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 1(2022تا  2018راهبردی آموزش و پرورش آمریکا )ه برنام
 ترجمه: محمد ضیایی موید

 شهیسؤال من هم نیاول شوم،یرو مدر وزارتخانه روبه یمیآموزش و پرورش[ با هر تصم ری]به عنوان وز یوقت

آموز، هر دانش یبهبود آموزش برا «؟آموزان داردچه تصمیمی، بیشترین سود را برای دانش»است:  کسانی

خدمت بهتر به  ور. به منظمیآموزان را در مرکز همه کارها قرار دهتا دانش میکنیم یو سع ماست یانداز کلچشم

و  یاهیبه مسائل حاش فقط دینبا کم،یو  ستیقرن ب یهاها و چالشفرصت یآنها برا یسازآموزان و آمادهدانش

 «2022تا  2018 یمال یهاسال یمتحده برا االتیوزش و پرورش اوزارت آم یراهبرده برنام». میبپرداز یجزئ

 تیآموزان ما و تقودانش تیکمک به موفق یبرا جمهورسیرئ دستور کار یاجرا درجسورانه  یچارچوب

 یعنی آموزاندانش کانیبه نزد یریگمیبا برگرداندن قدرت تصم میتوانیاست. ما م کایآمر یجهان یریپذرقابت

 کایدر جهت رفع نواقص آموزش و پرورش آمر یقابل توجه یهاگام ها،التیو ا یجوامع محل ان،یمرب ن،یوالد

 .میبردار

آن  یسال اجرا نیشد و در حال حاضر اول بیتصو 2015که در سال  ،«شودیموفق م یآموزهر دانش»قانون 

ها و از آنها چالش کیو هر  ستندین کسانیبا یکدیگر  های آمریکاالتی. اهمین وظیفه را به عهده دارداست، 

در آموزش، از  هالحراه نیبهتر گر،یدسازمان مانند هر  نیمنحصر به فرد خود را دارند. بنابرا یآموزش یهافرصت

 نیانیز  ،«شودیموفق م یآموزهر دانش»در قانون  ی. اصل سازماننییبه باال خواهد بود، نه از باال به پا نییپا

نه ، باشند شگامیپ کایهر دانش آموز در آمر یآموزش برا شرفتیدر پ دیبا ها،التیکند: ا یرا منعکس م تیواقع

را  یو جوامع محل نیانجام دهند و والد یحیاقدامات صح ،به نوبه خود ،هاالتیاست که ا نیما ا دی. امدولت فدرال

 د.توانمند کنن

کردن هر چه بیشتر آموز محور گام در دانش نیفقط اول ،«شودیموفق م یآموزهر دانش»اجرای قانون 

دارد و به  یمختلف یهاییآموز توانامنحصر به فرد هر کودک است. هر دانش یهایژگیخدمت به وآموزش در 

داشته باشند و  یدسترس یآموزش یهانهیاز گز یعیوس فیبه ط دیآموزان با. دانشردیگیم ادی متفاوتی یهاروش

فرزندشان را برآورده  یازهایوجه ن نیکه به بهترانتخاب کنند را  یریادگیاز  یطیبتوانند مح دیآنها با یهاخانواده

 نیدرآمد خانواده خود، از ا ای یآموزان، بدون در نظر گرفتن محل زندگاست که همه دانش ی. ضرورکندیم

 برخوردار شوند. یدسترس

 توانندیوجود دارد که م یادیز یرهای. مسابدی انیپا رستانیدوره دب انیپس از پا دیآموزان نبادانش التیتحص
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که به  یآموزانتعداد دانش رودیاشتغال انتخاب کنند، و انتظار مدستیابی به العمر و مادام یریادگی یدر تالش برا

رش از گست تیرشد کند. ما به حما ندهیآ یهادر سال د،در دانشگاه هستن لیتحص یساله برا چهار یهانهیدنبال گز

آموزان بهتر برآورده شود و بعد از دوره متوسطه، متعهد هستیم  نیازهای دانش التیتحصدر موجود  یهافرصت

 شود، در اختیارشان قرار گیرد.هایی که به موفقیت آنها منجر میمهارت

کم درآمد  انیامر به دانشجو نی. امیاهدر طول سال شروع به کار کرد Pell Grantsبا در دسترس قرار دادن  ما

به طور  جهیبرسانند. در نت انیبه پا یشتریخود را با سرعت ب التی، تحصتمایلدر صورت  تا دهدیانعطاف را م نیا

 خود را دنبال کنند. یزندگ یبعد لفص دهدیو به آنها امکان م ابدییآنها کاهش م یبالقوه بده

 نیداده است، اما در بهتر لیامکان ادامه تحص آموزدانش هاونیلیفدرال، به م دولت یهابه کمک یدسترس

درخواست  یها. فرمها و پرداخت آنها، زیر خط استاندارد بوده است، تجربه وام گیرنده در دستیابی به این وامحالت

وام  یبرا نیسنگ یندیافر جادیاقدام متعدد به عدم وضوح و ا یهاکننده و چارچوب جیگ یهااعالن ده،یچیپ

 ،«ینسل بعد یدهسیپردازش و سرو طیمح» یما را بر آن داشته تا با اجرا تیواقع نیشده است. اجر من رندگانیگ

نتواند درخواست  یآموزوجود ندارد که دانش یلیدل چی. همیده رییفدرال را تغ دانشجویی یهاخدمات ارائه کمک

دهندگان، تجربه  اتیمال هایپولکه ضمن محافظت از  ستا یطیمح جادیپر کند. هدف ما ا یرا تلفنبرای وام خود 

 باال ببرد. یادیکاربر را تا حد ز

 ایآکه  میکن یبررس دیبا نیبلکه همچن م،یکمک باش یبرا یما مهم است که نه تنها به دنبال راه یسرانجام، برا

را  یفرهنگ نوآور میخواهیما م. مینکن جادیها او از همه مهمتر خانواده رانیمد ان،یمرب یبرا یرضروریغفشاری 

 یکار نیرا از انجام بهتر انیکه مرب شودیآغاز م ینیو حذف قوان بررسیبا کار  نیو ا ،تقویت کنیمدر آموزش 

 . سازدیآموزش،  دور م یعنی دهند،انجام توانند میکه 

مقررات و  هیکامل کل یوزارتخانه در حال بررس نیدرباره اصالح مقررات، ا جمهورسیدستورالعمل رئ طبق

 ینی. پس از بازبنباشند کنند و مانعمیآموزان کمک حاصل کند که آنها به دانش نانیاسناد موجود است تا اطم

 تر شود.آسان رانیو مد انیها، مربخانواده یراب یمنابع ضرور افتنیتا  میسند را لغو کرد 600از  شیما ب ه،یاول

به  21در حال تحول قرن  شهیهم یهابه خواسته ییپاسخگو یرا برا ماست که آموزش و پرورش فهیوظ نیا

انجام  یکارکنان، وزارت آموزش و پرورش آمادگ یهکل هایو تالش جمهور،سیرئ تی. با تشکر از حمامیکنروز 

  تنظیم شده است: اقدام راهبردی 16این سند در چهار هدف راهبردی و  کار را دارد. نیا

  دبستانی آموزان دانشه هم یبرا یریادگی جیبهبود نتا یبرا یو محل یالتیا یهاتالشاز : 1هدف راهبردی

 کنید. تیحما یدر تمام جوامع محلو دبیرستانی 

o دررا  نیآموزان و والدو دانش دیده شیباال را افزا تیفیبا ک یآموزش یهانهیگز: 1 -1 اقدام راهبردی 
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 توانمند کنید.آنها  یازهایمتناسب با ن یانتخاب آموزش

o دیفراهم کنرا  یعال تیفیبا ک یآموزش یهاآموزان به فرصتهمه دانش یدسترس: 2 -1 اقدام راهبردی. 

o یهاتوسعه مهارتیعنی دوگانه،  نامآموزان به ثبتدانش یاز دسترس یبانیبا پشت: 3 -1 اقدام راهبردی 

از ، (STEM) باال تیفیبا ک اتیاضیو ر یمهندس ،یو آموزش علوم، فن آوراز یک طرف  یشغل

 .دیبه دانشگاه و مشاغل آماده کن زیآمتیانتقال موفق یآموزان را برادانشه همطرف دیگر، 

o کارکنان مدرسه و  ییبر شواهد، که توانا یمبتن یهاتیراهبردها و فعال یدر اجرا: ۴ -1 اقدام راهبردی

از نهادها و موسسات  دهند،یآموزان بهبود مدانش یلیاز عملکرد تحص تیحما یها را براخانواده

 .دیکن تیحمامربوطه 

  آموزشی را جهت  جینتا د،یمتوسطه را گسترش دهبعد از دوره  التیتحص یهافرصت: 2هدف راهبردی

 .دیو مولد را ارتقا ده انه، متفکرانهآگاه یو شهروند دیبهبود ببخش یاقتصاد یهافرصتتقویت 

o شیافزا یبرا یو اجتماعات محل نیآموزان، والددانش ،یاز موسسات آموزش: 1 -2 اقدام راهبردی 

بزرگساالن آموزش و  یآموزش فن ،یشغلیادگیری العمر و مادام یریادگیو اتمام کالج،  یدسترس

 .دیکن تیحما

o بر  یمبتن یو استفاده از راهبردها ییدر شناسا یها و مؤسسات آموزشنهاداز : 2 -2 اقدام راهبردی

افراد  زیآم تیموفق یسازو آماده یآموزش یهابهبود فرصت یبرا دوارکنندهیاقدامات ام ریسا ایشواهد 

 .دیکن تیحما یرقابت در اقتصاد جهان یبرا

o های نوآورانه و مقرون از نهادها و موسسات آموزشی که باایجاد و گسترش راه: 3 -2 اقدام راهبردی

های مورد نیاز مشاغل فراهم های بعد از متوسطه یا مهارتای دورههای الزم را بربه صرفه، صالحیت

 .کنند، حمایت کنید.می

o آموزان در سراسر چرخه زندگی، کیفیت خدماتی را که به با کمک به دانش: ۴ -2 اقدام راهبردی

 .شود، بهبود دهیدمشریان ارائه می

o بازپرداخت  یهانهیو گز های مناسبدر مورد راه و به موقع قیبا ارائه اطالعات دق: 5 -2 اقدام راهبردی

 .دیده شیفدرال را افزا یآموزدانش یهادر بازپرداخت وام نیآموزان و والددانش ییقابل کنترل، توانا

  بهتر،  تیریمد قیاز طر ی و دسترسی و استفاده از آن راآموزش یهاداده تیفیک: ۳هدف راهبردی

 ، تقویت کنید.تیو شفاف یخصوص میاز حر تیحما شیافزا

o از  یبانیپشت تیها و ظرفچرخه داده تیریوزارتخانه، مد یهادادهنظارت بر : 1 -3 اقدام راهبردی

 .دیرا بهبود ده یآموزش یهاداده
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o وشفافیت در مورد آنها را در  یآموزش یهاداده یخصوص میظت از حراحف: 2 -3 اقدام راهبردی

 .دیبهبود دهوزارتخانه و اجتماعات محلی 

o یآموزش هایکانونآگاهانه، هم در وزارتخانه و هم در  یریگمیتصم یبرا :3 -3 اقدام راهبردی، 

 .دیده شیرا افزا یآموزش یهاو استفاده از داده یدسترس

  را اصالح کنید. وزارتخانه یریپذتیو مسئول امدیکار ،یاثربخش :۴هدف راهبردی 

o  نیاز ب ایبهبود  یو تالش برا ریگوقت هااستیو س ندهایمقررات، فرا ییبا شناسا: 1 -۴اقدام راهبردی 

