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يحظى كل طفل، داخل كل صف، في كل مدرسة

من نظام مدارس بوسطن العامة

.بالفرصة نفسها إلظهار العظمة بداخلهم مثل أي شخص آخر

سياسة مدارس بوسطن العامة في التعامل مع الفجوة بين الفرصة والتحصيل



التزامات الخطة اإلستراتيجية

:1االلتزام 

القضاء على فجوات الفرص 

واإلنجازات

:2االلتزام 

تسريع عملية التعلُّم
:3االلتزام 

تضخيم جميع األصوات

:4االلتزام 

توسيع الفرص
:5االلتزام 

زرع الثقة
:6االلتزام 

تفعيل الشراكات



التزامات في 6

امة الخطة اإلستراتيجية لمدارس بوسطن الع

5الممتدة عبر

(2025-2020العام الدراسي )سنوات 

تعمل أداة تخطيط اإلنصاف 

في جميع  (REPT)العنصري

مراحل التخطيط

الخطة التشغيلية لمدارس 

، العودة، اإلصالحبوسطن العامة

إعادة التصور

خطط عمل المكتب المركزي

بالتفصيل كيف سنحقق

تمعالتزاماتنا الستة تجاه المج

خطط مدرسية عالية الجودة

تحتوي على أهداف تتوافق مع

ة إلى الخطة اإلستراتيجية باإلضاف

OAGأهداف سياسة

تطوير خطط نجاح الطالب تم

للطالب ذوي الفردية

االحتياجات العالية

لزيادة REPTيتم تنفيذ

المساواة والتنوع والفرص

في مدارس بوسطن العامة

الوفاء بالتزاماتنا

في سياق جائحة الكوفيد

المحاذاة عبر المنطقة



الجدول الزمني لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية

خريف 

عام 

2019

مشاركة المجتمع

يوم لمدخالت أصحاب 100جولة المشرفة لمدة 

ع لجنة تراج. اإلستراتيجيةالمصلحة لدفع الرؤية 

ودة يوًما والتعليق العام على مس30المدرسة لمدة 

.الخطة

الرؤية االستراتيجية

BSCالتي اعتمدتها

تتبنى لجنة المدرسة خطة ذات أهداف واضحة

ية تلبي رغبات المجتمع والمجاالت ذات األولو

للتحسين المحددة في مراجعة إدارة التعليم

.االبتدائي والثانوي

أبريل 

2020

وقفة استراتيجية

إلعادة الفتح

أوقف قادة المنطقة والمدارس تنفيذ الخطة 

فتح اإلستراتيجية مؤقتًا للتركيز على إعادة

.التخطيط وسالمة الطالب وعافيتهم

أغسطس 

2020

تحديد الهدف االستراتيجي على 

مستوى المنطقة

بعد إعادة فتح المدرسة، أعطى قادة المنطقة 

حديد التعليمية والمدرسة األولوية للتخطيط وت

األهداف لألولويات االستراتيجية في سياق

.الجائحة

خريف 

عام 

2020

2020 -

2021

أهداف لجنة التنفيذ والمدارس للعام

2021-2020الدراسي 

حقائق ركز على التعافي األكاديمي وال: النقطة المحورية

حدد لجنة ت. التشغيلية للتعلم الشخصي والتعلم الهجين

نطاق المدرسة األهداف والقيم نحو التركيز على تضييق

.التركيز على األولويات اإلستراتيجية

التفكير في أهداف العام الدراسي 

2020-2021

ينعكس القادة على التقدم المحرز في أهداف

إلبالغ التخطيط 2021-2020العام الدراسي 

.2022-2021للعام الدراسي 

أغسطس 

2021

تحديد الهدف االستراتيجي على 

مستوى المنطقة للعام الدراسي 

2021-2022

يقوم قادة المدارس والمنطقة بوضع اللمسات

األخيرة على تركيز الهدف ومؤشرات األداء 

.2022-2021للعام الدراسي 

أكتوبر 

2021

سي التقارير ربع السنوية للعام الدرا

2021-2022

شهر اغسطس| مايو | فبراير | نوفمبر 

2021 -

2022





التحوالت التشغيلية

:على2020ركز ربيع 

التوزيع العادل للوجبات والتكنولوجيا●

إعادة الفتح وسالمة الطالب والموظفين كأولوية●

اوضع خطط نجاح الطالب في بانوراما لمراقبة الدعم للطالب األكثر احتياجً ●

األكاديميةالتحوالت

طالبًا11580توسع التعليم الصيفي ليشمل برامج مدرسية إضافية تخدم أكثر من ●

إعادة فتح التخطيط وإعادة فتح تحليل المساواة العرقية●

مع أصحاب المصلحة ( HIPP)تعاون فريق العمل ذو األولوية الشخصية العالية ●

في المجتمع والشركاء

12ف الص-إعادة فتح فصول افتراضية للصفوف من رياض األطفال2021ربيع ●

محو األمية العادلة-استراتيجية التعافي األكاديمي ●

نوبات التنفيذ



اإلستراتيجيةخطتناإلىإضافات

:واإلنجازاتالفرصفجواتعلىالقضاء● طالبلكلبعدعنالتعلمفرصةلتوفير 1:1تقنيةتوفير 1-11

12-3الصفوففيالعامةبوسطنبمدارس

:التعلُّمعمليةتسريع● الراحةفتراتأثناءالتعلملتسريعالعاممدارعلىبعدعنالتعلمفرصتوفير 2-9

