
 التعلم
 
 لدي املعرفة واملهارات“
 الدراسية لفهم العالم بصورة
 دقيقة وتكوين اآلراء وحل
”.املشكالت

 التواصل
 
 أستمع لآلخرين وأعبر“
 عن أفكاري باحترام
 ووضوح وانفتاحٍ على
”.اآلخرين

 املثابرة

 أتدرب على املرونة والوعي"
 الذاتي والدفاع عن النفس
 لتخطي التحديات واملواقف
".الجديدة

 النضج

 يُمكنني أن أتجول في العالم"
 بمفردي كشخٍص راشد محترمٍ
".وعطوف

 املبادرة

 سأتعامل بثقة وتعاطف ولطف“
 في عائلتي ومجتمعي ومدرسة
".سبرنجفيلد وخارجهم

 العمل

 يُمكنني تحديد الوظيفة“
 املستقبلية التي يُمكنني
 العمل واالستمرار بها
".والسعي إليها

:ستُجهز مدارس سبرنجفيلد الحكومية ومجتمع سبرنجفيلد الطالب ملا يلي

•  إجادة املعرفة واملهارات
 الواردة باملحتوي الدراسي
 الالزمة لتحقيق النجاح في
 الجامعة أو الوظيفة أو

.الخدمة

•  التفكير النقدي، واإلبداع،

.وحل املشكالت الواقعية

•  فهم آثار العنصرية املمنهجة

.في أمريكا

•  تطبيق التكنولوجيا واملهارات
 الحاسوبية إلحراز تقدم في

.التعليم وحل املشكالت

•  البحث عن جميع أنواع
 املعلومات وتحليلها وتقييم

.كل مصدر تقييًما نقديًا

•  إدراك أنهم متعلمون وعليهم
.مواصلة التعُلم طوال الحياة

•  الكتابة والتحدث بوضوح

.وبالدليل وبإصرار

•  التعبير عن أفكارهم وهم
 على ثقة بأن صوتهم يجب

.أن يُسمع

•  اختيار منصة ووسيلة
 التواصل املناسبة للموقف

.والجمهور

•  تعُلم اإلصغاء لآلخرين
 وطرح األسئلة ومحاولة

.الفهم

•  التدرب على الردود
 املدروسة على اآلخرين في

.جميع أنواع التواصل

•  البقاء مركزين على
 األهداف، واستخدام
 استراتيجيات املواجهة
 والتمتع باملرونة للتغلب على

.العقبات

•  التحدث عن أنفسهم وعن

.القضايا التي تهمهم

•  االنخراط في التأمل الذاتي
 لزيادة نقاط القوة والعمل

.على نقاط الضعف

•  تقييم االختيارات والنتائج

.عند اتخاذ القرارات

•  تقديم النقد البناء وتلقيه
.بصدٍر رحب واالستجابة له

•  فهم واحترام الناس من
 مختلف الثقافات والخلفيات

.والتواصل معهم

•  االعتناء بأنفسهم وتخطي

.التحديات اليومية

•  فهم األنظمة املالية وإدارة

.الشؤون املالية الشخصية

•  التغذية الصحية وتأسيس
 العالقات في املنزل واملدرسة

.وخارجهم

•  إدارة الوقت واملوارد لتحقيق

.األهداف

•  تحديد االهتمامات والرغبات
 والغاية وتصور اإلمكانات التي

.سيتمتعون بها في املستقبل

•  تحديد األهداف ذات األولوية
 وتنفيذ األهداف قصيرة وطويلة
.املدى

•  املشاركة في مناقشات
 حادة لفض الخالفات وحل

.املشكالت

•  معارضة التحيز والتمييز

.والعنصرية بشكل فعال

•  الدفاع عن أنفسهم وعن

.اآلخرين

•  البحث عن فرص لفهم

.املجتمع وخدمته

•  أن يكونوا فضوليني ومبدعني
 ومتفتحي الذهن ومرنني في

.املواقف الجديدة

• 
.القيادة بتعاطف واحترام

•  املشاركة الفاعلة في
 الديمقراطية والتصويت
 كمواطٍن واعٍ مطلع في
.االنتخابات املحلية والوطنية

•  إيجاد روابط بني اهتماماتهم

.وفرص الوظيفة املحتملة

•  استيعاب وتلقي التعليم
 والتدريب املطلوبني لبدء
 وظيفتهم املستقبلية والترقي

.بها

•  معرفة كيفية تبني الفرص
 الجديدة والبحث عنها حيث

.يتغير مكان العمل

•  ممارسة عادات العمل
 األساسية واالنتباه للتفاصيل
 إلنجاز عمل جيد في أي بيئة

.عمل

•  التعاون مع اآلخرين في فرٍق
 مختلفة لتحقيق األهداف
.املشتركة
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