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الرؤية األكاديمية
لجنة املدارس
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جدول األعمال
●
●
●
●
●
●

مقدمة عن الدوائر األكاديمية
التحديات والفرص
أذرع التغيير
مقدمة عن املواضيع الرئيسية في الرؤية األكاديمية للمديرية
التعليمية (( )BPSمسودة)
البنية التحتية لرؤية ()Enact Vision
ضمانات الجودة (مسودة)
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مكونات أداة تخطيط اإلنصاف العرقي ()REPT

3

مقدمة عن الدوائر األكاديمية
مكتب متعلمي اللغة اإلنجليزية

مكتب التعليم الخاص
الفرص الدامجة
محو األمية املنصف
بيئات مالئمة ونظام قائم على تلبية االحتياجات
خبرة املدرسين
تحسين نتائج متعلمي اللغة اإلنجليزية من الطالب أصحاب
الهمم

●
●
●
●
●

●

OSE

●
●
●
●
●
●

Lمكتب الصحة والعافية
●
●
●
●
●

بيئات تعلم آمنة وصحية ومستدامة
محو األمية املنصف
التربية الصحية والبدنية
التعلم االجتماعي العاطفي
الوصول املنصف لوسائل دعم املدارس

OEL

●

اإلنصاف
والوصول

مكتب الشئون األكاديمية والتعلم املنهي
جائزة اإلجادة اللغوية الثنائية
محو األمية املنصف
التوسع في الطفولة املبكرة
الدراسات اإلثنية
العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون
والرياضيات
برنامج التميز للجميع ()EFA

●
●
●

APL

●

OTL

●

محو األمية املنصف
جائزة اإلجادة اللغوية الثنائية
زيادة التعلم باللغة األم
تعلم عالي الجودة للمتعلمين متعددي
اللغات
تطبيق معايير اتحاد وزارات التعليم
بالواليات ( )WIDAلعام  2020املعنية بتطوير
اللغة اإلنجليزية ( )ELDفي مختلف املحتويات
وفي تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ()ESL
تحسين نتائج متعلمي اللغة اإلنجليزية من
الطالب أصحاب الهمم
استيفاء متطلبات االمتثال الوالئية
والفيدرالية

مكتب قيادة املدرسين
OHW

●
●
●
●
●
●

محو األمية املنصف
ُ
التعلم املنهي امل َّقدم من معلم
اإلبداع النابع من املعلمين
دعم املدرسين الجدد
مسارات الحياة املهنية/القيادة
تعلم مساعدي املتخصصين

في إدارة مدارس بوسطن العامة التعليمية ،يملك كل طفل بكل فصل دراس ي الحق في
الحصول على تعليم منصف وعاملي وعالي الجودة .ينبغي أن يحظى كل طفل بالقدرة
املوحدة وغير املقيدة على الوصول إلى كل مورد يمكن تصوره يستطيع من خالله
التعبير عما بداخله من عظمة ورفعة

الرؤية اإلستراتيجية للمديرية التعليمية
تمهيد سياسة سد فجوات الفرص باملديرية التعليمية ()BPS
سياسة مديرية مدارس بوسطن العامة التعليمية لسد الفجوات في الفرص واإلنجازات

متوسط الدرجة القياسية لطالب الصفوف  8-3في اختبار نظام ( )MCASملادة آداب اللغة اإلنجليزية ()ELA

 = 500مستوفي  /متجاوز للتوقعات

متوسط الدرجة القياسية لطالب الصفوف  8-3في اختبار نظام ( )MCASملادة الرياضيات

 = 500مستوفي  /متجاوز للتوقعات

نتائج تقييم " "MAP Growthفي مادة القراءة في خريف  :2021الصفوف 11-3
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نتائج تقييم " "MAP Growthفي مادة الرياضيات في خريف  :2021الصفوف 11-3
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نواجه تحديات في تعليم الدروس املشتركة -املستوى  -1في الفصل املدرس ي.
يجب أن نتصرف بسرعة.
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إستراتيجيات التعافي القوي
الدمج في كل فصل مدرس ي
زيادة الوصول إلى التعلم باللغة األم
التدريس والتعلم الطموحين في املديرية التعليمية
()BPS
محو األمية املنصف في جميع التخصصات
ضمانات الجودة لكل فصل مدرس ي/مدرسة