تعلمهملتسريعللطالبفرصوتوفيرالتعلمفقدانلمنعالمدرسية

:األصواتتضخيم● منالمشتركالقرارصنعفيوالمشاركةاالحتياجاتفهمفيوالمجتمعاألسرإشراك 3-7

واالتصالواالستطالعاتواإلنترنتالنصوصخالل

:الفرصتوسيع● منجميعًانتمكنحتىاحتياًجا؛األكثرالعامةبوسطنمدارسألسر WiFiخدماتتقديم 4-6

.باإلنترنتاالتصال

:الثقةتنمية● المعلوماتولوحاتالجديدةالبياناتأدواتتوفيرخاللمنوالمساءلةالشفافيةزيادة 5-6

.العامةوالتقارير

:الشراكاتتفعيل● علىالقائمةالتجريبيةالفرصلتعزيزالشركاءمعالعاممدارعلىالفرصوتنفيذتصميم 6.6

المشاريععلىوالقائمةالمكان

سياق جديد، نفس االتجاه

19-تحوالت تنفيذ جائحة الكوفيد



تتوافق السياسات والخطط 1.1
لى والميزانيات مع سياسة القضاء ع

فجوات الفرص واإلنجازات

سياسة القبول في مدرسة 

االمتحان

ى أدى التوسع في الفرص والوصول إل

القبول إلى زيادة التنوع االجتماعي 

واالقتصادي والجغرافي والعرقي 

ارس والبرامجي في عمليات القبول في مد

.االختبار

القضاء على فجوات الفرص واإلنجازات | 01

معايير التعلُّم األساسية 1-5
والدراسات  (CLSP)المشتركة

اإلثنية

المدربين التعليميين

م تم تدريب مدربي التحول على تقدي

المتمحور حول  EFAنموذج تدريب

.الطالب

دعم اللغة اإلنجليزية و1.4
LOOKقانون

المتعلمين متعددي اللغات

في امية اللغة التراثية الفيتنإطالق تم 

ية االبتدائية في بدا Matherمدرسة

.2021العام الدراسي 

معايير التعلُّم األساسية 1-5
والدراسات  (CLSP)المشتركة

اإلثنية

الدراسات العرقية

إنشاء وحدات الدراسات العرقية في 

مناهج الدراسات االجتماعية وتوظيف 

مدرب تعليمي بدوام كامل للدراسات 

.اإلثنية



The Winship School:
National Blue Ribbon School , 2021سبتمبر

حولبأكمله Winshipمجتمعتوحدالماضية،األربعالسنواتمدىعلى

الصرامةتتطلبوالتيالطالبحولالمتمحورةالتعلمبيئاتلتنميةرؤية

وحلنقديينمفكرينليصبحواالطالبوتوجيهالطالباحتياجاتوتلبية

:خاللمنذلكيحققون .المشكالت

المشاركةلتحسينكثبعنالطالبوبياناتالطالبعملفحص●

واإلنجاز؛

وتؤكدتعكسالتيثقافيًاالمستجيبةالممارساتحولالمهنيالتعلمتصميم●

و؛لطالبناوالثقافياللغويالتنوع

الصارمةالدراسيالفصلممارساتومواءمةالممارساتأفضلمشاركة●

.والمشاركةالطالبحولوالمتمحورة

القضاء على  | 01

فجوات الفرص 

واإلنجازات

أضواء المدرسة



تسريع عملية التعلُّم| 02

إعادة تصميم المدارس 2.1
الثانوية

رابطسياسة ماسكور

في يونيو  MassCoreتم اعتماد سياسة

لضمان الدقة والتميز في 2021

مدارسنا، مما أدى إلى القضاء على 

تقدم. فجوات الفرص واإلنجاز

MassCore  متطلبات تخرج واضحة

