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منح درجات جامعية معتمدة :يحصل الطلبة الذين يستكملون
برنامج كبلر وجامعة ساذرن نيو هامبرش عىل درجة البكالوريوس
التي تعتمدها الواليات املتحدة األمريكية .ويضمن اعتامد الواليات
املتحدة األمريكية االعرتاف بالشهادة الجامعية يف كثري من البلدان
كام مي ّكن الطلبة من مواصلة تعليمهم .فإذا مل متنح الربامج درجة
معتمدة سيكون من الصعب عىل الطلبة أن يتنافسوا يف أسواق موييز دوشيامي dumoise07@gmail.com
العمل املحلية والعاملية.
يوجيني موكاندايزينجا eugeniesnhu1995@gmail.com
مراعاة نتائج التوظيف :يركز الربنامج عىل مهارات االستعداد
للعمل وبشكل خاص عىل تطوير مهارات استخدام الربامج املتداولة كالينغا مبونينشويت mbonyinshutijeremie@gmail.com
واألدوات املهنية املتاحة عىل اإلنرتنت .ففي برنامج كيزيبا ،يتعني
عىل الطلبة استكامل برامج التدريب إما مع الرشكات يف رواندا متخرجون يف جامعة ساذرن نيو هامبرش ،من خالل برنامج كبلر
أو لصالح رشكات عاملية من خالل العمل عن بعد وذلك من أجل يف كيزيبا www.kepler.org/kepler-kiziba
كسب الخربة واملهارات املهنية .كام يكسبون بذلك كفاءات مهنية https://gem.snhu.edu/
محددة تتعلق بالتواصل والقيادة والعمل الجامعي .إذ يعمل
 .1ميثل برنامج دايف الخاص باملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واحداً من
فريق إدارة الوظائف يف كبلر عىل بناء العالقات مع أصحاب العمل برنامجي منحات دراسية يف رواندا مخصصان لالجئني.
املحليني كام يساعد الطلبة عىل إيجاد الوظائف الشاغرة والتقدّم UNHCR (2018) The Other One Per Cent – Refugee Students in Higher
لها .ونتيجة لذلك ،يحصل  90باملائة من الطلبة عىل وظائف Education: DAFI Annual Report 2017
(اآلخر لكل سنت -الطالب الالجئون يف التعليم العايل :التقرير السنوي ملبادرة ألربت
بدوام كامل خالل ستة أشهر من تخرجهم .وبالطبعُ ،يع ّد توظيف أينشتاين األكادميية األملانية لالجئني )2017
الالجئني يف رواندا أكرث سهولة منه يف الدول األخرى ،إذ يتمتع bit.ly/DAFI-AnnualReport-2017
الالجئون فيها بحرية الحركة وحق العمل يف القطاع الرسمي .ومع

ذلك ،ينبغي للربامج يف البلدان املستضيفة التي ال يتمتّع الالجئون
فيها مبثل هذه الحقوق أن مت ّكن الطلبة من تطوير مهارات العمل
املستقل سواء عرب اإلنرتنت أو العمل عن بعد أو أن ميكنهم ذلك
من إيجاد فرص عمل يف بلدانهم األصلية.

أهمية الوصول إىل التَّع ُّليم واعتامده :تعلم الدروس من حدود تايلندة مع
ميامنار
ماري بوريك وميغان إيرفينغ