ُ
غير هذا
كيف سن ِّ
الوضع لضمان
حصول جميع
الطالب على ما
يحتاجون إليه؟

أعمال التعافي األكاديمي
صيف 2021

●
●
●

سبتمبر 2021

●
●

إطالق مبادرة أعمال محو األمية املنصف في مختلف أنحاء املديرية التعليمية
توفير خيار الدروس الخصوصية اإللكترونية لجميع طالب املديرية التعليمية ( )BPSبهدف ضمان امتالك كل طالب القدرة
على الوصول إلى الدروس الخصوصية اإللكترونية على الفور.
استثمارات تمويل ( )ESSERعلى املستوى املدرس ي في خدمات التعافي املدرسية
○ استعادة رصيد الساعات املعتمدة في مدرسة ""Brighton High School
ً
نصوصا تمكينية
○ بناء مكتبات في فصول املرحلة االبتدائية تضم
○ توفير الدروس الخصوصية املدرسية
○ االستفادة من الشراكات املدرسية في توفير وقت تعلم إضافي مصحوب باإلثراء.

●
●

تعافي االمتثال ،ويشمل تقديم الدروس الخصوصية خارج أوقات اليوم الدراس ي ()OST
إطالق عملية تقديم طلب لدخول أكاديميات التسارع مع التركيز الصريح واملباشر على مشاركة الطالب أصحاب الهمم
واملتعلمين متعددي اللغات واملتعلمين أصحاب الهمم متعددي اللغات

●

خريف 2021
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توفير فرص التعلم الصيفي املُ َّ
وسع ألكثر من ً 11,500
طالبا
خدمة أكثر من ً 1500
طالبا من الطالب أصحاب الهمم ( )SWDمن خالل برنامج تمديد العام الدراس ي ( )ESYوشركة
""Catapult Learning
ً
خدمة أكثر من  4450طالبا من متعلمي اللغة اإلنجليزية ( )ELsمن خالل البرامج األكاديمية وبرامج اإلثراء

أعمال التعافي األكاديمي
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فبراير 2022

●
●

توفير أكاديميات تسارع في مختلف أنحاء املديرية التعليمية تركز على مادة آداب اللغة اإلنجليزية ()ELA
توفير فرص أكاديمية وإثرائية افتراضية خارج أوقات اليوم الدراس ي ()OST

أبريل 2022

●
●

توفير أكاديميات تسارع في مختلف أنحاء املديرية التعليمية تركز على مادة الرياضيات
توفير فرص أكاديمية وإثرائية افتراضية خارج أوقات اليوم الدراس ي ()OST

صيف 2022

●
●

إعداد خطط تعلم صيفي فردية لكل طالب
زيادة الفرص األكاديمية واإلثرائية الصيفية

ماذا يعني مصطلح التدريس بطموح في املديرية التعليمية ()BPS؟
األذرع الرئيسية لتقوية تعليم املستوى 1

يجب دعم األذرع الرئيسية بما يلي:

املمارسات الثقافية واللغوية املستدامة

التعافي القوي

التعلم واإلرشاد املهنيين املبتكرين

نظام الدعم املتعدد املستويات

اعرف نفسك واعرف
طالبك

املمارسات
الدامجة

فرص التعلم اإلثرائية  -داخل الفصل
املدرس ي وخارجه

طالب املديرية
التعليمية ()BPS
عباقرة.