دسترسی راحت به ها، و سوء استفاده عاتیدر برابر ضا یاتیمال انیحفاظت از مود بردن آنها، ضمن

 .دیمایو بار آنها را سبک ن دیکن فراهم یمؤسسات آموزش یبرامقررات را 

o دیکن تیرینظارت و مد ،یابیارز ،ییرا شناسا یگذارهیخطرات سرما: 2 -۴ اقدام راهبردی. 

o تیها، امنو داده هاستمیاطالعات، س یفناور یهارساختیاز ز تیحما شیبا افزا: 3 -۴ اقدام راهبردی 

 .دیکن تیوزارتخانه را تقو یبریسا

o یو آمادگ میزان درگیری ،بودن و پاسخگو یابا استفاده از اقدامات توسعه حرفه: ۴ -۴ اقدام راهبردی 

 .دیکار وزارتخانه را بهبود ده یروین

 مورد دارای اولویت هستند: ۴ها، از میان این اقدام

o  دررا  نیآموزان و والدو دانش دیده شیباال را افزا تیفیبا ک یآموزش یهانهیگز: 1 -1اقدام راهبردی 

 توانمند کنید.آنها  یازهایمتناسب با ن یانتخاب آموزش

را در سطح کشور  دیجد یچارتره مدرس 300، 2019سپتامبر  30تا  دیبا یچارترمدارس ه برنام)

خواهد  یبانیپشت د،یمدارس جد نیآموز در ادانش 50،000نام برنامه از ثبت نیا نیکند. همچن یاندازراه

هر سه ماه  قل، حدا2019دسامبر  30 خیتا تار کایوزارت آموزش و پرورش آمر ن،یکرد. عالوه بر ا

 (انتخاب مدرسه منتشر خواهد کرد. راهبردهایمورد  منبع در 8 ار،بکی

o  آموزان در سراسر چرخه زندگی، کیفیت خدماتی را که به : با کمک به دانش۴ -2اقدام راهبردی

 .شود، بهبود دهیدمشریان ارائه می

 تیفیو ک یدسترس تی، قابل2019سپتامبر  30 خیتا تار دیفدرال با یآموزدانش یهاکمکه ادار)

خود را به  ییسرعت پاسخگو دیمقصود با نیبه ا یابیدست یاداره برا نیخدمات خود را بهبود بخشد. ا

را ملزم کند  هندگاندوامه یدرصد برساند و کل 3 ریرها شده را به ز یهابرساند، نرخ تماس هیثان 60 ریز

 (کنند. یو استانداردساز ندده شیتا ساعات تماس خود را افزا



5 

 

o  وشفافیت در مورد آنها را در  یآموزش یهاداده یخصوص میظت از حراحف: 2 -3اقدام راهبردی

 .دیبهبود دهوزارتخانه و اجتماعات محلی 

اطالعات مؤسسات آموزش  تیامن دیبا 2019دسامبر  30متحده تا  االتیوزارت آموزش و پرورش ا)

ها محافظت داده یخصوص میاطالعات و حر یفناور یهاستمیدهد تا بتواند از س شیافزا %۴0را تا  یعال

مؤسسات آموزش  یحسابرس (GLBAبلیلی ) -بیچ -گرامو قانون  A-133 یکند و بر طبق حسابرس

 تیامن یحسابرس دیبا یآموزش عاله مؤسس 36، 2019سال  انیتا پا جهیرا آغاز کند. در نت یلعا

 (اطالعات را پشت سر بگذارند.

o  نیاز ب ایبهبود  یو تالش برا ریگوقت هااستیو س ندهایمقررات، فرا ییبا شناسا :1 -۴اقدام راهبردی 

دسترسی راحت به ها، و سوء استفاده عاتیدر برابر ضا یاتیمال انیبردن آنها، ضمن حفاظت از مود

 .دماییو بار آنها را سبک ن دیکن فراهم یمؤسسات آموزش یبرامقررات را 

 بودجه و مدیریته ادار از را اضافی قانون 25 باید 2019 دسامبر 30 تا پرورش و آموزش وزارت)

 در فعالیتی هیچ 2015 سال در. دهد کاهش را آموزش نفعانذی نظارتی بار ترتیب بدین تا کند حذف

 .(بود نگرفته صورت زمینه این

ه هم یبرا یریادگی جیبهبود نتا یبرا یو محل یالتیا یهااز تالش تیحما: 1هدف راهبردی 

 یآموزان در تمام جوامع محلدانش

 نتیجه

دانشه هم»به اجرای قانون  ،«هیچ کودکی نباید عقب بماند»این است که از قانون  1هدف راهبردی ه نتیج

و  ییآموزش ابتدا»قانون به به تصویب رسید و مجدداً  2015برسیم. این قانون در دسامبر ، «شوندموفق می انآموز

 های این قانون عبارتند از:مهمترین ویژگی، اعتبار بخشید. «متوسطه

 کند.آموزان ایجاد میاین قانون انتظارات باالیی را در تمام دانش 

 کندیفراهم م ون کردنآزم یبرا یمتعادل کردیرو. 

 کندیفراهم مرا برای کودکان  تیفیبا ک یدبستانشیپآموزش به  یفرصت دسترس. 

 کند.گذاری مینوآورانه و مبتنی بر شواهد، سرمایههای محلی در برنامه 

 دهد.آموزشی ارائه میه کند و مداخلآموزانی که بیشترین کمک را نیاز دارند، حمایت میاز مدارس و دانش 

ها آزادی عمل و این است که به ایالت« شوندآموزان موفق میدانشه هم» های بارز قانونیکی از ویژگی

 .کرده استحفظ را  آموزاندانشبه تمام  ییو پاسخگو تیمقررات شفاف انهمچن قانوناین  .هددپذیری میانعطاف
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آموزان از دانشتمام د ندهیم نانیاطمما به دارای مجوز قانونی هستند  یی کههاها و برنامهنهیهز، کمکنیعالوه بر ا

دهد تا بتوانند بهترین اقدامات را آزادی عمل میها این قانون به ایالتخواهند شد. برخوردار  جامع و کاملیآموزش 

و  یسیآموزان انگل، زبانتیمعلول یمحروم، کودکان دارا آموزانبرای کودکان انجام دهند  و در عین حال از دانش

و محیط آموزشی خوب کند معلمان ها را ملزم میاین قانون، ایالت .، حمایت کنندریپذ بیآسآموزان دانش ریسا

  ها را برای موفقیت در دانشگاه و محل کار، آماده کنند.آموزان قرار دهند و آنمثبتی را در اختیار تمام دانشامن و 

ای را توسعه دهند تا بلندپروازانهه کند تا برنامها را ملزم میایالت ،«شوندآموزان موفق میدانشه هم» قانون

رسمی و دائمی از میان بردارند و به هدف را مختلف های متعلق به گروهآموزان شکاف تحصیلی بین دانش

وزارت آموزش و پرورش ایاالت متحده به طور ساالنه تمام دست پیدا کنند.  «آموزانپیشرفت تمام دانش»

به عملکرد  های ضروری مربوطتمام دادهها این ایالتدهد تا مطمئن شود ها را مورد بررسی قرار میایالت

های توانایی بهبودافزایش شفافیت باعث . کنندخواسته شده گزارش میزمانی ه در باز آموزان و معلمان رادانش

یآموزش و پرورش و جامعه فراهم م نفعانیذسایر  ها وایالت یرا برا یفرصت شود وآموزان میوالدین و دانش

هستند شناسایی کنند و آنها را برای دریافت حمایت به وزارتخانه هایی را که نیازمند حمایت فنی حوزه کند تا

 .معرفی نمایند

کودکان معلول را نیز  واهداف مرتبط با آن،  راهبردی هدفدر دستیابی به این آموزش و پرورش وزارت 

ان ، این وزارت باید مطمئن شود تمام کودک«آموزش افراد معلول»بر اساس قانون دهد. تحت پوشش قرار می

ها باید به این آموزش .شوندمند میمعلول  از آموزش عمومی رایگان و متناسب با نیازهای منحصر به فرد خود بهره

وزارت  ای طراحی شده باشند که این کودکان را برای تحصیالت آتی، شغل و زندگی مستقل، آماده کنند.گونه

ها محافظت ا از حقوق کودکان معلول و والدین آنآموزش و پرورش برای انجام این مسئولیت، در تالش است ت

 کارکنانی راکان را بهبود بخشد و دبه این کوارائه شده ی لیها و خدمات تکمکمک و کند، خدمات آموزشی ویژه

خانه برای بهبود عملکرد تحصیلی همچنین این وزارت آماده کند. ،رسانندآموزان خدمات میکه به این دانش

وزارت دهد. مناطق مختلف ارائه میو ها به ایالتنیز های دیگری را های فنی و پشتیبانیآموزان معلول، کمکدانش

 ها عبارتند از:دهد، این شیوههای مختلفی ارائه میهای فنی خود را به شیوهآموزش و پرورش، کمک

 الزامات قانونیمربوط به درک  یفن هاییبانیابزارها، منابع و پشته ارائ 

 ها به منظور اطمینان از اجرای قانونبررسی عملکرد ایالت 

 یادگیری همسال از همسال در مراکز یادگیری هایی برای های فردی و فراهم آوردن فرصتکمکه ارائ

  های امیدبخش در ایاالت دیگر.لف و شیوهگروهی، به منظور آشنا کردن مربیان با متخصصان دروش مخت

استفاده های مبتنی بر شواهد روشاز هایی که از ایالت تاهای فنی این است کمکه هدف این وزارتخانه از ارائ
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ثر منابع و ؤم صی، تخصنفعانیذ درگیر کردن، عملکرد ، حمایت کند و همچنین بهبود مداوم، گزارشکنندمی

های فدرال را به ها و اثرگذاری برنامهفرصتبتواند تشویق کند تا بدین ترتیب ها در این ایالترا  عملکرد تیریمد

 بیشترین حد خود برساند. 

را  نیآموزان و والدو دانش دیده شیباال را افزا تیفیبا ک یآموزش یهانهیگز: 1 -1 اقدام راهبردی

 .دیآنها کن یازهایمتناسب با ن یقادر به انتخاب آموزش

ها و مناطق در ایالت ابتدایی و متوسطهه بیشتر در آموزش دور پذیریانعطافاز وزارت آموزش و پرورش 

کند تا تعداد و . همچنین این وزارتخانه، مؤسسات آموزشی ایالتی و محلی را تشویق میکندحمایت می، محلی

این . باشدانتخاب مدرسه داشته قدرت بیشتری در ها خانواده تا نددههای آموزشی خود را افزایش کیفیت فرصت

سال تحصیل  12در طول  تیفیبا ک یآموزش یهانهیگزآموزان به به منظور بهبود دسترسی دانش ،راهبردی اقدام

 ،هادر اختیار خانواده امکاناتیاطالعات و  ود شوحمایت می های آموزشی مختلفگزینهاز گیرد و در آن انجام می

کمک ها به آنبرای فرزندشان، مدرسه ترین مناسبانتخاب د تا در گیرهای کم برخوردار، قرار میوادهبه ویژه خان

مناسب با کیفیت  مدارسباید به  وجه به سطح درآمد و محل زندگیآموزان، بدون تها و دانش. تمام خانوادهکند

 دسترسی داشته باشند. 

