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 وافية  خالصة :3 الفصل

  بالمديرية   الخاص  التعليم  برامج  مراجعة  الكبرى   المدينة  مدارس  مجلس  من  التعليمية  العامة  بوسطن  مدارس  مديرية  طلبت
ن   المهمة،  بهذه  ولالضطالع  الهمم.  أصحاب  الطالب  تعليم  لتحسين  توصيات  وتقديم  التعليمية  خبراء  من   فريًقا  المجلس   كوَّ

 التابع الفريق هذا  وزار بها. يعملون  التي التعليمية المديريات في  المجال هذا  في  للغاية جيدة بسمعة يتمتعون  الخاص  التعليم
  وزارة   تقرير  مراجعة  هذا   ويشمل  بيانات.  وحلَّل  مستندات  وراجع  المقابالت  من   العديد  وأجرى   أغسطس،  في  بوسطن  للمجلس

 التحسين  وخطة   2022  مايو  في   الصادر   المتابعة  وتقرير  2020  مارس  في   الصادر   (DESE)  والثانوي   االبتدائي  التعليم
  أطراف   مع  افتراضية  إضافية  مقابالت  وُأجِرَيت  وقدَّمها.  أولية  وتوصيات  مالحظات  الفريق  صاغ  الزيارة،  نهاية  وفي  المنهجي.

 وأكتوبر.  سبتمبر في (BPS) التعليمية بالمديرية وموظفين معنية

  من   الكثير  اتخاذ  التعليمية  المديرية  من  تتطلب  رئيسية  مواضيع  ظهرت  والمستندات،  البيانات  ومراجعة  المقابالت  على  بناءً 
 التقرير:  هذا يتناولها والتي ظهرت التي المواضيع هذه يلي وفيما العاجلة. اإلجراءات

  وضع   في  تسهم  التي  واإلجراءات  السياسات  ذلك  ويشمل  التعليمية،  المديرية  في  وخدماته  الخاص  التعليم  برامج  تكوين •
 تقييدية.  بيئات  في الهمم أصحاب الطالب

 المدارس.  من قليل  عدد  في الهمم أصحاب الطالب من  عالية نسبة وجود •

  التعليم دخول  ألهلية متناسب غير ارتفاًعا مرتفعة نسب وجود في تتسبب التي  زمن منذ الموجودة االفتراضات/التحيزات •
نين الذكور الطالب  بين خاصة الخاص،  اإلنجليزية. اللغة ومتعلمي الُملوَّ

 الهمم. أصحاب الطالب نتائج على المحدودة المراقبة  وأنشطة االستقاللية تأثير •

  هناك   أن  ويبدو  األخرى،  الفئات  بجميع  مقارنة  الهمم  أصحاب  اإلنجليزية  اللغة  متعلمي  فئة  في  اإلنجاز  معدالت  تراجع •
قة الخدمات في ونقص الُمنظَّمة المساءلة في ضعف  الهمم. أصحاب اإلنجليزية اللغة متعلمي لفئة الُمنسَّ

 "المقاعد". توافر على وبناءً  مدارس بضع في الهمم أصحاب الطالب وضع تشترط التي االندماج نماذج •

 في  أسهم  مما  الخاص  التعليم  مكتب  داخل  يشمل  بما  الدوائر  مختلف  وفي  التعليمية  المديرية  في  المتسقة  غير  القيادة •
 الهمم.  أصحاب الطالب في تؤثر التي  والممارسات واإلجراءات للسياسات الفعال غير اإلعداد/التنفيذ

 مع   التعليمية  والمديرية  المدرسة  مستوى   على   (MTSS)  المستويات  المتعدد  الدعم  لنظام   المتسق  التنفيذ  إلى   الحاجة  •
مة تدخل وأساليب واضحة مراقبة الطالب تقدم مراقبة  واضحة.  مستويات إلى ُمقسَّ

