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 ال ❑  نعم  ❑ Xأداة تخطيط المساواة العرقية؟  استخدام  هل تم

 
, و REPTMassCore 1/30 ,3/5 ,3/21 ,4/9 )هنا:  REPT,ارتبط مع  REPTإذا كانت اإلجابة بنعم، أدخل تاريخ )تواريخ( اجتماعات 

5/5/20) 
 وتحليلها. REPT، نخطط لالجتماع بشكل دوري لتحديث بيانات 2020لعام  MassCore REPTباإلضافة إلى  

 ال ❑  نعم  ❑ Xي شعبة المساواة واالستراتيجية وفجوات الفرص بمراجعة هذا البيان؟ هل قام عضو ف

 

أقسام أداة تخطيط المساواة العرقية الخاصة 
 بمدارس بوسطن العامة

 الملخص/المبررات

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

التباينات؟ من قاد في ذلك في القضاء على 
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(؟

للبدء كمتطلب تخرج لصف مدارس  2021من قبل لجنة المدرسة في مايو  MassCoreاسة تم اعتماد سي
 . من خالل اعتماد هذا التوقع، فإن مدارس بوسطن العامة سوف:2026بوسطن العامة لعام 

 تقوم بمواءمة متطلبات التخرج عبر المنطقة لجميع الطالب -
 ي يجب إكمالها للتخرجتوفير الوضوح لجميع الطالب واألسر بشأن الدورات الت  -
 للطالب من الفئات السكانية المهمشة تاريخيا   MassCoreزيادة معدالت إتمام  -
 زيادة الصرامة في جميع المدارس -
 إعادة تعيين التوقعات بأن جميع الطالب يتخرجون مستعدين للكلية والوظيفة والحياة -

 
 المنطقة تكون صارمة ومستدامة ثقافي ا. طور سيوفر تنفيذ السياسة دورات دراسية متسقة ومتطلبات تخرج عبر
من األشخاص الملونين(، بقيادة المشرف  ٪50فريق متعدد األقسام ومتنوع جنسي ا وعرقي ا اقتراح السياسة هذا )

المساعد للتعلم األكاديمي والمهني كريستين الندري. أشرك الفريق جميع قادة المدارس الثانوية في جميع أنحاء 
 ، ومجموعات المجتمع.(BSACلمجلس االستشاري للطالب في بوسطن )المنطقة، وا

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

 اإلستراتيجية للمنطقة التعليمية؟

-  (C1، C2) 

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

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

إلى تخصيص موارد ودعم محدد لسد  2021ستؤدي التحليالت الفردية للمدارس التي سيتم إجراؤها في ديسمبر  
 والوصول الكامل. MassCoreالفجوة بين توفير كل مدرسة حالي ا للدورات المتوافقة مع 

 
 ي تمت مراجعتها في صياغة مقترح السياسة ما يلي:تضمنت البيانات الت

على مستوى الوالية مصنفة حسب العرق والمدرسة  MassCoreإن مدارس بوسطن العامة ومعدل إتمام  -
 ( وحالة التعليم الخاص والحالة االجتماعية واالقتصاديةELوحالة متعلم اللغة اإلنجليزية )

 عروض الدورة الحالية في كل مدرسة ثانوية -
 معدالت مدارس بوسطن العامة المصنفة والتخرج على مستوى الوالية -
 مراجعة عروض الدورة الحالية  -
 ردود الفعل من العائالت خالل جولة المشاركة المجتمعية للمشرف  -

 
عند مراجعة هذه البيانات، على مستوى المقاطعة والوالية، كان الشباب من السكان المهمشين تاريخي ا أقل احتماال  

قبل التخرج. كانت هناك تناقضات على مستوى المنطقة في  MassCoreشكل غير متناسب للوفاء بمتطلبات ب
، وكان من الصعب على عائالتنا وطالبنا التنقل فيها. أدى إكمال MassCoreكيفية تصنيف الدورات على أنها 

MassCore باشر على إمكانات كسب إلى تحسين قدرة الطالب على التخرج من برنامج جامعي أثر بشكل م
 حياتهم.

 

 مشاركة األشخاص المعنيين .4
َمن كان مشترك ا )العدد، والخصائص 

السكانية، والمناصب(، وكيف وماذا كان 
العائد من ذلك؟ ماذا قال الطالب/األسر 

ا بالمقترح/الجهد؟  األكثر تأثر 

سيركز مزيد من مشاركة الطالب واألسرة على طالب الصف الثامن الحاليين وعائالتهم أثناء استعدادهم لهذا  
 االنتقال.

 
لصياغة اقتراح السياسة والتحديث، استشرنا مجموعات أصحاب المصلحة التالية من رؤساء المدارس ومديري  

 المدارس:
 MassCore (2018-2019)جلسات مجموعة عمل  8 -
 ( مع جميع قادة المدارس الثانوية2019أغسطس ) 1جلسة معهد القيادة  -
 (2019اجتماعان تطوعيان مفتوحان لجميع مديري المدارس ) -
 (20-2019اجتماعات لمجتمع التعلم المهني لقادة المدارس الثانوية ) 4 -
 (2021اجتماع الفريق اإلقليمي لزعيم المدرسة الثانوية )مارس  -
 (21-2020دة تصميم المدارس الثانوية كل أسبوعين )اجتماعات قيادة إعا -

https://docs.google.com/document/d/1P9OC2X52O0YyPPRjuqWWshVrlHqSXiRiySECgeECjDM/edit
https://docs.google.com/document/d/1zmFUd2VKKd3eCHmHZ0sclbrV5L1Dr4G6q2HvL7Z2_sk/edit?usp=sharing
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وتضم قادة المدارس والمقاطعات  Mass Insightجلسات التفكير الجماعي التي تشارك في تيسيرها   -
 (2021)خريف 

