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تحديث التنفيذ: خطة التحسين النظامي

2022أغسطس،  10

Monica Hogan،يذهامساعدة المشرف في استراتيجية البيانات وتنف

J.J. Muñoz،القائم بأعمال المشرف
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خطة التحسين النظامي

النظاميالتحسينعلىسنواتالثالثخطةركزت●

:المساءلةمتطلبات●
بوسطنومدينة BPSو DESEبينشهريةاجتماعات○

المدرسةللجنةمنتظمةتحديثات○

األكاديميون العمليات البيانات مشروع

Kaleidoscope*
*إطار إدارة األداء

لتعليم لذوي 

االحتياجات 

الخاصة

متعلمو اللغة 
اإلنجليزية

تحول المدراس سالمة الطالب وسائل النقل المرافق

.العمللدعمالفريقأعضاءمنالعديدإلىباإلضافةفريقبقائدالتركيزمجاالتمنمجالكليحظى●
.الوصوللتسجيلأسبوعيًاالفرقتجتمع●
.جماعيةكمجموعةبانتظامالفريققادةسيجتمع●

.ةولكن ليس على نفس المستوى من المواعيد النهائية وااللتزامات مثل مجاالت التركيز الرئيسية السبع BPSسوف يتطلبون دعًما من .DESEكمبادرات تقودها SIPوإطار إدارة األداء في Kaleidoscopeيتم تضمين *

رابط االنتقال إلى خطة التحسين النظامي

https://drive.google.com/file/d/10U8VZXbEYbq02ITmp__CDjVTpMOx0Oxu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10U8VZXbEYbq02ITmp__CDjVTpMOx0Oxu/view?usp=sharing
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قادة الفريق

Indira Alvarez

رئيس العمليات

Apryl Clarkson

المدير التنفيذي األول المؤقت، مكتب البيانات

والمساءلة

Farah Assiraj

نائب المدير األكاديمي

،مساعد المشرف OMME

Delavern Stanislaus

،مدير النقل

Lauren Viviani

المشرف المساعد المؤقت للتعليم الخاص

Denise Snyder

القائم بأعمال رئيس قسم األسرة والمشاركة 

المجتمعية

Neva Coakley-Grice

رئيس دعم الطالب

Mark Racine

رئيس مكتب المعلومات

Brain Forde

المدير التنفيذي إلدارة المرافق



4

أعضاء الفريق

األكاديميون

لتعليم لذوي االحتياجات 

الخاصة

Lauren Viviani،OSE
Cassandra Clark-Crichlow،OSE
Ethan d’Ablemont Burnes،OSE

Kristen McCosh،مجلس المدينة

Kiersten Sullivan،OSE
Michelle Tran،OSE

متعلمو اللغة اإلنجليزية Farah Assiraj،OMME
Ignacio Chaparro،OMME

Ethan d’Ablemont Burnes،OSE
Faye Karp،OMME

Lauren Viviani،OSE

تحول المدراس Mike Sabin، (8/15ابتداًء من )برنامج تحويل المدارس

Natalie Ake،مشرفو المدارس

Blair Dawkins،الميزانية

Mary Driscoll،مشرفو المدارس

Christina Scarlatos،ODA

العمليات

سالمة الطالب Neva Coakley-Grice،خدمات دعم وسالمة الطالب
Denise Snyder،OFCA

Sebastian Derian،OLA
Mike Firestone،مجلس المدينة

Rufus Faulk،مجلس المدينة

Carolyn MacNeil،OFCA
Lisa Maki،OLA

Becky Shuster،المساواة

وسائل النقل Del Stanislaus،DOT
Jackie Hayes،DOT

Teresa Neff-Webster،العمليات

Dan Rosengard،DOT
Shanda Williams،DOT

Emanuel Zanzerkia،DOT

المرافق Indy Alvarez،العمليات
Brian Forde،المرافق

Morgan McDaniel،مجلس المدينة

Teresa Neff-Webster،العمليات

Tali Robbins،مجلس المدينة

Amy Shan،العمليات

البيانات Apryl Clarkson،ODA
Mark Racine،OIIT

Kevin Arias،OIIT
Adriana Heady،OHC

Elena Lanin،ODA
Lauren Meissner،ODA

Niamh O’Donoghue،OHC
Kyle Paczkowski،ODA

.تشير األسماء المكتوبة بخط مائل إلى قادة الفريق
.J.J. Muñozو Monica Hoganتجتمع الِفرق أسبوعيًا بواسطة
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التحسين النظامي

