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  ) AISD( جريونيمو رودريغيز، رئيس مجلس منطقة أوسنت التعليمية املستقلة 

  16 فرباير 2019، بيان اإلنصاف 
يلتزم مجلس األمناء يف منطقة أوسنت التعليمية املستقلة برؤية جميع طالبنا يتلقون الرعاية املناسبة يف مساحات 
تعليمية حديثة ويحصلون عىل فرص تعليمية مبعايري عالية تُركِّز عىل أداء ورفاه الطالب. وسيستمر مجلس األمناء 

خالل األشهر القادمة بالعمل مع مدير املنطقة التعليمية لضامن استثامرنا يف أهم أصولنا: طالبنا ونجاحهم.  

وسيُنَجز جزء مهم من رحلتنا عرب منظور اإلنصاف ومن خالل العمل مًعا لتحديد معنى كلمة اإلنصاف بالنسبة لنا 
كمنطقة تعليمية. نلتزم بوضع تعاريف وتوقعات مشرتكة ملعنى اإلنصاف يف جميع أرجاء منطقة أوسنت التعليمية 

 املستقلة، مبا يتوافق مع أولويات مجلسنا، 
1( رفاه الطالب وإنجازه/ نجاحه، 2 ( اإلنصاف/ احتياجات جميع الطالب، 3 ( رفاه املُدرِّس واملوظف )الجوانب املالية 

واملهنية والجسدية والعقلية(، 4 ( ثقافة االحرتام/ خدمة العمالء، و 5 ( اإلدارة املالية الجيدة وتحديد األولويات املالية. 

ولتحقيق هذه الغاية وبناء عىل هذه األولويات، بدأنا املحادثات املتعلقة بالكفاءة واالستخدام الذيك لجميع مرافق 
منطقة أوسنت التعليمية املستقلة )AISD(. وهذا سيتضمن غالبًا عىل سبيل املثال ال الحرص: تغيري الحدود وتغيري 

طريقة استخدام املرافق وتوحيد املدارس.نفهم أن االستامع ملجتمعنا أمر أسايس ولهذا فهو يف طليعة أهدافنا. 
وسنعمل مع املدير لضامن تطبيق العملية باتساق يف جميع أرجاء املنطقة التعليمية. وهدفنا هو وجود املزيد من 

زة واملعارصة. وغايتنا هي  ثة بأرسع وقت ممكن واالستفادة من الربامج التعليمية املُحفِّ الطالب يف مساحات ُمحدَّ
تحسني العملية والجدول الزمني بناء عىل احتياجات مجتمعنا. 

طوال املحادثات، سندعم فرقة العمل املعنية بالعنرصية املؤسسية والظلم املمنهج التي أنشأها الُعمدة، وسنتبنى 
تعريف اإلنصاف حسب مرشوع اإلنصاف الوطني أثناء عملنا عىل اعرتاض املامرسات التي تؤثر تأثريًا سلبيًا عىل 

الطالب الذين يواجهون املصاعب، خاصة إذا كانت هذه املصاعب متعلقة بلون برشة الطالب أو عرقه أو عرقيته أو 
جنسه أو وضعه االجتامعي- االقتصادي أو ميوله الجنسية أو هويته أو لغته أو دينه أو إعاقته أو أي مسألة أخرى 

يحميها القانون. ولهذه الغاية، يسعدنا أن نعلن أن املدير سيميض قدًما يف تعيني مسؤول إنصاف.  

ه لنا يف عملنا التحوييل: اإلنصاف هو...   سيكون التعريف التايل لإلنصاف حسب مرشوع اإلنصاف الوطني هو املُوجِّ
الحد من صحة التوقع املسبق ملن سينجح ومن سيفشل 	 
اعرتاض املامرسات النسخية التي تؤثر سلبًا عىل الطالب من أصحاب البرشة امللونة الذين يواجهون 	 

املصاعب 
تشجيع املواهب والنعم املميزة التي يتحىل بها كل طالب  	 

مديرنا د. بول كروز عِمل كرئيس مشارك يف فرقة العمل التي أنشأها عمدة أوسنت املعنية بالعنرصية املؤسسية 
والظلم املمنهج. وكُلِّفت "مجموعة العمل التعليمية التابعة لفرقة العمل باستكشاف شكل العنرصية املؤسسية 

والظلم املمنهج يف نظام أوسنت التعليمي وهوية املترضر ثم إبالغ ]املجتمع[ بالنتائج. 

وعرب سلسلة من اللقاءات والحوارات ومراجعة البيانات والعروض الجامعية، اكتشفت ]املجموعة[ أن العنرصية 
املؤسسية والظلم املمنهج موجودان يف نظامنا التعليمي بأكمله، مبا يف ذلك املامرسات املتعلقة بالتوظيف، واملناهج 

والتعليم، وتدابري املساءلة الحكومية املكشوفة، والقبول، وسياسات سهولة الوصول واملامرسات املتعلقة بها، 
واملسارات ووسائل الدعم للقيادة وبناء القدرة ملعلمينا وقادة التعليم لدينا".  )تقرير فرقة العمل التي أنشأها عمدة 

أوسنت عن العنرصية املؤسسية، الصفحة 6 (  

نستمر يف دعم التغيريات املُستوحاة من املهمة عرب رشاكة تعاونية مع املدير ومواءمة أفعالنا مع مهمتنا ورؤيتنا 
وقيمنا من خالل امليزانية وعمليات التخطيط اإلسرتاتيجي، ودعم قيادة املدير وتحقيق توقعات املجلس املتعلقة 

بإرشاك املجتمع والتواصل االسرتاتيجي وخدمة العمالء املمتازة. 

مًعا، نحن ملتزمون بالعملية الشفافة مع مجتمعنا وبفعل ما بوسعنا من أجل طالبنا يف منطقة أوسنت التعليمية 
املستقلة. ونتطلع لالستمرار يف إرشاك املجتمع من أجل منطقة تعليمية مستقلة أفضل وأقوى ألوسنت، وسنعمل مًعا 

عىل وضع مسودة لسياسة اإلنصاف وتقديم التوجيه االسرتاتيجي بالتعاون مع مدير املنطقة التعليمية ومسؤول 
اإلنصاف الجديد. 
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مقدمة
منذ إطالق "التغيريات املدرسية" اإلصدار 1.0 ، بدأت املنطقة التعليمية باالعرتاف باإلمكانيات والحلول الالمتناهية يف الحكمة الجامعية للمجموعات 

شة تاريخيًا من أجل حل املشاكل املنهجية الراسخة. وبدأ قادة املنطقة التعليمية بفهم أن املالءة املالية واإلنصاف االجتامعي والعرقي ليسا  املُهمَّ
مقرتحان ميكن االختيار بينهام، بل يجب أن يتحقق كالهام. وبفضل عقلية النمو ونهج منصف فعيل، ميكن اتخاذ القرارات التي تحقق الفوز لجميع 
الجهات، األطفال واألرس الضعيفة واملنطقة التعليمية واملجتمع ككل. وهذا النوع من القرارات يتطلب تطويرًا يف القيادة والتزاًما بتعطيل السياسات 

الحالية واالستجابات املُعتادة يف مواجهة التحديات املالية واملتعلقة بتسجيل الطالب الجدد، والتي تدعم العنرصية يف النظام وتتسبب يف أذية ُمتوقَّعة 
غري متكافئة ويف عزل الطالب أصحاب البرشة امللونة. 

إن تعطيل العنرصية املمنهجة يف التعليم من مرحلة ما قبل الروضة وحتى الثانوية العامة أمر أسايس لنا من الناحيتني املعنوية واألخالقية كوننا قادة 
نظام له تاريخ عنرصي يُقوِّض رفاه األوالد أصحاب البرشة امللونة. وقادة املنطقة التعليمية يف وضع يسمح لهم بالتخيل عن اسرتاتيجيات إغالق املدارس 
م التمويل املطلوب لتغيري النظام من أجل نتائج منصفة. ويًدا بيد مع مجتمعاتنا، يجب  قصرية األمد التي تدعم إرث االضطهاد التعليمي والتي لن تُقدِّ
علينا التخيل عن اعتقاد أنه من املقبول أو املعقول أن تتحمل مرة أخرى الفئة األضعف من أطفالنا ومجتمعاتنا وطأة العرس املايل للمنطقة التعليمية. 

ويُظهر بيان رئيس مجلس األمناء يف املنطقة التعليمية املستقلة ألوسنت جريونيمو رودريغيز الصادر يف 16  فرباير 2019  أن املنطقة التعليمية مستعدة 
للتحّول الفردي واملمنهج. والتغيري صعب علينا كقادة تعليميني ولكننا نُقرُّ أن التوعية فيام يخص العنرصية كفاءة مطلوبة يف القيادة لتحقيق النتائج 

املنصفة. وكام ذُكر فقد شغل مدير املنطقة التعليمية منصب الرئيس املشارك يف فرقة العمل املعنية بالعنرصية املؤسسية والظلم املمنهج والتي 
https://cityofaustin.github.io/institutional-racism/IRSI_Task_Force_Report- أنشأها عمدة أوسنت. وأكد تقرير فرقة العمل النهايئ

Updated-4-6-17.pdf عىل أن "العنرصية املؤسسية والظلم املمنهج موجودان يف كافة جوانب نظامنا التعليمي، مبا يف ذلك سياسات سهولة الوصول 
واملامرسات املتعلقة بها". وهذه املامرسات ظاهرة يف عملية اتخاذ قرارات منطقة أوسنت التعليمية املستقلة فيام يخص إغالق املدارس.