کند تا راهبردی، مؤسسات آموزشی ایالتی و محلی را تشویق می اقداماین سازی این وزارتخانه برای پیاده

ه توانند از برنامهای آموزشی میهای آموزشی خود را افزایش دهند )این مؤسسات برای افزایش گزینهگزینه

ه های تأمین بودجاین وزارتخانه از روش . همچنیناستفاده کنند( 2مدارس نمونهه مدارس چارتری یا برنام

 ، وزارتنیعالوه بر ا .کندپشتیبانی مینیز ترکیب شده نام آزاد در مدارس های ثبتسیستم که بامحور  آموزدانش

 کند:یم یبانیپشت هاالتیاز اقدامات ازیر،  یفن یهاکمکه با ارائ آموزش و پرورش

 های درسی مختلفحوزهها و متخصصان این وزارتخانه، مؤسسات آموزشی را به همکاری با سایر سازمان 

 .کندتشویق می

 کندهای جدید حمایت میکارگیری تکنیک هاز ب. 

 دهدها را به عنوان معیار قرار میسازد و آنمی بهترین اقدامات را برجسته. 

 کندها کمک می، به ایالت«شوندموفق می آموزانتمام دانش»انون قهای در اجرای برنامه. 

 از جمله مدارس  ،مدارستمام  در میانقانون طبق فدرال به طور عادالنه و ه بودجکه کند حاصل می نانیاطم

 .توزیع شده است ،چارتری

 کند.و از ایجاد این مدارس حمایت می بخشدکیفیت مدارس چارتری را بهبود می 

                                                           
2 Magnet 
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 آموزان شبه والدین و دانهایی که در مورد مدرسه دارند، انواع انتخابمورد  با فراهم آوردن اطالعاتی در

 .بخشدقدرت انتخاب می

 ریپذبیآس آموزاندانش ریو سا یسیآموزان انگلمحروم، کودکان معلول، زبان آموزاناز حقوق دانش 

 .کندیم تیحما

تا است  یدیجدآموزشی  یهافرصتایجاد به دنبال راهبردی،  اقداموزارت آموزش و پرورش از طریق این 

گذاری در مدارس دولتی و خصوصی مورد نظر حمایت کند؛ از جمله سرمایهازانتخاب مدرسه توسط والدین 

 .والدین

فراهم  یعال تیفیبا ک یآموزش یهاآموزان را به فرصتهمه دانش یدسترس: 2 -1 اقدام راهبردی

 .دیکن

را  مختلف های آموزشیدسترسی و کیفیت فرصتقابلیت  تاهایی است راهبردی به دنبال ویژگی اقداماین 

تعریف  تیفیبا ک یآموزش یهافرصت یرا برا یچارچوب، «شوندآموزان موفق میتمام دانش»قانون  کند.تضمین 

 ها عبارتند از:برخی از این ویژگی، کرده است

 برتر تیفیبا ک یهاسنجشو باال  یعلم یاستانداردها 

 ادغام شده است روزهای آموزش جامع و کامل در محیطی امن و سالم که با فناوریه ارائ 

 آموزش نفعانیذ نیب یهمکار ی براییهاستمیسطراحی و  خوببه معلمان  یدسترس 

 رو های فراگیرانی که با مشکالت زیادی روبهو مداخله آموزشی در برنامهآموزان محروم حمایت از دانش

 .قبل، بعد و در طول مدرسه آموزان دری اوقات این دانشسازیغنبرای  هاییفرصتو ایجاد  هستند

های آموزشی شان باید به این فرصتفارغ از رنگ، نژاد، مذهب، جنسیت، ملیت و معلولیت ،آموزانتمام دانش

کیفیت، جو عمومی و امنیت مدارس از های خود را به کار بگیرند. دسترسی داشته باشند تا بتوانند تمام توانایی

سازی در پیادهو پرورش اصلی وزارت آموزش  راهبردبا کیفیت هستند. های اساسی یک فرصت آموزشی مؤلفه

در کمک را تا بتوانند ظرفیت خود محلی است  از مؤسسات آموزشی، والدین و جوامع حمایت ،راهبردیاقدام این 

از این افراد این وزارتخانه برای پشتیبانی ها کمک کنند. د و به بهبود نتایج تحصیلی آنهنآموزان افزایش دبه دانش

 دهد:های زیر را انجام میو مؤسسات، فعالیت

 را در  شانها پشتیبانی کند و ظرفیتآناز تا دهد قرار میها ایالت در اختیارهای فنی و ابزارهایی را کمک

 افزایش دهد. « شوندآموزان موفق میتمام دانش»قانون های سازی برنامهپیاده

 زمان دسترسی به کند تا به منظور بهبود شرایط مدارس، از مؤسسات آموزشی ایالتی و محلی حمایت می
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 د. نبهبود بخشآموزش و یادگیری را 

 مرتبط های های خاص و خدمات وکمکآموزان معلول به آموزشکند که دانشاطمینان حاصل می

شود که این ها را برآورده کند، مثالً مطمئن میآنه د نیازهای ویژتوانسترسی دارند و این خدمات مید

اهداف چالش توانند مناسبی دسترسی دارند یا میبلندپروازانه و فردی شده آموزشی ه آموزان به برنامدانش

 خود را تحقق بخشند.  زیبرانگ

  ها در بهبود نتایج مثال به منظور کمک به ایالت یار. ببردوزارتخانه، حداکثر بهره را می حسابرسیاز سیستم

بخشی را به و خدمات توان استثناییآموزش ه آموزان معلول، سیستم حسابرسی نتایج ادارو عملکرد دانش

 گیرد.  کار می

 کمک ها آن بهمؤسسات آموزشی، ای و رشد حرفههای فنی و ارتباطی زیرساخته در بهبود و توسع

 های خود ادغام کنند. های جدید را با آموزشکند تا بتوانند فناوریمی

  ،مثالً  آورد.دسترسی بیشتر به تجارب یادگیری قابل انتقال را فراهم میبا استفاده از منابع دیجیتال با کیفیت

 کند.آموزان مناطق روستایی فراهم میبرای دانشبه خصوص منابع دیجیتال مجاز و رایگانی را 

  ها به آن ،مدارس هب یفن هایکمکه و ارائ یحقوق شهروندقوانین ه گیرانسخت یاجرااین وزارتخانه با

را در  یآموزش تعالی و عدالتو بدین ترتیب، سازی کنند را پیاده شهروندیحقوق  نیقوانکند کمک می

 .بخشدبهبود میاسر کشور تسر

 مربوط به یها، از جمله داده«شوندآموزان موفق میتمام دانش»قانون  یالتیا یهابرنامه ی مربوط بههاداده 

از اهداف و را تا مردم گذارد ها را به اشتراک میآنو د نکمیکنترل  را انیمرب یو اثربخش یریادگی طیشرا

 .کندآگاه  یدولت یآموزشمؤسسات  یهاتیفعال

 تیو ترب میدر مورد تعل دیو اطالعات جد قاتیو انتشار تحقآموزان انگلیسی به زبان یفن یهاکمکه با ارائ 

های آموزش زبان انگلیسی حمایت های مبتنی بر شواهد در برنامهراهبردسازی آموزان، از پیادهاین دانش

 کند.می

  بهبود ه از جمله برنامقانون آموزش به افراد معلول، ه ها در برنامایالت  عملکرد مربوط بهداده ها و اطالعات

گذارد تا مردم بدانند که هر ایالت ها را با عموم مردم به اشتراک مید و آننکمیی را کنترل التیاه یکپارچ

آموزان معلول را موفق شده نتایج تحصیلی دانش تا چه میزانچه مقدار از الزامات قانون را پیاده کرده و 

 بهبود بخشد. 

 معلولکودکان  تحصیلی جیبهبود نتاکنندگان محلی، از های فنی به مؤسسات ایالتی و تأمینکمکه با ارائ 

  .کندحمایت می

 های منابع و کمکشوند، و مراکزی که توسط این اداره پشتیبانی می ژهیآموزش و یهابرنامهه ادار قیز طرا
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کودکان از این طریق بتواند دهد تا ارائه می هاو خانوادهدبستانی مراکز پیشها، مدارس، التیبه افنی را 

 دبستانی انتقال دهد. و سپس به پیش هابه مهدکودک ،زودهنگامه های مداخلاز برنامهبا حمایت معلول را 

و آموزش  یشغل یهادوگانه، توسعه مهارت نامثبتبه  یاز دسترس یبانیبا پشت: ۳ -1 اقدام راهبردی

انتقال  یآموزان را برادانشه ، هم(STEM) باال تیفیبا ک اتیاضیو ر یمهندس ،یعلوم، فن آور

 .دیبه دانشگاه و مشاغل آماده کن زیآمتیموفق

به مؤسسات آموزشی ایالتی و محلی کمک  ،بردیراه اقدامبا کمک این تواند آموزش و پرورش میوزارتخانه 

تمام کنند.  آموزان را برای دانشگاه و کار آمادههای آموزشی جامع و کاملی را به کار بگیرند و دانشکند تا برنامه

های آموزان محروم از تحصیل، حق دارند به حداکثر تواناییآموزان معلول و دانشآموزان، از جمله دانشدانش

 ی ارزشمندآموزان باید این فرصت را داشته باشند تا برای دانشگاه یا کارتمام دانشدست پیدا کنند. خود بالقوه 

 آماده شوند. 

ه مانند دورهای تحصیلی فشرده به منظور کسب مدرک دانشگاهی، آموزان دبیرستانی به دورهدسترسی دانش

در مدرسه و  نام همزماننام دوگانه یا ثبتهای ثبتالمللی و برنامهلیسانس بینه سطح پیشرفته یا دور جایگزینی در

کنند برای انتقال به آموزان کمک میها به دانشرنامهاین ب .ستااز اهمیت بسیار زیادی برخوردار  آنهاکالج، برای 

توسط که  آموزتحصیلی دانش یسازیو غن یبانیپشته وزارتخانه طبق برنام نیاکالج یا محیط کار آماده شوند. 

 کند تایم تیحما یو محل یالتیا یآموزشمؤسسات ، از است تأیید شده ESSAو  Title IV-Part Aهای برنامه

  .دنارائه دهآموزان دانشتمام به  آموزش کاملی را

، به کایدر آمرورزی در مورد گسترش کارجمهور ییسدستورالعمل ر سازیاین وزارتخانه همزمان با پیاده

 آموزان متوسطهدانشرا برای  یریادگیدرآمد و کسب  یهامدلدهد تا مؤسسات آموزشی ایالتی و محلی انگیزه می

 یدرسه برنامیک  واقع در هامدل نیاکند. نیز پشتیبانی می خود راهبردیز این طریق، از هدف توسعه دهند و ا

وزارتخانه برای تحقق  کنند.یمبا هم ادغام را  یآموزدانش یمرتبط و کمک مال یکاره تجربیک شغل، مبتنی بر 

آنآموزان قرار دهند و دانشرا در اختیار  ییکند تا فرصتهایم قیرا تشو کنندگان مالیکمکراهبردی،  اقداماین 

 نیز های زیر رافعالیتآموزش و پرورش ه وزارتخانعالوه بر این،  د.نآماده کن محیط کاردانشگاه و  یها را برا

 دهد:انجام می

 ها به آمیز آنآموزان مناطق روستایی( و انتقال موفقیتپذیر )مثل دانشبه منظور حمایت از افراد آسیب

 دهد. های فنی و خدماتی را به مؤسسات آموزشی ایالتی و محلی ارائه میدانشگاه و محیط کار، کمک

  یهامهارتبر اهمیت STEM  مورد نیاز  ی( و سواد مالیتفکر انتقاد وحل مسئله توانایی )به عنوان مثال

