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مدارس بوسطن العامة
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رية شؤون الصحة الدكتورة جينيفر لو، الرئيس المشارك لسياسة العافية بالمنطقة، المدير الطبي، مدي

العامة في بوسطن



مدارس بوسطن العامة

خدمة تنمية الطفل كله

2025-2020الرؤية االستراتيجية 

.توفير تعليم عادل وممتاز وجيد اإلعداد يُِعد كل طالب للنجاح في الكلية والوظيفة والحياة ...

مهمة الصحة والعافية
عزيز نموهم تهدف مدارس بوسطن العامة إلى تعزيز الصحة والعافية االجتماعية والعاطفية والجسدية لجميع الطالب لت

.الصحي واستعدادهم للتعلم

نظرية العمل
، والدعم والوصول العادل إلى البرامجإذا أنشأنا مدارس أكثر صحة وأكثر ترحيبًا وحفاوة من خالل تحسين التدريس، 

.م الطالب ورفاههمونحسن تعلفسنقلل من التفاوتات الصحيةالمدرسي المتوافق، والسياسات واألنظمة والتغيير البيئي، 



نهج المدرسة الكاملة، المجتمع الكامل، والطفل الكامل

(PE & PA)

(CP)
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نموذج منطق اللجنة الفرعية

ة األجل قصير
النتائج

متوسطة األجل
النتائج

المدخالتاألثر األنشطة النتائج

شؤون الموظفي   
الوقت

المعدات
المواد
التمويل
أصحاب 
المصلحة

قيات التر

الخدمات

التدريبات

الوصول

الجرعة

الوصول

  
 
ات ف التغيت 
اسة االمتثال للسي

و
معرفة الموظفي   

ومهاراتهم 
وسلوكهم

  
 
ات ف التغيت 
اسة االمتثال للسي
والبيئة والمناخ
والممارسات

السلوكيات 
ية ؛والنتائج الصح

األكاديمية

المعلومات أو الموارد 
يذ الالزمة لتطوير وتنف

السياسة

  يتم
اإلجراءات التر

تنفيذها من أجل 
تنفيذ السياسة

ة ألن شطة النتائج المباشر
تنفيذ السياسة

ة الم ات قصت  دى التغيت 
عىل مستوى المدرسة

ات متوسطة المدى التغيت 
عىل مستوى المدرسة 
والطالب والموظفي   

التأثت  طويل المدى عىل
نتائج الطالب



2020-2019اآلثار الرئيسية على صحة الطالب للعام الدراسي 

مجال السياسة

*من طالب مدارس بوسطن العامة مصابون بالربو19.8٪
/ ٪ من الطالب من أصل التيني 20٪ من الطالب آسيويين، و 20٪ من الطالب سود، و 21من الطالب متعددي األعراق، و 22٪

٪ من الطالب بيض14من سكان جزر المحيط الهادئ، و /٪ من الطالب هم أمريكيين أصليين 15التيني، و 

(يوم/ دقيقة 60)٪ من طالب المدارس الثانوية يوميًا 14.8تمت التوصية بـ 
٪ من طالب المدارس الثانوية 24.7٪ من طالب المدارس المتوسطة على فترة ممارسة النشاط البدني الموصى بها ؛ 19.5حصل 

٪ من طالب المدارس الثانوية 26.8٪ من طالب المدارس المتوسطة يتناولون وجبة اإلفطار يوميًا ؛ 45تناولوا وجبة اإلفطار يوميًا ؛ 

٪ من الطالب 23.7٪ من طالب المدارس الثانوية يأكلون الخضار مرتين أو أكثر يوميًا ؛ 20.4يأكلون الفاكهة مرتين أو أكثر يوميًا ؛ 

(٪95≤)في نسبة السمنة* لديهم مؤشر كتلة الجسم 

من طالب المدارس الثانوية مارسوا الجنس37.6٪
٪ تم اختبارهم لفيروس نقص المناعة 23.5٪ استخدموا الواقي الذكري أثناء آخر اتصال جنسي ؛ 52ناشطون جنسيًا حاليًا ؛ 26.4٪

٪ تم اختبارهم لألمراض المنقولة جنسيًا في العام الماضي20.1. البشرية

من طالب المدارس الثانوية شعروا بالحزن المستمر أو اليأس35٪
٪ من طالب المدارس الثانوية أو وافقوا بشدة على أنهم 58.2من طالب المدارس المتوسطة يعانون من الحزن المستمر؛ وافق 26.5٪