ُشكر
بصفتي أول مسؤول إنصاف يف املنطقة التعليمية املستقلة ألوسنت، فقد حظيت برشف إجراء تحليل إلنصاف عملية مقرتح إغالق املدارس يستند إىل 

البحث مع إطالع الطالب واملوظفني واملجتمع )أغسطس- نوفمرب 2019 (، وسيساعد هذا التحليل عىل تعزيز االلتزام العلني من قبل الرئيس رودريغيز 
"بالعملية الشفافة مع مجتمعنا وفعل ما بوسعنا من أجل طالبنا يف منطقة أوسنت التعليمية املستقلة". وقد تم تطوير هذا التحليل مع األخذ بعني 

االعتبار أراء األوالد واملجتمعات املتأثرة سلبًا بإغالق املدارس وهم األدرى مبا هو أفضل لتحقيق رفاهيتهم، باإلضافة إىل مالحظات أعضاء لجنة توجيه 
"التغيريات املدرسية" وأراءهم ووجهات نظرهم، ومع إرشاك املدرسني واملوظفني من مختلف األقسام واملدارس يف جميع أرجاء املنطقة التعليمية. 

أشكر طالبنا املحرومني تاريخيًا واألرُس واملوظفني الذين اختاروا AISD ألنهم ما زالوا يؤمنون بقدرتنا عىل التطور والنمو واالنضامم لهم يف تكوين 
مشرتك يُعطِّل طريقة تفكرينا وسياساتنا ومامرساتنا التي تستمر يف التأثري عليهم بشكل سلبي. وأحيي معلمينا املجدين وموظفينا وأعضاء لجنة توجيه 
"التغيريات املدرسية" ومئات الرشكاء واملدافعني يف املجتمع الذين يلتزمون مبساعدة املنطقة التعليمية يف استغالل مواهبنا وخربتنا لدعم املجموعات 

املحرومة تاريخيًا وضامن أن نظامنا يعمل لخدمة جميع الطالب. وأشكر أمناء منطقة أوسنت التعليمية املستقلة الذين يتولون العمل الصعب يف تطوير 
القيادة ملحاربة العنرصية من أجل ضامن نتائج منصفة لجميع الطالب. 

الغرض
كان الغرض األويل لهذا التقرير هو إعطاء األرس واملوظفني واملجتمع ومجلس األمناء ملخًصا عن تقرير اإلنصاف القرتاح إغالق املدارس التابع ملنطقة 
أوسنت التعليمية املستقلة وعملية إرشاك املجتمع منذ 1  أغسطس 2019 . ويعمل التحليل أيًضا عىل توثيق اإلجراءات واالسرتاتيجيات التي ميكن لنا 

نحن القادة استخدامها مبا أننا ملتزمون بتحقيق تحّولنا الفردي والجامعي نحو اإلنصاف. ويحتوي هذا التقرير أيًضا التوصيات التي تستند إىل البحث 
وما تم التوصل إليه بعد إطالع املجتمع باإلضافة إىل توصيايت من أجل تحويل القيادة إىل اإلنصاف العرقي قبل اتخاذ قرارات تاريخية وذات تأثري كبري 

متعلقة بحياة املجتمعات والطالب املحرومني تاريخيًا. وميكن االطالع عىل تحليل اإلنصاف املربمج التابع للمنطقة التعليمية يف فهارس اإلصدار 2.0  
ملقرتح "التغيريات املدرسية". وتُركِّز هذه الوثيقة حرًصا عىل املقرتح وعملية إرشاك املجتمع يف إغالق املدارس خالل األشهر الثالث والنصف املاضية. وال 

تُعالج هذه الوثيقة املقرتحات املتعلقة بالربنامج عىل مستوى املنطقة التعليمية.
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امللخص التنفيذي

إغالق ودمج املدارس ليست اسرتاتيجيات لتحقيق اإلنصاف. بل هي أساليب قصرية األمد وغالباً ما تعكس نظرة ضيقة لتوفري التكاليف التي نادراً 
ما يتم إعادة استثامرها يف الربامج يف نفس مجتمعات املدارس التي تعرضت للعزل والتجريد. )Green 2019; Olson 2019(. أظهرت األبحاث 

الوطنية أن هذا األسلوب ال يعود بالنفع املبارش عىل الطالب واملجتمعات األضعف واملحرومني تاريخياً. متتلك مجتمعات املدارس املستهدفة 
لألسف أقل رأس مال سيايس واجتامعي، ويرتك الطالب وأرسهم بيئات تعليمية غري مستقرة. 

بحسب موظفي منطقة أوسنت التعليمية املستقلة، انطلقت عملية التغيريات املدرسية يف يناير 2019. مل يتم إرشاك العديد من أفراد املجتمع 
واملجتمعات املترضرة يف املناقشات املتعلقة باملشكالت املالية واألهداف املحددة للمنطقة أو تصميم عملية شاملة لحل املشكالت.  

أفاد عدد من أولياء األمور يف مايبلوود بأنهم شعروا فيام مىض أن عملية اإلغالق بدأت بشكل جاد بالنسبة لهم مبجرد انتهاء املجلس من وضع 
مسودة املبادئ التوجيهية التي توجه املخرجات بنتائج  غري متناسبة عرقياً. من شأن اإلغالقات املقرتحة باملسودة إطالة أمد تاريخ املنطقة الذي 

ميتد إىل أكرث من مائة عام من الفصل العنرصي واالقتصادي وإلقاء العبء عىل نفس املجتمعات يف رشق أوسنت مرة أخرى. 

بالنسبة للعرس املايل الذي تعاين منه املنطقة، وتدين وارتفاع معدالت االلتحاق أكرث من الالزم، وهي املشكالت الرئيسية التي تسعى املنطقة إىل 
معالجتها، فلم يتم توضيحها يف املراحل األوىل من العملية، بحسب املوظفني وأعضاء املجتمع. مل ينفذ مسؤويل املنطقة تحليل األسباب الجذرية 

مع املجتمعات املدرسية خالل الفرتة بني أغسطس ونوفمرب. كشفت عملية "التغيريات املدرسية" بحد ذاتها وأبرزت انعدام ثقة املجتمع يف 
املنطقة. نشأت التوصيات بإغالق املدارس خالل ما تصوره بعض أعضاء املجتمع مبثابة "عملية غري شفافة" بدون منهجية واضحة أو إعالن أسامء 

املوظفني والعاملني الذين أصدروا القرارات. وهذا يتناقض مع بيان الشفافية الصادر من رئيس املجلس. 

مل تستهدف املبادئ التوجيهية معالجة ثقافة سنوات االنتقال من املدارس إىل السجون لألطفال أصحاب البرشة امللونة واإلنفاق الجائر للموارد 
والفصل املستفحل، واألهم من ذلك، االحتياجات األكادميية واالجتامعية والوجدانية املحددة للطالب الذين تعرّضوا إىل حرمان ممنهج.

بعد إصدار املقرتح األول، كان وما زال الطالب املترضرين واألرس واملجتمع واملوظفني معارضني بشدة لكل من إغالق املدارس التي تم التوصية بها 
وانعدام الوضوح بشأن الطريقة األبوية يف اتخاذ القرارات. ما زالت األرس التي ساندت برنامج السندات  )Bond(  لسنة 2017    تعرب عن حريتها 

وعدم ثقتها من املنطقة وتشعر بأنها "تعرضت إىل الخداع" حتى تدعم برنامج السندات وتسمع "يف أقل من عامني سيتم إغالق مدرستي". "هذا 
أمر غري منطقي"./ ] أحد أولياء األمور يف مدرسة   Pecan Springs[   أفاد الكثريون أنهم ظنوا أن املنطقة متتلك رؤية لتنمية رشق أوسنت. 

وقد أدى الغموض بشأن املنهجية املتبعة لتحديد املدارس التي سيتم إغالقها إىل إثارة الغضب والحنق بعد نرش اإلصدار رقم 1.0 يف العديد من 
لقاءات إرشاك املجتمع. ونتيجة لذلك، أمىض ومييض مسؤولو املنطقة وقتاً طويالً يف الرد عىل أسئلة أساسية، تشمل دون حرص:

ملاذا وقع االختيار عىل هذه املدارس بعينها؟. 1
َمن الذي شارك يف عملية االختيار؟. 2
ما هي مصادر ونقاط البيانات املستخدمة التخاذ القرارات؟. 3
ما هو مقدار املال الذي تسعى املنطقة إىل توفريه؟. 4
ملاذا تم اختيار مدارس الطالب من أصل هسباين وأصحاب البرشة السوداء بشكل غري متكافئ؟. 5
ملاذا تم منح املجتمع وقت ضئيل للمشاركة يف ابتكار حلول ال تنطوي عىل إغالقات؟. 6
ماذا حدث بشأن تنفيذ برنامجي السندات لعامي 2013 و 2017؟. 7
كيف تم استخدام التاريخ يف اتخاذ القرارات؟. 	
ملاذا بدأ تطبيق املقرتح بهذه الطريقة الرسية يف سبتمرب 2019؟. 9

كيف يكون إغالق املدارس إنصاف؟. 10
 أمل تساعدوا أوالدنا ألعوام حتى تتمكنوا من بيع األرض القائم عليها مجتمعهم املدريس؟. 11

ما زال املوظفون يجاهدون للرد عىل األسئلة والتحديات التي يفرضها الجمهور يف لقاءات إرشاك املجتمع املفتوحة باستخدام الربيد اإللكرتوين 
واالتصاالت الهاتفية.
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خالل الفرتة بني إعداد اإلصدار 1.0 واإلصدار 2.0، شارك املجلس يف تدريب متهيدي مدته 6 ساعات عىل مكافحة العنرصية والكفاءة الثقافية وتدرّب 
عىل تطبيق إطار عمل اإلنصاف عىل السياسات التي اختارها. شاركت لجنة توجيه "التغيريات املدرسية" يف تدريب قوامه 12 ساعة. تم تخصيص 

مجموعة أدوات ملساعدة املوظفني عىل املامرسة باستخدام تحليل اإلنصاف لتقييم السيناريوهات. تم تعريف أعضاء املجلس واملوظفني باملفاهيم 
الرئيسية لتعزيز لغة مشرتكة. استخدم املوظفون أداة واحدة لتحليل اإلنصاف لتحليل الربامج واملبادرات املتعلقة بعدم اإلغالق بشكل جامعي. تم 

تعريف املوظفني بتاريخ األعراق يف املسار الزمني للتعليم وعدة دراسات عن آثار اإلغالقات عىل املجتمعات أصحاب البرشة امللونة والرفاه األكادميي 
واالجتامعي والوجداين لذوي الدخل املنخفض والطالب أصحاب البرشة امللونة يف مناطق تعليمية حرضية مشابهة. 