.ب الجذريةإن الخطة منوطة بتغيير طريقة عمل النظام ومعالجة األسبا. توشك خطة التحسين النظامي على تجاوز ما اتُّفق عليه من األهداف

تكنولوجيا المعلوماتعقد السائق

البشر

رأس المال

الطالب

المهمة

وصول الطالب في الوقت المحدد

وسائل النقل: مثال
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(BPS)أغسطس15الموعد النهائي بحلول 

عنصر من االتفاقية الحالة

سالمة الطالب

.الشروع في استخدام نظام ُمحسَّن وقوي إلدارة الشكاوى التي تِردنا من اآلباء واألوصياء واالستجابة لها وحلها قيد التقّدم

التكليف بإجراء تدقيق مستقل لسالمة الطالب والموظفين مكتمل

لتعليم لذوي االحتياجات الخاصة

.ليم الخاصسين خدمات التعتحإشراك كيان أو فريق من األفراد الذين يحظون بسجل حافل من النجاح في العمل في مناطق المدارس الحضرية والذين سيعملون بجد وإخالص على مكتمل

McKinleyنموذج مجموعة عمل مكتمل

.وذلك حتى تُشغل المناصب القيادية العليا DESEخطتها التي تتناول كيفية إنجاز المنطقة للعمل الموضح في هذا القسم إلى BPSستقّدم قيد التقّدم

.تطوير دليل سياسات وإجراءات محّدث بشأن التربية الخاصة قيد التقّدم

وسائل النقل

BPSإطالق تقييم تشخيصي لنظام النقل الحالي في مكتمل

المرافق

.مراجعة جميع مرافق دورة المياه المدرسية وتنفيذ خطة على مستوى المنطقة إلجراء التجديدات الالزمة قيد التقّدم

متعلمو اللغة اإلنجليزية

والوصول إلى تعليمات لتعليمات المناسبة،ع اتطوير نظام للتأكد من أن جميع متعلمي اللغة اإلنجليزية، بما في ذلك متعلمي اللغة اإلنجليزية من ذوي االحتياجات الخاصة، يتلقون جمي

قيد التقّدم  .محتوى الصف وإلى نظام لمراقبة التعليمات

اإلستراتيجية للمتعلمين متعددي اللغات لتشمل تعليم اللغة األم BPSإكمال خطة قيد التقّدم

مكتمل قيد التقّدم قلق طفيف قلق ُمِلح مطروح للنقاش
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(BPS)المواعيد النهائية القادمة

عنصر من االتفاقية الموعد النهائي الحالة

سالمة الطالب

PRSتعيين منسق لحل المشاكل لمعالجة شكاوى 8سبتمبر  قيد التقّدم

وسائل النقل

ونقابة سائقي الحافالت المدرسية BPSتنفيذ اإلصالحات التشغيلية التي تم التفاوض عليها بين .جاري قيد التقّدم

البيانات

نشر اإلجراءات المنقّحة لسحب الطالب التي تحدد ضوابط محددة 8سبتمبر  قيد التقّدم

تحول المدراس

.ةدمج عدد الخطط المطلوبة لمدارس التحول في خطة مدرسية واحدة جيدة وواضحة  وقوية وقائمة على األدلة؛ بُغية تحقيق التحسين في كل مدرس أكتوبر 1 قيد التقّدم

مكتمل قيد التقّدم قلق طفيف قلق ُمِلح مطروح للنقاش
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DESEالمواعيد النهائية ل

عنصر من االتفاقية الموعد النهائي

البيانات

وسيحصل على وصول كامل إلى جميع  BPSعلى أساس منتظم، وسنزوده بمساحة مكتبية في BPSلتحليل بيانات DESEيُعيّن مدقق مستقل من قبل

