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19-مقاييس الصحة العامة لفهم جائحة الكوفيد

الدكتورة جينيفر لو ، المدير الطبي ، هيئة الصحة العامة في بوسطن



19-زيارات قسم الطوارئ اليومية للكوفيد: 1المقياس رقم 

ما هو المقياس؟

في أقسام 19يساعدنا هذا المقياس على فهم التأثير العام الذي يحدثه كوفيد 

.ناقصهدفنا هو أن يظل هذا الرقم ثابتًا أو يت. الطوارئ في المستشفيات

الحالة الحالية

يوميًا19-زيارة لغرفة الطوارئ جراء الكوفيد174.9متوسط ●

(باللون األحمر)أيام أو أكثر من الزيادة عن األسبوع السابق 7:عتبة القلق●

1: عدد األيام المتتالية التي تزيد عن األسبوع السابق في نفس اليوم●



البالغين في مستشفيات بوسطن19-عدد مرضى كوفيد : 2المقياس رقم 

ما هو المقياس؟

ا في يساعدنا هذا المقياس في فهم عدد المرضى البالغين الموجودين حاليً 

.مستشفيات بوسطن

الحالة الحالية

المرضى البالغين في المستشفى في جميع أنحاء بوسطنمن 39

أو أكثر19-مريض كوفيد 200:عتبة القلق

0: 200عدد األيام المتتالية فوق 



احتلت النسبة المئوية ألسّرة العناية المركزة للبالغين غير المتزايدة: 3المقياس رقم 

ما هو المقياس؟

في يساعدنا هذا المقياس على فهم مدى اكتمال وحدات العناية المركزة للبالغين

لى البدء في مستشفى بوسطن ويشير إلى أن المستشفيات قد تحتاج أو قد تحتاج إ

٪ أو أقل من 85هدفنا هو احتواء . استخدام أسرة زيادة السرعة لرعاية المرضى

.أسّرة وحدة العناية المركزة للبالغين غير المتزايدة

الحالة الحالية

من أسرة وحدة العناية المركزة للبالغين بدون طفرة مشغولة88٪

.يام متتالية٪ أو أكثر من أسّرة وحدة العناية المركزة للبالغين غير المتزايدة يتم شغلها لمدة خمسة أ95:عتبة القلق

0: ٪95عدد األيام المتتالية أعلى من 



، تم تطعيمهم جزئيًا ، وتم تطعيمهم 19-سكان بوسطن الذين لديهم جرعة واحدة على األقل من لقاح الكوفيد

بالكامل
2021يوليو 27-2020ديسمبر  15

عدد سكان بوسطن النسبة المئوية إلجمالي

عدد سكان بوسطن

جرعة1ما ال يقل عن  456,586 67.2%

تم تلقيحهم جزئيًا 45,154 6.6%

تم تلقيحهم بالكامل 411,432 60.6%

اللقاحات



حسب العمر19-النسبة المئوية لألفراد الذين حصلوا على جرعة واحدة على األقل من لقاح الكوفيد



حسب العرق والجنسانية19-النسبة المئوية لألفراد الذين حصلوا على جرعة واحدة على األقل من لقاح الكوفيد



تم إعطاؤه حسب الحي19-األفراد الذين حصلوا على جرعة واحدة على األقل من لقاح الكوفيد



معدالت اللقاح مرتفعة في مدينة بوسطن بشكل عام ، خاصة في الفئات العمرية األعلى●

انخفاض خطر اإلصابة بأمراض خطيرة أو الوفاة لمن تم تطعيمهم●

على البنية التحتية للرعاية الصحية لتشكيل جهود استجابة المدينة19-زيادة التركيز على تأثير الكوفيد●

19-أفضل أداة للصحة العامة الالزمة إلنهاء جائحة الكوفيد19-ال يزال لقاح الكوفيد●

أين يجب أن نركز جهودنا؟●

هي أقل من المتوسط على مستوى المدينة15-12معدالت التطعيم في الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ○

