Imagine BPS 2025
التقرير السنوي بتاريخ
تنفيذ الخطة اإلستراتيجية
الدكتور تشارلز غراندسون ،الرئيس التنفيذي لشؤون المساواة واالستراتيجية
 27أكتوبر2021 ,

يحظى كل طفل ،داخل كل صف ،في كل مدرسة
من نظام مدارس بوسطن العامة
بالفرصة نفسها إلظهار العظمة بداخلهم مثل أي شخص آخر.
سياسة مدارس بوسطن العامة في التعامل مع الفجوة بين الفرصة والتحصيل
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تفعيل الشراكات

زرع الثقة

توسيع الفرص

المحاذاة عبر المنطقة
تعمل أداة تخطيط اإلنصاف
العنصري ) (REPTفي جميع
مراحل التخطيط

يتم تنفيذ  REPTلزيادة
المساواة والتنوع والفرص
في مدارس بوسطن العامة

خطط عمل المكتب المركزي
بالتفصيل كيف سنحقق
التزاماتنا الستة تجاه المجتمع

تم تطوير خطط نجاح الطالب
الفردية للطالب ذوي
االحتياجات العالية

6التزامات في
الخطة اإلستراتيجية لمدارس بوسطن العامة
الممتدة عبر5
سنوات (العام الدراسي )2025-2020

الخطة التشغيلية لمدارس
بوسطن العامة العودة ،اإلصالح،
إعادة التصور

خطط مدرسية عالية الجودة
تحتوي على أهداف تتوافق مع
الخطة اإلستراتيجية باإلضافة إلى
أهداف سياسةOAG

الوفاء بالتزاماتنا
في سياق جائحة الكوفيد

الجدول الزمني لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية
خريف
عام
2020

أغسطس
2020

أبريل
2020

خريف
عام
2019

تحديد الهدف االستراتيجي على
مستوى المنطقة

وقفة استراتيجية
إلعادة الفتح

الرؤية االستراتيجية
التي اعتمدتهاBSC

مشاركة المجتمع

بعد إعادة فتح المدرسة ،أعطى قادة المنطقة
التعليمية والمدرسة األولوية للتخطيط وتحديد
األهداف لألولويات االستراتيجية في سياق
الجائحة.

أوقف قادة المنطقة والمدارس تنفيذ الخطة
اإلستراتيجية مؤقتًا للتركيز على إعادة فتح
التخطيط وسالمة الطالب وعافيتهم.

تتبنى لجنة المدرسة خطة ذات أهداف واضحة
تلبي رغبات المجتمع والمجاالت ذات األولوية
للتحسين المحددة في مراجعة إدارة التعليم
االبتدائي والثانوي.

جولة المشرفة لمدة  100يوم لمدخالت أصحاب
المصلحة لدفع الرؤية اإلستراتيجية .تراجع لجنة
المدرسة لمدة  30يو ًما والتعليق العام على مسودة
الخطة.
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التقارير ربع السنوية للعام الدراسي
2022-2021

تحديد الهدف االستراتيجي على
مستوى المنطقة للعام الدراسي
2022-2021

التفكير في أهداف العام الدراسي
2021-2020

أهداف لجنة التنفيذ والمدارس للعام
الدراسي 2021-2020

يقوم قادة المدارس والمنطقة بوضع اللمسات
األخيرة على تركيز الهدف ومؤشرات األداء
للعام الدراسي .2022-2021

ينعكس القادة على التقدم المحرز في أهداف
العام الدراسي  2021-2020إلبالغ التخطيط
للعام الدراسي .2022-2021

النقطة المحورية :ركز على التعافي األكاديمي والحقائق
التشغيلية للتعلم الشخصي والتعلم الهجين .تحدد لجنة
المدرسة األهداف والقيم نحو التركيز على تضييق نطاق
التركيز على األولويات اإلستراتيجية.

نوفمبر | فبراير | مايو | شهر اغسطس

التحوالت التشغيلية

ركز ربيع  2020على:
● التوزيع العادل للوجبات والتكنولوجيا
● إعادة الفتح وسالمة الطالب والموظفين كأولوية
● وضع خطط نجاح الطالب في بانوراما لمراقبة الدعم للطالب األكثر احتيا ًجا
التحوالت األكاديمية
●
●
●
●
●

توسع التعليم الصيفي ليشمل برامج مدرسية إضافية تخدم أكثر من  11580طالبًا
إعادة فتح التخطيط وإعادة فتح تحليل المساواة العرقية
تعاون فريق العمل ذو األولوية الشخصية العالية ( )HIPPمع أصحاب المصلحة
في المجتمع والشركاء
ربيع  2021إعادة فتح فصول افتراضية للصفوف من رياض األطفال-الصف 12
استراتيجية التعافي األكاديمي  -محو األمية العادلة