الوصول إلى التعلم باللغة
األم

التعليم املثالي
النموذجي

بيئات آمنة وصحية وداعمة
ً
ثقافيا

املمارسات الواجب توافرها في كل فصل مدرس ي في املديرية التعليمية (:)BPS
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

تدريس املحتوى املناسب للصف الدراس ي
قراءة نص معقد والكتابة منه في كل فصل مدرس ي وفي كل يوم
إكمال الدروس واملهام الصعبة في كل فصل مدرس ي وفي كل يوم
املشاركة في التعلم القائم على حل املشاكل وتنفيذ املشاريع الذي يمكن الطالب من تطبيق ما
تعلموه على مشاكل واقعية
طرح أسئلة لتعميق ما تم تعلمه ودمج الطالب في املحادثات األكاديمية
تطبيق ممارسات التدريس املاحي لألمية املنصف في جميع التخصصات
تقييم تعلم الطالب ومراقبته ،وإبداء التعليقات واملالحظات
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نظرية الفعل األكاديمي :تقوية تعليم املستوى 1

مما سيساعد املدرسين في
)(1

التركيز على -وتنفيذ -مجموعة من اإلستراتيجيات
مرتفعة اإلنتاجية املعروفة بتأثيرها اإليجابي في
إنجازات الطالب التي ستؤدي إلى تحسين تعليم
املستوى  1وتقويته واستخدام املعرفة واملهارات
واملوارد في تنفيذ تعليم عالي الجودة في املستوى
ً
ً
 2واملستوى  3تنفيذا كامال.

إذا َّنفذ املكتب املركزي ما يلي
سيصبح مديرو املدارس قادرين على
)(1

)(2

االستفادة من فرق القيادة التعليمية املدرسية
وخبرة قادة املدرسين في توفير فرص تعلم منهي
عالية الجودة على مستوى املدرسة
ً
استعدادا أفضل لتقديم مالحظات
االستعداد
وتعليقات هادفة ومركزة للمعلمين ومراقبة
التدريس الطموح ودعمه.

)(1
)(2

)(3

ّ
تصميم تعليم منهي عالي الجودة ومركز وتقديمه إلى قادة
املدارس وقادة املدرسين
إعداد مواد وموارد وأدوات عالية الجودة الستخدامها،
ومواءمة املواد مع اإلثراء عالي الجودة وفرص التطبيق
العملي
االستثمار في البنية التحتية التي تعطي األولوية لدعم
املدارس وقادة املدارس من خالل اإلرشاد الفردي ،والتعلم
املنهي اإلقليمي ،وأدوات دعم التعلم أثناء مزاولة العمل...

ً
ً
جذريا
تحسنا
بعد ذلك ،سيحظى طالبنا العباقرة في املديرية التعليمية ( )BPSبوصول منصف إلى فرص التعلم الطموح ،وستتحسن نتائج الطالب
وستتخطى متوسطات النمو واألداء على مستوى الوالية.
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ينبغي أن يتمكن كل طالب في املديرية التعليمية ( )BPSمن الوصول إلى ...
ما سمعناه من الطالب وأولياء األمور واملعلمين
املنهج الدراس ي والتعلم
●
●
●
●
●
●
●
●
●

املرافق
●
●
●
●
●
●
●
●

التعلم باللغة األم
الدمج مع الدعم
مكتبة وأمين مكتبة ُم َّ
رخص
تدريس جميع املواد املشتركة الرئيسية
التربية الفنية
التربية البدنية
دليل للدورات املشتركة على مستوى املديرية التعليمية
أجهزة الكمبيوتر والواي فاي
توفير املواد الخاصة بالتعلم املرتكز على املشاريع والدروس
ُ
امل َّ
جمعة

املرافق واألثاث املتناسب مع القرن الحادي والعشرين
تحديث املرافق ودورات املياه واملياه
نظم التبريد والتدفئة
جودة الهواء واملراقبة
املالعب والحدائق
صاالت األلعاب الرياضية واملكتبات ومختبرات العلوم واملساحات
املتعددة األغراض
أعمال تجديد القاعات
أعمال تجديد املطبخ ومساحة تناول الطعام

