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 ال Xنعم  ❑ أداة تخطيط المساواة العرقية؟    Racial Equity Planning Tool هل تم

 المكتمل هنا: ______________________________ REPTواربط بـ  REPTإذا كانت اإلجابة بنعم، أدخل تاريخ )تواريخ( اجتماعات  

 ال ❑نعم   Xهل قام عضو في شعبة المساواة واالستراتيجية وفجوات الفرص بمراجعة هذا البيان؟   

 

 الملخص/المبررات BPSأقسام أداة تخطيط المساواة العرقية في 

 المقترح/العرض التقديمي وأثره .1
ما هي النتائج المرجوة للمقترح / الجهد، بما في 

ذلك في القضاء على التباينات؟ من قاد هذا العمل 
/ التخطيط، وهل تعكس هويات مجموعة طالب 

BPS  وعائالتهم )تشمل المجموعات الرئيسية
ان ين والسكاألفراد السود والالتينيين واآلسيوي

األصليين والمهاجرين وأصحاب اللغات المتعددة 
 ومن لديهم خبرة في التعليم الخاص(؟

، Boston Day and Evening Academy (BDEA)، مديرة Alison Hramiecتقدم 
. إن مدة نفاذ الميثاق 2022لتجديد ميثاقها لعام  BDEAعرًضا حيث تطلب فيه الموافقة على طلب 

، ومن الُمقرر تقديم طلبات التجديد إلى إدارة التعليم 2023-2019الحالي للمدرسة هي بين عامي 
 .2022أغسطس  1( بحلول DESEاالبتدائي والثانوي )

 
خالل  BDEAتعطي المعلومات الُمقّدمة نبذة حول كافة جهود المجتمع المدرسي في أكاديمية  

السنوات األربع الماضية، مع وصف مفصل للخطط الُمقّرر تنفيذها للمدة القادمة في السنوات بين 
من خالل مدخالت  BDEA. ُحّددت األولويات اإلستراتيجية ألكاديمية 2028و 2024عامي 

من موظفي  11التي يقودها مستشار خارجي و  SY19-20المدرسة بالكامل عبر عملية التخطيط 
BDEA  من األشخاص الملونين(. ٪72)من بينهم 

 
من األشخاص الملونين( األهداف المركزية  ٪65)من بينهم  BDEAسيقود فريق القيادة في أكاديمية  

 3في فترة الميثاق التالية. يشرف كل عضو في الفريق على منطقة من المدرسة: التعليمات )
الب )موظف واحد(، التخطيط لما بعد التخرج موظفين(، التربية الخاصة )موظف واحد(، دعم الط

ل  )موظف واحد(، التقدم )موظف واحد(، العمليات )موظف واحد(، البيانات )موظف واحد(، المسّجِّ
 )موظف واحد(، ومدير المدرسة )موظف واحد(. تشمل األهداف ما يلي:

االستمرار في االستثمار كي تصبح األكاديمية مؤسسة مناهضة للعنصرية تعمل على تطبيق   ●
 سياسة سد فجوات الفرص.

 تعزيز الصحة البدنية لطالبنا. ●
تعزيز خدمات التخطيط لما بعد التخرج من خالل دمج نموذج المسار الوظيفي عبر جميع   ●

 .BDEAالبرامج التعليمية في أكاديمية 
ي تلبية احتياجات طالبنا من ذوي االحتياجات الخاصة ومتعلمي اللغة اإلنجليزية االستمرار ف ●

(ELs.) 
 االستمرار في تعزيز نموذجنا القائم على الكفاءة. ●
 االستثمار في االستقرار المادي لمدرستنا.  ●
 منح األولوية للعثور على المرافق التي تلبي احتياجات طالبنا. ●

 التوافق مع الخطة اإلستراتيجية  .2
كيف يتوافق المقترح/الجهد مع الخطة 

 اإلستراتيجية للمنطقة التعليمية؟

بشكل مباشر مع أولوية الخطة اإلستراتيجية المعمول بها في مدارس  BDEAتتوافق مهمة أكاديمية  
BPS   وهي القضاء على فجوات الفرص واإلنجاز. تساعد أكاديميةBDEA لتحديد على وجه ا

عاًما ممن يتلقون دعًما أقل في المدرسة الثانوية؛ حيث تدعمهم  21الطالب الذين تزيد أعمارهم عن 
 من خالل تطبيق نموذج تعليمي بديل قائم على الكفاءة.

 
3. 

 تحليل البيانات
ما هي البيانات التي تم تحليلها؟ هل تم تصنيفها 
حسب العرق والمجموعات الرئيسية األخرى؟ 

 أظهرت فيما يتعلق بالتفاوتات؟ ماذا

لتجديد الميثاق كالً من البيانات النوعية والكميّة القوية حول أنواع  BDEAيقدم طلب تقديم أكاديمية  
الطالب الذين نخدمهم، والتسجيل لاللتحاق باألكاديمية، وكذلك اإلجراءات "التأديبية"، باإلضافة إلى 

 رة.وسائل تحقيق رضا المعلم والطالب واألس
 

رق على مدار العام. تشير البيانات المصنّفة إلى مساعدتنا  BDEAتصنف   البيانات بموجب العِّ
للطالب موضوع اعتمادنا )أال وهم: الطالب ذوي اإلعاقة ومتعلمي اللغة اإلنجليزية والطالب ذوي 

الدخل المنخفض(. استويفنا أو تجاوزنا عدد االلتحاقات الطالبية باألكاديمية في أول عامين من 
وبسبب انتشار الجائحة، انخفضت أعداد  SY21ا على الميثاق. إال أنه في العام الدراسي حصولن

طالبًا دون التوقعات. واآلن، إننا نتجاوز  46الطالب الملتحقين باألكاديمية في شهر أكتوبر بعدد 
بل لطالبنا ق ٪32فقط )مقارنة بمعدل  ٪3توقعات االلتحاق الطالبي بالحفاظ على معدل تعليق بلغ 

لدينا دورات بمعدل أقل من  ELو  SpEd، أكمل طالب SY20(. خالل BDEAوصولهم إلى 
 طالبنا في قسم التعليم العام.

https://docs.google.com/document/d/1P9OC2X52O0YyPPRjuqWWshVrlHqSXiRiySECgeECjDM/edit
https://docs.google.com/document/d/1P9OC2X52O0YyPPRjuqWWshVrlHqSXiRiySECgeECjDM/edit


 
 

 
4. 