تظل معدالت التطعيم في مجتمعات معينة أقل من المتوسط على مستوى المدينة○

02125-02121دورتشستر ■

02124-02122دورتشستر ■

ماتابان■

فينواي■

19-ملخص نشاط الكوفيد



قوية إلى مباني مدرستناعودة
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تسجيل الطالب لدينا
جهود التوعية والتسجيل●

الخدمات الشخصية والهاتفية بجميع اللغات التي تتحدث بها األسر○

معية التواصل المستمر مع الراديو والتلفزيون والصحف العرقية والمنظمات المجت○

مع سياج جغرافي iHeartRadioووسائل اإلعالم التقليدية واآلليات األحدث مثل 

مستهدف للعائالت في بوسطن

إعادة فتح مراكز الترحيب لدينا●

وليوأبوابهما للمواعيد خالل شهر يبدورشيستر وروزلينداليفتح مركز الترحيب○

دورشيستر، روزليندال، )جميع مراكز الترحيب األربعةأغسطس،2اعتباًرا من ○

مفتوحة للمواعيد وخدمات الحضور( روكسبري، شرق بوسطن

(يوليو26اعتباًرا من )2022-2021طالبًا في العام الدراسي 51929تم تسجيل ●

.من المتوقع مزيد من التسجيالت خالل شهر أغسطس○

مدارس بوسطن العامة

https://www.bostonpublicschools.org/welcomecenters
https://www.bostonpublicschools.org/welcomecenters
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الصحة واألمان
19-يداستراتيجيات التخفيف من الكوف

21/22لـ 

ضمان سالمة مجتمعنا

:يجب علينا

19-مراقبة أعراض مرض كوفيد ▫

طعيمها حتى لو تم ت)ارتداء أقنعة الوجه أثناء تواجدك في مباني المدرسة وفي الحافلة ▫

(بالكامل

التدريب على نظافة يديك بشكل جيد▫

ةاالستمرار في تنظيف المدرسة واتباع جداول التطهير واستراتيجيات التهوي▫

إرشاداتونراجعالعامةللصحةبوسطنلجنةمعكثبعننعملنحن

:أجلمناألمراضعلىالسيطرةمراكز

التباعد الجسدي▫

تجمعات الطالب والمقاعد المخصصة▫

للطالب والوصول إلى االختبار المجاني للموظفين19-اختبار الكوفيد▫

تتبع المخالطون▫

مناطق انتظار طبية▫

مدارس بوسطن العامة
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:استراتيجية التخفيف

19-لقاح الكوفيد

:ما نعرفه

يمكن أن .19-يعد التطعيم حاليًا االستراتيجية الرائدة للوقاية من الصحة العامة إلنهاء جائحة الكوفيد●

منهجية يساعد الترويج للتطعيم المدارس على العودة بأمان إلى التعلم الشخصي وكذلك األنشطة الال

.والرياضات

عاًما أو أكبر 12بأن يحصل كل شخص يبلغ من العمر ( CDC)يوصي مركز السيطرة على األمراض ●

.19-للمساعدة في الحماية من الكوفيد19-على تطعيم الكوفيد

النظر متاحة لجميع الذين يعيشون أو يعملون أو يدرسون في ماساتشوستس، بغض19-لقاحات الكوفيد●

عن حالة الهجرة

.19-من خطر انتشار الكوفيد19-يمكن أن تقلل لقاحات الكوفيد●

:يليبماالعامةبوسطنمدارستلتزم

توفير مواد التوعية باللقاحات لطالبنا وأسرنا وموظفينا●

طةتوفير معلومات حول عيادات اللقاحات المقامة في جميع أنحاء مدينة بوسطن والمجتمعات المحي●

