
BuildBPS تحدیث بشأن

مدارس بوسطن العامة

د. بریندا كاسیلیوس، المشرفة

 ناثان كودر، المدیر المالي



یجب أن تكون الخطة الرأسمالیة مدفوعة بنتائج الطالب

العادل
 الوصول األكادیمي

مسارات یمكن التنبؤ بھا●
الوصول إلى جودة عالیة في مرحلة ●

الحضانة
تخریج طالب الدراسات العلیا على ●

استعداد للكلیة، والوظیفة، والحیاة

المباني الممتازة
إطالق دورة مباني مدرسیة جدیدة●
إعطاء الطالب خیارات ممتازة قریبة ●

من المنزل
تجدید المرافق القائمة●

القدرة على التنبؤ 
والشفافیة

شراكة حقیقیة في صنع القرار●
التخطیط االستراتیجي الذي یركز على ●

المساواة
الشفافیة في بیاناتنا لتمكین مجتمعنا●
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نقاط بارزة من عرض المیزانیة الرأسمالیة لشھر مایو 2021



إغالق وإعادة تشكیل مدارس ❏
 Irving and Timilty

Middle Schools في 
نھایة العام الدراسي 

2022-2021

التوسعات من ریاض األطفال- ❏
الصف السادس

12-7 التخطیط والمشاركة❏

الوصول العادل المباني الممتازة

❏ Jackson إغالق مدرسة
 Mann School; future
Allston- Brighton K-6

❏ Carter استمرار مشاریع
 School and EMK
Academy projects

تجدید مدرسة Edwards وتقدیم ❏
 Horace Mann School

MSBA كمشروع

القدرة على التنبؤ والشفافیة

نشر ستة وثائق من أدوات التخطیط ❏
للمساواة العرقیة

استمرار الحوارات المجتمعیة ❏
بالتعاون مع إدارة المرافق العامة

 جدول المشاركة في التوسعات من ❏
ریاض األطفال للصف السادس 

ومن الصف السابع للصف الثاني 
عشر

 التحدیث برأس مال المشروع المنعقد اللیلة



اإلطالق

دیسمبر : عرض مقترحات وأولویات 
المشاریع القادمة على لجنة المدرسة

BBPS في CERT: أسبوع إلى 
أسبوعین بعد اجتماع لجنة المدرسة

التصمیم

فبرایر / مارس : الجولة األولى من 
اجتماعات المشاركة، مقترح میزانیة 

السنة المالیة القادمة.

BBPS في CERT: أسبوع إلى 
أسبوعین قبل اجتماع لجنة المدرسة

تحدیث

مایو / یونیو : تحدیثات حول التقدم 
والتخطیط والمیزنة. موافقات 

MSBA، قائمة المشاریع النھائیة 
لتصویت لجنة المدرسة لفصل 

الخریف

BBPS في CERT: أسبوع إلى 
أسبوعین قبل اجتماع لجنة المدرسة

التصویت

أكتوبر : المقترحات النھائیة بشأن 
اإلجراءات التي تتطلب تصویت 

اللجنة الفرعیة (تتویجا للمشاركة)، 
 ،REPT والمنشورات النھائیة لـ

واجتماعات المشاركة اإلضافیة

BBPS في CERT: أسبوع إلى 
أسبوعین قبل اجتماع لجنة المدرسة

الجدول السنوي لمشاریع BuildBPS ومناقشات المجتمع واتخاذ القرار
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تستند BuildBPS - مرافقنا 
وخطة رأس المال - إلى 

تحلیالت األسھم والمشاركة 
المستمرة ألصحاب المصلحة
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جلسات BuildBPS لتعلیقات المجتمع في عام 2021

التاریخ اسم االجتماع عدد الحاضرین
العدد التقریبي لموظفي مدارس بوسطن العامة والمترجمین 

الفوریین
5/5 Jackson Mann 156 (منصة زوم) 15
11/5 Irving 42 (منصة زوم) 15
11/5 Timilty 53 (منصة زوم) 15

20/5 CEAC 5

27/5 أكادیمیة القیادة المجتمعیة في بوسطن/مكورماك 35

1/6 Irving 55

2/6 Timilty 43

8/6 توسیع مدارس شرق بوسطن 70
8/6 Edwards 170 (منصة زوم) 15

21/9 Horace Mann 87 (منصة زوم) 15
21/9 Jackson Mann 68 (منصة زوم) 15
24/9 Charlestown 24 (منصة زوم) 5
27/9 Timilty 44 (منصة زوم) 15
28/9 Irving 51 (منصة زوم) 15