.عبر جميع الوظائف األكاديمية والتشغيلية BPSبيانات 15أغسطس 

حل الشكاوى

وقادة البناء، بحيث تكون مصممة خصيًصا لتلبية االحتياجات المحددة لـ BPSفي تقديم دورات تدريبية دورية للمكتب المركزي في DESEستبدأ

BPS،مع التركيز على فهم التوجيهات ضمن دليل إجراءات تقديم شكوىPRS الخاص بـDESE. 15أغسطس 

المرافق

الشخص الذي سيتفقد مرافق دورات المياه الطالبية DESEسوف تحدد 8سبتمبر 
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DESEاجتماعات مناقشة ردود الفعل مع

:األيام :ُمعّرف االجتماع

اإلثنين DESE McKinleyمجموعة عمل

الثالثاء DESEالتربية الخاصة في

الثالثاء DESEمتعلمي اللغة اإلنجليزية في

األربعاء DESEسالمة الطالب في

األربعاء DESEتحّول المدارس في

الخميس COBو BPSو DESEاالجتماع الشهري بين

الخميس DESEالمرافق في+ خدمات النقل 

الجمعة DESEبيانات

ت هذا يوضح الجدول أدناه االجتماعات التي عقد. فيما يتعلق بالبنود الواردة في خطة التحسين النظامي DESEنحن على اتصال منتظم مع موظفي

DESE .األسبوع، قبل المواعيد النهائية القادمة، لمراجعة النتائج وتلقي التعليقات من كبار موظفي
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األكاديميون

اللغاتمتعدديالمتعلمين●

الخاصةاالحتياجاتلذويلتعليم●

المدراستحول●
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ةمتعلمو اللغة اإلنجليزي

عنصر من االتفاقية تاريخ االستحقاق الحالة

اجات الخاصة، تطوير نظام للتأكد من أن جميع متعلمي اللغة اإلنجليزية، بما في ذلك متعلمي اللغة اإلنجليزية من ذوي االحتي

15أغسطس   .يتلقون جميع التعليمات المناسبة، والوصول إلى تعليمات محتوى الصف وإلى نظام لمراقبة التعليمات قيد التقّدم

:ذلكفيبمااللغات،متعدديالمتعلمينومراقبةالتعليميةللمنطقةالتعليميالنظاميحددللمشرفجديدتعميمأُنشئ●
:والمواردالتعليميةالتوقعات○

؛اإلعاقةوذوياللغاتمتعدديللمتعلمينالجودةعاليةالتعليميةوالموادالتوقعاتتحديد■

التيالدراسيةالفصولفيالحاليةالممارساتلتحسينالمدارسوقادةالدراسيةالفصولوموظفيللمدارسالمخصصةالمواردوتحديدتنظيم■

.اإلعاقةوذوياللغاتمتعدديالمتعلمينتخدم
:اللغاتمتعدديالمتعلمينتعليماتمراقبة○

؛ACCESSبرنامجفيالتقدممعاييريستوفوالمالذيناللغاتمتعدديللمتعلمين (ILPs)الفرديةالتعلمخططمراقبة■

التيالبرامجعبرالمحتوىوتعليم ESLلتعليمالمنطقةفياإلقليميالدعموفرقالمدارسقادةقبلمنالدراسيةالفصولمالحظاتإجراء■

.اللغاتمتعدديالمتعلمينتخدم
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ةمتعلمو اللغة اإلنجليزي

عنصر من االتفاقية تاريخ االستحقاق الحالة

اإلستراتيجية للمتعلمين متعددي اللغات لتشمل تعليم اللغة األم BPSإكمال خطة 15أغسطس  قيد التقّدم

:أولوياتخمساللغاتمتعدديللمتعلميناإلستراتيجية BPSخطةتحدد●
.والكتابةالقراءةعلىالقدرةمنوتمّكنهمالطالبتدعمالتياللغةثنائيةالبرامجتوسيع1.
.األماللغةذلكفيبماالمناسبينوالدعمالخدماتيتلقون (MLWD)اإلعاقةذوياللغاتمتعدديالمتعلمينجميعأنمنالتأكد2.
.اللغاتمتعدديللمتعلمينمخصصةبرمجةعبروالنتائجالتعليماتتحسين3.
إلىالوصولوإمكانيةالمطلوبةالخدماتعلىاللغاتمتعدديالمتعلمينحصولتضمنالتيالمساواةبعدسةمدعومةالطالبعلىترّكزأنظمةتطوير4.

