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2021في ( BPS)تمويل اإلغاثة الفيدرالي لإلدارة التعليمية 

إعادة التخيل|              التعافي |         العودة 

ع، ستستثمر استناًدا إلى الخطة اإلستراتيجية الهادفة إلى خدمة املجتم

ة أموال اإلغاثة الفيدرالية املدفوعة مرة واحد( BPS)اإلدارة التعليمية 

اللعودة جيًدا والتعافي بقوة وإعادة تخيل ما هو ممكن لطالبن



إدارة مدارس بوسطن العامة التعليمية
نفقت

ُ
وتعزيزاإلغاثةجهودودعمكورونافيروسمكافحةقانون وأموال(ESSER)تمويلمناألولىالجولةأموالأ

لخالطالبنالدعمالضروريةاملواردعلىاألول املقامفي(دوالرمليون 55البالغة)(CARES)االقتصادياألمن

.الشخص يبالحضور التعلمإلىآمنةإعادةطالبناوإعادةالجائحة،

 (BPS)التعليميةاإلدارةتلقت▫
ً
.دوالرمليون 32بقيمةمباشًراتمويال

.تلقتهالذياملباشرالتمويلمندوالرمليون 23بمبلغبوسطنمدينةحكومةوساهمت▫

:التاليةالفئاتفي(ESSER)تمويلمناألولىالجولةأموالصرفنتوقعنحن-العالياملستوى 

.والسالمةالصحةعلىدوالرمليون 25حوالي●

.والتغذيةالغذاءخدماتعلىدوالرماليين9حوالي●

.األكاديميالدعموأدواتاملوسعالصيفيالتعلمعلىدوالرمليون 10حوالي●

.التعويضيةوالخدماتالخاصالتعليمتقييماتعلىدوالرماليين5حوالي●

.والتكنولوجياُبعدعنالتعلمعلىدوالرماليين5حوالي●

.ودعمهماوالطالباألسرةمشاركةعلىدوالرمليون 1حوالي●

تمويلمناألولىالجولة
(ESSER)/قانون تمويل
(CARES)
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ولة املشاركة في خطة الج
الثانية من تمويل 

(ESSER)

(ESSER)لتمويلاملدارسقادةمقترحمراجعة
.2021أغسطس20فياملنتهياألسبوع●
أقرانقادةبصفتهمطلباتقدموامدرسةقائد12●

تمويلاستثماراتمناملدارساحتياجاتلتقييم

(ESSER)م قدَّ
ُ
التعليميةلإلدارةامل

(ESSER)لتمويلالطالبيةاللجنة
.أغسطس-يوليوفيأسبوعيةاجتماعاتأربعة●
.اللجنةفيأعضاء10●

جلسة35أكثر من 
صاحب مصلحة1500أكثر من 

تعليق ورأي من الجمهور 250
العام



املواد األكاديمية
الجوانب 

االجتماعية 
يةالعاطفية والعاف

العمليات

خطة استثمارات
الجولة الثانية 

من تمويل 

(ESSER)

العودة والتعافي



إدارة مدارس بوسطن العامة التعليمية

يةالثانالجولةتمويلخطة
(ESSER)تمويلمن

مليون دوالر123حوالي 

الفئة حجم اإلنفاق

املدارسفيالجودةعاليةاملدرسةخطةتنفيذلدعماملوزون التخصيص مليون دوالر61.5

وراءهاومااملدرسيةالبيئات:التشغيلية/العملياتيةوالتعافيالعودة مليون دوالر27.1

الهممأصحابالطالب-األكاديميالتعافي مليون دوالر10.5

التعليميالجوهر -األكاديميالتعافي مليون دوالر8.8

اإلنجليزيةاللغةمتعلمو -األكاديميالتعافي مليون دوالر6.2

واألسراألطفالفيواالستثماراملجتمع،وتقويةتعزيز:العاطفياالجتماعيالتعافي مليون دوالر5.5

واإلنصافالفعاليةضمان:املخاطروإدارةوالتنفيذاملساءلة:الضمان مليون دوالر3.3

امليزانيةإجمالي مليون دوالر122,967,457
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إدارة مدارس بوسطن العامة التعليمية

إستراتيجية
التعافي

األكاديمي

7

األميةمحو مادةفيخاصةاألول،املستوى تعليموترسيختوطيد1)
القراءةعلمعلىاملنهيالتعليم▪
ًياثقافمستجيبةبنصوصباملكتبةالنصوصمجموعاتوتجديدتحديث▪

يزيةاإلنجلاللغةمتعلميوالطالبالهممأصحابالطالباحتياجاتتلبية1)
اللغةالثنائيوالطالب

مباشرةخدماتتوفير ▪
التعلملتدريسعامليتصميم▪

تتضمنالثالثواملستوى الثانياملستوى أدواتإلىعامليةوصول وسيلةتوفير 1)
:يليما
املنزل منأو املدرسةفياستخدامهاالطالبيستطيعرقميةأدوات▪
القراءةلعسر الثالثاملستوى أدوات▪