اإلجمالي 903 125

اإلجمالي بدون موظفي مدارس بوسطن العامة 778



8 نتائج من تحلیالت أداة اإلنصاف العنصري BuildBPS: استراتیجیة 
التخفیف:

 كانت المشاركة المجتمعیة مستمرة، بما في ذلك التواصل مع العائالت والموظفین ❏
والشركاء المجتمعیین

تم توفیر االتصاالت لألسر واالجتماعات بجمیع اللغات الرئیسیة التي تلبي احتیاجات ❏
مجتمعات المدارس

 سیتم تزوید طالب التعلیم الخاص ومتعلم اللغة اإلنجلیزیة باإلرشاد الفردي لمعالجة ❏
مخاوف الطالب / األسرة

تم تخصیص تمویل انتقالي لدعم الطالب❏

سیعمل الموظفون مع مكتب رأس المال البشري (OHC) والتوظیف والزراعة والتنوع ❏
استراتیجیات (RCD) لتحدید خیارات نقل األدوار

التخفیف القائمة على 
المساواة



إعادة تكوین المدرسة
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األصوات المطلوبة

إغالق مدرسة Jackson Mann K-8 في نھایة العام الدراسي 22-2021●

إغالق مدرسة Washington Irving Middle School في نھایة العام الدراسي ●
22-2021

إغالق مدرسة James P Timilty Middle School في نھایة العام الدراسي ●
22-2021



حالة المدارس اإلعدادیة المتبقیة
المدرسة الحالة

Edwards أغلقت اعتباًرا من یونیو 2021. خطة إلشراك المجتمع المحلي 
المستمر لتحدید المزید من استخدام مبنى المدرسة

ماكورماك تمت إعادة تشكیلھا إلى 7-12 اعتباًرا من سبتمبر 2021

Timilty المقترح إغالقھا في یونیھ 2022

Irving المقترح إغالقھا في یونیھ 2022

أكادیمیة أب في 
بوسطن

سوف تستمر في خدمة الصفوف من 6 إلى 8 أثناء العام الدراسي 
2022-2023 على األقل.

فریدریك سیستمر في خدمة الصفوف من 6 إلى 8 وسیكون الموقع البدیل 
لمدرسة كارتر خالل العام الدراسي 2023-2024 على األقل.



12  بدایة من ینایر  2022 في أقرب وقت ممكن، والطالب سوف یعیدون 
إدخال عملیة اختیار المدرسة لفصل الخریف 2022

 سینتقل طالب الصف الثامن إلى مدارس بوسطن العامة تخدم الصف التاسع في خریف ❏
2022. یبدأ اختیار المدرسة للصف التاسع في ینایر 2022.

كیف ندعم الطالب واألسر خالل ھذا االنتقال؟
 سیحصل الطالب في جمیع الصفوف المتأثرة على األولویة في عملیة تعیین الطالب ❏

لمدرستھم الجدیدة في سبتمبر 2022.

بالنسبة لطالب الصفوف ریاض األطفال 1 و 5 و 6 الحالیین، تبدأ عملیة ❏
االختیار في ینایر 2022.

بالنسبة للطالب الحالیین في الصفوف ریاض األطفال 2 أو الصف 1 أو 2 أو ❏
اختیار المدرسة 3 أو 4 أو 7، تبدأ عملیة االختیار في فبرایر 2022.

والعملیة حسب 
الصف



13  المزید من أشكال الدعم للطالب والعائالت: 
منسق انتقالي لكل مدرسة❏

تقوم المنطقة بوضع اللمسات األخیرة على تعیین منسقي االنتقال في المدرسة الذین یتمثل ❏
دورھم في دعم الطالب واألسر خالل الفترة االنتقالیة

سیقدمون خدمات انتقالیة فردیة وإدارة حالة للطالب❏

 سوف یشتركون مع موظفي المدرسة اآلخرین ومكاتب المقاطعات لتنسیق الموارد ❏
والخدمات للطالب واألسر

خدمات الترحیب❏

 ستستضیف مكاتب تابعة (مركز Pop-up) لدعم العائالت❏

 العمل مع Family Liaison إلبالغ العائالت ببرنامج Showcase of Schools و ❏
.School Preview Times

ستتلقى جمیع العائالت نماذج االختیار المستمر لدعم العائالت في عملیة النقل والتسجیل❏

 دعم الطالب واألسرة



التوظیف / الغرس
(دعم التوظیف)