.ومتسقة للطالب وعائالتهم

إعادة تصميم المدارس 2.1
الثانوية

New Skills 

Boston

 Newمن خالل مبادرة

Skills Boston، وهي شراكة

وشركاء  EdVestorsمع

ة التعليم العالي ومجلس صناع

بوسطن الخاص، تقوم مدارس 

م بوسطن العامة بإنشاء نظام دع

ر لتطوير أو تعميق برامج مسا

الكلية أو مسار االبتكار أو 

.المدارس الثانوية

فرص التعلم عن بعد 2.9

:التعلم عن بعد

، نفذت 2021-2020خالل العام الدراسي 

ين مدارس بوسطن العامة عدة استراتيجيات لتحس

مين، تجربة التعلم عن بعد لكل من الطالب والمعل

بما في ذلك تحسين التدريب على أنظمة إدارة

ر، التعلم، وتتبع أفضل لألكاديمية، والحضو

مهني والتدخالت االجتماعية العاطفية، والتطوير ال

9،480تم عقد. اإلضافي للتعلم عن بعد للمعلمين

مشارًكا في 15،593دورة تدريبية مع أكثر من 

.2020أغسطس وسبتمبر 

تعليم الفنون الحرة الشامل 2.3

منهج التأكيد الثقافي واللغوي

للطفولة المبكرة

، 2021-2020خالل العام الدراسي 

زاد قسم الطفولة المبكرة من عدد 

كيز التر"الفصول الدراسية باستخدام 

والذي يوفر مناهج قائمة ،"P-2على

ة على األبحاث وعالية الجودة ومتجاوب

وية ثقافيًا ومناسبة من الناحية التنم

لألطفال في الصفوف من رياض 

٪، مع 10، بمقدار 2الصف -األطفال

.هج اآلنفصالً دراسيًا يستخدم المنا70



تسريع | 02

التعلم

لقد .الرعايةومقدمياألمورأولياءإشراكعلىاالجتماعيةالعدالةأكاديميةموظفيوقدرةبرغبةتأثرتلقد"

بالمكالماتيتصلونأطفالناجعلإلىاألساسفيتهدفكانتوالتيواألمهات،لآلباءتوقعاتهمفيواضحينكانوا

والموجهونالتدريسومساعدوالمعلمونكان .تصدقالومثابرةبصبرذلكفعلواوقد .بالباقيوسيقومون

ممتعةجعلهامعمتطورةموادفيسنوات، 9سنفيمعظمهمحالتنا،فيإشراك،علىقادرينالمراهقون

.أيًضاوجذابة

لمعرفةتعاونيبشكلاألطفالعمل .االجتماعيةالعدالةمنظورمناألعاصيراستكشافهوالجلسةهذههدفكان

الوالياتحكومةقدمتهاالتيوالموارداالستجابةونقصبورتوريكوعلىوتأثيرهمارياإعصارعنالمزيد

البياناتومزامنةوالتحليل،للبحث،التنمويةالناحيةمنالمناسبةاالستراتيجياتأيًضاالطالبتعلم .المتحدة

علىاألموروأولياءللطالبتعليميةالتقديميةالعروضكانت .نهائيجماعيتقديميعرضفيلتضمينهاالمهمة

.سواءحد

فصلكلحضرتلقد .أكاديميةومشاركةوإرشاداتمنخفض،ومفتاحماسة،حاجةالبنتيالتجربةهذهقدمت

المدرسةمعالتعاملبإعادةذلكلهايسمحأنآمل .أكبرواستقالليةبثقةمكالماتهاتلقيفيالتنقلمنوتمكنت

."أكبروسعادةبسهولة (إصدارأيفي)

Lyndon Schoolمدرسةفيطالبوالدةهندرسون،سارة-

(SJA)أكاديمية العدالة االجتماعية
برنامج التميز لجميع الصيف

تسليط الضوء على 

األقسام

(المواد األكاديمية)



