
 

 حول ربط و شبك طالبنا 

 

 المهمة والتاريخ. 

 

 اقرأ نظرة عامة عن مشروعنا ورؤيتنا لسد "الفجوة الرقمية" بشكل دائم. 

 

 ربط و شبك طالبنا

 

 زيز التعلم عبر اإلنترنت العالميمبادرة لتع

 

 الحاجة:

  

في منطقة سينسيناتي الكبرى ليس  K-12نظًرا ألن جميع مدارسنا تتحول فجأة إلى التعلم عبر اإلنترنت ، فإن عشرات اآلالف من طالب 

سة غير متوفرة. لسنوات عديدة ، لديهم أجهزة كمبيوتر موثوقة واتصاالت إنترنت واسعة النطاق. بالنسبة لهؤالء الطالب ، أصبحت المدر

كانت لدينا مشكلة "فجوة رقمية": فقد حصل أطفالنا األشد فقراً على وصول غير متكافئ إلى المعلومات والتكنولوجيا وفرص التعلم ، مما 

ء ، أصبحت هذه المشكلة أدى إلى تفاقم فجوة اإلنجاز الموثقة جيدًا بين الطالب البيض والطالب السود والالتينيون. مع تفشي هذا الوبا

 أزمة: 

 

 تخطط المدارس للعام الدراسي المقبل لتضمين التعلم على اإلنترنت بشكل كبير. ●

 مليون دوالر لوزارة التعليم في والية أوهايو. 300أعلن الحاكم ديواين عن تخفيضات بقيمة  ●

 ية أوهايو.في تمويل وال  ٪20تم إخبار مديري المدارس باالستعداد لتخفيض يصل إلى  ●

 األسر تعاني من خسارة مأساوية في العمل والدخل.  ●

  

عبر سينسيناتي الكبرى وشمال كنتاكي ، لدينا عشرات اآلالف من الطالب الذين يتعذر عليهم التعلم. وفقًا ألحدث البيانات الصادرة عن  

طالبًا ، إلى الوصول إلى  49،043بما في ذلك  من جميع األسر( ، ٪17أسرة ) 25،901المركز الوطني إلحصاءات التعليم ، تفتقر 

طالبًا ، إلى   9818من جميع األسر( ، بما في ذلك  ٪ 28أسرة ) 4,072اإلنترنت واسع النطاق. بالنسبة لمدارس سينسيناتي العامة ، يفتقر 

 إمكانية الوصول.

 

 الحل:

  

امل ، يجتمع قادة المدارس والمجتمع المحلي لبناء استراتيجية من أجل حل فجوة منطقتنا في الوصول إلى التعلم عبر اإلنترنت بشكل ش

 لضمان أن كل طفل قادر على التعلم كل يوم من أي مكان. تتضمن اإلستراتيجية ثالثة أهداف رئيسية: 

 . توفير األجهزة العاملة واالتصال بين يدي كل طالب.1

 ريس بما يتماشى مع المناهج الدراسية. . جعل المعلمين على استعداد الستخدام التكنولوجيا في التد2

 . تجهيز أولياء األمور ومقدمي الرعاية لدعم طالبهم في التعلم عبر اإلنترنت.3

  

 لتنفيذ هذه االستراتيجية ، ستكون هناك حاجة إلى الهيكل التالي:

 

العنصرية ، بما في ذلك بين السكان ومنظمات منظمة مجتمعية منسقة تتمتع بمصداقية عبر القطاعات في الدفاع عن العدالة التعليمية و ●

 األحياء الذين سيكونون األكثر تأثراً باالستراتيجية والذين يعتبر دعمهم ضروريًا لنجاحها.

 فريق عمل وخطة لكل هدف من األهداف الرئيسية الثالثة التي تشمل شركاء المجتمع مع االهتمام والخبرة في تلك المجاالت. ●

 ن الشركاء المجتمعيين ، والشركات ، والمدنيين ، والعمل الخيري للمساعدة في دعم االستراتيجية ، وتنفيذها.قاعدة عريضة م ●

البيانات التفصيلية المتعلقة بكل منطقة لزيادة تركيزها ، وتوجيه النداء إلى أصحاب المصلحة للحصول على الدعم ، وإلنشاء خط  ●

 أساس لقياس النتائج.