 کند.ی، تأکید میشغل یآمادگبرای 
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 شخص ثالث،  یکارآموز ینهادها ایالتی، یاحرفه یتوانبخش ؤسساتهای فنی مخصوصی را به مکمک

 یهاتیها و فعالراهبردبر بیشتر  های فنیدهد. این کمکارائه می آموزش کنندگانتأمینو  انیکارفرما

ی، و فعل دیجد یکارآموز یهااز مشارکت افراد معلول در دورهتمرکز دارند و به منظور حمایت  بطتمر

 .اندشدهطراحی 

  را به مؤسسات آموزشی ایالتی و  بطتمر های فنیبزرگساالن، کمک از شغل و آموزشبه منظور پشتیبانی

 دهد. محلی ارائه می

 ای را برای انتقال جوانان معلول دهد تا خدمات ویژهها قرار میهای فنی مخصوصی را در اختیار ایالتکمک

آموزان به شکل آرام و مؤثری از ترتیب مطمئن شوند که این دانشبه محیط کار در نظر بگیرند و بدین 

 شوند.محیط دبیرستان وارد محیط دانشگاه یا محل کار می

کارکنان مدرسه و  ییبر شواهد، که توانا یمبتن یهاتیراهبردها و فعال یدر اجرا: ۴ -1 اقدام راهبردی

از نهادها و موسسات  دهند،یآموزان بهبود مدانش یلیاز عملکرد تحص تیحما یها را براخانواده

 .دیکن تیحما

 یلیتحص بهبود عملکردبه  کهتمرکز دارد در آموزش و پرورش عمومی  یگذارهیبر سرما راهبردی،هدف  نیا

معتبر و  یهادادهآوری و توزیع شواهد مورد نیازش، از این وزارتخانه برای تولید، جمع د.نشویممنجر آموزان دانش

کنند تا ها و مدارس کمک میکند. این شواهد به ایالتاستفاده می قیدق یهایابیو ارز یقو قاتیقابل اعتماد، تحق

وزارت آموزش و پرورش به  د.ندهجواب می یآموزاندانش چهروی  ،شرایطیتحت چه  ،هاروش کدامبفهمند 

آموزان موفق دانشه هم»قانون هایی است که مقررات راهبردی، در حال پشتیبانی از ایالت اقداماین ه واسط

ها برای شناسایی مداخالت آموزشی مناسب، به استفاده از شواهد نیاز کنند. این ایالتسازی میرا پیاده «شوندمی

 دارند. 

 حفظ، بهبود و جادیا یاصل تیمسئولاز این مسئله آگاه است که « شوندآموزان موفق میدانشه هم»قانون 

سازی های پیادهراهبردبنابراین قرار دارد.  یو محلایالتی  یآموزشمؤسسات ه عهد رب ،یآموزش عموم یهاستمیس

، اجرا و ییدر شناساراهبردی بر تأمین منابع و حمایت از مؤسسات آموزشی ایالتی و محلی تمرکز دارد تا  این اقدام

بدین ترتیب، این وزارتخانه، منابع موجودی را که ها کمک کند. ، به آنبر شواهد یمبتن یهاراهبردگسترش 

دهد و با شرکای بیرونی ها قرار میکننده این کمکآموزان دریافتاند، در اختیار دانشتوسط شواهد، پشتیبانی شده

 ارس مورد نظر توزیع کند.کند تا بتواند منابع را میان مدنیز همکاری می

قانون مربوط به سازی شواهد به پیاده یکمک فنه ارائچارچوبی برای  تعیین به منظور وزارت تا به امروزاین 

ها که این دستورالعمل .را ارائه داده است ینظارت ریغ ، چند دستورالعمل«شوندآموزان موفق میدانشه هم»
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 یرا برا یاپنج مرحله یریگمیتصم ندیفرا ککنند، یتقویت میرا با استفاده از شواهد، های آموزشی گذاریسرمایه

است که  یچارچوبمانند این دستورالعمل  .دندهیم شنهادیپآموزان تحصیلی دانش جینتابهبود و پیشرفت مداوم 

رسانی به ذی این وزارتخانه به کمک .کندقانون را مشخص میمفاد سازی پیاده در خانهوزارتاین  یفن یهاکمک

است  ها وجود دارد، کمک فنی مداومیراهبردیک اصل کلیدی که در میان تمام این نفعان خود ادامه خواهد داد. 

و  یالتیخاص ا یازهاینو بر  دهدنفعان آموزشی ادامه میهای ذیتواناییها و ظرفیتبه گسترش  که به طو مداوم

های مؤثر ادامه خواهد داد تا آموزش و راهبردشواهد برای  سازیفراهماین وزارتخانه همچنان به ی تمرکز دارد. محل

د و در دسترس عموم نهای آموزشی منتشر کها و حوزههایش را در ایالتیادگیری را بهبود بخشد و نتایج فعالیت

 قرار دهد. 

با تقویت گیرد و ها را نیز در بر میانوادهدر مورد این هدف راهبردی، خآموزش و پرورش وزارت های تالش

برای  خانهاین وزارت. دهدآنها را نیز مورد حمایت قرار میحصیلی فرزندشان، ها در کمک به رشد تتوانایی خانواده

در  نیوالد منابعمراکز و  یمراکز اطالعاتآموزش والدین و های شبکه ازکودکان معلول، همچنان کمک به 

های های مربوط به معلولیت، حمایتاین مراکز موظفند اطالعات و آموزش. حمایت خواهد کرد، سرتاسر آمریکا

را و همچنین اطالعاتی  ،و حقوق ارائه شده توسط سایر قوانین« تیمعلول یآموزش افراد دارا»ارائه شده توسط قانون 

مراکز منابع ها قرار دهند. در اختیار والدین آن ،مورد منابع محلی و ایالتی و ملی برای حمایت از کودکان معلول در

این افراد ممکن است درآمد  ؛برخورداری تمرکز دارند که دارای فرزند معلول هستندوالدین بر افراد منزوی و کم

 انگلیسی ضعیفی برخوردار باشند.  سوادپایینی داشته باشند یا از 

 مؤثر یخارج یها و شرکابرنامه

و ایجاد فرمولی برای تأمین  Title IV-Part Aو  Title Iهای برنامهبا مدیریت  ،ابتدایی و متوسطهآموزش ه ادار

آموزش ه ادار .شودمحسوب می اقداماین مهمترین شرکای ، یکی از هاآن نیازهایبر اساس آموزان دانشه بودج

 1973 یبخشو قانون توان نیمراکز والدکه شامل  ،قانون آموزش افراد معلول یز اجراابخشی ویژه و خدمات توان

سازی های تحصیلی پیادهکمک هزینهه هایی را برای ارائنوآوری و پیشرفت، برنامهه ادار کند.شود، حمایت میمی

ه و برنام یچارتر ارسمده برنامها عبارتند از کنند. این برنامهکرده که به دستیابی به این اهداف راهبردی کمک می

تحصیل زبان انگلیسی ه حقوق شهروندی، اداره علوم تربیتی، اداره ، مؤسسهم ر آخرد .یآموزش و نوآور قاتیتحق

بزرگساالن، نیز در دستیابی به این اهداف راهبردی نقش  آموزش مخصوص شغلی، فنی و هایآموزشه و ادار

 اند. داشته

 یانسانه یسرما یهاراهبرد

کند تا مطمئن های محلی و استفاده از شواهد را تشویق می، نوآوری«شوندمیآموزان موفق دانشه هم» قانون
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 یهاراهبرد، بنابراین آماده هستند. ،کار محیطدانشگاه و انتقال به  یبرا کایآمر آموزان در سرتاسرشود تمام دانش

ند تا تمرکز داربرنامه درونی ناظران  تیظرفه توسعبر  ،کنندیم یبانیپشتراهبردی هدف  نیکه از ا یانسانه یسرما

این ه وزارت آموزش و پروش برای توسعسازی قانون به مؤسسات آموزشی ایالتی و محلی کمک کنند. در پیاده

های کالسی د، آموزشمایکند، آموزش ضمن خدمت را برای معلمان فراهم ن نیزاسنجیباید  ،ظرفیت درونی

شکاف دانشی، مهارتی و ها بتواند این فعالیته ه ایجاد کند تا به واسطهایی را برای توسعبرگزار کند و فرصت

سازی قانون ی را بهبود بخشد و از انتقال و پیادهفن هایکمکه در ارائ مندانکار ییتواناظرفیتی را از بین ببرد و 

  حمایت کند.

ی، به وزارت آموزش و پرورش گذارهیو سرما یزیر، برنامهلیو تحل هیتجز انسانی با انجام ه سرمای راهبرداین 

عمل  سازمان، اهداف و راهبردهای هاراستا با مأموریتهم سو وهمکامالً دهد تمام نیروهای انسانی اطمینان می

 .کنندمی

 بهبود با. بپردازید ۳عالی آموزش ۀدور در آموزشی هایفرصت ۀتوسع به: 2هدف راهبردی  

 و متفکر آگاه، افرادی به را شهروندان ترتیب بدین و دهیدرشد  را اقتصادی هایفرصت نتایج،

 .دهید ارتقا کارآمد

 نتیجه

 از حمایت جهت وزارتخانه هایتالش یتوسعه بر 5 -2تا  1 -2راهبردی  هایاقدام و 2راهبردی هدف

 .دارد تمرکز کارآموزی هایمهارت و عالی آموزش حوزۀ در صرفه به مقرون و دسترس در مبتکرانه، هایروش

عمل  با تمرکز بر مسئله استطاعت مالی، ابتکارهای آموزش عالی، این وزارتخانه رصتعالوه بر پشتیبانی از توسعه ف

 مندیدهد که ضمن بهرهگیرندگان اطمینان خاطر میاین ابتکارات به وام بسیاری در این زمینه به خرج داده است.

تواند در بازپرداخت وام از اطالعاتی که می های درسی آموزش عالی،از بهترین اطالعات ممکن برای انتخاب برنامه

های مالی و تعهدات آموزان درباره کمکاین بخش همچنین به دانش مند شوند.ها کمک کند نیز بهرهبه آن

 توضیحات مناسبی ارائه خواهد داد. بازپرداخت

 ،یابیهای شغلدر راستای ایجاد روش راهای کشوری و موسسات خود ها و حمایت، تالشوزارتخانهاین که 

معطوف کرده، از اهمیت زیادی برخوردار  ،های عالیآموزش عنوان جایگزینی برای گرفتن مدرک تحصیالتهب

مانند معلوالن.  یابی مواجه هستند،ن با موانع شغلهایی که بیش از سایریبه ویژه برای آن دسته از گروه است.

 دهد:دمات زیر را ارائه میاص خخطور به وزارتخانه

                                                           
3 postsecondary 
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 های مبتکرانه و مقرون به صرفه برای دریافت مدرک تحصیلی آموزش عالی به ویژه پشتیبانی از روش

پذیر از طریق:برای اقشار آسیب

o رسند. های تحصیلی که با سرعت بیشتری به پایان میتوسعه برنامه 

o همکاری با صنایع و کارفرمایان 

o اجرا و دسترسی حداقل رساندن موانع به 

 شامل:وزارتخانهگسترده  هایتالشی توسعه ،

o مگانی دربارۀ روند رسانی هآموزان با اطالعها و دانشبهبود شرایط استطاعت مالی تمام خانواده

 های مالی دولتیکمک

o کنندهمینتأهای مین بودجه و مسئولیت، دربارۀ تأدهندگان خدمات آموزشیبرقراری ارتباط با ارائه 

o آموزیدانشسازی در تهسیل بازپرداخت وام سازی کارایی داخلی جهت زمینهادهس 

 کارگیری موارد زیر:تقویت محیط مثبت و امن با به

o ه راهکارهای موثر به پرسنل مدرسهارائ 

o به اخالل در مدارس های جلوگیری از تحقیر، خشونت و اقدامات منجرترویج بهترین روش 

  آموزی فدرال های دانشر کمکو منابع دفت ابزارتوسعه(FSA)با  ، جهت افرایش خدمات به مشتریان

استفاده از:

o ئه خدمات به مشتریشناسایی سازوکارهای جدید برای ارا 

o های بهآموزی فدرال با ارائه پاسخهای دانشهای سیستم کمکطریق بازخورد از برتر رسانیخدمات 

 موقع و دقیق.