الغرس:
برامج التخطیط للمعلمین

برامج المسار

الغرس:
برنامج MTEL اإلعدادي،

استشارة الترخیص

دعم الموظفین ذوي األولویة العالیة

برامج التنوع ودعم االحتفاظ 
للمعلمین من ذوي اللون

Recruitment@bostonpublicschools.org :؛ األسئلة www.teachboston.org/events :مزید من المعلومات

http://www.teachboston.org/events


خطة طویلة األجل للمباني الممتازة: تجدید المرافق القائمة

 یظل إغالق المدارس المتوسطة دافًعا ضرورًیا لمسارات الصفوف من الروضة حتى الصف السادس المتاحة للعام الدراسي 2023-2022
James P. Timilty Middle School Washington Irving Middle School

ال یوجد اقتراح محدد لمبنى مدرسة Timilty حتى اآلن . یمكن 
استخدام ھذا المبنى كمساحة للصفوف من الروضة حتى الصف 6 أو 

7-12 أو المساحة البدیلة.

 سیتم عقد عملیة مجتمعیة خالل األشھر القادمة لتحدید المدرسة 
(المدارس) الحالیة التي ستنتقل إلى مبنى المدرسة

 تم اقتراح إعادة استخدام المبنى كمدرسة للصفوف من الروضة-
 Roslindale الصف 6، والتي من شأنھا أن تكون بمثابة حل دائم لـ

للصفوف من الروضة-الصف 5.

سیتم عقد عملیة مجتمعیة لتحدید المدرسة (المدارس) الحالیة التي 
ستنتقل إلى مبنى المدرسة



التوسعات من ریاض األطفال- الصف 
السادس



ھدفنا ھو رسم الطریق إلى الصفوف من الروضة للصف 6 لمعظم المدارس االبتدائیة على مدى السنوات العدیدة القادمة. 
لتقییمنا، استخدمنا أربعة مجاالت للتأثیر لتحدید األولویات:

إطار مسار الصفوف من الروضة-الصف 6

تأثرت بإغالق المدارس القدرة على البناء الحالیة 
للتوسع

سعة األراضي الحالیة القابلة 
للتوسیع الطریق إلى الحل الدائم

تعتبر معالجة المدارس المتأثرة 
بإغالق المدرسة أولویتنا األولى من 

أجل إعادة تكوین سعة التسجیل.

تقییم المدارس التي لدیھا مساحة في 
المبنى الحالي لالنتقال إلى مرحلة 

ریاض األطفال وحتى الصف السادس 
بدون تغییرات أو تغییرات طفیفة في 

البرمجة و / أو المنشأة

استكشاف ما إذا كان ھناك مجال 
إلضافة وحدات كحل مؤقت

عندما تكون ھناك حاجة إلى حلول 
مؤقتة أو أقل من مثالیة، فإننا نفكر 

أیًضا في المسار إلى حلول أكثر 
استدامة، بما في ذلك إعادة تھیئة 

المباني المدرسیة الحالیة



إعادة النظر في خطة المرحلة الثانیة لتوسعات الصفوف من الروضة-الصف 6 والمباني الجدیدة

كما تم اإلعالن عنھ في 12 مایو 2021، تھدف BuildBPS إلى إنشاء ثالثة 
مباٍن مدرسیة جدیدة من ریاض األطفال حتى الصف السادس:

Dorchester من الروضة-الصف 6 (مطلوب موقع مدرسة 1.
جدید)

Roxbury  من الروضة-الصف 6 (مطلوب موقع مدرسة 2.
جدید)

Allston-Brighton  من الروضة للصف 6 (تغییر الغرض 3.
من موقع بناء Jackson-Man الحالي عبر عملیة تطبیق 

(MSBA مشروع

في حین أن ھذه اإلنشاءات الجدیدة قد تكون بمثابة حل طویل األجل، فإننا ال نتوقع 
ھذه اإلنشاءات الجدیدة لبدء اختیار الموقع والمدرسة حتى عام 2026، مما 

یجعلھا الحل األقل مالءمة للمدارس التي تحتاج بشكل عاجل إلى إمكانات التوسع



تأثرت المدارس االبتدائیة بإغالق المدارس المتوسطة

 تحتاج المدارس ذات المسارات المضمونة إلى Timilty و Irving إلى خیارات جدیدة للصف السادس

James P. Timilty Middle School Washington Irving Middle School

Blackstone, Mendell :المدارس المتضررة  Bates, Mozart, Philbrick, :المدارس المتضررة
Sumner, Chittick, Grew



