
سياسة الحضور المنقحة واإلجراءات

2022-2021للعام الدراسي 

مدارس بوسطن العامة

براين ماركيز

مدير أول فرص الشباب



دمج ثالثة تعاميم إلى واحد▫

غيب تحديث االستراتيجيات وأفضل الممارسات مع التركيز على الت▫

المزمن

سياسة إنهاء تحويل الطالب المتأخر▫

وقف سياسة عدم االعتماد▫

"  لى لم يعد التأخير يؤدي إلى الغياب غير المبرر الذي يتحول إ▪
”رسوب

فاءةالمحاذاة مع التحول في المنطقة إلى الدرجات القائمة على الك▪

اللغة غير العقابية التي تركز على الطالب▫

(اإلعفاءات من الحضور)إزالة اإلجراءات التي لم تعد ذات صلة ▫
ساسي القضاء على لغة الجاني المعتاد في المدرسة، لتعكس النظام األ▫

للدولة

مع قرارات قائد المدرسة لألطفال الذين يحتاجون للمساعدة تتماشى▫

روح وبروتوكول مدونة قواعد السلوك

2021-2020مسودة سياسات وإجراءات الحضور للعام الدراسي 
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األساس المنطقي

الرئيسي

https://docs.google.com/document/d/137KOKSj082O0mpGDpoECkXszJH1j_j6tnGL57iVWM8E/edit


سياسة القضاء على فجوات الفرص واإلنجازات

لفرصتفكيك الحواجز الهيكلية وتوفير فرص أكبر للوصول إلى ا: 5الهدف ▫

كانية يسعى إلنشاء منطقة تعطي األولوية لقدرتها على منح كل طفل إم▪

الوصول العادل إلى الفرص واإلنجازات، مع تحديد وإزالة الحواجز 

صولهم الثقافية والهيكلية والعرقية واالجتماعية التي يمكن أن تعوق و

.إلى بيئات تعليمية عالية الجودة

الرؤية االستراتيجية

تسريع عملية التعلُّم: 2االلتزام ▫

الحد من التغيب المزمن من خالل ضمان الترحيب بالطالب في2-6▪

اتهم الفصول الدراسية المبهجة والمشاركة وحيث يمكن تلبية احتياج

.الفريدة

جعل كل مدرسة مساحة آمنة لكل طالب في مدارس بوسطن 2-7▪

.العامة، وتقديم الدعم والحماية الالزمة للتعلم والنمو واالزدهار
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المواءمة مع 

أولويات المنطقة
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التركيز على التغيب المزمن



التركيز على الوقاية والتدخل

بانوراما نجاح الطالبنظام معلومات الطالب أسبن

:فيأسبن سيتم استخدام 

إدخال الحضور اليومي للطالب➔

ضم جداول الطالب الرئيسية والدورات➔

إدخال درجات الدورة➔

ضم جداول المعلم الفردية➔

تسجيل حضور المعلم➔

التوصية لمحكمة األحداث في مقاطعة سوفولك وتسجيل➔

الوثائق لخطة تدخل الحضور

:فيبانوراما نجاح الطالبسيتم استخدام 

عرض بيانات الطالب➔

ضم خطط نجاح الطالب➔

تعيين أعضاء الفريق للتواصل والتعاون➔

ك المساعدة في تعقب المعلومات في مكان واحد، بما في ذل➔

تقييم من منصة إليومينات

.ل الممارساتالحفاظ على تقديم التوعية والدعم باستمرار للطالب واألسر الذين يعانون من التغيب المزمن أساسي أفض●
.النجاحتستخدم المدارس منصة بانوراما نجاح الطالب لمراقبة تقدم حضور الطالب، وكذلك لتوثيق التدخالت وخطط●
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سياسة عدم االعتماد رؤى البيانات



الطالب الذين ال يُمنحون أي اعتماد

مجموعة السنة الدراسية 

2020-2021

من % 

عدم "

"االعتماد

٪ من 

مدارس 

بوسطن 

العامة

%8%10ردالطالب الذين يعانون من التش

%21%22.5الطالب ذوي اإلعاقة

%32%28متعلمو اللغة اإلنجليزية

مجموعة السنة الدراسية 

2020-2021

عدم "من % 

"االعتماد

٪ من مدارس 

بوسطن العامة

%9%2.8الطالب اآلسيويين

%33%56.7الطالب السود

%42.5%15.8الطالب الالتينيون

%14%15.5الطالب البيض

-2019مجموعة العام الدراسي 

2020

من % 

عدم "

