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حات المنح  2022نوفمبر   16يرجر االطالع عىل المنح المرفقة للموافقة عليها من قبل لجنة المدرسة ف  . تتوفر نسخ كاملة من مقبر

  لجنة 
 . المدرسةلمراجعتها وتم تقديمها إل مكتب السكرتبر ف 



 

 

 منح للجنة المدرسة  
 

 

 16  ،  2022نوفمبر

كبر   مدير الصندوق  الحالة اسم المنحة  FY المبلغ
 المواقع مجاالت البر

              

$300,000 2023 
ِمنح دعم المراحل المبكرة من دخول الجامعة 

FC460 
 Lydia Emmons جديدة

االستعداد الجامع   

  
 والوظيف 

 موقع  5

$347,940 2023 
األطفال والشباب   -خطة اإلنقاذ األمريكية 

دون    FC302-IIالمشر
  أنحاء المقاطعة  عرضة للمخاطرة Brian Marques الزيادة

 ف 

$19,665 2023 MassStep:   المساعد الطبرFC671 الزيادة Kristen D’Avolio  الوظيفة والتكنولوجيا Madison Park 

$15,411,815 2023 
 (IVAQ)-تحسير  التهوية وجودة الهواء 

FC209 
 Katherine Walsh جديدة

التدفئة والتهوية وتكييف 

 (HVACالهواء )
 موقع  5

              

         المجموع    $16,079,420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 BPS23623 -نموذج قبول لجنة المدرسة                                  

 

 اسم المنحة: ِمنح دعم المراحل المبكرة من دخول الجامعة 

 الحالة: جديدة 

 نوع المنحة:  استحقاقية  

 2023/ 08/ 30 - 2022/ 09/ 01تواري    خ البدء/االنتهاء 

 

  والثانوي مصدر 
 التمويل: إدارة التعليم االبتدائ 

 كريستير  هانت    جهة االتصال بالمانح: 

 Pleasant Street, Malden, MA 75 عنوان المانح: 

 3000-338( 781) هاتف المانح:   

  للمانح:    
وئ  يد اإللكبر  Kristin.E.Hunt@mass.govالبر

 : مكتب المدارس الثانوية BPSقيادة قسم و/أو 

own High SchoolCharlest 

Dearborn STEM Academy 

Fenway High School  

Madison Park Technical Vocational High School  

New Mission High School  

 ، مديرة برامج المراحل المبكرة من دخول الجامعة BPS :Lydia Emmonsمدير برنامج  

 رئيس القسم/قائد المدرسة: 

School, Ajay TrivediCharlestown High  

Dearborn STEM Academy, Darlene Marcano 

Fenway High School, Geoffrey Walker  

Madison Park Technical Vocational High School  الدكتورة ,Sidney Brown   

New Mission High School, Will Thomas 

 300,000$القيمة السنوية للمنحة:   

حيل: ال   خيار البر

  المكتب المركزي( الذين تمت خدمتهم: 
 318العدد التقريبر  للطالب )أو المعلمير  وموظف 

امج القائمة حالًيا للمراحل المبكرة من دخول الجامعة   كيف يتم اختيار هذه المواقع؟ البر

كاء الخارجيون الرئيسيون )إن وجد(:   الشر



 

 

Boston-University of Massachusetts 

Institute of TechnologyWentworth  

Bunker Hill Community College  

Benjamin Franklin Cummings Institute of Technology 

 

 الغرض: 

امج الحالية للمراحل المبكرة من دخول الجامعة. يمول هذا الدعم قدرة   DESEمن خالل منحة دعم المراحل المبكرة من دخول الجامعة، توفر  دعًما لتنفيذ البر

 مدارس ثانوية ويضمن تقديم برنامج عال  الجودة.  5الموظفير  والمواد التعليمية والنقل وحوافز التخطيط عبر 

 

 

 النتائج المرجوة  

1.   
  مسارات المراحل المبكرة من دخول الجامعة عالية الجودة ف 

 ,Charlestown High School, Dearborn STEM Academyزيادة التسجيل ف 

Fenway High School, Madison Park Vocational Technical High School وNew Mission HS . 

 وحدة دراسية جامعية قابلة للتحويل بدرجة عالية  12عن  زيادة عدد الطالب من خريجر  المدارس الثانوية بما ال يقل  .2

 

 ( SMARTأهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وواقعية ومحددة زمنًيا )

  كل مدرسة ثانوية مشاركة بحلول  : 1الهدف رقم  
  زيادة ن  22/ 12تسجيل مجموعة إضافية من طالب المراحل المبكرة من دخول الجامعة ف 

سبة االلتحاق  بما يساهم ف 

  العام الدراس   183من 
  العام الدراس   318إل  SY22ف 

 . SY 23ف 

 عن شهر أكتوبر   SIMSالمؤشر : بيانات 

 2023ساعة جامعية معتمدة بحلول يونيو  12٪ من خريجر  مجموعة المراحل المبكرة من دخول الجامعة بحد أدئ   75: ضمان وجود 2الهدف رقم  

