
(BSAC)المجلس االستشاري لطالب بوسطن
إعادة التشكيل
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 BPSمشاركة طالب
داخل قسم دعم الطالب

:خطة استراتيجية
3االلتزام  ~
3.5و 3.1األولويات  ~

الحكومة الطالبية

المجلس االستشاري 

الطالبي اإلقليمي في 

بوسطن الكبرى

مجلس موقع المدرسة 

أو مجلس اإلدارة

مجلس الوزراء التنفيذي 

(SSEC)للطالب المشرف

يةمكتب القيادة الشباب

مجلس الوالية 

االستشاري للطالب

(SSAC)

المجلس االستشاري 

لطالب بوسطن

(BSAC)

المشرفة العامة

اللجنة المدارسية

يةالمنطقة التعليم

المدرسة

والية

القادة
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يقودها الشباب

عامةنظرة

التخطيطوأداةالعنصرياإلنصافعلىساعات 4لمدةتدريب❏

(والصيفالدراسيالعامخالل)
لطالباالستشاريالمجلسأعضاءمعالنهائيةالداخليةاللوائح❏

BPSالصيفياإلثراءبرنامجمنشابًا 24والسابقينبوسطن

الشبابقادة

عليهاألخيرةاللمساتووضعالجديدالشعارتصميم❏

لطالباالستشاريالمجلسفيجديدةقبولعمليةعلىصّوت❏

التقييمونظامالقبولطلبوأنشأبوسطن

والمدينةالواليةمسؤوليمعاجتمع❏

بوسطنلطالباالستشاريللمجلسجديدهيكلإنشاء❏

قادمةجديدةبوسطنلطالباالستشاريالمجلسويبصفحة❏

المجتمعمعالتواصل❏
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التدريب على 

المساواة 

العرقية وأداة 

التخطيط

المرجوةالنتائج
لدىالقرارصنعقوةزيادةخاللمنالشبابصوتتضخيم●

الشباب

بوسطنلطالباالستشاريالمجلسفيالطالبتمثيلزيادة●

ً المهمشينللسكانبالنسبةخاصةً  الطالبذلكفيبما،تاريخيا

واآلسيوييناألصليينواألمريكيينوالالتينيينالسودمن

الدخلمنخفضةوالمجتمعاتاإلنجليزيةباللغةوالمتعلمين

.اإلعاقةذويالطالبوكذلك

المشتركالتخطيط :البالغينمعمتساويةبشراكةتمتع●

.النتائجعنالمسؤوليةتحملفيوالمشاركةالتنفيذفيوالمشاركة

الثانويةللمدارسمتساو  تمثيل●
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مهمة المجلس 

االستشاري 

لطالب بوسطن

هو هيئة من ممثلي ( BSAC)المجلس االستشاري لطالب بوسطن 

 Boston Publicمن جميع أنحاء المختارين طالب المدارس الثانوية

Schools .يمثل قادة الطالب المدارس الثانوية الخاصة بهم ، ويعملون

 Boston Publicكأداة أساسية لصوت الطالب ومشاركتهم داخل منطقة 

Schools .يعمل المجلس على تضخيم أصوات الطالب في جميع أنحاء

ب العدالة البيئية؛ حقوق الطال: للمجلس ثالثة أغراض رئيسية.المدينة

تشاري يعمل المجلس االس. وصوت الطالب ؛ ومناخ المدرسة وتحسين الثقافة

على جلب الطالب من جميع أنحاء المنطقة ( BSAC)لطالب بوسطن 

.لمعالجة هذه المشكالت



7

ماذا تتوقع من 

المجلس 

االستشاري 

لطالب بوسطن؟

Boston Public Schools

بيل تشمل أنشطة المجلس االستشاري لطالب بوسطن على س

:المثال ال الحصر

باالشتراكإنشاؤهاتمالتياإلثراءأنشطةفيالمشاركة1.

