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في العملQSPsعالية الجودةالمدرسية الخطط ●
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الصورة الكبيرة: مدارس التحول



ما هي مدارس التحول؟
"تدّخلأو تحتاج إلى مساعدة "على أنها  DESEمدارس التحول هي تلك المدارس التي حددتها 

مدارس ليست بحاجة إلى مساعدة أو تدخل 

(٪ على مستوى الوالية85حوالي  )
مدارس بحاجة إلى مساعدة أو تدخل 

(٪ على مستوى الوالية85حوالي  )

مدارس

متميزة

تستوفي األهداف

أو تتجاوزها

تقدم جوهري

نحو األهداف

تقدم معتدل

نحو األهداف

تقدم محدود

أو معدوم

نحو األهداف

محدد /دعم مركز

الهدف

دعم مجلس 

دعم شامل/اإلدارة

المدارس التي 

تُظهر تحصيًل 

ا عاليًا أو تحسنً 

ملحوًظا أو نمًوا 

عاليًا

لنسبة المئوية ا

المستهدفة المشار 

إليها على أساس 

100-75المعيار 

النسبة المئوية 

المستهدفة المشار 

إليها على أساس 

74-50المعيار 

النسبة المئوية 

المستهدفة المشار 

إليها على أساس 

49-25المعيار 

النسبة المئوية 

المستهدفة المشار 

إليها على أساس 

24-0المعيار 

الرتب المئينية 

1-10

معدل تخرج متدني

( مجموعات)مجموعة 
طلبية مندنية األداء

مشاركة متدنية

مدارس ضعيفة األداء

مدارس ضعيفة األداء 

بشكل مزمن

.2019لعام لأعله يعكس الفئات التي تم استخدامها في تعيينات المساءلة رد اوهو ما : ملحظة
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ي مدارس التحسين المستمر ، فإننا نركز بشكل خاص على دعم وتسريع النمو فبوسطن العامة تمّر بعملية حين أن جميع مدارس في 

.تحولمدرسة 28المنهجية يحدد ملحق خطة التحسين . التحول
"غييرالت"كان يشار إليها سابقًا بحالة ما هي ، و"ضعيفة األداء"مدارس 6●

(Horace Mann Chartersباستثناء )مدرسة في حالة الدعم الموّجه المرّكز 22هناك ●

ولكن لم يتم تحديدها " المدارس التي تحتاج إلى مساعدة أو تدخل"ل  DESEمدارس إضافية مستوفية لتعريف 4هناك : مالحظة

.كمدارس تحول

مزمنضعيفة األداء بشكل "متدن ّ بشكل مزمنأداؤهما "مدرستان 2●

مجموعة فرعيةعلى أداء مدرستان تم تحديدهما للدعم الهادف بناًء ●

الثمانية والعشرين التابعة لناعلى مدارس التحول التركيز 
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للتحديد والدعمجدول زمني 

المساءلة بشأن  DESEمدارس بوسطن العامة تدعم مدارس التغيير وفقًا لسياسات 2010-2018●

2019تحديد عدد متزايد من مدارس التحول باستخدام بيانات المساءلة لعام : 2019خريف ●

ل مع مدرب تغيير، مسؤول التواص)مناصب االستثمار تصميم الدعم لمدارس التحول، بما في ذلك : 2020ربيع ●

(األسر، وإخصائي اجتماعي

(COVID-19تعطلت العملية بسبب )التحول وظائف تنفيذ : 2020-2021●

تتوسع وظائف مسؤول التواصل األسري واإلخصائي )استمرار تنفيذ الوظائف الجديدة : 2021-2022●

(االجتماعي إلى ما بعد مدارس التحول

إقليميتصميم وإطلق نموذج دعم : 2022صيف /ربيع●
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8

التركيبة السكانية للطالب: مدارس التحول

التحولعدم لمعلومات األساسية لمدارس التحول بالمقارنة بمدارس في انظرات عميقة 
(٪51)واللتينيون( ٪35) نسبة أكبر من الطلب السود •
(٪40)ومن متعلمي اللغة اإلنجليزية ( ٪27)من الطلب من ذوي اإلعاقة الكثير •