حبة لجمع األموال ، مع توضيح الحاجة المالية المحددة ، التي تنشط صندوق التكنولوجيا الذي تم إنشاؤه في مؤسسة إستراتيجية مصا ●

 StrivePartnership  سينسيناتي الكبرى بدعم من

 

 1األولويات الفورية: أخذ الهدف 

 

وصول كل طالب إلى جهاز آمن ومحمي وخدمة أثناء تطوير هذه الخطة األوسع ، تكون األولوية الفورية هي الهدف األول: ضمان 

بدأ النطاق الواسع لجعل التعلم عبر اإلنترنت ممكنًا. لحسن الحظ ، فإن مكونات االستراتيجية المذكورة أعاله جارية بالفعل لتحقيق ذلك. ست



-2020(. مع بداية العام الدراسي  CPSالمبادرة بهدف توفير جهاز وتغطية كاملة واسعة النطاق لجميع طالب مدارس سينسيناتي العامة )

من خالل استخدام األجهزة الموجودة وشراء أجهزة جديدة  36000لنشر جهاز لكل واحد من طالبها البالغ عددهم  CPS، تخطط  2021

طالب  بتمويل حالي. على هذا النحو ، تهدف هذه المبادرة إلى سد الفجوة في الوصول إلى اإلنترنت واسع النطاق لضمان اتصال كل

CPS تشارك شركة .Cincinnati Bell  في شراكة لتوفير خدمة النطاق الواسع بأسعار معقولة ومتاحة حصريًا للطالب الذين يفتقرون

 إلى الوصول. وستعمل على مرحلتين عريضتين

 

 2021-2020متصل للعام الدراسي  CPSكل طالب  - 1المرحلة 

 

يادة قوية ، الختبار وتحسين استراتيجية التنفيذ. أكمل هذه المدارس بنهاية هذا العام  . خدمة خمس مدارس تجريبية ، جميعها ذات ق1

 الدراسي في مايو:

 طالبًا 345أكاديمية روكديل )مدرسة الحي( ما قبل الروضة حتى السادسة:  ○

 طالب 409مدرسة جنوب أفونديل )مدرسة الحي( من الروضة وحتى الصف السادس:  ○

 طالبًا  723فتون األلمانية للغات )مدرسة كبيرة( ما قبل الروضة حتى السادسة: مدرسة فيرفيو كلي ○

 طالبًا 304مدرسة هايز بورتر االبتدائية )مدرسة الحي( من الروضة إلى السادسة:  ○

 طالبًا 763أكاديمية روبرتس بايديا )مدرسة كبيرة( ما قبل الروضة حتى الثامنة:  ○

 

سبتمبر(: ما  1) 2021-2020بالكامل باستخدام النطاق الواسع بحلول بداية العام الدراسي  CPSقة . قم بتوصيل كل طالب في منط2

 أسرة  4072يصل إلى 

 مدارس المنطقة االخرى اذا توفرت األموال والقدرات. قد تكون هناك حاجة إلى األجهزة.  . إضافة3

  

 ويل.استكشاف األطر التشغيلية الجديدة على المدى الط - 2المرحلة 

 

. يتم تشكيل فريق عمل الستكشاف نماذج تكنولوجية جديدة للمستقبل. على سبيل المثال ، إنشاء نقاط فعالة على مستوى الحي توفر نطاق 1

 واسع عالي السرعة ألجهزة معينة.

 

 نفقات:

 

المنطقة حاليًا على إعادة تصميم األجهزة بالنسبة لمدارس سينسيناتي العامة ، فإن الحاجة هي الوصول إلى النطاق الواسع بالكامل. تعمل 

. 2020سبتمبر  1بحلول  36000الموجودة من المدارس وشراء أجهزة جديدة ، بهدف توفير أجهزة كمبيوتر لجميع الطالب البالغ عددهم 

كل أسرة ، سيوفر هذا دوالًرا أمريكيًا شهريًا ل 16.67ويفتقر الوصول إلى النطاق الواسع لما يصل إلى ثلث هؤالء الطالب. مقابل 

بأكمله. تتضمن خدمة النطاق  2021-2020ميغابت في الثانية ودعًما فنيًا للعام الدراسي  20المشروع اتصاالً باإلنترنت يصل إلى 

ا الواسع هذه تدابير لالمتثال لقانون حماية اإلنترنت لألطفال للحد من الوصول إلى المحتوى الضار وضمان سالمة األطفال. نتوقع م

