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 وأعضائها بوسطن في المدارس لجنة رئيس إلى:
 

 كودر  ناثان من:
ر المنح الموضوع: المالي المدير  2021 أكتوبر 06 التاريخ: اعتمادها الُمقرَّ

 

ر  المنح  المذكرة  بهذه  مرفق   لالطالع   متاحة  المنح  لمقترحات  الكاملة  النسخ  .2021  أكتوبر  06  في  المدارس  لجنة  من  اعتمادها  الُمقرَّ
 المدارس.  لجنة سكرتارية مكتب إلى وُقد ِّمت عليها؛
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ر المنح   المدارس  لجنة  من  اعتمادها  الُمقرَّ
 2021 أكتوبر  06

 

 العام المبلغ 
 المالي

 )مجاالت( مجال الصندوق  مدير الحالة  المنحة  اسم
 المواقع التركيز 

 21st Century Community 2022 دوالر  337,500
Learning Centers – Exemplary عة التعلم فرص ماكالرين  إياليسا كينيا جديدة  الُموسَّ

 Boston International, Newcome" مدرسة

Academy" ،ومدرسة الثانوية "Thomas A. 

Edison Middle School" اإلعدادية 

 الكبار  تعليم مكاسكيل  كيفن جديدة Career Technical Institute Grant 2022 دوالر  240,000
 Madison Park Technical Vocational" مدرسة

HS" الثانوية 

 Civics Teaching and Learning 2022 دوالر  60,000
Grant الدراسي المنهج ميتشل-هيدلي أنجيال جديدة 

 والتعليم 
 التعليمية اإلدارة أنحاء جميع

 الثانوية  "Madison Park" مدرسة الكبار  تعليم دافوليو كريستين  جديدة English for New Bostonian 2022 دوالر  25,000

 موقع 21 حوالي والرفاهية الصحة دانيالز  آيمي جديدة !Play Ball 2022 دوالر  120,000

 اإلجمالي  دوالر   782,500
 
 
 

 
 



 

 BPS22466 - المدارس لجنة  قبول نموذج
 

 21st Century Community Learning Centers – Exemplary   المنحة: اسم

 
 مستمرة    الحالة 

 
 تنافسية   المنحة: نوع

 
 2022 أغسطس 31 إلى 2021 سبتمبر 01 من  والنهاية: البداية تواريخ

 
 الوالية عبر فيدرالي تمويل   التمويل: مصدر

 
 ريسنيك  كاريل السيدة/  بالمنحة: االتصال مسئول

 واألسرة  الطالب دعم مكتب
  ماساتشوستس بوالية   والثانوي  االبتدائي التعليم وزارة
 02148 البريدي: الرمز ماساتشوستس، مالدن، ستريت"،  "بليزانت شارع 75
 781-338-3515 الهاتف: رقم

 KResnick@doe.mass.edu اإللكتروني: البريد عنوان
 

عة  التعلم فرص مكتب المنحة: قيادة المتولية (BPS) التعليمية باإلدارة )المدارس( المدرسة و/أو الدائرة  الُموسَّ
 

عة التعلم فرص مكتب المنح، مديرة ماكالرين، إياليسا كينيا (:BPS) التعليمية باإلدارة الصندوق  مدير  الُموسَّ
 والمجتمع.  باألسرة االرتقاء مكتب مديرة روبرتس، مونيكا المدرسة: الدائرة/قائد مدير

 موقع(. لكل دوالر 168,750) دوالر 337,500 سنوًيا: الممنوح المبلغ
 ينطبق ال واحد(: عام عن المنحة مدة زادت )إذا الممنوح المبلغ إجمالي

 ال التالي: للعام الترحيل خيار
 طالًبا.  90 المركزي(: المكتب وموظفي للمعلمين )أو للطالب التقريبي العدد

 

 الثانوية  "Boston International, Newcome Academy" مدرسة المواقع:
 اإلعدادية.  "Thomas A. Edison Middle School" ومدرسة

 

 Hip Hop Agora, Yoga Mike, I Learn America, Actors Shakespeare Project الرئيسيين: الخارجيين الشركاء
 

 المنحة  وصف
 

لة  (21st CCLC)  منحة  تهدف مة  البرامج  خالل  من  إضافي  تعلم  وقت  توفير  دعم  إلى  فيدرالًيا  الُمموَّ   من   أو  (OST)  الدراسي  اليوم  أوقات  خارج  الُمقدَّ
 كليهما.  أو (ELT) الممتد التعلم وقت باسم ُيعرف ممتد دراسي يوم عقد خالل

