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الدراسيالعامفياألوللليوماالستعداد
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.طالبللكالفصلفيمؤهلمعلمتوفيرلضمانالتوظيفعملياتمناالنتهاء●
وفيةآمنبطريقةالمدرسةإلىطالبنالنقلومستعدةجاهزةنقلأنظمةتوفير●

دالوقت .الُمحدَّ
.الطالبلجميعومغذيةصحيةوجباتتقديم●
لمواجهةنابروتوكوالتذلكويشملومستعدة،ونظيفةآمنةمدرسيةمرافقتوفير●

.19-كوفيدفيروس
.األسرمعنتواصلونحنالحصصفيالطالبتسجيل●
علمالتعلىطالبنالمساعدةوالخططالدراسيالمنهجإعدادمنالمدارسانتهاء●

.والنمو
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الغذائيةالخدماتالمجفيوالعاملينالمعلمينتشملالتيالرئيسية،المناصبفيالتوظيففيأحرزناالذيالتقدمأدناهالواردالجدوليوضح
.المساعدينوالمهنيين

المدارسداخلالعاملةالمناصب

المنصب عدد المناصب 
الشاغرة 

عدد المناصب 
الجاري شغلها

عدد المناصب المشغولة
(2023-2022العام الدراسي )

ة إجمالي عدد المناصب الُمدرجة في الموازن
%(نسبة المناصب الشاغرة)

المعلمون  211 93 1177 4,783(4)%

المهنيون المساعدون  101 29 223 1,410(7)%
الخدمات الغذائية 58 23 37 619(10)%

قادة المدارس 0 1 21 114(0)%
الممرضات  2 3 28 170(1)%

أخصائيو السالمة 28 8 4 69(41)%

التوظيف

2022أغسطس31:البياناتتحديثتاريخ
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.المدرسيةالحافالتداخلالعاملةالمناصبفيالتوظيففيأحرزناالذيالتقدمأدناهالواردالجدوليوضح

المدرسيةالحافالتداخلالعاملةالمناصب

التوظيف

المنصب عدد الموظفين 
المستهدفين

عدد الموظفين الحاصلين 
ةعلى رخصة القيادة التجاري

ول عدد الموظفين الجاري تدريبهم للحص
على رخصة القيادة التجارية

ةسائقو الحافالت المدرسي 90 29 55

المجموعة ينعدد الموظفين المستهدف عدد عمليات التوظيف المكتملة ةعدد عمليات التوظيف الجاري

مراقبو الحافالت المدرسية 150 21 26
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السائقيناتحادمعالجماعيةالمفاوضةاتفاقيةمناالستفادة●
.جديدةفرًصايقدمجديدعقدإبرام○

يجخلفيالنقلهيئةمعواألسرالطالبمصالحعنللدفاعالمدينةحكومةمعشراكةعقد●
(MBTA)ماساتشوستس

.التعطيلمنللحدالتعاون ○

التشغيليةالكفاءاتتحسين●
دالوقتوفيبأمانالمدرسةإلىطالبناإحضار○ .الُمحدَّ

األركانالثالثيةاإلستراتيجية:النقل
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الجماعيةالمفاوضةاتفاقيةمناالستفادة:النقل

المدرسيةالحافالتسائقيمعجديدعقدإبرام
التشغيليةالتغييرات●

فيختاروهااالتيالمساراتعلى(تشغيلية"تدريبات"مثل)تشغيليةتجارببإكمالالسائقينإلزام○
.الخريف

.العملإلىالمتأخرالوصولعلىالعقوباتزيادة○
.مسبقإبالغبدون الغيابحاالتتغطيةفيرجعيبأثراإلجازاتاستخداممنع○
طريقعنجاريةالتالقيادةرخصةعلىللحصولالتدريببرنامجتنفيذتعترضالتيالعقباتتذليل○

.االختبارفترةتعديل
.يوًما15إلىالطارئةاإلجازةمدةتقليل○
.اإلجازةفترةأثناءاألقدميةلتراكماألقصىالحدتوضيح○

