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 تقرير مجلس مدارس المدينة الكبرى حول التعليم الخاص    رد على: 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

يات الواردة  ، بتلخيص النتائج والتوص(CGCS، المدير التنفيذي لمجلس مدارس المدينة العظيمة )Ray Hartالليلة، سيقوم 

بناء نظام موحد لتقديم الخدمة: التعليم الشامل الذي يعمل على تحسين النتائج حول التعليم الخاص: "  CGCSفي تقرير 

 هذا التقرير مطلوب كجزء من خطة التحسين النظامي. للطالب ذوي اإلعاقة وغير ذوي اإلعاقة. " 

 

. تشمل التوصيات CGCSوالمجاالت العشرة للتوصيات الواردة من سيغطي العرض التقديمي بعض نقاط البيانات الرئيسية  

 ما يلي:

 

 تحسين اتساق ومالءمة اإلحاالت والتقييمات وقرارات األهلية للتعليم الخاص.   .1

 الممول اتحاديًا. MTSSومركز  DESEيتوافق مع المعلومات الواردة من  MTSSإنشاء وتنفيذ إطار  .2

إجراء محادثات مركزة على المستويات المركزية واإلقليمية والمدرسية حول إنجازات الطالب ذوي اإلعاقة و    .3

ELSwD .ووضع مؤشرات أداء رئيسية مع أهداف يمكن على أساسها قياس النمو سنويًا 

في   BPSاستخدام مؤشرات األداء الرئيسية بما يتماشى مع فئات التقارير الفيدرالية وأهداف الوالية لتقييم نمو  .4

تحقيق األهداف وإضافة مجموعات فرعية من مؤشرات األداء الرئيسية لتحديد / معالجة البيانات الخارجية التي  

 تتطلب االنتباه. 

، بما في ذلك الوصول إلى تعليم اللغة  ELSwDص وتحسين التدريس لـ بشكل كبير للتعليم الخا ELتحسين تحديد  .5

 األم.

 تكوين ودعم التعليم الخاصة  .6

i.   إنشاء رؤية واسعة للممارسات الشاملة ونظام موحد لتقديم الخدمة يكون مستجيبًا ثقافيًا / مناسبًا لغويًا وقويًا

من غير ذوي اإلعاقة في فصول التعليم   للتعلم مع أقرانهم SwDsومرنًا بدرجة كافية لمجموعة أكبر من 

 العام على فترات زمنية متفاوتة. 

ii.   التخطيط والتنفيذ الشامل على مراحل: لمعالجة تعقيد االنتقال إلى الممارسات الشاملة والنظام الموحد

في   لتقديم الخدمات الذي يقوم عليه التعليم الشامل، من الضروري اتباع نهج التخطيط والتنفيذ على مراحل

 المدرسة. 

iii.  مدارسMcKinley  واالهتمام بمدرسةODU ضمان أن جميع الطالب الذين يعانون من إعاقات :

لديهم أسبابهم التربوية  BPSعاطفية والذين يتلقون تعليمهم في مدارس منفصلة داخل / خارج مدارس 



قيهم دعم أنشطة مجموعة  وأنه لم يتم تحديدهم على أسس من التحيز العرقي / اإلثني، وكذلك التأكد من تل

 المعّجلة.  McKinleyعمل 

في عدد صغير من  SwDsيُطلب من لجنة المدارس والمشرفين االلتزام والعمل على تقليص النسبة المرتفعة من  .7

الذين يتلقون التعليم / الدعم الضروري لتلبية  SwDsالمدارس واالنتقال إلى نسب تسجيل متساوية للطالب 

 احتياجاتهم. 

وقعات للتعاون بين اإلدارات والتفاعالت التعاونية مع المدارس ومشرفي المدارس، والنظر في التوصيات وضع ت  .8

 .COSEsللمدارس و OSE، وتعزيز دعم OSEالخاصة بتنظيم 

وضع توقعات لالستقاللية المكتسبة، ومراقبة هذه التوقعات وغيرها، ومحاسبة المتورطين في عدم تلبية التوقعات  .9

ي كل من المدرسة والمكتب المركزي. تطبيق مقاييس الُمساءلة لألداء متى توفّر إشعار بالتوقعات وكذلك المنشودة ف

 التدريب باإلضافة إلى الموارد المادية / الملموسة للتنفيذ.