(٪78)نسبة الطلب المحرومين اقتصاديًا ارتفاع •

21/10/22البيانات كما هي بتاريخ * 
Horace Mann Charter Schoolsتتضمن هذه البيانات نتائج مدارس * 

ال تحّول تحّول

64.9% 78.3% دخل متدني

19.3% 27.3% طالب من ذوي اإلعاقة

28.7% 39.9% لغة إنجليزيةمتعلمو

27.4% 34.7% سود

41.2% 51.3% التينيون

17.3% 6.8% بيض

10.1% 3.7% آسيويون

3.9% 3.5% ذلكغير/متعددو األعراق
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9

2022األداء لعام : مدارس التحّول

التحولاألساسية لمدارس التحول بالمقارنة بمدارس عدم لمعلومات في اعميقة نظرات 
أقل في الرياضيات وآداب اللغة اإلنجليزية مقارنة بمدارس عدم التحّولنمو •
التحّولأقل في الرياضيات وآداب اللغة اإلنجليزية مقارنة بمدارس عدم تحصيل •
اإلنجليزيةأقل في اكتساب اللغة اإلنجليزية لدى متعلمي اللغة تقدم •
المزمنمعدالت التغيب ارتفاع •

.22-21نهاية العام الدراسي تي أُغلقت في وتستثني المدارس الHorace Mann Chartered Schoolsتتضمن هذه البيانات نتائج مدارس * 

.

ال تحّولتحّول

Non-HSHSNon-HSHS

MCAS

Growth

SGP 45.441.651.455.4آداب اللغة اإلنجليزية

SGP41.145.249.758.0رياضيات 

MCAS

Achievement

476.6481.9490.8501.5ية الدرجة النهائية في آداب اللغة اإلنجليز

472.4479.6489.3501.4الدرجة النهائية في الرياضيات

وصول متعلمي اللغة

اإلنجليزية

SGPA40.143.440.948.6

ققون اللغة اإلنجليزية الذين يحمتعلمي %
تقدًما

43%20%52%25%

53.6تغيب مزمن

%

37.6

%



(QSPs)الجودة خطط مدرسية عالية 



لجميع مدارس بوسطن العامة واحد للخطة المدرسية عالية الجودة نموذج ●

(تسمى أيًضا خطة التسعين يوًما)

ة ومتوافقة معا لجميع المدارسمشتركمقاييس •

ثلث أولويات•

⚬ (تركيز تعليمي)منصفتعليم

⚬ والثقافةالمناخ

⚬الدوام

ينايرتحديث خطط عمل التسعين يوًما في سيتم ●

فرق وقد قام بإعدادها" خطط تحول"الخطط المدرسية عالية الجودة في مدارس التحول هي أيًضا بمثابة * 

.Transformation Officeومكتب التحول  Regional Leadershipمدرسية بدعم من قيادة إقليمية 

مدرسية عالية خطة 

(QSPs)الجودة



األكاديميةالمواد

(K–2الصفوف)MAPحسبالطلقة●
MAPحسبوالرياضياتالقراءة● Growth(11–3الصفوف)
(6-3الصفوف)العلومفيمرحليةتقييمات●

والثقافةالمناخ

(12-3الصفوف)الطلبلدىواالنتماءالصرامةاستطلع●
(المعنيةاألطرافجميع)للطلبالمدرسيةالسلمةاستطلع●
)المعلمينجميع(للمعلمينالمهنيالتعلماستطلع●
(المعنيةاألطرافجميع)واألسرالمدرسةبينالتواصلاستطلع●

الدوام

K0–(12الصفوف  )التغيب المزمن ●
K0-(12الصفوف )(انخفاض)معدل االستبقاء ●

الثانويةبالمدارسخاص

●MassCore(  12الصف)
(12-1الصفوف)الدراسيالمقررفياألداء●
(12الصف)التخرجمعدالت●

مكتب البيانات مقاييس مشتركة ذات أهداف محددة من 

((ODAوالمساءلة 



األولويةمجاالتمنمجالكلفي"عكسيتخطيط"

استراتيجيهدف●

المرجوةالنتائج●

استراتيجيةمبادرات●

التنفيذ(تواريخ)تاريخ●

والمعاييراألهداف●

التقدمرصد●

دعم من ، بتغذية راجعة ودعم للخطة المدرسية عالية الجودة بقيادة مشرفين إقليميين 

ومكتب التحولموظفين إقليميين 

مجاالت ذات أولوية3: نموذج خطة مدرسية هالية الجودة

تعليم منصف1.