األعضاءمع

بالمناخالمتعلقةالتنظيميةالجهودمنالعديدفياالنخراط2.

ذلكفيبما،الموضوعاتمنمتنوعةمجموعةحول

وعدم،الغازوتسرب،الشمسيةللطاقةالمجتمعاختيار

نفاياتوجود

المشورةلتقديم BPSوإداراتمسؤوليمعشراكة3.

حسب BPSبأولوياتالنهوضفيوالمساعدةوالدعم

الحاجة
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ةالتوظيف والعضوي

Boston Public Schools :األهلية

 Boston Publicمنطقةداخل (12-9)ثانويةبمدرسةااللتحاقالطالبعلىيجب1.

Schools

بوسطنفيللطالباالستشاريالمجلسمعأنفسهمبإشراكاالهتمام2.

الجديدالدراسيالعامبدايةفيالعضويةطلبتقديم3.

.مدرسةلكلالمجلسفيعضوينعنيزيدالما4.

الحكومةاجتماعاتبانتظامويحضرونالطالبيةالحكومةفيأعضاءيصبحواأنيجب5.

.الطالبية

:توظيف

شخصيًا،التوظيفأحداثوتحضربوسطنلطالباالستشاريالمجلسسيستضيف1.

  .الطالبمنمتنوعةمجموعةوجذبالطالبإلعالموافتراضيًا

ألكثرالمجلسفيخدمواالذينبوسطنلطالباالستشاريالمجلسأعضاءمنحسيتم2.

.جددأعضاءلتعيينالتوظيفمجموعةمنجزًءاليكونواالفرصةواحدعاممن
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كيف يمكن 

للطالب 

االنضمام؟

Boston Public Schools
االستشاريالمجلسطلبملءمنثانويةمدرسةكلمنطالبأيسيتمكن1.

.بوسطنلطالب
إلىبوسطنلطالباالستشاريالمجلسفيالتقديمطلبإرسالسيتم2.

طالبيةحكومةكلتصوتوسوف،بهمالخاصةالطالبيةالحكومة

لطالباالستشاريالمجلسطالبممثلالختيارتقييمنموذجباستخدام

.الجديدبوسطن
االستشاريالمجلسفيالجديدتمثيلهمبإرسالالطالبيةالحكومةستقوم3.

.الشبابقيادةمكتبإلىبوسطنلطالب
االستشاريالمجلسمنجزًءاكانواالذينالعائديناألعضاءاعتبارسيتم4.

حيثمنجديدين، 2021عاممنمايومناألولقبلبوسطن،لطالب

واجباتهمأداءعلىقادرينسيكونونوبالتالي،والخبرةالمعرفة

كانواإذافقطبوسطنلطالباالستشاريالمجلسفيكأعضاءومسؤولياتهم

.واالتفاقياتالشروط .بالجديدااللتزامعلىقادرين

واحدلطالبويمكن،تجريبيعامهو 2022-2021الدراسيالعام :مالحظة
المجلسفييخدمأنمدرسةكلمنفقط
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شكر وعرفان

Boston Public Schools
اد نريد أن نشكر هؤالء األفراد أدناه على عملهم الج. لقد أدهش هؤالء األفراد الكثير من الناس

:وتفانيهم

Cady Malkemes

Sam Draisen 

Xyra Mercer

Simon Chernow 

Tiffany Luo 

Lana Chan 

Wellington Matos

Zachary McLaughlin

طنخريجي المجلس االستشاري لطالب بوس

BPSالمتدرب الصيفي في

.…أكثر بكثير

Jeri Robinson

Michael O’Neill

Dr. Brenda Cassellius

Sam DePina 

Monica Roberts 

Neva Coakley

Jenny Fernandez 

Dr. Veronica Marion

Melissa Kent 

Jonathan Palumbo

Elvis Rosario   
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شكًرا لك
أي أسئلة أو تعليقات أو مخاوف؟