إشراك صوت الشباب في  :3.1
صنع القرار

مجلس اإلدارة التنفيذي للمشرفة و

BSAC

التقى موظفو المنطقة بانتظام مع مجلس

لضمان  BSACاإلدارة التنفيذي للمشرفة و

عافي إبالغ صوت الشباب بجهود العودة والت

باإلضافة إلى ذلك، قاد طالب. للمنطقة

BSAC العمل بالشراكة مع المنطقة في

.إعادة تصور تصميم وعمل تلك الهيئة

تضخيم جميع األصوات| 03
إشراك األسر والمجتمع في 3.7

ة، من خالل رسائل نصي: صنع القرار

وعبر اإلنترنت، واالستبيانات، 

.واالتصال

Hub Dialer  وخط مساعدة

األسرة

 Hub Dialerمن خالل االستفادة من

 Schoolوخط مساعدة األسرة و

Messenger، تمكنت مدارس بوسطن

ت العامة من تلقي التعليقات من العائال

معدل والمجتمع فيما يتعلق بإعادة الفتح ب

ت زادت البيانات والتعليقا. ٪60استجابة 

الواردة من شركاء المجتمع من الحاجة إلى

إضافة استخدام وسائل اإلعالم العرقية

اب كوسيلة للوصول إلى العائالت وأصح

.المصلحة

إشراك صوت الوالَدين في  :3.2
ة صنع القرار على مستوى المنطق

التعليمية

مشاركة األسرة

سر، تمشيا مع سياسة المنطقة إلشراك األ

ع اجتمعت المشرفة وفريقها القيادي م

مجلس اآلباء على مستوى المدينة، 

ة والمجلس االستشاري لمتعلمي اللغ

اإلنجليزية في المنطقة، والمجلس 

االستشاري ألولياء األمور الخاصة 

عملوا بالتعليم الخاص كل ثالثة أشهر، و

ل على ضمان تمثيلهم في مجموعات عم

.المنطقة مثل إعادة فتح المهمة القوة

ة زيادة أنظمة التغذية الراجع :3.4
للعائالت والمكتب المركزي 

والموظفين اآلخرين

إشراك أصحاب المصلحة وردود 

الفعل

نفذت مدارس بوسطن العامة نهًجا 

متعدد الجوانب بمشاركة أكثر من 

من أصحاب المصلحة إلبالغ 4000

القرارات، بما في ذلك االستطالعات

والمكالمات الفردية واالجتماعات 

المجتمعية والجلسات على محطات 

.الراديو العرقية



تضخيم | 03

جميع األصوات

زعيم المجتمع

تسليط الضوء

ب في بعض األحيان، يتطلب األمر أزمة إللهامنا للقيام بما كان يج

.لفعل ما كان دائًما في وسعنا. علينا القيام به طوال الوقت

ائل كمجتمع يمكننا أن نحتفل بأنه، بعد عقود، نجد الطريق والوس

ثر واإلرادة، للقيام أو على األقل البدء في القيام به، ألطفالنا األك

لينا أيًضا لكن يجب ع. ضعفًا، ما كان يجب علينا فعله منذ فترة طويلة

أن نقف، في لم شمل المجتمع، من أجل أجيال ال حصر لها من 

علنا في األطفال الذين ربما كانت حياتهم قد تغيرت تماًما، إذا كنا قد ف

.وقت مبكر ما تجبرنا األزمة على فعله اآلن

القس سام أسيفيدو

مشاركة مجتمعية أعمق لتحسين االستجابة لألسر



ة تمويل جميع المدارس لتلبي :4.1
ي االحتياجات الفريدة للتالميذ ذو

االحتياجات العالية

CARESو ESSERقانون

تم ،CARESباالقتران مع قانون

استخدام المرحلة األولى من أموال

ESSER  إلعادة الطالب بأمان إلى

التعلم الشخصي في العام الدراسي

ة ستدعم المرحلة الثاني. 2021-2022

المواد عالية الجودة والتعليم في كل

ة فصل دراسي وستدعم متعلمي اللغ

.اإلنجليزية والطالب ذوي اإلعاقة

توسيع الفرص| 04
لعائالت  WiFiخدمات4.6

مدارس بوسطن العامة األكثر 

لوناحتياًجا، لذلك نحن جميعًا متص

الوصول إلى التكنولوجيا

ن طوال الوباء، تمكنت مدارس بوسط

العامة من دعم الطالب واألسر من 

جهاز55000خالل ضمان 

chromebook  قسيمة 6000و

هم إنترنت للطالب الذين ليس لدي

جهاز حاسوب محمول أو وصول 

.إلى النطاق العريض

ز، الفعالية التنظيمية، والتميُّ : 4.3
وتحديد الخدمات األكاديمية 
األساسية، وخدمات الدعم

التغلب على حواجز النجاح

ساعدت مدرارس بوسطن العامة في

/  أسرة 500تأمين السكن ألكثر من 

طالب من خالل شراكة مع 1،000

ديم تم تق. هيئة اإلسكان في بوسطن

وجبة وأكثر من 25000أكثر من 

معطف شتوي للطالب الذين3000

.يعانون من التشرد

تنفيذ خطة بناء مدارس بوسطن :4.4
العامة لضمان توفير مسارات وروابط 

متكافئة بين المدارس

بناء مدارس بوسطن العامة

ناء تتعاون مدارس بوسطن العامة مع هيئة ب

لالستفادة ( MSBA)مدارس ماساتشوستس 

من سداد الدولة لمشاريع بناء المدارس 

.المؤهلة
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الفرص

توفير الوصول واالستجابة لالحتياجات

الطالب

تسليط الضوء

بعدعنالتعلمأثناء Chromebookجهازعلىالحصولساعدنيلقد"

إالمكتبي،كمبيوترجهازأمتلككنتأننيمنالرغمعلى .كثيرةنواحفي

على .محمولكمبيوترجهازمنعليهاسأحصلالتيالمرونةيمنحنيلمأنه

إلىالوصولعلىقادًراأزالالكنتالوالية،خارجكنتعندماالمثال،سبيل

أيًضا Chromebookساعدني .عمليمحمولكمبيوترباستخدامصفي

وأفتحزوممنصةاجتماعاتفيأكونقدألننيالفصلفيالمشاركةفي

يشاركالمعلمكانإذاألنهمفيًداهذاكان .الوقتنفسفيجوجلمستندات

ذهابًاالذهابدونذلكعلىقادًرافسأكونالمالحظات،تدوينوأردتشاشته

 Chromebookجهازاستخدمتالمدرسة،بخالف .الشاشاتبينوإيابًا

علومفصلمنجزًءاكنتالمثال،سبيلعلى .األخرىالتعلمفرصفي

لدييكنولممحمولكمبيوترجهازامتالكمنيوتطلب APفيالكمبيوتر

محمولكمبيوترلديألننظًراولكنمحمول،كمبيوترجهازلشراءالمال

الماللديكيكونأندونالدورةفيالمشاركةمنتمكنتفقدمدرسي،

."محمولكمبيوترلشراء

New Mission High Schoolفيطالبفيلسماريو-



تعيين موظفين متنوعين،:5.1
ودعمهم، واالحتفاظ بهم ومعالجة 
العوائق التي تحول دون االحتفاظ
نةبالموظفين من ذوي البشرة الملو