فرص التعلّم لدى املنطقة: إلغاء ثقافة تفّوق العرق األبيض يف   AISD من خالل عملية إغالق املدارس
تتعلّم املنطقة ككل طريقة التعرّف عىل العديد من مامرسات ثقافة تفّوق العرق األبيض وافرتاضات التفّوق التي مل يتم التصدي لها: النهج األبوي/

اإلملام ببواطن األمور للقيادة الثقافية املتسلطة التي تؤمن بأن ذوي البرشة البيضاء )وذوي البرشة امللونة( الذين ميتلكون سلطة ممنهجة ميتلكون كل 
األجوبة أو اإلجابة الصحيحة ويعرفون متاماً ما هو األفضل اقتصادياً لألرس املحرومة والفقراء أصحاب البرشة امللونة يف رشق أوسنت. كمنطقة تعليمية، 
نعمل عىل إعادة دراسة ملاذا يتعني عىل الطالب األكرث افتقارا للدعم الكايف واألضعف تاريخياً االستمرار يف تحمل وطأة عقود من اإلهامل من املنطقة 

وانعدام الرؤية. من الرضوري تبّني رؤية أشمل لتنفيذ اسرتاتيجيات تستغرق عدة سنوات لزيادة معدل االلتحاق ودعم البيئات متعددة الثقافات التي 
ثبت أنها تساعد الطالب من جميع الخلفيات.

بصفتنا قادة، نعمل عىل القضاء عىل الفكرة النابعة من ثقافة تفّوق العرق األبيض القائلة "ينبغي أن نغلق مدارس أو ال نحرك ساكناً". نحن ندرك أن 
املجتمعات مبثابة مصدر واسع للحلول الناجعة التي تدعم أهداف املنطقة. كام نتخىل عن عادات النخبوية السامة التي تثمن تكديس املعلومات كام 

فعلنا مع إطالق اإلصدار 1.0 مام أدى إىل إقصاء املوظفني الرئيسيني لدينا واألرس املحرومة تاريخياً. تتجنب ثقافة تفّوق العرق األبيض الرصاع العلني 
ونحن نتعلّم كيف نتشارك بشكل حضاري مع املجتمعات التي ال تتفق مع أساليبنا وأهدافنا. تدفعنا أرسنا ومجتمعاتنا نحو تبني عقلية حقيقية للنمو 

للحصول عىل رؤية أوسع.

مراجعة النفس وعقلية النمو 

مجتمعنا هو املرآة التي تظهر لنا كيف كانت تجربته معنا كمنظمة عىل مر الزمن وكيف هي تجربته معنا يف الوقت الحايل. فنحن مؤسسة تعليمية 
تنمو وتتعلّم وتلتزم مبكافحة العنرصية وتأخذ زمام املبادرة يف تعطيل السياسات واملامرسات الفردية والجامعية التي تؤدي إىل ترضر نفس الفئات 

وانتفاع نفس الفئات. إغالق املدارس هي فرصة لفحص الذات تنظيمياً وتصحيح املسار لنضمن حصول أكرث الفئات املحرومة تاريخياً عىل الدعم الذي 
يستحقونه، وال سيام أثناء النمو الذي تشهده مدينة أوسنت.

باإلضافة إىل تحليل اإلنصاف، أويص بالخطوات القادمة باستخدام أدوات مأخوذة من منظمة مخرضمة تعمل يف مجال العدالة االجتامعية وتقديم 
توصيات مبنية عىل املجتمع والبحث لدعم أساليب أكرث تركيزاً عىل اإلنصاف ملعالجة أوجه القصور والتحديات التي تواجه األمور املالية وااللتحاق 

باملدارس.

ما سبب مشاركة لجنة التوجيه يف تحليل اإلنصاف يف التعليم يف اإلصدار 1.0 من "التغيريات املدرسية"؟

عقب إطالق اإلصدار رقم 1.0 واملعارضة التي القاها من املجتمعات التي تظلمت من عملية اتخاذ القرارات املجحفة املوجهة من أعىل إىل 
أسفل واالستبدادية، قرر فريق AISD تحليل عملنا من خالل منظور اإلنصاف لألسباب املذكورة أدناه والحاجة إىل تطوير منظورنا الخاص 

باإلنصاف والتواضع:

مل يكن الرفاه االجتامعي والوجداين والبدين واألكادميي للطالب املحرومني تاريخياً األولويات املفصلية للمبادئ التوجيهية والعملية واملقرتح . 1
ككل.

عدم استخدام إطار إنصاف مرتكز عىل البحث لتوجيه العملية.. 2
املشكالت التي سعت "التغيريات املدرسية" إىل "معالجتها" مل يتم صياغتها بوضوح بعيداً عن املسائل املالية واملرافق.. 3
مل يتم تحديد أهداف واسرتاتيجيات قابلة للقياس بوضوح يف إطار إنصاف مناهض للعنرصية وشامل من خالل املشاركة يف االبتكار . 4

الحقيقي مع املجتمعات املدرسية املتأثرة سلباً.

مل تهدف السيناريوهات املقرتحة إىل تقّص وتعطيل السياسات واملامرسات الراهنة يف النظام التي تنتج ظلم متوقع بني فئات الطالب . 5
 املحرومني تاريخياً ومجتمعاتهم
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بسبب تدين معدالت االلتحاق يف العديد من مدارس East Austin مل يتسّن تنفيذ خطط االنتفاع املستهدف بالكامل، وبالرغم من توافر . 6
جهود االستقطاب والتسويق، يوجد ضعف يف التمويل والدعم.

مل يتجّل تحقق اإلنصاف التعليمي كام عرّفه مجلس األمناء.. 7
أكرث من مئة عام من العنرصية املمنهجة يف مدينة أوسنت و AISD   واألبحاث الحالية مل يتم مناقشتهم أو أخذهم يف االعتبار يف مقرتحات . 	

اإلغالق.
عقدت AISD لقاءات عىل مستوى املنطقة، إال أن املنطقة تجاهلت عىل نحو متعمد واسرتاتيجي وفّعال إرشاك ثالثة من أهم املجتمعات . 9

املترضرة بشكل غري متكافئ، أال وهي أصحاب البرشة السوداء واملجتمعات من أصل هسباين واملهاجرين، باإلضافة إىل أرس الطالب الذين 
يحصلون عىل خدمات الرتبية الخاصة.

مل يتم خدمة املجتمعات متعددة اللغات بشكل جيد أثناء العملية، أي من خالل اإلرشاك واألخطاء يف ترجمة الفعاليات وترجمة الوثائق . 10
وتوزيعها.

ساعدت املجتمعات املتنوعة من جميع الخلفيات العرقية يف مترير برنامج السندات 2017، وأعرب العديد من أولياء األمور عن انعدام . 11
ثقتهم يف املنطقة بسبب غياب متابعة برنامج السندات وإطالق مستند "التغيريات املدرسية" )بشكل رسي( ليلة بدء العام الدرايس يف 

العديد من املدارس.

كيف أعددنا مسودة اإلصدار 2.0؟
بصفتنا قادة املنطقة، بدأنا ندرك طريقة أفضل لضم العديد من موظفينا الذين تم إقصاؤهم يف األصل من العملية. من بني األنشطة العديدة، 

اطلعنا عىل األبحاث ذات الصلة وصنفنا البيانات السكانية للطالب لنعرف املزيد عن الطالب الذين قد يشهدون حاالت إغالق. درسنا تاريخ كل 
مدرسة مقرر إغالقها، واألهم من ذلك، حددنا املشكالت التي كنا نسعى إىل حلها بعيداً عن املسائل املالية واملرافق. 

عملنا بنشاط عىل إرشاك مديري مدارس منطقتنا وأعضاء الحكومة.. 1
أرشكنا مكتب الكفاءة الثقافية والشمول التابع لنا للبحث يف التاريخ العنرصي للمنطقة وتجهيز فريق إلرشاك املجتمع يف مناهج قيادة ال . 2

تراعي التسلسل الهرمي.
أرشكنا واستمعنا إىل بعض من مجتمعاتنا املدرسية املترضرة خالل أوقات متعددة بناء عىل توصيات مديري املدارس.. 3
صنفنا بيانات النتائج لتحديد الفئات املحرومة تاريخياً.. 4
حددنا وصغنا املشكالت املحددة التي نسعى إىل حلها.. 5
راجعنا األبحاث التي أجراها الباحثون يف جامعة تكساس وجامعة كاليفورنيا الجنوبية وكلية املعلمني بجامعة   كولومبيا وغريهم للتعرّف عىل . 6

آثار اإلغالق عىل تعلّم الطالب والعالقات بني الطالب واملعلمني.
شارك أعضاء لجنة التوجيه يف تطوير مادة متهيدية عن اإلنصاف والتدريب عليها.. 7
أرشكنا مجلس األمناء التابع لنا يف دورة تعريفية للقيادة عن مكافحة العنرصية والشمول والكفاءة الثقافية للتعرّف عىل سامت ثقافة تفّوق . 	

العرق األبيض واستكشاف اإلنصاف عىل مستوى السياسة.
حللنا وجود سامت ثقافة تفّوق العرق األبيض يف عملية "التغيريات املدرسية" وثقافة واتصاالت AISD عىل املستوى كبار املوظفني.. 9

حللنا السيناريوهات بإطار أسايس لتحقيق اإلنصاف.. 10
حللنا عمليات الدمج واإلغالق املقرتحة باستخدام إطار أسايس مرتكز عىل الطالب واإلنصاف.. 11
حددنا بوضوح مشكالت املنطقة التي تساهم يف فقدان الطالب.. 12

a . ًأخفقت منطقة أوسنت التعليمية املستقلة يف تلبية االحتياجات االجتامعية والوجدانية والبدنية واألكادميية للطالب املحرومني تاريخيا
ملدة تزيد عن 50 عام.

b ..ًأدى التمييز والتحيز يف املنطقة إىل عزل مدارس تتبع منط مدينة معزولة تاريخيا
c ..وتحد قلة املال من قدرة املنطقة عىل االستثامر يف املقرر األكادميي وتطوير قادة ومعلمني وبرامج عىل مستوى املنطقة 

مفاهيم القيادة املكافحة للعنرصية وتطوير اإلنصاف
تم تعريف مجلس األمناء واملوظفني باملفاهيم واألطر الواردة أدناه وإتاحة الفرصة ملناقشة وتطبيق بعض األدوات عىل مقرتحات دمج وإغالق املدارس. 