المناخ والثقافة2.

الدوام3.

ةعالية الجودعناصر مجاالت األولوية للخطة المدرسية 
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المواد األكاديمية

القابلة للتسريع

مكتب 

التحول

جوالت تعليمية

مدربو

تحّول

أداة ملحظة

التعليم المنصف

الهيكل اإلقليمي

دعم مدارس التحّول

دعم وأدوات إضافية

تمويل 

TAG



في المرحلة الثانويةMAPالمشاركة في زيادة ●

خطة مدرسية عالية الجودة تم إكمالها28●

داف وأهخطة المدرسية عالية الجودة تعليمية متوافقة مع أولويات الجوالت ●

(مكتملة22/28)التعليم المنصف لمدارس بوسطن العامة 

اإلقليميودعم من الهيكل توافق ●

جهود الربع 

األول



طالب210: عدد الطالب المسجلين

%38سود ●
%41التينيون /إسبان●
%15متعلمون متعددو اللغات ●
%10طلب من ذوي اإلعاقات ●

Grew Elementary 

School (K1-6)

:نقاط القوة
1تعليمية من المستوى ممارسات ●

الجودةمنهجية عالية مواد ●
قيادة مشتركة●

شراكات مجتمعية قوية●

معلمون معتمدون من المجلس الوطني●

زيادة في التسجيل●

معدل استبقاء عالي للطلب والموظفين●

انية تحسن الرتبة المئينية لمساءلة الوالية من الث2022إلى 2019

عشرة إلى الثالثين

th



:التعليميالتركيزالجودةعاليةالمدرسيةللخطة1رقماألولوية

امباستخدويحللوهاوييسروهاالمهامالمعلمونسيصمم،المحتوىمجاالتجميعفي●

منهجيةوظيفيةلغوياتعملوإطار،المنصفالتعليمومكوناتالصف،مستوىمعايير

(SFL)ويشاركونعنهاواإلجابةأسئلةطرحعلىحثهمخللمنالطلبيشرك

.األكاديميوالخطابالكتابةكلخللمنوأفكارهمتفكيرهم

العملفي

K-3إخلصمعتمويل●

السادسالصفحتىالدراسيةللمناهجالواعياالستهلك●

رأسيةومواءمة1المستوىعلىتعليمدعممعBEESوICقبلمنتدريب●

Grew Elementary School (K1-6)



الدوامالجودةعاليةالمدرسيةللخطة3رقماألولوية

يتلقىحيثبوتعليمهاالمدرسيةوالممارساتاألنظمةتُرشداألسريةشراكاتناأنمنتأكدال●

ةمقصودمشاركةممارساتخللمنومستجيبًاالجودةعاليتعليًماالطلبجميع

.العنصريةلمكافحة

العملفي

المدرسةمنيوًما60أولخللالمزمنالتغيبتقليلفيللمساعدةمتدرجةعملخطة●

كاديميةاألاألنشطةخللمنالمدرسيالمجتمعفيللنخراطمتعددةبفرصاألسرتزويد●

واالجتماعية

Grew Elementary School (K1-6)



طالب348: عدد الطالب المسجلين

%54سود ●
%34التينيون /إسبان●
%24متعلمون متعددو اللغات ●
%46.5طلب من ذوي اإلعاقات ●

Community 
Academy of 
Science and 

Health (CASH)