 سطح افزایش راستای در هاانجمن و والدین آموزان،دانش آموزشی، سساتمؤ : از1 -2اقدام راهبردی 

 عالقه مورد کارهای به پرداختن و یادگیری کالج، هایدوره رساندن پایان به و کالج به دسترسی

 .کنید حمایت بزرگساالن فنی آموزش و العمرمادام صورت به

 دورۀ هایفرصت از وسیعی طیف به بتوانند هاآن تا است آموزاندانش توانایی پشتیبان اقدام راهبردی این

 مسیرهای ،وزارتخانه تشخیص به. برسانند پایان به را دوره این احسن نحو به و کنند پیدا دسترسی عالی آموزش

اقدام  این تحت تا شد خواهد داده قرار آموزاندانش روی پیش عالی تحصیالت و اشتغال از گوناگونی و متنوع

 شود. میسر آموزدانش زندگی مراحل تمام در هادوره این اتمام و آموزشی هایفرصت این به دسترسیراهبردی، 

 سطح افزایش برای هاآن تا دارد کیدأت آموزش نفعانذی از حمایت بر اقدام راهبردی، این اجراییِ هایسیاست
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 :از عبارتند اصلی هایراهبرد از برخی. کنند تالش مربوطه هایدوره اتمام و عالی آموزش هایفرصت به دسترسی

 الی که در های متنوعی از آموزش عبالقوه مرتبط با فرصت هایخروجیها و ارائه اطالعات درباره هزینه

 آموزان، هم به صورت دیجیتال و هم کاغذی.ها و دانشها قرار دارد؛ به خانوادهدسترس آن

 های موفقیت در دوره دبیرستانافرایش فرصتای به منظور هزینههای کمکتقویت برنامه 

 با هدف موفقیت در دوره دبیرستان رفع موانع غیر ضروری برای دستیابی به مسیرهای آموزش خالقانه 

 تکمیل شوند. های دولت،اولویت کنندۀمنعکسهای تنظیم کیفیت بستهکنندگان متنوع، ذاکرهبا کمک م 

 ون:هایی همچنفعان با راهتقویت روابط ذی 

o ثیرگذاری بر ای و محلی که دسترسی و توانایی تأکارگیری شرکای ملی، منطقهشناسایی و به

 گیرندگان دارند.آموزان، والدین یا وامدانش

o ها جهت افزایش سطح انتشار اطالعات مهم برنامه ،های موجود به عنوان اهرم فشاراستفاده از فرصت

 جیتال.دی ، از طریق ارتباط حضوری یامیان شرکا

o و آموزش همکاری مشترک با شرکا برای  گفتگوی گروهیجلسات ها از طریق ایی فرصتشناس

 مالی فدرال بهبود نظارت نهادی و قابلیت پردازش امور

o تکنولوژی مبتنی بر  طور جمعی در پیشرفتبه ،دهدامکان میها، کنندهمشارکتبه ای که اجرای برنامه

 فضای اینترنت، همکاری کنند. 

o گروهی تشویق  کنندگان را به شرکت در جلسات گفتگویگزاری رویدادهای فصلی که مشارکتبر

های مالی فدرال را به اشتراک این جلسات بهترین اقدامات خود در انجمن کمک ها درکند. آنمی

 گذارند.می

o  آموزان، بر دانش گرفتنبا هدف کنندگان(مشارکتمرتبط با )ایجاد یک کمپین ملی آگاهانه و خالقانه

های مالی و در نتیجه روند کمک رسانی دربارۀهترکردن شرایط اطالعمنظور ببه ،گیرندگانوالدین و وام

 های مرتبط با اخذ وام.گیریبهبود در تصمیم

o العمر خواهد شد. این هدف با انجام اقدامات های امن که منجر به یادگیری مادامپشتیبانی از ترویج محیط

 Clery، تحقیق دربارۀ حقوق شهروندی و تخلف از Title IXهای ه، حصول اطمینان از حمایتگسترد

Act  .است 

o های فنی برای کمک به موسسات، جهت دستیابی به اجرای قوانین مدنی که ارائه کمکOCR  بر آن

 کید دارد.تأ

https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-109shrg30043/pdf/CHRG-109shrg30043.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-109shrg30043/pdf/CHRG-109shrg30043.pdf
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 بر مبتنی هایاستراتژی کارگیریبه و شناسایی در ،آموزشی موسساتنهادها و  : از2 -2اقدام راهبردی 

 صورتبه افراد سازیآماده و آموزشی هایفرصت بهبود برای ،امیدبخش اقدامات سایر یا شواهد

 .کنید حمایت جهانی اقتصاد در رقابت برای آمیزموفقیت

های آموزشی برای نیروی کار موجود و آینده است. همکاری ، مبتنی بر بهبود فرصتاین اقدام راهبردی

شدن  کسب اطمینان از کیفیت تحصیل در دوره متوسطه و آماده برای ،آموزشی با صنایع مختلف موسسات

این بخش تعهد خود را  همچنین الزم استبرای موفقیت در بازار کار ضروری است.  کفایت آموزان به حددانش

و های شغلی های ایالتی و محلی برای ارائه آموزشنهادنسبت به افراد دارای معلولیت حفظ کند و در همین راستا با 

این اقدام  های اجرایی در، همکاری کند. سیاست۴خدمات پشتیبانی مطابق با قانون نوآوری و فرصت نیروی کار

ها های تحصیلی، آموزشی و خدمات پشتیبانی برای نیروی متمرکز است. برخی از آنبر بهبود فرصتراهبردی، 

 عبارتند از:

 ای محلی برای گسترش و مات تحصیلی و حرفهها و ارائه خدهای فنی به ایالتمین بودجه و کمکأت

شغلی و  برنامۀ انتقال به بازار کار، مشاورۀ ،(STEMهای برنامه ی مسیرهای شغلی )از جملهتقویت برنامه

 سایر خدمات حمایتی.

 های آموزش عالیتراتژیاسهای شغلی، آموزش فنی و تهیه و انتشار مدارک در مورد مهارت 

  راهبردهایی از حمایت های غیردولتی برای ها، کارفرمایان و سازمانهای فدرال، ایالتنهادمشارکت با سایر

ترتیب زمینه را برای کند و بدینهای شغلی و خدمات پشتیبانی را یکپارچه میمهارت که تحصیالت، توسعۀ

 آورد.فراهم می STEMهای اشتغال رقابتی در صنایعی که تقاضای باال دارند از جمله زمینه

 تالش رقابتی پارچۀافراد معلول در اشتغال یککارگیری های فنی به کارفرمایانی که برای بهارائه کمک ،

 کنند.می

  ،های آموزش دولتی و محلی و موسسات آموزش عالی بهنهادتشویق به همکاری بیشتر میان کارفرمایان 

از جمله فرصت  ،ی یادگیری مبتنی بر کارهامنظور گسترش، بهبود کیفیت و دسترسی به فرصت

 کارآموزی.

  پشتیبانی از توسعه، ارزیابی و تکثیر الگوهای مقرون به صرفه که موجب بهبود در نتایج تحصیالت عالی و

 . 6ثیر جمعیو الگوهای تأ 5کردن برای موفقیتنهاز جمله استفاده از مدل هزی ؛د شدناشتغال خواه خروجی

 مناسب. هایفرصتدر  ،های دولتی و خصوصیتشویق به مشارکت بخش 

                                                           
4 Workforce Innovation and Opportunity Act 
5 Pay for Success 
6 collective impact models 
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 مسیرهای گسترش یا ایجاد مشغول که هنگامی آموزشی، موسسات و هانهاد از: ۳ -2هبردی اقدام را

 اینجا در. کنید حمایت ،هستند تحصیلی رشتۀ با مرتبط مشاغل زمینه در صرفه به مقرون و مبتکرانه

 مدرک ارائه یا عالی آموزش تحصیلی مدرک ارائه با که است مشاغلی مرتبط، مشاغل از منظور

 .شوندمی واگذار کارآموزی

صرفه است که درنهایت منجر به این هدف استراتژیک متمرکز بر مسیرهای آموزشی مبتکرانه و مقرون به

و  هاآموزان و دانشجویان با آژانسشود. همکاری دانشکرده با مشاغل کیفی میافزایش تعداد شهروندان تحصیل

طور مداوم در حال تغییر است، ها به منظور رقابت در اقتصاد جهانی که بهموسسات آموزشی برای بهبود توانایی آن

های موجود که های جدید یا گسترش برنامهای برخوردار است. این همکاری از طریق ایجاد برنامهاز اهمیت ویژه

جا منظور از مشاغل مرتبط، مشاغلی گیرد. در اینورد شکل میآامکان واگذاری مشاغل مرتبط به افراد را فراهم می

و آمادگی برای ورود به بازار کار،  است که با ارائه مدرک تحصیلی آموزش عالی یا گواهی تسلط بر مهارت

نفعان آموزش برای ایجاد یا های اجرایی این هدف استراتژیک بر مشارکت با ذیسیاست شوند.واگذار می

شوند متمرکز است. ای منجر به هدایت به سوی مشاغل کیفی میبه صرفه ای مبتکرانه و مقرونگسترش مسیره

 ها عبارتند از:برخی از این سیاست

 هایی که دسترسی به ها و برنامهتوسعه، ارزیابی و تکرار روشهای فنی برای مین بودجه و منابع کمکتأ

 د.ندهمسیرهای آموزشی و شغلی مناسب را گسترش می

 ای کارل دی حرفهو قانون آموزش فنی 7های فنی مبتنی بر قانون نوآوری و فرصت نیروی کارارائه کمک

 های فنی و حمایت از آموزش بزرگساالن.برای پشتیبانی از اشتغال مطلوب، کمک 8پرکینز

 کیفی و کسب گواهی هایی که باعث کاهش هزینه و تسریع در زمان الزم برای ها و برنامهترویج سیاست

، 9صالحیتمثل هدایت شغلی و تحصیلی، آموزش مبتنی بر ؛ شودهای قابل عرضه در بازار میمهارت توسعۀ

و  ، کارآموزیکارآموزش مبتنی بر ، موسساتنامه انتقالی در سطح کشور و ، توافق10نام دوگانهثبت

 ها ممکن است از طریق مسیرهای زیر میسر شود:. اینپزشکی اصالحات آموزش

o ریزی آموزش عالی و حمایت از گسترش کیفیت های دولتی و محلی برای ارتقای برنامهتشویق نهاد

 ها و تسریع در کسب گواهی نام دوگانه برای کاهش هزینهثبت

o به تمام  موسساتهای نویدبخش در سطح منطقه، ایالت و استفاده از ارتباطات وزارتخانه برای ارائه روش

                                                           
7 Workforce Innovation and Opportunity Act 
8 Carl D. Perkins Career and Technical Education Act 
9 competency-based education 
10 dual enrollment 
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 مورد نیاز ایشان هایلبقامخاطبان مربوطه در 

 قانون  و 11در قانون آموزش عالیی بر اساس روندهای مذاکره که موانع قانونرفع های شجستجوی رو

 ، آمده است.12های اداریرویه

 های غیردولتی برای افزایش سطح دسترسی وهای فدرال، کارفرمایان و سازماننهاد مشارکت با سایر 

های قابل عرضه در بازار و های شغلی که منجر به ایجاد مهارتمهارتمشارکت در آموزش و توسعه 

 کسب مدارک کیفی آموزش عالی خواهد شد.

