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 رئیس لجنة مدرسة بوسطن وأعضاؤهاالمرسل إلیه:

 د. بریندا كاسیلیوس، مدیر اإلدارة التعلیمیةالمرسل:

 27 ینایر 2021التاریخ:

 اقتراح بشأن توخي المرونة في سیاسات العام الدراسي 2020-2021الموضوع:

____________________________________________________________________________ 

 طوال العام الدراسي 2020-2021، والمنطقة تعمل جاهدة في تنفیذ خطة للتعافي العادل من انقطاع التعلم الناتج عن إغالق
 المدارس خالل العام الدراسي 2019-2020.  حیث ركزت استراتیجیتنا على وضع خطة تعلیمیة قویة ومتوافقة مع المعاییر
 تعمل على معالجة مشكلة التعلم غیر المكتمل للطالب باإلضافة إلى دمج ممارسات التعلم االجتماعیة والعاطفیة.  وفي الوقت
 نفسه، قمنا بتقییم التأثیرات المستمرة لوباء COVID-19 على طالبنا، وحینها أدركنا حاجتنا إلى تغییر بعض سیاساتنا بشكل

 مؤقت بغیة تزوید طالبنا بأفضل فرصة ممكنة لتحقیق النجاح األكادیمي خالل هذا الوقت العصیب وغیر المسبوق.  وبناًء على
 ذلك، فإنني أوصي بتوخي المرونة المؤقتة المتعلقة بالسیاسات التي تحكم الترقیة/ اإلبقاء، والحضور، ومتطلبات التخرج،

 والفصول العمل المتقدم للعام الدراسي 2020-2021 ، كما أوصي بأن تمنحني لجنة المدرسة السلطة المؤقتة لتحدید المعاییر
  المناسبة لهذه السیاسات للفترة المتبقیة من العام الدراسي.

 
 فیما یلي ملخص لكل سیاسة حالیة، والتغییرات التي جرى الموافقة علیها مؤقًتا من جانب لجنة المدرسة أو إدارة التعلیم

 االبتدائي والثانوي للعام الدراسي 2019-2020، والتغییرات المؤقتة التي تم تنفیذها خالل العام الدراسي 2020-2021 (إن
 أمكن)، والتغییرات المقترحة للفترة المتبقیة للعام الدراسي 2020-2021.  جدیر بالذكر أنه سیجرى تقدیم بیانات إضافیة في

 عرضنا التقدیمي لحضراتكم في 27 ینایر 2021.
 

 
  بمدینة بوسطن             مدارس بوسطن العامة لجنة مدرسة بوسطن

                      الكسندرا أولیفر دافیال، رئیس مجلس اإلدارة، مارتن ج. والش، العمدةد. بریندا كاسیلیوس، مدیر اإلدارة التعلیمیة
 

 الترقیة واإلبقاء

 السیاسة  (جرى تنفیذها وفًقا  للتعمیم CAO-01): السیاسة
  یجرى تصعید الطالب إلى مستوى الصف التالي بناًء على حصولهم على درجة النجاح في الفصول

 المحددة والحصول على درجة النجاح في التقییمات المحددة.

 التغییرات الرئیسیة في
العام الدراسي 2019-

2020 

 لم یتم اإلبقاء على أي طالب●
 یتلقى الطالب الذین ینتابهم مخاوف أكادیمیة خطة مخصصة لنجاح الطالب●
 یتم توفیر التعلیم الصیفي للطالب الذین تقدم أولیاء أمورهم بطلب للنظر في اإلبقاء علیهم●

https://drive.google.com/file/d/1Gn9f7k7eFakKiCPwCWr6LTIJl-qArqm0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ly_S5mYW7jUg_wFc6bz5-VL9JMdZUwVD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ly_S5mYW7jUg_wFc6bz5-VL9JMdZUwVD/view?usp=sharing
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 التغییرات المقترحة للعام
 الدراسي 2021-2020

 سیتطلب اإلبقاء بالطالب في المدرسة توقیع المدیر أو تأشیره بالموافقة●
 تلقى الطالب الذین ینتابهم مخاوف أكادیمیة خطة مخصصة لنجاح الطالب●
 یتم توفیر التعلیم الصیفي للطالب الذین تقدم أولیاء أمورهم بطلب للنظر في اإلبقاء علیهم●
 قد تكون هناك حاجة إلى الذهاب إلى مدرسة صیفیة أو تلقي دروس خصوصیة أو تعلیم تكمیلي●

 آخر
 

 تم تحدید 1117 طالًبا لیتم اإلبقاء علیهم في الفترة ما بین یونیو وأكتوبر 2020، مقارنة بعدد● البیانات ذات الصلة
 الطالب العام الماضي الذي ُقدر بـ 1984 طالًب.