  وتعزيز  والعاطفي،  االجتماعي  التعلم   ودعم   الطالب،  مشاركة  وزيادة  والفرص،   البراعة   بين  الفجوات  سد  في  المساعدة  إلى   البرنامج  تصميم  ويهدف
م  فيها.  والنجاح  المهنية  والحياة  للجامعة  االستعداد   مشاريع  تنفيذ  خالل  من  تعلم  وتجارب  المشاركة،  على   يشجعهم  جذاًبا  تعليًما  للطالب  البرنامج   هذا   وسُيقد ِّ

م  كما  األكاديمي؛  لإلثراء  وفرًصا  كليهما،  أو  خدمات   أو   ستتعاون   ذلك،  إلى   إضافة  الدراسي.  اليوم  أوقات  خارج  الجودة  عالية  أكاديمي  إثراء  فرص  لهم  سُيقد ِّ
 والبدني.  االجتماعي/العاطفي والنمو الطالب تعلم لدعم المجتمع شركاء من متنوع  عدد مع البرامج تلك
 

 المنحة هذه  في المشمولة المصروفات فئات
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 للشركاء. عليها ُمتعاقد خدمة 60 حوالي
 الصلة.  ذات واألنشطة اإلداريين رواتب في %30 حوالي زيادة
 والمتنوعة.  التعليمية المستلزمات في %10 حوالي زيادة

 

دة،  األهداف  ( SMARTبوقت ) والُمقيَّدة والواقعية، تحقيقها، والممكن للقياس، والقابلة الُمحدَّ

 
  وتقييم   الخريف  في  (SAYO)  للشباب  األكاديمية  المخرجات  تقييم  بين  الفترة  خالل  المثابرة   في  %5  عن  يقل  ال  نمًوا  المشاركين  الطالب  تحقيق  :1  الهدف
 الربيع. 

 بعده.  وما (SAYO) تقييم قبل ما بيانات المؤشر:
 

لين الطالب حضور  :2 الهدف  ساعة. 80 عن تقل ال لمدة الدراسي اليوم بعد ما برنامًجا الُمسجَّ
 البرنامج.  حضور بيانات المؤشر:

 

 الخريف  في  ( SAYO)  للشباب  األكاديمية  المخرجات  تقييم  بين  الفترة  خالل  النقدي  التفكير  في  %5  عن   يقل  ال  نمًوا  المشاركين  الطالب  تحقيق  :3  الهدف
 الربيع.  وتقييم

 بعده.  وما (SAYO) تقييم قبل ما بيانات المؤشر:
 

  التوضيح   ُيرجى  التعليمية.  لإلدارة  2025-2020  اإلستراتيجية  الرؤية  وأولوية)وأولويات(  التزام)التزامات(  مع  المنحة  هذه  تتوافق  كيف  توضيح  ُيرجى
 أدناه:

 

  لتنمية  الضرورية  والعاطفية  االجتماعية  المهارات  على  التركيز  مع  المهارات،  وبناء  التعلم   توفير  على  الشريكة  والوكاالت  المنظمات  مع  التعاون   -6-2
 المهنية. والحياة الجامعة في النجاح في األهمية بالغ بدور تضطلع التي المهنية المهارات واكتساب الشباب

 
 
 

 



 

 المدارس لجنة  قبول نموذج
 

 Career Technical Institute Grant   المنحة: اسم
 

 جديدة    الحالة:
 

 تنافسية   المنحة: نوع
 

 2023  يناير 31 إلى 2021 يوليو 14 من  والنهاية: البداية تواريخ

 

 الوالية   التمويل: مصدر
 

 ساينز  جيسيكا  بالمنحة: االتصال مسئول

 الحكومية  كوربوريشن" "كومنولث هيئة

 ستريت"  "أوليفر شارع 2

 02110 البريدي: الرمز ماساتشوستس، بوسطن،

 ( 617) 727-8158رقم الهاتف: 
 JSaenz@commcorp.orgالبريد اإللكتروني: 

 

 الكبار  تعليم المنحة: قيادة المتولية (BPS) التعليمية باإلدارة )المدارس( المدرسة و/أو الدائرة
 

 الثانوي  التعليم مكتب مكاسكيل، كيفن  (:BPS) التعليمية باإلدارة الصندوق  مدير

 دافوليو كريستين   المدرسة: الدائرة/قائد مدير
 دوالر 240,000 سنوًيا: الممنوح المبلغ

 

 دوالر 240,000 واحد(: عام عن المنحة مدة زادت )إذا الممنوح المبلغ إجمالي

 ال التالي: للعام الترحيل خيار
 54 المركزي(: المكتب وموظفي للمعلمين )أو للطالب التقريبي العدد