٪ من طالب المدارس المتوسطة أن هناك شخًصا بالغًا واحًدا على األقل في56يشعرون بأنهم قريبون من األشخاص في مدرستهم ؛ قال 

مدرستهم يمكنهم التحدث إليه إذا كانت لديهم مشكلة

صحة 

الموظفين

الخدمات 

الصحية

التعليم يةبيئة صحآمنة وداعمة

الصحي
PE & PA

الغذاء 

والتغذية
CP

(YRBS)2019؛ جميع البيانات األخرى من مسح السلوك الخِطر للشباب لعام  (SNAPNurse)10و 7و 4و 1بيانات الربو ومؤشر كتلة الجسم من الفحوصات الصحية في الصفوف  *
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هثقافة ومناخ الطفل كل

:الثقافيةالكفاءة
الخاصةوالتوقعاتالتدريباتتنفيذبدأ●

ولغوًياثقافًياالمستدامةبالممارسات
العرقيةالمساواةوممارسات

التعلممواردأنالطالبنصفحوال  يعتقد●
يشجعهمولمكافيةثقافيةصلةذاتليست

عنبحريةالتحدثعىلمدرسوهم
*المساواةوعدماالختالفات

األشةفيهاشاركتفقطمدرسة 16هناك●
  
 
؛المدرسيةالصحةمجالسف معمدارس 4

طالب

:الموظفينصحة
أنعىلتقريًباالمدارسقادةجميعاتفق●

االجتماع  الرفاهبنشاطتدعممدرستهم
  
،والعاطف  نصفمنأكت  أنإالللموظفي  
برامجتقدمأنهاذكرتفقطالمدارس
واالجتماع  الجسديالرفاهلتعزيز

  
  العاملي   للموظفي   والعاطف 

 
.المدرسةف

صحةوتنسيقالمنطقةدعمكان●
  ورفاههمالموظفي   

 
التكوينمراحلف

2020-2019التقرير السنوي لسياسة العافية بالمنطقة العام الدراسي 

:العاطفياالجتماعيالمناخ
اتيجياتيستخدمونكانواالمعلمي   أنالمدارسقادةمن٪ 88أفاد●   االجتماع  التعلماستر

  العاطف 
 
الفصلف

الدراس  
  انخفاض●

 
  المدارسف

منالوقايةعىلالمدربي   والموظفي    (٪28)التنمرلمنعاتصالعالقاتلديهاالتر
(مدربطاقميوجدالأنهالمدارستقول٪39)والتدخلالتنمر

  المدارسعددانخفاض●
  للطالب (٪28)األموروأولياءالمنتظرونالطالبمعاتصالعالقاتلديهاالتر

 
ف

  إلالسادسمنالصفوف
عشر الثان 

  المدارسعددزيادة●
 
  إلالسادسالصفمنصفوفأيف

والجنسيةالجنسانيةالتحالفاتمععشر الثان 
(51٪)

:المآخذ الرئيسية��

2020مسح ثقافة الطالب والمناخ لربيع  *



7

خدمات دعم الطفل 

بالكامل

:وداعمةآمنة
  المنطقةاستثمرت●

 
  ف

دعمخدماتموظف 
  المهمي   العقليةالصحة

 
المدارس،ف

وبعضاالجتماعيي   األخصائيي   وخاصة
  النفسعلماء

 
المدرسةف

تتجاوزأوتلت   كانتالمدارسمن٪ 26●
النفسلعلماءالموظفي   من 1:700نسبة
  
 
المدرسةف

نهجاتباععنالمدارسمعظمأبلغت●
MTSS طالن   دعمفريقولديها.

الذينالطالبعىلللتعرفمحسنةأنظمة●
دمنيعانون ودعمهمالتشر

  تقدم●
 
وعتنسيقف لمدرسةتجريت   مشر

Hub

:الصحيةالخدمات
  جميع●

بممرضةمزودةتقريًباالمدرسيةالمبان 
؛األقلعىلواحدةمدرسة بدوامممرضة 131
  كامل
 
ممرضة 1:355نسبةتقدمالمدرسةف

الطالبإل
إلالممرضةزارواالذينالطالبمن٪91عاد●

للتعلمالفصل
المدرسيةالصحةفحوصاتزيادة●
أقلالطالبلتحصي   امتثاللديهامدرسة 32●

٪85من
  طالببهامدرسة 77شاركت●

 
-6الصفوفف

12   
 
نامجف الطمثإلللوصولالتجريت   الت 

نشطةفرقالثانويةالمدارسجميعلدىكان●
  إلالوصوللتسهيل

ر
الذكريالواف

2020-2019التقرير السنوي لسياسة العافية بالمنطقة العام الدراسي 

:المآخذ الرئيسية��
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دية العمليات والبيئة الما