 های آزمایشی موجود یا جدید از طریق:کاوش در موقعیت 

o ها توان به وسیله آنآزمایشی که در حال حاضر وجود دارند و می مبتکرانۀهای استفاده از موقعیت

که به پرداخت ، Title-IV ذیل قانون مشارکت موسسات نونی و نظارتی را برایخشی انعطاف قااثرب

 ارزیابی کرد. ،دپردازمی آموزیهزینه دانشکمک

o  ته، آموزش مبتنی بر های گذشنام دوگانه، ارزیابی آموزشمانند ثبت ،فعلی تجارببررسی نتایج

برای کشف  های نوآورانه،مشارکتزشی از طریق ، ارزیابی مستقیم و محدود کیفیت آموصالحیت

هایی که پتانسیل سوددهی به تمام موسسات آموزش عالی و تغییرات در مقررات و اساسنامه

 دارند.را ها آموزان آندانش

 آموزاندانش به کمک چرخه طول در مشتریان خدمات کیفیت : بهبود۴ -2اقدام راهبردی 

آموزان، والدین، در اختیار دانش وزارتخانهشده به مشتریان که از سوی  بر خدمات ارائهاقدام راهبردی این 

 ،رسانی به مشتریان خودبرای بهبود نحوه خدمات وزارتخانهمتمرکز است.  ،گیردگیرندگان و موسسات قرار میوام

در همین راستا این و دهی خود را مدرن کند وام کند تا خدماتی موجود استفاده میهاها و ظرفیتاز بهترین ایده

دهد. تمرکز این بخش بر بهبود قرار می آموزی فدرال،های دانشوام ها برای استفاده ازها به آمریکاییظرفیت

های ارتباطی خواهد های مدرن و کانالطریق فناوری رسی ازتخدمات مشتریان مانند بهبود در سطح سرعت و دس

هزینه  به رشد سهام کمک ازشی جهان را که قادر به حفظ مدیریت روبهترین محیط خدماتی و پرد وزارتخانهبود. 

رسانی ژیک بر بهبود کلی اطالعهای اجرایی این هدف استراتآموزی فدرال است ارائه خواهد کرد. سیاستدانش

 هاها برای درک تعهداتشان است. برخی از این سیاستگنندگان وامو کمک به دریافت FSAهای باره برنامهدر

 عبارتند از:  

 موزش و ابزار برای کمک به موسسات آموزش عالی به منظور درک بهتر ارتقای سطح دسترسی، آ

                                                           
11 Higher Education Act 
12 Administrative Procedures Act 
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 HEAها  و الزامات تحت مسئولیت

 آموزان ای و دانشهای تبلیغاتی هدفمند با هدف افزایش دسترسی و آگاهی موسسات حاشیههدایت کمپین

 ای فدرالهزینههای کمکز برنامهاقلیت ا

 رسانی تقویت و اصالح سیستم پیامFSA های مواجهه عمومی در وب سایت اصلی به مشتریان با بهبود روش

 د. شونفعان هدایت میخرج ذی مشتریان و تحلیلکه با استفاده از  13آن

 نفعان مشارکت با ذیFSAنهادهای ها، ایالتهای جامعۀ محلیها، گروهدر دبیرستان ، شامل مشاوران راهنما ،

 .FSAهای غیرانتفاعی برای بهبود در درک، طراحی و ارائه اطالعات و ابزارهای دولتی و گروه

 قابل بازپرداخت هایگزینه و مرتبط ابزارهای موقع،به و دقیق اطالعات ارائه : با5 -2اقدام راهبردی 

 .دهید افزایش فدرال آموزیدانش هایوام بازپرداخت در را والدین و آموزاندانش توانایی کنترل،

 وزارتخانهاست. این  FSAاز طریق  ،نفعانبا ذی وزارتخانهتعامل  نبال بهبود نحوۀبه د این اقدام راهبردی

برای بازپرداخت وام را آموزان و والدین های پیش روی دانشبتوان گزینه تاسازوکاری تببین خواهد کرد 

اقدام های اجرایی این اخذ گواهی آموزش عالی پیگیری کرد. سیاست ۀبعد و طول دورآموزی فدرال در قبل، دانش

آموزان و والدین در بازپرداخت وام بر تهیه ابزارها و اطالعات الزم برای افزایش توانایی دانشراهبردی 

 ها عبارتند از:آموزی فدرال متمرکز است. برخی از این سیاستدانش

 دهد اطالعات مربوط به آموزان امکان میهای از پیش موجود که به دانشدرباره ممانعت یایجاد چارچوب

ها، وام به آن، مشاوره و راهنمایی دربارۀ ها و درآمدهای مربوطی مرتبط با کالج و هزینههای بالقوهگزینه

 کنند.ها دسترسی پیدا آن گیرنده را درک و بههای بازپرداخت وام و مزایای وامگزینه

 گرفتن مسئوالنهموزس عالی و ترویج وامهای افزایش دسترسی به آحمایت از سیاست 

 دهد اطالعات دقیق زمان مناسب تکمیل فرم ایجاد محیط خدماتی مدرن که به مشتریان امکان می

رسانی های متعدد خدمتدهی و گزینهصورت رایگان، خدمات وامآموزی از فدرال بهدرخواست وام دانش

 کسب کنند.را ه مشتری ب

 رسانی هدفمند برای گسترش ارزان قیمت به منظور ایجاد ارتباطات گسترده و اطالع اجرای یک روش

 آموزان و مشتریان.و بهبود ارتباط با دانش FSAدسترسی 

 مؤثر یخارج یها و شرکابرنامه

 ن داخلی شامل موارد زیر هستند:نفعاگیرد. ذیمی نفعان داخلی و خارجی را در برذی این اقدام راهبردی

                                                           
13 StudentAid.gov 
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 دفتر معاونت وزیر 

 ر آموزش تحصیالت عالیدفت 

 آموزی فدرالهای دانشدفتر کمک 

 دفتر شغلی، فنی و آموزش بزرگساالن 

 دفتر آموزش ویژه و خدمات توانبخشی 

 مرکز ملی آمار آموزشی 

 هاریزی، ارزیابی و توسعه سیاستدفتر برنامه 

 دفتر حقوق مدنی 

 شامل موارد زیر هستند:خارجی  ینفعان آموزشذیبرخی از 

 های کالجانجمن 

 های کارآموزیانجمن 

 های دانشگاهیسیستم 

 های صنفیانجمن 

 آموزیهای دانشتشکل 

 ای دولتیهای توانبخشی حرفهنهاد 

 های اجرایی آموزش عالی دولتیسازمان 

 یانسانه یسرما یهاراهبرد

است ایجاد یک تیم بسیار ماهر از متخصصان آموزشی  نیازمند راهبردیاین هدف  های سرمایه انسانیسیاست

فرصت اقتصادی برای تمام افراد فراهم شود. برای ایجاد این ظرفیت، کنند تا که به طور هماهنگ با یکدیگر کار 

 کارهای زیر را انجام خواهد داد: وزارتخانه

 های د، اجرا و حفظ استراتژیبا ایجا ،د چشمگیربخشی به نیروی کار با عملکروالهام به کارگیری، توسعه

 کنند.هایی خواهند داشت که اهداف  ماموریت را پشتیبانی میفعالیت مؤثر. این نیروها مدیریتی

  برای دستیابی به اهداف ماموریتها در مسیری باز و شفاف نهادایجاد ارتباط برای تسهیل همکاری بین 

جهت پرورش فرهنگ تعامل و همکاری و همچنین توسعه  وزارتخانهاز تعهد  ،های سرمایه انسانیاین سیاست

 کند.گرا و با عملکرد باال پشتیبانی مینیروهای کار متنوع، نتیجه
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 مدیریت طریق از آموزشی هایداده از استفاده و دسترسی کیفیت، تقویت: ۳هدف راهبردی 

 خصوصی حریم و شفافیت سطح افزایش و بهتر

 تمرکز آموزش در هاداده بر مبتنی گیریتصمیم تقویت بر 3-3تا  1-3های راهبردی اقدام و 3 راهبردی هدف

 دسترسی و مدیریتی هایروش آموزان،دانش خصوصی حریم از حفاظت ضمن که ندهست آن بر اهداف این. دارند

 و نفعانذی دسترسی خصوصی، حریم از حفاظت ضمن است متعهد وزارتخانه. بخشند بهبود را آموزشی هایداده به

 کمک آموزشی نفعانذی سایر و وزارتخانه به بهبود این. ببخشد بهبود مهم و معنادار اطالعات به را کارکنان

 اختیار در را محلی مناطق و هاایالت ،جوامع محلی سوی از آگاهانه گیریتصمیم برای الزم اطالعات تا کندمی

 اعتنا قابل و صحت از اطمینان به وزارتخانه هایداده چرخه مدیریت کیفیت و هاچارچوب تقویت. دهد قرار مردم

 . کندمی کمک گیریتصمیم برای استفاده مورد هایداده بودن

 هایداده پشتیبانی ظرفیت و آن هایداده چرخه وزارتخانه، مدیریتی دیتاهای: 1 -۳اقدام راهبردی 

 .شود داده بهبود آموزشی

 وزارتخانهها و ظرفیت داخلی، از سوی هایی که مبتنی بر چارچوب مدیریت دادهبر داده راهبردیاین اقدام 

ها، ها، سیاستها شامل توسعه، اجرا و نظارت بر برنامهمتمرکز است. مدیریت داده ،شودآوری و ایجاد میجمع

دهد. ها را کنترل و افزایش میگذاریسرمایهکنندۀ ارزیابیها و اطالعات هایی است که ارزش دادهها و روشنقشه

سازی کیفیت و های مورد استفاده برای بهینهها و رویهها، روشن کردن نقشهدف اصلی از بهبود مدیریت داده

را در راستای گسترش  وزارتخانههای کند، فعالیتهایی که این هدف را دنبال میاست. استراتژی هایکپارچگی داده

جوامع والدین،  ،های مهمی حاصل شود. در نتیجهکند تا پیشرفتظرفیت نیروی کار ماهر هدایت میو حمایت از 

گیری آگاهانه برای ها جهت تصمیمتمایل بیشتری به استفاده از داده وزارتخانهو شرکای محلی و ایالتی  محلی

و همچنین  وزارتخانههای یت دادههای اجرایی برای پشتیبانی از بهبود مدیرسیاستفرزندان خود خواهند داشت. 