نوبات التنفيذ

تحوالت تنفيذ جائحة الكوفيد19-
إضافات إلى خطتنا اإلستراتيجية
●القضاء على فجوات الفرص واإلنجازات : 1-11توفير تقنية  1:1لتوفير فرصة التعلم عن بعد لكل طالب
بمدارس بوسطن العامة في الصفوف3-12
●تسريع عملية التع ُّلم : 2-9توفير فرص التعلم عن بعد على مدار العام لتسريع التعلم أثناء فترات الراحة
المدرسية لمنع فقدان التعلم وتوفير فرص للطالب لتسريع تعلمهم
●تضخيم األصوات : 3-7إشراك األسر والمجتمع في فهم االحتياجات والمشاركة في صنع القرار المشترك من
خالل النصوص واإلنترنت واالستطالعات واالتصال
●توسيع الفرص : 4-6تقديم خدمات  WiFiألسر مدارس بوسطن العامة األكثر احتيا ًجا؛ حتى نتمكن جمي ًعا من
االتصال باإلنترنت.
●تنمية الثقة : 5-6زيادة الشفافية والمساءلة من خالل توفير أدوات البيانات الجديدة ولوحات المعلومات
والتقارير العامة.
●تفعيل الشراكات : 6.6تصميم وتنفيذ الفرص على مدار العام مع الشركاء لتعزيز الفرص التجريبية القائمة على
المكان والقائمة على المشاريع

سياق جديد ،نفس االتجاه

|  01القضاء على فجوات الفرص واإلنجازات
1-5معايير التع ُّلم األساسية
المشتركة ) (CLSPوالدراسات
اإلثنية

1-5معايير التع ُّلم األساسية
المشتركة ) (CLSPوالدراسات
اإلثنية

المدربين التعليميين

الدراسات العرقية

تم تدريب مدربي التحول على تقديم
نموذج تدريب  EFAالمتمحور حول
الطالب.

إنشاء وحدات الدراسات العرقية في
مناهج الدراسات االجتماعية وتوظيف
مدرب تعليمي بدوام كامل للدراسات
اإلثنية.

1.4دعم اللغة اإلنجليزية و
قانونLOOK

المتعلمين متعددي اللغات
تم إطالق اللغة التراثية الفيتنامية في
مدرسة  Matherاالبتدائية في بداية
العام الدراسي .2021

1.1تتوافق السياسات والخطط
والميزانيات مع سياسة القضاء على
فجوات الفرص واإلنجازات

سياسة القبول في مدرسة
االمتحان
أدى التوسع في الفرص والوصول إلى
القبول إلى زيادة التنوع االجتماعي
واالقتصادي والجغرافي والعرقي
والبرامجي في عمليات القبول في مدارس
االختبار.

The Winship School:
 , National Blue Ribbon Schoolسبتمبر 2021
على مدى السنوات األربع الماضية ،توحد مجتمع  Winshipبأكمله حول
رؤية لتنمية بيئات التعلم المتمحورة حول الطالب والتي تتطلب الصرامة
وتلبية احتياجات الطالب وتوجيه الطالب ليصبحوا مفكرين نقديين وحل
المشكالت .يحققون ذلك من خالل:
●
●
●

فحص عمل الطالب وبيانات الطالب عن كثب لتحسين المشاركة
واإلنجاز؛
تصميم التعلم المهني حول الممارسات المستجيبة ثقافيًا التي تعكس وتؤكد
التنوع اللغوي والثقافي لطالبنا ؛ و
مشاركة أفضل الممارسات ومواءمة ممارسات الفصل الدراسي الصارمة
والمتمحورة حول الطالب والمشاركة.

|  01القضاء على
فجوات الفرص
واإلنجازات

أضواء المدرسة

|  02تسريع عملية التعلُّم

2.3تعليم الفنون الحرة الشامل
منهج التأكيد الثقافي واللغوي
للطفولة المبكرة

 2.9فرص التعلم عن بعد
التعلم عن بعد:
خالل العام الدراسي  ،2021-2020نفذت
مدارس بوسطن العامة عدة استراتيجيات لتحسين
تجربة التعلم عن بعد لكل من الطالب والمعلمين،
بما في ذلك تحسين التدريب على أنظمة إدارة
التعلم ،وتتبع أفضل لألكاديمية ،والحضور،
والتدخالت االجتماعية العاطفية ،والتطوير المهني
اإلضافي للتعلم عن بعد للمعلمين .تم عقد 9،480
دورة تدريبية مع أكثر من  15،593مشار ًكا في
أغسطس وسبتمبر .2020

خالل العام الدراسي ،2021-2020
زاد قسم الطفولة المبكرة من عدد
الفصول الدراسية باستخدام "التركيز
على" ، P-2والذي يوفر مناهج قائمة
على األبحاث وعالية الجودة ومتجاوبة
ثقافيًا ومناسبة من الناحية التنموية
لألطفال في الصفوف من رياض
األطفال-الصف  ،2بمقدار  ،٪ 10مع
 70فصالً دراسيًا يستخدم المناهج اآلن.