للطفل كله

:صحيةمدرسيةبيئة
الحفظأمناءمن٪100تدريبتم●
قيامهمعنالمدارسقادةمن٪78أبلغ●

  التدقيقبمراجعة
(SEA)للمدرسةالبيت 

موظفيهمبإبالغالمدارسقادةمن٪73أفاد●
اءالبيئةنظافةبسياسة أبلغوا٪90والخض 

مشاهدةتسجيلكيفيةحولالموظفي   
اآلفاتإدارةتحسي   أجلمناآلفات

بناءالعامةبوسطنمدارساستدامةتواصل●
مجة للتحركوالمنطقةللمدارسوالدعمالت 
.أكت  بيئيةاستدامةنحو

ةاستثمارات●   كبت 
 
للمياهالتحتيةالبنيةف

  وتحسينات
األخرىالمبان 

:المدارسفيوالتغذيةالغذاء
بعداإلفطارقدمتالمدارسمن100٪●

الجرس
  المدارسعددتقليص●

وجباتتتلفر التر
  التوسعخاللمنالطعامبيع

 
 Myمقىهف

Way
بيئةلخلقالممارساتوإنفاذالتواصلقلة●

  صحيةغذائية
 
المدرسةأنحاءجميعف

(FNS-03).
تحسي   والتغذيةالغذاءقسميواصل●

المحليةواألنظمةاألطعمةمصادر
  الوجباتوتتبعلتخطيط

 
مدرسةكلف

المقدمةللوجباتالثقافيةالصلةوتحسي   
.باستمرار

2020-2019التقرير السنوي لسياسة العافية بالمنطقة العام الدراسي 

:المآخذ الرئيسية��
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تعليم الطفل كله

PE & PA:
منالصفوفذاتالمدارسجميعتجهت   تم●

 45عنيقلالمالتوفت  الثامنالصف-الحضانة
بيةمندقيقة ؛أسبوعًياالبدنيةالتر أفادوا90٪

.السياسةباستيفائهم
ثالثكلبي   منفقطواحدةمدرسةتجهت   تم●

أفادت؛السياسةمتطلباتلتلبيةثانويةمدارس
السياسةبمتطلباتبالوفاء٪58نسبة

 8-6الصفوفذاتالمدارسمن٪42فقط●
احةمنيوم /دقيقة 20قدمت االستر

بيةتحجبتزالالالمدارسمن22٪● البدنيةالتر
كعقوبة

  المدارسمن٪48كانت●
متطلباتبجميعتف 

  النشاطمناألدن  الحد
الصفوفلجميعالبدن 

:الشاملالصحيالتعليم
كانواوالثانويةاإلعداديةالمدارسمن٪20فقط●

الصح  للتعليممناسبي   موظفي   
ماالصفوفذاتالمدارسمن٪40منيقربما●

تعليمأيتقدملمالخامسالصف-الروضةقبل
للطالبصح  

المتوسطةالصفوفتخدممدارس 5كلمن 2●
تثقيفدورةأيأخذالطالبمنتتطلبالوالثانوية
صح  

  المدارسمن٪20منأقل●
 
الحداتبعتالمنطقةف

الصح  التثقيفسياسةمنالمطلوباألدن  

2020-2019التقرير السنوي لسياسة العافية بالمنطقة العام الدراسي 

:العاطفياالجتماعيالتعليم
ام●   الطالبلدعمالمدارسقادةمنالمنطقةمستوىعىلقويالتر 

 
  االجتماع  التعلمف

العاطف 
  االجتماع  للتعلمالتحوليةالكفاءاتنشر تم●

بمدارس 12الصف-األطفالرياضمنللصفوفالعاطف 
  العامةبوسطن

 
  ودمجهاالمنطقةأنحاءجميعف

 
،التعليمف .والفنونالمادي،والتعليمالصح 

التعلممعايت  عىلمناسًباتدريًباتلقواقدموظفيهمأنعىلبشدةالمدارسقادةمنفقط٪33وافق●
  االجتماع  