 
  ُیشكل الطالب من السود والالتینین، فضال عن الطالب ذوي اإلعاقة ومتعلمي اللغة اإلنجلیزیة،●

 حصة غیر متناسبة من عملیات اإلبقاء.

 الحضور

 السیاسة  (جرى تنفذها وفًقا للتعمیم ACA-18): السیاسة
  یتعین على الطالب الحضور إلى المدرسة لمدة نصف یوم على األقل لیتم اعتباره "حاضر"●

 (حوالي 3 ساعات)
 الطالب الذي یتغیب عن الحضور أكثر من 3 مرات بدون عذر في الفصل الدراسي أو أكثر من●

 12 حالة تغیب بدون عذر في العام الدراسي سیتم تصنیفه "ال تقدیر"
 یتحمل مدیري المدارس المسؤولیة النهائیة عن تحسین نسبة الحضور في مدارسهم وضمان امتثال●

 الموظفین للوائح الحضور
 تمت إحالة الطالب الذین غابوا أكثر من 3 مرات بدون عذر إلى فریق دعم الطالب●
 یتعین على المعلمون تسجیل الحضور یومًیا●

 التغییرات الرئیسیة في
العام الدراسي 2019-

2020 

 یتم تسجیل الحضور لكل یوم من أیام األسبوع بحلول الساعة 11 من صباح یوم الجمعة●
 حاضًرا: ٌیقصد بها أن الطالب قد شارك في بعض أو جمیع فرص التعلم عن بعد●
 غائب: ُیقصد بها أن الطالب قد تغیب عن أنشطة التعلم المدرجة في جدول الدراسة الخاص به●
 ال یوجد اتصال: ُیقصد بها أن المعلم لم یتمكن من إجراء أي اتصال بالطالب●

 التغییرات المقترحة
للعام الدراسي 2020-

2021 

 یرجى اإلطالع على  سیاسة الحضور الخاصة بمدارس بوسطن العامة  للعام الدراسي 2020-2021 خالل
(COVID-19) جائحة كورونا 

 
 أصدرت إدارة التعلیم االبتدائي والثانوي مذكرة في الصیف حول الحضور وأوضحت خاللها●

 توقعات الحضور العادي والسیاسات التي سوف یجرى تطبیقها خالل العام الدراسي
2020/2021 

 یتعین على المعلمین تسجیل حضور الطالب  الذین یتلقوا تعلیمهم عن بعد  والذین یحضرون   بصفة●
 شخصیة  یومیا.

 
 یجب على المعلمین تحدید طرق بدیلة لتحدید الحضور غیر المتزامن، على الرغم من أن متطلبات●

 وقت التعلم المنظم الجدید إلدارة التعلیم االبتدائي والثانوي تتطلب التعلم المتزامن الیومي.
 

https://drive.google.com/file/d/1oRgpnvIIR-pE4fNb7Oe3I8e1s9mBraHR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eTrGypnMbYNXVGy6Wj0glAMRNJkgGk8e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eTrGypnMbYNXVGy6Wj0glAMRNJkgGk8e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xw1plWhnHyPyl9geFzRit6VcCNmdlT6T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xw1plWhnHyPyl9geFzRit6VcCNmdlT6T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xw1plWhnHyPyl9geFzRit6VcCNmdlT6T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xw1plWhnHyPyl9geFzRit6VcCNmdlT6T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xw1plWhnHyPyl9geFzRit6VcCNmdlT6T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xw1plWhnHyPyl9geFzRit6VcCNmdlT6T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xw1plWhnHyPyl9geFzRit6VcCNmdlT6T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xw1plWhnHyPyl9geFzRit6VcCNmdlT6T/view?usp=sharing
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 متوسط معدل الحضور الیومي في العام الدراسي 2020-2021 هي 9٪، وهو أقل بقلیل من● البیانات ذات الصلة
 السنوات السابقة (حیث تراوح معدل الحضور الیومي بین نسبة 91.9٪ إلى 92.9٪ بین عامي

 2014-2015 و20-2019).
 

