
 المفهوم
 هي مبادرة إلعداد كل شباب رود آيالند وتسليحهم بالمهارات التي يحتاجونها للعمل بوظائف توفر لهم دخالً جيًدا PrepareRIمبادرة 

واحدة من الخطط األكثر طموًحا في البالد والتي تهدف إلى تحسين استعداد الشباب  )Prepare Rhode Island (PrepareRIُتعد مبادرة 
معات، العام والجاوجاهزيتهم للحياة المهنية. وتمثل هذه المبادرة شراكة إستراتيجية بين كل من حكومة رود آيالند وقادة الصناعات الخاصة ونظام التعليم 

، بعد أن حصلت رود آيالند على منحة 2017في عام  PrepareRIباإلضافة إلى المنظمات غير الربحية في جميع أنحاء الوالية. وقد أُطلقت مبادرة 
New Skills for Youth  مهارات جديدة للشباب) من مؤسسة(JPMorgan Chase ( ومجلس كبار مسؤولي مدارس الواليةCouncil of 

Chief State School Officers: CCSSO.( 

 

 لماذا هذه المبادرة؟
 فوائد لكل من تالميذنا والشركات واالقتصاد ككل. PrepareRIتقدم مبادرة 

إلى سد الفجوة بين ما يتعلمه التالميذ في المدرسة وبين ما يحتاجون إليه لاللتحاق بالوظائف التي يزداد  PrepareRIفبالنسبة للتالميذ، تهدف مبادرة 
مت المبادرة استناًدا لالعتقاد القائل بأن كل الشباب  سوف يحتاجون إلى  -بغض النظر عن خلفيتهم أو المهنة التي يستهدفونها  -الطلب عليها. وقد ُصمِّ

أصحاب العمل  أن يحصل PrepareRIبعض مؤهالت ما بعد التعليم الثانوي وخبرة العمل حتى يحققوا النجاح. أما بالنسبة للشركات، فتضمن مبادرة 
الحالي، نجد أن على القوى العاملة التي يحتاجون إليها لالزدهار والنجاح في اقتصاد المستقبل. وهذا بدوره يفي بحاجة مهمة في رود آيالند: ففي الوقت 

% من الوظائف 70زالت  % من المقيمين حاصلون على درجة تعليمية ما بعد الثانوي أو شهادة معترف بها من الصناعة، ومع ذلك ما45أقل من 

 .2020تحتاج لهذه المؤهالت بحلول عام 

 

 من تستهدفهم هذه المبادرة
 على تجميع الكثير من الشركاء حول خطة مشتركة PrepareRIتعمل مبادرة 

واإلشراف على تنفيذها  PrepareRIال يمكن أن تتحقق أهدافنا على يد وكالة أو منظمة واحدة فقط. ومع وضع ذلك في االعتبار، يتولى إدارة مبادرة 
 Rhode، وإدارة التعليم في رود آيالند )Rhode Island Governor’s Officeفريق عمل يضم وكاالت وهيئات عديدة، منها مكتب محافظ 

Island Department of Education: RIDE)(ومجلس القوى العاملة التابع للحاكم ،Governor’s Workforce Board: GWB) ،(
 Office of the)، ومكتب مفوض التعليم ما بعد الثانوي )Rhode Island Commerce Corporation (Commerceة ومؤسس

Postsecondary Commissioner: )OPC) يتشارك فريق العمل هذا مع أصحاب العمل والمجتمعات في رود آيالند بحيث يمكننا االستفادة من .
 .القوة الجماعية لتحقيق أهدافنا الطموحة

 

 الكيفية
 االستكشاف: االستكشاف المهني يساعد التالميذ في اكتشاف شغفهم وإعداد خطة تعلم فردي. 

 
) والدورات الجامعية على مساعدة التالميذ في بناء Career and technical education: CTEالخبرة: تعمل برامج التعليم المهني والتقني )

 خبرتهم الخاصة بالصناعة.

 
 ة: يسمح التعلم العملي، مثل التدريب الداخلي أو مشروعات الصناعة، للتالميذ بالتعلم في بيئة عمل حقيقية. تجربة حقيقي

 
 الجانب المهني: يدخل التالميذ ضمن القوى العاملة في مجاالت عالية األجور يزداد عليها الطلب وتتناسب مع شغفهم.