غیر
 المتأثرة بإغالق 
المدرسة اإلعدادیة

استمرار التخطیط لمسار الصفوف من الروضة وحتى 
الصف السادس

●Blackstone
●Mendell
●Sumner

●Mozart
●Philbrick
●*Bates
●*Chittick
●*Grew

●Mason
●Mather 
●Russell 
شارع دادلي●
●Quincy Elementary
●UP Holland

●Ellis 
●Holmes 
●John F. Kennedy 
●Taylor 
●Winship 
●Winthrop 

  المتأثرة بإغالق 
المدرسة اإلعدادیة

التحویل إلى الصفوف من ریاض األطفال-الصف 6 في 
العام الدراسي 2023-2022

* تتطلب فصول دراسیة معیاریة
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 Sumner و Mendell و Blackstone نحن نتابع خیارین لـ
للعام الدراسي 2023-2022

 نظًرا لمحدودیة المساحة المادیة، ال تستطیع ھذه المدارس إضافة الصف السادس ●
في العام الدراسي 2023-2022

نحن نتابع خیارین للعام الدراسي 2023-2022:●

توفیر مسار مضمون لمدرسة مختلفة1)
منح العائالت األولویة أثناء یانصیب مھمة الطالب2)

سنعمل مع قادة المدارس والمجتمعات لتحدید الخیار الذي تفضلھ العائالت قبل ●
تقدیم توصیة نھائیة في دیسمبر

سنواصل العمل نحو حلول الصف السادس للعام الدراسي 2023-2024 وما ●
خیارات الصف بعدھا

السادس للمدارس ذات 
المسارات المعطلة
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لقد عملنا مع قادة المدارس الستضافة االجتماعات المجتمعیة التالیة:

اجتماع مجتمع Mendell : الخمیس 4 نوفمبر 2021 الساعة 6-7 مساًء ●
(اللغات: األسبانیة)

اجتماع مجتمع Blackstone: الثالثاء 9 نوفمبر 2021 الساعة 6-7 مساًء ●
(اللغات: األسبانیة)

اجتماع مجتمع Sumner: الخمیس 18 نوفمبر 2021 الساعة 6 - 7 مساًء ●
(اللغات: االسبانیة والكریولیة الھایتیة)

الجدول الزمني 
للمشاركة



عملیات توسعة الصفوف من الصف 
السابع وحتى الصف الثاني عشر
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مع إغالق Timilty و Irving، نعلم أن ھناك حاجة إلضافة المزید من 
المقاعد للصفین السابع والثامن

 التعلیم العام

یوجد ما یقرب من 90 طالًبا من طالب التعلیم العام في كل صف.❏

نحن نقدر أن ھناك مقاعد فارغة كافیة في الصفوف 6/7- وصوالً للصف 12 لخدمة 45 من ھؤالء الطالب في ❏
الصف 7 و30 مقعًدا لخدمة طالب الصف 8، مما یترك حاجة غیر ملباة لحوالي 45 إلى 60 طالًبا لكل صف.

متعلمو اللغة اإلنجلیزیة

ھناك حالًیا 7 طالب من الصف السادس و13 طالًبا من الصف السابع ُمسّجلین في برامج التعمق في دراسة اللغة ❏
.(SEI) اإلنجلیزیة تحت رعایة مدارس بوسطن العامة

توجد مقاعد شاغرة كافیة الستیعاب ھؤالء الطالب في المدارس ذات الصفوف 6 / 12-7.❏

الطالب في برامج التربیة الخاصة

ھناك 9 طالب متضمنون في الصف السادس و18 في الصف السابع. من المحتمل أن تتطلب خدمتھم في مدارس ❏
الصفوف 6/7-12 توسیع مقاعد اإلدماج.

❏ ،Irving یوجد حالًیا 4 طالب في الصفین 6 و 7 تم تعیینھم في برنامج التعمق الشامل في اللغة اإلنجلیزیة في
على الرغم من تعیین 10 طالب لكل صف قبل الجائحة.

 Timilty االلتحاق بـ
و Irving و 

 Jackson- Man



محاذاة البرنامج مع مسارات 
Timilty و Irving و 

Jackson-Mann
مساحة للتوسع داخل المبنى التأثیر على المدارس التي تخدم 

حالًیا الصفین السابع والثامن
تخطیط المدارس الثانویة بما 

یخدم الصفوف 12-9

إن معالجة مسارات الطالب التي 
تعطلت بسبب إغالق المدرسة ھي 

أولویتنا األولى ؛ نرید ضمان تطابق 
البرنامج والقرب الجغرافي

تقییم المدارس التي لدیھا مساحة في 
المبنى الحالي إلضافة الصفین السابع 
والثامن بدون تغییرات أو بتغییرات 