 DHE HEIRSع الساعات المعتمدة لطالب السنة النهائية وتحليل بيانات لتتب   DESEالمؤشر : أداة 

 

امات( الرؤية اإلسبر  يرجر تحديد كيفية توافق هذه المنحة مع ام )البر  انتقل إل  -واألولوية )األولويات(. ُيرجر شدها أدناه: )انظر المرفق  25/ 20للمنطقة   اتيجيةالبر 

 ( 59)صفحة  

 

امج إل زيادة الوصول إل   لجميع طالبنا. نسع من خالل هذه البر
ً
 وشامال

ً
 الدورات الدراسية الجامعية  توفر مسارات المراحل المبكرة من دخول الجامعة تعليًما أصيال

اتيجية للمنطقة لعام  لطالب مدارس بوسطن العامة وتقليل وقت وتكلفة االعتماد األول ذي القيمة. يتماسر هذا بشكل مباشر مع الرؤية ا 
ألنها تخلق فرًصا   25/ 20السبر

 متكافئة للشباب لمتابعة مساراتهم الجامعية والوظيفية عالية الجودة 

 

اتي  -"إعادة تصميم المدارس الثانوية"   2.1تشي    ع مرحلة التعلم    الرؤية اإلسبر
ام بتطبيق سياسة "تشي    ع التعلم" واألولوية المحددة ف  جية لعام   بالتنسيق مع االلبر 

فة لطالبها.  BPS، حيث توّسعت برامج المراحل المبكرة من دخول الجامعة عىل مر السنير  حبر تتمكن 25/ 20
ّ
 دائًما من تقديم دورات جامعية ُمكث

اكات النشطة  "  6.4الشر  
اكات النشطة" واألولوية   -"التشجيع عىل الوع  الجامع  والوظيف  ام "الشر اتيجية لعام  بالتنسيق مع البر 

  الرؤية االسبر
، تتطلب  25/ 20المحددة ف 

  الدورات الدراسية بالكلية مع ُس 
اكات عميقة عالية المستوى تخلق فرًصا للطالب لالنخراط ف  ُبل الدعم المحيطة بهم طوال برامج المراحل المبكرة من دخول الجامعة شر

 مراحلهم الدراسية. 

 

 

https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/2119/Strategic%20Plan%2020_25.pdf


 

 

 BPS23671 -نموذج قبول لجنة المدرسة            

 

دون  -خطة اإلنقاذ األمريكية   اسم المنحة:   II FC302األطفال والشباب المشر

 الحالة: الزيادة 

 نوع المنحة: التخصيص 

 2024/ 08/ 31إل  2021/ 11/ 01تواري    خ البدء/االنتهاء 

 مصدر التمويل: الوالية / الفيدرالية / الخاصة / المحلية )المدينة(: الفيدرالية عبر الوالية 

 Sarah Slautterback (Department of Elementary and Secondary Education)ة االتصال بالمانح: جه

  Pleasant Street،Malden ،MA 02148 75عنوان المانح: 

 3399-338-781هاتف المانح: 

  للمانح:  
وئ  يد اإللكبر  sslautterback@doe.mass.eduالبر

 BPS :Department of Opportunity Youthقيادة قسم و/أو  

 ، مدير أول فرص الشباب BPS :Brian Marquesمدير برنامج 

 ، مدير أول فرص الشباب Brian Marquesرئيس القسم/قائد المدرسة:  

 دوالر أمريك    1,175,885مبلغ المنحة السنوية 

 347,940زيادة المبلغ: $

 1,523,825إجمال  مبلغ المنحة 

حيل: نعم خيار   البر

  المكتب المركزي( الذين تمت خدمتهم: 
 3,700العدد التقريبر  للطالب )أو المعلمير  وموظف 

 المواقع: جميع مدارس بوسطن العامة

كاء الخارجيون الرئيسيون:   FamilyAid Boston, Inc., Boston Housing Authority (BHA)الشر

 وصف المنحة: 

ا لتكلفة المعيشة المرتفعة 
ً
امج مساعدة اإليجار الحالية للوالية والمدينة، سيتم استخدام تمويل إدراك   بوسطن، والقيود المفروضة عىل الدخل لبر

 ARP IIف 
  العامير  الماليير  

د ف  األولوية   ، باإلضافة إل التوجيه األكاديم  المرتبط بطالبنا ذوي 24و  23لمواصلة استكمال المساعدة المالية الطارئة وخدمات الوقاية من التشر
  من آثار جائحة الكوفيد24إل السنة المالية  22القصوى من السنة المالية  

  التعاف 
  السنوات القادمة.   19- . سيكون هذا أمًرا بالغ األهمية حيث تستمر العائالت ف 

ف 
  ليس لديها بالفعل مزود مرتبط أو تكاليف 

  ال ُيسمح بها بموجب الخدمات الحالية. سيعمل مديرو  سيتم التعاقد عىل خدمات إدارة الحالة لدعم العائالت البر
الطوارئ البر

الل هذه المنحة لتقديم  الحاالت مع العائالت الستكشاف تكاليف اإلغاثة والمساعدة الطارئة الحالية كأولوية أول ثم االستفادة من التمويل المتعاقد عليه من خ
 المساعدة للتكاليف األخرى. 