العامةبوسطنبمدارسالعاطف 

:المآخذ الرئيسية��





11

(CHE)الشاملالصحيالتعليم
علىالقائمالشاملالصحيالتعليمبتدريسيقومونالذينالمرخصينالصحيةالتربيةمعلميعددزيادة●

التعليمبتدريسيقومونالذينوالمرخصينالمدربينالمعلمينوعدد 12-6الصفوففيالمهارات

.الخامسالصف-الحضانةمنالصفوففيالشاملالصحي
.الصحيللتثقيفوقتًاليشملللمدارسالرئيسيالزمنيالجدولتخطيطتحسين●

(PE)البدنيوالتعليمالبدنيالنشاط
لدعموالمواردالتدريبإلىباإلضافة،المتوسطةالصفوفلعطلةالزمنيالجدولفيالوقتزيادة●

.الصفوفلهذهالعطلةإدارةفيالمدارس
الرئيسيالزمنيالجدولتخطيطوتحسينالثانويةالمدرسةفيالبدنيةللتربيةالموظفينعددزيادة●

.12-9الصفوففيالبدنيةللتربيةوقتًاليشملللمدارس

االجتماعيالعاطفيالرفاه
المهنيالتطويرفياالستثمارخاللمناألولالمستوىمنوالعاطفياالجتماعيالدعمتعزيز●

للكبارالعاطفياالجتماعيالتعلمالدعملزيادةتعليميينومدربينالعاطفياالجتماعيللتعلمالتحولي

.األكاديميةالموادفيالعاطفياالجتماعيالتعلمودمج
من MTSSاألولالمستوىنهجلتعزيزالمركزيةالمكاتبأقسامعبروالمواءمةالتنسيقتحسين●

.العاطفياالجتماعيللتعلمللمنطقةإستراتيجيةخطةخالل

2020-2019التقرير السنوي لسياسة العافية بالمنطقة العام الدراسي 

:توصيات مجال السياسة

ل كلهتحسين تعليم الطف
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والنتائجبالسياسةاالتصالتحسينفياالستمرار1.

.واألسروالطالبوالمدارسالمنطقةلقادة

واللجانالمنطقةصحةمجلستقويةفياالستمرار1.

.العافيةسياسةلتقييمالبياناتأنظمةوتحسينالفرعية

االستراتيجيةالخططتطويرفياالستمرار1.

الصحةبسياسةالمتعلقةالمنطقةإلداراتوالمعايير

لدعمالعامةبوسطنبمدارسداخليهيكلإنشاء؛

.األقسامعبرالتعاون

2020-2019التقرير السنوي لسياسة العافية بالمنطقة العام الدراسي 

:توصيات مجلس عافية المنطقة
جدول األعمال المشترك

القياسات المشتركة

أنشطة التعزيز المتبادل

االتصاالت المستمرة

المنظمة الداعمة

!التأثير الجماعي



هًجا يتطلب األمر فريقًا ون

للمدرسة الكاملة، 

والمجتمع الكامل، والطفل

الكامل
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الملحق

مدارس بوسطن العامة
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االمتثال للتقرير 

السنوي

تقريًراالعامةبوسطنمدارستقدمأنالواليةوقانونالفيدراليالقانونيتطلب

المنطقةفيالعافيةسياسةتنفيذوتقييمالمنطقةصحةمجلسأنشطةعن

2010الجوع،منوالخالياألصحاءاألطفالقانون●
المدرسيةللصحةاالستشاريةللجانماساتشوستسمعايير●

سنويًا،المنطقةفيالعافيةلسياسةاالمتثالتقييمالعامةبوسطنمدارسعلىيجب

.والكميةالنوعيةالسنويةالتقييماتبينبالتناوب

.األساسيالتعليممدارسلسياسةالمدارسامتثالمدىالسنويالتقييمسيقيس

التعليموإدارةالمدرسةولجنةالمشرفإلىالسنويالتقريرهذاتقديميجب

.ماساتشوستسبواليةوالثانوياالبتدائي

مدارس بوسطن العامة
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مصادر البيانات

