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النقاط البارزة في العقد الجديد

األجرمدفوعةالطفلرعايةإجازة1.

الدينيةاإلجازات2.

الدراسيةالرسومتسديد3.

الدراسيللفصلأصغرأحجام4.

الشاملالتعليم5.
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يئة أقل يتم تعليم جميع الطالب في بيُقّدم الشمول بالكامل عندما 

الخدماتتقييًدا ويتم توفير الوصول إلى سلسلة متصلة كاملة من

  .التي تلبي احتياجاتهم الفردية والخاصة

.الشمول ليس مكاًنا أو برنامًجا

عامة يجب أن تكون جميع الفصول الدراسية في مدارس بوسطن ال

.شاملة

رؤيتنا المشتركة للتعليم الشامل
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ننتقلبينماالحاليةالموادانتهاء●

المعلمإلدخالالمدرسةفيالشمولتخطيطفرق●

والموظفينللطالباألكاديميةالمواردزيادة●

التخطيطووقتالموظفينتدريبزيادة●

الدراسيللفصلأصغرأحجام●

المدرسةللجنةالتابعةالشمولعملمجموعة●

الشاملالتعليماتصال●

االنتقال إلى منطقة شاملة
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لكلشاملةخطةوضعخاللمناألهميةبالغةخدمةالشمولتخطيطفرقستقدم .نوعهامنفريدةتخدمهمالذينوالطالبمدرسةكلإن
.دراسيوفصلمدرسة

 :بشأنتوصياتبتقديمالشمولتخطيطفريقسيكلَّف

المهنيالتطوير

والعقليةالثقافةبناء●

الجدولة●

التوظيف●

المدرسةفيالتوظيفونماذجالفصلتكوينمراجعة●

المدرسةعلىالقائمة SST / MTSSأنظمةمعوالبروتوكوالتوالعالقاتالهياكلمعالتواصل●

:يليبمافريقكليضطلع

٪50بنسبة BTUعضويةيشمل●

المناسبالتخطيطوقتلهيُوفّر●

دراسيعامكلعناجتماع 15حتىالعملوسنةالمعتادالعمليومخارجاإلضافيةاالجتماعاتعنتعويًضايتلقى●

فرق تخطيط الشمول في المدرسة
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طالبكللدعمالالزمينوالموظفينالماليةالمواردنوفرأنيجب

المتعددةالتراخيص

الخدماتلتقديموحيدكنموذجالثالثي /المزدوجالترخيصاعتباريتملن●

تقدًما"يحرزونأنهمعامكليثبتواأنبشرطالمطلوبالترخيصعلىللحصولعامْينالمعلمينفسيُمنحترخيصْين،يتطلبالمنصبكانإذا●

  DESEلتوجيهاتوفقًا "مستمًرا

:اإلضافيينوالموظفينالتمويل

إضافيةمواردعلىللحصول Wuالعمدةمنكبيرماليالتزام●

(األكاديميةالتدخالتأي)للطالب (IEPs)المكثفةاإلنجليزيةاللغةبرامجمتطلباتيلبيبماالدراسيةالفصولتجهيزسيتم●

.فصولهمفيالطالبنتائججميععنالمسؤولهوالخدمات،ومقدمياآلخرينالمعلمينمعبالتعاونالمسؤول،المعلّم●

مدرسةلكل MTSSإطاروبناءالشمولوتنفيذدعمعلىيركزمنسقأومديرأوميسرأومتخصصأومدرب●

الموارد األكاديمية
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:الموظفينتدريب

المهنيالتطويرفيالمشاركةالموظفينجميععلىيجب●

المهنيللتطويرالوقتمنالمزيدإضافة●

المهنيالتطويرفيللمشاركةودعوتهمالمحترفينالمساعدينتعويضيجب●

:التخطيطوقت

منكلباستخدامللطالب، IEPsبرامجمتطلباتيستوفونالذينالمعلمينيُمنح●

إضافيةفترةالخاصة،االحتياجاتذويتعليموترخيص ESLأوالعامالتعليمترخيص

.الخاصةاالحتياجاتذويلتعليمالورقيةلألعمالاألسبوعفيدقيقة 48مدتها

بشكلالدرسوخطةللوحدةالسجللمعلمللسماحاإلمكانقدرأكبرمساحةتوفير●

الوصولحقعلىالطالبحصوللضمانوالتعديالتالتسهيالتذلكفيبماتعاوني،

.الدراسيالمنهجإلىالكامل

تدريب الموظفين ووقت التخطيط

يُعد توفير المساحة والوقت للتدريب والتخطيط أمًرا بالغ األهمية للتنفيذ القوي
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الشموللخططتنفيذناأثناءالدراسيةالفصولأحجامغالبيةتقليلسيتمعام،بشكل●