منوذج فكري شامل لقيادة اإلنصاف. 1
تعريف اإلنصاف يف التعليم من مرشوع اإلنصاف الوطني. 2
مبادئ اإلنصاف من مركز التعليم الحرضي التابع لجامعة كاليفورنيا الجنوبية. 3
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إطار واسرتاتيجيات وإجراءات اإلنصاف. 4
مبادئ مكافحة العنرصية واتخاذ القرارات. 5
أدوات للتحّدث عن العرق. 6
التحيز واالفرتاضات الضمنية. 7
سامت ثقافة تفّوق العرق األبيض. 	
نظرة عامة عىل السياق التاريخي الوطني للعنرصية املمنهجة ذات الطابع القانوين.. 9

إطار سياسة اإلنصاف العرقي واالجتامعي. 10
مجموعة أدوات أساسية لتحليل املامرسات والسياسات والقرارات. 11
أبحاث عن إغالق ودمج املدارس. 12
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عىل مدار الثالثة أشهر املاضية، الحظت واستمعت إىل أكرث من 30 مناقشة إلرشاك املجتمع وتحدثت مبارشة مع أكرث من 100 طالب ومعلم وموظف 
وخريج من AISD ومدير وقائد مجتمعي وباحثني محليني ووطنيني للتعرف عىل وجهات نظرهم وتوقعاتهم وخرباتهم، ولدراسة اإلنصاف يف التعليم 

والشمول واآلثار املرتتبة عىل إغالق املدارس عىل األطفال الضعفاء. علمت الكثري عندما قمت بالرد عىل عرشات املكاملات الهاتفية ورسائل الربيد 
اإللكرتوين والخطابات التي تعرب عن القلق والحرية والرغبة يف االشرتاك مع املنطقة يف التوصل إىل حلول ابتكارية ملشكالت AISD تتضمن حلواًل 

نهائية للتحديات املالية ال تنطوي عىل إغالق املدارس.

واألهم من ذلك، ساهمت األبحاث والحوارات واملقابالت يف تطوير إطار مقرتح لإلنصاف والشمول يتضمن اسرتاتيجيات محددة قامئة عىل األبحاث 
لتوجيه مسؤولة اإلنصاف يف تطوير مكتب ميكن أن يساعد املنطقة يف بناء قدراتها.

توجد أدوات واستبيانات متعددة مستندة إىل ومسرتشدة باألبحاث لتقدير وتقييم عمليات اإلنصاف. تم اختيار أطر وأدوات وتم عرضها عىل األمناء 
واملوظفني خالل الجلسات التدريبية األولية.

1 ..AISD مسودة عمل اإلطار املقرتح لإلنصاف يف
تعريف اإلنصاف يف التعليم بحسب مرشوع اإلنصاف الوطني.. 2
عملية تخطيط اإلنصاف املتعمد.. 3
خمسة مبادئ لإلنصاف املتعمد بحسب مركز التعليم الحرضي التابع لجامعة كاليفورنيا الجنوبية.. 4
دور وحضور العرق األبيض يف العملية. . 5

 AISD أوالً: إطار اإلنصاف املقرتح يف
أ. تطوير قادة مناهضني للعنرصية ورسيعي االستجابة ثقافياً. 

شارك أعضاء املجلس وكبار القادة ولجنة التوجيه يف جلسة تعريفية ومتهيدية عن تطوير مفاهيم قيادة مكافحة العنرصية والكفاءة 	 
الثقافية والشمول. 

تسنى للموظفني تطبيق أدوات تحليل اإلنصاف عىل سيناريوهات اإلصدار 1.0 ومتكن أعضاء املجلس من تطبيق اإلطار عىل السياسات التي 	 
اختاروها.

تعرّف أعضاء لجنة التوجيه واملديرين عىل املفاهيم التالية: مكافحة العنرصية، وتعريف اإلنصاف يف التعليم، واإلنصاف املتعمد، وسامت 	 
ثقافة تفّوق العرق األبيض.

مل يسمح الوقت باالستمرار يف التطوير قبل 	1 نوفمرب 2019، وقام املجلس. بالتصويت 	 

ب. التواصل الشفاف مع جميع أصحاب املصلحة
خالل الفرتة بني شهري سبتمرب ونوفمرب، التقى فريق إرشاك املجتمع مع املجتمعات املدرسية املترضرة. 	 
خالل إطالق اإلصدار 1.0، مل يتم إبالغ مديري املدارس واملعلمني واملجتمعات املترضرة بشأن اإلغالقات املقرتحة. علمت األرس واملجتمعات 	 

عن املقرتح من خالل وسائل اإلعالم.
وفقاً للموظفني، كان اإلصدار 1.0 من الوثيقة مبسط بشكل مبالغ فيه ومل يتضمن املشكالت املحددة التي كانت املنطقة تسعى إىل حلها 	 

ومل يناقش السبب الجذري للمشكالت التي تسببت بها املنطقة عىل مر الزمن يف مجتمعات أصحاب البرشة السوداء وأصحاب البرشة البنية 
املحرومة اقتصادياً.

ج. جمع البيانات واستخدامها
تم استخدام 	2 نقطة بيانات لتحديد املدارس الواردة يف قامئة اإلغالق.	 
تم تحليل ومناقشة بيانات سكانية مصنفة للطالب كجزء من أعامل تطوير اإلصدار 2.0.	 
 أعرب الكثري من أعضاء املجتمع عن رفضهم ملصادر ومستوى اتساق ودقة البيانات املستخدمة يف اتخاذ القرارات. 	 

أساليب وأدوات التحليل 
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د. تطوير وتنفيذ سياسات ومامرسات مناهضة للعنرصية
بدأ املوظفون يف تصميم الخطط الرضورية طويلة املدى والشاملة لربيع عام 2020 التي ستساهم يف التنفيذ املحكم لتفاعالت مكافحة 	 

العنرصية وشمول املجلس واتخاذ القرارات واملامرسات لتجنب مامرسات اتخاذ قرارات لالختيار بني مقرتحني. 
نظراً لضيق الوقت وانعدام الوصول إىل تطوير القيادة لإلنصاف العرقي واالجتامعي، مل يتسّن للفريق تطوير وتنفيذ لغة وسياسات واتخاذ 	 

قرارات قوية مناهضة للعنرصية الختيار املدارس املقرر إغالقها وتصميم عملية مقصودة ملناهضة العنرصية من أجل تطوير وصياغة 
املقرتح.

هـ. إرشاك الطالب واألرس.
تم دعوة األرس من جميع أرجاء املنطقة للمشاركة يف سلسلة لقاءات إرشاك املجتمع التي انعقدت يف فصيل الربيع والصيف.	 
تم دعوة املجتمعات املترضرة للمشاركة يف ابتكار حلول بعد إطالق اإلصدارين 1.0 و 2.0. 	 
تم إرشاك الطالب بقدر ضئيل وبشكل غري متعمد يف مناقشات إرشاك املجتمع.	 
مل يتم إبالغ األرس عن نقاط البيانات املحدد التي تم استخدامها لتحديد املشكالت التي تم الوقوف عليها ومل يتم إعطاؤها البيانات. 	 
مل يتم ضم الطالب واألرس يف تطوير مقرتحات اإلغالق لإلصدار 1.0.	 

و. إرشاك جميع املجتمعات، ال سيام املجتمعات املحرومة تاريخياً.
حصلت جميع املجتمعات املدرسية املترضرة عىل فرص للمشاركة يف الحوار حول اإلغالقات املقرتحة يف املوعد والوقت الذي قرره مديري 	 

املدارس. 
تعّذر توفري ترجمة إىل اللغة اإلسبانية )ولغات أخرى( للوثائق نظراً لضيق الوقت وقلة عدد العاملني. 	 
احتوت بعض النرشات املعّدة باللغة اإلسبانية عىل معلومات غري صحيحة. 	 
تتعرّض األرس اآلسيوية املهاجرة إىل التهميش خالل العملية واالتصاالت اليومية مع معلمي أطفالهم.	 
تم إرشاك عدد محدود من األرس ذات البرشة السوداء خالل عملية إرشاك املجتمع.	 

ز. تطبيق مامرسات مستندة عىل أبحاث وأدلة.
حلل الفريق سيناريوهات اإلصدار 1.0 باستخدام منظور إنصاف مستند عىل البحث.	 
مل تتبع AISD عملية مرتكزة عىل اإلنصاف لتحديد اإلغالقات.	 
مل تجِر AISD أبحاثًا عن تاريخ الظلم الذي تعرّض له كل مجتمع من املجتمعات املدرسية التي وقع عليها االختيار.	 
ليس محل اعتبار: كشفت أغلب األبحاث التي أجريت عىل إغالق املدارس عن عدم وجود وفورات كبرية وأن هذه االسرتاتيجيات ال تدعم 	 

نجاح الطالب. 

ح. ضامن تطوير كفاءة ثقافية وشمول ُمعمم
بدأت AISD يف التطوير وإعداد امليزانية، ضمن أعامل عملية "التغيريات املدرسية" لزيادة فرص التطوير املهني تدريجياً يف املنطقة.	 
مل يتم إرشاك صانعي قرارات عملية اإلغالق يف التدريب الجاري عىل الكفاءة الثقافية والشمول. 	 