شامل موراد زیر است که با نقاط عطف کوتاه  ،های آموزشیکیفیت و مقررات مورد نظر برای پشتیبانی از داده

 مدت و بلند مدت همراه است:

 به منظور تسهیل در استفاده  ،های وزارتخانهدر تمامی بخش ،ایجاد نیروی کار بسیار ماهر از متخصصان داده

 ها.ها و استفاده دقیق و مناسب از آناز داده

o یک از متخصصین برای هرهای آموزشی مبتنی بر نقش تدوین دوره 

o طور مداوم به ،های آموزشی جدیدافزایش درصد شرکت دفاتر مختلف وزارتخانه در برنامه 

 پارچگی آنسودمندی و یک سنجی، عینیت،زمان یت،با ارزیابی کیف ،بهبود مدیریت چرخه داده وزارتخانه 
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o ها، از جمله مزایای هایی در ساختار سازمانی وزارتخانه باشید که عملکرد بهتر دادهشرفتیبه دنبال پ

 باشد. های متمرکز را به دنبال داشتهبالقوه در عملکرد بیشتر مدیریت داده

o ید.دهها را بهبود های مرتبط با مدیریت دادهماییو راهنرسانی داخلی ژی داده، پیاماز طریق تیم استرات 

o گیرید.  را به کار های وزارتخانه ها و منابع مدیریت داده برای تقویت انتشار دادهبهترین شیوه 

o ها و ابزارهای های آموزشی و اسناد مرتبط به آن، حلقهبرای درک بهتر مسائل مرتبط با کیفیت داده

 بازخورد ایجاد کنید.

o ها استفاده شده برای مدیریت دادههای شناختههای خود از بهترین روشتعداد دفاتری را که در برنامه

 کنند افزایش دهید.می

 جامعه و وزارتخانه در را آموزشی هایداده شفافیت و شخصی حریم از محافظت: 2 -۳اقدام راهبردی 

 .دهید توسعه آموزشی

پردازد. این ب هاگذاریها و سیاستبه ارزیابی برنامه ،هابیشتر از داده استفادۀ آن است تا بابر این اقدام راهبردی 

آموزشی همراه است.  و کل جامعۀ وزارتخانهها در حفاظت از حریم شخصی و شفافیت داده هدف با توسعۀ

به شرح زیر است که دارای نقاط  ،حریم شخصی و شفافیت آموزشی های اجرایی در پشتیبانی از توسعۀسیاست

 باشد:مدت و بلندمدت میعطف کوتاه

 های داده از شرکای خارجی روش های آموزشی و شفافیتبرای توسعه حریم خصوصی، امنیت داده

 حمایت کنید.

o آموزان و امنیت نشهای منطبق بر آن، حریم خصوصی دارسانی و اجرای تالشبا افزایش اقدامات اطالع

 توسعه دهید. را در مؤسسات آموزش عالیها داده

o ها و انطباق با آن یهاعملکرد داده تیشفاف یرا برامحلی  یآموزش نهاد هاییتاز وب سا یانمونه

 .دی، مرور کنهنگام قرارداد با شخص ثالث ،فدرال یخصوص میحر نیقوان

 آموزان.حریم شخصی دانش های فنی مرتبط بابهبود کارایی اداری وزارتخانه، اجرای قانون و مساعدت 

o 1۴اطمینان از اجرای به موقع حقوق آموزشی و شخصی خانواده 

o حقوق آموزشی و شخصی خانواده موقع تصمیمات سیاستاطمینان از اجرای به 

o آموزرسانی فنی به موقع در زمینه حریم شخصی دانشاطمینان از کمک 

                                                           
14 Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) 
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 به دسترسی آموزشی، جامعۀ و وزارتخانه در آگاهانه گیریتصمیم منظور به: ۳ -۳اقدام راهبردی 

 .دهید افزایش را آن از استفاده و آموزشی هایداده

ها و دسترسی به های آموزشی در تمامی سطوح و بهبود روشبر افزایش دسترسی به داده این اقدام راهبردی

و  وزارتخانهگیری از سوی یممنظور تصم های آموزشی، بهابزارهای الزم برای پشتیبانی از استفاده مناسبِ داده

های های اجرایی در راستای پشتیبانی از حداکثر میزان دسترسی به دادهاین سیاست نفعان آموزشی تمرکز دارد.ذی

 شود:مدت و بلندمدت میشامل موارد زیر با نقاط عطف کوتاه ها است وب از آنمناس آموزشی و استفاده

 های آموزشی و تحلیل، تصور، تفسیر و نمایش این دستیابی به داده هایی برایسازی روشتوسعه و پیاده

 ها به منظور پشتیبانی از تصیمات آگاهانه:داده

o ها و استفاده کارمندان وزارتخانه را برای افزایش قابلیت دسترسی به داده های فنی و فرایندیزیرساخت

 توسعه دهید. ها،وزارتخانه از آن

o دسترسی  ، شناسایی و زمینۀها در وزارتخانهگیری مبتنی بر دادهی برقراری تصمیمنیاز برا ابزارهای مورد

 ها را ایجاد کنید. به آن

o شناسایی  کید دارند،تأ گیری مبتنی بر داده در وزارتخانههایی را که بر تصمیمها و روشها، رویهسیاست

 ها را توسعه و آموزش دهید.کنید و آن

  های از طریق در دسترس قرارگرفتن این اسناد در فرم ،وزارتخانههای برای انتشار داده هاروشایجاد بهترین

ها شامل موارد زیر شود. این روشمهیا می 508 رضایت کاربرد پسند، مناسب مخاطب و سازگار با فرم

 است: 

o ها و استفاده ادهسازی سطح دسترسی به دمنظور سادهاصالح ارتباطات دو طرفه میان مردم و وزارتخانه به

 ها از آن

o های آموزشی برای شرکای خارجیهای فنی برای افزایش قابلیت دسترسی به دادهتوسعه کمک 

o  ها تر به دادهبرای افزایش دسترسی مخاطبان گسترده آزادهای دادهزمینهشناسایی 

o ایجاد الزامات برای گسترش یک فضای متمرکز به منظور میزبانی وب 

 های آموزشی حمایت کنید.قابلیت دسترسی، کیفیت و استفاده از داده افزایشجی برای از شرکای خار 

o های وزارتخانه حمایت کنید.نفعان خارجی برای استفاده از دادهاز ذی 

o نفعان خارجی اطالعات ذی ،هاهای مبتنی بر دادهگیریهای آموزشی و افزایش تصیمبرای استفاده از داده

 را شناسایی کنید و در جلسات ارائه دهید.
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 مؤثر یخارج یها و شرکابرنامه

 و محلی و ایالتی شرکای همچنین و وزارتخانه هایبرنامه و دفاتر تمامی که است مقطعی هدف یک ،این

 .دهدمی قرار ثیرتأ تحت را آموزشی نفعانذی

 یانسانه یسرما یهاراهبرد

ها متمرکز بر ایجاد یک نیروی کار بسیار ماهر در زمینه داده راهبردی،این هدف  های سرمایه انسانیسیاست

 وزارتخانههای رو به رشد مین نیازها و فرصتو تخصص الزم برای تأمجهز به دانش، توانایی فنی  ،. این نیرواست

برای رسیدن  ،ها و ابزارهای اجراییویهها، راست. تدوین و اجرای یک برنامه آموزشی مبتنی بر سیاست

 بایست:می وزارتخانه ،ضروری است. برای ایجاد این ظرفیت راهبردیآمیز به این هدف موفقیت

 ،های حیاتی عملیاتی در تمامی لی برای ایجاد اولویتیهای تکمآموزش و سایر فرصت در زمینه تحصیل

 گذاری کند.ها، سرمایهدقیق و مناسب از دادهاستفاده منظور تسهیل در های وزارتخانه بهبخش

 های آموزشی را برای متخصصان داده و کارکنان تخصصی در سطوح مختلف شناسایی کند.برنامه 

  ،بازنمایی کنید و امکان شناسایی، ایجادها را های خالقانه سازماندانش موسسات و ایدهبینش و تجربیات ،

 هم کند.به اشتراک گذاشتن اثربخش آن را فرا

 شده، تولید شده یا آوریارتباط میان متخصصین داده و دیتاهای جمع کههای پاسخگویی شناسایی مکانیسم

 کند.ی برقرار میموثررا به شکل شده گذاشتهاشتراکبه

 د.دهکنند افزایش میی آموزشی شرکت میهاهای وزارتخانه را که در دورهتعداد یا درصد متخصصین داده 

 های خود های عملکردی خود اقدام به اجرای مسئولیتبر اساس برنامه را که د متخصصین دادهدرص تعداد یا

 د.، افزایش دهکنندمی

 .کنید اصالح را وزارتخانه پذیریمسئولیت و کارایی اثربخشی،: ۴هدف راهبردی 

 مادی، فیزیکی،منابع  جمله از دیگری منایع به بلکه ،ما انسانی سرمایه به تنها نه ،ما وزارتخانه سازمانی ظرفیت

 وزارتخانه روند توسعه بر ۴-۴تا  1-۴های راهبردی اقدام و ۴ راهبردی هدف. است متکی اطالعاتی و اقتصادی

 ،هدف این به دستیابی. هاآن اصالح یا جایگزینی لغو، لزوم صورت در و مقررات بررسی مانندمتمرکز است، 

 ایجاد از جلوگیری مشاغل، حذف موجب که را مقرراتی و بردمی بین زا را اثربی یا غیرضروری منسوخ، مقررات

 اصالح و جایگزین لغو، شود،می قرارداد طرفین به ناخواسته هزینه تحمیل یا سود از بیش هزینه تحمیل شغل،

 ایجادرا  باال عملکرد با سازمانی ریسک مدیریت فرآیند فدرال، کارمندان نظرسنجی نمرات بهبود ضمن و کندمی

 .کرد خواهد



25 

 

 از یا بهبود جهت تالش و گیروقت هایسیاست و فرآیندها  مقررات، شناسایی با: 1 -۴اقدام راهبردی 

 بار از و کنید آموزشی سساتؤم نظارتی مقررات به ،دهندگانتامالی از حفاظت ضمن ها،آن بردن بین

 .بکاهیدآنها  مسئولیت

از جمله مواردی که در روند  ،گیریهای سنگین و بهبود فرآیندهای تصمیمبا کاهش نظارت اقدام راهبردیاین 

کند تا بتواند بهتر از ثیر دارد، به وزارتخانه میأت ،گیرندهها بر وامگزارشهای مالی، قراردادها و اعطای کمک

ای کاری را فض ،های داخلیوندرسانی کند. این کاهش مسئولیت و تالش برای ایجاد سهولت در رخدمات ،گذشته

های اجرایی که بر سیاستخدمات بهتری به مردم ارائه دهد. دهد اجازه می وزارتخانهو به کند کارآمدتر می

 شود:شامل موارد زیر می ،دندار گیرندگان تمرکزسازی روندها و کاهش بار مسئولیت وامساده

 های افزایش کاریو شناسایی فرصت لیهای داخفرآیندهای داخلی با مرور های تراکنشکاهش هزینه 

 مشترک مانند روند استخدامهای فدرال برای بهبود روندهای نهادهای همکاری با سایر شناسایی فرصت 

 لغو، جایگزینی یا اصالح مقررات  در صورت لزوم استفاده از کارگروه اصالح مقررات برای شناسایی و

برد یا از ایجاد مشاغل مقرراتی که مشاغل را از بین می) یا ناکارآمدغیرضرروی  منسوخ، ناسازگار،

اند و یا دیگر عملی نیستند تکیه کند یا بر دستورات اجرایی که لغو یا اساسا اصالح شدهجلوگیری می

 .(کنندمی

 .کنید مدیریت و نظارت ارزیابی، شناسایی، را گذاریسرمایه با مرتبط : خطرات2 -۴اقدام راهبردی 

ثرتر وزارتخانه متمرکز ؤبر عملکرد م ،مدیریت ریسک سازمانیهای قوی با ایجاد روشاین اقدام راهبردی 

شود. وزارتخانه با ادغام فرآیندهای موجود مدیریت ریسک و گنجاندن ریسک به عنوان یک عنصر اصلی در می