ةاملواد األكاديمي

العمليات

مقترحات املدارس
*حتى تاريخه

العودة والتعافي

موعدفياملدارسمقترحاتجميعتقديميجب*
إلقاءإلىقدًمانتطلعونحن.أكتوبرمناألول أقصاه

.التاريخهذابعداملقترحاتتلكعلىعامةنظرة

ةاملواد األكاديمي

املشاركةوإعادةالتعافيفيالهممأصحابوالطالباإلنجليزيةاللغةمتعلميالطالبدعم

التعليميالتعافيلدعماملهنييناملساعدينفياالستثمار●

الكاملالدوامإلى(ESL)ثانيةكلغةاإلنجليزيةاللغةمادةملعلمي(FTE)الكاملالدواممعادلزيادة●

التعلملتسريع

ااسأكثرتدريستوفيرطريقعنتعلمهملتسريعالخاصالتعليممواردمعلميفياالستثمار●
ً
مادتيفيتهداف

.والرياضياتالقراءة

الطالب،يتعلملهاخالمنالتياملختلفةالطرائقتدعمالتيالشموليةاملمارساتعبرالتعليميالجوهر وتقويةتعزيز 

للوحدات،اولغويً ثقافًياوالداعماملعاييرمعواملتوافقالجودةعاليالتصميمإلىالوصول زيادةطريقعنوذلك

املنصفاألميةمحوخاللومنالنقدي،التفكيرلدعمالطالببيناملناقشاتوزيادة

التحول مدربفياالستثمار●

املنهيللتطويرماليةمخصصاتتوفيرخاللمنالحالييناملوظفينفياالستثمار●

Latino)برنامجمثلمنظماتمعشراكةفيالدخول ● STEM Program)وبرنامج(Lego

Robotics)



العمليات

مقترحات املدارس
*حتى تاريخه

العودة والتعافي

موعدفياملدارسمقترحاتجميعتقديميجب*
إلقاءإلىقدًمانتطلعونحن.أكتوبرمناألول أقصاه

.التاريخهذابعداملقترحاتتلكعلىعامةنظرة

انب  الجو
االجتماعية 

ةالعاطفية والعافي

والتفكير والتعاطفحبالتسامتتعلقفوائدعلىبالحصول الفنون برامجفيواملشاركةاإلثرائيةاألنشطةترتبط

.النقدي

رالمهاراتواكتسابالطالبلتقويةاملجتمعيةاملنظماتمعشراكاتعقد● قدَّ
ُ
التواصل،لمثبثمنت

ادةوالقياإلنصافحول محادثاتعقدنحفزونحن.للمشاكلاإلبداعيوالحلاآلخرين،معوالتعاطف

.املدارسفيوالهوية

واملجتمعاألسر معأقوى شراكاتعقد

مدرستناحويلتبهدفوتقويتهاواملجتمعاألسرةمشاركةلجنةلبناءاملجتمعيةاملنظماتمعشراكاتعقد●

"شراكةمدرسة"إلى

املتعلمينيعلجمالدراس ياليومخارجثريةبرامجإلنشاءالدراس ياليومبعدمابرامجمنسقفياالستثمار●

.التجريبيوالتعلم(SEL)ثانيةكلغةاإلنجليزيةواللغةاألكاديمياإلثراءعلىتركز

الجوانب 
االجتماعية 

يةالعاطفية والعاف



الجدول الزمني للمشاركة في الفترة املقبلة

(ESSER)تمويللجنةنجاحات1.
الجودةعاليةمسارات▫
واإلثراءالوصول فرصة▫
(سرواأل األطفال)املجتمعياالستثمار▫
التعليميةاإلدارةوتطويرتحسين▫

(BPS)(املرافق)

تعليقات وآراء ومشاركة 4.
الجمهور العام على مسودة 
الجولة الثالثة من تمويل 

(ESSER  )

ططختحليلعقبتعديلهااملقرر )املسودة2.
ىعلالعامالجمهور وآراءوتعليقاتاملدارس
مت"(ESSER"تمويلمنالثالثةالجولة ِّ