 الثانوية "Madison Park Technical Vocational HS" مدرسة الموقع:
 الرئيسيين: الخارجيين الشركاء
• Feeney Brothers 
• A-plus Welding & Engineering, Inc. 
• Iron Workers Local 7 
• MassHire Boston Career Center 
• Boston Private Industry Council 
• General Air Conditioning & Heating, Inc. 
• Wentworth Institute of Technology 
• New Market Business Association 

 

 المنحة  وصف
 

  ومؤسسة  الثانوية  "Madison Park Technical Vocational HS"  مدرسة  بالتعاون   ،(BPS)  التعليمية  باإلدارة  الكبار   تعليم  دائرة  طورت
"MassHire Boston"،  الهواء  وتكييف  والتهوية  التدفئة  نظم  على  تدريبيين  برنامجين  (HVAC )  مدرسة   في  المستمر  وللتعليم  للكبار  واللحام  
"Madison Park Technical Vocational HS"  .التدفئة   نظم  مجال   في  صناعي  وتدريب  تعليم  توفير  إلى  البرنامجين  تصميم  يهدف  الثانوية  

  الطالب   يكتسب  برنامج(   كل  في  طالًبا  24  )أي  طالًبا  عشر  ياثن   من  يتكونان  الطالب  من   ( 2)  اثنين   لفوجين  واللحام  (HVAC)  الهواء  وتكييف  والتهوية
 الهواء   وتكييف  والتهوية  التدفئة  مجالي  في  مربحة  وظيفة  على  الحصول  من   ستمكنهم  التي  الصناعية  االعتماد  وشهادات  الضرورية  المهارات  خاللهما  من
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(HVAC) .أحياء على األول المقام في التركيز مع بوسطن، في التمثيل من حقها  تنل لم التي المجموعات دعم إلى المنحة  وتهدف واللحام  "Roxbury "  
  ( BPS)  التعليمية  اإلدارة   أطلقتها  التي  والدمج  واإلنصاف   التنوع  مبادرات  مع  التوافق  إلى  المنحة  إدارة  وتسعى  ".Mattapanو"  " Dorchesterو"

 بوسطن. ومدينة
 

 المنحة هذه  في المشمولة المصروفات فئات
 

 المدربين.  رواتب لسداد  المنحة من %45 حوالي تخصيص •
 والكتب.  والمستلزمات المواد  لشراء المنحة من % 40 تخصيص •
 ". MassHire"  لمؤسسة اإلدارية التكاليف لسداد المنحة من %10 تخصيص •
  وشهادات  اللحام إجادة واختبار (OSHA) المهنية والصحة السالمة إدارة شهادة )أمثلة: الصناعية االعتماد لشهادات  المنحة من %3 تخصيص •

 (. (HVAC) الهواء وتكييف والتهوية التدفئة مجال في االعتماد
 وغيرها(.  والمآزر والدروع القوية األحذية )أمثلة: الشخصية المعدات لشراء المنحة من %2 تخصيص •

 

دة،  األهداف  ( SMARTبوقت ) والُمقيَّدة والواقعية، تحقيقها، والممكن للقياس، والقابلة الُمحدَّ
 

 المنحة(. متطلبات )أحد المنحة من أسبوعين أول خالل برنامج كل في الطالب من %75 استبقاء :1 الهدف
 برنامج.  كل  في الطالب حضور نسب المؤشر:

 

 البرنامج.  من %75 عن يقل ال ما إكمال من برنامج كل في الطالب انتهاء :2 الهدف
 برنامج.  كل في المتطلبات استوفوا  الذين الطالب عدد المؤشر:

 

 اللحام(.  أو (HVAC) الهواء وتكييف والتهوية )التدفئة مجالهم في مربحة وظيفة على البرنامج أكملوا الذي الطالب جميع  حصول  :3 الهدف
 المجال.  في وظيفة على  الحصول إثبات مستندات المؤشر:

 

  التوضيح   ُيرجى  التعليمية.  لإلدارة  2025-2020  اإلستراتيجية  الرؤية  وأولوية)وأولويات(  التزام)التزامات(  مع  المنحة  هذه  تتوافق  كيف  توضيح  ُيرجى
 أدناه:

 

  لتنمية  الضرورية  والعاطفية  االجتماعية  المهارات  على  التركيز  مع  المهارات،  وبناء  التعلم   توفير  على  الشريكة  والوكاالت  المنظمات  مع  التعاون   -6-2
 المهنية. والحياة الجامعة في النجاح في األهمية بالغ بدور تضطلع التي المهنية المهارات واكتساب الشباب