 
بالمقارنة مع عروض الفصول الدراسية الحالية في  MassCoreركزت هذه المناقشات على متطلبات 

 MassCore؛ كيف يمكن لـ  MassCoreيحدث لتعديل الدورات لتلبية متطلبات المدارس. ما الذي يجب أن 
دعم الرؤية التعليمية الحالية للمدارس ؛ والشواغل المتعلقة بالتنفيذ. وشملت المواضيع الرئيسية التي ظهرت على 

ا غير ممول ؛ الحاجة إلى خطة لدعم الطال ب الذين تجاوزوا السطح ما يلي: ما إذا كانت المدارس ستمنح تفويض 
السن والقليل من االئتمان لمنع متطلبات التخرج الجديدة من أن تكون عقبة بدال  من أن تكون ميزة ؛ كيف ستدعم 

مدارس بوسطن العامة الطالب ذوي اإلعاقة بشكل فردي ؛ كيفية االستفادة من المهارات اللغوية لمتعلمي 
ظ كل مدرسة بهويتها مع استمرار تلبية متطلبات اإلنجليزية تجاه متطلبات التخرج ؛ وكيف ستحتف

MassCore. 
 

، ظهرت موضوعات تتعلق بعدم كفاية استعداد الطالب 2019خالل جولة المشاركة المجتمعية في خريف  
 المتخرجين للكلية والوظيفة والحياة. أرادت العائالت تجربة تعليمية رائعة في كل مدرسة ثانوية.

 

 المساواة العنصريةإستراتيجيات .  5
كيف يخفف هذا االقتراح / الجهد من           

الفوارق ويزيد من اإلنصاف العنصري 
وغيره من أشكال اإلنصاف؟ ما العواقب 

المحتملة غير المقصودة؟ ما اإلستراتيجيات 
 التكميلية التي سترتقي بالمساواة بشكٍل أكبر؟

 تفاوت بين المدارس حول متطلبات التخرج.الغرض األساسي من هذا العمل هو التخفيف من ال
 

 ستشمل استراتيجيات التنفيذ الرئيسية ما يلي: 
زيادة صرامة الدورة التدريبية والحلول المبتكرة لتوفير الوصول إلى االئتمانات، خاصة للطالب الذين   -

يواجهون حالي ا عوائق أمام التخرج ألنهم يتعلمون اللغة اإلنجليزية و / أو لديهم إعاقة. سيتعين على المكتب 
طالب الذين يحتاجون إلى أخذ المركزي وموظفي المدرسة تحسين تصميم وصول الطالب والوكالة. ال

ا ألن  دورات إضافية بسبب اإلعاقة أو حالة متعلم اللغة اإلنجليزية هم األكثر استفادة من هذا االقتراح. نظر 
المنطقة تنفذ توقعات جديدة للتخرج، فقد تتباطأ الزيادة السنوية الحالية في معدالت التخرج أو تستقر عند 

 إعادة المنطقة إلى المعايير.
توفير التطوير المهني والتحليل المستمر للبيانات في جميع مراحل النشر، ورصد بيانات التخرج المفصلة   -

 وبيانات االستعداد للكلية والوظيفي سنوي ا.
توسيع نطاق الوصول إلى فرص تحمل االئتمان في التعلم القائم على العمل والمشاريع من خالل إشراك  -

 الشركاء بعمق.
مدارس بوسطن العامة بأكمله في التركيز على خبرات التعلم الصارمة وذات الصلة واللغة إشراك مجتمع   -

والخبرات المشتركة عبر المدارس والكليات والوظيفة واالستعداد للحياة. ستكون البيانات المتعلقة بمعدالت 
شاركة رسة، وسيتم ماإلكمال وجودة التعليم مؤشرات رئيسية للتحسين على مستوى المنطقة التعليمية والمد

 المساءلة بين لجنة المدرسة واألكاديميين والمساءلة ومجالس مواقع المدرسة ومجالس اإلدارة.
خلق فرص للطالب متعددي اللغات والمتعلمين باللغة اإلنجليزية للحصول على رصيد من األصول اللغوية   -

 المكتسبة سابق ا من خالل عملية مشتركة ومنصفة.
في « وقت المقعد»عتماد نظير إتقانهم الواضح للمحتوى، على الرغم من عدم اكتسابهم منح الطالب اال -

 الدورة المطلوبة.
 تعزيز فرص التعلم خارج المدرسة لتوفير دفعة نحو الوصول إلى الدقة. -

 الميزانية والتنفيذ .6
ما مدى التأثير في الميزانية؟ كيف سيكفل 
 التنفيذ تحقيق جميع األهداف، وال سيما

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

 المساواة؟

من خالل التوظيف  MassCoreماليين دوالر سنوي ا للمساعدة في التنفيذ األولي لـ  10خصصت المنطقة 
ردية من خالل تقييم االحتياجات الفوالمساحة والمواد المرتبطة بهذه السياسة. سيتم تحديد التأثير على كل مدرسة 

 ومراجعة الميزانية. سيعكس فريق التنفيذ فريق التخطيط.  

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

إلى األشخاص المعنيين؟ َمن سيكون 
 المسؤول؟

ة ات مفصلة، بما في ذلك مقاييس الواليسيقدم فريق التنفيذ تقارير منتظمة إلى لجنة المدرسة باستخدام بيان
(MCAS).ومعدالت التخرج، ومعدالت الحضور، ومعالم ما بعد التخرج ، 

 

 

 

 

 


