بيان تأثير المساواة :رؤية أكاديمية
العنوان :رؤية أكاديمية __________________________

التاريخ2021/11/03:

هل تم استخدام أداة تخطيط المساواة بين األعراق Racial Equity Planning Tool؟ ❑ نعم  Xال (تحت التنفيذ)
إذا كانت اإلجابة بنعم ،أدخل تاريخ (تواريخ) اجتماعات التقرير واربطها مع التقرير المعبّأ هنا 22 ،13 ،8 ،10.1 :و 29أداة تخطيط
المساواة بين األعراق Racial Equity Planning Tool
)Was the Racial Equity Planning Tool used? ❑ Yes X No (In process
If yes, insert date(s) of REPT meetings and link to completed REPT here: 10.1, 8, 13, 22 and 29 Racial Equity Planning
Tool

ر
واالستاتيجية وفجوات الفرص بمراجعة هذا البيان؟  Xنعم ❑ ال
هل قام أحد أعضاء قسم المساواة
أقسام أداة تخطيط المساواة بين األعراق  -الملخص/األساس المنطقي
مدارس بوسطن العامة

تعمل مدارس بوسطن العامة  BPSعلى إنشاء رؤية أكاديمية تضع احتياجات متعلمي اللغة
 1.المقترح  /العرض والتأثير
اإلنجليزية ( )ELsوطالبنا من ذوي اإلعاقة ( )SWDsفي المركز .نحن نركز على تعزيز
ما هي النتائج المرجوة من
المقترح/الجهد ،بما في ذلك في القضاء تعليم المستوى  1عبر المنطقة ،ما سيؤثر على جميع الطالب .نعتقد أن تعليما أقوى
للمستوى  1سيزيد من الفرص الشاملة لطالبنا من ذوي اإلعاقة ،ويدعم متعلمي اإلنجليزية
على الفوارق؟ من قاد هذا
لدينا ،ويساعد في تقليل عدد الطالب الذين تم تحديدهم لخدمات التربية الخاصة ،وبخاصة
العمل/التخطيط ،وهل يعكس هؤالء
تنسيبات الغرف الصفية المنفصلة بشكل جوهري .نحن نركز على ضمان حصول الطالب
هويات مجموعات طالب مدارس
بوسطن العامة  BPSوأسرهم (تشمل على تعليم اللغة األم ،وفرص دمج ،والقراءة والكتابة بعدالة ،ودعم التعافي القوي.

المجموعات الرئيسية األفراد من السود
يقود هذا العمل  ،Dr. Drew Echelsonنائب المشرف العام على األكاديميين؛ Farah
والالتينيين واآلسيويين والسكان
األصليين والمهاجرين ومتعددي اللغات  ،Assirajنائب المدير األكاديمي ،Christine Landry .مساعد المشرف على التعليم
ومن لديهم خبرة في التربية الخاصة)؟ األكاديمي والمهني؛  ،Shakera Ford-Walkeالمشرف المساعد لقيادة المعلمين؛ ; Jill

 ،Carterالمدير التنفيذي للصحة والعافية؛  ،Ethan d’Ablemont Burnesالمشرف
المساعد للتربية الخاصة؛  ،and Kristen Daleyمديرة المشاريع والمبادرات الخاصة
لنائب المشرف على األكاديميين .هذه المجموعة أقل تنوعا عرقيا من طالبنا ولكنها تضم
أفرادا لديهم خبرة في التعليم المستدام ثقافيا ولغويا ،وفي احتياجات التعلم الخاصة بالطالب
من ذوي اإلعاقة ومتعلمي اإلنجليزية..
تتوافق مسودة الرؤية األكاديمية مع األولويات التالية للخطة اإلستراتيجية 2025-2020
 .2التوافق مع الخطة اإلستراتيجية
كيف يتماشى المقترح/الجهد مع الخطة لمدارس بوسطن العامة )1 :استراتيجيات تعافي قوية ،دمج في كل غرفة صف ،زيادة
الوصول إلى تعليم اللغة األصلية التوافق مع  01القضاء على الفجوات بين الفرص
اإلستراتيجية للمنطقة؟
والتحصيل نتائج ممتازة ومتكافئة للطالب؛  )2استراتيجيات تعافي قوية ،وزيادة الوصول
إلى تعليم اللغة األم ،وتعليم وتعلم طموح في مدارس بوسطن العامة BPS
تتوافق معرفة القراءة والكتابة العادلة عبر جميع التخصصات مع  02تسريع التعلم مدارس
عالية الجودة وغرف صفية بهيجة على مستوى المنطقة؛  )3دمج في كل غرفة صفية،
وزيادة الوصول إلى تعليم اللغة األم ،معرفة القراءة والكتابة العادلة عبر جميع التخصصات
وضمانات جودة لكل غرفة صفية/مدرسة تتوافق مع EXPAND 04
 OPPORTUNITYزيادة الفرص تمويل عادل ومنصف وبيئات ترحيبية ،و ؛ )4
ضمانات جودة لكل غرفة صف /مدرسة مع  CULTIVATE TRUST 05تمويل عادل
ومنصف وبيئات ترحيبية.
نظر الفريق الذي وضع مسودة الرؤية في بيانات  MCASالتاريخية المصنفة وفي بيانات
 .3تحليل البيانات
ما هي البيانات التي تم تحليلها؟ هل هي النمو الحالية  .MAPنحن نرى أن درجات طالب متعلمي اللغة اإلنجليزية  ،ELوالطالب
من ذوي اإلعاقات  ،SWDsوالطالب السود والالتينيين تأتي متخلفة عن درجات طالبنا
مصنفة حسب العرق والمجموعات
من غير متعلمي اللغة اإلنجليزية ،والتعليم العام ،والطالب البيض ،واآلسيويين .لقد حقق
الرئيسية األخرى؟ ما الذي أظهره

