مدارس بوسطن العامة

العودة ،التعافي ،إعادة التصور:
التحضير للعام الدراسي 2022-2021
المشرفة بريندا كاسيليوس
8.4.2021

مقاييس الصحة العامة لفهم جائحة الكوفيد19-
الدكتورة جينيفر لو  ،المدير الطبي  ،هيئة الصحة العامة في بوسطن

المقياس رقم  :1زيارات قسم الطوارئ اليومية للكوفيد19-

الحالة الحالية
●

متوسط  174.9زيارة لغرفة الطوارئ جراء الكوفيد 19-يوم ًيا

●

عتبة القلق 7 :أيام أو أكثر من الزيادة عن األسبوع السابق (باللون األحمر)

●

عدد األيام المتتالية التي تزيد عن األسبوع السابق في نفس اليوم 1 :

ما هو المقياس؟
يساعدنا هذا المقياس على فهم التأثير العام الذي يحدثه كوفيد  19في أقسام
الطوارئ في المستشفيات .هدفنا هو أن يظل هذا الرقم ثابتًا أو يتناقص.

المقياس رقم  :2عدد مرضى كوفيد  19-البالغين في مستشفيات بوسطن

الحالة الحالية
39من المرضى البالغين في المستشفى في جميع أنحاء بوسطن
عتبة القلق 200 :مريض كوفيد  19-أو أكثر
عدد األيام المتتالية فوق 0 : 200

ما هو المقياس؟
يساعدنا هذا المقياس في فهم عدد المرضى البالغين الموجودين حاليًا في
مستشفيات بوسطن.

ألسرة العناية المركزة للبالغين غير المتزايدة
المقياس رقم  :3احتلت النسبة المئوية
ّ

الحالة الحالية
 ٪88من أسرة وحدة العناية المركزة للبالغين بدون طفرة مشغولة
أسرة وحدة العناية المركزة للبالغين غير المتزايدة يتم شغلها لمدة خمسة أيام متتالية.
عتبة القلق ٪95 :أو أكثر من ّ

عدد األيام المتتالية أعلى من 0 : ٪95

ما هو المقياس؟
يساعدنا هذا المقياس على فهم مدى اكتمال وحدات العناية المركزة للبالغين في
مستشفى بوسطن ويشير إلى أن المستشفيات قد تحتاج أو قد تحتاج إلى البدء في
استخدام أسرة زيادة السرعة لرعاية المرضى .هدفنا هو احتواء  ٪85أو أقل من
أسرة وحدة العناية المركزة للبالغين غير المتزايدة.
ّ

اللقاحات
سكان بوسطن الذين لديهم جرعة واحدة على األقل من لقاح الكوفيد ، 19-تم تطعيمهم جزئيًا  ،وتم تطعيمهم
بالكامل
15ديسمبر  27-2020يوليو 2021

النسبة المئوية إلجمالي
عدد سكان بوسطن

عدد سكان بوسطن

67.2%

456,586

ما ال يقل عن  1جرعة

6.6%

45,154

تم تلقيحهم جزئيًا

60.6%

411,432

تم تلقيحهم بالكامل

النسبة المئوية لألفراد الذين حصلوا على جرعة واحدة على األقل من لقاح الكوفيد 19-حسب العمر

النسبة المئوية لألفراد الذين حصلوا على جرعة واحدة على األقل من لقاح الكوفيد 19-حسب العرق والجنسانية

األفراد الذين حصلوا على جرعة واحدة على األقل من لقاح الكوفيد 19-تم إعطاؤه حسب الحي

ملخص نشاط الكوفيد19-
●

معدالت اللقاح مرتفعة في مدينة بوسطن بشكل عام  ،خاصة في الفئات العمرية األعلى

●

انخفاض خطر اإلصابة بأمراض خطيرة أو الوفاة لمن تم تطعيمهم

●

زيادة التركيز على تأثير الكوفيد 19-على البنية التحتية للرعاية الصحية لتشكيل جهود استجابة المدينة

●

ال يزال لقاح الكوفيد 19-أفضل أداة للصحة العامة الالزمة إلنهاء جائحة الكوفيد19-

●

أين يجب أن نركز جهودنا؟
○

معدالت التطعيم في الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  15-12هي أقل من المتوسط على مستوى المدينة

○

تظل معدالت التطعيم في مجتمعات معينة أقل من المتوسط على مستوى المدينة
■ دورتشستر 02125-02121
■ دورتشستر 02124-02122
■ ماتابان
■ فينواي

