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الصفقة الخضراء الجديدة 

لمدارس بوسطن العامة

Dion Irish                                                       ،رئيس العمليات، مدينة بوسطن

Indira Alvarez                                                       ،رئيس العمليات، BPS
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...ضمان الجودة
مناهج وتعليمات ومسارات مهنية عالية الجودة تستجيب عرقيًا وثقافيًا:المواد األكاديمية

الوصول إلى الفنون والرياضة والحكومة الطالبية واألماكن اآلمنة للذهاب إليها قبل المدرسة وبعدها:اإلثراء

ب الرياضية مباني حديثة مزودة بإمكانية الوصول إلى مختبرات العلوم والتكنولوجيا والمكتبات وصاالت األلعا:المرافق

واألداء والمساحات الخضراء الداعمة

موارد للعائالت حتى يتمكن طالبنا وعائالتنا ومجتمعاتنا من االزدهار:دعم الطالب واألسرة

:يجب أن يمتلك كل طالب ما يلي

تؤثر المباني المادية في المدرسة على ما يمكننا توفيره في كل مجال من هذه المجاالت
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:لتوفير ضمان الجودة، سوف نقوم بما يلي

بناء جديد
لطالبإنشاء مباٍن جديدة كبيرة بما يكفي الستضافة مجتمعات مدرسية متعددة وتوفير مرافق حديثة ونظيفة إلثراء فرص التعلم ل

الترميم
حيثما أمكن، سوف نعمل على ترميم المباني الحالية لتوفير مرافق حديثة ونظيفة إلثراء فرص التعلم للطالب

ترسيخ المسارات التي يمكن التنبؤ بها واالنتقاالت األحادية
PreK-8 / 9-12أو PreK-6 / 7-12إنهاء عمليات إعادة تكوين الصفوف لمواءمة جميع المدارس مع نموذج

الجمع بين مجتمعات المدارس
تسهيل تحديثات البناء والجمع بين الموارد إلعادة االستثمار في المدارس وتوسيع فرص اإلثراء وتحقيق نتائج طالبية أقوى
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أنواع المشاريع واألدوات

المشاريعأنواع

المجتمعيريدهوماممكنهومافهمفيمشروعأيفياألولىالخطوةتتمثل:الدراسات●

الجديدةالمبانيلتمويلالواليةمعالشراكة:األساسية MSBAمشاريع●

مدرسةكلفيتحدثالتيالتجديدأوالبناءمشاريع:المنطقةمستوىعلىالمبادرات●

الجودةبضمانللوفاءالمبانيلتحديثالقائمةللمدارسكبرىتجديداتسنُجريالمدينة،منبتمويل:التجديدات●

الجديدةالمبانيفياستثماراتسنحققالمدينة،منبتمويل:الجديدةالمباني●

المجتمعوأدواتالبياناتفياالستثمار
المرافقحالةتقييم●

PreK-6 / 7-12الصفوفمدارستصميمدراسة●
المبنىمعلوماتلوحة●

والمدينة معًا بشكل وثيق في المشاركة والتصور والتخطيط والتصميم والبناء BPSتعمل
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في عملية بناء جديد أو تم تجديدهالخطوة األولىدراسة التصميم هي 

دراسات تصميم المرافق العامة الحالية قيد التنفيذ

المشروع التفاصيل الحالة

Madison Park Technical 
Vocational High School

دراسة البرمجة والتصميم قيد التنفيذ

PreK-6 / 7-12دراسة تصميم مدارس الصفوف مية لمدارس عملية مشاركة شاملة على مستوى المدينة لتطوير معايير تعليمية وتصمي

12-7و preK-6الصفوف
قيد التنفيذ

Jackson Mannمجمع مدارس -PreKدراسة حشد واختبار مالءمة لتقييم الخيارات المتاحة أمام مدارس الصفوف
Horace Mann Schoolوالمركز المجتمعي ومدرسة 6

قيد التنفيذ

McKinley Schools دراسة البرمجة والتصميم قيد التنفيذ

الملعب األبيض 2013تقييم االحتياجات بناء على دراسة سابقة أُجريت في عام  قيد التنفيذ

مجمع غرب روكسبري التعليمي WRECتقييم االحتياجات إلعادة بناء حرم لم يبدأ بعد
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األساسية MSBAمشاريع بناء

المشروع الحالة

Josiah Quincy Upper School قيد التنفيذ

Carter School قيد التنفيذ

Blackstone School في انتظار التحديث على حالة المدرسة من

MSBA

Paris St. Lot في انتظار التحديث على حالة المدرسة من

MSBA

Boston Arts Academy 2022اكتملت في خريف 
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أعمال التجديد وإعادة الترتيب