.الفرص
الجامعياالستعدادنحوالبرامجخياراتفرصلزيادةالتعليموشركاء،(CBOs)المجتمعيةوالمنظماتوالمجتمعات،واألسر،الشباب،معالشراكة5.

والوظيفي

.أكتوبر 12بحلولالمدرسةلجنةإلىوتقديمهاالخطةمناالنتهاءقبلاإلستراتيجية،الخطةمسودةحولمجتمعيةمشاركةعمليةسنجري●
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ةلتعليم لذوي االحتياجات الخاص

عنصر من االتفاقية تاريخ االستحقاق الحالة

ن إشراك كيان أو فريق من األفراد الذين يحظون بسجل حافل من النجاح في العمل في مناطق المدارس الحضرية والذي

.سيعملون بجد وإخالص على تحسين خدمات التعليم الخاص
15أغسطس  مكتمل

عنصر من االتفاقية تاريخ االستحقاق الحالة

McKinleyنموذج مجموعة عمل 15أغسطس  مكتمل

:يليماالمراجعةستتضمن .الخاصللتعليممراجعةبإجراءالكبرىالمدينةمدارسمجلستكليفتم●
.ذلكإلىوماالتأديبي،الفصلوعملياتواإلنجاز،التناسب،وعدمالتعليمية،واإلعداداتالسكانية،التركيبةذلكفيبماالمنطقة،لبياناتمفّصلتحليل○
.المصلحةأصحابمعلالجتماعأيامثالثةوحتىيومينمدارعلىالممتدةالموقعفيالزيارة○
BPSبممارساتيتعلقفيماالتركيزومجموعاتالمنطقةاستجاباتمنالمعلوماتتقييم○
  .عاجلبشكلالخاصةالتربيةخدماتلتحسينالتوصياتيلخصتقريرتقديم○

شهريًاوستجتمعالشهرهذامنالحقوقتفياالجتماعالعملمجموعةستبدأ .العملمجموعةوعضويةهيكللتحديدتعاونيبشكل BPSو DESEعملت●

الماليةللسنةللمدينةالرأسماليةالخطةفيالمقترحةالمبانيلتجديداتاالحتياجاتتقييممرحلةوتوجيه McKinleyمدارستدخلفريقتوصياتتنفيذلمناقشة

23-27.
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ةلتعليم لذوي االحتياجات الخاص

عنصر من االتفاقية تاريخ االستحقاق الحالة

وذلك حتى تُشغل المناصب  DESEخطتها التي تتناول كيفية إنجاز المنطقة للعمل الموضح في هذا القسم إلى BPSستقّدم

.القيادية العليا
15أغسطس  قيد التقّدم

عنصر من االتفاقية تاريخ االستحقاق الحالة

.تطوير دليل سياسات وإجراءات محّدث بشأن التربية الخاصة 15أغسطس  قيد التقّدم

فيالخارجيينالمتعاقدينمنالدعمتتلقىكمااالنتقال،هذاخاللالرئيسيةالقيادةمناصبلتوليبالفعلقّوتهاعلىالعاِملينالموظفينبعض BPSحددت●

.المشرفانتقالمنكجزءالقيادةهيكلتحديدسيتم .االمتثالذلكفيبماالرئيسية،المجاالت

.خارجيمستشارقبلمنونُقّحالخاصالتعليموإجراءاتسياساتدليلِصيغ●
.العاممدارعلىإضافيةتدريبيةدوراتتوفيرمعأغسطس،شهرفيللمنطقةوالتشغيلياإلداريالتأسيسمنكجزءالمدرسةلموظفيالتدريبسيتوفر●
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تحول المدراس

 (QSP) :النوعيةالمدرسةخطةنموذجمراجعةتمت●
التعليميبتركيزهايتعلقفيماالمدرسةعملنظريةلتوضيحمنطقيًانموذًجاتستخدم○