عودة قوية إلى مباني مدرستنا
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تسجيل الطالب لدينا
● جهود التوعية والتسجيل
○ الخدمات الشخصية والهاتفية بجميع اللغات التي تتحدث بها األسر
○ التواصل المستمر مع الراديو والتلفزيون والصحف العرقية والمنظمات المجتمعية
ووسائل اإلعالم التقليدية واآلليات األحدث مثل  iHeartRadioمع سياج جغرافي
مستهدف للعائالت في بوسطن
● إعادة فتح مراكز الترحيب لدينا
○ يفتح مركز الترحيب بدورشيستر وروزليندال أبوابهما للمواعيد خالل شهر يوليو
اعتبارا من  2أغسطس ،جميع مراكز الترحيب األربعة (دورشيستر ،روزليندال،
○
ً
روكسبري ،شرق بوسطن) مفتوحة للمواعيد وخدمات الحضور

●

اعتبارا من  26يوليو)
تم تسجيل  51929طالبًا في العام الدراسي ( 2022-2021
ً
○ من المتوقع مزيد من التسجيالت خالل شهر أغسطس.

ضمان سالمة مجتمعنا
يجب علينا:
▫
▫
▫
▫

مراقبة أعراض مرض كوفيد 19-
ارتداء أقنعة الوجه أثناء تواجدك في مباني المدرسة وفي الحافلة (حتى لو تم تطعيمها
بالكامل)
التدريب على نظافة يديك بشكل جيد
االستمرار في تنظيف المدرسة واتباع جداول التطهير واستراتيجيات التهوية

نحن نعمل عن كثب مع لجنة بوسطن للصحة العامة ونراجع إرشادات
مراكز السيطرة على األمراض من أجل:
▫
▫
▫
▫
▫

التباعد الجسدي
تجمعات الطالب والمقاعد المخصصة
اختبار الكوفيد 19-للطالب والوصول إلى االختبار المجاني للموظفين
تتبع المخالطون
مناطق انتظار طبية

مدارس بوسطن العامة
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الصحة واألمان
استراتيجيات التخفيف من الكوفيد19-
لـ 21/22

ما نعرفه:
●

●
●
●

يعد التطعيم حاليًا االستراتيجية الرائدة للوقاية من الصحة العامة إلنهاء جائحة الكوفيد .19-يمكن أن
يساعد الترويج للتطعيم المدارس على العودة بأمان إلى التعلم الشخصي وكذلك األنشطة الالمنهجية
والرياضات.
يوصي مركز السيطرة على األمراض ( )CDCبأن يحصل كل شخص يبلغ من العمر  12عا ًما أو أكبر
على تطعيم الكوفيد 19-للمساعدة في الحماية من الكوفيد.19-
لقاحات الكوفيد 19-متاحة لجميع الذين يعيشون أو يعملون أو يدرسون في ماساتشوستس ،بغض النظر
عن حالة الهجرة
يمكن أن تقلل لقاحات الكوفيد 19-من خطر انتشار الكوفيد.19-

تلتزم مدارس بوسطن العامة بما يلي:
●
●
●

توفير مواد التوعية باللقاحات لطالبنا وأسرنا وموظفينا
توفير معلومات حول عيادات اللقاحات المقامة في جميع أنحاء مدينة بوسطن والمجتمعات المحيطة
استمرار التعاون مع مركز الصحة العامة لزيادة فرص عيادات التطعيم

مدارس بوسطن العامة

استراتيجية التخفيف:
لقاح الكوفيد19-
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المرافق
مستشعرات جودة الهواء في األماكن المغلقة
●يجري تركيب مستشعرات جودة الهواء في األماكن المغلقة في جميع أنحاء المنطقة .
بدأ العمل في  12يوليو .ستوفر هذه المستشعرات تقارير في الوقت الفعلي عن جودة
الهواء في الغرف

استبدال فلتر أجهزة تنقية الهواء
●يتم استبدال المرشحات حسب المواصفات التي يتم تغييرها كل ستة أشهر .حتى اآلن
تم استبدال  1529جهاز تنقية في  36مدرسة .المشروع على المسار الصحيح ليتم
االنتهاء منه قبل عودة الطالب.

استبدال فلترMERV-13
●سيتم استبدال المرشحات كجزء من الصيانة الدورية لألنظمة.
.
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المرافق
التنظيف الصيفي
●تعمل أطقم الحراسة التابعة لمدارس بوسطن العامة على استكمال
الصرف الصحي للمباني وهي تسير على الطريق الصحيح حتى تكتمل
عودة الطالب.
محطات الصرف الصحي
●المدارس لديها محطات الصرف الصحي في الممرات والفصول
الدراسية مع إمدادات وفيرة في المخزون لالستبدال.
معدات الحماية الشخصية
●سيتم تسليم معدات الوقاية الشخصية إلى المدارس في أغسطس.