کند. ود را تقویت میریسک سازمانی خمدیریت گیری روزمره و استراتژیک، اجرای های مهم تصمیمکلیه فعالیت

تمرکز بیشتر بر خطرهایی که وزارتخانه با آن  ودهد را توسعه می آگاهیک فرهنگ ریسکوزارتخانه همچنین ی

 موریتأانجام م ها برثیرگذاری این ریسکأهای آزاد در مورد چگونگی تکند و بحثرو است را تسهیل میهروب

ای اجرایی هسیاستکند. ک سطح قابل قبول تقویت میتا یرا برای کاهش خطر  و همسو بودن منابع وزارتخانه

متمرکز است. نقاط  وزارتخانهدر تمام مدیریت ریسک سازمانی، های قوی بر اجرای رویه برای این اقدام راهبردی

 شوند:عطف کوتاه مدت و بلند مدت شامل موارد زیر می

  های موجود مدیریت، مناسب در وزارتخانه که از فعالیت مدیریت ریسک سازمانیاجرای یک چارچوب

 فرآیندها و نهادهای حاکمیتی بهره ببرد.

o ًروزرسانی کنید.به پروفایل ریسک را مرتبا 
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o .صاحبان ریسک را شناسایی کنید 

o های کاهش ریسک را تدوین کنید.برنامه 

 ور آشکار مورد بحث قرار گیرند.طها بهها و پاسخ آنآگاه ایجاد کنید که در آن ریسکریسک فرهنگ 

o های ارتباطی )از باال به پایین/ پایین به باال( را توسعه دهید.استراتژی 

o  کنترل داخل وزارتخانه ادغام کنید. با برنامۀ رامدیریت ریسک سازمانی 

  استای دستیابی به نقشه راهبردیدر ر گذاریسرمایههای ریسک هماهنگ و یکپارچهمدیریت 

o  های اصلی مدیریتی )از جمله موارد شناسایی شده توسط دفتر بازرس کل( و برای رفع چالشاقدامات

 های کاهش ریسک را یکپارچه کنید.برنامه

o بگیرید. نظر را در گذاریسرمایه هایدر تخصیص منابع، ریسک 

o همسو با عملکردهای اصلی  یهای اجرایراهبردو  1-۴ اقدام راهبردیهای مرتبط با بین ریسک

 واضح ایجاد کنید. ارتباط ،وزارتخانه

 امنیت ها،داده و هاسیستم اطالعات، فناوری هایزیرساخت از حمایت افزایش با: ۳ -۴اقدام راهبردی 

 .کنید تقویت را وزارتخانه سایبری

 ،وزارتخانههای فناوری اطالعات ها و دادهها، سیستمبر تقویت حمایت از زیرساخت این هدف اقدام راهبردی

متمرکز است. بهبود امنیت سایبری یکی از عوامل اصلی در  ،برای افزایش توانایی کارمندان در انجام وظایف خود

کند تا بنیادی محکم برای به شما کمک می های این بخش خواهد بود وو دادهها ظت سیستمااطمینان از حف

بر تقویت امنیت  اقدام راهبردی،اجرایی در این  هایسیاست ایجاد کنید. وزارتخانههای فناوری اطالعات زیرساخت

مدت و و نقاط عطف کوتاهمتمرکز است  ،داده اخت فناوری اطالعات و مدیریت چرخۀیرسز، وزارتخانهسایبری 

 :است مدت آن به شرح زیربلند

  در  های آموزشی به مشتریانایمن فرصت ارائۀاجرای خدمات امنیت سایبری برای افزایش توانایی

 رود.چه انتظار میها و تجربه آنعاملسیستم

 با قابلیت نظارت مستمر بر خطرها و محافظت از  ،فراهم کردن امنیت سایبری با بازدهی کامل و بسیار مقاوم

 ها و اطالعاتسیستم

 های ارتباطی برای بهبود وضعیت امنیت سایبری و ارائه خدمات وزارتخانهگسترش برنامه 

  ها و جهت دستیابی، حفظ، توسعه و ارتقای تخصص ،محور برای نیروی کاررنامۀ توسعهیک باستفاده از

 فع کمبود نیروی کار امنیت سایبریبا ر ،های مهممهارت

 طور توانند بههای وزارتخانه میکه سیستمیدات سایبری برای اطمینان از اینهای اطالعاتی تهدافزایش قابلیت
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 ند.اسخ دهند و اطالعات را بازیابی نمایها پبه آن شناسایی کنند، سایبری راموثری حمالت پیچیدۀ 

 ها در ارتقای امنیت سایبری و حفظ امنیت بیشتر وزارتخانهنقش آن دربارۀ آموزش کارمندان وزارتخانه 

 آمادگی و درگیر شدن پاسخگویی، و ایحرفه توسعه اقدامات از استفاده با: ۴ -۴اقدام راهبردی 

 .ببخشید بهبود را وزارتخانه کار نیروی

کاری و عملکرد  کنان متمرکز است، بنابراین درگیر شدناثربخشی کار حداکثر کردنبر  اقدام راهبردیاین 

کند و اقدامات مبتنی بر های رشد را برای کارکنان فراهم میفرصت وزارتخانهبخشد. نیروی کار را بهبود می

بر  اقدام راهبردیهای اجرایی این سیاست. دهدها انجام میدر کارها درگیر شدن آنپاسخگویی را برای کمک به 

 شوند:ایجاد نیروی کار متعهد و پاسخگو متمرکز است. نقاط عطف کوتاه مدت و بلند مدت شامل موارد زیر می

  های های روزمره و فعالیتسازی مشارکت کارمندان در عملیاتارتباط داخلی برای یکپارچهیک راهبرد

 حی تدوین کنید.اصال

 ءهای الزم برای ارتقاای را برای ایجاد نیروی کار بسیار درگیر و آماده، با مهارتهای توسعه حرفهفرصت 

 موریت فراهم کنید.دستیابی به بیانیۀ مأ

 ریزی برای اجرای فاز داوطلبانه بازنشستگی پیش ریزی برای جانشینی را تقویت کنید، از جمله برنامهبرنامه

های متناسب با مجموعه مهارت ،هامنظور بازسازی موقعیتموعد و اعطای مشوق برای جدایی داوطلبانه بهاز 

 نیاز  مورد

 دارند فعال فردی توسعه هایبرنامه مدیران و سرپرستان که کنید حاصل اطمینان. 

 ی در گیرندازههای عملکرد سرپرست و مدیر شامل یک عنصر حیاتی قابل ااطمینان حاصل کنید که برنامه

 تعامل کارمندان و نتایجی برای بهبود مشارکت کارمندان باشند. ارتباط با

 های مهم کارمندان ایجاد کنید:یک استراتژی هدفمند برای حفظ و استفاده از مجموعه مهارت 

o  ،های آموزش متقابل و تغییر کاربری را توسعه دهید.راهبردهمزمان با تالش برای کاهش نیروی فدرال 

o های شغلی مهم انجام دهید.ارزیابی نیازهای آموزشی را برای تمام مجموعه 

  سازمانی را تدوین و اجرا کنید. سالمتسیستم اطالعاتی 

 مؤثر یخارج یها و شرکابرنامه

 ،OMB شامل که گیردمی بر در را آن نظر زیر خارجی شرکای و وزارتخانه دفاتر تمامی راهبردی، هدف این

 .است فدرال هاینهاد سایر و پرسنل مدیریت دفتر
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 یانسانه یسرما یهاراهبرد

پشتیبانی  ،وزارتخانهرا با تمرکز بر تسهیل و بهبود فرآیندهای راهبردی هدف این های سرمایه انسانی، سیاست

کند که برای داشتن یک فضای کار کارآمدتر، توسعه فرهنگ آگاه از ریسک، بهبود عملکرد کارکنان و می

 دهد: اقدامات زیر را انجام می وزارتخانه ،ایجاد نیروی کار بسیار موثر و متعهد است. برای ایجاد این طرح توسعه

 کارگیری های جدید و پیشرفته و بهتوانایی ا وهرکنان جهت کسب دانش، مهارتاختصاص منابع به کا

 محور.آموزشی و توسعهها و همچنین پیشرفت در سازمان از طریق فعالیتآن

 های ها و همکاری در توسعه و اجرای فرایندها و رویهها، پرورش خالقیتگذاری بهترین روشبه اشتراک

 جدید برای بهبود عملکرد فردی و سازمانی.

 های رویبخشی به کارکنان برای دستیابی به پیشها و الهامی سازمانی، اجرا و ابالغ آنهابررسی پیشرفت

 طور منظم و مداوم.گیری در عملکردشان بهچشمگیر، پایدار و قابل اندازه

 برآیند کار. وری و توسعۀش عملکردها برای بهرهآوری، تحلیل و بررسی گزارجمع 

 دادن منظم به  اساس تمایزبخشی میان سطوح عملکرد کارکنان، بازخوردسازی یک سیستم مدیریتی بر پیاده

 کارمندان و پیوند عملکرد فردی با اهداف سازمانی. 

 مسیر آینده

کیفیت باال دارند. با آنکه زشی نقش کلیدی در ارائه آموزش باسسات آمومناطق مدارس و مؤها، ایالت

اما این بخش به  ،تحصیلی را ندارد هایخروجیثیرگذاری بر تمام أمحدود است و قابلیت ت وزارتخانهاختیارات 

های الزم برای سسات آموزشی متعهد است تا بتوانند در کسب مهارتؤمدارس و ممناطق ها، حمایت از ایالت

های آموزش عالی و انتقال به نیروی کار را در آموزان کمک کنند و سپس فرصتموفقیت در مدرسه به دانش

 ها قرار دهند.ناختیار آ

های آموزشی ایالتی و نهاددهد، ظرفیت ثیر قرار میأترا تحت راهبردی ۀیکی از عوامل دیگری که این برنام

بایست نیازهای نیروی کار خود را در نظر ها میمحلی است. با پذیرش مسئولیت مدیریت برنامه، این سازمان

های تحصیلی نیازها و هزینه ،ها رو به انقباض هستندکه بودجهبگیرند. عالوه بر این در شرایط اقتصادی کنونی 

آموزان آموزان در حال افزایش است. با توجه به محدودیت منابع مالی، گسترش خدمات و پشتیبانی از دانشدانش

ها کماکان یک چالش خواهد بود. از طرف دیگر تفاوت در دسترسی به مین سالمت آنأجهت رفع نیازها و ت

آموزان دانش همهرسانی به مسائل چالش برانگیزی در مسیر خدمت ،و منابع در سطح ایالت و سطوح محلیبودجه 

عوامل برای رسیدگی به  وزارتخانه راهبردی، در طول اجرای این برنامۀ کند.پذیر ایجاد میسیباز جمله اقشار آ
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 است. سسات ایجاد کردهؤموثر خارجی، بخش کمک فنی و همکاری با م

نفعان هدفمند و ارتباط با مدیران و ذی راهبردیهر سه ماه یک بار روند بررسی عملکردها، ابتکارات  زارتخانهو

ادامه خواهد داد. راهبردی ها جهت دستیابی به اهداف و نتایج تعامل پیشرفت و توسعۀ آموزشی را برای ارزیابی

برای های آموخته شده ها و استفاده از درسدادهبررسی های مستمر ارزیابی عملکرد، پیشرفت مداوم، به چرخه

های این گروه است تا پشتیبانی از فرهنگ پیشرفت مداوم، در قلب تالشیک ها بستگی دارد. تقویت بهبود روش

آموزان آوردن نتایج بهتر برای همه دانشها به هدف به دستگذاران و همکاری با آنمدیران، مربیان و سیاست

 .صورت پذیرد

 

 