هجرة عىل حدود تايلندة وميامنار مشكلة ،فقد تلقى أعداد كبري من
ليس تقديم التعليم للمجمتعات ا ُمل َّ
األطفال دعم التعليم األسايس ،إ َّال َّأن توفري التعليم املعتمد ما زال تحدياً قامئاً.
يسـوو يف غـر ِّيب تايالنـد هـي َم ْو ِط ُـن
جامعـة نظـ ٍر إىل مركزهـم القانـوين أو نقـص وثائقهـم الرسـمية أو عدمها.
ٍ
املنطقـة املحيطـة ِ ِب ُ
صعـب والواقع أنَّ
َّ
كبير ٍة مـن الالجئين وغريهـم مـن املهاجريـن الفا ِّريـن مـن النِّـزاع ومـع ذلـكَّ ،
تبين أن تحقيق هذه السياسـة أم ٌر
ٌ
والقمـع السـيايس والصعوبـة االقتصاديـة يف ميامنـار (وال يقيمـون أكثر األطفـال املهاجريـن غير مواظبين على املـدارس التايالندية.
يف مخ َّيمات الالجئين) .وكان يف تسـعين َّيات القـرن العرشيـن
مـدارس غير رسـمية مبادرات توفري التعليم ا ُملع َت َمد
املهجريـن ينشـئون
ْأن رشع املع ِّلمـون مـن َّ
َ
ً
ٌ
سـموها مراكـز تعليـم املهاجريـن .وبقيت هـذه املراكز عـددا من نشـأ على مم ِّر السـنني تعاون مفيدٌ بين جامعة تعليـم املهاجرين
َّ
ثم جـاء عام وبين ممثلي الحكومـة التايالنديـة؛ وعندهـم وعنـد الجهـات
السـنني مهـددة باإلغلاق مـن الحكومـة التايالنديـةَّ .
نـام َّأن توفير التعليـم املعرتف به رسـمياً
 2006وجـاءت معـه سياسـ ُة توفير التعليـم للجميـع التـي سـنَّتها الفاعلـة املختلفـة إدراك ٍ
فغير ْت مـن العالقـة الديناميك َّيـة بينهـا وبين املع ِّلمني .لألطفـال رضورة ،ومـن ذلك كشـوف عالمات قابلـة للنَّقل إىل نظم
الحكومـة َّ
وقـد كان املـراد مـن سياسـة توفير التعليـم للجميـع فتـح أبـواب تعليميـة أخـرى ُتع ِّبدُ الطرق إىل التعليم العـايلَّ .
وألن مراك َز تعليم
املؤسسـات التعليميـة التايالنديـة أمـام األطفـال جميعـاً مـن غير املهاجريـن غير معترف بهـا قانونـاً على أ َّنهـا مؤسسـات تعليمية
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وليـس لكثير مـن املع ِّلمين أوراق اعتماد للتَّعليـم الرسـمي ،فلا
يتـاح اليـو َم التعليـم املعترف بـه رسـمياً إال مـن طريـق الن ُُّظـم
الحكوميـة (سـوا ٌء يف تايالنـد أو ميامنـار) التـي ال يصـل إليهـا مـن
هـؤالء األطفـال إال القليـل.
ويوجـد اليـو َم عـدد مـن املبـادرات الجاريـة إلصلاح هـذه الحال،
يسر نقـل الطالب من مراكـز تعليـم املهاجرين إىل
ومنهـا بر ُ
امـج ُت ِّ
ً
مـدارس حكومـة تايالنـد امللك َّيـة أو -بدال من ذلك -إىل مؤسسـات
التعليـم الرسـمي يف ميامنار .فأ َّمـا أ َّول الخيارين فعىل مراكز تعليم
املهاجريـن كلهـا تعليم اللغة التايالنديـة ْ
وإن كان يف ذلك صعوبة؛
ذلـك َّأن املـدارس تعتمـد َّ
كل االعتماد على املانحين وال يصـل
ُّ
ْ
يتسـجلوا يف
إليهـا مـال مـن الحكومـة .و ُيحـث األطفـال على أن
َّ
تعليم غري نظامي اسـمه كور سـور نـور (،)Kor Sor Nor
ِ
برنامـج ٍ
وهـو برنامـج يـدوم ثلاث سـنوات يسـتدرك الطفـل فيه مـا فاته،
وهـذا الربنامـج ُأ ْحـ ِد َث يف األصل للطلاب التايالنديين الذين غاب
التعليـم عنهـم لكنَّه اليـو َم مفتوح للطالب املهاجريـن ُيع َّرفون فيه
شـيئاً بعـد يش ٍء اللغـة التايالنديـة واملناهج التي تـد َّرس يف تايالند.
ويـدرس األطفـال ،الذيـن هـم يف عمـر أطفـال املرحلـة االبتدائية،
يف برنامـج كـور سـور نور مبراكـز تعليم املهاجريـن ويداومون عىل
زيـارة مـدارس كور سـور نـور التايالنديـة وقد يؤول أمرهـم إىل ْأن
ينتقلـوا إىل النظـام املـدريس التايلنـدي الرسـمي (بشرطِ ْأن ُي ِت ُّمـوا
الربنامـج) .أ َّمـا األطفـال الذين هم أسـنُّ من أولئك فيذهبون رأسـاً
إىل مـدارس كـور سـور نـور إال أ َّنهـم يحتاجـون قبـل ذلـك إىل ْأن
حسـنوا إملامهم باللغـة التايالندية.
ُي ِّ
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تعليـم العمال البورميين املهاجريـن التابعـة للمنظمات األهليـة
والفـرع التايلنـدي مـن منظمـة التعليـم يف العـامل وغريهـم مـن
أصحـاب املصلحـة يف قطـاع التعليـم قـد أحدثـوا يف عـام 2016
سـموه إطـار جـودة التعليـم والقصـد منـه أن يكـون أدا ًة
مـا َّ
تقييـم تسـاعد على تحقيـق معايـرة التعليـم وتجويـده يف شـبكة
مراكـز تعليـم املهاجريـن املتن ِّوعـة ،وبذلـك ُتج َعـل املـدارس أكثر
مجـارا ًة للمعايير الرتبويـة التايالندية .وإذ قد كانـت وزارة الرتبية
وحـد مراكـز تعليـم املهاجريـن
والتعليـم التايالنديـة تريـد ْأن ُت َّ
تحـت مظلـة منظمـة واحـدة ْ
ُ
وأن تسـتع َمل فيهـا أدوات تقييـم
التعليـم التـي تضعهـا الحكوميـة التايالندية ،فهي مـع ذلك مل تزلْ
تتق َّبـل التنـ ُّوع املوجـود يف مراكـز تعليـم املهاجريـن مع اسـتعامل
إطـار جـودة التعليـم يف الوقـت نفسـه.