 االستعانة بفريق شريك خبير لدعم التنفيذ. .10

 

( ADاستثمرنا في استقدام مدراء مساعدين إضافيين )بدأت المنطقة بعض هذا العمل بالفعل. في بداية هذا العام الدراسي، 

لديهم خبرة خاصة باإلعاقة.  يقدم هؤالء األفراد الدعم والمعرفة لموظفي المدرسة لتحسين الدعم للطالب الذين يعانون من 

التي نتوقع صعوبات تعلم معينة، وقصور عاطفي وذهني. باإلضافة إلى ذلك، ستدعم اإلعالنات ممارسات اإلحالة المناسبة 

أنها ستعالج التحديد المفرط للمتعلمين متعددي اللغات والتمثيل غير المتناسب للفتيان السود والالتينيين في مواضع منفصلة إلى  

 حد كبير.  

 

واألكاديميين حاليًا على مراجعة معدالت اإلحالة العالية للتعليم الخاص، خاصة للطالب في مرحلة الطفولة   OSEتعمل فرق 

بكرة لدينا وتصميم دعم شامل للمعلمين وقادة المدارس للسماح لمزيد من المتعلمين األوائل بالتعليم في بيئة أقل تقييًدا.  الم

التعلم المهني مع التركيز على زيادة استمرارية خيارات الخدمة، وتعزيز النتائج  OSEباإلضافة إلى هذا العمل، يوفر مكتب 

 نا متعددي اللغات من ذوي اإلعاقة( وتقليل عدم االمتثال للوائح التعليم الخاص. للطالب ذوي اإلعاقة )خاصة طالب

 

لقد تعمدنا أيًضا معرفة كيفية دعم هذا العمل من خالل نموذج شبكة المدارس اإلقليمية. يقوم مدراء مساعدي التعليم الخاص  

ي المدارس لدينا، لتقديم مالحظات تعليمية مباشرة  لدينا "بجوالت تعليمية" مع قادة المدارس والقادة اإلقليميين، مثل مدير

( وكذلك مكتب  OMMEواالمتثال وللتعلم كفريق واحد. باإلضافة إلى ذلك، تقوم مكاتب التعليم متعدد اللغات ومتعدد الثقافات )

شتركة ذات ( بإنشاء أنظمة وهياكل مستمرة لدعم التعاون بين المكاتب، بما في ذلك المناصب المOSEالتعليم الخاص )

 الخبرة في كل من التعليم الخاص ومتعدد اللغات.  

 

باإلضافة إلى ذلك، اتخذت المنطقة خطوات متعددة من أجل معالجة المخاوف المتعلقة بالشمول. خالل الجولة األخيرة من  

 ارسات الشاملة: ( إلنشاء ما يلي فيما يتعلق بالممBTUمفاوضات العقد، عقدنا شراكة مع اتحاد المعلمين في بوسطن )

 رؤية مشتركة للشمول ●

 مجموعة عمل إنفاذ الشمول، التي ستوفر المراقبة واإلشراف   ●

 ( لدعم تخطيط التعليم الشامل الخاص بالمدرسة IPTفرق تخطيط الشمول في المدرسة )  ●

القائم على المدرسة وتنسيق   IPT، والذي سيدعم BTU / BPSإنشاء رابطة الشمول، وهو منصب مشترك بين   ●

 المنطقة.

 

مليون دوالر   11.5مليون دوالر لغرض الشمول باإلضافة إلى   6.2بقيمة  ESSERالتزمت المنطقة بتمويل استثمارات  

 اإلضافية التي ستذهب مباشرة إلى المدارس لدعم الشمول.     ESSERفي أموال 

 



خالل العام الماضي.  يتم تدريب جميع أعضاء الفريق اإلقليمي  MTSSأخيًرا، قاد فريق األكاديميين لدينا أعمال تخطيط 

على وجه التحديد لتخطيط التدخالت.   MAPكما أن جميع الموظفين يستخدمون اختبار طالقة  DCAPعلى كيفية استخدام 

جتماعيين وعلماء النفس بينما نتطلع إلى زيادة مستوى الصحة السلوكية والدعم  لقد قمنا باستثمارات كبيرة في األخصائيين اال

 رفيع المستوى والذي سينسق ويقود هذا العمل عبر المنطقة. MTSSالعاطفي االجتماعي.  نحن بصدد نشر منصب 

 

سيقدم فريق المنطقة  للجنة المدارس فهًما لهذه التوصيات من شريك خارجي.  CGCSسيوفر العرض التقديمي الليلة من  

 التعليمية في اجتماع الحق للجنة المدرسة حول العمل الجاري حاليًا وخطة تنفيذ المقاطعة للتوصيات الواردة في التقرير.

 

على   BPSوإتاحتها على موقع  DESEسيتم تقديم التقرير والشرائح إلى  

www.bostonpublicschools.org/strategicprogress. 


