
 
 

 بيان أثر المساواة  
 الخاص باللجنة المدرسية للمقترحات والعروض التقديمية

 

 2021أكتوبر,   06 التاريخ:   لمدارس بوسطن العامة  MCAS  2021عرض نتائج   : العنوان
 

 ل  Xأداة تخطيط المساواة العرقية؟     نعم استخدام  هل تم 
 المكتمل هنا:  REPTواربط بـ  REPTإذا كانت اإلجابة بنعم، أدخل تاريخ )تواريخ( اجتماعات   

 ل   ❑نعم   Xهل قام عضو في شعبة المساواة والستراتيجية وفجوات الفرص بمراجعة هذا البيان؟     
 

أقسام أداة تخطيط المساواة العرقية الخاصة بمدارس بوسطن  
 العامة 

 الملخص/المبررات 

 المقترح/العرض التقديمي وأثره  .1
ما هي النتائج المرجوة للمقترح / الجهد، بما في ذلك في  

القضاء على التباينات؟ من قاد هذا العمل / التخطيط، وهل  
تعكس هويات مجموعة طالب مدارس بوسطن الحكومية  

وعائالتهم )تشمل المجموعات الرئيسية األفراد السود  
والالتينيين واآلسيويين والسكان األصليين والمهاجرين  
وأصحاب اللغات المتعددة ومن لديهم خبرة في التعليم  

 الخاص(؟ 

( MCAS) 2021يشارك هذا التقرير نتائج نظام التقييم الشامل في ولية ماساتشوستس لعام س

لطالب مدارس بوسطن العامة، مع تسليط الضوء على مجالت المواد ومستويات الصفوف التي  
كان أداءها قويًا أو ضعيفًا. سيتم تصنيف هذه البيانات بناًء على العرق / اإلثنية، باإلضافة إلى  

 الة كمتعلمي اللغة اإلنجليزية و / أو الطالب ذوي اإلعاقة. الح

 التوافق مع الخطة اإلستراتيجية   .2
كيف يتوافق المقترح/الجهد مع الخطة اإلستراتيجية للمنطقة  

 التعليمية؟

اللتزام األول في الخطة الستراتيجية هو القضاء على فجوات الفرص واإلنجاز. سيشارك هذا   
العرض التقديمي مع مجتمع مستوى األداء األكاديمي لجميع طالب مدارس بوسطن العامة، بما  

في ذلك في مجالت معينة، ومستويات الصفوف، ومجموعات الطالب الديموغرافية حيث يكون  
 حالي لألداء األكاديمي منخفًضا ول تزال الفجوات قائمة. المستوى ال

 تحليل البيانات  . 3 
ما هي البيانات التي تم تحليلها؟ هل تم تصنيفها حسب العرق  

والمجموعات الرئيسية األخرى؟ ماذا أظهرت فيما يتعلق  
 بالتفاوتات؟ 

لجميع مدارس بوسطن العامة والطالب ومستويات الصفوف في   MCAS 2021تم تحليل نتائج   

(. تم  STE( والرياضيات والهندسة والعلوم والتكنولوجيا )ELAاللغة اإلنجليزية وآداب اللغة )

تصنيف البيانات حسب وضع التعلم، والعرق / اإلثنية، وحالة متعلم اللغة اإلنجليزية، والحرمان  
ة، ومتعلمي اللغة اإلنجليزية ذوي اإلعاقة لضمان فهم المدارس  القتصادي، والطالب ذوي اإلعاق

لتقدم طالبهم خالل العام الماضي ومساعدة المعلمين على تحديد الطالب الذين يحتاجون إلى مزيد  
من المساعدة في العام القادم. على الرغم من استمرار وجود فجوات، إل أن الفئات المهمشة لم  

رنة بالمجموعات األخرى في مدارس بوسطن العامة أو الولية. ومع ذلك،  تشهد انخفاًضا حاًدا مقا
من المتوقع أن تسفر هذه التحليالت عن بيانات تشخيصية حيوية للمساعدة في استهداف جهود  

التعافي األكاديمي وتحديد المدارس والمجالت الدراسية والطالب الذين يحتاجون إلى أكبر قدر  
 من التدخل. 

