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 . تحت العمل؟ lRacial Equity Planning Too  أداة التخطيط الخاصة بالمساواة العرقيةهل تم استخدام 

 

إلى مجموعة أدوات التخطيط   بط اروال REPT مجموعة أدوات التخطيط للمساواة العرقية ، أدخل تاريخ )تواريخ( اجتماعاتإذا كانت اإلجابة بنعم

. تواريخ المشاركة موضحة هنا: Toolity Planning ESSER 2021 BPS Racial Equهنا:  طبقةالم  REPTلإلنصاف بين األعراق 
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 اإلنصاف واالستراتيجية والفرص بمراجعة هذا البيان؟ نعم الفجوات في هل قام أحد أعضاء قسم 

 

مدارس بوسطن  أقسام أداة تخطيط اإلنصاف بين األعراق في 
 العامة 

 ملخص/األساس المنطقي ال

1 .  عرض التقديميقترح / العرض والالم 
، بما في ذلك  مخرجات المرجوة للمقترح / الجهدما هي ال
هي  ، وهل التخطيطالفوارق؟ من قاد هذا العمل/ إزالة

وأسر مدارس بوسطن    طالبلة ي عاجمالهويات التعكس 
)تشمل المجموعات الرئيسية األفراد من   BPS العامة

السود والالتينيين واآلسيويين والسكان األصليين 
تجربة مع  لديهم الذين والمهاجرين ومتعددي اللغات و

 (؟ ةالخاص التربية 

( التعافي من  1للمنطقة في ) ESSERتتمثل النتيجة المرجوة الستراتيجية صندوق 
األكاديمية واالجتماعية العاطفية، والمتعلقة بالصحة   -  ءوباناجمة عن ال الخسائر ال
( إعادة  2)  وفي الوقت نفسه،  الفرصبين فجوات ال  سد ع التعلم وت بطرق تسر   -البدنية 

والتميز لجميع  نصاف  بطرق تمهد الطريق إل هاوممارسات  BPSتصور أنظمة 
 الطالب على المدى الطويل. 

 
 

مع مكتب المشاركة لقيادة عملية  قاد كبير مسؤولي المساءلة هذا العمل بالشراكة 
 األطراف المعنيةومجموعات  BPSجميع فرق عمل   تشملمشاركة وتخطيط 

مستديرة حول   وموائد، مستديرة حول المساواة المجتمعيةال الموائد، وةرئيسي ال
. يعكس  ةالمعين  Suptلجنة المشرفين  ،مجموعة خارجيةالمساواة في المدارس، و

  مدارس بوسطن العامة  طالب   ة بمجموعهمالمشارك واألطراف المعنيةقادة هذا العمل  
BPS  .وأسرهم 

 
  غذية الراجعةعمل القسم )انظر الت  ل حول مجم يةمجتمع تغذية راجعة تلقى كل رئيس 

، كشرط قبل  التي قاموا بهاتم دمجها في عملية التخطيط كان قد  – الواردة هنا 
 Internal  -ESSER Synthesized Feedback -موافقات التمويل  

)Version   -  اعات ذات الصلة )على  الرؤساء االجتم اإلصدار الداخلي(. حضر

مع المائدة   ESSER، حضر رئيس اإلستراتيجية واإلنصاف مشاركات سبيل المثال
 وفريق عمل الفجوات في الفرص والتحصيل  المجتمعي  حول اإلنصاف المستديرة 
(OAG  المشرف  على سبيل المثال، حضر ف)  أشخاًصا مكلفين. أرسل بعض الرؤساء

  DELACاجتماعات  Supt of OEL مكتب متعلمي اللغة اإلنجليزيةعلى ساعد الم
فريق عمل   SELWell على ساعدالمشرف الم، واستضاف ELLTFو 

SELWell  حول ESSER :2021.( انظر عملية المشاركة الكاملة هنا 
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كن هناك مجموعة  ي المشاركات. لم  بين األعراق ت أسئلة أداة تخطيط اإلنصاف قاد
 قائمة بذاتها. مستقلة  األداة كعملية  استخدمت  نفردةم

2 .  التوافق مع الخطة اإلستراتيجية  
كيف يتماشى االقتراح / الجهد مع الخطة اإلستراتيجية  

 للمنطقة؟ 

للمنطقة بشكل واضح لزيادة التمويل لتنفيذ أهداف  ESSERتم تصميم إستراتيجية 
الخطة اإلستراتيجية الخمسية للمنطقة التي تركز على تلك األولويات األكثر أهمية  