طالبنا من ذوي اإلعاقات والذين هم أيضا متعلموا لغة إنجليزية تاريخيا درجات أقل من
بخصوص الفوارق؟
جميع الفئات الديموغرافية األخرى ،واستمر هذا االتجاه في أحدث بياناتنا للنمو .MAP
باإلضافة إلى ذلك ،قمنا بمراجعة بيانات التنسيب وهي مصنفة حسب العرق والجنس بناء
على البيئة واإلعاقة .تشير بياناتنا إلى أننا نحدد أن األوالد السود والالتينيين على أنهم
يعانون من ضعف عاطفي ،ششكل غير متناسب ،ومن المرجح أن نضع أوالدنا السود
والالتينيين في بيئات منفصلة بشكل جوهري.
التقى فريق األكاديميين مع المائدة المستديرة للمساواة المجتمعية في  29أكتوبر .2021
 .4إشراك األطراف المعنية
اجتمعت المكاتب األكاديمية الفردية مع المجلس االستشاري ألولياء األمور للتربية الخاصة
من هم الذين شاركوا (الكمية،
المجموعات الرئيسية ،األدوار) وكيف ،وفريق عمل متعلمي اللغة اإلنجليزية بشأن رؤى الدوائر وأولوياتها .باإلضافة إلى ذلك ،في
وعن ماذا أسفر ذلك؟ ماذا كانت آراء  ،2021/10/28سيجتمع مكتب متعلمي اللغة اإلنجليزية  OELمع فريق عمل متعلمي اللغة
اإلنجليزية  ELلمناقشة الرؤية األكاديمية من حيث صلتها بالمتعلمين متعددي اللغات.
الطالب/األسر األكثر تأثرا بهذا
سنستمر في طلب تغذية راجعة من األطراف المعنية الخارجية والداخلية.
المقترح/الجهد؟
.5استراتيجيات المساواة بين األعراق من خالل تعزيز تعليم المستوى  1عبر المنطقة ،نعتقد أننا سنؤثر بشكل إيجابي على النتائج
األكاديمية لطالبنا من الفئات السكانية المهمشة تاريخيا .يجب أن ترى في كل غرفة صفية
كيف يخفف هذا المقترح/الجهد من
ما يلي )1 :ممارسات آمنة وممارسات دمج؛  )2الوصول إلى مواد باللغة األم؛  )3تفاعل
التفاوتات ويزيد من المساواة العرقية
وغيرها؟ ما هي العواقب المحتملة غير الطالب مع النصوص المعقدة )4 .تعليم نموذجي؛ و  )5معلمون واثقون من أنفسهم
ويعرفون طالبهم.
المقصودة؟ ما هي االستراتيجيات

التكميلية التي من شأنها تعزيز العدالة؟

استنادا إلى أحدث بيانات نظام ماساتشوستس للتقييم الشامل  MCASللمنطقة (انظر السؤال
 ،)1نحن بحاجة إلى إعادة تصميم دعمنا للطالبب من ذوي اإلعاقة ،ومتعلمي اللغة
اإلنجليزية ،والشباب من السود والالتينيين .يجب أن يتغير السرد األكاديمي التاريخي في
مدارس بوسطن العامة  BPSلطالبنا المهمشين.
نحن بحاجة إلى مزيد من التفكير في عواقب محتملة غير مقصودة .ونحن نبحث عن
استراتيجيات تكميلية للمساواة ،سنقوم بتفكيك المزيد من القراءة والكتابة العادلة،
واستراتيجيات التعافي ،ونظام دعم متعدد المستويات  ،MTTSوأكاديميات التسريع،
والتدريس الخصوصي عبر اإلنترنت والشخصي ،وتوسيع البرامج ثنائية اللغة.
تبقى مسودة الرؤية عمال قيد التنفيذ ،بما في ذلك التخطيط للتأثيرات على الميزانية .على أية
 .6الميزانية والتنفيذ
ما هي التأثيرات على الميزانية؟ كيف حال ،فقد قمنا باستثمارات أولية في التعافي األكاديمي لطالبنا من ذوي اإلعاقة ومتعلمي
سيضمن التنفيذ تحقيق جميع األهداف ،ال اللغة اإلنجليزية من خالل أكاديميات التسريع ،ووقت التعلم خارج المدرسة ،والخدمات
سيما األهداف المتعلقة بالمساواة؟ ما هي التعويضية .سنقوم باستثمارات في مواد اللغة األم لدعم التدريس .سنحتاج إلى االستثمار في
الهويات الجماعية لفريق التنفيذ ،وهل التعلم المهني لتعزيز تعليم المستوى  1وتوسيع الفرص الشاملة.

سيقدمون منظورا للمساواة؟

 .7المساءلة والتواصل

كيف سيتم تقييم اآلثار وتوثيقها وإبالغ
األطراف المعنية بها؟ من سيكون
المسؤول؟

هدفنا النهائي هو تحسين النتائج األكاديمية وضمان وصول الطالب إلى نظام تعليمي عالمي
المستوى .ستبدأ المساءلة بتغذية راجعة من األطراف المعنية من المكتب المركزي وقادة
المدارس والموظفين في المدرسة والطالب واألسر .باإلضافة إلى ذلك ،سنقوم بمراقبة
تقييمات  MAPوبيانات نظام ماساتشوستس الشامل للتقييم  MCASومعدالت التخرج
ودرجات الفجوة المركبة وبروتوكول مراقبة التعليمات المستجيبة ثقافيا عبر المناطق.
سيكون نائب المشرف العام األكاديمي مسؤوال عن تنفيذ هذه الرؤية وعن التقييم المستمر
ورفع التقارير بالنتائج.