  



 
 تعيد تصميم المسارات المهنية. PrepareRIمبادرة 

هيكلة مستوى المهارات بأكمله في رود آيالند، بدًءا من الروضة حتى االلتحاق بالمهنة. يتمثل هدفنا في تحقيق اآلتي بحلول  PrepareRIستعيد مبادرة 

 :2020عام 

 .تناسق كل برامج المسارات المهنية مع المجاالت المهنية التي يزداد عليها الطلب في رود آيالند 

 ارس الثانوية من الحصول على فرص لتحصيل وحدات دراسية جامعية أو مؤهالت في الصناعةتمكن كل تالميذ المد 

 تمكن كل تالميذ المدارس الثانوية من الوصول إلى التعلم العملي في مدارسهم 

 مشاركة نصف تالميذ المدارس الثانوية في برنامج التعليم المهني والتقني 

  على خطط تعلم فردية ) 12-6حصول كل تالميذ الصفوف منindividual learning plans: ILPs( 

 استخدام الوكاالت للبيانات المتعلقة بالنتائج الجامعية والمهنية للتالميذ في تقييم المدارس والبرامج 

  لجميع التالميذتوجيه التدفقات التمويلية نحو إستراتيجية مشتركة لبناء برامج المسارات المهنية 

  مشاركة كل المدارس بالوالية في التعلم المهني لمبادرةPrepareRI 

 
 عبارة عن إستراتيجية شاملة تتناسق وتتضافر بها الكثير من البرامج واألدوات على مستوى الوالية، بما في ذلك: PrepareRIمبادرة 

 ( شبكة الدورات المتقدمةAdvanced Course Network: ACN( 

 اق المتقدم )اإللحAdvanced Placement: AP( 

 ( التعليم المهني والتقنيCTE( 

 ( علوم الحاسب لرود آيالندComputer Science for Rhode Island: CS4RI( 

 القيد المزدوج 

 خطط التعلم الفردي 

 ( مبادرة مسارات تقنيات التعليم الجامعي المبكر للمدارس الثانويةPathways in Technology Early College High School 
Initiative :P-TECH( 

  برنامج التدريب العملي الداخلي لمبادرةPrepareRI 

 Real Jobs Rhode Island 

 ( مهارات حقيقية للشبابReal Skills for Youth( 

 
 اإلستراتيجية: PrepareRIالعناصر الرئيسية لخطة 

 سوف يرأس أصحاب العمل تصميم برامج المسارات المهنيةمشاركة أصحاب العمل : 

 Diploma Plus سوف يتخرج كل تالميذ المدارس الثانوية بعد حصولهم على وحدات دراسية جامعية أو مؤهالت، بحيث يمكنهم اجتياز :
 مرحلة التخرج وااللتحاق بإحدى المهن

  :خالل تجارب التعلم العملي مع أصحاب عمل حقيقيين، مثل التدريب الداخلي العملي أو سوف يبني التالميذ مهاراتهم المهنية من التعلم العملي
 مشروعات الصناعة

 توسيع برامج التعليم المهني والتقني التي توفر مؤهالت معتمدة من الصناعة في الصناعات والمجاالت عالية األجور التعليم المهني والتقني :
 التي يزداد عليها الطلب

 سوف يستكشف تالميذ المدارس المتوسطة شغفهم من خالل برامج االستكشاف المهني، وسيستخدمون تلك ستكشاف المهنياإلرشاد واال :
 المعرفة لبناء خطة تعلم فردي

 قياس النتائج الجامعية والمهنية، ومشاركة البيانات لتقييم المدارس والبرامجالمساءلة التي تركز على النتائج : 

 يع التمويالت الفيدرالية والخاصة بالوالية وتوجيهها لدعم برامج المسارات المهنية عالية الجودة بشكل أكثر كفاءة: تجمالتمويل المنسق 

 تسهيل األمر قدر اإلمكان على أصحاب المصلحة لتنفيذ مبادرة جهود التوعية والوصول والتعلم المهني :PrepareRI وتوسيع جهود ،
 يفهم بشأن الفرص المتاحةالتوعية والوصول إلى العائالت لتثق