2.1إعادة تصميم المدارس
الثانوية

 2.1إعادة تصميم المدارس
الثانوية

New Skills
Boston

رابطسياسة ماسكور

من خالل مبادرة New
 ،Skills Bostonوهي شراكة
مع  EdVestorsوشركاء
التعليم العالي ومجلس صناعة
بوسطن الخاص ،تقوم مدارس
بوسطن العامة بإنشاء نظام دعم
لتطوير أو تعميق برامج مسار
الكلية أو مسار االبتكار أو
المدارس الثانوية.

تم اعتماد سياسة  MassCoreفي يونيو
 2021لضمان الدقة والتميز في
مدارسنا ،مما أدى إلى القضاء على
فجوات الفرص واإلنجاز .تقدم
MassCoreمتطلبات تخرج واضحة
ومتسقة للطالب وعائالتهم.

أكاديمية العدالة االجتماعية)(SJA
برنامج التميز لجميع الصيف
"لقد تأثرت برغبة وقدرة موظفي أكاديمية العدالة االجتماعية على إشراك أولياء األمور ومقدمي الرعاية .لقد
كانوا واضحين في توقعاتهم لآلباء واألمهات ،والتي كانت تهدف في األساس إلى جعل أطفالنا يتصلون بالمكالمات
وسيقومون بالباقي .وقد فعلوا ذلك بصبر ومثابرة ال تصدق .كان المعلمون ومساعدو التدريس والموجهون
المراهقون قادرين على إشراك ،في حالتنا ،معظمهم في سن  9سنوات ،في مواد متطورة مع جعلها ممتعة
وجذابة أيضًا.
كان هدف هذه الجلسة هو استكشاف األعاصير من منظور العدالة االجتماعية .عمل األطفال بشكل تعاوني لمعرفة
المزيد عن إعصار ماريا وتأثيره على بورتوريكو ونقص االستجابة والموارد التي قدمتها حكومة الواليات
المتحدة .تعلم الطالب أيضًا االستراتيجيات المناسبة من الناحية التنموية للبحث ،والتحليل ،ومزامنة البيانات
المهمة لتضمينها في عرض تقديمي جماعي نهائي .كانت العروض التقديمية تعليمية للطالب وأولياء األمور على
حد سواء.

|  02تسريع
التعلم

قدمت هذه التجربة البنتي حاجة ماسة ،ومفتاح منخفض ،وإرشادات ومشاركة أكاديمية .لقد حضرت كل فصل
وتمكنت من التنقل في تلقي مكالماتها بثقة واستقاللية أكبر .آمل أن يسمح لها ذلك بإعادة التعامل مع المدرسة
(في أي إصدار )بسهولة وسعادة أكبر".
-سارة هندرسون ،والدة طالب في مدرسةLyndon School

تسليط الضوء على
األقسام
(المواد األكاديمية)

| 03

تضخيم جميع األصوات

 3.7إشراك األسر والمجتمع في
صنع القرار :من خالل رسائل نصية،
وعبر اإلنترنت ،واالستبيانات،
واالتصال.

Hub Dialerوخط مساعدة
األسرة
من خالل االستفادة من Hub Dialer
وخط مساعدة األسرة و School
 ،Messengerتمكنت مدارس بوسطن
العامة من تلقي التعليقات من العائالت
والمجتمع فيما يتعلق بإعادة الفتح بمعدل
استجابة  .٪60زادت البيانات والتعليقات
الواردة من شركاء المجتمع من الحاجة إلى
إضافة استخدام وسائل اإلعالم العرقية
كوسيلة للوصول إلى العائالت وأصحاب
المصلحة.

3.4:زيادة أنظمة التغذية الراجعة
للعائالت والمكتب المركزي
والموظفين اآلخرين

3.2:إشراك صوت الوالدَين في
صنع القرار على مستوى المنطقة
التعليمية

إشراك أصحاب المصلحة وردود
الفعل

مشاركة األسرة

نفذت مدارس بوسطن العامة نه ًجا
متعدد الجوانب بمشاركة أكثر من
 4000من أصحاب المصلحة إلبالغ
القرارات ،بما في ذلك االستطالعات
والمكالمات الفردية واالجتماعات
المجتمعية والجلسات على محطات
الراديو العرقية.

تمشيا مع سياسة المنطقة إلشراك األسر،
اجتمعت المشرفة وفريقها القيادي مع
مجلس اآلباء على مستوى المدينة،
والمجلس االستشاري لمتعلمي اللغة
اإلنجليزية في المنطقة ،والمجلس
االستشاري ألولياء األمور الخاصة
بالتعليم الخاص كل ثالثة أشهر ،وعملوا
على ضمان تمثيلهم في مجموعات عمل
المنطقة مثل إعادة فتح المهمة القوة.