 مشاركة األشخاص المعنيين
َمن كان مشترًكا )العدد، والخصائص السكانية، 
والمناصب(، وكيف وماذا كان العائد من ذلك؟ 

ماذا قال الطالب/األسر األكثر تأثًرا 
 بالمقترح/الجهد؟

للتجديد ونُقّح بمساعدة العديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك  BDEAُكتب طلب تقديم أكاديمية  
فريق دعم الطالب وفريق القيادة التعليمية وإدارة البيانات وموظفي التعليم الخاص ومجلس اإلدارة 

(. على الرغم من عدم مشاركتهم )كان اثنان من أعضاء مجلس اإلدارة هم أيًضا أولياء أمور الطالب
بشكل مباشر في كتابة التطبيق، فقد ساهم الطالب واألسر بمدخالت من خالل استطالع "حقيقة 

 الشباب". صوت المجلس باإلجماع على اعتماد طلب التقديم.
 

تخدم االحتياجات العاطفية االجتماعية  BDEAبشكل عام، ذكر أصحاب المصلحة لدينا أن أكاديمية 
بنا جيًدا. أعرب أصحاب المصلحة لدينا عن قلقهم من أنه نظًرا ألن نموذجنا القائم على الكفاءة ال لطال

يعكس "نجاًحا" وفقًا لما تم تحديده من خالل معدالت التخرج وااللتحاق بالكليات، مما سيُسيء فهم 
 تأثير نموذجنا.

 
5. 

 إستراتيجيات المساواة العنصرية
/ الجهد من الفوارق كيف يخفف هذا االقتراح 

ويزيد من اإلنصاف العنصري وغيره من أشكال 
اإلنصاف؟ ما العواقب المحتملة غير المقصودة؟ 

ما اإلستراتيجيات التكميلية التي سترتقي بالمساواة 
 بشكٍل أكبر؟

إن عملنا سعيًا في أن نصبح مؤسسة مناهضة للعنصرية هو الدافع وراء كل ما نقوم به، وهو المحور 
 المركزي لخطتنا االستراتيجية الحالية.

 تسعة وتسعون في المائة من طالبنا هم أشخاص ملونون.  ●
 .٪39إلى  ٪27: ارتفع معدل االلتحاق بالتعليم الخاص من 2019-2022  ●
 .٪16إلى  ٪13من  EL: ارتفع معدل االلتحاق ببرنامج 2019-2022 ●

الميثاق القادم. كجزء من المنحة التنموية لمحو األمية سنستمر في دعم الشهادة المزدوجة لمعلمينا في 
( الُمقّرر ُمدتها بثالث سنوات، فإننا نستثمر في توسيع تعليم GLEAMعبر والية ماساتشوستس )

القراءة والكتابة عبر مناهجنا الدراسية. باإلضافة إلى ذلك، فقد أضفنا منصب منسق خدمات التعليم 
ي في المدرسة، ومسؤول برنامج اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ، والطبيب النفسCOSE)الخاص )

 لتركيز المزيد من الموارد على المجموعات الفرعية الرئيسية من الطالب.
 

بثقافة العدالة التصالحية التي تكّرم هويات شبابنا. تتضمن مالحق  BDEAأخيًرا، تحتفظ أكاديمية 
 ت المجتمع، وكالهما يُبدي التزامنا بتطبيق المساواة العرقية.طلب التقديم بيان المساواة العرقية واتفاقيا

 الميزانية والتنفيذ 6 
ما مدى التأثير في الميزانية؟ كيف سيكفل التنفيذ 

تحقيق جميع األهداف، وال سيما األهداف 
المتصلة بالمساواة؟ ما هي الهويات الجماعية 
 لفريق التنفيذ، وهل سيجلبون عدسة المساواة؟

 يغير طلب التجديد من ميزانية مدرستنا.لن 
 

من األشخاص الملونين، كما أن مجلس األمناء لدينا مكّون من  ٪65من  BDEAيتكون فريق قيادة  
من األشخاص  ٪70بالكامل من  BDEAمن األشخاص الملونين. يتكون طاقم عمل أكاديمية  65٪

نظور نا التركيبة السكانية لطالبنا، ويجلب مالملونين. نلتزم ببذل جهود متواصلة لضمان أن يعكس فريق
 إنصاف ثابت للتعليم والعمليات التشغيلية.

 
7. 

 المسؤولية والتواصل
كيف سيتم تقييم اآلثار، وتوثيقها، وتوصيلها إلى 

 األشخاص المعنيين؟ َمن سيكون المسؤول؟

كما نسعى للحصول على موافقة لجنة المدرسة على طلب التجديد. في حال الموافقة، سنقدم جميع 
 SY، ونشارك في عملية المراجعة الالحقة خالل العام الدراسي DESEمستندات طلب التقديم إلى 

22-23. 
 

ائج إلى هي قائدة هذه العملية، وهي من ستواصل إيصال النت Alison Hramiecإن مدير المدرسة  
 مجتمع مدرستنا ولجنة المدرسة.

 