التحدِّيات

بين منهـج الحكوميـة التايالنديـة جمعـاً
مفهـوم سـببه -بينُي ِّ
ٌ
نقيضين يف التعامـل مـع جامعة تعليـم املهاجرين .فهـي من جهة
متسـك عـن جعـل مراكـز تعليـم املهاجريـن مـدارس رسـمية وعن
منـح مع ِّلمـي تلـك املراكـز الحقَّ القانـوين يف التدريـس .ومن جهة
أخـرى أعطـت وزارة الرتبية والتعليم املع ِّلمين املهاجرين بطاقات
هو َّيـة وكانـت وسـيطاً بينهـم وبني مسـؤويل الهجـرة فح َمتهم من
َّ
التحيـل .هـذا ،وتبـذل الـوزارة جهـداً إلعلام أوليـاء األمـور ِخ َيـا َر
ً
ْأن يرسـلوا أطفالهـم إىل املـدارس التايالنديـة .أخيرا ،وحتَّـى لـو
كانـت مراكـز تعليـم املهاجرين ُتـد ِّرس املناهـج امليامناريـة بتزا ُي ٍد،
فقـد أبـدت وزارة الرتبيـة والتعليـم اسـتعداداً لالشـتغال معهـم
تيسر برنامج التعليم األسـايس
والظاهـر َّأن لهـا نظـرة إيجابيـة إىل ُّ
غير النظامـي وإىل قـدرة الطلاب املهاجريـن عىل دخـول املدارس
توسـط مسـؤولو وزارة الرتبيـة والتعليـم بين
امليامناريـة .وقـد َّ
جامعـة تعليـم املهاجريـن وبين سـلطات الهجـرة وقـوات األمـن
التايالنديـة ،فصـار لألطفـال املهاجريـن املولوديـن يف تايالنـد ْأن
يتسـ َّلموا بطاقـة هويـة مدَّتهـا  10سـنوات تحقـق لهـم حاميـة
عظيمـة تـدوم مـدَّة أطول.