"االعتماد

٪ من 

مدارس 

بوسطن 

العامة

%8%8.1ردالطالب الذين يعانون من التش

%21%32.3الطالب ذوي اإلعاقة

%32%38.1متعلمو اللغة اإلنجليزية

مجموعة العام الدراسي 

2019-2020

عدم "من % 

"االعتماد

٪ من مدارس 

بوسطن العامة

%9%2.3الطالب اآلسيويين

%33%51الطالب السود

%42.5%8.6الطالب الالتينيون

%14%27.7الطالب البيض

2020-2019العام الدراسي 

(فترة التحديد األولى)2021-2020العام الدراسي 
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2022-2021السياسة المقترحة للعام الدراسي السياسة السابقة

صل أي طالب مع أكثر من ثالثة مرات غياب غير مبرر في ف:عدم االعتماد/استرداد االعتماد

(  ة ُمحددةأربعة أيام من الغياب غير المبرر في المدارس في ثالثة فصول دراسي)دراسي ُمحدد 

سوف يحصل على درجة–يوم غياب غير مبرر على مدار العام الدراسي 12أو أكثر من –

.  إذا كان الطالب حصل على خالف ذلك على درجة النجاح( عدم االعتماد" )عدم االعتماد"

:تنطبق اإلرشادات التالية

ة إلى درج" عدم االعتماد" إذا حصل الطالب على درجة النجاح، فيجوز له تغيير ●

.خطاب عن طريق اجتياز االمتحان النهائي في نهاية العام

”.رسوب" إذا لم يحصل الطالب على درجة النجاح، فسوف يحصل على ●

لفصل دراسي واحد أو أكثر من الفصول " عدم اعتماد" إذا حصل الطالب على ●

يوم من الغياب غير المبرر على مدار العام 12شريطة أال يتجاوز , المحددة

تي في نهاية العام الدراسي إلى الدرجة ال" عدم االعتماد" سيتم تحويل, الدراسي

.تلقاها الطالب خالف ذلك

فقود في جميع حاالت الغياب، يجب إعطاء الطالب الفرصة والمسؤولية لتعويض العمل الم

.خالل فترة الوسم

ى من أجل تسهيل الدرجات القائمة عل(:االعتمادلم يتم إيقاف سياسة )استرداد االعتماد 

ب الذين لديهم الكفاءة في جميع أنحاء المنطقة، تم إيقاف سياسة عدم االعتماد فيما يتعلق بالطال

المدارس أربعة غيابات غير مبررة في)ثالثة مرات غياب غير مبررة في فترة وضع العالمات 

رجات ونتيجة لذلك، يجب على المدارس عدم تعيين د(. على مدار ثالثة فصول دراسية محددة

:طالبتم تقديم اإلرشادات التالية فيما يتعلق باسترداد االعتماد لل. للطالب" ال اعتماد"

بسبب يجب أن تكون درجات النجاح قائمة على الكفاءة، والتي قد تتأثر بالحضور●

أو المهام المفقودة أو العمل المدرسي، ولكن ال ينبغي ربطها حصريًا بالحضور

.المشاركة

من الضروري أن تتواصل المدارس في وقت مبكر، وبصورة دائمة للطالب ●

.المعرضين لخطر رسوب الصف

رداد لتمكين است" غير كاملة"كبديل، قد تضع المدارس عالمة على الطالب بدرجة ●

.التعلم بشكل عادل

ة في جميع الحاالت، يجب إعطاء الطالب الذي ال يحصل على درجة النجاح الفرص●

الل والمسؤولية السترداد أي خسارة تعلم بشكل عادل أو تعويض العمل المفقود خ

.فترة وضع العالمات لكسب درجة النجاح

التنقيحات المقترحة لسياسة عدم االعتماد



9 مدارس بوسطن العامة

الملحق



أعداد الطالب الذين ال يُمنحون أي اعتماد

مجموعة السنة الدراسية 

2020-2021

عدم + 1

اعتماد

مدارس 

بوسطن 

العامة

984,272ردالطالب الذين يعانون من التش

21911,215الطالب ذوي اإلعاقة

27317,089متعلمو اللغة اإلنجليزية

مجموعة السنة الدراسية 

2020-2021

مدارس بوسطن عدم اعتماد+ 1

العامة

274,807الطالب اآلسيويين

55317,624الطالب السود

15422,698الطالب الالتينيون

1517,477الطالب البيض

-2019مجموعة العام الدراسي 

2020

عدم + 1

اعتماد

مدارس 

بوسطن 

العامة

1974,272ردالطالب الذين يعانون من التش

78511,215الطالب ذوي اإلعاقة

92517,089متعلمو اللغة اإلنجليزية

مجموعة العام الدراسي 

2019-2020

مدارس بوسطن عدم اعتماد+ 1

العامة

564,807الطالب اآلسيويين

1,23917,624الطالب السود

20922,698الطالب الالتينيون

6737,477الطالب البيض

2020-2019العام الدراسي 

(فترة التحديد األولى)2021-2020العام الدراسي 


