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الخطة االسرتاتيجية لرابطة 
اآلباء واملعلمني الوطنية 

تعتمد الخطة الخمسية هذه عىل قيمنا وتعكس احتياجات ومصالح العائالت والقادة الذين 

نخدمهم، وقد وافق عليها مجلس إدارة رابطة اآلباء واملعلمني الوطنية، وهي تعتمد اعتامًدا كبريًا 

عىل النتائج املستخلصة من مناقشات مجموعات الرتكيز واالستطالعات والبحوث والتقييامت 

لتحديد تحدياتنا وفرصنا، فالهدف هو توسيع عمل رابطتنا ودورها القيادي للميض قدًما يف رسالتنا 

وبناء مستقبل مرشق لكل طفل. 

رسالتنا 
جعل إمكانات كل طفل حقيقة واقعة من خالل إرشاك األرس واملجتمعات ومتكينها من الدفاع عن 

جميع األطفال. 
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الفعالية التنظيمية 

املجال ذو األولوية 

تتضح قيمة عضوية رابطة اآلباء واملعلمني من خالل العمل الذي تقوم به روابط اآلباء 

واملعلمني لتنفيذ رسالتنا. 

تحسني قدرتنا عىل املعرفة والتواصل مع والتامس التعليقات من غري األعضاء وأعضاء الرابطة 

عىل جميع املستويات من خالل التدريب واملوارد وفرص رسد القصص التي تزيد من وضوح 

رابطتنا. 

تشارك العائالت يف رسالتنا، حيث تتبنى املشاركة األرسية التحويلية وتنضم إىل الصوت 

الجامعي لرابطة اآلباء واملعلمني للدفاع عن جميع األطفال.

عقد النية عىل تطوير وتوفري برامج شاملة، وبرامج للتدريب، واملوارد والخدمات وفرص 

االتصاالت الالزمة مع إرشاك األرس ومن شأن ذلك أن ميكن األرس وأعضاء وقادة رابطة اآلباء 

واملعلمني من الدعوة إىل التغيري يف مجتمعاتهم نيابة عن جميع األطفال، وخاصة أولئك 

الذين ينتمون إىل الفئات املهمشة. 

هيكل العضوية والعمليات ووسائل االتصال الخاصة برابطة اآلباء واملعلمني الوطنية شاملة 

ومحدثة وتتبناها روابط اآلباء واملعلمني يف جميع أنحاء البالد. 

طلب الحصول عىل نظام إلكرتوين إلدارة بيانات العضوية والرسوم من جميع مستويات 

رابطة اآلباء واملعلمني ودعمهم يف ذلك، وتحديد املهارات التي يجب التدريب عليها الالزمة 

ليك تستطيع روابط اآلباء واملعلمني زيادة وتنويع عضوياتهم. تأكد من قيام رابطة اآلباء 

واملعلمني الوطنية بتقييم وتحسني وسائل االتصال بشكل مستمر للوصول إىل األعضاء. 
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الفعالية التنظيمية 

تتوسع ريادة رابطة اآلباء واملعلمني الوطنية باستمرار يف مجاالت التنوع واإلدماج، مام 

يؤدي إىل نتائج عادلة لجميع األطفال واألرس. 

خلق قدر أكرب من الشفافية حول فرص القيادة من خالل مناذج التوظيف الجديدة لرابطة 

اآلباء واملعلمني الوطنية وخطط عمل قابلة للقياس لروابط اآلباء واملعلمني يف الواليات 

لتقييم التنوع واإلدماج يف القيادة. 

تحديد الحواجز الهيكلية التي تعيق التنوع واملساواة واإلدماج يف روابط اآلباء واملعلمني 

وطرق معالجتها بفعالية. 

لدى جميع روابط اآلباء واملعلمني املهارات واملعرفة واملوارد الالزمة ألداء دورهم الحايل 

بشكل فعال، وميكنهم بناء مهارات إضافية للقيادة املستقبلية، كام يتمتعون باملهارات يف 

بناء قيادة مستدامة وتنتقل بسالسة. 

تحديد مناذج التدريب عىل املهارات التي تسهل فرص األعضاء للحصول عىل أدوار قيادية 

أكرب من خالل نرش تدريب عايل الجودة ومنخفض التكلفة وقابل للتطوير عند الطلب 

ملعالجة قضايا مثل الفجوة الرقمية. 

ضامن الحصول عىل املعرفة املؤسسية من خالل تعزيز منوذج عمل لتخطيط االنتقال 

والتوجيه ومدة الخدمة التي تدعم القيادة الناشئة من خالل تبادل القرار والرتحيب 

بوجهات النظر املتنوعة. 

قادة رابطة اآلباء واملعلمني هم قادة املجتمع الذين تم إعدادهم ومتكينهم للعمل يف أدوار 

قيادية خارج الرابطة. 

تطوير مسار للقيادة يف املجتمع ككل من خالل مشاركة مجلس الرابطة والتدريب عىل 

القيادة. 

إن قوة وتأثري دعاة رابطة اآلباء واملعلمني الوطنية عىل املستوى املحيل ومستوى الوالية 

لهام ثقلهام مبا يكفي ضامن سياسات تعليمية واجتامعية أكرث عدالة يف جميع أنحاء 

الواليات املتحدة. 

دمج برامج الرابطة للتنّوع واملساواة واإلدماج والدعوة لبناء أنظمة ونتائج تعليمية أكرث 

إنصافًا. 
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عىل مستوى الدولة 

هيكل وحوكمة رابطة اآلباء واملعلمني الوطنية تتسم بالذكاء واالستجابة والفعالية والحجم 

املناسب كام يدعم هذا الهيكل رسالة الرابطة. 

إعادة هيكلة اللجان الوطنية لروابط اآلباء واملعلمني، واالتصاالت، واللوائح، وسياسات 

الحوكمة لزيادة الفعالية ومتكني القيادة؛ وتطوير الحلول الهيكلية التفاقيات لروابط اآلباء 

واملعلمني عىل مستوى الواليات لزيادة القدرات والحفاظ عىل القدرة عىل الوفاء بالتزاماتها؛ 

وتحسني التنوع واملساواة وإدماج جميع مامرسات الحوكمة الوطنية. 

محلًيا/ مستوى الوالية 

هناك ترويج متسق وفعال لشعار رابطة اآلباء واملعلمني يف جميع مستويات الرابطة من 

خالل تجارب الجودة والعالقات الفعالة. 

مراجعة معايري االنتساب للتعامل مع دوافع الرسالة؛ وتحسني العمليات بحيث يتمتع 

األعضاء دامئًا بتجربة إيجابية مع الرابطة بغض النظر عن املكان الذي يعيشون فيه؛ 

وتصميم ومشاركة ومنذجة أفضل املامرسات لكرس الحواجز وتشجيع العالقات التعاونية بني 

جميع مستويات رابطة اآلباء واملعلمني. 

الهيكل / االبتكار 

هناك طرق مبتكرة لألعضاء لتجربة رابطة اآلباء واملعلمني؛ وليك تعمل روابط اآلباء 

.OnePTA# واملعلمني املحلية مًعا بشكل تعاوين لتشجيع مفهوم

توسيع النامذج املؤسسية الهيكلية والتنظيمية والقانونية الجديدة لروابط اآلباء واملعلمني؛ 

وتطوير مناهج جديدة لزيادة مشاركة املعلمني يف جميع مستويات رابطة اآلباء واملعلمني؛ 

ودعم الرشاكات وتقاسم املوارد بني روابط اآلباء واملعلمني )محليًا وعىل مستوى الوالية( 

لتوسيع القدرات. 