طـ. تقديم تدريس رسيع االستجابة ثقافياً.
 	. )CRT(  ًمل يتم إرشاك طالب املدارس املترضرة يف التدريس رسيع االستجابة ثقافياً أو حوارات اإلرشاك رسيع االستجابة ثقافيا

ي. ضامن إجراء تقدير مرتكز عىل اإلنصاف وتخطيط اسرتاتيجي وتقييم ومخصصات ميزانية. 
تضمنت أعامل إعداد مسودة اإلصدار 2.0 اضطالع الفريق بتحليل البيانات السكانية وتحديد الفئات املحرومة تاريخياً، التي تشمل دون 	 

حرص، الطالب املعروفني بأنهم يف فئة آسيوي/آسيوي من جزر املحيط الهادي، وأصحاب البرشة السوداء، وأصحاب القدرات املختلفة، 
واملحرومني اقتصادياً، وداريس اللغة اإلنجليزية، والطالب من أصل هسباين، واملرشدين، واملنتمني لفئة الشعوب األصلية، واملنتمني إىل 

مجتمع )  LGBTQ(، والطالب الذين يتلقون خدمات الرتبية الخاصة.
مل تركز املبادئ اإلرشادية عىل القضاء عىل التفاوتات العرقية يف نتائج الطالب أو زيادة الدمج العرقي واالجتامعي للطالب. 	 
تم تطوير مقرتحات اإلغالق مع الرتكيز عىل األمور املالية واملرافق، وال سيام عمليات الدمج بني املدارس بسبب املقاعد الشاغرة وعددها 	 

.	,000
 مل يتم إجراء تحليل للسبب الجذري ملسؤولية املنطقة عن تدين معدالت االلتحاق خالل الفرتة بني سبتمرب ونوفمرب 2019. 	 
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AISD ملخص تحليل إطار اإلنصاف يف
أبدى أعضاء املجلس وكبار املوظفني استعدادهم ملواجهة اآلثار املاضية والحالية للعرق والعنرصية يف فكرنا الفردي والجامعي واتخاذ قراراتنا. شارك 

العديد من القادة وحجزوا مقاعد يف تجارب التعلّم الخاصة مبكتب الكفاءة والشمولية الثقافية التابع للمنطقة. وتنحني املنطقة تواضعاً إلجراء 
مناقشات مصريية وشجاعة. من شأن هذه املناقشات مساعدة املنطقة عىل االلتفات إىل ماضيها واتخاذ قرارات تعطل التحيز الفردي الالشعوري 

واالمتناع عن إقرار سياسات ومامرسات عنرصية.

يجب إجراء تطوير مستمر وشامل ملنظور إنصاف عرقي واجتامعي التخاذ قرارات مناهضة للعنرصية. بالرغم من النوايا العظيمة، اقرتحنا بصفتنا 
متخذي قرارات إغالقات ترسخ من فكر االختيار بني مقرتحني )"إغالق املدارس أو ال تغيري"!( الذي يعلمنا التاريخ أنه يطيل عمر التفاوت العرقي 

واالقتصادي للنتائج التي ترض وتفيد نفس الفئات بشكل متوقع. 

استفدنا من اإلرشاك املجتمعي القوي ألرس يسودها العرق األبيض ومتتلك التمثيل ورأس املال االجتامعي الكايف ملواجهة املنطقة يف مواضع متعددة. 
بصفتنا قادة املنطقة، ما زلنا نواجه تحدي البدء واملشاركة واالستمرار يف حوار مع مجتمعات السود واملهاجرين قبل وبعد تنفيذ "التغيريات املدرسية". 

واملنطقة يف طريقها إىل تطوير منظور اإلنصاف العرقي وإرشاك املجتمع باستمرار الذي يفكك التسلسل الهرمي ويعزز اتخاذ القرارات لتتجاوز فكر 
 االختيار بني مقرتحني. 

ثانياً: تحليل اإلنصاف يف التعليم
يف عام 2016، اعتمد مكتب الكفاءة الثقافية والشمول التعريف املبني أدناه وأكد رئيس مجلس أمناء AISD عىل اعتامد املنطقة لهذا التعريف. 

التحليل املبني أدناه عبارة عن فحص للطرق التي تدعم بها إغالقات املدارس العمل الرضوري لتحقيق اإلنصاف يف التعليم.

يعني اإلنصاف يف التعليم أن يحصل جميع األطفال عىل ما يحتاجونه لتطوير إمكانياتهم األكادميية واالجتامعية الكاملة. يتضمن العمل عىل تحقيق 
اإلنصاف يف املدارس:

ضامن نتائج مرتفعة بشكل متكافئ لجميع املشاركني يف نظامنا التعليمي والتخلص من القدرة عىل التنبؤ بالنجاح أو الفشل التي يرتبط 	 
حالياً بأي عامل اجتامعي أو ثقايف.

إيقاف  ] تعطيل [  املامرسات الظاملة وفحص التحيزات وخلق بيئات مدرسية متعددة الثقافات وشاملة للكبار والصغار.	 

 	https://nationalequityproject.org .اكتشاف وصقل املواهب والنعم واالهتاممات املميزة التي يتحىل بها كل طفل

 لتحقيق اإلنصاف يف التعليم:	 

ال بد ان نطّور قادة 

قادرين عىل:

تطوير املؤسسات من خالل القضاء 

عىل املامرسات غري املنصفة ورعاية 

املواهب واالهتاممات والنعم املميزة 

لكل طالب

 بحيث ال يكون من املمكن توقع
 النجاح أو الفشل مسبًقا حسب

 هوية الطالب العرقية أو الثقافية
 أو االقتصادية أو القامئة عىل أساس

.أي عامل اجتامعي آخر
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أسئلة وخواطر رئيسية 
 كيف تضمن إغالقات املدارس حصول الطالب عىل ما يحتاجونه للنمو والوصول إىل إمكانياتهم األكادميية واالجتامعية الكاملة؟. 1

 يف هذه املرحلة، مل يتم تطوير تحليل وخطط محددة عن احتياجات الطالب يف املدارس املقرتح إغالقها. تم اختيار املدارس بناًء عىل تكاليف 
الصيانة والظروف املادية ومعدالت االلتحاق وغريها من العوامل املرتبطة باملسائل املالية واملرافق. ذكرت التقارير أن إطالق الخطة كان له 

أثر ضار عىل الرفاه األكادميي واالجتامعي والوجداين لألطفال واألرس واملعلمني حيث تعرض البعض منهم إىل الرتحيل املتكرر بسبب اإلغالقات 
املقرتحة يف املنطقة عىل مدار عدة سنوات. 

كيف يضمن إغالق املدارس نتائج مرتفعة بشكل متكافئ لجميع املشاركني يف نظامنا التعليمي ويقيض عىل القدرة عىل توقع النجاح أو الفشل . 2
 الذي يرتبط حالياً بأي عامل اجتامعي أو ثقايف؟   

إغالق املدارس ليس مصماًم لضامن إرساء نتائج مرتفعة بشكل متكافئ. أشار بحث أجراه غرين ولوي وأولسن أن الكثري من األطفال يعانون 
أكادميياً بعد سنوات من إغالق املدارس.   

كيف يؤدي إغالق املدارس إىل إيقاف/  ] تعطيل [  املامرسات الظاملة وفحص التحيزات وخلق بيئات مدرسية متعددة الثقافات وشاملة للكبار . 3
 والصغار؟ 

ال يعطل إغالق املدارس املامرسات الظاملة التي تسببت يف الظروف التي تستوجب اإلغالق ومل تفحص املنطقة حتى اآلن التحيزات الفردية 
 والجامعية من خالل عملية اتخاذ القرارات. 

ما زال فكر األبوية اتجاه قائم ميارسه القادة الذين "يظنون أنهم يعرفون ما هو أفضل" للمجتمعات أصحاب البرشة امللونة واملجتمعات 
املحرومة اقتصاديا لتحقيق وفورات يف التكاليف من أجل إعادة استثامرها يف الربامج. إغالق مدارس AISD ُمصمم لتوفري التكاليف وليس 
للبيئات املدرسية متعددة الثقافات أو املتكاملة. معظم اإلغالقات املقرتحة وليس كلها تدمج فئات عرقية واجتامعية-اقتصادية متجانسة.   

 كيف يطور إغالق املدارس قادة للتحّول املؤسيس من أجل تحقيق نتائج منصفة؟ . 4
اإلغالق ال يطور قادة للتحّول املؤسيس. إغالق املدارس التي يسودها أصحاب البرشة السوداء والبنية باعتبارها اإلسرتاتيجية الوحيدة تنظر إليها 

األرس واملنظامت بأنها انعكاس لعقلية القيادة وعجزها عن التعاون للتوصل إىل حلول أفضل.   

ملخص اإلنصاف يف التعليم
قبل الرشوع يف "التغيريات املدرسية" مل تشرتك القيادة وكبار املوظفني يف االسرتاتيجيات املستمرة واملتعمدة ملعالجة التفاوت العرقي والعنرصية. تم 

عمل افرتاضات املوضوعية حيث استخدمت املنطقة 	2 نقطة بيانات لتحديد املدارس املوىص بإغالقها لتوفري أموال إلعادة استثامرها يف دعم الطالب 
املحرومني. 

برامج ما بعد املدرسة وتطوير املعلمني وغريها هي أمور تفيد الطالب الذين ميكنهم بالفعل الوصول إىل هذه الربامج. ومع ذلك، أثبتت األبحاث التي 
أجراها معهد أسنب عن قيادة اإلنصاف العرقي، ومركز التعليم الحرضي، ومرشوع اإلنصاف الوطني بشكل مؤكد أن التغري املمنهج والثقايف، مثل تطوير 

القيادة لتحقيق اإلنصاف، وجمع واستخدام البيانات، والتدريس رسيع االستجابة ثقافياً لهم تأثري أكرب عىل اإلنصاف التعليمي عىل مستوى النظام 
مقارنًة باألثر الذي تنتجه الربامج الخاصة التي تستغرق وقتًا للوصول إىل املستوى املناسب. 