.النظامعبرالتقدمبمراقبةللسماحالمشتركةالمقاييستحدد○
(PD)المهنيوالتطوير (CPT)المشتركالتخطيطوزمن،(ILT)التعليميةالقيادةلفريقاألهدافنطاقلتحديدقسًماتتضمن○

:التاليةاألولويات DESEلـالمنطقةأولوياتتحديدوثيقةتحدد●
العادلاألميةمحو○

ماسكور○

العاطفياالجتماعيالتعلم○

عنصر من االتفاقية تاريخ االستحقاق الحالة

قيق دمج عدد الخطط المطلوبة لمدارس التحول في خطة مدرسية واحدة جيدة وواضحة  وقوية وقائمة على األدلة؛ بُغية تح

.التحسين في كل مدرسة
أكتوبر 1 قيد التقّدم



16

العمليات

المرافق●

الطالبسالمة●

النقلوسائل●
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المرافق

عنصر من االتفاقية تاريخ االستحقاق الحالة

.مراجعة جميع مرافق دورة المياه المدرسية وتنفيذ خطة على مستوى المنطقة إلجراء التجديدات الالزمة 15أغسطس  قيد التقّدم

.طفيفةإصالحاتأوتجميليةتحديثاتأوكاملةتحديثاتإلىتحتاجالتيالمرافقوحّدجتالمياهدوراتمرافقلجميعأوليةمراجعةالمنطقةأجرت●
.العامهذاللتجديدات (REPT)العرقيةالمساواةتخطيطأداةباستخداممرفقًا 16تحديدتمالمراجعة،هذهبعد●
:يليمامرحلةكلوتشملمراحل،ثالثعلىالتجديداتتُجرى●

2023)يوليو- 2022يوليو(مدارس 5 :األولىالمرحلة○
2023)أغسطس- 2022نوفمبر(مدارس 6 :الثانيةالمرحلة○
)ديسمبر– 2023يناير(مدارس 5 :الثالثةالمرحلة○ 2023

.2023عامشتاءبحلولالتقييميكتملأنالمقررومنالمستقبليةبالتجديداتلإلبالغالمرافقلجميعشاملةمراجعةالمرافقحالةتقييمسيتضمن●

.تركز المنطقة على تسريع هذه الجداول الزمنية كلما أمكن ذلك. تم تمديد الجداول الزمنية لمراعاة عوامل الخطر، بسبب تحديات سلسلة التوريد وتوافر العقد *
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سالمة الطالب

:لمدارسمساعدةخطإنشاء● BPS
أغسطس 5فيبحلولرسميًاوسينطلق؛مايو 11فيالتجريبياإلطالقأُجري○

:الحجم●
1,132أغسطس 2ومايو 11بين○ واردةمكالمة:

نظاموهو،FreshDeskفيوالزياراتاإللكترونيالبريدورسائلالمكالماتتُسّجل●

تذكرةكلمتابعةوتوثيقبتتبعللموظفينيسمحتذاكر

عنصر من االتفاقية تاريخ االستحقاق الحالة

.االشروع في استخدام نظام ُمحسَّن وقوي إلدارة الشكاوى التي تِردنا من اآلباء واألوصياء واالستجابة لها وحله 15أغسطس  قيد التقّدم
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سالمة الطالب

عنصر من االتفاقية تاريخ االستحقاق الحالة

التكليف بإجراء تدقيق مستقل لسالمة الطالب والموظفين 15أغسطس  مكتمل

.قانونيوشريكومنسقمدير :PRSشكاوىعلىلإلشرافأعضاء 3منفريقًاالمنطقةتوّظف●
.سبتمبر 8بحلول PRSمنسقمنصبشغلعلىقادريننكونأنونتوقعالتوظيفعمليةخاللنتحركإننا●

عنصر من االتفاقية تاريخ االستحقاق الحالة

.BPSوالشكاوى التي تتلقاها PRSتعيين منسق لحل المشكالت يكون مكرًسا لمعالجة شكاوى 8سبتمبر  قيد التقّدم