اإلثراء
●
●
●
●
●
●

ألعاب رياضية للصفوف ()12K-
الرحالت امليدانية والتعلم االستكشافي
عقد شراكات وإقامة فعاليات جمع تبرعات من أجل اإلنصاف في
مختلف املدارس
برامج ما قبل اليوم الدراس ي وما بعده
املناقشات واملناظرات الطالبية
الحكومة الطالبية واملجلس االستشاري لطالب بوسطن ()BSAC

أدوات دعم الطالب واألسر
●
●
●
●
●
●
●

األخصائي االجتماعي
املنسق األسري
املمرضات
ً
عرقيا ً
طاقم العمل املتنوع ً
ولغويا
وإثنيا
وجبات الطعام الطازجة واملغذية
دعم اإلسكان
املدارس املجتمعية الشاملة.
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ينبغي أن يتمكن كل طالب في املديرية التعليمية ( )BPSمن الوصول إلى ...
ما سمعناه من الطالب واألسر واملعلمين
املرحلة االبتدائية
▫ اإلعداد األكاديمي الصارم
▫ تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات ()STEM
▫ الثنائية اللغوية واللغة العاملية
▫ دروس السباحة
▫ مساحات التعلم واللعب الخارجية
املرحلة الثانوية

▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

برنامج االلتحاق املتقدم ( ،)APوبرنامج البكالوريا الدولية ( ،)IBوبرامج االستعداد املبكر
للمرحلة الجامعية/التسجيل املزدوج ،والتعليم املنهي والفني ()CTE
التدريب الداخلي في الشركات والتظليل الوظيفي والتدريب املنهي
برنامج ()MassCore
ُ
َ
َ
املواد االختيارية امل َراجعة من األقران واإلثرائية
تخطيط املرحلة الجامعية واملسار املنهي
املستشارون املدرسيون
اللغة العاملية وجائزة اإلجادة اللغوية الثنائية
الدراسات اإلثنية
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تأمالت وتعليقات ومالحظات على ضمان الجودة في
املديرية التعليمية ()BPS
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الخطوات التالية
نوفمبر 2021

●

جمع التعليقات واملالحظات من لجنة املدارس ومديري املدارس وقادة املدرسين واتحاد
املعلمين في بوسطن ( )BTUوالقيادة الطالبية واملجموعات األسرية
االستجابة للتعليقات واملالحظات ،وتكرار الرؤية لتتالءم مع األنماط واالتجاهات من
مختلف مجموعات أصحاب املصلحة
وضع خطط البنية التحتية لدعم التنفيذ

●

تحديد موعد -وقيادة -االعتكاف مع لجنة املدارس للنظر في مراجعات الرؤية بنا ًء على
ُ َ
تعليقات املجتمع ومالحظاته ،ومناقشة خطة البنية التحتية املقت َر َحة لدعم التنفيذ
إجراء مديرية املديرية التعليمية مناقشة مع العمدة الجديد حول الرؤية وخطة البنية
التحتية واالستثمارات املطلوبة وخطة التمويل
ُ
عرض الرؤية امل َّنق َحة ،والتنفيذ ،والخطة املالية متعددة األعوام لتمويل العمل
الرئيس ي واستدامته

●

●
ديسمبر  - 2021يناير
2021

●
●
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الخطوات التالية
فبراير
2022

●
●
●

اقتراح تنظيم قسم للشئون األكاديمية لتقديم الدعم األكاديمي بالوقت الفعلي للمدارس
ملء قسم الشئون األكاديمية باملوظفين لضمان توفير مستوى الدعم الالزم للمدارس
نشر وحدات التعلم املنهي في العام الدراس ي  2023-2022من أجل قادة املدارس
واملرشدين واملعلمين