إضافيينموردينمعالتعاقد●
.التعليميةللمديريةالجغرافيالنطاقخارجمعينةمساراتعلى"7D"نوعمننقلشاحناتقيادة○
.المدرسيةالحافالتمساراتعلىللعملالسائقينمنكبيرعددتوفير○
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(MBTA)ماساتشوستسخليجفيالنقلهيئةسفراء●
.(MBTA)هيئةسفراءمعبالتعاون (MBTA)هيئةنقلوسائلفيبعينهامحطاتفييعملون أفراًدا(BPS)التعليميةالمديريةوظفت○
.االنتقاليةالمحطاتفيمتعددةمختلفةبلغات(MBTA)هيئةالفتاتتعليق○
.الدراسةبدءقبلرحلتهملمسارالتخطيطعلىوالموظفيناألسرونشجع○
.mbta.com:(MBTA)لهيئةاإللكترونيالموقعبزيارةتفضلرحلتك،لتخطيط○

صةالمكوكيةالحافالت● (BPS)التعليميةللمديريةالُمخصَّ
BPS)التعليميةبالمديريةالنقلدائرةأعادت○ DOT)فيللمساعدةوذلكمدارسنا،بعضعلىتمربحيثالمكوكيةللحافالتمساراتتصميم

.الطالبعلىالبرتقاليالخطتشغيلإيقافتأثيرمنالحد
.(BPS)التعليميةالمديريةلطالبمكوكيةحافالتتخصيصبشأن(MBTA)النقلهيئةمعالمدينةحكومةتتحدث○

:(MBTA)هيئةفيالعامةالمواصالتاشتراكات●
المساراتعبرالتنقلعلىالتدربفيالستخدامهالألسر(MBTA)هيئةفيالعامةالمواصالتفيأيام7لمدةيدوماشتراك5,000توزيع○

.الجديدة
.الدراسيالعاممناألولاليومفي(M7)اشتراكاتعلى12-7الصفوفطالبسيحصل○
.خاللهمنالتنقلعلىالمعتادينالطبيعيالمسارعبرالمدرسةإلىالذهابالبرتقاليالخطيستخدمون الالذينالطالبعلىينبغي○

بالواليةالبرتقاليالخطتشغيلإيقاف:النقل
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األسرةمعالتواصل●
.(MBTA)وهيئةبوسطنمدينةوحكومة(BPS)التعليميةالمديريةعنالصادرةوالتحديثاتبالمعلوماتاألسرإخطار○
.البرتقاليالخطإغالقبسببتأخرهمعلىالطالبمعاقبةعدم○
.وظفينبالموُمجهَّزانيعمالنالمساعدةالتعليميةبالمديريةالنقللدائرةالساخنوالخط(BPS)التعليميةبالمديريةالمساعدةخط○

الموظفون ●
.مدارسناببعضالمحيطةالمناطقفيالمركباتإيقافمخالفاتتطبيقتعطيلعلىالمدينةحكومةمعالعمل○
صةالسياراتمواقفاستخدامعلىالدينيةالمجتمعاتمعالعمل○ .المدارسمنالقريبةلهمالُمخصَّ

بالواليةالبرتقاليالخطتشغيلإيقاف:النقل
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التشغيليةالكفاءات:النقل
المدرسيةالحافالتفيالمقاعدوتخصيصالمساراتتحديد●

.مدرسيةحافلة590فيطالب20,500منألكثرالمساراتتحديدعمليةاكتملت○
.بوسطنمدينةفيالمقيمينغيرالطالبنقلفيشاحنةSPB(45(التعليميةالمديريةستستخدم○

العمالءلخدمةممثلينتوظيف●
.الدراسيالعاملبدايةمستعديناللغاتمتعدديموظفينومنهمعمالء،خدمةممثل25منأكثرتوظيف○
.للدعماإللكترونيةالبوابةعبرأو617-635-9520الرقمعلىالعمالءخدمةبفريقاالتصالاألسرتستطيع○

