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خدمات المكتبة

26-22الخطة اإلستراتيجية 
،ديبورا النج فروجات ، دكتوراه
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ا مزدهًرا تعد كل مكتبة في ماساتشوستس مركًزا اجتماعيً "

، حيث تعمل على تغيير الحياة من خالل الوصول إلى

."    المعرفة والمعلومات والتعلم مدى الحياة

Boston Public Schools

الغرض من الخطة

إهداء مكتبة جورج كوكس في مدرسة ناثان هيل االبتدائية

مجلس مفوضي المكتبات في والية ماساتشوستس

بيان الرؤية25-2000الخطة اإلستراتيجية 
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26-22تطوير خطة 

10/20-مدخالت أصحاب المصلحة التمهيدي ألمناء المكتبات 

12/20-فريق المكتبة / أداة المساواة العرقية 

1/21-االجتماع األول للمجموعة االستشارية 

6/21-اكتمال الخطة 

9/1/21-عرض لجنة المدرسة 

Boston Public Schools

أصدقاء المزرعةبرنامج 
P.A. مكتبة شو



،الترميز P.A. مكتبة شو

التوظيف والوصول

:مكتباتبهامدرسة 73 :2009الماليةالسنة

:الثانويةالمدارس●
شهادة 23.6○

فقرات 10○

االبتدائيةالمدارسمكتبات●

  FTوحدة 18○
PTوحدة 21○

مكتباتبهامدرسة 49 :21الماليةالسنة

:الثانويةالمدارس●
شهادة 15○

فقرات 4○

  :المتوسطة/االبتدائيةالمدارسمكتبات●
FTشهادة 12○
FTوحدة 36.5○
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21-2016خطة : البرنامج الحالي

المدارس ، مكتبات : التعاون

مدارس بوسطن، الشركاء

ن شبكة مكتبة مترو بوسط: األتمتة

ومكتبة العالم

تصميم االستفسار :التطوير المهني

اإلرشادي
2015. كالثاو ومانيوتس وكاسباري

Boston Public Schools

الثامنالصف-تجديد مكتبة مدرسة ميلدريد أفينيو من رياض األطفال

ابتدائية شو .P.Aزيارة الكاتبة سوزان تان ؛
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 Bostonسيوفر برنامج مكتبة مدارس
Public Schools لجميع طالبBPS 

وأعضاء المجتمع المدرسي إمكانية الوصول

المادي والفكري إلى مواد المكتبة والخدمات

والمساحة التي تعزز النمو األكاديمي 

واالجتماعي والمهني والشخصي بحلول عام

2026.

Boston Public Schools

بيان رؤية الخطة 22-26

مدرسة شو االبتدائية PAيوم أمين مكتبة المدرسة الوطنية



االلتزامات الرئيسية وأهداف التثبيت
قابل للقياس االنتهاء/ تواريخ البدء  محاذاة هدف المنطقة

مل استهدف خمس عشرة مدرسة سنويًا الستكشاف مكتبة جديدة أو متجددة بكا

.طاقمها
5و 4و 3و 2و 1السنوات  1.1.2الهدف الرئيسي 

OAG 2.1.2محاذاة

لنصوص تدقيق التنوع لضمان الوصول العادل إلى ا. إنشاء مجموعة مكتبة وتنفيذها

.ذات الصلة
3و 2و 1السنوات  1.3الهدف الرئيسي 

                OAG 4.2محاذاة 

مع  BPSاستهدف ست مدارس سنويًا لتخطيط وتسهيل تعاون خدمات مكتبة

كتبة مكتبات مدارس بوسطن من أجل المدارس التي ليس لديها القدرة على امتالك م

.للوصول إلى الموارد واالستعالم القائم على التدريس التربوي

3بحلول نهاية العام  1.1.2الهدف الرئيسي 
OAG 2.1.2محاذاة

استمر في الوصول إلى الموارد الرقمية وزد من الوصول إليه من خالل قواعد 

.بيانات جالي وكتب سورا اإللكترونية ومراقبة استخدام الطالب
5و 4و 3و 2و 1السنوات  1.6الهدف الرئيسي 

OAG 5.4محاذاة
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ESSERالخطة اإلستراتيجية لخدمات المكتبات و

Boston Public Schools

بعدعنالتعلمأثناءالمنزلإلىالمرسلةالنصوصتجديد▫

الجديدةللكتبالسنويللفردالمدرسيةالمكتبةميزانية▫

الفعالةالمدرسيةالمكتبةبرامجإلىالعادلالوصول▫

والرقميةالماديةالنصوصإلىالعادلالوصول▫

قويمهنيتطوير▫

ومرحبةآمنةمكتبةمساحات▫

استشاريةلجنةإنشاءخاللمنمدعومةوجديدةمستمرةشراكات▫
BPSمكتبةلخدمات

 .P.Aياألكبر سنًا في مكتبات بوسطن العامة ف
Shaw
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لكم جزيل الشكر، 

و

األسئلة

Boston Public Schools

مرحبًا ، كيدو من:  زيارة المؤلف اوبراينت
المتأهل )تأليف جاريت جيه كروسوزكا 

(يللتصفيات النهائية لجائزة الكتاب الوطن
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