 التي  التوصيات  لتنفيذ  الالزمة  الخطوات  اتخاذ  ستدعم  التي  المتوفرة  الوسائل  من  العديد  التعليمية  المديرية  تملك  ذلك،  ومع
مها د  نظام  لبناء  المجلس  قدَّ  ولجنة   الهمم.  أصحاب  غير  الهمم/الطالب  بأصحا  الطالب  إلى  الخدمات  لتقديم  فاعلية  أكثر  ُموحَّ

  مع   الطالب  لجميع  المدرسي  النظام  تحسين  على  العزم  عاقدات   (BPS)  التعليمية  المديرية  مديرة  سكيبر  والسيدة/  المدارس
  في   المعلمين  واتحاد   بوسطن  مدينة  مدارس  لجنة  وضعت  ذلك،   إلى  إضافة   الهمم.  أصحاب  بالطالب  خاصة   عناية  إيالء

  الهمم   أصحاب  الطالب  تعليم  لمراجعة  دامجة  وسيلة  2022  أغسطس  في  بينهما  ُأبِرَمت  تفاهم  مذكرة  في  (BTU)  بوسطن
  الدعم  فريق ويدعم  الطالب. لجميع العاطفية  االجتماعية / األكاديمية النتائج تحسين إلى  تؤدي بطريقة الهمم أصحاب غير/
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  للمضي   جديد   مسار  تحديد  في  تتبِ عها  التي   بالطريقة  وُيقر  أدناه،  عليها  المنصوص  الرؤية   (SST)  للمجلس  التابع  اإلستراتيجي
 (: BPS) التعليمية المديرية في قدًما

ر  وعندما  (LRE)  تقييًدا  األقل  البيئة  في  الطالب  جميع  يتعلم  عندما  كامالً   تحقيًقا  االندماج   يتحقق  لهم  ُييسَّ
  أو   مكاًنا  ليس   االندماج  والخاصة.  الفردية  احتياجاتهم   ُتلبِ ي  التي  الخدمات  من  كاملة  مجموعة  على  الحصول
 دامجة.  التعليمية  العامة بوسطن مدارس مديرية في  الفصول جميع تكون  أن ويجب برنامًجا.

 

  هذه   الهمم.  أصحاب  للطالب  التعليمية  نتائجها  تحقيق  في  التعليمية  المديرية  بدعم  والمجتمع  المدينة  من  التزام  أيًضا  هناك
  تلبية   منها  الغرض  كان  التي  زمن  منذ  الموجودة  واإلجراءات  الممارسات  معالجة  في  التعليمية  للمديرية  ضرورية  األصول

 النتائج.  تحسين وضعف المساواة  عدم  في أسهمت الوقت بمرور ولكنها الهمم أصحاب الطالب احتياجات

 في  مواضيع  هناك  ،"Massachusetts Advocates for Children"  منظمة  تقرير  أشار  مثلما  المثال:  سبيل  على
  التعليم  إلى  اإلحاالت  من  جًدا  كبير  عدد  وجود  اليوم:  إلى  مستمرة  تزال  ال  2013  لعام  االندماج  خطة  في  متعددة  عناصر
 التعليمية   العملية  استناد  وعدم  والسلوكيات،  األمية  محو  مهارات  بشأن  مخاوف  بسبب  ُمعيَّنة  فصول   في   التعليم  وإلى  الخاص 

ع  المهني  التطوير  ونقص  صلة،  ذات  وخدمات  خصيًصا  ُمصمَّم  ُمكمِ ل  تعليم  توفير  مع  أساسي  دراسي  منهج  إلى  لمعلمي  الُموسَّ
  في   تعلموا  (BPS)  التعليمية  المديرية  طالب  من  المائة  في  47  أن  إلى  2013  عام  تقرير  وأشار  إلخ.  العام/الخاص   التعليم
  فصول   في   الطالب  من  المائة   في   58  يتعلم  الحالي،   الوقت  وفي  آنذاك.  الوطني  المتوسط  ضعف  وهذا  منفصلة،  بيئات