الحافالتساحةاستعدادات●
BPS)التعليميةبالمديريةالنقلدائرةتعمل○ DOT)شركةمعكثبعن"Transdev"موظفيوتأهيلالحافالتإعدادعلى

.الحافالتساحاتوإعدادالحافالت،ساحةعمليات
.السائقينعمالُمبرمالجديدالعقدعليهينصلموفًقاالدراسيالعامبدءقبلالتشغيليةالتجاربالسائقون سُيكمل○

https://bostonpublicschoolshelp.freshdesk.com/support/tickets/new
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City"شركة:الجديدالُمور ِّد● Fresh Foods"
"Roxbury"حيفيمقرهايقعتجاريةشركةمعدوالرمليون 17بقيمةعقدإبرام○

.السوداءالبشرةذوي منأفرادويملكها
.محليةجهاتمنوُمورَّدةويوميةطازجةمكونات○
."Roxbury"حيفيالوجباتإنتاج○

ةالوجبات● دةوالوجباتالمدرسةداخلالُمعدَّ الُمورَّ
.محليةمصادرمنطازجةوجباتمدرسةكلستقدم○
داخلالوجباتمدرسة72وستطبخيومًيا،طازجةُمعبَّأةوجباتمدرسة51وستقدم○

.المدرسة
رومن○ مناألولىاألشهرخاللمدرسة51أصلمنمدرسة38تبدأأنمبدئًياالُمقرَّ

.عملهمالموظفينبدءمعالدراسيالعام

الغذائيةالخدمات
فيالطالبسيتلقى.إيجابيةطعامتناولوتجربةمغذيةوجباتتوفيرخاللمناألكاديميونجاحهمالطالبنموبدعم(BPS)التعليميةالمديريةتلتزم

City"شركةمعُمبَرمجديدعقدخاللمنُمورَّدةصحيةوجباتالعامهذاالتوظيففيتحدياتتواجهالتيالمدارس Fresh Foods".



المرافق
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العميقالتنظيف●
.وتطهيرهااللمسكثيرةالمناطقجميعتنظيف○
.المستلزماتتخزينوإعادةالحماماتتنظيف○
.والسجاداألرضياتتنظيف○
.اليدينمعقمعبواتجميعتعبئةإعادة○
.الُمعبَّأةالمياهمبرداتتنظيف○

المدرسيةالتحسينات●
.المصابيحواستبدالصقلهاإعادةثماألرضياتتقشير○
.الهواءمكيفاتتركيب○
نظيفةشربمياه○
الطالء○
.القياسيةالوحداتتركيب○
.الحماماتفيوالترميماإلصالحأعمال○
.والخارجيةالداخليةاألعمالإكمال○

المرافق



السالمةخدمات
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كحلقةالعملفيمةالسالأخصائيوويستمر.الفرصعلىلحصولهمأكبرمساحةوتوفيرطالبناأمامالهيكليةالحواجزتفكيكفيالسالمةخدماتدائرةبدأت
االنتقالمسار"تأثيرسبببكبيرةتحسيناتإجراءبدأنا.المناسبةواألمنالسالمةإجراءاتتنفيذوفياآلخرين،المدرسيالدعموموظفيالطالببيناستباقيةوصل

.طالبناعلى"السجنإلىالمدرسةمن

الهيكليةالحواجزتفكيك●
.وألدوارهمالسالمةألخصائييالوظيفيةالمسمياتتحديث○
.المشاركةتقويةأجلمنالموحدالمدرسيللزي جديدتصميم○
.الشرطيالمظهرمنبدالً السالمةعلىتركزبحيثللمركباتجديدشكلتصميم○
.الشراكاتزيادة○
.وإدماجهمالموظفينفيالتنوعزيادة○