3.1:إشراك صوت الشباب في
صنع القرار
مجلس اإلدارة التنفيذي للمشرفة و
BSAC
التقى موظفو المنطقة بانتظام مع مجلس
اإلدارة التنفيذي للمشرفة و  BSACلضمان
إبالغ صوت الشباب بجهود العودة والتعافي
للمنطقة .باإلضافة إلى ذلك ،قاد طالب
BSACالعمل بالشراكة مع المنطقة في
إعادة تصور تصميم وعمل تلك الهيئة.

مشاركة مجتمعية أعمق لتحسين االستجابة لألسر

في بعض األحيان ،يتطلب األمر أزمة إللهامنا للقيام بما كان يجب
علينا القيام به طوال الوقت .لفعل ما كان دائ ًما في وسعنا.
كمجتمع يمكننا أن نحتفل بأنه ،بعد عقود ،نجد الطريق والوسائل
واإلرادة ،للقيام أو على األقل البدء في القيام به ،ألطفالنا األكثر
ضعفًا ،ما كان يجب علينا فعله منذ فترة طويلة .لكن يجب علينا أيضًا
أن نقف ،في لم شمل المجتمع ،من أجل أجيال ال حصر لها من
األطفال الذين ربما كانت حياتهم قد تغيرت تما ًما ،إذا كنا قد فعلنا في
وقت مبكر ما تجبرنا األزمة على فعله اآلن.

القس سام أسيفيدو

|  03تضخيم
جميع األصوات

زعيم المجتمع
تسليط الضوء

|  04توسيع الفرص
 4.6خدمات  WiFiلعائالت
مدارس بوسطن العامة األكثر
احتيا ًجا ،لذلك نحن جميعًا متصلون

الوصول إلى التكنولوجيا
طوال الوباء ،تمكنت مدارس بوسطن
العامة من دعم الطالب واألسر من
خالل ضمان  55000جهاز
chromebookو  6000قسيمة
إنترنت للطالب الذين ليس لديهم
جهاز حاسوب محمول أو وصول
إلى النطاق العريض.

 :4.4تنفيذ خطة بناء مدارس بوسطن
العامة لضمان توفير مسارات وروابط
متكافئة بين المدارس

 :4.3الفعالية التنظيمية ،والتميُّز،
وتحديد الخدمات األكاديمية
األساسية ،وخدمات الدعم

بناء مدارس بوسطن العامة

التغلب على حواجز النجاح

تتعاون مدارس بوسطن العامة مع هيئة بناء
مدارس ماساتشوستس ( )MSBAلالستفادة
من سداد الدولة لمشاريع بناء المدارس
المؤهلة.

ساعدت مدرارس بوسطن العامة في
تأمين السكن ألكثر من  500أسرة /
 1،000طالب من خالل شراكة مع
هيئة اإلسكان في بوسطن .تم تقديم
أكثر من  25000وجبة وأكثر من
 3000معطف شتوي للطالب الذين
يعانون من التشرد.

4.1:تمويل جميع المدارس لتلبية
االحتياجات الفريدة للتالميذ ذوي
االحتياجات العالية
قانون  ESSERوCARES
باالقتران مع قانون ، CARESتم
استخدام المرحلة األولى من أموال
ESSERإلعادة الطالب بأمان إلى
التعلم الشخصي في العام الدراسي
 .2022-2021ستدعم المرحلة الثانية
المواد عالية الجودة والتعليم في كل
فصل دراسي وستدعم متعلمي اللغة
اإلنجليزية والطالب ذوي اإلعاقة.

توفير الوصول واالستجابة لالحتياجات
"لقد ساعدني الحصول على جهاز  Chromebookأثناء التعلم عن بعد
في نواح كثيرة .على الرغم من أنني كنت أمتلك جهاز كمبيوتر مكتبي ،إال
أنه لم يمنحني المرونة التي سأحصل عليها من جهاز كمبيوتر محمول .على
قادرا على الوصول إلى
سبيل المثال ،عندما كنت خارج الوالية ،كنت ال أزال ً
صفي باستخدام كمبيوتر محمول عملي .ساعدني  Chromebookأيضًا
في المشاركة في الفصل ألنني قد أكون في اجتماعات منصة زوم وأفتح
مستندات جوجل في نفس الوقت .كان هذا مفيدًا ألنه إذا كان المعلم يشارك
قادرا على ذلك دون الذهاب ذهابًا
شاشته وأردت تدوين المالحظات ،فسأكون ً
وإيابًا بين الشاشات .بخالف المدرسة ،استخدمت جهاز Chromebook
في فرص التعلم األخرى .على سبيل المثال ،كنت جز ًءا من فصل علوم
الكمبيوتر في  APوتطلب مني امتالك جهاز كمبيوتر محمول ولم يكن لدي
نظرا ألن لدي كمبيوتر محمول
المال لشراء جهاز كمبيوتر محمول ،ولكن ً
مدرسي ،فقد تمكنت من المشاركة في الدورة دون أن يكون لديك المال
لشراء كمبيوتر محمول".
-ماريو فيلس طالب فيNew Mission High School

|  04توسيع
الفرص

الطالب
تسليط الضوء
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 :5.5تجديد عمليات المكتب
المركزي :النقل ،والتسجيل،
وخدمات التغذية