يتوافق مع جميع أهداف الخطة  وهذا . ءالوباالناجمة عن للتعافي من الخسائر 
 .1.10و  1.6و  1.5و  1.4و  1.3و  1.2و  1.1خاصة وب اإلستراتيجية، 
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3 .  تحليل البيانات  
ما هي البيانات التي تم تحليلها؟ هل تم تصنيفها حسب  

  تهأظهر ي ذال العرق والمجموعات الرئيسية األخرى؟ ما 
 التفاوت؟ حاالت بخصوص 

كما  ESSERاستراتيجية وضع لامها ستخدتي تم اقاعدة البيانات واألدلة ال كانت
 يلي:

ESSER Data Story SlidesTable of Evidence for BPS 
ESSER Funding.xlsx 

 
. كان  حاالت تفاوتشرائح قصة البيانات ظهر  البيانات حسب العرق. ت تم تصنيف 

أقل   تدنيوذوي االحتياجات الخاصة وذوي الدخل الم ونأداء الطالب السود والالتيني 
في فئات مثل المشاركة والمؤشرات االجتماعية العاطفية واألكاديمية. وهذا يعني أن 
التمويل يجب أن يكون حساًسا لالستجابة الحتياجات المتعلمين. لتحديد مخصصات  

التخصيص   معادلة لخيارات لإلنصاف بين األعراق تحليل ب اللجنة  قامت المدارس،  
(  ELاللغة اإلنجليزية ) يومتعلم  ةالخاص ربية على أساس الت  اإلنصاف لضمان 

 DRAFT Schoolمن  11-8انظر الشرائح  والوضع االجتماعي واالقتصادي. 
021Committee Meeting on ESSER July 29 2 . 

4 .  مشاركة األطراف المعنية  
من شارك )الكمية ، المجموعات الرئيسية ، األدوار(  

سر  ماذا أسفر ذلك؟ ما الذي قاله الطالب/األعن وكيف، و
 األكثر تأثرًا بهذا االقتراح / الجهد؟ 

 
 

مشاركة وتخطيط شملت   خطة عمل كبير مسؤولي المساءلة مع مكتب المشاركة لقيادة  
األطراف المعنية ومجموعات  BPS مدارس بوسطن العامة جميع فرق عمل 
المجتمعي، وموائد مستديرة  نصاف ئد مستديرة حول اإلاجتماعات مواالرئيسيين، و

  ESSERلجنة العام  ف رس. باإلضافة إلى ذلك، عين المشرا في المد  إلنصافحول ا
 من قادة مجتمع وأولياء أمور وطالب.  كونتت 
 

أو من ينوبون عنهم اجتماعات   BPS مدارس بوسطن العامة حضر رؤساء أقسام 
قسم اإلنصاف واالستراتيجية  حضر رئيس المشاركة ذات الصلة. على سبيل المثال، 

مائدة مستديرة حول  اجتماع التقديمية إلى  ESSERالفرص عروض في فجوات  الو
، واستضاف مساعد  تحصيلالفرص وال ات فيفجوالالمجتمعي وفريق عمل  نصافاإل

  التعلم االجتماعي والعاطفي/اجتماع فريق عمل المشرف على مكتب الصحة والعافية 
 2021انظر عملية المشاركة الكاملة هنا: . ESSERحول (  SELWellالعافية )

Federal Relief Funding / 2021 BPS Federal Relief Funding  .
مجموعة  كن هناك ي المشاركات. لم  بين األعراق ت أسئلة أداة تخطيط اإلنصاف قاد
شاهد عملية المشاركة الكاملة هنا:  قائمة بذاتها.مستقلة  األداة كعملية  استخدمت  نفردةم

2021 Federal Relief Funding / 2021 BPS Federal Relief 
Funding . المشاركة. ناقشات  م بين األعراق ت أسئلة أداة تخطيط اإلنصاف قاد 

 
المجتمع حول    تغذية راجعة من BPS في مدارس بوسطن العامة   تلقى كل رئيس قسم

الواردة في التغذية الراجعة  مالحظات البدمج تهم مطالب تمت ، وهمماقسأ عمل ل مجم
 :هنا: غذية الراجعة المستلمة في مقترحاتهم قبل تلقي الموافقة النهائية )انظر الت 

Shared -ESSER Initial Feedback Synthesis  . 
 