وقـد وضعـت وزارة الرتبيـة والتعليـم امليامنار َّيـة يف السـنوات
األخيرة برنامجـ ًا يشـبه ذاك -واسـمه برنامـج التعليم األسـايس غري
موسـعاً
النظامـي -وكان هـذا جـزءاً مـن إصالحها
َ
التعليـم إصالحاً َّ
ْ
نطاقـه .ويسـتطيع اليـو َم األطفـال املهاجـرون أن يحضروا دروس
برنامـج التعليـم األسـايس غير النظامـي امليامنـاري ْ
وأن يدخلـوا يف
يسـوو .و ُيسـ َمح للطالب
امتحاناتـه يف مراكـز تعليـم املهاجريـن ِ ِب ُ
أيضـاً أن يدخلـوا يف االمتحانـات العا َّمـة امليامناريـة -يف املراحـل
التعليميـة املختلفـة -مبراكـز تعليـم املهاجريـن .ويف برنامجـي صحيـح َّأن املبـادرات املذكـورة آنفـاً فتحـت ُسـ ُب ًال جديـدة أمـام
تايالنـد وميامنـار كليهما فائـدة جليلـة أال وهي شـهادات دراسـية املهاجريـن الشـباب تتيح لهـم الدخول يف النظـام التعليمي هنا أو
هنـاك ،لكـن ال هـذه الحكومـة وال تلك توفر الدعم املـايل .وإيجاد
معترف بها رسـمياً.
املـوارد املاليـة والبرشيـة الرضوريـة مـن املتربعين واملنظامت غري
واجـب
واجـب مراكـز تعليـم املهاجريـن ،وهـو
ات مـن عندهـا لتيسير الحكوميـة هـو
ُ
وقـد جـاءت جاليـة املهاجريـن مببـادر ٍ
ٌ
الوصـول إىل التعليـم املعترف بـه .مـن ذلك عىل سـبيل املثـالَّ ،أن عظيـم ح َّقـاً يف بيئـة أصبـح توفري املال فيهـا إلبقاء أبواب املدرسـة
مراكـز تعليـم املهاجريـن واملنظمات األهلية تعاونـت عىل توحيد مفتوحـة أمـراً صعبـاً وتـزداد صعوبته.
االمتحانـات لصفـوف مدرسـية مع َّينـة ،فتتيـح هـي واالمتحانـات
يسـوو عقبـات أخـرى.
العامـة امليامناريـة للطلاب الحصـول على شـهادات تجيـز لهـم ويـأيت أمـام جامعـة تعليـم املهاجريـن يف ِم ُ
االنتقـال إىل املـدارس امليامناريـة .أضف إىل ذلـك َّأن النَّاس يف لجنة فلا يندمـج األطفـال املهاجرون يف نظـم التعليم الرسـمي بالبلدان
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مركز بوسوه للتعلم

أحد اليافعني يتقدم الختبار اللغة التايلندية يف بوسوه ،وهو مركز لتعلم الالجئني يقدم برنامجاً نشطاً للتعلم االستدرايك (برنامج كور سور نور).

املسـتضيفة دومـاً بسـهولة ،وذلـك ألسـباب ثقافيـة أو َّ
ألن أرسهـم
كثيراً مـا تنتقـل مـن مـكان إىل آخـر مـن أجـل العمـل .وتسـمح
الحكوميـة التايالنديـة ملراكـز تعليـم املهاجرين بيش ٍء مـن الحرية
لتديـر شـؤونها ولكـنْ ال تسـمح لهـا بالوصول إىل مجـرى االعرتاف
الرسـمي إال ً
قليلا .والغالـب يف بلـ ٍد يكثر فيـه تغيير القوانين
ْأن ُيعـ َّوق نجـاح املبـادرات الجديـدة فيـه مبع ِّوقـات بريوقراطيـة
ممـن ليس
ولوجسـتية وماليـة .وإن كان أوليـاء األمـور املهاجـرون َّ
معهـم وثائـق رسـمية ،فالغالـب ْأن يتخ َّوفوا من تسـجيل أطفالهم
يف املـدارس التايالنديـة .ثـم َّإن البطالـة ُتح ِّمـل وحـدة األرسة عبئاً
اقتصاديـاً ً
ثقيلا ،فترى كثيراً من الشـباب يرتكون املدرسـة ليعملوا
ً
مـن دون إذن قانـوين .وأخيرا ،ليـس لِلمعلمين ولِ وليـاء األمـور
ولِألطفـال امليامنار ِّيين جميعـ ًا الغايـات نفسـها ،ولذلـك إن تحدَّثنا
عـن فتـح املسـالك إىل التعليـم املعترف بـه رسـمياً فلا ً
حلا يليق
َّ
ْ
بجميعهم .
ولكـنْ كان لنـا أن ننجـز أكثر مما أنجزنـا .إذ ميكـن للحكومـة
التايالنديـة أن تذهـب أبعـد َّ
مما ذهبـت إليـه فتنصـب الجسـور
هل ما يجري اليو َم تح ُّو ٌل يف الفكر واملامرسة إىل الذي بين جامعـة تعليـم املهاجريـن وبني نظـام التعليم الرسـمي وذلك
هو أحسن؟
على أسـاس اإلنجـازات الحسـنة لنظـام مراكـز تعليـم املهاجريـن
َ
َ
ُ
على الرغـم مـن العقبـات فما خ ِ َبتْـه جامعـة تعليـم املهاجريـن غير الرسـمي مثـل إطار جـودة التعليـم .هـذا ،وللهجـرة والتَّهجري
رشقـي آسـيا تداعيـات وعواقـب إقليميـة ،فإن
ِ ِب ُ
يسـوو ُيظ ِهـر َّأن فرص تيسير ُسـ ُبل الوصـول إىل التعليم املعرتف القسري يف جنـويب ِّ