 

إلكمال مجموعة متنوعة من مصادر التمويل األخرى لبث خدمات أكاديمية وإدارة الحالة المحسنة، مع   II (ARP)ة اإلنقاذ األمريكية سيتم استخدام تمويل خط
  برامج تثبيت اإلسكان الحالية لمنع 

    150معالجة الثغرات الرئيسية ف 
د. باعتبارها الرؤية التوجيهية ف    التشر

ا من الوقوع ف 
ً
جميع هذه الجهود، تطبق  من أشنا األكبر ضعف

 األش. مدارس بوسطن العامة عدسة مناهضة للعنرصية لضمان أن الممارسات المستدامة ثقافًيا ولغوًيا مضمنة لتلبية االحتياجات الفردية للطالب و 

 

  تدفعها هذه المنحة إل
 فئات المصاريف البر



 

 

  حالة  للتعاقد مع إدارة الحاالت الحرجة، و  ARP IIسيتم استخدام منحة  
 
د، والبحث عن السكن والخدمات الشاملة لمنع وقوع الطالب واألش المأهولة ف منع التشر

  بوسطن. سيسمح هذا التمويل لمد
 
  المأوى وأنظمة استقرار اإلسكان ف

 
د للتنقل ف د، مع مساعدة أولئك الذين يعانون حالًيا من التشر ارس بوسطن العامة بإعادة  التشر

د، مع الحفاظ عىل المبادرة لمدة ثالث سنوات. باإلضافة إل ذلك، سيتم استخدام هذا التمويل الستكمال، وليس استبدال، مجموعة  تشغيل خدمات الوقاية م  ن التشر

موعة من مصادر التمويل  نسيق مجمتنوعة من الموارد الفيدرالية وموارد المدينة والوالية. تقوم مدارس بوسطن العامة، بالتعاون مع وكاالت المدينة والوالية األخرى، بت

  أماكن غبر مستقرة. 
 
 لتعظيم التأثبر عىل الطالب واألش الذين يعيشون ف

 

 ( SMARTأهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وواقعية ومحددة زمنًيا ) 

  تكمل، لكنها ال تحل محل، برامج المدينة والو  : 1الهدف رقم  
  حاالت الطوارئ وإدارة الحاالت البر

 
د والمساعدة ف  الية الحالية. توفبر خدمات مخصصة للوقاية من التشر

ات:    المؤشر

 عدد الطالب واألش المحولير  إل برنامج قسيمة السكن  ●

 عدد الطالب واألش الذين تم تسيكنهم  ●

د عدد الطالب   ●  واألش المحولير  إل خدمات الوقاية من التشر

 النتائج األكاديمية للطالب المقيمير  بشكل ثابت  ●

 

  المستمرة للحصول عىل المأوى والسكن بأنظمة إحالة مخصصة داخل المنطقة يسهل الوصول إليها وخدمات إدارة  : 2الهدف رقم 
  استكمال سلسلة التطوير المهب 

 ات تثبيت اإلسكان. الحاالت المتعاقد عليها وخدم

ات:    المؤشر

  ورش العمل ●
  المدارس للمشاركة ف 

دين ف   عدد مسؤول  االتصال المتشر

  ورش العمل  ●
 المشاركة النشطة والمشاركة ف 

 ردود استمارة تقييم ورشة العمل والتصنيفات  ●

  كوسيل ●
د )االستقرار السكب  ( معدل الحضور ومعدل التغيب المزمن للطالب الذين يعانون من التشر  ة لتحقيق االستقرار التعليم 

كاء وبرامج مدارس بوسطن العامةالستقرار اإلسكان ●  عدد اإلحاالت إل شر

 

اتيجية يرجر تحديد كيفية توافق هذه المنحة مع امات( الرؤية اإلسبر ام )البر  انتقل إل  -ر المرفق واألولوية )األولويات(. ُيرجر شدها أدناه: )انظ 25/ 20للمنطقة   البر 

 ( 59)صفحة  

اتيجية التالية:  ARP IIتتوافق منحة   امات الرؤية اإلسبر  مع البر 

  فجوات الفرص، مثل  1-8 ●
الجوع، واألمراض المزمنة، والصحة العقلية، والصحة الجنسية،   -تطوير القدرة عىل معالجة المساهمير  الصحيير  واالجتماعيير  ف 