طفیفة في البرمجة و / أو المنشأة

تقدیر كیف یمكن أن تؤدي القدرة 
اإلضافیة في الصفوف المتوسطة إلى 
تعطیل أو تعزیز المسارات للصفوف 
من ریاض األطفال للصف السادس 
ومن ریاض األطفال للصف الثامن 

والمدارس اإلعدادیة وبرامج المدارس 
الثانویة األخرى

النظر في اآلثار المترتبة على مدارس 
الصفوف 9-12. بعض مدارسنا لیس 

لدیھا حلول قریبة المدى إلضافة 
الصفین السابع والثامن ؛ سیكون 

اآلخرون جزًءا من محفظتنا الدائمة 
للصفوف 12-9.

ھدفنا ھو رسم الطریق إلى المدارس الثانویة ذات الصفوف من 7-12 لتحقیق أھدافنا إلعادة تصمیم المدرسة الثانویة خالل 
السنوات القلیلة المقبلة. في غضون ذلك، نحتاج إلى توسیع بعض البرامج بعد مراعاة العوامل األربعة التالیة:

12-7 إطار المسار



مواءمة البرنامج مع مسارات 
Irving و Timilty مساحة للتوسع داخل المبنى التأثیر على المدارس التي تخدم 

حالًیا الصفین السابع والثامن
تخطیط المدارس الثانویة بما یخدم 

الصفوف 12-9

احتیاجات البرمجة الخاصة بـ Timilty و 
Irving

الضعف العاطفي - االستیعاب●
دة● صعوبات تعلُّم ُمحدَّ
الدمج●
التعمق في دراسة اللغة اإلنجلیزیة - ●

االسبانیة
التعلیم العام●

مدارس الصفوف من 9-12 التي لدیھا 
مساحة:

●Brighton
●Burke
●CASH 
اللغة االنجلیزیة●
●Excel

من ریاض األطفال-الصف 8 ●
والمدارس المتوسطة

مدارس الصفوف 6/7-12 غیر العاقدة 
لالمتحان:

●BCLA/McCormack
●Boston Green 
●Charlestown
●Dearborn
●East Boston
●Henderson K-12
●Josiah Quincy Upper 
●Lyon Upper
●New Mission
●Quincy Upper
●TechBoston

12-9 مدرسة بدون مساحة للتوسع:
●(ACC) دورة أخرى نحو الكلیة
●(BAA) أكادیمیة الفنون في بوسطن
أكادیمیة بوسطن الدولیة للوافدین الجدد ●

(BINcA)
●Fenway
●Kennedy Health Careers
●Madison Park
●Muniz
●Snowden 

تقییمنا الحالي للتغییرات المحتملة على برامج المدارس الثانویة

12-7 إطار المسار
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للعام الدراسي القادم، خریف 2022، سنضیف الصفین السابع والثامن في 

.English High School

 یوفر ھذا مساًرا واضًحا للطالب مع تقلیل االضطراب الذي یحدث ●
لمجتمعات المدرسة األخرى ومعالجة احتیاجات المقاعد التي لم تتم تلبیتھا في 

المنطقة.

 ھذه ھي المدرسة الثانویة الوحیدة التي لدیھا برنامج إعاقة عاطفي - داخلي ●
العام الدراسي لدیھ مساحة مادیة للتوسع.

2023-2022
 عملیات توسعة 

الصفوف من الصف 
السابع وحتى الصف 

الثاني عشر
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تحدید التوسعات المدرسیة القادمة للصفوف 7 إلى 12 وفھم تأثیر ھذه 

التوسعات على مدارسنا من ریاض األطفال وحتى الصف الثامن، 
 سوف نتواصل مع المجتمع حسب حالة المدرسة 

اجتماعات مجتمعیة فردیة مع المدارس ذات المساحة التي تستوعب الصفوف من ●
Brighton, Burke, CASH, English, Excel :12-9

اجتماعات مجتمعیة مشتركة مع المدارس تم تنظیمھا حسب الفئة (4 اجتماعات ●
مجتمعیة منفصلة):

من ریاض األطفال وحتى الصف الثامن○

 المدارس المتوسطة○

مدارس الصفوف 6/7-12 غیر العاقدة لالمتحان○

المدارس ذات الصفوف من 9-12 بدون مساحة للتوسع○
التنظیم للمشاركة
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سوف نتعامل مع مجتمعات المدارس الفردیة لتحویل بعض المدارس ذات 
الصفوف من ریاض األطفال-الصف 8 إلى مدارس ذات صفوف من ریاض 

األطفال-الصف 6

 المشاركة واالعتبارات 
للصفوف من ریاض 

األطفال-الصف 8

الصف 8

یجب أن نفكر في إزالة برامج الصفین السابع والثامن الصغیرة وغیر المستغلة في مدارس 
الصفوف من ریاض األطفال-الصف 8 لتخفیف الضغط على الفصول الدراسیة ...