ذةالمنهجيةالتغييرات● الُمنفَّ
."S.2963"اإلصالحقانون عليهينصلمااالمتثال○
البياناتخصوصيةمشاركةإنشاء○
التقاريركتابةسياسةإنشاء○
.2022عامفيالسلوكيةالقواعدمدونةتنقيح○
.التصالحيةالعدالةممارساتدمج○

https://docs.google.com/presentation/d/1A3YXkN0ZG6UDDbQjizACmnKqaexqXy9QUtplWSzyn8s/edit#slide=id.g1158969af46_0_0
https://malegislature.gov/Bills/191/S2963/BillHistory?pageNumber=2
https://docs.google.com/presentation/d/1kgn1lIPU_CGUDEsxgiBQzd2_p2FpmMWbbbi3ggo9Zfw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1HAgpEOxbOMUjr__HMEzTcG9gePg86SGBMy6r2PuU8c4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1aAPs6tu5F3KmJjfCUNOeBwHsBI8-kWMR0KOt2pdsHEY/edit#slide=id.g115943abb4b_0_151
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الفحص●
.أسبوعًياالمنزلمنالفحوصاتإلجراءحزمتوزيع○
.األعراضعليهمتظهرالذيناألفرادفحص○

التلقيحعيادات●
.المدرسيةوالفعالياتالمدرسيةفيعياداتغنشاء○
.اللقاحبأهميةالتوعية○

الوجهأقنعةارتداء●
.بهنوصيولكننااختياري،الوجهأقنعةارتداء○
.الظروفبعضفيإلزامًياالوجهأقنعةارتداءيصبح○

والتهويةالهواءجودة●
الهواءتنقيةأجهزة○
الهواءجودةمستشعرات○

19-كوفيدفروسلمكافحةواالستعدادالتخطيط



14

األسرإلىاإليجابيةالحاالتإشعاراتإرسال●
يهاعلتظهرالتياإليجابيةالحاالتبشانالتواصل○

.المدرسةفياألعراض
.الجماعيةالحاالتبشأنالتواصل○

العزل●
الوجهأقنعةارتداء○
العزلمساحة○

19-كوفيدفروسلمكافحةواالستعدادالتخطيط
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المدرسةفيالتسجيل●
oلينالطالبعددإجماليبلغ يوليو1منالفترةخاللطالًبا1,916الُمسجَّ

.أغسطس30إلى
oلينالطالبعددإجماليوبلغ اعتباًرا(BPS)التعليميةالمديريةفيالُمسجَّ

.طالًبا50,987أغسطس30من
oاكتوبر1فيالرسميةالتسجيلبياناتإجماليعنسُنعلن.

October1

االنتظارقائمةبشأنالتحديثات●
ائمةقاختيارانتظارقوائمفيالمدرجينالطالبأسرجميعمنُطِلبَ ○

.أغسطس12أقصاهموعدفيفقطواحدةانتظار
قوائمبشأنأغسطس23فياألسرإلىآليةهاتفيةمكالمةُأرِسَلت○

.شاغرةمقاعدعلىتحتوي التيالمدارسفياالنتظار
إخراجحتىالمكالماتوستستمرإضافية،مكالماتإجراءاآلنجاري ○

.الشاغرةالمقاعدانتظارقوائمفيالطالبجميع

الطالبتعيين
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والمجتمعاألسرةمعالتواصلجهود

.الطالبلتسجيلالترويج●
.والمنشوراتالمجتمعيةالفعاليات○
.اإلذاعيةالمحطاتعلىاإلعالن○

قائمةفيةالمدرجالمدارسفيعليهمالمعروضةالمقاعدقبولإلىلدعوتهموالحيةاآلليةالهاتفيةالمكالماتخاللمناألسرمعالتواصل●
.االنتظار

.صادرةأوواردةمكالمة2,200منيقربما(617-635-8873)الجديد(BPS)التعليميةبالمديريةالمساعدةخطسجل●
Countdown"برنامجيستضيف● to Kindergarten"مةالُمعمَّ االحتفالفعاليةإلىإضافةاألحياء،فيمجتمعيةفعالية30المبكرةللطفولة