د، وتحديد مجتمع المي   م. والتشر

د.  ○ امج الممولة خدمات شاملة ودعًما لمعالجة الجوع واألمراض المزمنة والصحة العقلية والتشر اكات المجتمعية، تقدم البر  من خالل الشر

كاء الذين يركزون عىل األشة  BPSالتأكد من أن كل مدرسة  4.5 ● كاء المحليير  والشر ووكاالت الخدمة لضمان  وإدارة المكتب المركزي تتعاون مع العائالت والشر

 .   يحتاجون إليها لدعم نمو الطالب داخل وخارج الفصل الدراس 
 وع  األشة بالوصول إل الموارد البر

  من شأنها إزالة الحواجز وتعزيز االس  ○
  تركز عىل الشباب واألشة لضمان وع  األشة والوصول إل الموارد البر

اكة مع الوكاالت البر تقرار التعليم   الشر

. ودع  م نمو الطالب داخل وخارج الفصل الدراس 

ات تعليمية وبرمجة للطالب.  6.5 ●   صنع القرار من أجل توجيه وتطوير خدمات شاملة متماسكة عىل مدار العام، وخبر
كاء الرئيسيير  ف  اك الشر  إشر

○    
  عملية صنع القرار للمساعدة ف 

كير  بير  الوكاالت ف 
كاء المشبر ك هذه المبادرة الشر شر

ُ
توجيه وتطوير خدمات وبرامج شاملة متماسكة عىل مدار العام ت

 .
ً
  أماكن غبر مستقرة، وهم أحد أكبر مجموعات الطالب ضعفا

 للطالب المقيمير  ف 

 

 BPS23687 -نموذج قبول لجنة المدرسة 

 

 المساعدة الطبية  :MassStep  اسم المنحة:   

 

https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/2119/Strategic%20Plan%2020_25.pdf


 

 

 الزيادة    الحالة:  

 

 تنافسية   نوع المنحة: 

 

 2023/ 08/ 31إل  2022/ 10/ 03 لبدء/االنتهاء  تواري    خ ا 

 

 :DESE مصدر التمويل:   

 

 Derek Kalchbrenner جهة االتصال بالمانح:  

  تعليم  
 ESE / ACLSأخصائ 

derek.kalchbrenner2@state.ma.us 

   

 :  إدارة تعليم الكبارBPSقيادة قسم و/أو 

 

 CTE،  مدير Serge Andre مدير تمويالت مدارس بوسطن العامة:   

 

 ، المدير أول Kristen D’Avolioرئيس القسم/قائد المدرسة:    

 

مدت بواسطة  84903القيمة األصلية للمنحة:  
ُ
ا(  SCدوالر أمريك  )اعت

ً
 سابق

 19,665زيادة المبلغ: $

 دوالر أمريك   104,568إجمال  قيمة المنحة  

حيل:    ال خيار   البر

 

 14العدد التقريبر  للطالب:  

 

  مجمع مبب  مدرسة Boston Central Adult High Schoolإدارة تعليم الكبار /  المواقع:  
 Madison Park TechnicalVocational High Schoolف 

 

 

 وصف المنحة 

ى داخل والية ماساتشوستس. كما أن MassSTEPتتصور   بر
ُ
كات الك   الشر

ها تعزز  شبكة من المسارات تمتد عىل مستوى الوالية إلعداد المتعلمير  البالغير  لمهن واعدة ف 
امنة وتنمية القوى العاملة للمتعلمير  البالغير    

  وأرباب العمل لبناء فرص تعليمية مبتكرة ومبر
كاء التعاون بير  التعليم والتدريب الوظيف  مًعا إلنشاء   MassSTEP. يعمل شر

  مدينة بوسطن للع 
نامج شهادات االعتماد ألربعة عشر مقيًما ف  ا للكومنولث. سوف يمنح هذا البر

ً
مل كمساعدين طبيير  معتمدين  نظام تطوير قوة عاملة أقوى وأكبر إنصاف

اكة مع    بوسطن.   4بالشر
 مستشفيات ف 

 

  تدفعها هذه المنح 
 ة إل فئات المصاريف البر

 

م والمدير الشيري وتكاليف االختبار وأجهزة الكرومبوك والمستلزمات الدراسية. سوف ُيستخدم ال
ّ
ستخدم المنحة لدفع تكاليف المعل

ُ
  لدفع أجر  سوف ت

مبلغ اإلضاف 
  تدريس الدورة التعليمية المنوط بها وتقديم دعم تعليم  

  للمشاركة ف 
م الذي يعمل بدوام جزئ 

ّ
  التعلم. المعل

دة ف 
ّ
  للطالب الذين يعانون من صعوبات محد

 إضاف 

 

 ( SMARTأهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وواقعية ومحددة زمنًيا ) 

 

    أغسطس، سيكمل أربعة عشر طالًبا الدورة الكاملة وُيمنحون أوراق اعتماد الصناعة ذات الصلة.   31: بحلول  11الهدف # 