 فرص   وتوفير  المهنية،  للحياة  واالستعداد  ،"MassCore"  برنامج  مع  تتوافق   بحيث  -البديلة  المدارس   يشمل  بما-  الثانوية  المدارس   تصميم  إعادة  - 2-1
 والحياة. المهنية والحياة للجامعة الطالب لتأهيل أخرى  متقدمة دورات دراسة

 والعمل  والتدريب  التعلم  لفرص  المعالم  واضحة  مسارات  إنشاء  إلى  يؤديان  عملية  تجارب  وخوض  المهنية  والحياة  الجامعية  بالمرحلة  العميق  الوعي  -6-4
 الثانوية.  بعد ما مرحلة في والمهني الحرفي

 
 
 



 

 BPS22626 - المدارس لجنة  قبول نموذج
 

 Civics Teaching and Learning Grant   المنحة: اسم
 

 جديدة    الحالة:
 

 تنافسية   المنحة: نوع
 

 2022  يونيو 30 إلى 2021 يوليو 13 من  والنهاية: البداية تواريخ
 

 الوالية   التمويل: مصدر
 

 هنريكس  روبن االتصال: مسئول اسم  بالمنحة: االتصال مسئول
 02148-4906 البريدي: الرمز ماساتشوستس، مالدن، ستريت"، "بليزانت شارع 75 العنوان:

 ( 781) 338-6243 الهاتف: رقم
 reuben.f.henriques@ mass.gov اإللكتروني: البريد عنوان

 

 (BPS) التعليمية باإلدارة واالجتماعية التاريخية الدراسات دائرة المنحة: قيادة المتولية (BPS) التعليمية باإلدارة )المدارس( المدرسة و/أو الدائرة
 ميتشل هيدلي أنجيال (:BPS) التعليمية باإلدارة الصندوق  مدير
 الندري  كريستين  المدرسة: الدائرة/قائد مدير

 دوالر 60,000 سنوًيا: الممنوح المبلغ
 واحد(: عام عن المنحة مدة زادت )إذا الممنوح المبلغ إجمالي

 

 نعم التالي: للعام الترحيل خيار
 

 خالل   من  المبادرات  إلى   الوصول  من  (BPS)  التعليمية  اإلدارة  طالب  جميع  سيتمكن  المركزي(:  المكتب  وموظفي  للمعلمين  )أو  للطالب  التقريبي  العدد
 معلمين.  قائد 20و التمويل،

 

 التعليمية اإلدارة أنحاء جميع  المواقع:
 

 Discovering Justice, Primary Source, Facing History & Ourselves, Generation Citizen الرئيسيين: الخارجيين الشركاء
 

 المنحة  وصف
 

لة  المنحة  هذه  تهدف  التطوير  وتوفير  المدنية،  التربية  عن   مشاريع  الطالب  تطبيق  خالل  من   وتعلمها  المدنية  التربية  تدريس  دعم  إلى  الوالية  من  الُمموَّ
  متعدد  نهج  اتباع  (BPS)  التعليمية  باإلدارة  واالجتماعية  التاريخية  الدراسات  دائرة  اقترحت  وقد  المدنية.  التربية  تعلم  وتجارب  الجودة،  عالي  المهني

  ودعم   ،(K-12)  الصفوف  في  للطالب  المدنية  للتربية  منهج   وإعداد  مدنية،  تربية  معلمين  قائد  20  مع  العمل  خالل  من  المدنية  التربية  تعلم  لتعميق  الجوانب
 المدنية. التربية عن عملية مشاريع الطالب تنفيذ تيسر التي الموارد  توفير خالل من المعلمين

 

 المنحة هذه  في المشمولة المصروفات فئات
 

 (.K-12) الصفوف جميع لتغطية المدنية التربية معلمي قادة رواتب لسداد  المنحة من %26 حوالي تخصيص
 المهني. وللتعلم المدنية للتربية منهج إلعداد المنحة من %73.0 تخصيص
 المهني.  التعلم دعم أجل من للكتب المنحة من %1 تخصيص

 



 

دة،  األهداف  ( SMARTبوقت ) والُمقيَّدة والواقعية، تحقيقها، والممكن للقياس، والقابلة الُمحدَّ
 

  وزيادة   المدنية  التربية  تعلم  لتعميق  الجوانب  متعدد  نهج  اتباع  التعليمية  العامة  بوسطن  مدارس  إلدارة  التابعة  واالجتماعية  التاريخية  الدراسات  دائرة  يقترح
 (.K-12) الصفوف جميع في المدنية والمواقف والمهارات المعرفة على يركز الذي المنصف التعليم إلى الوصول
 المدنية. المبادرات  بدعم يتعلق فيما األولويات رأس على المتحولة المدارس وضع •