تنوع الموظفين

زاد فريق التوظيف والزراعة 

ع والتنوع بشكل كبير من عدد ونو

الفرص إلشراك المرشحين من 

اللون، مما أدى إلى زيادة بنسبة 

٪ في عدد المعلمين الملون 27

المعينين من مجموعة التوظيف 

.المبكر

زرع الثقة|05

مدارس بوسطن العامة مكاًنا يرغب جعل:5.4
المعلمون والموظفون في العمل فيه

إستفتاء الرأي العام

 Gallupقامت مدارس بوسطن العامة بإدارة استبيان
ت لمنح موظفي المكتب المركزي منصة إلبالغ قرارا

.  ٪75المنطقة وتحسين األنظمة وحققت مشاركة بنسبة 
 ً ، تعمل كجزء من جهود التحسين التنظيمي األوسع نطاقا
نتائج المنطقة على تطوير استراتيجيات لضمان أخذ ال
.العامةفي االعتبار في سياسات ولوائح مدارس بوسطن

مدارس بوسطن العامة جعل:5.4
مكاًنا يرغب المعلمون والموظفون

في العمل فيه

مجموعات التقارب

مجموعات التقارب هي أداة مثبتة 

لتقديم الدعم الحيوي للموظفين

الملونين وأعضاء المجموعات 

لين األخرى الذين كانوا تاريخياً ممث

في . طقةتمثيالً ناقصاً في قيادة المن

الوقت نفسه، من المهم أن نقدم 

ل للموظفين البيض فرصة لتحم

مسؤولية تعلمهم وتعزيز قدرتهم

ن باستمرار على أن يكونوا مناهضي

.للعنصرية بنشاط

تجديد عمليات المكتب:5.5
، النقل، والتسجيل: المركزي

وخدمات التغذية

التجاوب مع الطالب

قامت منظمة الغذاء والتغذية

٪ من موظفيها 100بتدريب 

:  على مهارات خدمة العمالء

كيفية االستماع والفهم 

ة واالستجابة للطالب لتنمي

مع العالقات مع األفراد والمجت

.المدرسي بأكمله
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ير تسليط الضوء على مد

المدرسة والمعلم

بإذن من مكتب برامج التوظيف والزراعة 
والتنوع

. مةكنا نعلم عندما كانت بديالً لنا أنها كانت ما كنا نبحث عنه كمعل"

محترف ولطيف وملتزم وال يخاف أبًدا من العمل الجاد الذي يأتي مع

إنني أتطلع إلى ! التروتر محظوظ لوجود السيدة جيمس. التدريس

! "مشاهدتها وهي تنمو وتأخذ تعليمها إلى مستوى آخر

William Monroe Trotter K-8ساريتا توماس، مديرة مدرسة 

 .Trotter Schoolكانت عائشة جيمس مساعدة مهنية في

شجعتها اآلنسة توماس على المشاركة في برنامج خطة المعلمين

في مدارس بوسطن العامة وانضمت إلى برنامج " طور ملكيتك"

تسريع مجتمع مدارس بوسطن العامة للمعلمين للعام الدراسي 

تم تعيين السيدة جيمس كمدرس بدوام كامل في. 2019-2020

Trotter  2021-2020في العام الدراسي.



برمجة وقت عالي الجودة خارج :6.1
المدرسة لجميع التالميذ

محفظة الربع الخامس

دخلت مدارس بوسطن العامة في شراكة 

مع منظمات مجتمعية إلدارة البرامج 

رائية التعليمية الصيفية األكاديمية واإلث

.طالبًا7999لـ

تفعيل الشراكات| 06

ات تأييد الوعي بشأن الكلي:6.4
والوعي الوظيفي

التوجيه التحويلي

تم إطالق برنامج التوجيه 

2021التحويلي في ربيع عام 

افيًا لجلب التوجيه المستجيب ثق

والمتمحور حول الطالب 

واالستعداد الوظيفي والحياة

(CCLR) للطالب في الصفوف

.من السادس إلى التاسع

الشراكة مع المنظمات المعنية:6.2
بالشباب وتنمية المهارات

 Bostonتصميم وتطوير مدارس

Community HUB (BCHS)