دوالًرا لمدة عام كامل من الوصول إلى النطاق الواسع. سيكلف المشروع  830،688اتصاالً منزليًا ، والذي سيكلف  4072يصل إلى 

 دوالًرا للسنة.  172.176طالبًا بدون وصول ،  2.025أسرة مع  844التجريبي لخمس مدارس ، بما في ذلك ما يقدر بـ 

 

 النتائج:

 

 إنترنت واسعة النطاق مجانية تم تزويد # طالب بخدمة ●

 تم تزويد # طالب بجهاز )إذا لزم األمر( ●

 (CPS# ونسبة الطالب الذين يستخدمون الجهاز وخدمة اإلنترنت )يتم تتبعها بواسطة  ●

 تم إغالق نسبة الفجوة الرقمية المقدرة ●

 ترنتالمتعلقة بتتبع النشاط عبر اإلنترنت وإنجاز المهام عبر اإلن TBDتدابير  ●

 

 شركاء حتى اآلن:

  

● Cincinnati Bell من أجل هذه المبادرة ، قدم :Cincinnati Bell  ميجابت في الثانية ،  20خدمة النطاق الواسع األساسية التي تبلغ

 دوالًرا في الشهر.  12.99وهي كافية ألغراض التعلم عبر اإلنترنت ، بسعر مخفض للغاية يبلغ 

 

عملية تحديد الطالب من خالل االتصاالت على مستوى المقاطعة والتواصل على مستوى   CPSة: ستقود مدارس سينسيناتي العام ●

أيًضا أجهزة لكل  CPSالمدرسة. سيتم إشراك قيادة بناء المدارس لتوفير التوعية الموجهة للطالب غير المنقطعين. كما هو مذكور ، توفر 

 ر.طالب ، باإلضافة إلى الدعم الفني للطالب واألس

 



مؤسسة سينسيناتي الكبرى: بصفتها مؤسسة المجتمع ، سيعمل الصندوق كمدير مالي للمشروع ، مما يسمح للمانحين بتقديم مساهمات  ●

من األموال تذهب مباشرة إلى   ٪ 100أن  GCFمعفاة من الضرائب للمشروع. من خالل التنازل عن الرسوم اإلدارية ، يضمن 

 المشروع.

 

● (ComputerXpress (CXiT شركة تكنولوجيا معلومات كاملة الخدمات ، بدأت :)CXiT  أول مدرسة تجريبية لهذا المشروع من

وستستمر في تطوير خط األنابيب لألجهزة  Fairview-Cliftonجهاز كمبيوتر للطالب المسجلين في مدرسة   27خالل التبرع بـ 

فريق عمل لتطوير طرق بديلة لتقديم النطاق الواسع  CXiT، ستقود  الجديدة والمجددة للمدارس في المنطقة . باإلضافة إلى ذلك

 والتكنولوجيا البديلة لتوفير جهاز سلس ومتواجد في كل مكان يبسط الوصول. 

 

بدراسة النماذج الوطنية الستراتيجيات التكنولوجيا ، بما في ذلك تلك الموجودة في  StrivePartnershipالشراكة القوية: قامت  ●

 وروتشستر ، نيويورك ، ولديها القدرة على توفير تحليالت البيانات ودعم تحسين الجودة لالستراتيجية.شارلوت 

 

الجهات المانحة: سيتم إشراك الجهات المانحة من الشركات والمؤسسات في رعاية مدارس محددة. سيتم إشراك المتبرعين الفرديين  ●

 دوالر. 200في رعاية طالب للعام المقدر بـ 

 

 شركاء جمع التبرعات: سيتم تحديدها الحقًا ●

  

 تحرك لألمام

  

وقد اجتمع العديد من الشركاء المذكورين أعاله لتطوير االستراتيجية األوسع المكونة من ثالثة أجزاء. يجب إدراج المزيد من الشركاء 

 حيث يتم تحديد األدوار التنسيقية.

 

 الشركاء.

 المتبرعين مثلك ●

 ي الكبرىمؤسسة سينسينات ●

 يونايتد واي شمال كنتاكي ●

● ComputerXpress 

 سينسيناتي بيل ●

 التفاعل مع الصحة  ●

 مستشفى سينسيناتي لألطفال ●

 هايلي / الواليات المتحدة. مؤسسة البنك ●

● StrivePartnership 
 