ثالثاً: اإلنصاف املتعمد
"اإلنصاف يوجد يف تفاصيل التنفيذ". 

 - د. لويس غوميز،
 جامعة كاليفورنيا الجنوبية، مركز التعليم الحرضي 

خالل العملية، تعرّف القادة واملوظفون عىل منهج اإلنصاف املتعمد وطريقة حل املشكالت املمنهجة. تم تطوير النموذج عىل مدار أعوام عديدة 
مع باحثني يف اإلنصاف التعليمي وأرس وطالب ومنظامت غري ربحية يف تكساس الوسطى. وهو منوذج سيتم تطبيقه بشكل متعمد يف عمليات اتخاذ 

القرارات املناسبة يف املستقبل. أيضاً تخضع عملية إغالق املدارس إىل الفحص من خالل عملية إنصاف وشمول موضحة بالرسم التخطيطي يف الصفحة 
التالية. 
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-1  تحديد هوية املجموعات التي ال تتلقى الخدمات 

الكافية )حلّل البيانات غري املجمّعة(.
-2  استمع ألصوات أولئك 

املترضرين.

-3  قم بإجراء تحليل لألسباب 

املتجذرة مع املجتمعات.

-7  تبنى أو طّور اسرتاتيجيات 

وأساليب قامئة عىل البحوث 

مع املجتمعات التي ال تتلقى 

الخدمات الكافية

-	  وضع مسودة خطة اسرتاتيجية 

وتنفيذية وتقييمها )تفصييل 

وشمويل( 

 -4  املسح البيئي 

ورسم خارطة املوارد مع املجتمعات

-5  ادرس املامرسات الواعدة واألمثلة 

املنطبقة عىل القطاع

-6  ضع األهداف الغنية ولكن الواقعية 

واملمكنة القياس عىل مدى الزمان

 اإلنصاف 

املتعّمد

بدأت العملية بأزمة مالية مستمرة و 000,	 مقعد شاغر ومدارس تعاين من تدين معدالت االلتحاق يف الجانب الرشقي من املنطقة وتكّدس يف . 1
الجانب الغريب من املنطقة. وبدأ الرتكيز الشديد عىل الطالب املتأثرين سلباً تاريخياً بعد اختيار املدارس املزمع إغالقها، وبالتايل بدأ البحث عن 
معلومات عن نسبة الطالب الذين سيخضعون لإلغالق. يف الوقت الحايل، يوجد جدل بني الكثري من فئات املجتمع ضد الثامنية وعرشين نقطة 

بيانات التي استخدمها املوظفني التخاذ القرارات ألن املنهج الذي اتبعته املنطقة افتقر إىل الشفافية. 
تم إرشاك أصوات املجتمعات املدرسية املتأثرة سلباً بشكل متعمد بعد إعالن قامئة املدارس املقرر إغالقها.. 2
مل يتم إجراء تحليل لألسباب الجذرية مع املجتمعات املترضرة خالل الفرتة بني سبتمرب ونوفمرب.. 3
مل يتم إجراء دراسة بيئية لتحديد املوارد الثقافية وموارد األحياء والرشكات العاملية التي ميكن أن تقيم رشاكة مع املدارس املدرجة يف القامئة . 4

لتفادي نزوح وحرمان فئات سكانية محرومة تاريخياً.
مل تحدد املنطقة أو تستخدم مامرسات املناطق الحرضية التي تستعد للنمو يف املراكز الحرضية.. 5
مل يتم إرساء نتائج محددة وقابلة للقياس للطالب، أو أهداف قابلة للقياس لكل حالة إغالق.. 6
مل يتم مواءمة أو تبني اسرتاتيجيات أو أساليب قامئة عىل البحث إلرشاك املجتمعات بعمق يف حل املشكالت بشكل حقيقي حول املشكالت . 7

املالية ومشكالت االلتحاق املستمرة خالل الفرتة بني سبتمرب ونوفمرب.
تعمل فئات مجتمعية متعددة عىل تطوير خطط بديلة، بدالً من املشاركة يف ابتكار حلول مع املنطقة. . 	

رابعاً: خمسة مبادئ البتكار اإلنصاف املتعمد 
خالل التدريب املبديئ للقيادة لتحقيق اإلنصاف، اطلع كل من مديري املدارس واألمناء عىل مبدأ اإلنصاف املتعمد الذي وضعه مركز التعليم 

الحرضي التابع لجامعة كاليفورنيا الجنوبية. كيف تجلّت مبادئ اإلنصاف يف عملية اتخاذ قرارات إغالق املدارس؟

املبدأ األول: وضوح اللغة واألهداف واإلجراءات هو عامل حيوي يف مامرسات اإلنصاف الفّعالة.
مل تظهر لغة وأهداف وإجراءات واضحة يف وثيقة "التغيريات املدرسية" اإلصدار 1.0. ضم املوظفون يف اإلصدار 2.0 الكثري من بيانات النتائج السكانية 

واملصنفة للطالب ونقاط بيانات متعددة التي تم االسرتشاد بها يف القرارات. ما زال اإلصدار 2.0 يفتقر إىل األهداف واإلجراءات الالزمة للمامرسات 
الحقيقية واملنصفة. 

املبدأ الثاين: ينبغي أن تكون "عقلية اإلنصاف" هي النموذج اإلرشادي للغة والعمل.  تشري عقلية اإلنصاف إىل منظور أو أسلوب التفكري الذي 
ميارسه املامرسون الذين يلفتون األنظار إىل أمناط الظلم يف نتائج الطالب. هؤالء املامرسون مستعدون لتحمل املسؤولية الشخصية واملؤسسية عن 

نجاح طالبهم وإعادة تقييم مامرساتهم عىل نحو انتقادي. ويتطلب أن يكون املامرسون واعني بشأن األعراق ومدركني للسياق االجتامعي والتاريخي 
https://cue.usc.edu/about/للمامرسات اإلقصائية يف التعليم األمرييك. )مقتبس من مركز التعليم الحرضي التابع لجامعة كاليفورنيا الجنوبية

)equity/equity-mindedness/ 

خالل مراحل العملية، مل يتوفر الوقت للمنطقة إلعادة تقييم مامرساتها عىل نحو انتقادي. كقادة، اكتسبنا وعيًا أكرث عن العرق ومتكّنا من البدء يف 
تطوير لغة مشرتكة حول اإلنصاف العرقي واالجتامعي. راجع األمناء والقادة قامئة املدارس املوىص بإغالقها ووضعوها يف السياق االجتامعي والتاريخي 

الالزم لتحقيق عقلية اإلنصاف ونتائج منصفة للفئات املحرومة تاريخياً. 
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املبدأ الثالث: املامرسات والسياسات املنصفة مصممة الستيعاب الفروق يف سياقات التعامل مع الطالب وليس للتعامل مع جميع الطالب بنفس 
الطريقة.

  )ed خالل عملية إغالق املدارس، مل تالحظ الرتتيبات الستيعاب الفروق املدرسية واحتياجات الطالب. من الواضح أنه يتم تطبيق مواصفات التعليم
 )specs برصف النظر عن التاريخ أو البيانات السكانية أو االحتياجات املعلنة لشتى املجتمعات املدرسية. 

املبدأ الرابع: يستلزم ترشيع اإلنصاف عملية مستمرة من التعلّم والبيانات املصنفة والتشكك يف افرتاضات عن املالمئة والفاعلية.
نظراً لضيق الوقت مل يتسّن ملوظفي املنطقة االستفادة من املجتمع بطرق مجدية. حدد بعض املوظفني من خالل فكر االختيار بني مقرتحني أن إغالق 
املدارس هو السبيل الوحيد لتحقيق املالءة املالية، ولذلك وجدنا صعوبة يف التشكك يف افرتاضاتنا وتثمني الحلول البديلة التي ال تتضمن إغالق مدارس 

املبدأ الخامس: ينبغي ترشيع اإلنصاف كمبدأ معمم عىل مستوى املؤسسة والنظام
 مل يطلع متخذو قرارات إغالق املدارس عىل مفهوم مبادئ اإلنصاف املتعمد الذي يستلزم فرض مبدأ اإلنصاف عىل مستوى النظام أثناء فرتة وضع 

التوصيات بإغالق املدارس. عندما يتم تعميم اإلنصاف، سيبدأ القادة بشكل طبيعي يف تقّص أفكارهم وقراراتهم.

خامساً: فحص وجود العرق األبيض ودوره
يعمل رائد اإلنصاف التعليمي والكاتب غلني سينغلتون عىل دعم املنظامت ومساعدة املعلمني والقادة لفحص وجود العرق األبيض ودوره باستخدام 

بروتوكول مناقشات شجاعة )سينغلتون 2015(. بدون التعرّف عىل السلوكيات التنظيمية التي ترّسخ سيادة العرق األبيض، يستمر القادة التعليميون يف 
حل املشكالت بنفس العقلية. تعرّف املوظفون واألمناء عىل سامت ثقافة تفّوق العرق األبيض والطرق والسلوكيات التي ترسخ للسياسات واملامرسات 

التي تؤدي إىل نتائج مجحفة. كيف أثرت وتؤثر سامت ثقافة تفّوق العرق األبيض عىل عملية إغالق املدارس؟

عملية اإلغالق )القيادة واالتصاالت وإرشاك املجتمع والرسائل املعممة(

 خصائص تفّوق العرق األبيض باملنظامت
/www.dismantlingracism.org/uploads 

whitesupcul13.pdf/4/3/5/7/43579015

عىل األفراد العمل بدون أخطاء، األخطاء والتضحية بكبش فداء تخمد اإلبداع واملجازفة وتربز النقائص

مل يتم إخضاع مقرتحات املجتمع ملناقشات الفريق بالكامل وتم رفضها ألنها افتقرت إىل الكامل

الكاملية

االستعجال، والتعجيل وإقصاء اآلخرين، وعدم تحديد مواعيد إنجاز معقولة، والفشل يف التخطيط، مدمرة 
للعالقات، مدمرة لحل املشكالت جامعياً، تضحي بالحلفاء 