.مدرسةكلفي (الدراسيالفصلحجمتفاصيللمعرفةالملحقانظر)

.IEPsعلىالحاصلينالطالبمن٪40منأكثرالفصولفييكونلن●

الحاصلينالطالبمن٪30منأكثرتضمالتيللفصولإضافيدعمتوفيرسيتم●

لذويمعلمين 5.ومهنيين،مساعدي 5هذهالدعمأشكالتشملقد .IEPsعلى

.األخرىالمنطقةدعمأو /وإضافي،معلمأو /والخاصةاالحتياجات

حولالمواردلمعلميالتوصياتوتقديمبمراجعةالشمولعملمجموعةستقوم●

  .العملوعبءالحاالتعبء

أحجام الفصل الدراسي

تقديم الدعم المتعمد حيث تشتد الحاجة إليه
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.ستشكل لجنة المدرسة مجموعة عمل الشمول لمراقبة التقدم وتنفيذ التعليم الشامل في المنطقة

.ستتم معالجة أي مخاوف من فرق تخطيط الشمول في المدرسة من قبل طاقم عمل الشمول التابع للجنة المدرسة

.٪ الباقية من قبل رئيس لجنة المدرسة50بينما يتم تعيين الـ  BTU٪ من قبل50سيتم تعيين أعضاء المجموعة بنسبة 

والئية فيما يتعلق ستكون قرارات مجموعة العمل نهائية، مكتوبة وملِزمة شريطة أن تتوافق مع متطلبات القوانين واللوائح الفيدرالية وال

.يتم قطع العالقات من قبل رئيس لجنة المدرسة. بتعليم ذوي االحتياجات الخاصة ومتعلمي اللغة اإلنجليزية

طاقم عمل الشمول

التعاون من أجل التنفيذ والرصد
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الملحق
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للفصلجديدةأحجام

الدراسي
1العمود 2العمود 3العمود

الصف

حجم الفصل الدراسي للمدارس 

التي تضم إجمالي عدد الطالب 

٪ أو 6.5أكتوبر مع 1اعتباًرا من 

IEPsأقل من الطالب في 

ي حجم الفصل الدراسي للمدارس الت

ا تضم إجمالي عدد الطالب اعتبارً 

٪ من 6.5أكتوبر األكبر من 1من 

IEPsالطالب في

إلى الحصول على  BPSستسعى

ة أهداف حجم الفصل الدراسي التالي

في المدارس التي تضم إجمالي عدد

25أكتوبر مع 1الطالب اعتباًرا من 

  .IEPs٪ أو أكثر من الطالب في

.انيلن يتجاوز الحد األقصى العمود الث

K0 ي على أاّل يتجاوز الحد األقصى ف

.لوائح الوالية

ي على أاّل يتجاوز الحد األقصى ف

.لوائح الوالية

على أاّل يتجاوز الحد األقصى في

.لوائح الوالية

K1 22 20 على أاّل يتجاوز الحد األقصى في

.لوائح الوالية

K2، 2و 1الصفين 22 22 20

5-3الصفوف  25 23 20

8-6الصفوف  28 25 22

الصفوف من التاسع

حتى الثاني عشر

31 28 25

عبء حاالت معلّم 

الموارد

25 25 25
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طلب ميزانية تكميلية

االحتياطيفيالتكاليفبجميعاالحتفاظيتم،FY22الماليةللسنةبالنسبة●

دوالًرا 37,674,337قدرهاالميزانيةفيإضافيةزيادةتطلبسوف،FY23الماليةللسنةبالنسبة●

مناألولفيالمدرسةلجنةإلىنقدمهالذيالميزانيةاقتراحفيالتكلفةزياداتتضمينسيتم،FY24الماليةللسنةبالنسبة●

24-2023الميزانيةتخطيطلعملية 2023فبراير
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FY2022 FY2023 FY2024

وال التكلفة اإلجمالية ط

فترة العقد FY24 السنوية

األجور $16,849,757 $34,120,757 $51,823,533 $102,794,047 $51,823,533

البنود على أساس األجور $357,340 $723,613 $1,107,977 $2,188,930 $1,107,977

التكاليف األخرى دوالر أمريكي 0 $2,829,967 $2,914,866 $5,744,833 $2,914,866

تكاليف تنفيذ خطة الشمول $3,441,419 $12,266,779 $15,215,354 $30,923,552 $15,215,354

المجموع $20,648,516 $49,941,116 $71,061,729 $141,651,361 $71,061,729

طلب إضافي $37,674,337

:سنوات3التكلفة اإلجمالية طوال فترة العقد البالغة  $141,651,361

التكلفة اإلجمالية للعقد