ى نهًجا قائًما عل BCHSتتخذ مدارس

إنها تمّكن .  األصول لدعم طالبنا

.  المجتمع من خلق فرص لنجاحهم

ومحو األمية ،BCHS CLSPتقدم

العادلة، والقيادة واألنظمة المناهضة 

يل للعنصرية والشاملة، والدعم لتحو

.ريرالمدارس إلى مراكز لالبتكار والتح

الشراكة مع المنظمات المعنية :6.2
بالشباب وتنمية المهارات

تأثير الطالب والمجتمع

مدرسة 15تم إطالق البرمجة في 

13تابعة لمدارس بوسطن العامة و 

منظمة مجتمعية في جميع أنحاء 

32بوسطن، مع إشراك ما يقرب من 

مدرًسا من مدارس بوسطن العامة 

طالب في 600لخدمة أكثر من 

.12-6الصفوف 
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مجتمع بوسطن

استراتيجية المدارس المحورية

الشريك

تسليط الضوء

المجتمع

تحالف غروف 

 BCHSأليانس

لغة 14التجريبي و

مزدوجة

المدارس

مدارس بوسطن 

العامة

جمعية الشبان 

المسيحية في 

بوسطن الكبرى

اتحاد المعلمين 

Bostonفي

المركز الوطني 

للمدارس 

المجتمعية 

ومؤسسة عائلة 

لوبين

التي تم ،BCHSإن تطوير استراتيجية

-2021تجريبها في العام الدراسي 

، هو انعكاس اللتزامنا بتفعيل 2022

شراكة قوية في خدمة التنمية الشاملة 

.لطالبنا

على وجه الخصوص، لدينا

شراكة عميقة

ة لـجمعية الشبان المسيحيين التابعمع

باعتبارهابوسطن الكبرى

الوكيل الرئيسي في مساعدتنا على

تطوير استراتيجيات

لتمكين

ى في منظمات تنمية الشباب الشعبية األخر

بوسطن لتعمل بنفس القدرات من أجل

ومات استدامة استراتيجية غرفة تبادل معل

.السالمة األحيائية



الخطوات التالية

مدفوعةالنتائج

عاليةالرئيسيةللمقاييساألولويةإعطاء●

.ورفاههمالطالبإلنجازالتأثير

المدرسةلجنةمعمتوافقةوالنتائجالمقاييس●

.المشرفةوأهداف

القيادةلوحات

اإلستراتيجيةالخطةتنفيذتحكملوحة●

والمساءلةالبياناتمكتبمعبالتعاون

(ODA).  

العدالةلتحليلويبوموقعمعلوماتلوحة●

العدالةمركزفيالشفافيةلضمانالعرقية

.المنطقةعملياتجميعفيالعرقية

سنويالربعالمرحليالتقدمتقرير

اإلستراتيجيةللخطةالسنويالتقريرإصدار●

  .2022ينايرفي

المدرسةلجنةإلىسنويةربعمرحليةتقارير●

1 2 3



الملحق



العميقاالستماع●

االحتياجاتفيالتفكير●

الفرصأفضلبشكلكلهالطفلخدمةبفرصةاالعتراف●

الدروس

استهدافًاأكثراستجابات●

االجتماعيةالعاطفيةواالحتياجاتالمساواةعلىأوضحتركيز●

-2019فيبدأتالتياإلستراتيجيةالرؤيةبالتزاماتإيمانناعززنا●

الطريقعلىنسيرنحن .الصحيحةااللتزاماتهذهكانت .2020

.الصحيح
االستجابات

المساواةلعدمالمؤسسيةوالطبيعةللتعقيداتأعمقفهم●

والعاطفيةاالجتماعيةباالحتياجاتبنشاطاالعترافإلىالحاجة●

للطالب

التعلمتجربةتصوروإعادةطالبناإشراكإعادةإلىنحتاج●



التخلُّص من : االلتزام األول

فجوات الفرص واإلنجاز

2االلتزام رقم 

تسريع عملية

التعلّم

رفع جميع: االلتزام الثالث

األصوات

4االلتزام 

توسيع نطاق

الفرص

5االلتزام 

غرس

الثقة

6االلتزام 

تفعيل الشراكات

إعادة تصميم المدرسة الثانوية :2.1 إشراك صوت الشباب في صنع القرار :3.1 جات تمويل جميع المدارس لتلبية االحتيا :4.1
الفريدة للتالميذ ذوي االحتياجات العالية

تعيين موظفين متنوعين، ودعمهم،  :5.1
ون واالحتفاظ بهم ومعالجة العوائق التي تحول د
ةاالحتفاظ بالموظفين من ذوي البشرة الملون

برمجة وقت عالي الجودة خارج  :6.1
المدرسة لجميع التالميذ

تنوع القوى العاملة :1.2 فرص التعلُّم الشاملة :2.2 ار إشراك صوت الوالَدين في صنع القر :3.2
على مستوى المنطقة التعليمية

