
 مذكرة

 

 لجنة المدارس في بوسطن   إلى:
 

 (DWC) لشئون الصحة والعافية ورئيسة مشاركة لمجلس العافية باإلدارة التعليميةة مديرة اإلدارة التعليمية جيل كارتر، مساعد   من :

 (DWCورئيسة مشاركة لمجلس العافية باإلدارة التعليمية ) ةطبي ةدكتوراه في الطب ، مديرجينيفر لو،   
 

 ةالسيدة/ بريندا كاسيليوس، مديرة اإلدارة التعليمي   نسخة إلى:

 الموظفين كبيرةالسيدة/ ماري ديلمان،    

 مستشارة أولىالسيدة/ ميجان كوستيلو،    
 

 2021أغسطس  4األربعاء الموافق    التاريخ:
 

 ةاإلدارة التعليميسياسة العافية في حول  2020-2019التقرير السنوي في العام الدراسي    رد:
 

في عام  بين التقييم السنوي النوعي والتناوب؛ سنويًا (BPSسياسة العافية في اإلدارة التعليمية )تقييم االمتثال ل (DWCمجلس العافية باإلدارة التعليمية )يجب على 

 . يحتوي التقرير الكمي المرفق على ما يلي:في عام آخر والكمي
 

 والطرق المتبعة في التقرير.معلومات أساسية، والغرض،  ●

؛ ومتطلبات عافيةلالمقاييس الُمستخدمة على مستوى اإلدارة التعليمية والمستوى المدرسي في تقييم تنفيذ كل مجال من مجاالت العافية الثمانية في سياسة ا ●

 .2020-2019في العام الدراسي وفي المدارس اإلدارة التعليمية في وشروط مجالس العافية 

، ومن قاعدة البيانات (YRBS) 2019في لشباب لدى االسلوكيات الخطرة رأس مقاييس صحة الطالب والسلوكيات الصحية من استطالع  ●

(SNAPNurse) ، 2020في  المناخ المدرسيواستطالع رأي. 

الصحة و)مثال: السمنة، والصحة الجنسية، والربو،  األكاديميالسياسة والمعوقات الصحية األساسية أمام تحقيق النجاح تنفيذ التثقدم الُمحرز في مناقشة حول  ●

 (.السلوكية والعقلية

 .(BPSالعافية في اإلدارة التعليمية )تنفيذ سياسة لمواصلة وتحسين توصيات  ●
 

، وكيف سنتوسع 19-تحديات جائحة فيروس كوفيدمن األهمية بمكان أن نفحص وندرس بتمعن كيف أبلينا في التزامنا بسياسات العافية وممارساتها، وكيف تعاملنا مع 

 واجهنا فيه أزمة صحة ادراسيً  اعامً ؛ وذلك بعدما عشنا في اإلجراءات الفعالة من أجل مساعدة مدارسنا على العودة والتعافي وإعادة تخيل طريقًا أفضل للمضي قدًما

( إنجازات كبيرة حتى تاريخه في جميع مجاالت السياسة، وعملت BPSلتابعة لإلدارة التعليمية )حققت الدوائر ا. عامة عالمية أثرت تأثيًرا هائالً في مجتمعنا المحلي

وفي  تحتيةكانت هناك استثمارات في تحسين البنية ال. بث الحياة في سياسة اإلدارة التعليمية وتطبيقها في مبانيها المدرسيةالمدارس من خالل مجالس العافية فيها على 

. (Whole-Child Instruction)لألطفال زيادة عدد الموظفين لتوفير خدمات الدعم؛ وحان الوقت اآلن لكي تستثمر اإلدارة التعليمية في منهجية التعليم الشامل 

الصحية  ، وزيادة تقديم التعليم االجتماعي العاطفي من خالل التربيةعلى المهارات ةمع المعايير وقائم ةمتوافق ةصحيتربية تقديم إدارتنا التعليمية ن يجب علينا تحسي

أعمال تنسيق مختلف ( والمدارس BPSكيف توجه صحة طالب اإلدارة التعليمية )يوضح هذا التقرير . أخرىفي مجاالت أكاديمية وإدراجه والتربية البدنية والفنون 

ن تواصل أيجب علينا ضمان . لتوفير الدعم للمدارس والدعم المباشر للطالب -التابعة لإلدارة التعليمية-متعددة التي تقوم بها الدوائر والمكاتب المجاالت السياسة 

 م.جميعه األطفالوالمدرسة بأكملها والمجتمع بأكمله يضم قائم على اإلنصاف شامل نهج عبر اتباع ماإلدارة التعليمية إزالة العوائق الصحية غير األكاديمية 
 

ثانوي بوالية تقديمه إلى دائرة التعليم االبتدائي والو ،سمديرة اإلدارة التعليمية ولجنة المدارعلى هذا التقرير السنوي عرض وفقًا للقانون الفيدرالي وقانون الوالية يجب 

ويُتاح . خدمات الغذاء والتغذيةلكجزء من المراجعة اإلدراية  2021في خريف ( DESEالتقرير إلى دائرة )يُرسل وإتاحته للجمهور العام. ، (DESE) ماساتشوستس

ومجالس أولياء األمور على  (DWCالعافية باإلدارة التعليمية )اجتماعات مجلس و، (BPSالتقرير للجمهور العام من خالل الموقع اإللكتروني لإلدارة التعليمية )

 مستوى اإلدارة التعليمية.