اختالق جداول زمنية من أجل “إغالق املدارس والتصويت بحلول شهر نوفمرب” ال يسمح باالبتكار املشرتك أو 
تنفيذ عملية إنسانية للموظفني ليبذلوا قصارى جهدهم، التغايض عن مبادئ يف قرارات اإلصدار 1.0، إقصاء 

ثابت وغري متعمد للموظفني أصحاب املواهب الذين لديهم وجهات نظر متنوعة

الشعور باالستعجال

تبذل املنظامت الجهد لحامية السلطة وتحاول أن تتجنب التعرض للوم، انتقاد أصحاب السلطة تهديد لهم، 
االختالف مع رأي األغلبية يشء مرفوض

لقاءات إرشاك املجتمع، التعبري عن اإلحباط و “لعب دور الضحية” ألصحاب السلطة، انتقاد الذين ليس يف 
السلطة

الدفاعية

العملية تنطوي عىل قيمة ضئيلة أو منعدمة، إحساس بعدم الراحة، ال تقدير عند التعارض مع املحتوى 
والعملية

عدم وضوح برنامج اجتامعات لجنة التوجيه، اجتامعات مفاجئة، اتخاذ وإعالن قرارات دون استكشاف 
وتوضيح، إقصاء الذين ميتلكون سلطة تنظيمية أقل، ال يوجد وقت الجتامعات الكبار “الكاملة”، إقصاء ثابت

االهتامم بالكّم عىل حساب الجودة
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عملية اإلغالق )القيادة واالتصاالت وإرشاك املجتمع والرسائل املعممة(
 خصائص تفّوق العرق األبيض باملنظامت - يتبع

/www.dismantlingracism.org/uploads 

whitesupcul13.pdf/4/3/5/7/43579015

تقّدر املنظامت الكلمة املكتوبة فقط، مثة طريقة صحيحة واحدة فقط، مثة عيب يف هؤالء الذين ال يتكيفون 
مع الصيغة املكتوبة.

البدائل التي يقرتحها املجتمع يجب أن تكون مكتوبة، ال توجد فرصة للقاء وجها لوجه البتكار حلول لتجنب 
اإلغالق، مجتمعات بدون وقت، رأس املال االجتامعي لديه فرصة أقل للوصول إىل السلطة.

تقديس الكلمة املكتوبة

اتخاذ القرارات واضح ملن ميتلكون السلطة ومبهم ملن ال ميتلكون السلطة، الذين ميتلكون السلطة يعرفون ما 
هو األفضل لهؤالء الذين ال ميتلكون السلطة

املجتمع ال يعرف األساليب املستخدمة الختيار املدارس املقرر إغالقها، إرصار القادة عىل أنه “ينبغي” إغالق 
املدارس، إرصار القادة عىل أنهم يعرفون ما هو األفضل وأن التغيري صعب )بالنسبة لنفس الفئات عىل مدار 

عقود زمنية(

األبوية

من غري املنطقي أنه ميكن “اختيار كال املقرتحني وأيًضا”، وتحقيق مكسب لجميع األطراف، صعوبة التعلّم 
من األخطاء، تبسيط األشياء املعقدة

يرى القادة أن إغالق املدارس هو الحل الوحيد، ال إغالق يعني ال تغيري، ال ميكنهم أن يروا سبيل “ثالث” 
لحل املشكالت مع املجتمعات عىل مر الزمن

فكر االختيار بني مقرتحني

ال تقاسم يف السلطة، الذين ميتلكون السلطة مهددون بالتغيريات الخاصة بتقاسم السلطة، الذين ميتلكون 
السلطة ال يرون أنفسهم مستأثرين بالسلطة واملعلومات، اتخاذ قرارات رسية، تربص بالذين ميتلكون سلطة 

أقل، يفرتضون أنهم يحققون مصلحة الذين لديهم سلطة أقل أو أصحاب البرشة امللونة

“إسقاط” مفاجئ ملقرتحات اإلغالق عىل األرس التي لديها أقل قدر من السلطة من خالل اإلعالم، مديري 
املدارس واملوظفني الذي ميتلكون سلطة محدودة أو منعدمة يكتشفون مقرتحات اإلغالق املقدمة من 

املنطقة، الشعور بتعاطف “زائف”، االستامع دون نية للتغيري كقادة

االستئثار بالسلطة

يخىش أصحاب السلطة من الرصاع، يتم إلقاء اللوم عىل األفراد إلثارة مسائل مزعجة، التشديد عىل التحيل 
باللياقة

تغيب بعض القادة عن اللقاءات أو شعروا باالنزعاج واتخذوا موقف دفاعي أو جدايل مع الذين ال ميتلكون 
سلطة، يُنظر إىل القادة عىل أنهم “دمثني” وال يهتمون باالستامع أو البحث عن بدائل، وبالكاد يستمعون 

دون اهتامم باملشاركة يف االبتكار

الخوف من الرصاع العلني

قليل من الراحة عند العمل كفريق، القرارات يتخذها شخص واحد أو عدد محدود من األشخاص

األمناط الدامئة يف اللقاءات تشري أن بعض األفراد ميتلكون السلطة واملعلومات. املنطقة متنح مديري املدارس 
اختيارات لتحديد مواعيد اللقاءات، بدالً من الوضع العكيس؛ هناك حاجة إىل لقاءات أكرث بني الفريق 

واملجتمعات املدرسية بعيداً عن الفعاليات التي تقع تحت سيطرة املنطقة

الفردانية

توسع وتراكم أكرب وأكرث وثابت يتغاىض عن النوعية والحس اإلنساين يف العمليات اليومية؛ هناك رغبة 
لدى املنظمة يف الحصول عىل تقدير بسبب التوسع دون أن تضيف قيمة عىل األفراد الذين لديهم سلطة 

محدودة أو منعدمة

بناء مدارس جديدة لألشخاص الذي يقّدرون املجتمع املدريس؛ فاملباين الجديدة لها قيمة أكرب عند مديري 
املدارس؛ لذلك، نحتاج إىل تبني “كال املقرتحني، وأيًضا” مجتمعات مدرسية ومباين جديدة  

متخذو القرارات ال يستطيعون رؤية العنرصية يف اتخاذ القرارات، قد يؤمنون أن قراراتهم موضوعية أو 
“نحن نفعل يشء جيد لألطفال املحرومني تاريخياً”.

التقّدم

استخدام الذين يُعتقد أنهم يسببون اإلزعاج ككبش فداء، اعتبار أفعال الخري الفردية التي تستهدف أصحاب 
 البرشة البيضاء كمعادل للعنرصية املمنهجة، الخوف من مشقة 

النمو

ال يتم الرد عىل األسئلة املستمرة التي يطرحها أعضاء املجتمع واملوظفني وال يتم إدراجها يف املناقشات عندما 
ينزعج القادة من املوضوعات، القادة الذين ال يرغبون يف مناقشة انعدام اإلنصاف العرقي واالجتامعي يف 

قرارات إغالق املدارس.

الحق يف الراحة
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نحو اإلنصافواملالءة املالية
يف بيانه الصادر يف 16 فرباير 2019 لفت رئيس مجلس أمناء AISD أن املنطقة ستعتمد التقرير الصادر من فرقة العمل املعنية بالعنرصية املؤسسية 

والظلم املمنهج التي أنشأها الُعمدة الذي يشدد عىل أهمية تطوير قادة ميتلكون وعيًا ثقافيًا متيًنا ورغبة يف التعاون. وتم االسرتشاد بتقرير فرقة العمل 
التي أنشأها الُعمدة يف أعامل مكتب اإلنصاف التابع ملنطقة AISD. يعترب اإلملام باملسائل العرقية أمرًا جوهريًا يف اتخاذ القرارات املناهضة للعنرصية. 

يجب عىل املنطقة مراعاة ومساندة املشاركة الفعلية يف ابتكار حلول بهدف إلغاء خيار إغالق املدارس الخاصة باملجتمعات األضعف عىل مستوى 
املدينة وكوسيلة للسالمة املالية قصرية األمد. 

بصفتي مسؤولة اإلنصاف يف املنطقة، أوىص  قبل  التفكري يف إغالق أي مدارسباعتباره الوسيلة الوحيدة لتحقيق املالءة املالية، أن يشرتك أعضاء 
املجلس واملوظفني وجميع أعضاء اللجنة االستشارية للمنطقة يف تدريب قوامه 36-24 ساعة حول اإلنصاف العرقي واالجتامعي. يجب أن يتضمن 

التدريب عىل وجه التحديد جلسات حول موضوع إلغاء العنرصية لنفهم كيف يرتتب عىل التطبع االجتامعي والتعليم املدريس واملعتقدات واألمناط 
والسلوكيات آثار ضارة ومتوقعة عىل الطالب واملجتمعات أصحاب البرشة امللونة يف أوسنت.

يجب إجراء التدريب والتطوير املستمرين هذين مبساعدة املنطقة ككل لتطوير القدرات الرضورية وعقلية اإلنصاف واملهارات املفصلية يف تعطيل 
العنرصية املمنهجة والتحيز الفردي الضمني الذي دامئاً ما يرض ويؤثر عىل الطالب أصحاب البرشة السوداء والبنية وذوي الدخل املنخفض بشكل غري 

متكافئ والذين يتعلمون يف برامج الرتبية الخاصة واملهاجرين والفئات املهمشة الذين عانوا من الحرمان عىل مر الزمن. 

ومع التحويل املستمر للتحيز الالشعوري الذي انطبع عليه جميع القادة، برصف النظر عن العرق أو الخلفية االجتامعية-االقتصادية، سنكون مستعدين 
بشكل أفضل التخاذ قرارات تغري الحياة وقرارات تاريخية لدعم رفاه الطالب واملجتمعات األضعف. سنكون مستعدين لتطوير عقلية منو وثقافة 

الرؤيةمعاملجتمع مام يضمن امتالء أكرث من 000,	 مقعد عام بعد عام بينام يرتفع عدد سكان الحرض يف مدينة أوسنت وفقاً للتوقعات. واألهم من 
ذلك، سنكون مستعدين إلعادة بناء الثقة التي نحتاجها لنخدم جميع طلبتنا واألرس واملجتمع. 