صة  .كبير حد إلى  المنفصلة  للبيئة أو الكامل االندماج لبيئة  إما ُمخصَّ

  خطة   لوضع  فورية  خطوات  اتخاذ  "بدون   أنه   إلى  2022  لعام  تقريرها  في  (DESE)  والثانوي   االبتدائي  التعليم  وزارة  أشارت
 أجل  ومن  وفعالة  مستقرة  التعليمية  بالمديرية  القيادة  جعل  أجل   من  لها  والتصدي  التحديات  هذه  أولويات  لتحديد  عليها  ُمتفَّق

نة،  والخدمات  للسياسات  الفعال  التنفيذ  المعنية   واألطراف  األسر  بين  الثقة  وانعدام  باإلحباط  الشعور  زيادة  ستستمر  الُمحسَّ
  شديد   بتفصيل  الوزارة  تقرير  وصف  وقد  األهمية".  بالغة  واالزدهار  والتنمية  التعلم  فرص  الطالب  وسيخسر  األخرى   الرئيسية

م  طويل  زمن  منذ  الموجود  كبيرة  بدرجة  المتناسب  غير  التقييدي  التعليم  التعليمية  المديرية  في  الهمم  أصحاب  للطالب  الُمقدَّ
(BPS)، نين الذكور الطالب الخصوص وجه على يشمل الذي   من  نسبًيا قليل وعدد اإلنجليزية اللغة متعلمي والطالب الُملوَّ

 لعام  تقريرها  في   القضية  هذه  على   الضوء  الوالئية  الوكالة  سلَّطت  الطالب.  هؤالء  من  كبيرة  نسبة  بتعليم  الُمكلَّفة   المدارس
 وتحسين  القضية  هذه  تناول  إلى  الملحة"  بالحاجة  الشعور  "عدم  أظهرت  التعليمية  المديرية  أن  عامين  بعد  وجدت  ثم  ،2020
 الخاص.  التعليم خدمات

  التوصيات   سياق  تحديد  إلى   تهدف  المستندات  ومراجعة  البيانات  وتحليل  المقابالت  من  ُمجمَّعة  معلومات  المجلس  تقرير  يعرض
 الطالب  لفئة  تعريفها  تحديد  تحسين  أجل  من  (BPS)  التعليمية  المديرية  تواجهها  التي  القضايا  حل  إلى  تسعى  التي  هنا  الواردة

 لجنة  عنها  أعربت  التي  االلتزامات  تعزيز  إلى  بها  المرتبطة  واإلجراءات  التوصيات  هذه  وتهدف  وتعليمهم.  الهمم  أصحاب
 بأخذ  المعلمين  واتحاد  التعليمية  المديرية  بين  الُمبَرمة  التفاهم  مذكرة  في  عليها  والمنصوص  التعليمية  المديرية  وقيادة  المدارس
  التوصيات  وتبدأ  الجد.  محمل  على  الوزارة  من  إليهم  الموكلة  والمهمة  وأسرهم  الهمم  أصحاب  الطالب  يواجهها  التي  التحديات
 التعليم  تكوين  طريقة  في  للتغييرات  التدريجي  التنفيذ  ويعقبها  الدامج،   التعليم  في  تؤثر  التي  تناولها  الواجب  العامة  بالعناصر

  من   تقييًدا  أقل  بيئات  إلى   تقييًدا   أكثر  بيئات  من  الطالب  نقل  مجرد  يعني  ال  وهذا  الطالب.  وتعليم  الطالب  والتحاق   الخاص
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 تسهم  التي  الجذرية  األسباب  تناول  وجوب  يعني  بل  صلة.  ذات   أخرى   وعوامل  (IEP)  الفردي  التربوي   البرنامج  إجراءات  خالل
 واإلجراءات. والممارسات السياسات في  األمد  طويلة عوائق  وضع في