يع تحسين وسائل التمويل من أجل التوز :4.2
العادل للموارد

إعادة هيكلة المكتب المركزي لضمان  :5.2
خدمات مالئمة للطفل واألسرة

الشراكة مع المنظمات المعنية بالشباب :6.2
وتنمية المهارات

مراجعة التحيز في منهج الدراسة :1.3

دعم متعلمي اللغة اإلنجليزية وقانون  :1.4
(LOOK)الفرص اللغوية ألطفالنا

، الفنون)تعليم الفنون الحرة المتكاملة  :2.3
والعلوم، ومحو األمية، واللغات العالمية، 

ربية والتربية البدنية، والتعليم الصحي، والت
(المدنية، وألعاب القوى، والتكنولوجيا

الشراكة مع العائالت في تحسين  :3.3
المدرسة وتعلُّم التالميذ

حديد الفعالية التنظيمية، والتميُّز، وت :4.3
الخدمات األكاديمية األساسية، وخدمات الدعم

دعم قادة المدارس ومساءلتهم الشاملة  :5.3
وفق معايير التعلُّم األساسية المشتركة

(CLSP)، والمدارس عالية األداء، وقيادة
المعلمين

الشراكة مع المنظمات لدعم التالميذ،  :6.3
كلية واالستعداد للكلية، والتسجيل المزدوج، وال

المبكرة خالل اليوم الدراسي
معايير التعلُّم األساسية المشتركة :1.5

(CLSP) والدراسات اإلثنية

على - OAGمراقبة تنفيذ سياسة :1.6
مستوى المدارس والمستوى المركزي

تنفيذ برنامج ما قبل روضة األطفال  :2.4
الشامل

زيادة أنظمة إبداء اآلراء الخاصة  :3.4
بالعائالت إلى المكتب المركزي

تنفيذ خطة بناء مدارس بوسطن العامة :4.4
ن لضمان توفير مسارات وروابط متكافئة بي

المدارس

جعل مدارس بوسطن العامة مكاًنا يرغب :5.4
المعلمون والموظفون في العمل فيه

تأييد الوعي بشأن الكليات والوعي  :6.4
الوظيفي

عدم تناسب تنفيذ قواعد السلوك :1.7 خبرات تعلُّم أولية صارمة ومتسقة :2.5 إشراك المعلمين، والموظفين، واألسر،  :3.5
والتالميذ في مجلس موقع المدرسة

تعاون المكتب المركزي مع الشركاء :4.5 ، النقل: تجديد عمليات المكتب المركزي :5.5
والتسجيل، وخدمات التغذية

ع إشراك الشركاء الرئيسيين في صن :6.5
القرار للترويج لاللتفاف حول الخدمات على

مدار العام

المساهمون الصحيون واالجتماعيون في :1.8
فجوات الفرص

ة فصول دراسي-تقليل التغيب المزمن  :2.6
مبهجة وجّذابة

اركة المشاركة العامة في تنفيذ معايير مش :3.6
المنطقة التعليمية

ألسر مدارس بوسطن  WiFiخدمات 4.6

ا من العامة األكثر احتياًجا؛ حتى نتمكن جميعً 

.االتصال باإلنترنت

وات زيادة الشفافية والمساءلة باستخدام أد 5.6

البيانات الجديدة، ولوحات المعلومات، وإعداد

.التقارير

عام تصميم الفرص وتنفيذها على مدار ال 6.6

.مع الشركاء لتعزيز الفرص

دعم المدارس ذات األداء المنخفض :1.9 مساحات تعلُّم آمنة وداعمة :2.7 :  إشراك األسر والمجتمع في صنع القرار 3.7

من خالل رسائل نصية، وعبر اإلنترنت، 

.واالستبيانات، واالتصال
عدم التناسب /الدمج االجتماعي/الدعم :1.10

للتالميذ ذوي االحتياجات الخاصة
خطة تنمية مهنية شاملة على مستوى  :2.8

المنطقة التعليمية

لحصول تالميذ مدارس 1:1توفير تقنية  1.11

في بوسطن العامة على فرصة التعلم عن بُعد

ثاني الصفوف من الصف الثالث وحتى الصف ال

.عشر

منع فرص التعلم عن بُعد على مدار العام، و 2.9

م، وتوفير الفرص لتسري ع عملية فقدان التعلُّ

م .التعلُّ

التزامات الخطة اإلستراتيجية وأولوياتها
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:مركز هاينز للتعليم المبكر 
الربع الخامس لمدارس لبوسطن العامةبرنامج 

الشريك

تسليط الضوء

بإذن من بوسطن بعد المدرسة وما بعدها

، الواقع في حي روكسبري في بوسطن، هذا الصيف، هاينز للتعليم المبكربالمشي إلى مركز "
قوبل المرء على الفور بفنون الطالب واألعمال الدراسية المعروضة بشكل جميل على 