 
 قادة   وسيمثل  .2021  أغسطس  31  بحلول  المدنية  التربية  معلمي  قادة  فوج  في  للمشاركة  (K-12)  الصفوف  لجميع  األقل  على  معلم  20  توظيف  :1  الهدف

 الربحية   غير  المنظمة  مع  المعلمين  قادة  وسيعمل  .12-6  والصفوف  5-3  والصفوف  (K-2)  الصفوف  التالية:  الدراسية  الصفوف  مجموعات  المعلمين
"Discovering Justice"  بالصفوف  يتعلق  فيما  (K-5  .)الربحية  غير  المنظمة  مع  سيعملون   بينما  "Facing History and Ourselves"  فيما 

 .12-6 بالصفوف يتعلق
 المدنية. التربية معلمي قادة اجتماعات حضور المؤشر:

 

 نوفمبر  01  بحلول  وذلك  ،(BPS)  التعليمية  اإلدارة  لدى  المدنية  التربية  تدريس  لدعم  للمعلمين  الدراسي  المنهج  وموارد  المهني  التعلم  توفير  :2  الهدف
2021. 

 المهني.  التطوير جلسات حضور المؤشر:
 

 دراسي  بمنهج  المدعومة  المدنية  التربية  تعلم  في  المشاركة   خالل  من  مدنية  عملية  مشاريع  الثانوية  المرحلة   وطالب  الثامن  الصف  طالب  تنفيذ  :3  الهدف 
مة وموارد  .2022 يونيو 10 بحلول التعليمية اإلدارة أمام المشاريع تلك واستعراض الشريكة، المدنية منظماتنا من ُمقدَّ

 بأسره. والمجتمع (BPS) التعليمية اإلدارة أمام عملهم واستعراض مدنية عملية مشاريع في  الطالب مشاركة المؤشر:
 

  التوضيح   ُيرجى  التعليمية.  لإلدارة  2025-2020  اإلستراتيجية  الرؤية  وأولوية)وأولويات(  التزام)التزامات(  مع  المنحة  هذه  تتوافق  كيف  توضيح  ُيرجى
 أدناه:

 

 ، (BSAC)  بوسطن  لطالب  االستشاري   المجلس  من  االستفادة  عبر  شفافة   وبطريقة  المالئم  الوقت  في  والقيادة  القرار  اتخاذ  عملية  في  الشباب  إشراك  -3-1
لة  األخرى   والمنتديات  التركيز  ومجموعات  التعليمية،  اإلدارة  لمديرة  التابع  الشباب  وزراء  ومجلس  التعليمية  اإلدارة  في  المتعلمين  أصوات  عن  للتعبير  الُمشكَّ

(BPS.) 
 

 المدرسية. واإلدارة القرارات في األصوات تمثيل لضمان المدرسي المجلس في كاملة مشاركة والطالب واألسر المدارس وموظفو المعلمين إشراك -3-5
 

 مدنية،   قرارات  اتخاذ  من  ولتمكينهم  المشاركين،  الطالب  لدى  المدنية  المهارات  لتطوير  وحيوي   ضروري   الشامل  المدنية  التربية  تعلم  في  الطالب  إشراك
  المهني  التعلم  في  للمشاركة  فرًصا  للمعلمين  "Civics Teaching and Learning Grant"  منحة  وتوفر  الديمقراطية.  العملية  في  يشاركون   ولجعلهم

  المعلمين   أيًضا  المنحة  وستدعم  الحالي.  الدراسي  المنهج  إطار  في  للطالب  المتاحة  المدنية  والنقاشات  يالمدن   المحتوى   في  المشاركة  فرص  تعزيز  بهدف
 الوالية. تشترطه الذي المدني العملي المشروع تنفيذ في

 من   دراسًيا  ومنهًجا  موارد  للمعلمين  المنحة  وستوفر  األصوات.  كل  وبسماع  التعلم  بتسريع   2025-2020  اإلستراتيجية  الخطة  التزامي  مع  المنحة  تتوافق
 إنشاء  وفي  مهني   تعليم  في  المعلمين  إشراك  وسيؤدي  المدنية.  التربية  استكشاف  في  ولغوًيا   ثقافًيا  داعمة  منهجية  إتاحة  بهدف  الشريكة  المنظمات  خالل