 التقییم

 سیاسة التقییم  (جرى تنفذها وفًقا  للتعمیم CAO-2) السیاسة
 یجب على الطالب اجتیاز معاییر معینة في كل من مهارات اللغة اإلنجلیزیة والریاضیات من●

 أجل الترقیة إلى مستوى الصف التالي والحصول على درجة النجاح
 یتعین على الطالب الذین ال یستوفون معیاًرا واحًدا على األقل في المراحل الدراسیة المطلوبة●

 حضور برنامج صیفي
 یجب على الطالب في الصفین 11 و 12 الذین لم یجتازوا نظام ماساتشوستس للتقییم الشامل●

 حضور برنامج صیفي

 التغییرات الرئیسیة في
العام الدراسي 2019-

2020 

 یكمل الطالب في الصفوف من 3 إلى 11 تقییمین من مهارات اللغة اإلنجلیزیة وتقییمین من●
 تقییمات الریاضیات المتوافقة مع معاییر المتطلبات األساسیة المحددة من جانب إدارة التعلیم

 االبتدائي والثانوي
 تتكون التقییمات من 5 إلى 8 عناصر وتستغرق حوالي 20-30 دقیقة إلكمالها●
 یخضع طالب المرحلة K0-2 لمراقبة تطویر مهارات اللغة اإلنجلیزیة باستخدام منصات التعلم●

Exact Pathو Imagine Learningو Lexia Core5 التكیفیة مثل 
 استخدام مثل هذه البیانات وغیرها لتوظیفها في التعلم الصیفي●

 

 التغییرات المقترحة للعام
 الدراسي 2021-2020

 بالنسبة إلى للعام الدراسي 2020-2021، ُیتوقع من المدارس إجراء تقییم مشترك فیما یتعلق●
 بمهارات اللغة اإلنجلیزیة والریاضیات مرتین على األقل في كل صف. قد تستخدم المدارس

 تقییًما مدعوًما من المنطقة (اختبار الطالقة، اختبار التقدم، تقییم مدارس بوسطن العامة المؤقتة)
 أو تختار التقییم الخاص بها.

 

 اختبار الطالقة والتقدم في القراءة:  عبر الصفوف من K2 حتى الصف 11، شارك 23257● البیانات ذات الصلة
 طالًبا (53٪) عبر 99 مدرسة في فترة الخریف.

 
 تقییم مدارس بوسطن العامة المؤقتة:  شارك 29٪ من طالب مدارس بوسطن العامة في●

 الصفوف 2-11 في اختبار تقییم مهارات اللغة اإلنجلیزیة المؤقت 1 عبر 62 مدرسة وشارك
 33٪ من طالب مدارس بوسطن العامة في الصفوف 2-11 في اختبار تقییم الریاضیات المؤقت

  1 عبر 64 مدرسة.

  التخرج

 السیاسة  (جرى تنفیذها وفًقا  للتعمیم CAO-01): السیاسة
  یتعین على الطالب تلبیة متطلبات تحدید الكفاءة في ماساتشوستس من خالل اجتیاز نظام ماساتشوستس

 للتقییم الشامل في مهارات اللغة اإلنجلیزیة والریاضیات والعلوم.

https://drive.google.com/file/d/1oRgpnvIIR-pE4fNb7Oe3I8e1s9mBraHR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vyQ72AnIKQj5GsDv3MwoK_LQz7LNaCmH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vyQ72AnIKQj5GsDv3MwoK_LQz7LNaCmH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mU6jiiqHKSxqrC5r_07d4uDKd6vgpr48/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ly_S5mYW7jUg_wFc6bz5-VL9JMdZUwVD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ly_S5mYW7jUg_wFc6bz5-VL9JMdZUwVD/view?usp=sharing
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 التغییرات الرئیسیة في
العام الدراسي 2019-

2020 

 سمح مجلس التعلیم االبتدائي والثانوي بالتنازل في حاالت الطوارئ عن متطلبات تحدید الكفاءة●
 التي یمكن للطالب من خاللها إثبات الكفاءة في موضوع تم اختباره من خالل الحصول على

 شهادة المنطقة التعلیمیة إلكمال الطالب لدورة تدریبیة متوافقة.
 