الصف 7

الصف 6

الصف 5

تعزیز برامج التعلیم الخاص ومتعلمي اللغة اإلنجلیزیة وتوسیع مساحات الفن والموسیقى 
والعالجیة وغیرھا من مساحات الدعم في الصفوف االبتدائیة المتوسطة، و

الصف 4

الصف 3

الصف 2

الصف 1

الصف الثاني من 
ریاض األطفال

الوفاء بالتزامنا الشامل تجاه الصف األول وتوسیع نطاق الوصول إلى برامج الطفولة 
المبكرة عالیة الجودة للصفوف من الروضة إلى الصف الثاني من ریاض األطفال

الصف األول من 
ریاض األطفال

الروضة



النقل المؤقت للمدرسة (المساحة 
البدیلة)



31 عملیة تحدید أماكن اإلیواء المؤقت

قام الفریق الداخلي بتقییم محفظة المباني الحالیة●

 اعتبارات عند تحدید مكان العمل البدیل:●

المساحة المادیة المقدرة○

برنامج تعلیمي مناسب○

الجدول الزمني للبناء والتجدیدات○

مجتمع مدرسي مالئم○

الفصول الدراسیة المتاحة○

○ADA االمتثال إلى

التدفئة والتھویة وتكییف الھواء○
العملیة والنھج



32 مساحة بدیلة مؤقتة للعام الدراسي 2022-2021
●Carter School

ستنتقل المدرسة إلى مدرسة Frederick Middle School  للعام ○
الدراسي 2022-2023 بینما یتم االنتھاء من بناء مدرستھم. یتم االنتھاء 

من أعمال التصمیم.

●EMK أكادیمیة

حالًیا، یقع المجتمع المدرسي في مدرسة Endicott حتى یونیو 2022. ○
لقد وقعنا خطاب نوایا لنقل المدرسة في العام الدراسي 2022-2023 في 

384 شارع وارن. سیتم توقیع اتفاقیة اإلیجار في األسابیع المقبلة

●Horace Mann

 سیتم نقل المجتمع المدرسي مؤقًتا إلى مدرسة Edwards في العام ○
الدراسي 2022-2023 حیث نعمل على تقدیم مدرسة HM لمقترح 

MSBA التالي

مواقع المدرسة 
المؤقتة



أسئلة



الملحق



35 مدارس بوسطن العامة

القادمة
اجتماعات المجتمع

الموضوعالتاریخ
 اجتماع مجتمع مدرسة Mendell Elementary Schoolالخمیس 4 نوفمبر | 6-7 مساًء

 اجتماع مجتمع مدرسة Blackstone Elementary School الثالثاء 9 نوفمبر | 6-7 مساًء

 اجتماع مجتمع مدرسة Sumner Elementary Schoolالخمیس 18 نوفمبر | 6-7 مساًء

bostonpublicschools.org/buildbps | buildbps@bostonpublicschools.org

http://www.bostonpublicschools.org/buildbps
mailto:buildbps@bostonpublicschools.org
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توظیف عناصر الدعم 
ذات األولویة العالیة

توظیف عناصر الدعم - أحداث حصریة
الجلسة اإلعالمیة لالستقدام وعناصر التثقیف والتنوع، المنعقدة بتاریخ 4 أكتوبر ، ●

3:30 مساًء -
 بشأن معرض االستقدام لجمیع المعلمین ذوي الخبرة في مدارس بوسطن العامة،●

 10 مارس ، 7:00-5:30

توظیف عناصر الدعم - أولویة الوصول
التسجیل المبكر لجمیع فعالیات االستقدام والتثقیف●
دعوة مبكرة إلى مجموعة التوظیف المبكر●
 مراجعة مبكرة لحالة مجموعة العنصر ذات األولویة●

توظیف عناصر الدعم - أولویة التسجیل في ورش العمل
خطاب التقدیم / استئناف انعقاد ورشة العمل في 20 أكتوبر ، 7:00-5:30●
ورشة عمل المقابالت ، 17 نوفمبر ، 7:00-5:30●
ورشة عمل إعداد الدروس التجریبیة ، 11 ینایر ، 7:00-5:30●
معرض االستقدام للمعلمین ذوي الخبرة ، 10 مارس ، 7:00-5:30●