  امتحانات المساعد الطبر  واإلنعاش القلبر  الرئوي واإلسعافات األولية.   160ساعة تعليمية و   200: إكمال  المؤشر 
 ساعة إكلينيكية والحصول عىل درجة النجاح ف 

 

  وظيفة متعلقة بالصناعة.   10، سيتم توظيف 2023بحلول أكتوبر  : 2رقم الهدف  
 طالب ف 

 
  جميع أنحاء البالد.  NRSبناًء عىل بيانات   DESE ACLSتم تحديد هذه األهداف بواسطة   1

 الفيدرالية لطالب التعليم البالغير  ف 

 



 

 

 

 : خطاب تأكيد من صاحب العمل أو قسيمة دفع.  المؤشر 

 

  صف أكاديم  أساس  واحد.  30بحلول  : 3الهدف رقم  
 
 يونيو، سُيبدي الطالب نمًوا أكاديمًيا ف

 

  اختبار  
 
.  DESEالتابع إلدارة   اإللزام   MAPTالمؤشر : الحصول عىل درجة ف   مجال واحد أو أكبر من مجاالت المحتوى األساس 

 
 و / أو إكمال الساعات المعتمدة ف

 

اتيجية    مواءمة الخطة اإلسبر

اتيجر  األول لمؤسسة    الحصول عىل  BPSترتبط هذه األهداف بالهدف االسبر
 
  بوسطن ف

 
: القضاء عىل فجوات الفرص واإلنجاز. من خالل دعم المقيمير  البالغير  ف

ية، يخدم برنامج  لتعليم البالغير  الطالب الموهوبير  الذين تأثروا بالحواجز االجتماعية والنظامية واالجتماعية    BPSدبلوم المدرسة الثانوية أو تعلم اللغة اإلنجلبر 
 المدرسة وخارجها. والعنرصية داخل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 BPS23690 -نموذج قبول لجنة المدرسة  

 

 FC 209 -( IVAQتحسير  التهوية وجودة الهواء )  اسم المنحة: 

 جديدة   الحالة:  

 تنافسية نوع المنحة:  

 FY26-FY23 تواري    خ البدء/االنتهاء 

 

 اتحادي   مصدر التمويل: 

 :DESE  جهة االتصال بالمانح: 

اتيجية تخصيص الموارد والتخطيط            اسبر

        Matthew Deninger 

federalgrantprograms@mass.gov                                  

 

 إدارة المرافق : BPSقيادة قسم و/أو 

 ، مديرة برنامج االستدامة والطاقة والبيئة Katherine Walsh، مساعد المدير، الهندسة الميكانيكية ؛ BPS : Anthony Pomellaمدير برنامج 

 التنفيذي إلدارة المرافق ، المدير Brian Forde Jr رئيس القسم/قائد المدرسة: 

 15,411,815$  القيمة السنوية للمنحة: إجمال  مبلغ المنحة )إذا كانت مدة المنحة أكبر من عام(: 

 :  
 عند استالم هذا المبلغ، سيتم اآلئر

 

  مدارس بوسطن العامة  FY23للسنة المالية  DESE IVAQمنحة  
 التهوية وجودة الهواء الداخىل  ف 

 لتحسير 

 1,750,000$ الخدمات التعاقدية )تكلفة العمالة( 

  

اء المعدات   شر

James Otis $2,086,484 

Mather Elementary $4,582,083 

Kenny School $2,236,493 

mailto:federalgrantprograms@mass.gov


 

 

Taylor School $3,054,722 

Bates Elementary $1,677,370 

  

ة   24,663$ التكاليف غبر المباشر

  

 15,411,815.00$ المجموع 

 

حيل:   نعم  خيار البر

  المكتب المركزي( الذين تمت خدمتهم:   
 العدد التقريبر  للطالب )أو المعلمير  وموظف 

وع ه  مدارس من المستوى األول. خدمت هذه المدارس     المشر
 . 2022-2021طالًبا خالل العام الدراس   1792جميع المدارس الخمس المشاركة ف 

 مدارس  5 المواقع: 

 عنوان المبب  

حيب،   المدرسة )المدارس(، مركز البر

 أو المركز المجتمع   

إشغال المبب  )الطالب  
 والموظفون( 

218 Marion Street, East Boston MA 

02128 
James Otis Elementary School 402 

24 Parish St Dorchester،MA 02122  Mather Elementary School 481 

10 Oakton Ave, Dorchester MA 02122 Kenny Elementary School 344 

1060 Morton St, Mattapan MA 02126 Elementary SchoolTaylor  337 

426 Beech St, Roslindale MA 02131 Bates Elementary School 228 

 

   كيف يتم اختيار هذه المواقع؟ 
إلعطاء األولوية لتطبيق المساواة   BPSتم تحديد ترتيب اختيار المدارس باستخدام مؤشر الفرص وأداة التخطيط للمساواة العرقية ف 