:يليماالمراجعةستتضمن .الخريفهذامنالحقوقتفيوالموظفين،الطالبلسالمةتدقيقبإجراءالُكبرىالمدينةمدارسمجلستكليفتم●
.المنطقةفيوالموظفينالطالببسالمةالمتعلقةوالبياناتالمعلوماتمراجعة○
.مطلوبهوكمااإلضافيةالمعلوماتومراجعةوالقسمالمنطقةموظفيمعلالجتماعأيامأربعةلمدةالموقعفيزيارة○
.والموظفينالطالبسالمةفعاليةوتعزيزلتحسينطريقخارطةيحددتقريرتقديم○
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وسائل النقل

عنصر من االتفاقية تاريخ االستحقاق الحالة

BPSإطالق تقييم تشخيصي لنظام النقل الحالي في 15أغسطس  مكتمل

:يليماالتقييمسيشمل .الخريفهذامنالحقوقتفيالنقل،لنظامتشخيصيًاتقييًماالكبرىالمدينةمدارسمجلسسيُجري●
.المنطقةفيالنقلبعملياتالمتعلقةوالبياناتالمعلوماتمراجعة○
.مطلوبهوكمااإلضافيةالمعلوماتومراجعةوالقسمالمنطقةموظفيمعلالجتماعأيامأربعةلمدةالموقعفيزيارة○
.الطالبنقلعملياتفعاليةوتعزيزلتحسينالطريقخارطةيحددتقريرتقديم○



21

وسائل النقل

عنصر من االتفاقية تاريخ االستحقاق الحالة

ونقابة سائقي الحافالت المدرسية BPSتنفيذ اإلصالحات التشغيلية التي تم التفاوض عليها بين .جاري قيد التقّدم

:يعمل الفريق بنشاط على تنفيذ اإلصالحات التشغيلية التالية، وفقًا للعقد

شخصية بعد تقديم العطاء" عمليات تجريبية"طلب  نُفّذ، مع التركيز على المساءلة

تشديد العقوبات على الوصول المتأخر إلى العمل نُفّذ، مع التركيز على المساءلة

"بدون اتصال أو حضور"بأثر رجعي لتغطية حاالت الغياب  PTOالقضاء على استخدام نُفّذ، مع التركيز على المساءلة

من خالل تعديل فترة االختبار CDLتقليل الحواجز التي تحول دون تنفيذ برنامج التدريب ُمنفّذ

يوًما إضافية، شريطة الموافقة عليها15+ يوًما 15لمدة " الطارئة"تحديد اإلجازة  ُمنفّذ

توضيح حد تراكم األقدمية أثناء اإلجازة ُمنفّذ
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البيانات
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البيانات

عنصر من االتفاقية تاريخ االستحقاق الحالة

نشر اإلجراءات المنقّحة لسحب الطالب التي تحدد ضوابط محددة 8سبتمبر  قيد التقّدم

طالب 100لسجالتمتعمقةمراجعةذلكشمل .2022ويونيومارسبينالسحبإلجراءاتوالمراجعةالخارجيالتدقيق Ernst and Youngأكملت●

.للتنفيذالمحتملةالداخليةوالضوابطالعمليةتحسيناتحولتوصياتإلىباإلضافةوالمنطقة،المدرسةموظفيمعومقابالت
.للتنفيذالداخليةالضوابطوتحديدالمنقحةالطالبسحبإجراءاتمناالنتهاءبصددنحن●
.تنفيذهاسيتمالتيالداخليةالضوابطعلىعامةنبذةمعالمنقحةاإلجراءاتعلىأغسطسفيبالمنطقةوالعملياتاإلدارةمعهدفيتدريبًاالمدرسةموظفوسيتلقى●
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التقدم

االثنينيوم DESEإلىتقاريرهاونقدمأغسطسشهرمهامجميعمنسننتهي●

.أغسطس 15الموافق
على BPSموقععلىالمخرجاتنشرأيًضاسيتم●

www.bostonpublicschools.org/strategicprogress
معالمدارسلجنةاجتماعاتفيالمشرفتقريرفيالتحديثاتتقديمسنواصل●

.الخريفطوالاإلضافيةالتقديميةالعروض

http://www.bostonpublicschools.org/strategicprogress