والمدرسةالمنطقةمستوىعلىالنتائج

2020لعامالمدرسيةالصحةملفات▫
(WAP)العافيةعملخطط▫
المدرسيالمناخمسح▫

البشريالمالرأسسجالتمكتب▫

والعافية،الصحةإدارة :اإلدارة /المكتبسجالت▫

الشباب،فرصبوسطن،صحةنظامالصحية،الخدمات

إدارةوالعاطفي،االجتماعيالتعليمإرشاداتبوسطن،نجاح

فجواتالرياضة،المساواة،المالي،النظامالمرافق،

والمساءلةالبياناتمكتباإلدماج،الفرص،

الطالبنتائج

(YRBS)الشبابلدىالخطرالسلوكاستبيان▫
:هناوالنتائجالفرعيةالمجموعاتمقارناتعلىالعثوريمكن▪

https://www.bostonpublicschools.org/Page/6450

▫SNAPNurse
الطالبمدرسةمناخمسح▫

https://www.bostonpublicschools.org/Page/6450


...النسبة المئوية للطالب الذين :عام % * LTاتجاه 2019 %

المدخنون حاليًا 1999: 22.8 2.8

الذين يشربون الكحول حاليًا 1993: 40.1 21.2

من يستخدمون منتجات التدخين اإللكترونية حاليًا 2015: 14.5 12.2

من يدخنون الماريجوانا حاليًا 1993: 17.8 22.6

إلى المدرسة/ لم يذهبوا إلى المدرسة ألنهم شعروا بعدم األمان في طريقهم من  1993: 14.4 7.5

تعرضوا لعراك في منشأة من منشآت المدرسة 1993: 15.2 8.1

داخل مباني المدرسةيحملون سالًحا 1993: 15.8 3.6

دخلوا في عالقة جنسية من قبل 1993: 60.6 37.6

(أشهر قبل المسح3في )نشطون جنسيًا حاليًا  1993: 42.0 26.4

(الطالب النشطون جنسيًا حاليًا)استخدام الواقي الذكري أثناء آخر اتصال جنسي  2005: 74.2 52

حِملت أو تسبب في حمل فتاة ما 1993: 11.1 5.7

خضع الختبار الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية 2009: 22.0 23.5

بيانات استبيان 

السلوك الخطر لدى 

الشباب بمدرسة 

:  بوسطن الثانوية

اتجاهات ذات داللة 

إحصائية
استبيان السلوك : المصدر)

ية الخطر لدى الشباب، مركز الوقا

(من األمراض

نقص

زيادة

ال يوجد تغيير

إيجابي

مهتم

إلى ما إذا كان ،(p <0.05)اإلثنية والدرجة/ تشير االتجاهات طويلة المدى، بناًء على تحليالت االتجاهات باستخدام نموذج االنحدار اللوجستي الذي يتحكم في الجنس والعرق  *

.وأحدث نقاط البيانات فقطال تأخذ بعين االعتبار أقدم. يستخدم تحليل االنحدار اللوجستي جميع سنوات البيانات المتاحة. هناك تغيير خطي مهم إحصائيًا في معدل االنتشار بمرور الوقت



...النسبة المئوية للطالب الذين :عام % 2019

أيام7دقيقة يوميًا لمدة 60كنت نشيًطا بدنيًا على األقل  2011: 15.2% 14.8%

دقيقة في أي يوم خالل األسبوع60لم يشارك في نشاط بدني على األقل  2011: 24.7% 25.6%

تناولوا الفطور يوميًا 2009: 29.5% 24.7%

مرتين في اليوم+ ٪ 100تناولوا الفاكهة أو شربوا عصائر الفاكهة  2009: 57.1% 26.8%

مرات في اليوم2تناولوا الخضار أكثر من  2009: 21.3% 20.4%

أكواب من الماء يوميًا3شربوا  2015: 43.4% 49.5%

(في األيام السبعة الماضية)لم يشربوا المشروبات الغازية  2007: 17.1% 29.4%

(ال تشمل المشروبات الغازية)لم يشربوا المشروبات المحالة بالسكر  2015: 84.0% 87.0%

...شعروا بالحزن أو اليأس كل يوم تقريبًا لمدة أسبوعين أو أكثر على التوالي 2011: 24.8% 35.0%

يفكرون فعليًا في االنتحار 1993: 23.7% 15.6%

حاولوا االنتحار 1993: 13.5% 9.3%

*نقص

*زيادة

ال يوجد تغيير

إيجابي

مهتم

بيانات استبيان

السلوك الخطر لدى

الشباب بمدرسة 

:بوسطن الثانوية

اتجاهات ذات داللة 

: المصدر)إحصائية

دى استبيان السلوك الخطر ل

الشباب، مركز الوقاية من 

(األمراض

p <0.05اإلثنية والصف، قيمة/ استناًدا إلى تحليالت االتجاه باستخدام نموذج االنحدار اللوجستي الذي يتحكم في الجنس والعرق  *