د 
ُ
ق

21/04/2010في(DESE)دائرةإلى

واالنتهاء من خطة ( DESE)تعديل موازنة دائرة 5.
.  تنفيذ التعافي وإعادة التخيل

اقبة الشفافة دورة املر

في عرض مسودة خطة تنفيذ التعافي وإعادة التخيل3.
(  ESSER)الجولة الثالثة من تمويل 

أمام الجمهور العام ملعرفة تعليقاته وآرائه

2021سبتمبر  2021أكتوبر  2021نوفمبر  2021ديسمبر 



ة استثمارات الجول
الثالثة من تمويل 

(ESSER  )
ة لإل  خصصًّ

ُ
دارة امل

التعليمية قيد 
املراجعة

التعليميالجوهر تعزيز 

فصلكلفيالجودةعالياوتدريسموادتوفير
.التعليمياإلنصافاستعادة●

.الجودةعاليةواملناهجواملواداملعداتتوفير●

.الثانويةواملرحلة(املتوسطة)اإلعداديةاملرحلةفيالعلوم●

.املنهيالتطويرمناملزيدتوفير●

.عاليةجودةذوومعلمون قادة●

.والتكنولوجيااإلنترنتعبرالتعلم●

.املستوياتمتعددةوالتدخالتالطالبدعمووسائلأدوات●

اإلنجليزيةاللغةمتعلمو 
.اللغةالثنائيالتعليماستثمارات●

.ثنائيةالاللغويةاألميةمحوجائزة-اللغةثنائياملتعلمأميةمحودعمووسائلأدوات●

.الجودةعاليوالتدخلواملراقبةالتقييم●

.الثنائيةاللغويةالبرامج●

.اللغةالثنائياملعلمإمدادخط●

الهممأصحابالطالب
.التعويضيةالخدمات●

.الجودةعاليالدمجتوسيع●

القراءة،عسروبرامج،(ABA)التطبيقيالسلوكتحليللبرامجمتخصصةمواد●

.أخرى متخصصةوبرامج

.معهموالتواصلاألمور ألولياءالدعمووسائلأدواتتوسيع●

الجودةعاليةمسارات
.املبكرةالطفولة●

.التوجيهيةلالستشاراتاملبكرالوصول زيادة●

(MassCore)برنامج●

املهنيةوالحياةللجامعةاالستعداد●

مزدوجتخصصفيالتسجيلتوسيع●

العادلالوصول 
األعمالفصلوبرنامجللجميعالتميزوبرنامجالرياضيةواأللعابالفنون وزيادةتوسيع●

(AWC)املتقدمة

.املشرديندعم●

.اللغوي التنوعيتضمنبمااملعلمين،تنوعزيادة●

التكنولوجيا●

وتقييمهومراقبتهاإلنصافتقديرنظم●

.واملجتمعيةاملدرسيةاإلنصافاجتماعاتمواصلة●

املدرسيةالبيئات
.وتوسيعهااملكتباتتجديد●

.العلوممختبرات●

.األمرلزمإذاالكاملة(HVAC)الهواءوتكييفوالتهويةالتدفئةنظمتوفير●

.والشفافيةالزمنيةالجداول تسريع:(BuildBPS)املدارسبناءخطة●

.الكثيرةاالحتياجاتذوي للطالبالنقلخدماتتحسين●

املجتمع
.والالحقةالسابقةالرعاية●

.واإلثراءالصيفيالتعلمفرصتوسيع●

.الشاملةاملجتمعيةاملدارس●

.واملدرسيةاملركزيةاألسريةاملشاركةممارساتتحسين●



االستناد إلى األبحاث

واألدلة

ساتممار اتباععلىعملنايرتكز
.األدلةإلىاالستناد

فيأيًضااألدلةإلىواالستناد
مناملعلوماتعلىالحصول 
.لمينواملعاألمور وأولياءاملجتمع

اقبة والتقييم املر

ويةسنربعومراجعةتفقدنقاطإنشاء
.اليةوالفعوالتنفيذاإلنفاقملراقبة

التقييماتمنمجموعةوإعداد
تأثيرلفهموالخارجيةالداخلية

.الرئيسيةاالستثمارات

ضمانات التنفيذ

قسامأفيإضافيةمؤقتةمناصبتوفير
لةواملساءالبشري املالورأساملالية
ميةالتعلياإلدارةومكتباملدارسلدعم

.واإلنفاقالتخطيطفي

فيالداخليةالضوابطمكتبإنشاء
تأسيسفيللمساعدةاملاليةقسم

األموالهذهفيالتصرفعمليات
مشاريعفيللعملوكذلكوإدارتها،
.مشابهة

التقدير

ةالتعليمياإلدارةاستثماراتجميع
فيواردةالواملقاييسباألولوياتمربوطة
.اإلستراتيجيةالخطة

از،اإلنجبياناتاملقاييسوتتضمن
واستطالعاتالتنوع،ومستهدفات

بالطال ُيحرزهالذيوالتقدمالرأي،
موالتقداإلنجليزية،اللغةمتعلمو

،الهممأصحابالطالبُيحرزهالذي
.الثانويةاملرحلةبعدماوالنجاح

ي االستجابة لالحتياجات ف

الوقت املناسب

مدارعلىالطالباحتياجاتتطورت
.الجائحةفترة

إنفاقخططتتطور أنيجبلذلك،

تلكلتواكبوتتغير(ESSER)تمويل
.االحتياجات

املدارسلجنةمعالتشاركمواصلة
(BPS)التعليميةاإلدارةومجتمع
ااألوسع

ً
.وجوهري ضروري أمرنطاق

(ESSER)تمويلتأثيرعمرإطار
دورة التحسين املستمرة

تأثيرناعتسري

https://sites.google.com/bostonpublicschools.org/research-at-bps/esser#h.darmxj31lacw

