


August 15 Deadlines

المجال بند االتفاقية الحالة

على المسار الصحيح .ابدأ في استخدام نظام محّسن وقوي إلدارة الشكاوى الواردة من اآلباء واألوصياء واالستجابة لها وحلها سالمة الطالب

على المسار الصحيح . أوعز بإجراء عملية تدقيق مستقلة لسالمة الطالب والموظفين سالمة الطالب

على المسار الصحيح م استعداد قم بإشراك هيئة أو فريق من أفراد لديهم سجل حافل بالنجاح في العمل في مناطق مدارس حضرية ولديه

.  للعمل بشعور من اإللحاح على تحسين خدمات التربية الخاصة تربية خاصة

على المسار الصحيح ة للعمل قسم التعليم االبتدائي والثانوي بخطتها لكيفية إنجاز المنطق BPS DESEستزود مدارس بوسطن العامة 

.المبين في هذا القسم إلى أن يتم تعبئة المناصب القيادية العليا

تربية خاصة

على المسار الصحيح .قم بعداد دليل محدث للسياسات واإلجراءات الخاصة بالتربية الخاصة تربية خاصة

على المسار الصحيح .  BPSأطلق عملية تقييم تشخيصي لنظام النقل الحالي في مدارس بوسطن العامة  النقل

على المسار الصحيح .مةقم بمراجعة جميع مرافق الحمامات المدرسية وبتنفيذ خطة على مستوى المنطقة إلجراء التجديدات الالز المرافق

قلق طفيف

ذوي قم بوضع نظام للتأكد من أن جميع متعلمي اللغة اإلنجليزية، بما في ذلك متعلمي اللغة اإلنجليزية من

وى بمستوى االحتياجات الخاصة، يتلقون جميع التعليم المناسب ولديهم القدرة المناسبة للوصول إلى تعليم محت

.الصف متعلمو لغة إنجليزية

على المسار الصحيح .للمتعلمين متعددي اللغات BPSضع خطة استراتيجية لمدارس بوسطن العامة  متعلمو لغة إنجليزية

جاهز على المسار الصحيح قلق طفيف قلق عالي غير معروف



2022مارس  2021ديسمبر  2021أكتوبر  فئة االمتثال

88% 86% 73%
نوعن لديهم النسبة المئوية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية الذي

تعليمي معتمد

93% 91% 80%
مهم اللغة النسبة المئوية لمتعلمي اإلنجليزية الذين يعل

ادة حاصلون على شهاإلنجليزية كلغة ثانية معلمون 

ESLاعتماد 

92% 89% 76%
ن يتلقون النسبة المئوية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية الذي

للغة العدد المناسب من الدقائق في األسبوع لبرنامج ا

ESLاإلنجليزية كلغة ثانية 

85% 84% 56%
جميعهم النسبة المئوية لمتعلمي اإلنجليزية الذين تم ت

ية على نحو صحيح في جميع دورات اللغة اإلنجليز

كلغة ثانية

74% 70% 41% هم تعليم النسبة المئوية لمتعلمي اإلنجليزية الذين لدي

ون  يحصلمناسب ومعلمون مناسبون وتجميع مناسب و

على عدد مناسب من دقائق التعلم

87% 87% 88% ل جميع النسبة المئوية لمتعلمي اإلنجليزية الذين حص

المعلمين الذين يعلمهم المحتوى األساسي معلمون

SEI / BEEحاصلون جميعهم على اعتماد 
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