  جدول   بوضع  ُيوَصى  المثال:  سبيل  على  الخطوات.  لبعض  والُمعقَّدة  الُملِ حة  للطبيعة  نظًرا  التوصيات  في  زمنية  جداول  ٌأدِرَجت
د  نظام  خالل  من  الخاص  التعليم  تكوين  إعادة  عملية  لتخطيط/تنفيذ  تدريجي  زمني   الممارسات   يتضمن  الخدمات  لتقديم  ُموحَّ

 االقتضاء.  حسب  التقرير  هذا   في  المذكورة  المتعددة  والخطوات  التوصيات  تكييف  تختار  أن  التعليمية  للمديرية  ويجوز  . الدامجة

دة والتوصيات  المواضيع يلي فيما  التقرير:  هذا في  الواردة السياق الُمحدَّ

  الخاص   التعليم  إلى  اإلحاالت  : 1  )التوصية  التعليمية  المديرية  في  الهمم  أصحاب   الطالب  من   العالية  النسبة  تناول -1
 واألهلية(. والتقييمات

  الشامل(. المستويات المتعدد الدعم نظام إطار  :2 )التوصية فعال المستويات متعدد دعم نظام وجود ضمان -2

 إنجازات  حول  ُمركَّزة  محادثات  :3  )التوصية   منهم  اإلنجليزية  اللغة  متعلمي  يشمل  بما  الهمم،  أصحاب  الطالب  نتائج -3
 لهم(.  الرئيسية األداء ومؤشرات اإلنجليزية اللغة متعلمي الهمم أصحاب الطالب الهمم/ أصحاب الطالب

مة  (BPS)   التعليمية  بالمديرية  التعليمية  البيئات  :4  )التوصية  الهمم  أصحاب  تعليم  لبيئة  السكاني  التوزيع -4  حسب  ُمقسَّ
  الفيدرالية(.  السكاني التوزيع فئات

  المؤهلون   اإلنجليزية  اللغة   متعلمو  :5  )التوصية  الخاص  والتدريس  الخاص  للتعليم  المؤهلون   اإلنجليزية  اللغة  متعلمو -5
 الخاص(. والتدريس  الخاص للتعليم

  الدامج   التدريس  لممارسات  رؤية  وضع   إعادة  :1-6  )التوصية  التعليمية  بالمديرية  ودعمه  الخاص  التعليم  تطوين -6
 " McKinley Schools"  مدارس  :3-6  التوصية  لالندماج،  المتدرجين  والتنفيذ  التخطيط  :2-6  التوصية  وصياغتها،

 "(.ODU School Attention" ومدرسة

  للطالب  العالية   النسبة  تقليل  : 7  )التوصية   المدارس   من   قليل   عدد   في  الهمم  أصحاب  الطالب  من   عالية  نسبة  وجود -7
 المدارس(.   من  قليل عدد  في  الهمم أصحاب

 التعليم  مكتب  وهيكل  التعليمية  المديرية  دوائر  بين  تعاون   :8  )التوصية  الخاص  التعليم  مكتب   وتنظيم  الدوائر  بين  التعاون  -8
  المدرسي(.   والدعم  الخاص

 والمساءلة(.  المكتسبة واالستقاللية  المراقبة : 9 )التوصية والمساءلة المكتسبة واالستقاللية المراقبة -9

 خبراء. شركاء تعيين :10 ةالتوصي -10

  للجمهور   وينبغي  التعليمية.  المديرية  تواجهها  التي  العديدة  التحديات  أحد  سوى   ليس  الخاص  التعليم  مجال   أن  المجلس  يدرك
 التعليمية   المديرية  على   ينبغي   ولكن   التحديات،  هذه   لمواجهة  الوقت  بعض  سيستغرقون   التعليمية  المديرية  قادة   أن   يعرف  أن

  وقيادتها   التعليمية  المديرية  لمساعدة  مستعد  الكبرى   المدينة  مدارس  مجلس  للجمهور.  الُمقتَرحة  التوصيات  لتنفيذ  خطتها  نشر
 وبنَّاءة.  مفيدة ُتعَتبر طريقة بأي

 