استمرار التعاون مع مركز الصحة العامة لزيادة فرص عيادات التطعيم●

مدارس بوسطن العامة
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المرافق

مدارس بوسطن العامة

المغلقةاألماكنفيالهواءجودةمستشعرات

 .المنطقةأنحاءجميعفيالمغلقةاألماكنفيالهواءجودةمستشعراتتركيبيجري●
جودةعنالفعليالوقتفيتقاريرالمستشعراتهذهستوفر .يوليو 12فيالعملبدأ

الغرففيالهواء

الهواءتنقيةأجهزةفلتراستبدال

اآلنحتى.أشهرستةكلتغييرهايتمالتيالمواصفاتحسبالمرشحاتاستبداليتم●

ليتمالصحيحالمسارعلىالمشروع.مدرسة 36فيتنقيةجهاز 1529استبدالتم

.الطالبعودةقبلمنهاالنتهاء

MERV-13فلتراستبدال
.لألنظمةالدوريةالصيانةمنكجزءالمرشحاتاستبدالسيتم●
.



16

المرافق

مدارس بوسطن العامة

الصيفيالتنظيف

استكمالعلىالعامةبوسطنلمدارسالتابعةالحراسةأطقمتعمل●

تكتملحتىالصحيحالطريقعلىتسيروهيللمبانيالصحيالصرف

.الطالبعودة

الصحيالصرفمحطات

والفصولالممراتفيالصحيالصرفمحطاتلديهاالمدارس●

.لالستبدالالمخزونفيوفيرةإمداداتمعالدراسية

الشخصيةالحمايةمعدات

.أغسطسفيالمدارسإلىالشخصيةالوقايةمعداتتسليمسيتم●



17 مدارس بوسطن العامةالمواصالت

:والحافالتالتوجيهمهام

البريدعبرالمرسلةالحافالتمهامللحافلةالمؤهلينالطالبجميعسيتلقى .للحافالتالنِشطالتوجيه●

.أغسطسشهرمناألخيراألسبوعفياإللكترونيوالبريد
بناالخاصةالدعمبوابةعلىأخرىوطلباتالنقل،وإعادةالبديلة،النقلوسائلتقديميمكن●

للطرقالجافةالمساراتالسائقونسيكملالمدرسة،فيالدراسةبدءقبل●

على 11إلى 7منالصفوففيالمؤهلينللطالب MBTAتصاريحتوزيعسيتم:MBTAتصاريح

.المدرسةبدءقبلالمدارس

:الحافالتشاشات

.للطالبالفرديالتعلملبرامجوفقًايطلبونها،الذينالطالبلجميعالحافالتشاشاتتوفيرسيتم●
فإنناذلك،ومع .الصيففصلخاللالمرشحينومتابعةالحافالتمراقبيتوظيفعلىبنشاطنعمل●

.الخريفهذاجديًداموظفًا 150تعيينفيالمتمثلهدفنامنأقلحاليًا
.الخريففيالتوظيفمشاكلبعضنتوقعالنقص،هذابسبب●

 .الخريفهذاالحافالتفيأقنعةارتداءالطالبمنسيُطلب:للحافالتوالسالمةالصحةبروتوكوالت
.اليومفيواحدةمرةالحافالتتطهيرسيتم

https://bostonpublicschoolshelp.freshdesk.com/support/tickets/new
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التكنولوجيا
فجوة تمويل فيدرالي للمساعدة في سد ال-صندوق االتصال في حاالت الطوارئ ▫

الرقمية

تقدم مدارس بوسطن العامة طلبًا للحصول على أجهزة ▪

Chromebook إضافية ألخذها إلى المنزل باإلضافة إلى أجهزة

كمبيوتر محمولة للمعلمين

Comcastاستمرار دعم النقاط الفعالة وقسائم ▫

دوالًرا شهريًا للنطاق 50يوفر برنامج مزايا النطاق العريض في حاالت الطوارئ ▫

العريض المنزلي لجميع عائالت مدارس بوسطن العامة

زء من استمر في دعم العديد من األدوات التي تم تبنيها خالل جائحة الكوفيد وكج▫

و Lexia: استثماراتنا في صندوق إغاثة المدارس االبتدائية والثانوية

TalkingPoints وNearpod وSeeSaw

مدارس بوسطن العامة
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خدمات الغذاء والتغذية