المواصالت
مهام التوجيه والحافالت:
● التوجيه الن ِشط للحافالت .سيتلقى جميع الطالب المؤهلين للحافلة مهام الحافالت المرسلة عبر البريد
والبريد اإللكتروني في األسبوع األخير من شهر أغسطس.
● يمكن تقديم وسائل النقل البديلة ،وإعادة النقل ،وطلبات أخرى على بوابة الدعم الخاصة بنا
● قبل بدء الدراسة في المدرسة ،سيكمل السائقون المسارات الجافة للطرق
تصاريح  MBTA:سيتم توزيع تصاريح  MBTAللطالب المؤهلين في الصفوف من  7إلى  11على
المدارس قبل بدء المدرسة.

شاشات الحافالت:
● سيتم توفير شاشات الحافالت لجميع الطالب الذين يطلبونها ،وفقًا لبرامج التعلم الفردي للطالب.
● نعمل بنشاط على توظيف مراقبي الحافالت ومتابعة المرشحين خالل فصل الصيف .ومع ذلك ،فإننا
حاليًا أقل من هدفنا المتمثل في تعيين  150موظفًا جديدًا هذا الخريف.
● بسبب هذا النقص ،نتوقع بعض مشاكل التوظيف في الخريف.

بروتوكوالت الصحة والسالمة للحافالت :سيُطلب من الطالب ارتداء أقنعة في الحافالت هذا الخريف .
سيتم تطهير الحافالت مرة واحدة في اليوم.
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التكنولوجيا
▫

صندوق االتصال في حاالت الطوارئ  -تمويل فيدرالي للمساعدة في سد الفجوة
الرقمية
▪ تقدم مدارس بوسطن العامة طلبًا للحصول على أجهزة
 Chromebookإضافية ألخذها إلى المنزل باإلضافة إلى أجهزة
كمبيوتر محمولة للمعلمين

▫

استمرار دعم النقاط الفعالة وقسائم Comcast

▫

دوالرا شهريًا للنطاق
يوفر برنامج مزايا النطاق العريض في حاالت الطوارئ 50
ً
العريض المنزلي لجميع عائالت مدارس بوسطن العامة

▫

استمر في دعم العديد من األدوات التي تم تبنيها خالل جائحة الكوفيد وكجزء من
استثماراتنا في صندوق إغاثة المدارس االبتدائية والثانوية Lexia :و
 TalkingPointsو  Nearpodو SeeSaw

مدارس بوسطن العامة
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العودة إلى خدمات الغذاء والتغذية المدرسية
▫

استمرارية الخدمة لطالبنا وأسرنا
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▫

مدارس بوسطن العامة

العودة إلى الطهي في جميع الكافيتريات  (80موق ًعا)
طرح مقاهي  My Way (34موقعًا)
جديد  -تتميز عناصر القائمة بوصفات نباتية وكعك محلي الصنع وصلصات خاصة والمزيد
بناء الشراكات مع الشركات والمزارع المحلية لتوفير المنتجات الطازجة والبيتزا المحلية
والحبوب واألسماك لمواقعنا
استمرار تطوير الوصفات واختبارها لدمج تفضيالت الطالب وثقافاتهم
جديد  -برنامج الشيف في المدرسة
تدريب الموظفين على بروتوكوالت السالمة والقوائم والسياسات واإلجراءات
التحضير لتوفير مسائي وتوزيع البقالة

التحديات
▪

التوظيف
▫
▫

▪

ركز على التوظيف  /االحتفاظ
ارتفاع معدالت الشواغر التي تؤثر على العمليات

المشتريات والوصول إلى مواد البقالة

خدمات الغذاء والتغذية
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األلعاب الرياضية
العودة إلى السنة التقويمية العادية
●ألعاب القوى بين المدارس)(9-12
○ الخريف  (20أغسطس  - 25نوفمبر)
○ الشتاء  (29نوفمبر  - 19مارس)
○ الربيع  (21مارس  - 19يونيو)
●ألعاب القوى في المدارس المتوسطة)(6-8
●األولمبياد الخاص  /الرياضات الموحدة( رياض األطفال)-12

المشاركة الصيفية  /النشاط البدني
●عيادات الكرة الطائرة للفتيات  (5مواقع  / 190طالبة)
●القوة والتكيّف في الهواء الطلق

ألعاب القوى في الخريف  /إرشادات الصحة والسالمة
●يلزم ارتداء األقنعة أثناء جميع األنشطة الداخلية
●تطوير التوجيه الرياضي اإلضافي
●سوف نتبع أحدث إرشادات رابطة ماساتشوستس الرياضية المشتركة بين
الطالب للوالية