  المدرسية. لقد حددنا حالة التهوية والتدفئة لكل مبب  مدرس  
  االعتبار حالة التهوية والتدفئة الحالية للمبائ 

(    قائمة تخصيص تهوية المبب    ) باإلضافة إل األخذ ف 

 كواحدة من ثالث فئات: 

  تضم التهوية والتدفئة المركزية 1 
 ( مبائ 

  ذات تهوية ميكانيكية محدودة( نوافذ قابلة للفتح  2
 واإلغالق مع مبائ 

  تهوية ميكانيكية. 3
 ( نوافذ قابلة للفتح واإلغالق بدون مبائ 

   
عىل أنظمة التهوية والتدفئة المركزية. يعتمد ستة وتسعون مبب  عىل النوافذ القابلة للفتح واإلغالق كمصدر أساس    BPSيحتوي خمسة وثالثون مبب  مدرس  ف 

  ذات تهوية تكميلية / محدودة، كما أن تسعة وأربعون مبب  منها ال يحتوي عىل تهوية ميكانيكللتهوية، 
 ية عىل اإلطالق. مع وجود سبعة وأربعير  مبب  من تلك المبائ 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c_7nuwYGUXcpksL6j5OZp2tUsFVj9JxQT5FV1asH9SM/edit?usp=sharing


 

 

   
عتبر مبائ 

ُ
ذات التهوية   Batesو  Matherوية. مدارس مباٍن غبر مهواة ميكانيكًيا وتعتمد عىل النوافذ القابلة للفتح واإلغالق كمصدر للته Taylorو  Kennyو  Otisت

 
ً
  المدارس الخمسة هذه أيض

  تعتمد عىل النوافذ القابلة للفتح واإلغالق كمصدر أساس  للتهوية. لن تتمكن مبائ 
ا من استقبال وحدات تكييف  المحدودة / التكميلية البر

 الهواء عىل النوافذ. 

 

كاء الخارجيون الرئيسيون )إن وجد(:  ا( الذين يتم اختيارهم من خالل عملية تقديم العطاءات العامة هم؛ مجموعة د. م.  ؛ الDESE الشر
ً
مقاولون )سيتم تحديدهم الحق

اء  كىل  الوطنية للمدارس الفعالة والصحية ؛ مركز المدارس الخرص   باتريشيا فابيان البحثية، جامعة بوسطن ؛ حملة مختبر لورنس ببر

 

  ذلك تحسير  أو إضافة التهوية الميك  األولويات: 
 
  المدارس، بما ف

 
 جودة الهواء الداخىل  ف

  تعمل عىل تحسير 
انيكية.  يجب استخدام هذه التمويالت لألنشطة البر

  تقوم بتثبيت أنظمة تهوية وتدفئة هذا التمويل  BPSستستخدم 
   لتأمير  خدمات المصمم ودعم العطاءات وخدمات مرحلة البناء للمشاري    ع البر

 
    5جديدة ف

مبائ 

  المدرسية باستخدام  Batesو  Taylorو  Kennyو  Matherو  Otis -ذات تهوية ميكانيكية محدودة أو منعدمة   BPSمدرسية تابعة ل  
. تم تحديد ترتيب اختيار المبائ 

  
 
   إلعطاء األولوية لتطبيق المساواة باإل  BPS (REPT)مؤشر الفرص وأداة التخطيط للمساواة العرقية ف

  االعتبار حالة التهوية والتدفئة الحالية للمبائ 
 
ضافة إل األخذ ف

 المدرسية. 

  مض  عليها عق الغرض: 
  البر

  المبائ 
، غالًبا ف    الفصول الدراسية خالل العام الدراس 

  اليوم ف 
  األطفال والمعلمون أكبر من ست ساعات ف 

  ال  "ُيمض 
ود من الزمن والبر

 ( 22/ 10/ 7, جامعة بوسطن، Patricia Fabian, Jonathan Levyة وتكييف كافية". )تحتوي عىل أنظمة تدفئة وتهوي

  تقوم بتثبيت أنظمة تهوية وتدفئة جديدة
   سوف ُيستخدم هذا التمويل لتأمير  التصميمات ودعم العطاءات وخدمات مرحلة البناء للمشاري    ع البر

  مدرسية تابعة    5ف 
مبائ 

 .Batesو  Taylorو  Kennyو   Matherو  Otis -ذات تهوية ميكانيكية محدودة أو منعدمة  BPSل  

  المدرسية للصفوف من  COVID-19دت جائحة أ
   K-12إل تفاقم حقيقة معروفة حول المبائ 

اتيجية حاسمة ف  ، وه  أن وجود واستخدام التهوية الميكانيكية هو اسبر

  المدرسية. 
 جودة الهواء الداخىل  والصحة البيئية داخل المبائ 

 جودة الهواء الداخىل  بتحسير  نتائج  نهج متعدد المراحل يهدف للحد من المخاطر ولتحسير 
يرتبط تحسير 

