
 
 

 

 بيان تأثير المساواة: 
 تحديث خطة التحسين النظامي

 

 2022أغسطس،  10 التاريخ:   تحديث تنفيذ خطة التحسين النظامي  : العنوان
 

 ل   X نعم  ❑قية؟    أداة تخطيط المساواة العر Racial Equity Planning Tool 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؟    

 

 الملخص/المبررات  BPSأقسام أداة تخطيط المساواة العرقية في  

 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  

BPS   وعائالتهم )تشمل المجموعات الرئيسية
األفراد السود والالتينيين واآلسيويين والسكان 

  األصليين والمهاجرين وأصحاب اللغات المتعددة 
 ومن لديهم خبرة في التعليم الخاص(؟

(.  SIPيقّدم هذا العرض التقديمي تحديثًا شامالً لتنفيذ خطة التحسين النظامي في مدارس بوسطن العامة ) 
  BPS، في مدينة بوسطن، و DESE)من قبل إدارة التعليم البتدائي والثانوي ) SIPتم تطوير خطة 

 . 2022في ربيع عام  DESEاستجابةً لنتائج مراجعة متابعة  
 

سبعة مجالت تركيز، وهي: متعلمو اللغة اإلنجليزية، والتعليم الخاص، ومدارس التحّول،   SIPتتضمن  
والمرافق، والنقل، وسالمة الطالب، والبيانات. يحظى كل مجال تركيز بواحد أو اثنين من قادة التنفيذ  

 الوظائف. وفريق خاص متعدد  

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

 للمنطقة التعليمية؟ 

 : SIPفي الخطة اإلستراتيجية للمنطقة. كما هو مذكور في   SIPيتم تضمين جميع مجالت التركيز في   
،  2020قد أحرزت تقدًما منذ مارس  BPSإلى أن   2022بينما يشير تقرير مراجعة المنطقة في مايو 

على أنه   BPS. تتفق مدينة بوسطن و BPSفإن النتائج الرئيسية تشمل تحديات كبيرة ومستمرة أمام 
يًضا على  . كما اتفقوا أ BPSيجب اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة التحديات طويلة األمد التي تواجه 

تطبيق المعالجة الفورية للحواجز المنهجية للفرص التعليمية، وبناء القدرة التشغيلية لتنفيذ التغيير المنهجي،  
في   -بما في ذلك الطالب ذوي اإلعاقة ومتعلمي اللغة اإلنجليزية  -ودعم الطالب األكثر ضعفًا في بوسطن 

 تحقيق إمكاناتهم الكاملة. 

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

حسب العرق والمجموعات الرئيسية األخرى؟ ماذا 
 أظهرت فيما يتعلق بالتفاوتات؟ 

سيقوم كل فريق تنفيذي بمراجعة البيانات الرئيسية لتوجيه تخطيط التنفيذ وتقييم فعالية عملهم. تُصنّف هذه   
تعليم الخاص، وحالة متعلم اللغة اإلنجليزية، وعوامل رئيسية أخرى لضمان  البيانات حسب العرق، وحالة ال

 أن التنفيذ مصمم بشكل متعمد لسد فجوات الفرص. 
 

. ستشمل هذه  BPSتتطلب ثالثة من مجالت التركيز السبعة طرفًا خارجيًا لمراجعة وتقديم توصيات إلى  
إلى المقابالت النوعية مع أصحاب المصلحة  المراجعات تحليالً للبيانات الكمية المصنفة باإلضافة 

 الرئيسيين. 

 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؟

مشاركة أصحاب المصلحة إلبالغ مجموعة متنوعة من مجالت التركيز. تشمل األمثلة   SIPيشمل تنفيذ   
 المحددة ما يلي: 

لتنفيذ توصيات فريق التدخل، وتوجيه تقييم   McKinley Schoolسيتم تشكيل مجموعة عمل   ●
 احتياجات المرافق. 

دخالت في خطتهم  يُجري مكتب التعليم متعدد اللغات والثقافات مشاركة خارجية قوية لجمع الم ●
الستراتيجية للمتعلمين متعددي اللغات قبل تقديم الخطة المقترحة إلى لجنة المدارس في  

 أكتوبر. 

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

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

اإلستراتيجيات التكميلية التي سترتقي بالمساواة  
 بشكٍل أكبر؟ 

لب عملية التنفيذ.  كل مجموعة عمل مكلفة بضمان أن تكون المساواة العرقية واألشكال األخرى في ق
السبعة، مما يضمن تحديد العواقب غير المقصودة   SIPمن قبل جميع فرق تنفيذ  REPTتُستخدم 

والتخفيف من حدتها، وتصميم الستراتيجيات التكميلية وتنفيذها. على سبيل المثال، استخدم فريق المرافق  
 مرحلي لتجديدات دورات المياه. ( لإلبالغ عن التنفيذ الREPTأداة التخطيط للمساواة العرقية )

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

تحقيق جميع األهداف، ول سيما األهداف المتصلة  
بالمساواة؟ ما هي الهويات الجماعية لفريق التنفيذ،  

 وهل سيجلبون عدسة المساواة؟ 

الملحق ب(. تُستخدم هذه   SIP)انظر   SIPماليين دولر لدعم تنفيذ خطة   10مبلغ  DESEخصصت 
و   DESEاألموال في العقود الخارجية وموظفي التنفيذ والبنود األخرى بناًء على التفاق المتبادل بين 

BPS . 
 

 تم إنشاء ثالث وظائف لدعم التنفيذ: 
 والتنفيذ )أبيض البشرة( مشرف مساعد، استراتيجية البيانات  ●
 المدير التنفيذي، الطاقم األكاديمي )لم يتم تعيينهم بعد(  ●
 المدير التنفيذي، العمليات )لم يتم تعيينه بعد( ●

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


 
 

 

من قبل كل فريق تنفيذ، وتحقيق األهداف المتعلقة   REPTسيكلف هؤلء الموظفون بضمان اكتمال 
 بالعدالة. 

 
٪ الالتينيين؛ و  12.5٪ من السود ؛ 62.5الت التركيز بأنه يُعرف الفريق الذي يقود كل مجال من مج

 ٪ بيض البشرة. 25

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

 األشخاص المعنيين؟ َمن سيكون المسؤول؟

مخرجات واضحة وجدول زمني لكل مجال. سيكون المشرف المساعد لستراتيجية   SIPتوفر خطة 
 البيانات وتنفيذها مسؤولً عن هذا العمل بالتعاون مع مديري التنفيذ وسبع مجموعات عمل. 

 
. ستتلقى كٌل من لجنة المدارس والجمهور  SIPستتلقى لجنة المدارس مذكرة تحديث أسبوعية حول تنفيذ 

تقرير المشرف في كل اجتماع للجنة المدارس. سيتم أيًضا جدولة تقارير مرحلية محددة  تحديثات خالل 
 لكل مجال تركيز. 

 
على موقعنا على اإلنترنت على هذا   SIPالجمهور بالحالة المستمرة لجميع مخرجات   BPSستُبلغ 

 .www.bostonpublicschools.org/strategicprogressالعنوان: 
 