 داخل   التعاون   على  مبنية  مدنية  تربية  الطالب  وتدريس   والممارسات،  المحتوى   لمشاركة  المعلمين   من  شبكة  بناء  إلى  المدنية   التربية  معلمي  من  مجموعة
 خالل  من  نطاًقا  األوسع  والمجتمع  (BPS)  التعليمية  اإلدارة  أمام  المدنية  العملية  مشاريعهم  استعراض  فرصة  للطالب  أيًضا  المنحة  وُتتيح  التعليمية.  اإلدارة

 عملًيا. إجراءً  تجاهها الطالب اتخذ مدنية قضية مشاركة طريق عن أصواتهم عن التعبير فرصة للطالب المعرض سُيعطي حيث المدنية. التربية معرض
 
 



 

 BPS22473 - المدارس لجنة  قبول نموذج
 

 English for New Bostonian   المنحة: اسم
 

 جديدة    الحالة:
 

 تنافسية   المنحة: نوع
 

 2022 يونيو 30 إلى 2021 سبتمبر 01 من  والنهاية: البداية تواريخ
 

 خاصة  جهة   التمويل: مصدر
 

 التنفيذية المديرة جرين، كالوديا االتصال: مسئول اسم  بالمنحة: االتصال مسئول
 02111 البريدي:  الرمز ماساتشوستس، بوسطن، ستريت"، "تشونسي شارع 105 العنوان:

 617-982-6862 الهاتف: رقم
 cgreene@englishfornewbostonians.org اإللكتروني: البريد عنوان

 
 الكبار  تعليم دائرة المنحة: قيادة المتولية (BPS) التعليمية باإلدارة )المدارس( المدرسة و/أو الدائرة

 أولى مديرة دافوليو، كريستين   (:BPS) التعليمية باإلدارة الصندوق  مدير
 دافوليو كريستين  المدرسة: الدائرة/قائد مدير

 دوالر 25,000 سنوًيا: الممنوح المبلغ
 دوالر  ________________ واحد(: عام عن المنحة مدة زادت )إذا الممنوح المبلغ إجمالي

 ال التالي: للعام الترحيل خيار
 15 المركزي(: المكتب وموظفي للمعلمين )أو للطالب التقريبي العدد

 

 بارك"(  "ماديسون  مدرسة  )مجمع الكبار تعليم دائرة    المواقع:
 Open Air TechGoesHome and WGBH  :  الشركاء الخارجيين الرئيسيين

 
 المنحة  وصف

 
 وذلك   الرعاية،  ومقدمي  األمور  ألولياء  (ESOL)  أخرى   بلغة  للمتحدثين  اإلنجليزية  اللغة   لفصل  الدعم  "English for New Bostonian"  منحة  تقدم

  ( ESOL)  فصل   إنشاء  أمر  ولي  20  إلى  يصل  ما   ويستطيع  الجدد.  الطالب  وإرشاد  تقييم  ومركز   ( BPS)  التعليمية  باإلدارة  الكبار  تعليم  دائرة  مع   بالتعاون 
 التعليمية.  العامة بوسطن مدارس إدارة في أطفالهم تعلم لدعم حصصه وحضور واحد

 

 المنحة هذه  في المشمولة المصروفات فئات
 

 ومزاياهم.  المعلمين رواتب المنحة هذه ستغطي
 

دة،  األهداف  ( SMARTبوقت ) والُمقيَّدة والواقعية، تحقيقها، والممكن للقياس، والقابلة الُمحدَّ
 

لين  الكبار  الطالب  من  %65  استعراض  :1  الهدف   والقراءة   واالستماع  التحدث  مهارات  في  كبيًرا  تحسًنا  2022  المالي  العام  في  (ESOL)  صف  في  الُمسجَّ
 ". TABE Class-E" واختبار "BestPLUS" اختبار باستخدام ذلك وقياس والكتابة،

 .2022 المالي العام اختبار في الطالب نتائج المؤشر:

mailto:cgreene@englishfornewbostonians.org


 

 

لين األمور أولياء من %70 إبالغ :2 الهدف  المعلمين.  ومقابلة أطفالهم مدارس زيارتهم عن 2022 المالي العام في الُمسجَّ
 الفردية. االجتماعات وفي الفصل في الجماعية المناقشات أثناء بأنفسهم زيارتهم  عن األمور أولياء إبالغ المؤشر:

 

  التوضيح   ُيرجى  التعليمية.  لإلدارة  2025-2020  اإلستراتيجية  الرؤية  وأولوية)وأولويات(  التزام)التزامات(  مع  المنحة  هذه  تتوافق  كيف  توضيح  ُيرجى
 أدناه:

 