المدرسيةوالتغذيةالغذاءخدماتإلىالعودة

وأسرنالطالبناالخدمةاستمرارية▫

(موقعًا 80)الكافيترياتجميعفيالطهيإلىالعودة▪
(موقعًا 34) My Wayمقاهيطرح▪
والمزيدخاصةوصلصاتالصنعمحليوكعكنباتيةبوصفاتالقائمةعناصرتتميز-جديد▪

المحليةوالبيتزاالطازجةالمنتجاتلتوفيرالمحليةوالمزارعالشركاتمعالشراكاتبناء▪

لمواقعناواألسماكوالحبوب

وثقافاتهمالطالبتفضيالتلدمجواختبارهاالوصفاتتطويراستمرار▪

المدرسةفيالشيفبرنامج-جديد▪

واإلجراءاتوالسياساتوالقوائمالسالمةبروتوكوالتعلىالموظفينتدريب▪

البقالةوتوزيعمسائيلتوفيرالتحضير▪

التحديات▫

التوظيف▪

االحتفاظ /التوظيفعلىركز▫

العملياتعلىتؤثرالتيالشواغرمعدالتارتفاع▫

البقالةموادإلىوالوصولالمشتريات▪

مدارس بوسطن العامة
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األلعاب الرياضية

مدارس بوسطن العامة

العاديةالتقويميةالسنةإلىالعودة

(12-9)المدارسبينالقوىألعاب●
-أغسطس 20)الخريف○ (نوفمبر 25
-نوفمبر 29)الشتاء○ (مارس 19
-مارس 21)الربيع○ (يونيو 19

(8-6)المتوسطةالمدارسفيالقوىألعاب●
(12-األطفالرياض)الموحدةالرياضات /الخاصاألولمبياد●

البدنيالنشاط /الصيفيةالمشاركة

(طالبة 190 /مواقع 5)للفتياتالطائرةالكرةعيادات●
الطلقالهواءفيوالتكيّفالقوة●

والسالمةالصحةإرشادات /الخريففيالقوىألعاب

الداخليةاألنشطةجميعأثناءاألقنعةارتداءيلزم●

اإلضافيالرياضيالتوجيهتطوير●

بينالمشتركةالرياضيةماساتشوستسرابطةإرشاداتأحدثنتبعسوف●

للواليةالطالب



قيادة النجاح األكاديمي والعافية لمواجهة اللحظة:االستعادة
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أكاديميون

مدارس بوسطن العامة

:واألسرللطالبدعمأفضللتقديمالفوريةاالستثماراتبعض :االستعادة
اإلنجليزيةاللغةمتعلميعلىالواضحالتركيزمعاإلنجليزيةاللغةلمتعلميللتدخلقويدعمتقديم●