نقاط القوة

علقات طلبية قوية= الحجم الصغير ●

ثقافة تعاونية احترافية ●

استراتيجية واضحة لتحسين التعليم●

ببياناتاتخاذ قرارات مستنيرة عملية ●

نموذج صحافي أكاديمي●



:التعليميالتركيز للخطة المدرسية عالية الجودة 1رقم األولوية 

بدمج من خلل إطار عمل تعليمي منصف للقراءة والكتابة ، سيقوم المعلمون باستمرار●

دل ممارسات المشاركة والخطاب واإلجراءات الروتينية ، بما في ذلك التدريس المتبا

، حتى يتمكن الطلب من تحقيق اإلتقان  Boston Debate Leagueواستراتيجيات

.في المحتوى على مستوى الصف القائم على المعايير

العملفي

طاب الخ: التركيز على مستوى المدرسة على أربعة مجاالت عالية التأثير للتحسين●

.والمشاركة والصرامة والقراءة

.عةمواءمة وقت التعلم المهني مع النمذجة لتحويل ممارسة المعلم في هذه المجاالت األرب●

سيندورات تدريس مبنية على البيانات تركز على تطوير الدروس نحو مجاالت التح●

التقدمجوالت إرشادية شهرية لمتابعة ●

Community Academy of Science and 
Health (CASH)



مالدواللخطة المدرسية عالية الجودة 3رقم األولوية 

تقليل /للطلبخلل استراتيجيات المستوى األول والتدخل ، زيادة الحضور اليومي من ●

.التغيب المزمن

العملفي

.اقهسيفي الطلب حضور وضع تطبيق ألتمتة التواصل األسبوعي مع الصفوف و●

CASH Climate Teamللمناخ CASHوضع وتنفيذ خطة حوافز من خلل فريق ●

متدرجنظام دوام ●

Community Academy of Science and 
Health (CASH)



ملحق



Blackstone Elementary School South End
Brighton High School Brighton
Charlestown High School Charlestown 
Community Academy of Science and Health Dorchester 
Condon K-8 School South Boston 
Curley K-8 School Jamaica Plain 
David A. Ellis Elementary School Roxbury
Dearborn STEM Academy Roxbury
Edison K-8 School Brighton
English High School Jamaica Plain 
Excel High School South Boston 
Henry Grew Elementary Hyde Park
Higginson/Lewis K-8 School Roxbury
James J. Chittick Elementary School Hyde Park
James W. Hennigan K-8 School Jamaica Plain 
John D. Philbrick Elementary School Roslindale 
Joseph Lee K-8 School Dorchester
King K-8 School Dorchester
Lilla G. Frederick Middle School Dorchester 
Lyon High School Brighton
Madison Park Technical Vocational High School Roxbury
Mario Umana Academy East Boston 
Orchard Gardens K-8 School Roxbury
Roger Clap Elementary School Dorchester 
Samuel W. Mason Elementary School Roxbury 
Sarah Greenwood K-8 School Dorchester 
TechBoston Academy Dorchester
Young Achievers K-8 School Mattapan 



رؤية مدارس بوسطن العامة ورسالتها



المقاييس



تعليم منصف للقراءة والكتابة 1مجال األولوية رقم  :على نموذج لخطة مدرسية عالية الجودةمثال 



(  تعليميون)تحّول مدربو 

23يالمالمدرسة خصصت مدربين تعليميين في العام 32●

دائًما إجماالً موظفًا 39/ دوالر 4,383,249●

ميزانية مخصصات 

لمدارس محددة 

التحول

(TAG)ِمنح المساعدة المستهدفة صناديق 

حجم حسب 30,000– 15,000)بأموال للتخطيط االستراتيجي مزودة مدرسة 30●

(المدرسة

PDالتطوير الشخصي المنطقة لإلمدادات وأموال ●

دوالر 900,000اإلجمالي ●

(STEAM)علوم وتكنولوجيا وهندسة وفنون ورياضيات اختصاصيو 

علوم وتكنولوجيا وهندسة وفنون ورياضيات مدرسة حددت إختصاصيي    18●

(STEAM ) 23للسنة المالية

موظف دائم إجماالً 21.4/ دوالًرا  2,173,249●

يسمح بوقت إضافي للتخطيط●
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األساسية لمدارس التحول لمعلومات في انظرات عميقة 
نطقة بوسطن غالبية مدارس التحّول تتجاوز متوسط م. مستقرة نسبيًا على مدار العامين الدراسيين الماضيينMAPالمشاركة في القراءة بقيت •

.أظهرت بعض المدارس الثانوية زيادات كبيرة(. 20/28)٪ 80العامة البالغ 

28

عبر الزمنالتحّول MAPمعدالت المشاركة في 