5.4:جعل مدارس بوسطن العامة
مكا ًنا يرغب المعلمون والموظفون
في العمل فيه

التجاوب مع الطالب

مجموعات التقارب

قامت منظمة الغذاء والتغذية
بتدريب  ٪100من موظفيها
على مهارات خدمة العمالء:
كيفية االستماع والفهم
واالستجابة للطالب لتنمية
العالقات مع األفراد والمجتمع
المدرسي بأكمله.

مجموعات التقارب هي أداة مثبتة
لتقديم الدعم الحيوي للموظفين
الملونين وأعضاء المجموعات
األخرى الذين كانوا تاريخيا ً ممثلين
تمثيالً ناقصا ً في قيادة المنطقة .في
الوقت نفسه ،من المهم أن نقدم
للموظفين البيض فرصة لتحمل
مسؤولية تعلمهم وتعزيز قدرتهم
باستمرار على أن يكونوا مناهضين
للعنصرية بنشاط.

5.1:تعيين موظفين متنوعين،
ودعمهم ،واالحتفاظ بهم ومعالجة
العوائق التي تحول دون االحتفاظ
بالموظفين من ذوي البشرة الملونة

تنوع الموظفين
5.4:جعل مدارس بوسطن العامة مكا ًنا يرغب
المعلمون والموظفون في العمل فيه
إستفتاء الرأي العام
قامت مدارس بوسطن العامة بإدارة استبيان Gallup
لمنح موظفي المكتب المركزي منصة إلبالغ قرارات
المنطقة وتحسين األنظمة وحققت مشاركة بنسبة .٪75
كجزء من جهود التحسين التنظيمي األوسع نطاقا ً ،تعمل
المنطقة على تطوير استراتيجيات لضمان أخذ النتائج
في االعتبار في سياسات ولوائح مدارس بوسطن العامة.

زاد فريق التوظيف والزراعة
والتنوع بشكل كبير من عدد ونوع
الفرص إلشراك المرشحين من
اللون ،مما أدى إلى زيادة بنسبة
 ٪27في عدد المعلمين الملون
المعينين من مجموعة التوظيف
المبكر.

"كنا نعلم عندما كانت بديالً لنا أنها كانت ما كنا نبحث عنه كمعلمة.
محترف ولطيف وملتزم وال يخاف أبدًا من العمل الجاد الذي يأتي مع
التدريس .التروتر محظوظ لوجود السيدة جيمس! إنني أتطلع إلى
مشاهدتها وهي تنمو وتأخذ تعليمها إلى مستوى آخر! "
ساريتا توماس ،مديرة مدرسة William Monroe Trotter K-8
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كانت عائشة جيمس مساعدة مهنية في Trotter School.
شجعتها اآلنسة توماس على المشاركة في برنامج خطة المعلمين
"طور ملكيتك" في مدارس بوسطن العامة وانضمت إلى برنامج
تسريع مجتمع مدارس بوسطن العامة للمعلمين للعام الدراسي
 .2020-2019تم تعيين السيدة جيمس كمدرس بدوام كامل في
Trotterفي العام الدراسي .2021-2020

تسليط الضوء على مدير
المدرسة والمعلم
بإذن من مكتب برامج التوظيف والزراعة
والتنوع
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 6.4:تأييد الوعي بشأن الكليات
والوعي الوظيفي

6.2:الشراكة مع المنظمات المعنية
بالشباب وتنمية المهارات

تأثير الطالب والمجتمع

التوجيه التحويلي
تم إطالق برنامج التوجيه
التحويلي في ربيع عام 2021
لجلب التوجيه المستجيب ثقافيًا
والمتمحور حول الطالب
واالستعداد الوظيفي والحياة
)(CCLRللطالب في الصفوف
من السادس إلى التاسع.

تم إطالق البرمجة في  15مدرسة
تابعة لمدارس بوسطن العامة و 13
منظمة مجتمعية في جميع أنحاء
بوسطن ،مع إشراك ما يقرب من 32
سا من مدارس بوسطن العامة
مدر ً
لخدمة أكثر من  600طالب في
الصفوف .12-6

 6.2:الشراكة مع المنظمات المعنية
بالشباب وتنمية المهارات
تصميم وتطوير مدارس Boston
)Community HUB (BCHS
تتخذ مدارس  BCHSنه ًجا قائ ًما على
األصول لدعم طالبنا .إنها تم ّكن
المجتمع من خلق فرص لنجاحهم.
تقدم ، BCHS CLSPومحو األمية
العادلة ،والقيادة واألنظمة المناهضة
للعنصرية والشاملة ،والدعم لتحويل
المدارس إلى مراكز لالبتكار والتحرير.