األطراف المعنية من مختلف  من  غذية الراجعة المستلمة قمنا بتجميع الت لقد  ، أخيًرا
  نصاف مائدة مستديرة حول اإلاجتماعات ، بما في ذلك BPSمدارس بوسطن العامة 

رس، واجتماعات المجتمع، افي المد  اإلنصافالمستديرة حول  مائدة المجتمعي، وال
)انظر   ESSERولجنة 

https://www.bostonpublicschools.org/domain/2958 .) 

5 .  نصاف بين األعراق استراتيجيات اإل 
التفاوت ويزيد  حاالت هذا االقتراح/الجهد من  يخفف كيف 
ما هي العواقب   ذلك؟ وغيراإلنصاف بين األعراق من 

المحتملة غير المقصودة؟ ما هي االستراتيجيات التكميلية 
 ؟ نصافالتي من شأنها تعزيز اإل

 
 
 

لضمان   للمدارستخصيص األموال  لإلنصاف بين األعراق لمعادالتتحليل لقد قمنا ب 
  للمجموعات الفرعية )انظر تحليل البيانات أعاله(. األموال  صي خصت في   نصافاإل

ل اإلنصاف وعملية مراجعة  ، استجابة لتحلي تي يتم اختيارهاالتمويل ال معادلةتوفر 
أو   خاصةال حتياجات االي وذ من دوالًرا لكل تلميذ  744قدره   ما ، تخصيصالمجتمع

تمويل   يس هناك، ولكن لتدنيأو من ذوي الدخل الم، اللغة اإلنجليزية يمتعلممن 
 . من غير هذه الفئاتللطالب 

 

تلقت المدارس التي تضم أكبر عدد من الطالب الالتينيين والسود أعلى مبلغ من 
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الدوالرات. نحن مستمرون في التفكير في كيفية ضمان حصول المدارس ذات  
ضمن المجموعات الفرعية على مخصصات تمويل   الحاجة المستويات األعلى من 

انون من إعاقات متوسطة إلى شديدة، والطالب الذين ال  الطالب الذين يع مثل إضافية )
اإلنجليزية  اللغة ر مستويات تطو متعلمي اللغة اإلنجليزية من ذوي ، و / أو مأوى لهم

 (. 3إلى  1من 

6 .  الميزانية والتنفيذ  
ما هي تأثيرات الميزانية؟ كيف سيضمن التنفيذ تحقيق  

جميع األهداف، ال سيما األهداف المتعلقة باإلنصاف؟ ما  
  نهًجا فريق التنفيذ، وهل سيقدمون  ات مجموعهي هويات 
 لإلنصاف؟ 

مليون دوالر )بخالف الميزانية  400البالغة  ESSERستتم إدارة استثمارات 
مالياً  تنفيذيةسنوات دراسية  3( على مدى BPS لمدارس بوسطن العامة  التشغيلية
ويديرها على أساس برامجي  ، BPS المدير المالي لمدارس بوسطن العامة من قبل 

يكون أحدهم  ثالثة موظفين  ESSERقسم المساءلة. نتوقع أن يقود مكتب تنفيذ 
التيني على التوالي، ويديره كبير مسؤولي المساءلة  وثالث أسود و آخر يض وأب 

األقسام من   يمثل مختلف)أمريكي من أصل أفريقي(. سيتم دعم العمل من قبل فريق 
،  (أسود 1و  التينيين 2المشاركة )ومن قسم ،  أسود( 1و آسيوي   1، بيض 2المالية )

 (. سود 2قسم االستراتيجية و
 
"  منصف"تأثير  ذات  ، يتم تصنيف مقترحات التمويل على أنهااستثمارات المنطقة في

"المنخفض" أن الطالب يتلقون   اإلنصاف  تصنيفب  قصدكإجراء في عملية االختيار. ي 
ذوي  من االقتراح ال يستهدف الطالب  إال أن"، منصفةخالت "ادوالرات أو تد

 االحتياجات األكبر. 

7 .  والتواصل المساءلة   
األطراف  وتوثيقها وإبالغ  لتأثيراتكيف سيتم تقييم ا

 ؟ ؟ من سيكون المسؤولالمعنية بها

تقديم التقارير ربع السنوية  عن ابة المستمرة وقكبير مسؤولي المساءلة مسؤول عن الر
 .رس والجمهوراإلى لجنة المد

 

 


