
 
 

 

 بيان تأثير المساواة:
 تحول المدراس

 

 2022نوفمبر,  02  التاريخ:  عرض تقديمي حول الربع األول من بدء الدراسة في مدارس االنتقال  :العنوان
 

 ال Xنعم  ❑أداة تخطيط المساواة العرقية؟    Racial Equity Planning Tool هل تم
 المكتِمل هنا: ______________________________ REPTورابط  REPTإذا كانت اإلجابة بنعم، أدخل تاريخ )تواريخ( اجتماعات  

 ال ❑نعم   Xهل قام عضو في شعبة المساواة واالستراتيجية وفجوات الفرص بمراجعة هذا البيان؟   
 

 الملخص/المبررات BPSأقسام أداة تخطيط المساواة العرقية في 

 العرض التقديمي وأثره .1
ما هي النتائج المرجوة للجهد، بما في ذلك 

في القضاء على التباينات؟ من قاد هذا 
العمل/التخطيط، وهل يعكس هويات 

وعائالتهم )تشمل  BPSمجموعة طالب 

المجموعات الرئيسية األفراد السود 
والالتينيين واآلسيويين والسكان األصليين 
والمهاجرين وأصحاب اللغات المتعددة 

 برة في التعليم الخاص(؟ومن لديهم خ

إن العرض التقديمي الذي أقّدمه لكم الليلة هو أول تحديث ربع سنوي حول مدارس االنتقال في المنطقة، وهو يركز 

(. الهدف من عملنا مع مدارس االنتقال هو تعزيز المساواة QSPsعلى تطوير وتنفيذ ومراقبة خطط جودة المدرسة )

 قديم دعم إضافي للمدارس ذات األداء األقل في المنطقة.والقضاء على الفوارق من خالل ت
 

)أبيض البشرة(، المدير التنفيذي لالنتقال على مستوى المدارس والمنطقة، بالشراكة  Mike Sabinيقود هذا العمل  

)أسود البشرة(، جنبًا إلى جنب مع فريق مشرفي  Karen White)التيني( والمشرفة المقيمة  و  JJ Munozمع 

 دارس.الم

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

 اإلستراتيجية للمنطقة التعليمية؟

( مدرسة من بين 34: التدخل الُمرّكز في أربعة وثالثين )1.9يتوافق هذا العمل مع أولوية الخطة اإلستراتيجية  

 مدارس بوسطن العامة األقل أداًء.
 

 تحليل البيانات .3
ما هي البيانات التي تم تحليلها؟ هل تم 
تصنيفها حسب العرق والمجموعات 
الرئيسية األخرى؟ ماذا أظهرت فيما 

 يتعلق بالتفاوتات؟

تتضمن البيانات التي تم تحليلها لهذا العرض التقديمي مقاييس التقدم األكاديمي في درجات القراءة والرياضيات،  

، واتجاهات الحضور، والمعلومات الكمية والنوعية التي ُجمعت من استطالعات MCASمات وإنجازات ونمو تقيي

 ألولياء األمور والطالب والموظفين في كل مدرسة من مدارس االنتقال الثمانية وعشرين. Panoramaمنصة 
 

الطالب متعددي  تسجل مدارس االنتقال نسبة غير متناسبة من الطالب ذوي االحتياجات المرتفعة، بما في ذلك 
اللغات، والطالب الذين لديهم خطط التعلّم الفردي، والطالب السود والالتينيون. تعرض البيانات تباينًا هاًما بين 

 النتائج في مدارس االنتقال ومدارس المقاطعة األخرى مما يزيد من ضرورة جهودنا التحسينية.
 

الخاصة بنا لهذا العمل، وسيتم مشاركتها  SY23يُعد التحليل األكثر تفصيالً لهذه البيانات أمًرا حيويًا لصقل أهداف  

 خالل عروض تقديمية لمدارس االنتقال للربع الثاني والربع الثالث من العام الدراسي.