6.1:برمجة وقت عالي الجودة خارج
المدرسة لجميع التالميذ
محفظة الربع الخامس
دخلت مدارس بوسطن العامة في شراكة
مع منظمات مجتمعية إلدارة البرامج
التعليمية الصيفية األكاديمية واإلثرائية
لـ 7999طالبًا.

مجتمع بوسطن
استراتيجية المدارس المحورية
مدارس بوسطن
العامة

المجتمع
اتحاد المعلمين
فيBoston

تحالف غروف
أليانس BCHS
التجريبي و 14لغة
مزدوجة
المدارس

المركز الوطني
للمدارس
المجتمعية
ومؤسسة عائلة
لوبين

إن تطوير استراتيجية ، BCHSالتي تم
تجريبها في العام الدراسي -2021
 ،2022هو انعكاس اللتزامنا بتفعيل
شراكة قوية في خدمة التنمية الشاملة
لطالبنا.
على وجه الخصوص ،لدينا
شراكة عميقة
جمعية الشبان المسيحيين التابعة لـ
جمعيةمع
الشبان
بوسطن الكبرى باعتبارها
المسيحية في
بوسطن الكبرى
الوكيل الرئيسي في مساعدتنا على
تطوير استراتيجيات
لتمكين
منظمات تنمية الشباب الشعبية األخرى في
بوسطن لتعمل بنفس القدرات من أجل
استدامة استراتيجية غرفة تبادل معلومات
السالمة األحيائية.
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الشريك
تسليط الضوء

الخطوات التالية

3

2

1

تقرير التقدم المرحلي الربع سنوي

لوحات القيادة

النتائج مدفوعة

● إصدار التقرير السنوي للخطة اإلستراتيجية
في يناير 2022.
●تقارير مرحلية ربع سنوية إلى لجنة المدرسة

●لوحة تحكم تنفيذ الخطة اإلستراتيجية
بالتعاون مع مكتب البيانات والمساءلة
(ODA).
●لوحة معلومات وموقع ويب لتحليل العدالة
العرقية لضمان الشفافية في مركز العدالة
العرقية في جميع عمليات المنطقة.

● إعطاء األولوية للمقاييس الرئيسية عالية
التأثير إلنجاز الطالب ورفاههم.
● المقاييس والنتائج متوافقة مع لجنة المدرسة
وأهداف المشرفة.

الملحق

●
●
●
●
●
●

●
●
●

االستماع العميق
التفكير في االحتياجات
االعتراف بفرصة خدمة الطفل كله بشكل أفضل

الفرص

فهم أعمق للتعقيدات والطبيعة المؤسسية لعدم المساواة
الحاجة إلى االعتراف بنشاط باالحتياجات االجتماعية والعاطفية
للطالب
نحتاج إلى إعادة إشراك طالبنا وإعادة تصور تجربة التعلم

استجابات أكثر استهدافًا
تركيز أوضح على المساواة واالحتياجات العاطفية االجتماعية
عززنا إيماننا بالتزامات الرؤية اإلستراتيجية التي بدأت في2019-
2020.كانت هذه االلتزامات الصحيحة .نحن نسير على الطريق
الصحيح.

الدروس

االستجابات

التزامات الخطة اإلستراتيجية وأولوياتها
االلتزام 6
تفعيل الشراكات

االلتزام 5
غرس
الثقة

االلتزام 4
توسيع نطاق
الفرص

االلتزام الثالث :رفع جميع
األصوات

االلتزام رقم 2
تسريع عملية
التعلّم

االلتزام األول :التخلُّص من
فجوات الفرص واإلنجاز

 6.1:برمجة وقت عالي الجودة خارج
المدرسة لجميع التالميذ

 5.1:تعيين موظفين متنوعين ،ودعمهم،
واالحتفاظ بهم ومعالجة العوائق التي تحول دون
االحتفاظ بالموظفين من ذوي البشرة الملونة

 4.1:تمويل جميع المدارس لتلبية االحتياجات
الفريدة للتالميذ ذوي االحتياجات العالية

 3.1:إشراك صوت الشباب في صنع القرار

 2.1:إعادة تصميم المدرسة الثانوية

 6.2:الشراكة مع المنظمات المعنية بالشباب
وتنمية المهارات

 5.2:إعادة هيكلة المكتب المركزي لضمان
خدمات مالئمة للطفل واألسرة

 4.2:تحسين وسائل التمويل من أجل التوزيع
العادل للموارد

 3.2:إشراك صوت الوالدَين في صنع القرار
على مستوى المنطقة التعليمية

2.2:فرص التع ُّلم الشاملة

 6.3:الشراكة مع المنظمات لدعم التالميذ،
واالستعداد للكلية ،والتسجيل المزدوج ،والكلية
المبكرة خالل اليوم الدراسي