.أغسطس30فيانعقدتالتيالمدينةمستوى على
مقابلةعلىسراألمساعدةإلىتهدفالتيالمدرسةإلىالعودةبشأناالفتراضيةالمجتمعيةاللقاءاتعقدتسهيلعلىالمجتمعمشاركةتعمل●

:الدراسيالعاملبدءاستعداداتناعنالمعلوماتمنالمزيدومعرفةالتعليميةللمديريةالجديدةالمديرة
مساء  6:00الساعةسبتمبر1الموافقالخميس○
ا10:00الساعةسبتمبر10الموافقالسبت○ صباح 

المدرسةإلىالعودةبشأنوالمشاركةالتواصل
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والدعمالمدرسيةالمناطق

نأن:الشاملالهدف● ارسالمدمديروُيحسِ 
والتدريسالتعليمتركيزتنفيذالمدارسوقادة
.المنصفاألميةمحوعلى

األكاديميةالشؤون 

وسائل دعم فهم المحتوى  ارعوسائل دعم التحسين المتس

وسائل الدعم التشغيلي

وسائل دعم المتعلمين متعددي 
اصوسائل دعم التعليم الخاللغات

فيةوسائل الدعم االجتماعية والعاط
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المنصفاألميةمحو

تركيًزاالتركيزمع(QSP)المدرسيةالجودةخطةعلىاألخيرةاللمساتعلى(BPS)التعليميةالمديريةفيمدرسةكلتعمل●
.المنصفاألميةمحوعلىصريًحا

Boston"جامعةمعالمهنيوالتعلماألكاديميةالشئون مكتبيتعاون ● University"تأديبيةأميةمحووحداتصياغةعلى
.التعليميةالمديريةأنحاءجميعفيمتاحةالثانوي المستوى علىاألهميةبالغة

فيصفالمناألميةمحوممارساتنطاقتوسيعفيللمساعدةالمدارسلجميعمتاحينالمنصفاألميةمحومدربوسيكون ●
.فصلكل

اراختبفيالطالبدرجاتبياناتعلىبناءً العاليةاالحتياجاتذوي منمدرسة12القراءةفيالتدخلأخصائيوسيدعم●
"MAP".
City"منظمةمعشراكةعقد● Year"فيالمنصفاألميةمحوأعمالأداءفيالدعمالمنظمةفيأعضاءخاللهامنيقدم

.مدرسيةمجتمعاتثماني

األكاديميةالشؤون 
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الخاصةاالحتياجاتذوي والطالباللغاتمتعدديالمتعلميندعموسائل

East"حيفيالجددالطالبوإرشادتقييملمركزمؤقتفرعيموقع● Boston".
بهدف(BPS)التعليميةالمديرية/(BTU)بوسطنفيالمعلميناتحادبينمبدئيةتعاقديةلغةاستخدام●

بناء
:الطالبلجميعدامجتعليمتقديمأجلمنالدمجدعموسائلتوفير●

.للدمجتنفيذًياومديًرادمجمدربينثالثةتوظيف○
فيستبدأالتيالمدارسلمجموعاتواالختيارالطلباتتقديمإجراءاتعلىاألخيرةاللمساتوضع○

.المدرسيالدمجنماذجإعداد
.لطالبناالصلةذاتالخدماتجميعتلبيةعلىالقدرةالصلةذاتالخدماتدوائرامتالك●
المدارستوى مسعلىاالمتثاللدعمالخاصالتعليملشؤون التعليميةللمديريةمساعدينمديرينإضافة●

.الشبكةفياألعضاءللمدارسالتعليميالدعمولتوفير
العاملبدءااستعدادً الخاصالتعليمنظاموإجراءاتسياساتلدليلالنهائيةالصيغةوضعمناالنتهاء●

.الدراسي

األكاديميةالشؤون 