 یشمل ذلك طالب الصف 12 الذین حصلوا على "غیر مكتمل" في الفصل الدراسي 3 وإعطائهم●
 فرصة المشاركة في التعلم الصیفي عن ُبعد وتحسین صفهم الدراسي في فصل دراسي 3.

 التغییرات المقترحة
للعام الدراسي 2020-

2021 

 سیصوت مجلس التعلیم االبتدائي والثانوي في 1/26 لتمدید العملیة المعدلة من العام الدراسي●
 2019-2020 إلى عام 2021.

 

 ٪79 من دفعة الخریجین الحالیة (دفعة 2021) قد استوفوا جمیع متطلبات تحدید الكفاءة.● البیانات ذات الصلة
 

 وقد تم تقدیم 14 استئناًفا إلى نظام ماساتشوستس للتقییم الشامل هذا العام حتى اآلن، ومن المقرر●
 تقدیم 50 طلب استئناف آخر في فبرایر. یمكن تقدیم استئنافات إضافیة خالل الربیع.

 فصول العمل المتقدم

 السیاسة السیاسة
●Terra یتم تحدید األهلیة للحصول على فصول العمل المتقدم من خالل درجات الطالب في اختبار 

 Nova (اإلصدار الثالث)، والذي یتم تقدیمه في الخریف لجمیع طالب الصف الثالث. یتم تقدیمه
 أیًضا في تواریخ اختبار نهایة األسبوع المحددة خالل فصل الخریف للطالب في الصفین 4 و5

 دون درجات اختبار TerraNova السابقة.

  التغییرات المقترحة
العام الدراسي 2020-

2021 

 إیقاف السیاسة الحالیة مؤقًتا لمدة عام واحد.●
●Condon- ملء مقاعد الصف الرابع من فصول العمل المتقدم بطالب من المدارس الخمس التالیة 

Jackson-Mann, Murphy, Ohrenberger and Quincy 
 ال یوجد طالب جدد في الصفین 5 و6 ألن عدد المقاعد المتاحة في هذه الصفوف قلیلة جًدا.●
 إنشاء مجموعة عمل للنظر في التوصیات طویلة األجل في ضوء الطلب والتسجیل المتضائل،●

 والحصول على تقریر مسبق من المنطقة بأن فصول العمل المتقدم هي نموذج برنامج غیر عادل.
 

 انخفض عدد الطالب الملتحقین بفصول العمل المتقدم في الصف الرابع بأكثر من النصف في● البیانات ذات الصلة
 السنوات السبع الماضیة، من 303 في العام الدراسي 2014-2015 إلى 116 في العام الدراسي

 2020-2021، حیث كان هناك 141 متقدًما.
 

  یسجل أقل من 20 طالًبا سنوًیا في فصول العمل المتقدم من خارج المنطقة التعلیمیة، ومعظم●
 الطالب المسجلین في فصول العمل المتقدم یأتون من نفس المدرسة بنسبة (٪53).

 
 أكثر من 90٪ من 116 طالب المسجلون في فصول العمل المتقدم في الصف الرابع هذا العام●

.Ohrenbergerو Quincy Elementaryو Murphy K-8 :مسجلون في ثالث مدارس 
 

 بالنسبة للعام الدراسي 2020-2021، تلقى 453 طالًبا دعوات وسجل 116 طالًبا في الصف●
 الرابع الخاصة بفصول العمل المتقدم. 60٪ من الدعوات كانت لطالب بیض وآسیویین 71٪ من

 الطالب المسجلین هم من البیض واآلسیویین.

https://drive.google.com/file/d/1voXJf_ws3FXS41xyAL-ou2x3fBXZ0ZHt/view?usp=sharing


 
 بناًء على المعلومات الواردة في هذا الملخص، أوصي بمنح مرونة مؤقتة لهذه السیاسات للفترة المتبقیة من العام الدراسي

 2020-2021.  ستساعد مرونة هذه السیاسات في التخفیف من بعض التحدیات األكادیمیة المستمرة التي یواجهها طالبنا خالل
 جائحة COVID-19 وستسمح لنا بوضع استراتیجیات تركز على تحقیق الحقوق التعلیمیة وتسعى جاهدة لسد الفجوات في

 الفرص واإلنجازات.
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