ل انتقال األمراض، ونوبات الربو، وحاالت التغيب، وما إل
ّ
، وانخفاض معد  ذلك.  تعلم الطالب، واالنتباه واليقظة، واألداء اإلدراك  للموظفير 

  
المبتكرة مع مجلس القيادة   IAQالل الجائحة، وال سيما تنفيذ مبادرة مراقبة للمدارس نظًرا لعملها الدؤوب خ IAQتحتل مدارس بوسطن العامة حالًيا موقع الصدارة ف 

  األشهر التسعة الماضية وحدها، تمت دعوتنا لتقديم عملنا إل مكتب البيت   .  وهنا  هنا من   الحالية متعددة المستويات. )تعرف عىل المزيد  IAQالعامة وخطة إدارة 
( ف 

،  COVID-19يق عمل البيت األبيض للتصدي لجائحة األبيض لسياسة العلوم والتكنولوجيا وفر  عير  البيئيير    للمشر
، ووكالة حماية البيئة األمريكية، والتجمع الوطب 

يطانيون وصانعو السياسات مع    واشنطن وكاليفورنيا، والعلماء البر
، مسؤولو الصحة العامة الوالئية ف   

، مما يؤثر عىلTAPASومعهد القانون البيب  هم الكثبر  الموارد  ، وغبر

اتيجية مفقودة حالًيا لخطة إدارة   IAQالتعليمية الدولية والفيدرالية والوالئية والتمويل واللوائح لتحسير     المدارس. الخطوة التالية األكبر مالءمة لعملنا، وأهم اسبر
ف 

IAQ  مدارسنا، مع إعطاء  
  التهوية الميكانيكية ف 

  بها الرائدة متعددة المستويات، ه  االستثمار ف 
  ال تحتوي عىل تهوية ميكانيكية أو البر

  المدرسية البر
األولوية للمبائ 

 تهوية ميكانيكية محدودة. 

 

  تقوم بتثبيت أنظمة تهوية وتدفئة ج النتائج المرجوة  
   سوف ُيستخدم هذا التمويل لتأمير  خدمات التصميم ودعم العطاءات وخدمات مرحلة البناء للمشاري    ع البر

ديدة ف 

  مدرسية تابعة ل   5
 . Batesو  Taylorو   Kennyو  Matherو   Otis -ذات تهوية ميكانيكية محدودة أو منعدمة   BPSمبائ 

، ومعدالت تبادل الهواء، ومعدالت تنقية الهواء، باستخدام مجموعة متنو    
اتيجيات  سيتم قياس المقاييس، مثل معدالت التهوية، ومداخل الهواء النفر عة من االسبر

ستخدم لقياس معدالت التهوية 
ُ
  ت
  أكسيد الكربون، البر

  مكان مشغول، وكذلك معدالت أول  الحالية والمخطط لها. عىل سبيل المثال، سيتم قياس مستويات ثائ 
الكافية ف 

  تطبقها  IAQمبادرة المراقبة  ، ودرجة الحرارة، والرطوبة النسبية واإلعالن عنها بواسطةPM10و  PM2.5أكسيد الكربون، و
ا إجراء تقييمات  BPS  .البر

ً
كما سيتم أيض

  يتم إجر 
. سنوية حول أنظمة التهوية والتدفئة ومكّيف الهواء واإلبالغ عن نتائجها، جنًبا إل جنب مع اإلصالحات والصيانة المستمرة البر  اؤها بموجب العقد الميكانيك 

  مب 
  أنظمة التهوية والتدفئة ومكيف الهواء الجديدة ف 

  مدارس سيعمل االستثمار ف 
ا كعامل ُمساِعد لمدارس  BPSائ 

ً
  بسبب    BPSأيض

عىل عدم إغالق هذه المبائ 

ة الجديدة، ُيمكن أن تصبح  الحرارة الشديدة أو الموجات الباردة، حيث يمكن أن يؤدي إغالق المدارس إل مزيد من فقدان التعلم لطالبنا. مع أنظمة التهوية والتدفئ

 من أن تكون بمثابة المصدر األساس  للتهوية. أظهر اختبار   النوافذ القابلة للفتح واإلغالق
ً
جري عىل مستوى   2021لربيع  ACHمصادر تكميلية للتهوية، بدال

ُ
الذي أ

 الظروف الجوية وشعة  عزي ذلك إلالمنطقة أن االعتماد عىل النوافذ القابلة للفتح واإلغالق لتبادل الهواء ال يمكن ضمانه بنفس درجة ضمان أثر التهوية الميكانيكية، ويُ 

  التهوية عبر مدارس المنطقة. ستوفر استثمارات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ال
ا من االتساق والتحكم  واتجاه الرياح، مما يؤدي إل أوجه عدم المساواة ف 