توظیف عناصر الدعم - الترخیص
● (ESL) لإلعداد المھني والترخیص للغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة Pathways برامج 

واإلعاقات الشدیدة واإلعاقات المتوسطة
 برنامج MTEL اإلعدادي،●
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تحلیل المساواة: التسجیل وفًقا ألعداد الطلب حسب الِعرق/اإلثنیة

إغالق المدارس المتوسطة
نقطة البیانات Timilty Irving (الصفوف 6-8) في المنطقة بالكامل

التسجیل حسب العرق / اإلثنیة 
(أكتوبر 2021)
N <= 6 حجم *

الطالب اآلسیویون: * (*%)
السود: 68 (33(%

الالتینیون: 121 (59(%
الطالب البیض:  * (*%)

غیر ذلك: 7 (3%) 

الطالب اآلسیویون:  * (*%)
السود: 60 (44 (%

الالتینیون: 68 (50 (%
الطالب البیض: * (*%)

غیر ذلك:  * (*%)

الطالب اآلسیویون: 997 (10%)
السود: 3,112 (31(%

الالتینیون: 4,409 )44(%
الطالب البیض: 1,308 (13(%

غیر ذلك: 285) 3(%

التسجیل حسب الحرمان 
االقتصادي واإلعاقة وحالة متعلم 

اللغة اإلنجلیزیة
(أكتوبر 2021)

الحرمان االقتصادي: 162 
%)79)

الطالب من ذوي اإلعاقة: 59 
%)29)

متعلمو اللغة اإلنجلیزیة: 59 
%)29)

الحرمان االقتصادي: 115 (%84)
الطالب من ذوي اإلعاقة: 65 

%)47)
 متعلمو اللغة اإلنجلیزیة: 41 

(30%)

الحرمان االقتصادي: 33,674 (69(%
الطالب من ذوي اإلعاقة: 9,255 (18(%
متعلمو اللغة اإلنجلیزیة: 14,524 (29%)
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تحلیل المساواة: التسجیل وفًقا ألعداد الطلب حسب الِعرق/اإلثنیة

النقل المؤقت للمدرسة (المساحة البدیلة)
نقطة البیانات EMK أكادیمیة Carter School المنطقة بأكملھا

التسجیل حسب العرق / اإلثنیة 
(أكتوبر 2021)
N <= 6 حجم *

الطالب اآلسیویون: 7 (2(%
السود: 128 (33(%

الالتینیون: 230 (59(%
الطالب البیض: 18 (5(%

غیر ذلك:  10) 3(%

الطالب اآلسیویون:  * (*%)
السود:  12 (44(%

الالتینیون: 9 (33(%
الطالب البیض:  * (*%)

غیر ذلك: * (*%)

الطالب اآلسیویون:  4212 (9(%
السود:  14576 (30(%

الالتینیون: 21617 (44(%
الطالب البیض:  7010 (14(%

غیر ذلك:  1669 (3%) 

التسجیل حسب الحرمان 
االقتصادي واإلعاقة وحالة متعلم 

اللغة اإلنجلیزیة
(أكتوبر 2021)

الحرمان االقتصادي: 247 
%)88)

الطالب من ذوي اإلعاقة: 80 
%)21)

 متعلمو اللغة اإلنجلیزیة: 53 
(14%)

الحرمان االقتصادي: 27 (100(%
الطالب من ذوي اإلعاقة: 27 

%)100)
متعلمو اللغة اإلنجلیزیة: 9 (33%)

الحرمان االقتصادي: 33674 (69%)
الطالب من ذوي اإلعاقة: 9,255 

%)18)
متعلمو اللغة اإلنجلیزیة: 14,524)29(%
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تحلیل المساواة: التسجیل وفًقا ألعداد الطلب حسب الِعرق/اإلثنیة

طوارئ البناء

نقطة البیانات Jackson Mann K-8 مدرسة ھوراس مان للصم 
وضعاف السمع المنطقة بأكملھا

التسجیل حسب العرق / اإلثنیة 
(أكتوبر 2021)
N <= 6 حجم *

الطالب اآلسیویون: 38 (11(%
السود: 102 (29%)

الالتینیون: 182 (51%)
الطالب البیض: 24 (7(%

غیر ذلك:  11 (3%)

الطالب اآلسیویون: * (*%)
السود: 22 (31%)

الالتینیون: 34 (49%)
الطالب البیض: 9 (13(%

غیر ذلك:  * (*%)

الطالب اآلسیویون:  4212 (9%)
السود:  14576 (30%)