 اللغوية/التعددية  الثنائية  تعزز  التي  البرامج  زيادة  إلى   الهادف  (LOOK)  قانون   تفعيل  طريق  عن  اإلنجليزية  اللغة  لمتعلمي  معينة  دعم  وسائل  توفير  -1-4
 الثقافي. التراث وبرامج الثنائية اللغوية والبرامج  اللغة، الثنائي التعليم ومنها اللغوية؛

 
 
 
 



 

 المدارس لجنة  قبول نموذج
 

 Play Ball! Foundation - Boston, Middle School Athletics   المنحة: اسم
 

 جديدة    الحالة:
 

 تنافسية   المنحة: نوع
 

 2022 أغسطس 31 إلى 2021 سبتمبر 01 من  والنهاية: البداية تواريخ
 

 خاصة  جهة   التمويل: مصدر
 

 " Play Ball! Foundationمؤسسة " بالمنحة: االتصال مسئول
 ستريت"  "ماين شارع  57 التنفيذي المدير - لينش كريس

 1742 البريدي: الرمز ماساتشوستس،  كونكورد،
 ( 617) 275-6470 الهاتف: رقم

 clynch@playballfoundation.org اإللكتروني: البريد عنوان
 

 التعليمية العامة بوسطن مدارس إدارة الرياضية، األلعاب دائرة المنحة: قيادة المتولية (BPS) التعليمية باإلدارة )المدارس( المدرسة و/أو الدائرة
 

 (.BPS) التعليمية اإلدارة في الرياضية األلعاب بدائرة والعمليات للبرامج أولى مديرة - دانيالز إل إيمي (:BPS) التعليمية باإلدارة البرنامج مدير
 (BPS) التعليمية اإلدارة في الرياضية األلعاب بدائرة أولى مديرة - إسدايل أفيري  المدرسة: الدائرة/قائد مدير

 دوالر 120,000 سنوًيا: الممنوح المبلغ
 

 دوالر  ________________ واحد(: عام عن المنحة مدة زادت )إذا الممنوح المبلغ إجمالي
 نعم التالي: للعام الترحيل خيار
 1,200 المركزي(: المكتب وموظفي للمعلمين )أو للطالب التقريبي العدد

 

 Mildred"   ومدرسة  ،"Higginson-Lewis"   ومدرسة  ،"Frederick"  ومدرسة  ،"Edison K-8"  ومدرسة  ، "Curley K-8"  مدرسة  المواقع:

Ave"،  ومدرسة   "Murphy" ،  ومدرسة  "Orchard Gardens"،  ومدرسة  "Roosevelt"،  ومدرسة  "New Mission"،  ومدرسة 
"McCormack"،  ومدرسة  "Ohrenberer"،  ومدرسة  "Timilty"،  ومدرسة  "Sara Greenwood"،  ومدرسة  "Condon K-8"،  ومدرسة 
"Hennigan"،   ومدرسة  "Donald McKay"،   ومدرسة  "Lee"،  ومدرسة   "Henderson"،  ومدرسة  "Tobin"،   ومدرسة  "Young 

Achievers"، ومدرسة  "King ." 
 

 Play Ball! Foundation - Boston الرئيسيين: الخارجيين الشركاء
 

 المنحة  وصف
 

 الرياضية  األلعاب  فرص  إلدارة  التعليمية  العامة  بوسطن   مدارس  إدارة  في  الرياضية  األلعاب  لدائرة  تمويالً   "Play Ball! Foundation"   مؤسسة  تقدم
 وتوسيعها.  وتيسيريها وتنظيمها 8و  7و 6 الصفوف لطالب المدرسية الفرص والداخلية

 آمنة  بيئة  في  المشاركة  من  يتمكنوا  حتى  لطالبنا  الجودة  عالية  منظمة  داخلية  وفرص  الجودة  عالية  رياضية  ألعاب  برامج  توفير  إلى  المنحة  هذه  من  ونهدف
بة  الشخصي.  بالحضور الكامل التعلم نظام  إلى نعود بينما إيجابي مدرسي ومجتمع وثقافة مناخ في المشاركة على تشجع وداعمة وُمرح ِّ

 
 المنحة هذه  في المشمولة المصروفات فئات

mailto:clynch@playballfoundation.org


 

 

 للنقل.  المنحة من %30 حوالي تخصيص
 للمدربين/الموظفين.   المنحة من %35 حوالي تخصيص
 للمعدات.  المنحة من %25 حوالي تخصيص
 لألطعمة/المشروبات.   المنحة من %10 حوالي تخصيص

 

