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 أعضاء لجنة المدارس التابعة لمدارس بوسطن العامة  إلى:  

 Drew Echelsonالقائمة بأعمال المشرف د.  المرسل:  

 2022أغسطس  29 التاريخ:  

 SY22-23افتتاح مدارس بوسطن العامة للعام الدراسي  رد على:  

 
 

، والُمقّدم  2023-2022الُمقام الليلة حول العودة للمدرسة للعام الدراسي هذه المذكرة هي نظرة عامة على العرض التقديمي 

إلى لجنة المدارس. سيساعد تحديثنا األعضاء على فهم الخطط التي وضعناها للحصول على بداية قوية للعام الدراسي للطالب  

 (. BPSواألسر والموظفين في مدارس بوسطن العامة )

 

يوم أول قوي، تظل مخاوفنا األكبر تدور حول التوظيف والنقل ولكننا نتحرك في االتجاه بينما نعتقد أنه سيكون لدينا  

الصحيح. سنطلعك على أحدث ما وصلنا إليه وعلى خططنا في هذه المجاالت في هذا العرض التقديمي. كما سنحّدثك أيًضا  

 حول:

 

 التوظيف ●

 وسائل النقل ●

 خدمات الغذاء والتغذية ●

 المرافق  ●

 COVID-19التخطيط واإلعداد لفيروس  ●

 واجب الطالب ●

 التواصل والمشاركة ●

 األكاديميون   ●

 

نظًرا الحتواء هذا العرض التقديمي على تحديثات حول مجموعة واسعة من األعمال المستمرة لألقسام للتحضير لالفتتاح 

في تقارير القسم التفصيلية الخاصة بهم في  الناجح للمدارس، فإن كل قسم سيضم اعتبارات واستراتيجيات المساواة الرئيسية 

 المستقبل بدالً من دمج هذه الجهود في بيان واحد خاص بالمساواة. 

 

 التوظيف

تظل مناصب سائقو الحافالت والمالحظين وعمال خدمات الطعام وبعض الموظفين المساعدين تقع في نطاق أكثر المناصب 

مواقف سائقي الحافالت ومالحظي الطالب داخل الحافالت ووضع خطط طوارئ  احتياًجا منّا لشغرها. إننا نعمل على تحفيز 

 لضمان تلقي المالحظين المعينين للطالب الخدمات الالزمة. 

 

بمثابة تحديًا أيًضا. يُرجى مالحظة أن العديد من المدارس تشغل حاليًا الغالبية   ESLكان تعيين معلمي العلوم الثانوية ومعلمي 

لمعلمين الشاغرة، لكن المنطقة تعمل عن كثب مع هذه المدارس لتوظيف الموظفين الالزمين في اليوم  العظمى من وظائف ا

 األول من المدرسة. 
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 وسائل النقل 

، والتي توفر فرًصا جديدة لخدمة طالبنا Drivers Unionنواصل االستفادة من اتفاقية المفاوضة الجماعية الخاصة بنا مع 

للتعاون وتقليص فترات االنقطاع إلى الحد   MBTAبشكل أفضل. نحن نعمل على مدار الساعة مع شركائنا في المدينة و 

ول  األدنى أثناء اإلغالق غير المسبوق للخط البرتقالي بالوالية، كما أننا نواصل تحسين الكوادر التشغيلية التي ستساعد في وص

العمل على مهام التوجيه والحافالت وموظفي  BPSطالبنا إلى المدرسة بأمان وفي الوقت المحدد. يواصل فريق النقل في 

 خدمة العمالء واستعدادات ساحة الحافالت. 

 

 خدمات الغذاء والتغذية  

ة إلى تقرير عن خططنا ، باإلضاف City Fresh Foodsسيتضمن العرض التقديمي الذي نقّدمه تحديثًا لموردنا الجديد، 

 لتوصيل الوجبات المدرسية في ظل النقص المستمر في الموظفين. 