الالتینیون: 21617 (44%)
الطالب البیض:  7010 (14(%

غیر ذلك:  1669 (3%)

التسجیل حسب الحرمان 
االقتصادي واإلعاقة وحالة متعلم 

اللغة اإلنجلیزیة
(أكتوبر 2021)

الحرمان االقتصادي: 302 (85%)
الطالب من ذوي اإلعاقة: 95 

%)27)
متعلمو اللغة اإلنجلیزیة: 155 

(43%)

الحرمان االقتصادي: 59 (84%)
الطالب من ذوي اإلعاقة: 70 

(100%)
متعلمو اللغة اإلنجلیزیة: 42 (60%)

الحرمان االقتصادي: 33674 
(69%)

الطالب من ذوي اإلعاقة: 9,255 
%)18)

متعلمو اللغة اإلنجلیزیة: 14,524 
(29%)
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Jackson Mann الخیارات الحالیة للعائالت التي تأثرت بإغالق مدرسة

مدرسة ابتدائیة
●Baldwin (K0-2)
●Winship

مدرسة للصفوف من  الروضة حتى الصف الثامن:
●Edison K-8
●Gardner Pilot K-8
لیون من ریاض األطفال - للصف الثامن●

مدارس الصفوف من السادس إلى الثاني عشر أو الصفوف من السابع 
إلى الثاني عشر:

أكادیمیة بوسطن غرین●

مدارس الصفوف من السادس إلى الثاني عشر أو الصفوف من السابع 
إلى الثاني عشر على مستوى المدینة:

مدرسة Charlestown للصفوف من السابع إلى الثاني عشر●
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(ABA) المدارس ذات برامج التحلیل السلوكي التطبیقي

مدرسة ابتدائیة
●Baldwin (K0-2)
●Winship

مدرسة للصفوف من  الروضة حتى الصف الثامن:
●Edison K-8
●Gardner Pilot K-8
لیون من ریاض األطفال - للصف الثامن●

مدارس الصفوف من السادس إلى الثاني عشر أو الصفوف من 
السابع إلى الثاني عشر:

أكادیمیة بوسطن غرین●

مدارس الصفوف من السادس إلى الثاني عشر أو الصفوف من 
السابع إلى الثاني عشر على مستوى المدینة:

مدرسة Charlestown للصفوف من السابع إلى الثاني ●
عشر
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Timilty الخیارات الحالیة للعائالت التي تأثرت بإغالق مدرسة
مدرسة للصفوف من  الروضة حتى الصف الثامن:

Orchard Gardens K-8 (روكسبري)●
Tobin K-8 (میشن ھیل)●
Higginson-Lewis K-8 (روكسبري)●
Trotter K-8 (روكسبري)●
King K-8 (دورتشستر)●

مدارس الصفوف من السادس إلى الثاني عشر أو الصفوف من 
السابع إلى الثاني عشر:

Dearborn STEM Academy (روكسبري)●
● McCormack/أكادیمیة القیادة المجتمعیة في بوسطن

(دورتشستر)

مدارس الصفوف من السادس إلى الثاني عشر أو الصفوف من 
السابع إلى الثاني عشر على مستوى المدینة:

New Mission (ھاید بارك)●
TechBoston (دورتشستر)●
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Irving الخیارات الحالیة للعائالت التي تأثرت بإغالق مدرسة
مدرسة للصفوف من  الروضة حتى الصف الثامن:

BTU K-8 (جامایكا بلین)●
Haley K-8 (روزالیند)●
Mildred Ave K-8 (ماتابان)●
Young Achievers K-8 (ماتابان)●

مدارس الصفوف من السادس إلى الثاني عشر أو الصفوف من 
السابع إلى الثاني عشر:

New Mission (ھاید بارك)●
TechBoston (دورتشستر)●

مدارس الصفوف من السادس إلى الثاني عشر أو الصفوف من 
السابع إلى الثاني عشر على مستوى المدینة:

● McCormack/أكادیمیة القیادة المجتمعیة في بوسطن
(دورتشستر)

Dearborn STEM Academy (روكسبري)●
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عروض المیزانیة للجنة المدرسة ومجلس المدینة▫

اقتراح میزانیة رأس المال▫

جدول فرص المشاركة القادمة▫

للمزید من المعلومات، یرجى زیارة:

 www.bostonpublicschools.org/budget and 
www.bostonpublicschools.org/buildbps

تتم ترجمة جمیع الوثائق.

یمكن االطالع على معلومات إضافیة عن میزانیة رأس مدارس بوسطن العامة
المال عبر اإلنترنت:

أین یمكن العثور على 
مزید من المعلومات