دة،  األهداف  ( SMARTبوقت ) والُمقيَّدة والواقعية، تحقيقها، والممكن للقياس، والقابلة الُمحدَّ
 

 جدوالً   دائرتنا   أعدت  العام،  هذا  الرياضية  األلعاب  لبرامج  استعداًدا  %.55  عن  تقل  ال  بنسبة  فيها  ومهاراتهم  معينة  برياضة  الطالب  معرفة  زيادة  :1  الهدف
 والممارسة   التعلم  زيادة  إلى  سيؤدي  مما  اإلدارية،  المهام  إنجاز  في  المدرسيات  والممرضات  المدربون   يمضيه  الذي  الوقت  تقليل  إلى  يهدف  سنوًيا  إستراتيجًيا

 الرياضية. لأللعاب برامجنا في وتطويرها المهارات وصقل
 المدارس. مديري/نظار إلى الترحيب خطاب المؤشر:

 

  مشاركتهم   أثناء  الطالب  تجارب/مهارات  تنمية  طريق  عن  %45  عن   تقل  ال  بنسبة  الثانوية  المرحلة  مستوى   على  المشاركة  جاهزية  استعراض  :2  الهدف
 لتحديد   اإلعدادية  للمرحلة  برامجنا  في  شاركوا  الذين  اإلعدادية   المرحلة  طالب  نسبة  وسنتابع  )المتوسطة(.  اإلعدادية  للمرحلة  الرياضية  لأللعاب   برامجنا  في

 قدًما. البرنامج مضي مع مستنيرة قرارات  اتخاذ بهدف الثانوية للمرحلة الرياضية األلعاب برامج في المشاركة نسبة
 الرياضية. األلعاب في الثامن الصف طالب مشاركة متابعة وبيانات ،"Aspen"  الرياضية الطالب بيانات نظام المؤشر:

 

  بحلول  وذلك  المشاركة،   المدارس  من  %20  في  الداخلية  المدرسية  الرياضية  األلعاب  برامج  في  للمشاركة  البدني  النشاط  ممارسة  فرص  توسيع  :3  الهدف
مة  الفرص  إلى  الطالب  وصول  تيسير   أن   األبحاث  أظهرت  .2022  يونيو   ويساعد   ومشاركتهم،  حضورهم  نسبة  ُيزيد  الداخلية  المدرسية  البرامج   من  الُمقدَّ
 لطالبنا. ومرحة إيجابية تعليمية  تجربة توفير على عام بوجه

 الحضور.  وسجالت ،"ASPEN"  ونظام المدرسية، اآلراء استطالعات المؤشر:
 

  التوضيح   ُيرجى  التعليمية.  لإلدارة  2025-2020  اإلستراتيجية  الرؤية  وأولوية)وأولويات(  التزام)التزامات(  مع  المنحة  هذه  تتوافق  كيف  توضيح  ُيرجى
 أدناه:

 

ل للموارد المنصف التوزيع لضمان آليات وإنشاء  التمويل صيغ تحسين -4-2  والمنح. والشراكات األموال جمع خالل من عليها الُمتحصَّ
  كل   على   يجب  التي  الدعم  وخدمات  األساسية  األكاديمية  الخدمات  وتحديد  الطالب   احتياجات  تلبية  على  قدرتنا لضمان  والتميز  التنظيمية  الفعالية  معيار  تبني

 توفيرها. مدرسة
  بالتقدير  ويشعرون   الطالب  خدمة  على  التركيز  يستطيعون   ألنهم  لصالحه،  العمل  في  والموظفون   المعلمون   يرغب  مكاًنا  التعليمية  اإلدارة  جعل   - 5-4

 أعمالهم.  ألداء الدعم على ويحصلون  اآلخرين من واالحترام
 العامة. والتقارير المعلومات، ولوحات البيانات،  لمعالجة جديدة أدوات توفير خالل من  والمساءلة الشفافية زيادة -5-6
  وبرامج  الثانوية/  المرحلة   في  عملية   وخبرات  الجودة،  عالية  انتقالية  وبرامج  صيفية  وبرامج   الدراسي  اليوم  بعد  وما  قبل  ما  ببرامج  طالب  كل   ربط  - 6-1

 االجتماعي.  المال رأس وتطوير المهارات وبناء التعلم  تنشيط أجل من وذلك تدريب؛
 والخبرات   العام،  مدار  على  المتاحة  والمترابطة  الشاملة  الخدمات  وتطوير  توجيه  أجل  من  القرار  صنع   عملية  في  الرئيسيين   الشركاء  إشراك  -6-5

 للطالب.  والبرامج التعليمية،
 
 
 


