التالية وسيسعى جاهدا ً لدعم
تعلم الطالب لتحقيق مستويات عالية من:
.1
.2
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الكفاءة األكاديمية
التفكير الناقد
حل المشكالت المبتكر
مهارات االتصال متعددة اللغات
مهارات البحث والعرض
الكفاءة التكنولوجية
المهارات الشخصية

اكاديمية كدينو تؤمن أن تعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين هذه ستمكن طالب األكاديمية من النجاح في تحقيق أهدافهم الوظيفية
المستقبلية ويكونوا مواطنين مساهمين في المجتمع ويجدون تحقيقًا شخصيًا.

"يمكن لألطفال القيام بها" مواضيع متعددة التخصصات
في اكاديمية كدينو تركز الوحدات الدراسية الموضوعية القائمة على االستقصاء على النمو الكلي للطفل النامي الذي يشمل
االحتياجات االجتماعية والبدنية والعاطفية والثقافية مع إشراك الشراكات المجتمعية .وستكون اكاديمية كدينو مدرسة نموذجية
للشمول ية واالعتراف بإنسانية مشتركة من خالل موضوعات متعددة التخصصات على مستوى المدرسة .سيتم تنظيم مناهج األكاديمية
حول سبعة مواضيع للتحقيق .ابتكرت اكاديمية كدينو موضوعات "يمكن لألطفال القيام بها" بما يتماشى مع رسالة كدينو ورؤيتها.
سيكون للموضوعات أهمية عالمية "كبيرة" لجميع الطالب في جميع الثقافات وتوفر للطالب الفرصة الستكشاف القواسم المشتركة
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للتجربة اإلنسانية .ستدعم الموضوعات من خالل المعرفة والمفاهيم والمهارات من مجاالت الموضوعات التقليدية  ،ولكنها تتجاوز
حدود هذه الموضوعات  ،وبالتالي المساهمة في نموذج متعدد التخصصات من التعليم والتعلم.
موضوعات األكاديمية "يمكن لألطفال القيام بها" منظمة حول سبعة مواضيع للتحقيق هي:
.1
.2
.3
.4
.5
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معرفة مكاننا في الزمان والمكان
األشياء المتعلقة بأنفسنا واآلخرين
استكشاف كيف تعمل األشياء
رعاية بيئتنا
االتصاالت
التعبير عن أنفسنا بشكل خالق
اكتشاف الحلول المبتكرة

سوف تركز محاور "األطفال يمكنهم القيام بها" على تنمية الطفل بأكمله .وستكون منه ًجا متعدد التخصصات يجذب التخصصات
الفردية معًا في إطار متماسك مع الحفاظ على جوهر كل موضوع  ،والسعي لتطوير منظور عالمي.
سيقوم الطالب بتطوير فهم عميق للمفاهيم األساسية والمهمة ؛ سيقومون بإجراء أبحاث في المعرفة ذات األهمية المحلية والعالمية ؛
سوف يكتسبون ويمارسون مجموعة من المهارات األساسية ؛ سيتم تشجيعهم على تطوير مواقف إيجابية تجاه التعلم والبيئة وغيرهم
من الناس ؛ وستتاح الفرصة للمشاركة في العمل المسؤول والخدمة االجتماعية  ،وفي تطوير حلول مبتكرة.
التسجيل في األكاديمية
ستقدم أكاديمية كدينو الخدمات التعليمية للطالب في الصف التمهيدي األنتقالي حتى الصف الخامس مع صفين من كل مرحلة  ،وتوفر
دع ًما دراسيًا مستقالً لعائالت التعليم المنزلي .ستقدم األكاديمية الخدمات الى  285طالبًا في مبنى كاتدرائية مار بطرس الكلدانية
الكائنة على العنوان1627 Jamacha Way, El Cajon, CA 92019 :
• في السنة األولى ( ، )2020-2019ستقدم األكاديمية خدماتها للطالب في موقع المدرسة وطالب الدراسة المستقلة
(المنزلية) من الصف التمهيدي األنتقالي  TKحتى الصف الثالث.
• في السنة الثانية ستقدم األكاديمية خدماتها للطالب في موقع المدرسة وطالب الدراسة المستقلة (المنزلية) من الصف
التمهيدي األنتقالي  TKحتى الصف الرابع.
• في السنة الثالثة ستقدم األكاديمية خدماتها للطالب في موقع المدرسة وطالب الدراسة المستقلة (المنزلية) من الصف
التمهيدي األنتقالي  TKحتى الصف الخامس.
سيأتي طالب أكاديمية من العائالت التي تبحث عن التعليم البديل الذي يقدم تعلي ًما قائ ًما على االستفسار  ،منه ًجا لتكنولوجيا العلوم
" "STEAMمع تعليم مدمج ،تعلم الكمبيوتر ،التاريخ القديم ،تكامل الفنون الجميلة  ،األدب الكالسيكي  ،تنمية الشخصية  ،اللغات
الثقافية المجتمعية (الكلدانية) .كما ستهتم العائالت بأحجام الصفوف ذات العدد القليل من األطفال بما يكفي لتمكين المزيد من التفاعل
بين المدرسين والطالب وحج ًما مثاليًا لزيادة مشاركة الطالب مع  22طالبًا في كل صف دراسي .يسعى األكاديمية إلى توفير هذه
الفرصة لجميع عائالت الكهون وسان دييكو .نهج التسويق الواسع للوصول إلى العائالت المتنوعة والتسجيل باجراء السحبة  ،إذا
تجاوز عدد األطفال المكان المتوفر سيضمن إتاحة الفرصة للتسجيل في األكاديمية لجميع الراغبين.
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كيف تقدم الدعم ألكاديمية كدينو
يجب ان ترى مديرية كاهون فالي أن المجتمع يدعم أكاديمية كدينو وأن العائالت لديها الرغبة في تسجيل اطفالها في اكاديمية كدينو.
أوال -نحن نطلب منكم إذا ﮐنتم راغبين بالفعل ان تسجلوا اطفالكم في األكاديمية وانهم سيكونوا بالعمر الذي يؤهلهم للتسجيل في العام
الدراسي المقبل أو في المستقبل نطلب منكم ان توقعوا على الطلب لتوافق مديرية كاهون فالي على فتح األﮐاديمية.
ثانيا -يرجى حضور اجتماعات مجلس إدارة مديرية كاهون فالي التي ستعقد للتأكد من دعم المجتمع لـمدرسة كدينو ،وبنا ًء على دعم
المجتمع ومزايا اقتراح أكاديمية كدينو سيصوتون األعضاء أما بالموافقة على الطلب بفتح اكاديمية كدينو أو بالرفض .إن تواقيعكم
وحضوركم الى اجتماعات مجلس إدارة كاهون فالي هي امور بالغة األهمية للموافقة على فتح اكاديمية كدينو.
أن مواعيد االجتماعات لمجلس اإلدارة ستكون يوم الثالثاء  12 ،و  26شباط  ،ويوم الثالثاء  12و  26آذار .سيشمل اثنان من هذان
االجتماعات المجدولة لمجلس اإلدارة جلسة استماع عامة لمراجعة دعم المجتمع ألكاديمية كدينو واالجتماع الثاني للجلسة العامة
سيكون للموافقة أو الرفض لفتح األكاديمية .من الممكن أن تختار المديرية عقد اجتماع واحد أو اثنين من اجتماعات مجلس اإلدارة
خارج االجتماعات المقررة .من خالل تزويدنا بجميع معلومات االتصال الخاصة بك والبريد اإللكتروني وأرقام الهواتف سنتمكن من
تحديثك في تاريخ ووقت االجتماعات.