ً
جديدة مزيد

https://theconversation.com/amp/investing-in-indoor-air-quality-improvements-in-schools-will-reduce-covid-transmission-and-help-students-learn-191410
https://www.bostonpublicschools.org/Page/8810
https://docs.google.com/presentation/d/1tk3gyO831vUSxoks3B2k7E_2xhOSP3dKUL91lTh2-Dk/edit?usp=sharing
https://www.bostonpublicschools.org/Page/8810


 

 

  والفصول الدراسية. كما سيسمح
  جميع المبائ 

 
  معدالت التهوية ف

 
ا بإضافة أنظمة تنقية الهواء، مثل  اآلل  أو اليدوي ف

ً
  التخفيف من  13s-MERVلنا أيض

 
، للمساعدة ف

 .  انتقال األمراض، والعفن، وحبوب اللقاح، وتلوث الهواء الخارجر 

ا تحليل النتائج الصحية للطاب والعاملير  ومعدالت الغياب واإلبالغ عنها كمقاييس، مع توق
ً
عات بتحّسن النتائج الصحية بسبب  بمجرد توفر البيانات الكافية، يمكن أيض

، والراحة الح   الدراسة البحثية المعتمدة "فهم جودة الهواء الداخىل 
 
  الفصول  استثمارات التهوية الميكانيكية. نتشارك حالًيا مع جامعة بوسطن ف

 
رارية، واستخدام الطاقة ف

الخاصة بنا. باإلضافة إل تحليل البيانات   IAQ."، باستخدام البيانات من مبادرة مراقبة دراسة تجريبية - CoV-SARS-2الدراسية، وتأثبر الضوابط الهندسية لجائحة 

  تطوير مواد تعليمية واتصاالت 
 
  مبانينا، تساعدنا جامعة بوسطن ف

 
 .BPSلمجتمع   IAQبحيث يمكن استخدامها إلجراء استثمارات وتحسينات ف

 

 (SMARTوواقعية ومحددة زمنًيا )أهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق  

 ( الحديثة لخمس مدارس تفتقر حالًيا إل هذه األنظمة أو تحتاج إل أنظمة وإصالحات إضافية. HVACتوفبر أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ) : 1الهدف رقم  

 ات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. تم تأكيده باستخدام معايبر الصناعة القياسية لجودة الهواء الداخىل  وقياس المؤشر : 

  الفصول الدراسية عىل مدار العام.  : 2الهدف رقم 
 
 توفبر تكييف الهواء والتهوية والراحة ف

 ، وبيئات تعليمية محسنة. BPSتوفبر فصول دراسية مريحة لمجتمع  المؤشر : 

  معلمات  : 3الهدف رقم 
 وية والتدفئة وتكييف الهواء الجديدة بسبب أنظمة الته IAQتسجيل وتحليل معدالت التحّسن ف 

  الفصول الدراسية بلوحة معلومات  IAQيتم توصيل مستشعرات  المؤشر : 
   IAQف 

. ترتبط  BPSالعامة ويتم تحليل البيانات واإلبالغ عنها بواسطة إدارة المرافق ف 

ا بنظام  IAQمستشعرات 
ً
  أتمتة التهوية والتدفئة وتكييف الهوا  BMSأيض

 للمستويات المرتفعة. للمساعدة ف 
ً
 ء استجابة

.  5التواصل مع  : 4الهدف رقم   مجتمعات مدرسية وتثقيفها حول استثمارات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الجديدة وعالقتها بجودة الهواء الداخىل 

اتيجيات المشاركة ومشاركتها مع مجتمعات المؤشر :  المدارس الخمس، مع وجود فرص مضّمنة للحصول عىل التعليقات   يتم تطوير مواد االتصال الشاملة والعادلة واسبر

اكة مع جامعة بوسطن، واتصاالت    االتجاه. سيتم تطوير المواد وتوزيعها بالشر
 ، وقادة المدارس، ومجالس اإلدارة العائلية. BPSوالتواصل ثنائ 

 

اتيجية يرجر تحديد كيفية توافق هذه المنحة مع امات( الرؤية اإلسبر ام )البر  انتقل إل  -واألولوية )األولويات(. ُيرجر شدها أدناه: )انظر المرفق  25/ 20للمنطقة   البر 

 ( 59)صفحة  

 مدارس عالية الجودة وفصول دراسية مبهجة عىل مستوى المنطقة.  -تشي    ع التعلم   ●

اكات والمساءلة المتبادلة  -تضخيم جميع األصوات  ●   صنع القرار والشر
 المشاركة ف 

 تمويل عادل ومنصف وبيئات ترحيبية.   -توسيع الفرص  ●

ز عىل الخدمة  -إثراء الثقة   ●
ّ
 فريق عمل مؤهل ومهتم يمثل طالبنا ويرك

اكات  ● .  - تفعيل الشر  توسيع نطاق التعلم خارج الفصل الدراس  وربط المجتمع بالفصل الدراس 

 

https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/2119/Strategic%20Plan%2020_25.pdf