.اإلعاقةذوي
اإلعاقةذويلطالبناالجودةعاليةتعويضيةخدماتضمان●

الروضةقبلماالتعليموخياراتفرصتوسيع●

اإلعاقةذويواألطفالاإلنجليزيةاللغةلمتعلميخاصبشكلالرقميةاألميةمحومنصاتاستخدم●

سرعةلدعمفرديةخططووضعاإلنجليزيةاللغةمهاراتتنميةلمستوياتاإلنجليزيةطالببتقييمقم●

التعلم

الروضةقبلمالمرحلةالمنصفاألميةمحوعلىتركزالمنطقةمستوىعلىقويةأولويةإطالق●

عشرالثانيالصفوحتى

جديداجتماعيعامل 100وجديًداعائليًااتصاالً  74مناستفد●

الطالبوتعافياألكاديميةاألولوياتعلىيركزونالذينللمعلمينالجودةعاليمهنيتعليمتقديم●

بوسطنمدارستصبحأنأجلمنالظروفوخلقاالستثماراتتصورأعدمستقبلنا،لقفز

:وأفضلأقوىالعامة
العامةبوسطنلمدارساألكاديمياإلطارتطوير●

المرافققراراتيقوداألكاديمياإلطارأنمنالتأّكد●

MassCoreوتنفيذالمنسقالنظامتصميمإعادةجهودقيادة●



األولويات األكاديمية

:1األولوية 
ل تطبيق محو األمية المتكافئ عبر صف ما قب

الروضة وحتى الصف الثاني عشر، وخاصة 

ة بالنسبة لمتعلمي اإلنجليزية ومدارس الرعاي

االجتماعية

:2األولوية 
ع هياكل الفريق لدعم تنفيذ محو األمية المنصف م

زية التركيز الشديد على دعم وخدمات متعلمي اإلنجلي

واألطفال ذوي اإلعاقة

:3األولوية 
أداة مالحظات وتعليقات )* CRIOPاستخدم

ادل لضمان التنفيذ الع( قائمة على اإلنصاف

لممارسات محو األمية وخاصة بالنسبة 

لمتعلمي اللغة اإلنجليزية واألطفال ذوي 

اإلعاقة

األولويات؟لتنفيذالمدارسالمركزيالمكتبسيدعمكيف

التعليميةاألولوياتعلىالتركيزمعالتخيلوإعادةوالتعافيللعودةالصيفيالمؤتمروتنفيذتخطيط●

المنصفاألميةمحوتعليمحولالمركزيالمكتبفيالتعلمجلساتودعمتقديم●

العادلةاألميةمحومساروحداتإطالق●

المهنيينللمساعدينالمنصفاألميةمحوحولمهنيةتعليميةدوراتتقديم●

التحوللمدربيالمهنيالتعلموعقدتطوير●

العائالتمعالعادلةاألميةمحودوراتتصميم●
ثقافيًاالمستجيبةالتعليماتمراقبةبروتوكول *
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دعم الطالب
تعلق أجرى رئيس دعم الطالب والفريق عملية مكثفة لمشاركة المجتمع للحصول على مدخالت فيما ي

:تشمل النتائج.برمجيات المصدر المفتوح/ المائدة المستديرة إلصالح الشرطة بتأثير عرض

مدارس بوسطن العامة المشاركة في الخطة االستراتيجية

:تقوية العالقات المجتمعية●
.السالمةخدماتمكتبقبلمنوالمساءلةالشفافيةاستعادةلإلصالحوفهمهالمجتمعإدراكرفعتعكسإيجابيةفكرةإنشاء

المجتمعمشاركةستدعموالتيسهولةأكثرصورةلخلقالموحدوالزياالسمتحديث

:االرتباط●
منالعديدحضر .بوسطنفيحيًا 11عبرالمدرسيةالزياراتخاللالمصلحةأصحابالسالمةخدماتمكتبأشرك

.االجتماعيالتواصلوسائلعلىحماسيًادعًماتلقى .المجتمعأفرادمناآلالفمعوتفاعلالمجتمعيةاالجتماعات
:تحسين العمليات●

لتحسينمكرسواالمتثالالموثوقيةوزيادة BAPERNالراديونظامتثبيتطريقعنالالسلكيةاالتصاالتتحسين

منالمراحلوتضمإعداديةمدرسة 16وثانويةمدرسة 23لـمخصصالمهنيوالتطويرالموظفينتدريب

الموظفونيقوم .والفصلالصفية،واالنتقاالتالمدرسة،إلىاآلمنالوصولضمان .8الصف-األطفالرياض

موقعًا 32فيالتغطيةدعمتوفير .الموقعلطلبواالستجابةيومكلاستباقيبشكلالمدارسبزيارةالمتنقلون

.رياضيةلعبة 130والطعاملخدمات

https://docs.google.com/presentation/d/1qxHrXHIuAnnYJmLurLxgGEjtuFexAS4rftG7QnPlOG4/edit#slide=id.gd574b8e1e6_0_5