 5.3:دعم قادة المدارس ومساءلتهم الشاملة
وفق معايير التع ُّلم األساسية المشتركة
) ،(CLSPوالمدارس عالية األداء ،وقيادة
المعلمين

 4.3:الفعالية التنظيمية ،والتميُّز ،وتحديد
الخدمات األكاديمية األساسية ،وخدمات الدعم

 3.3:الشراكة مع العائالت في تحسين
المدرسة وتع ُّلم التالميذ

 2.3:تعليم الفنون الحرة المتكاملة (الفنون،
والعلوم ،ومحو األمية ،واللغات العالمية،
والتربية البدنية ،والتعليم الصحي ،والتربية
المدنية ،وألعاب القوى ،والتكنولوجيا)

 6.4:تأييد الوعي بشأن الكليات والوعي
الوظيفي

 5.4:جعل مدارس بوسطن العامة مكا ًنا يرغب
المعلمون والموظفون في العمل فيه

 4.4:تنفيذ خطة بناء مدارس بوسطن العامة
لضمان توفير مسارات وروابط متكافئة بين
المدارس

 3.4:زيادة أنظمة إبداء اآلراء الخاصة
بالعائالت إلى المكتب المركزي

 2.4:تنفيذ برنامج ما قبل روضة األطفال
الشامل

 1.6:مراقبة تنفيذ سياسة  OAG -على
مستوى المدارس والمستوى المركزي

 6.5:إشراك الشركاء الرئيسيين في صنع
القرار للترويج لاللتفاف حول الخدمات على
مدار العام

 5.5:تجديد عمليات المكتب المركزي :النقل،
والتسجيل ،وخدمات التغذية

 4.5:تعاون المكتب المركزي مع الشركاء

 3.5:إشراك المعلمين ،والموظفين ،واألسر،
والتالميذ في مجلس موقع المدرسة

 2.5:خبرات تع ُّلم أولية صارمة ومتسقة

 1.7:عدم تناسب تنفيذ قواعد السلوك

6.6تصميم الفرص وتنفيذها على مدار العام
مع الشركاء لتعزيز الفرص.

5.6زيادة الشفافية والمساءلة باستخدام أدوات
البيانات الجديدة ،ولوحات المعلومات ،وإعداد
التقارير.

4.6خدمات  WiFiألسر مدارس بوسطن
العامة األكثر احتياجًا؛ حتى نتمكن جميع ًا من
االتصال باإلنترنت.

 3.6:المشاركة العامة في تنفيذ معايير مشاركة
المنطقة التعليمية

 2.6:تقليل التغيب المزمن  -فصول دراسية
مبهجة وج ّذابة

 1.8:المساهمون الصحيون واالجتماعيون في
فجوات الفرص

2.7:مساحات تع ُّلم آمنة وداعمة

1.9:دعم المدارس ذات األداء المنخفض

 2.8:خطة تنمية مهنية شاملة على مستوى
المنطقة التعليمية

1.10:الدعم/الدمج االجتماعي/عدم التناسب
للتالميذ ذوي االحتياجات الخاصة

2.9فرص التعلم عن بُعد على مدار العام ،ومنع
فقدان التع ُّلم ،وتوفير الفرص لتسريع عملية
التع ُّلم.

 1.11توفير تقنية  1:1لحصول تالميذ مدارس
بوسطن العامة على فرصة التعلم عن بُعد في
الصفوف من الصف الثالث وحتى الصف الثاني
عشر.

3.7إشراك األسر والمجتمع في صنع القرار:

من خالل رسائل نصية ،وعبر اإلنترنت،
واالستبيانات ،واالتصال.

 1.2:تنوع القوى العاملة
 1.3:مراجعة التحيز في منهج الدراسة

 1.4:دعم متعلمي اللغة اإلنجليزية وقانون
الفرص اللغوية ألطفالنا)(LOOK
1.5:معايير التع ُّلم األساسية المشتركة
)(CLSPوالدراسات اإلثنية

مركز هاينز للتعليم المبكر :
برنامج الربع الخامس لمدارس لبوسطن العامة
"بالمشي إلى مركز هاينز للتعليم المبكر ،الواقع في حي روكسبري في بوسطن ،هذا الصيف،
قوبل المرء على الفور بفنون الطالب واألعمال الدراسية المعروضة بشكل جميل على
الجدران[.مجموعة طالب رياض األطفال  2الصاعدة التي تعلمت عن الموضوعات المتعلقة
بالمحيطات] زينت الجدار بالحياة البحرية :قنديل البحر الملون ،واألسماك ،وحتى السالحف ...
وبالمثل ،كان هناك فنون جدارية ومناهج مخصصة لمجموعة هاينز الصاعدة من النحل الطنان
والفراشات في الصف األول ".
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الشريك
تسليط الضوء
مع قسم شرطة بوسطن (لتقديم اآليس كريم مجانًا) و The Haynesتعاونت
Playworks .و Boston Nature Centerو HERO Kids Sports