 مشاركة األشخاص المعنيين  . 4 
َمن كان مشترًكا )العدد، والخصائص السكانية، والمناصب(،  

وكيف وماذا كان العائد من ذلك؟ ماذا قال الطالب/األسر  
 األكثر تأثًرا بالمقترح/الجهد؟ 

( هذه البيانات مع فريق  ODAفي تطوير هذا العرض التقديمي، شارك مكتب البيانات والمساءلة ) 

ا في ذلك نائب المشرف على األكاديميين، ورئيس المدارس، ورئيس المساءلة،  المشرف، بم
ورئيس التصالت لضمان فهمهم لآلثار المترتبة على الستراتيجية. تخطيط. نظًرا للقيود التي  
فرضتها إدارة التعليم البتدائي والثانوي على مشاركة النتائج مع وسائل اإلعالم والجمهور، ل  

م البيانات إل ألغراض البرمجة والتخطيط الداخلية للمنطقة مع مجموعة مختارة  يمكن استخدا 
 سبتمبر.  21صغيرة من مسؤولي المكاتب المركزية قبل اإلصدار العام في 

 إستراتيجيات المساواة العنصرية  .5
كيف يخفف هذا القتراح / الجهد من الفوارق ويزيد من  

أشكال اإلنصاف؟ ما  اإلنصاف العنصري وغيره من 
العواقب المحتملة غير المقصودة؟ ما اإلستراتيجيات  

 التكميلية التي سترتقي بالمساواة بشكٍل أكبر؟

هناك عدد من استراتيجيات العدالة العرقية والتزامات المنطقة التي تركز عليها مدارس بوسطن  
المطلوبة لتقديم   -والمدرسة  العامة، بما في ذلك تنفيذ الموائد المستديرة على مستوى المجتمع

 -( ESSERخطط صندوق اإلغاثة في حالت الطوارئ للمدارس البتدائية والثانوية )

كاستراتيجيات للتضخيم األصوات وعقد صنع القرار من منظور العدالة العرقية. باإلضافة إلى  
ى مستوى المنطقة  ذلك، يعد تنفيذ ممارسات الستدامة ثقافيًا ولغويًا في الفصول الدراسية عل 

استراتيجية رئيسية للقضاء على فجوات الفرص، إلى جانب شراكات عالية الجودة تدعم التسريع  
 األكاديمي واإلثراء.   

 الميزانية والتنفيذ  6
ما مدى التأثير في الميزانية؟ كيف سيكفل التنفيذ تحقيق  

جميع األهداف، ول سيما األهداف المتصلة بالمساواة؟ ما  
الهويات الجماعية لفريق التنفيذ، وهل سيجلبون عدسة  هي 

 المساواة؟ 

والستثمارات   ESSERاستراتيجيات المنطقة لسد فجوات الفرص هي في صميم جميع نفقات 

المستقبلية. سيتم تنفيذ هذا العمل من قبل فريق متنوع من قادة المدارس والمكاتب المركزية.  
لتسريع ؛ دروس خصوصية وزيادة الوصول إلى  وستشمل هذه الستثمارات أكاديميات ا 

النصوص المعقدة، مع التعلم المهني للمعلمين لدعم استخدامهم لهذه النصوص في الفصول  
 الدراسية. 

https://docs.google.com/document/d/1P9OC2X52O0YyPPRjuqWWshVrlHqSXiRiySECgeECjDM/edit
https://docs.google.com/document/d/1P9OC2X52O0YyPPRjuqWWshVrlHqSXiRiySECgeECjDM/edit
https://docs.google.com/document/d/1P9OC2X52O0YyPPRjuqWWshVrlHqSXiRiySECgeECjDM/edit


 
 

 المسؤولية والتواصل  . 7 
كيف سيتم تقييم اآلثار، وتوثيقها، وتوصيلها إلى األشخاص  

 المعنيين؟ َمن سيكون المسؤول؟ 

مهمة في مشاركة هذه البيانات الحيوية والتفكير فيها. باإلضافة إلى ذلك،  هذا العرض هو خطوة 
 وبالتعاون مع فريق التصالت، تمت مشاركة البيانات مع الجمهور من خالل بيان صحفي. 

 
تتضمن الخطوات التالية الفورية التواصل المباشر مع العائالت فيما يتعلق بأداء الطالب الفردي   

رير الدرجات الفردية، باإلضافة إلى تحسين لوحة القيادة على مستوى  من خالل توزيع تقا
المدرسة لموظفي المدرسة للوصول إلى أداء الطالب الكلي وبيانات مستوى العناصر. غير متاحة  

مدرسة ومقاطعة   للجمهور في إدارة ماساتشوستس للتعليم البتدائي والتعليم الثانوي في
 البيانات. ملفات

 

https://profiles.doe.mass.edu/mcas/achievement_level.aspx?linkid=32&orgcode=00350000&orgtypecode=5&
https://profiles.doe.mass.edu/mcas/achievement_level.aspx?linkid=32&orgcode=00350000&orgtypecode=5&
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https://profiles.doe.mass.edu/mcas/achievement_level.aspx?linkid=32&orgcode=00350000&orgtypecode=5&