الصاعدة التي تعلمت عن الموضوعات المتعلقة 2مجموعة طالب رياض األطفال .]الجدران
...  قنديل البحر الملون، واألسماك، وحتى السالحف : زينت الجدار بالحياة البحرية[ بالمحيطات

وبالمثل، كان هناك فنون جدارية ومناهج مخصصة لمجموعة هاينز الصاعدة من النحل الطنان 
".والفراشات في الصف األول 

و ( لتقديم اآليس كريم مجانًا)مع قسم شرطة بوسطن  The Haynesتعاونت 

HERO Kids Sports وBoston Nature Center وPlayworks .

https://www.hayneseec.org/


ة إغاثة الطوارئ في المدارس االبتدائي

والثانوية
Caresو ESSER Iتمويالت أنفقوا بشكل أساسي على -

الموارد الالزمة لدعم طالبنا خالل الوباء وإعادة طالبنا بأمان إلى 

التعلم الشخصي

ESSER 2 ٪ و استثمارات 50استثمارات خطة المدرسة بنسبة -

(9.1.2021)٪50المدارس على مستوى المنطقة التعليمية بنسبة 

ESSER 3 ة، تقوية النواة التعليمي: استثمارات المنطقة قيد المراجعة-

متعلمي اللغة اإلنجليزية، الطالب ذوي اإلعاقة، المسارات عالية الجودة، 

الوصول العادل، بيئات المدرسة، المجتمع



إطالق استراتيجيات النجاح

(S4S)  للنهوض بمهارات طالب

مدارس االختبارات الجديدة

 (S4S)تم إطالق استراتيجيات النجاح

لدعم الطالب المقبولين الذين يدخلون 

في أي من مدارس 9أو 7الصفوف 

ي يوفر المنهج المدرس. االختبار الثالثة

ليا مهارات إضافية في مهارات التفكير الع

.  ينيةوالرياضيات والكتابة والقراءة والالت

ة يتناول المحتوى أيًضا ثقافة المدرس

.والمشاركة

تحديث| سياسة فجوات الفرص واإلنجازات 

ل إرشادات للموائد المستديرة حو

األسهم من أجل جودة أكبر 

واستدامة

الموائد المستديرة حول المساواةهي 

محادثات بين مجموعات أصحاب 

المصلحة لتشمل الموظفين واألسر 

ات تدفع المناقش. والشركاء من المجتمع

ات إلى التفكير حول ما إذا كانت سياس

وممارسات مدارس بوسطن العامة تعزز 

خبرات عادلة وعالية الجودة للطالب 

-2020في العام الدراسي . وكيف تعمل

، تم إنشاء التدريبات والموارد2021

فيذها لدعم تخطيط المائدة المستديرة وتن

.بشكل أفضل

توسيع مبادرة مدرسة االمتحانات

(ESI )علتشمل طالب الصف الراب

، تم 2021-2020العام الدراسي في

توسيع برنامج مبادرة مدرسة 

االمتحانات لتشمل طالب الصف 

سيتم توفير الدعم لهؤالء. الرابع

الطالب لمدة عامين لزيادة مهاراتهم 

طلبات األكاديمية والثقة بهم لتلبية مت

.القبول في مدارس االختبار

CRIOP 2و⥠ CLSPتقديم

للتطوير المهني والتدريب على

مستوى المنطقة

يتم توفير التطوير المهني التمكين ف

CLSP وCRIOP  للمعلمين وقادة

ين المدارس والمساعدين المهنيين والمدرب

وقادة المعلمين والمعلمين الجدد في 

معيين المنطقة والمنسقين الميدانيين المجت

ء يصبح هؤال. وموظفي المكتب المركزي

المعلمون راسخين بشكل أفضل في 

.والممارسات المهنية CLSPانعكاس

1 ً الممارسات المستدامة ثقافياً ولغويا
بروتوكول مراقبة التعليمات المستجيبة ثقافيًا2



تنفيذ سياسة القضاء على فجوات الفرص واإلنجازات

نهجنا أهدافنا

:



وعميقة،كثيرة 19-الكوفيدأزمةجراحإن ."الظالموسطمضيئةنقطة"هناكيكونماغالبًاأنهأعتقد

علىمتناسبغيربشكلونهبطمجتمعنا،فيالكثيرينبمعاناةاالعتراففينستمرأنوعلينا

حسابًانحسبأنسوىخيارأيالوباءيمنحنالمذلك،ومع .تاريخيًاوالفقيرةالمهمشةالمجتمعات

بشدةتأثرتوقدهدية،هذهالنظرعدملحظةكانتالطريقة،وبهذه .أمدهاطالالتيالمساواةلعدم

لتلبيةوالشبابوالعائالتالمجتمعيونوالشركاءالعامةبوسطنمدارسموظفونهضعندما

.وتكراًرامراًرااالحتياجات

2021أكتوبرفيالعامةبوسطنلمدارساالستراتيجيةالخطةتحديثتقريركاسيليوس،بريندا-

األزمات لتصبح مدارس بوسطن العامة أقوىخاللالتحول 