االستعادة :قيادة النجاح األكاديمي والعافية لمواجهة اللحظة

مدارس بوسطن العامة

االستعادة :بعض االستثمارات الفورية لتقديم أفضل دعم للطالب واألسر:
● تقديم دعم قوي للتدخل لمتعلمي اللغة اإلنجليزية مع التركيز الواضح على متعلمي اللغة اإلنجليزية
ذوي اإلعاقة.
● ضمان خدمات تعويضية عالية الجودة لطالبنا ذوي اإلعاقة
● توسيع فرص وخيارات التعليم ما قبل الروضة
●استخدم منصات محو األمية الرقمية بشكل خاص لمتعلمي اللغة اإلنجليزية واألطفال ذوي اإلعاقة
●قم بتقييم طالب اإلنجليزية لمستويات تنمية مهارات اللغة اإلنجليزية ووضع خطط فردية لدعم سرعة
التعلم
●إطالق أولوية قوية على مستوى المنطقة تركز على محو األمية المنصف لمرحلة ما قبل الروضة
وحتى الصف الثاني عشر
●استفد من  74اتصاالً عائليًا جديدًا و  100عامل اجتماعي جديد
●تقديم تعليم مهني عالي الجودة للمعلمين الذين يركزون على األولويات األكاديمية وتعافي الطالب

لقفز مستقبلنا ،أعد تصور االستثمارات وخلق الظروف من أجل أن تصبح مدارس بوسطن
العامة أقوى وأفضل:
●تطوير اإلطار األكاديمي لمدارس بوسطن العامة
● التأ ّكد من أن اإلطار األكاديمي يقود قرارات المرافق
● قيادة جهود إعادة تصميم النظام المنسق وتنفيذMassCore

أكاديميون
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األولويات األكاديمية
األولوية :3
استخدم * ( CRIOPأداة مالحظات وتعليقات
قائمة على اإلنصاف) لضمان التنفيذ العادل
لممارسات محو األمية وخاصة بالنسبة
لمتعلمي اللغة اإلنجليزية واألطفال ذوي
اإلعاقة

األولوية :2

األولوية :1

هياكل الفريق لدعم تنفيذ محو األمية المنصف مع
التركيز الشديد على دعم وخدمات متعلمي اإلنجليزية
واألطفال ذوي اإلعاقة

تطبيق محو األمية المتكافئ عبر صف ما قبل
الروضة وحتى الصف الثاني عشر ،وخاصة
بالنسبة لمتعلمي اإلنجليزية ومدارس الرعاية
االجتماعية

كيف سيدعم المكتب المركزي المدارس لتنفيذ األولويات؟
●
●
●
●
●
●

تخطيط وتنفيذ المؤتمر الصيفي للعودة والتعافي وإعادة التخيل مع التركيز على األولويات التعليمية
تقديم ودعم جلسات التعلم في المكتب المركزي حول تعليم محو األمية المنصف
إطالق وحدات مسار محو األمية العادلة
تقديم دورات تعليمية مهنية حول محو األمية المنصف للمساعدين المهنيين
تطوير وعقد التعلم المهني لمدربي التحول
تصميم دورات محو األمية العادلة مع العائالت

*بروتوكول مراقبة التعليمات المستجيبة ثقافيًا

المشاركة في الخطة االستراتيجية
أجرى رئيس دعم الطالب والفريق عملية مكثفة لمشاركة المجتمع للحصول على مدخالت فيما يتعلق
بتأثير عرض المائدة المستديرة إلصالح الشرطة  /برمجيات المصدر المفتوح .تشمل النتائج:

●

تقوية العالقات المجتمعية:

إنشاء فكرة إيجابية تعكس رفع إدراك المجتمع وفهمه لإلصالح استعادة الشفافية والمساءلة من قبل مكتب خدمات السالمة.
تحديث االسم والزي الموحد لخلق صورة أكثر سهولة والتي ستدعم مشاركة المجتمع

●

االرتباط:

أشرك مكتب خدمات السالمة أصحاب المصلحة خالل الزيارات المدرسية عبر  11حيًا في بوسطن .حضر العديد من
االجتماعات المجتمعية وتفاعل مع اآلالف من أفراد المجتمع .تلقى دع ًما حماسيًا على وسائل التواصل االجتماعي.

●

تحسين العمليات:

تحسين االتصاالت الالسلكية عن طريق تثبيت نظام الراديو  BAPERNوزيادة الموثوقية واالمتثال مكرس لتحسين
تدريب الموظفين والتطوير المهني مخصص لـ  23مدرسة ثانوية و  16مدرسة إعدادية وتضم المراحل من
رياض األطفال-الصف  8.ضمان الوصول اآلمن إلى المدرسة ،واالنتقاالت الصفية ،والفصل .يقوم الموظفون
المتنقلون بزيارة المدارس بشكل استباقي كل يوم واالستجابة لطلب الموقع .توفير دعم التغطية في  32موقعًا
لخدمات الطعام و  130لعبة رياضية.

مدارس بوسطن العامة

دعم الطالب
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