بـه رسـمياً موجـودة .فحين تعمـل الحكومـات وجامعـات تعليـم
حسـنا.
املهاجريـن يـداً بيـ ٍد ميكـن ِ
لخ َيـاري التعليـم والحاميـة أن ُي َّ
ً
ً
فقـد أحدثـت سياسـة توفري التعليـم للجميع تحـوال عظيام يف فكر
املسـؤولني الحكوميين التايالنديين ومامرسـاتهم .ومـع َّأن مراكـز
يسـوو غري قـادرة عىل توفري تعليـم معرتف به
تعليـم املهاجريـن ِ ِب ُ
رسـمياً ،فقـد ُسـ ِم َح لهـا بتوفير التعليـم األسـايس -ودعـم األطفال
وحاميتهـم -وأكثر مـن ذلك ،فعىل سـبيل املثال ،أ َّنها ُت ِعدُّ الشـباب
للدخـول يف االمتحانـات العامـة امليامناريـة أو يف امتحـان شـهادة
ِّ
األقـل-
التعليـم العـام املعترف بهـا دوليـاً التـي قـد تسـمح -يف
نجـ َز مـن خلال
لنائلهـا بالدخـول يف الجامعـة .وكـم مـن إنجـا ٍز ُأ ِ
سر وتعاون املعلمين واملنظامت غير الحكومية
تق ُّب ِـل
الواقـع وال ُي ِ
ِ
والحكومة.
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تعليـم
رشقـي آسـيا (آسـيان) إطـا َر
وضعـت رابطـة أمـم جنـويب
ِّ
ٍ
يشـمل َّ
كل أممهـا غايتـه دعـم املركـز القانـوين ملراكـز تعليـم
املهجريـن ونقـل السـجالت الدراسـية وتصديـق خبرة املعلمين،
جلـب ذلـك املنفعة ملَـن يبنون االقتصاد اإلقليمـي و َمن هاجروا أو
هُ ِّجـروا قسراً .وميكـن للجهـات الفاعلـة يف املجتمـع املـدين -وهم
املع ِّلمـون يف حالتنـا هـذهْ -أن تـؤدي دوراً عظيـم األثـر يف وضـع
املعايير واآلليـات لبلـوغ تلـك الغايـات ،ومـن ذلـك وضـع برنامج
آسـيان لشـهادة التعليـم العام حتَّى ُيسـتبدَل بالربنامج املسـتعمل
اليـوم (وهـو برنامج شـهادة التعليم العـام الذي وضعتـه الواليات ماري بوريك marypurkey@gmail.com
منسقة ،مرشوع التَّعليم يف ماي سوت
املتحـدة األمريكيـة وط َّورتـه).

مـن زمـن قريـب انخفـاض حـاد -ومـا زال -يف متويل مراكـز تعليم
املهاجريـن عنـد الحـدود؛ ذلـك َّأن املنظمات غير الحكوميـة
والحكومـات املانحـة قد ق َّللـت التمويل ،ورمبا كان السـبب إعطاء
املاسـة ا ُملدر َكـة يف ميامنـار وغريهـا .وتشـعر
األ ْولَو َّيـة للحاجـات َّ
َّ
يسـوو بأنهـا مهجـورة .فليـس تعليـم
جامعـة تعليـم املهاجريـن ِ ِب ُ
الالجئين وغريهـم مـن املهاجريـن يتط َّلـب االعتراف برضورتـه
فحسـب ،بـل يتط َّلـب اعرتافـاً برضورتـه واسـتثامراً.