بإذن من بوسطن بعد المدرسة وما بعدها

إغاثة الطوارئ في المدارس االبتدائية
والثانوية
تمويالت  ESSER Iو  Cares -أنفقوا بشكل أساسي على
الموارد الالزمة لدعم طالبنا خالل الوباء وإعادة طالبنا بأمان إلى
التعلم الشخصي

 ESSER 2استثمارات خطة المدرسة بنسبة  ٪50و استثماراتالمدارس على مستوى المنطقة التعليمية بنسبة )9.1.2021 (٪50
 ESSER 3استثمارات المنطقة قيد المراجعة :تقوية النواة التعليمية،متعلمي اللغة اإلنجليزية ،الطالب ذوي اإلعاقة ،المسارات عالية الجودة،
الوصول العادل ،بيئات المدرسة ،المجتمع

سياسة فجوات الفرص واإلنجازات | تحديث
إرشادات للموائد المستديرة حول
األسهم من أجل جودة أكبر
واستدامة
الموائد المستديرة حول المساواةهي
محادثات بين مجموعات أصحاب
المصلحة لتشمل الموظفين واألسر
والشركاء من المجتمع .تدفع المناقشات
إلى التفكير حول ما إذا كانت سياسات
وممارسات مدارس بوسطن العامة تعزز
خبرات عادلة وعالية الجودة للطالب
وكيف تعمل .في العام الدراسي -2020
 ،2021تم إنشاء التدريبات والموارد
لدعم تخطيط المائدة المستديرة وتنفيذها
بشكل أفضل.

تقديم ⥠  CLSPو CRIOP 2
للتطوير المهني والتدريب على
مستوى المنطقة
تم توفير التطوير المهني التمكين في
CLSPو  CRIOPللمعلمين وقادة
المدارس والمساعدين المهنيين والمدربين
وقادة المعلمين والمعلمين الجدد في
المنطقة والمنسقين الميدانيين المجتمعيين
وموظفي المكتب المركزي .يصبح هؤالء
المعلمون راسخين بشكل أفضل في
انعكاس  CLSPوالممارسات المهنية.

توسيع مبادرة مدرسة االمتحانات
( )ESIلتشمل طالب الصف الرابع
في العام الدراسي  ،2021-2020تم
توسيع برنامج مبادرة مدرسة
االمتحانات لتشمل طالب الصف
الرابع .سيتم توفير الدعم لهؤالء
الطالب لمدة عامين لزيادة مهاراتهم
األكاديمية والثقة بهم لتلبية متطلبات
القبول في مدارس االختبار.

1الممارسات المستدامة ثقافيا ً ولغويا ً
2بروتوكول مراقبة التعليمات المستجيبة ثقافيًا

إطالق استراتيجيات النجاح
)(S4Sللنهوض بمهارات طالب
مدارس االختبارات الجديدة
تم إطالق استراتيجيات النجاح )(S4S
لدعم الطالب المقبولين الذين يدخلون
الصفوف  7أو  9في أي من مدارس
االختبار الثالثة .يوفر المنهج المدرسي
مهارات إضافية في مهارات التفكير العليا
والرياضيات والكتابة والقراءة والالتينية.
يتناول المحتوى أيضًا ثقافة المدرسة
والمشاركة.

تنفيذ سياسة القضاء على فجوات الفرص واإلنجازات

أهدافنا
:

نهجنا

التحول خالل األزمات لتصبح مدارس بوسطن العامة أقوى

أعتقد أنه غالبًا ما يكون هناك" نقطة مضيئة وسط الظالم ".إن جراح أزمة الكوفيد -19كثيرة وعميقة،
وعلينا أن نستمر في االعتراف بمعاناة الكثيرين في مجتمعنا ،ونهبط بشكل غير متناسب على
المجتمعات المهمشة والفقيرة تاريخيًا .ومع ذلك ،لم يمنحنا الوباء أي خيار سوى أن نحسب حسابًا
لعدم المساواة التي طال أمدها .وبهذه الطريقة ،كانت لحظة عدم النظر هذه هدية ،وقد تأثرت بشدة
عندما نهض موظفو مدارس بوسطن العامة والشركاء المجتمعيون والعائالت والشباب لتلبية
وتكرارا.
مرارا
االحتياجات
ً
ً
-

بريندا كاسيليوس ،تقرير تحديث الخطة االستراتيجية لمدارس بوسطن العامة في أكتوبر2021