حلول ممكنة تتخطى خيارات "اإلغالق أو عدم اإلغالق"
يف الوقت الحايل ال تتيح لنا عقلياتنا الفردية والجمعية فرصة النظر إىل إغالق املدارس إال كحل وحيد للعرس املايل أو عدم الكفاءة. يبدو صانعو القرار 

وكأنهم مقتنعون بإغالق املدارس بغض النظر عن كل ما يخالف ذلك من معلومات إضافية أو بحوث أو بيانات أو أدلة أو أفكار من املجتمع يتم 
تقدميها. 

قد يكون الحل من خالل تنمية القيادات لإلنصاف العرقي واالجتامعي والعقلية الخدمية للقيادة والقدرة عىل التأقلم، بحيث يتمكن القادة من رؤية 
االحتامالت املوجودة خارج إطار التفكري األحادي التفضييل.   قد نتمكن من حل مشكالت العدالة االجتامعية وكذلك املصاعب املالية. من املمكن أال 
يكون علينا اختيار واحد أو اآلخر. إن تطوير العقليات والتفكري بغرض التعاون الحقيقي قد يساعدنا يف إيجاد حلول أفضل من الثقافة الفوقية وثقافة 

تفّوق العرق األبيض التي تعودنا جميًعا قبولها. ال بد من إزالة خصائص ثقافة تفّوق العرق األبيض املتمثلة يف االستعجال الدائم والترصف األبوي املبني 
عىل أساس أننا نعرف ما هو األفضل وأن هناك طريقة صحيحة واحدة. 

توصيات واعتبارات مرتكزة عىل البحوث واملجتمع بخصوص اإلغالقات
لخلق فهم أسايس لكيفية تأثري اإلنصاف عىل صناعة القرار وتطوير السياسات يف املنطقة التعليمية، نويص بأن يتم تدقيق إنصايف لألمور . 1

التعليمية واملالية واملرفقية وكافة املشاريع العامة عىل مدى السنوات العرش األخرية. يجب أن يتم هذا التدقيق من قبل مدققني خارجيني. 
تطوير قيادة ذات عقلية تنموية وتفكري بعيد النظر للتشارك مع املجتمعات بشكل مقصود وعمدي لرفع مستوى التسجيل يف املدارس. . 2

وضع أهداف متعددة السنوات واسرتاتيجية وقابلة للقياس وصارمة ومنصفة للتسجيل يف املدارس ولقدرة الطالب عىل الوصول إليها. 
التأكد من أن كافة املقرتحات مرتكزة عىل املجتمع والتاريخ والبحوث املالمئة والحديثة التي تحث عىل تشجيع الصحة الجسدية . 3

واالجتامعية والنفسية وكذلك التحصيل األكادميي لكافة الطالب، خاصة أولئك الذين هم أكرث من ال يتلقون الخدمات الكافية واألكرث عرضة 
للمخاطر، والذين تم عزلهم وسلبهم من قبل األنظمة األخرى عىل مدى قرن كامل.

التأكد من أن الطالب الذين هم محرومون تاريخيًا وأن كافة الطالب يتلقون التعليم والدعم من معلمني وموظفني ذوي كفاءة عالية ووعي . 4
ثقايف خالل وبعد أي عملية دمج أو إغالق.

إزالة أي انقطاع أو عدم استقرار من البيئة التعليمية للطالب األكرث عرضة للمخاطر، مبا فيهم ودون تحديد الطالب الذين يعرّفون أنفسهم . 5
عىل أنهم محرومون اقتصاديًا أو متعلمني للغة اإلنجليزية أو طالب تم إلحاقهم بالرتبية الخاصة والطالب ذوي القدرات املختلفة.

التأكد من أن الحدود واألمناط التمهيدية قد تم تغيريها أواًل لحل أي مشكالت متعلقة بالتسجيل األدىن من املستوى واالزدحام وذلك . 6
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لتقليل حاالت الدمج واإلغالق التي تؤثر سلبًا عىل املجموعات التي مل تتلق الخدمات الكافية تاريخيًا.
إعادة توجيه التمويل العام حسب الرضورة لضامن إصالح أو ترميم أو تحديث املرافق التي تساند األعداد غري املتناسقة من املجموعات  . 7

التي مل تتلق الخدمات الكافية تاريخيًا.
التشارك مع الفرق العمودية ومجالس الشورى املدرسية لتحديد طريقة التعامل مع االختالفات يف نسب التسجيل والتحصيل األكادميي . 	

واملرافق والتمويل وطرق الحد منها.
تأكد من انخراط كافة ذوي املصلحة وأنهم عىل دراية باإلجراءات وطريقة صنع القرار واالسرتاتيجيات الواعدة واملقرتحات والتوصيات خالل . 9

كافة مراحل العملية من خالل طرق اتصال شفافة.
أوضح للمجتمع البدائل املتعددة املرتكزة عىل املجتمع والتي تم السعي إليها إذا كان الدمج واإلغالق أمرًا ال بد منه. . 10

طرق عدة للتحرك قدًما: بناء العالقات بعدسة مضادة للتفرقة العنرصية
بينام ال توجد وصفات أو مخططات لتحقيق مخارج منصفة يف التعليم فإن منظمة People’s Institute for Survival and Beyond، وهي منظمة 

عمرها 35 عاًما، قد رسمت طريًقا للتغيري املؤسيس من خالل مامرسات مثبتة الفاعلية.  

 إبطال مفعول مبادئ التفرقة العنرصية
www.pisab.org/our-principles

تعّد التفرقة العنرصية من أهم العقبات التي تحد من بناء تحالفات فاعلة من أجل التغيري االجتامعي. لقد تم بناء مبدأ التفرقة العنرصية عن دراية 
وبشكل ممنهج، وال ميكن إبطال مفعوله إال إذا أدرك الناس ما هو ومن أين ينبع وكيف يعمل وملاذا ينترش. 

تحليل القدرات
كثريًا ما نعتقد نحن كمجتمع بأن األفراد و/أو مجتمعاتهم مسؤولون بشكل حرصي عن أوضاعهم. ميكننا من خالل تحليل القدرات املؤسسية تحديد 

وتفنيط األنظمة الدخيلة عىل املجتمع والتي تخلق وقائع داخلية يجب عىل الكثريين التعامل معها يوميًا.

تنمية القيادة
يجب تنمية القيادة املضادة للعنرصية بشكل مقصود وممنهج داخل املجتمعات واملنظامت.

حراسة املؤسسات
غالبًا ما يقوم الذين يعملون يف املؤسسات بدور الحرّاس لضامن استمرارية املؤسسة. من خالل العمل بقيَم مضادة للعنرصية والتنسيق مع اآلخرين 

الذين يتبنون القيم ذاتها، ومن خالل الحفاظ عىل املحاسبية يف املجتمع، يصبح الحرّاس أدوات للتطوير املؤسيس.

تحديد وتحليل أشكال التفرقة العنرصية
تدعم املؤسسات أعامل التفرقة العنرصية الفردية، بينام تغّذي املامرسات املجتمعية مثل العسكرة والعنرصية االجتامعية تلك األعامل، وكل هذا يعزز 

وينرش التفرقة العنرصية.

التعلّم من دروس املايض
إن التاريخ أداة للتأطري الفاعل. يتيح لنا التعلّم من دروس املايض أن نخلق مستقباًل أكرث إنسانية.

الحفاظ عىل املحاسبية
يتطلب التأطري النزيه أن نكون عرضة للمحاسبة من قبل املجتمعات التي تعاين من وطأة االضطهاد العنرصي.

مشاركة الثقافة
تعترب الثقافة نظام التنفس االصطناعي بالنسبة للمجتمع. فكلام ازداد احرتام ثقافة املجتمع ورعايتها، ازداد منو قوة ذلك املجتمع.
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إبطال مفعول االضطهاد العرقي املتبنى داخلًيا
يظهر االضطهاد العرقي املتبنى داخليًا عىل شكل واحد مام ييل:

 عقدة النقص العرقي املتبناة داخلًيا 	 
القبول بتعريف مجحف للنفس منحه املضطِهد والترصف عىل أساسه هو أمر متجذر يف التصنيف التاريخي لعرق الشخص. تعرّب هذه 

 العملية املبنية عىل سلب التمكني والتهميش عرب مرور أجيال عديدة، عن نفسها من خالل ترصفات تهزم الشخصية ذاتيًا.

 عقدة النقص العرقي املتبناة داخلًيا	 
القبول بتعريف مجحف للنفس منحه املضطِهد والترصف عىل أساسه هو أمر متجذر يف التصنيف التاريخي لعرق الشخص. تعرّب هذه 

العملية املبنية عىل منح التمكني والوصول، عرب مرور أجيال عديدة، عن نفسها من خالل تفضيالت غري مكتسبة ووصول إىل السلطة 
املؤسسية وميزات غري مرئية عىل اساس العرق.

تهدف هذه املامرسات إىل تغيري العقليات والتفكري والترصفات التي تشجع التفكري االحتوايئ والجمعي املطلوب من الذين يخدمون كقادة لإلنصاف 
العرقي واالجتامعي والذين يعطّلون عنف عدم املساواة يف النتائج التعليمية والعزل االجتامعي وسلب املدارس هويتها كمراكز مجتمعية. متتلك منطقة 

أوسنت التعليمية املستقلة ومجتمعاتها املتعددة الثقافات اآلن القدرة والعزم السيايس والفرصة التاريخية لتغيري قرون من االضطهاد التعليمي.

سيكون لقيادة املنطقة التعليمية أكرب دور فيام إذا كانت الدروس املتعلمة، من خالل عملية إغالق املدارس، حول اإلنصاف والعرقية والعنرصية 
ومناهضة العنرصية سينتج عنها مخرجات منصفة ألطفال أوسنت املحرومني تاريخيًا. 
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