https://maesot.ubishops.ca

َ
التمويـل إن
بقـي أمـ ٌر ال يجـوز إغفالـه ،وهـو َّأن على الحكومـة
ُأ ِري َد لسياسـات مثل سياسـة توفير التعليم للجميـع أو للمبادرات ميغان إيرفينغ meg.g.irving@gmail.com
العابـرة للحـدود ْأن ُتن َّفـذ أحسـن تنفيذ ،وحتـى ال تبقى الوظائف مديرة اإلدارة ،مركز بارامي للتعلم ،ماي سوت
ال ِقواميـة معتمـد ًة عىل املنظمات الدولية يف متويلهـا .ولقد حدث www.facebook.com/parami.learningcentre

تحسني بيئات التَّع ُّلم يف حاالت الطوارئ من خالل املشاركة املجتمعية
زينة بايل

تنظر مجموعة أدوات تخص التعليم يف حاالت الطوارئ ط َّورتها منظمة إنقاذ الطفل يف إمكانية تحسني
البيئات التَّع ُّلم َّية من خالل املشاركة املجتمعية .وساهم إطالق مجموعة األدوات عىل أساس تجريبي يف
سوريا وأوغندا يف تسليط الضوء عىل بعض نواحي التَّوتر والتناقضات التي تتضمنها عملية توفري التعليم
يف البيئات اإلنسانية.
تسـتخدم مجموعة أدوات معاً لتحسين بيئـات التَّعلم ( )ILETقائـم على الحقـوق .وبذلـك ،يصبـح دور منظمـة إنقـاذ الطفل
التقييمات لتحسين بيئـات التَّعلم 1يف السـياقات اإلنسـانية من ( )Save the Childrenمـن الناحيـة املثاليـة دور ا ُمل َي ِّسر أو
خلال مشـاركة املجتمع املحلي .وتهدف إىل االسـتجابة لرضورة ا ُمل َح ِّفـز للتغيري.
زيادة وتحسين األدلة املتعلقة باملامرسـات الناجحـة يف التعليم
يف حـاالت الطـوارئ .كما تضع إطار عمـل التع ّلـم الجيد 2الذي وتتعلـق الخطوتـان األوىل والثانيـة مـن العمليـة خامسـية
تعتمـده منظمـة إنقـاذ الطفـل ( )Save the Childrenموضـع الخطـوات ملشروع معـاً لتحسين بيئـات التع ّلـم بتصميـم
التنفيـذ مـن خلال تحويـل األسـس الخمسـة التـي تحددهـا الربامـج وتطويـر املقرتحـات والتنسـيق والتدريـب وغالبـاً مـا
بوصفهـا أساسـاً لرفـاه كل األطفـال وتعليمهـم إىل أسـئلة قابلـة ُت َن َّفـذ عـن طريـق كـوادر الربنامـج .أ ّمـا الخطـوة الثالثـة فتمثل
للقيـاس وكم ّيـة وقابلـة للتنفيـذ .وتشـتمل تلك األسـس عىل كل بدايـة املشـاركة مـع املجتمعـات .وتعنـى هـذه الخطـوة
مـن الحاميـة العاطفيـة والنفسـية-االجتامعية والحاميـة املادية بجمـع البيانـات عـن طريـق كـوادر الربنامـج مـن خمسـة
والتعليـم والتع ّلـم وأوليـاء األمـور واملجتمـع املحلي وقيـادة مصـادر تشـتمل على املعلمين وأوليـاء األمـور واألطفـال
املدرسـة وإدارتهـا .و ُتطـ َر ُح هـذه األسـئلة على ٍّ
كل مـن الطالب ومديـري املدرسـة أو قامئـة املراجعـة املدرسـية باإلضافـة إىل
ّ
واملعلمين وأوليـاء األمـور لتحديـد طـرق تحسين بيئـة التعلـم .املالحظـة الصف ّيـة .وتقـ ّدم منصـة إدارة البيانـات القامئـة على
ّ
وتتجلى القيمـة املضافـة ملشروع معـاً لتحسين بيئـات التعلـم الويـب خدمـات جمـع البيانـات يف وقتهـا الحقيقـي وتخزينهـا
ً
يف تزويـد املجتمعـات
املدرسـية باألدلـة القامئـة على البيانـات ومعالجتهـا كما تنتـج كال مـن البيانـات املرئ ّيـة والتقارير اآللية
ّ
ودعـم جهودهـا يف منـارصة تحسين املـدارس ضمن إطـار عمل التـي ّ
تلخـص نقـاط القـوة والضعـف للمدرسـة أو ملسـاحة
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