المشروع التفاصيل الحالة

Edwardsمبنى  Horace Mannتجديده الستخدامه كمساحة مؤقتة لمجتمع  قيد التنفيذ

PJ Kennedy School لتجديد واسع النطاق FY23مليون دوالر في السنة المالية ADA .16أدى استبدال غاليات المدرسة إلى مزيد من العمل المطلوب لالمتثال إلى 

لضمان االمتثال والتحديثات

مرحلة التصميم

Frederick Middle School Carterالتجديد لدعم األماكن المؤقتة لمدرسة  مكتمل

Charlestown High School 12-7بناء تحسينات لتسهيل التحويالت بين صفوف  مكتمل

East Boston High School 12-7بناء تحسينات لتسهيل التحويالت بين صفوف  مكتمل

Clevelandمبنى  تحسينات المبنى للنصف غير المأهول من المبنى لم يبدأ بعد

Irvingمبنى  PreK-6تجديد وإعادة تشكيل المدرسة االبتدائية  قيد التنفيذ

Timiltyمبنى  التجديد وإعادة التكوين كمساحة مؤقتة أولية لم يبدأ بعد

BCLA/McCormack 12-7تجديد المساحة الستيعاب تكوين الصفوف  اكتملت المرحلة األولى



8

على مستوى المنطقةمبادرات

المياهنافورةتركيب1.
األمانتحسينات2.
المبردأغطية3.
المترددالتيارتركيبات4.
المدرسةساحةفيتجديدات5.
الخارجيةاألرضيةفيتجديدات6.
:المياهدوراتفيتجديدات7.
:الوصولتجديدات8.
:المدخلفيتجديدات9.

والمياهالطاقةكفاءةفيتجديدات10.
:المتخصصةالمساحاتفيتجديدات11.

.aالمكتبات

.bالقاعات
.cالفنونغرف
.dالعلومغرف
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المشروعات الكبرى وفقًا للحي
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(FCA)تقييم حالة المرافق

أجرتهالبناءلظروفالصناعةلمعاييروفقًاموضوعيتحليل

Bureau Veritas. الذيالمشروعهذاختامفي

،2022عامربيعفيبدأوالذيشهًرا 18استمر

دقةأكثرمعلومات FCAمنالواردةالبياناتستوفر

:ذلكفيبماالمرافقعنوقوة
القائمةالظروف●

للحياةمفيدةتقديرات●

االستبدالتكاليف●

المنطقةعبرالمفّصلاألصولجرد●
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نظرة عامة على المشاركة المجتمعيةالمرافق
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.BPSمرافقحولوقراراتمقترحاتلتقديمالمدارسمجتمعاتمعنعملأنيجب

:المساهمون
المدرسيةالقيادة●

والطالبالعائالت●

  (OAGو OMMEو OSE :مثال)المنطقةوإداراتالمدرسةفيالموظفون●
المجتمعشركاء●

المدينةوكاالت●

المنتخبونالمسؤولون●

المدارسلجنة●

:المستوىعاليةعامةنظرة
الطالبعددالبرمجة،المبنى،حالةالمالية،:الداخليةالجدوىمراجعة●

:المجتمعُمدخالت● REPT،،والتصميمالمشاركةاجتماعاتالمدرسية،القيادةالتفكير

.فيهللنظراقتراًحاالمشرفةلهمستقدمالمتأثر،المدرسةمجتمعمعقويتعاونبعد:المدرسةلجنةمراجعة●



االجتماعاتوجداولالمجتمعيةالنشراتتتضمن BPSلمدارسالجديدةالخضراءالصفقةويبصفحة●

والتسجيالتاالجتماعومالحظاتزوممنصةوروابط

مدرسيةالجتماعاتذلكإلىوماوالنشراتالنصيةوالرسائلالُمسّجلةوالمكالماتاإللكترونيالبريدرسائل●

.المنتخبينوالمسؤولينالمجتمعوشركاءوالموظفينوالطالبللعائالتمحددة

وحيمدرسةكلمعللعملالمدينةمستوىعلىتفاعليةلجولةالتخطيط●

حيويةأكثربيئةفيوالعائالتالموظفينمعللتواصلللمدارسزيارات●

االجتماعيالتواصلوسائلعلى BPSحساباتعلىواالجتماعاتللمشروعالترويج●

للمنطقةاإلخباريةالنشرةفيالتحديثات●

التواصل مع المشاركة المجتمعيةالمرافق

https://www.bostonpublicschools.org/Page/9000
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المرافق

المواعيد القادمة للمشاركة المجتمعية

المشاركة المجتمعية الحالية والمستقبلية

13

Roslindaleاجتماع المشاركة على مستوى المدرسة في مساءً 6:30نوفمبر الساعة 17الخميس 

Washington Irving School :موقعك

Shaw and Taylor Schoolمجتمعات مساءً 5:00نوفمبر الساعة 30األربعاء 

Mildred Avenue Schoolقاعة: موقعك
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