 

 المرافق 

يجب أن تكون كل من مرافق مدرستنا آمنة ومرّحبة بطالبها وذلك لضمان الحصول على عام دراسي ناجح. هذا الصيف،   

أكملنا أيًضا العديد من   نات الداخلية والخارجية.خضعت مدارسنا للتنظيف والتطهير العميق باإلضافة إلى العديد من التحسي

مشاريع تجديد المدارس والتوسعات والتحسينات األخرى التي شملت المساحات الداخلية والخارجية مثل دورات المياه 

 والمداخل ومواقف السيارات والمالعب.

 مهام الطالب والتواصل والمشاركة

سنراجع أرقام مهام الطالب الحالية وجهود التوعية ونطلعك على أحدث المستجدات فيما يخص التسجيل األقصى للمنطقة في   

. هذا الرقم عرضة للتغيّر مع BPSطالبًا في مدارس   50,980أغسطس، تم تسجيل إجمالي   24شهر أغسطس. اعتباًرا من  

 ر إجمالي التسجيل الرسمي في األول من أكتوبر.استمرار الطالب في التسجيل أو االنسحاب. سيتوفّ 

نستمر في   نواصل أيًضا استدعاء العائالت الُمدرجين في قوائم االنتظار لتسجيل أبنائهم في المدارس ذات المقاعد المفتوحة.

لتشغيل ويعمل قيد ا  BPSجهود التوعية األسرية والمجتمعية والتي تشمل تعزيز تسجيل الطالب. إن خط المساعدة الجديد في 

فعالية واحتفال   30برنامج العد التنازلي السنوي لدخول مرحلة رياض األطفال الخاص بإدارة الطفولة المبكرة بشكل كامل مع 

 أغسطس.  30في األحياء على مستوى المدينة يوم الثالثاء الموافق 

فيهما تزويد العائالت بفرصة مقابلة   أيًضا اجتماعين مجتمعيّين افتراضيين للعودة إلى المدارس تبحث BPSتستضيف  

المشرفة الجديدة ومعرفة المزيد حول كيفية تجهيزاتنا للمدارس بما يناسب جميع طالبنا. ومن المقرر عقد االجتماعات يوم 

 صباًحا.  10:00مساًء والسبت الموافق العاشر من سبتمبر الساعة  6:00الخميس الموافق األول من سبتمبر الساعة 

 

 COVID-19واإلعداد لفيروس  التخطيط

ثالثة أيام في األسبوع   Boston Public Health Commissionوممثلي  BPSيجتمع فريق متعدد الوظائف من  

لبدء المدرسة. يشمل   COVID-19للتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح مع جميع خططنا الموضوعة لمكافحة 

الكوفيد، والتوزيع األسبوعي لالختبارات المنزلية، واختبار األعراض، وتوفير تخطيطنا إخضاع الطالب والموظفين الختبار 

عيادات اللقاحات والتعليم العالجي، وسياستنا في ارتداء قناع الوجه. إننا نركز أيًضا على ضمان حصول المدارس على جودة  

 لهواء.الهواء والتهوية المناسبة وتشغيل أجهزة تنقية للهواء وأجهزة استشعار جودة ا

 

 األكاديميون

إن مناطقنا المدرسية التسعة وكذلك مشرفي المدارس على استعداد للترحيب بالطالب مرة أخرى في الفصول الدراسية وتقديم 

 الدعم لمعلمينا من خالل التركيز التعليمي المتكافئ لمحو األمية. 

 Newcomerوفر أيًضا الدعم للطالب ذوي اإلعاقة والمتعلمين متعددي اللغات. لقد أنشأنا موقعًا مؤقتًا لمركز نحن ن



 

Assessment and Counseling Center  عبر األقمار الصناعية في شرق بوسطن ونعمل حاليًا على تحديث سياسة

 Boston Teachersقية المفاوضة الجماعية الجديدة مع تعليم ذوي االحتياجات الخاصة والدليل اإلجرائي. تسمح لنا اتفا

Union  مدرسة   25إلى  20بالُمضي قدًما بقوة وبعناية في عملنا الشامل. سنقّدم تقريًرا عن إنشاء أول مجموعة مكونة من

أكثر شموالً  منانظا والتي ستضع خطط دمج لمدارسها وفِرق الدمج متعددة الوظائف التي ستعالج الحواجز النظامية التي تجعل

 في مدارسهم الفردية. 