 مشاركة األشخاص المعنيين .4
َمن كان مشترًكا )العدد، والخصائص 

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

 األكثر تأثًرا بالمقترح/الجهد؟

وممارساتها  QSPsيُشارك أصحاب المصلحة بشكل أساسي على مستوى المدرسة. تعمل مدارس االنتقال، في  

، ال سيما الطالب واألسر. تشمل المقاييس اليومية، على الحفاظ على وتوسيع نطاق مشاركة جميع أصحاب المصلحة

، Panoramaتحّسنًا فيما يتعلق بأسئلة الطالب واألسرة المحددة في استطالعات منصة  QSPالمستهدفة لبرنامج 

 وهي طريقة مهمة إلدراج أصوات الطالب واألسر في تقييم تأثيرات خطط تحسين المدرسة.
 

ب في مدارس االنتقال عموًما إلى مستوى عال  من التقدير للتواصل بين بينما تشير المالحظات الحالية ألسر الطال 
المنزل والمدرسة وتجربة تعلم الطالب، فإن معدل االستجابة أقل بكثير من معدل استجابة الطالب والموظفين. يُعد 

 عام.تعزيز مشاركة األسرة وزيادة معدل االستجابة لضمان المزيد من التمثيل هدفًا رئيسيًا هذا ال

 استراتيجيات المساواة الِعرقية .5 
كيف يخفف هذا االقتراح/الجهد من 
الفوارق ويزيد من المساواة العرقية 

وغيرها من أشكال اإلنصاف؟ ما العواقب 
المحتملة غير المقصودة؟ ما هي 

االستراتيجيات التكميلية التي سترتقي 
 بالمساواة بشكل  أكبر؟

تسجل نسبة غير متناسبة من الطالب ذوي االحتياجات العالية، فإن الدعم الناجح لهذه نظًرا ألن مدارس االنتقال 
 المدارس سيكون له تأثير إيجابي كبير على سد فجوات الفرص.

 
يتعاون مكتب فجوات الفرص ومكتب التحول لدعم جهود تحسين المدارس المتكافئة عبر شبكة المدارس هذه. يُرّكز 

يز صوت أصحاب المصلحة من خالل الموائد المستديرة المنتظمة والفعالة على مستوى التعاون الحالي على تعز
 المدرسة. سنستمر في تحديد االستراتيجيات التكميلية لتعزيز المساواة العرقية وتحقيق نتائج أكاديمية محسنة.

 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 

تهدفة، باستثمار كبير في مدارس التحول. تشمل االستثمارات موارد المنح )منحة المساعدة المس BPSقامت 

)مدربو مدارس  BPSوصناديق اإلغاثة في حاالت الطوارئ للمدارس االبتدائية والثانوية( والتزامات ميزانية 

 االنتقال، مكتب االنتقال، والمتدخلون في القراءة(.
 

، جنبًا إلى جنب مع فريق مشرفي Karen White, وMike Sabin, JJ Munozيضم فريق التنفيذ الرئيسي  

https://docs.google.com/document/d/1P9OC2X52O0YyPPRjuqWWshVrlHqSXiRiySECgeECjDM/edit
https://docs.google.com/document/d/1P9OC2X52O0YyPPRjuqWWshVrlHqSXiRiySECgeECjDM/edit


 
 

 

 ا فريق متنوع من القادة ذوي االلتزام العميق بتحقيق المساواة.المدارس. هذ سيجلبون عدسة المساواة؟

 الُمساءلة والتواصل .7
كيف سيتم تقييم اآلثار، وتوثيقها، 

وتوصيلها إلى األشخاص المعنيين؟ َمن 
 سيكون المسؤول؟

 من التفصيلتتم مراقبة تقدم مدارس االنتقال من خالل مراجعات البيانات كما هو موضح أعاله وهو موصوف بمزيد 
في العرض التقديمي للجنة المدارس، وكذلك من خالل الجوالت التعليمية المنتظمة والزيارات المدرسية من قبل فرق 

 تعاونية من موظفي المنطقة والمدرسة.
 
 تفوض إدارة التعليم االبتدائي والثانوي تقديم عرًضا تقديميًا ربع سنوي من عملنا إلى لجنة المدارس. سيضمن مكتب

 .BPSاالنتقال أن تتلقى لجنة المدارس هذه التحديثات حول التقدم والمبادرات في مدارس التحول في 
 


