مدارس بوسطن العامة

التقرير السنوي لسياسة العافية بالمنطقة
العام الدراسي 2020-2019
شرف المسا ِعد ،إرشادات وسياسة
جيل كارتر ،الرئيس المشارك لمجلس العافية بالمنطقة ،ال ُم ِ
SELWell
ماريكا لير ،المدير المساعد .سياسة العافية والترقيات
الدكتورة جينيفر لو ،الرئيس المشارك لسياسة العافية بالمنطقة ،المدير الطبي ،مديرية شؤون الصحة
العامة في بوسطن

مدارس بوسطن العامة

خدمة تنمية الطفل كله
الرؤية االستراتيجية 2025-2020
...توفير تعليم عادل وممتاز وجيد اإلعداد يُ ِعد كل طالب للنجاح في الكلية والوظيفة والحياة.

مهمة الصحة والعافية
تهدف مدارس بوسطن العامة إلى تعزيز الصحة والعافية االجتماعية والعاطفية والجسدية لجميع الطالب لتعزيز نموهم
الصحي واستعدادهم للتعلم.

نظرية العمل
إذا أنشأنا مدارس أكثر صحة وأكثر ترحيبًا وحفاوة من خالل تحسين التدريس ،والوصول العادل إلى البرامج ،والدعم
المدرسي المتوافق ،والسياسات واألنظمة والتغيير البيئي ،فسنقلل من التفاوتات الصحية ونحسن تعلم الطالب ورفاههم.

نهج المدرسة الكاملة ،المجتمع الكامل ،والطفل الكامل
)(CP

)(PE & PA

نموذج منطق اللجنة الفرعية
األثر

متوسطة األجل
النتائج

قصية األجل
ر
النتائج

النتائج

الوصول
السلوكيات
والنتائج الصحية ؛
األكاديمية

التغيتات ف
االمتثال للسياسة
والبيئة والمناخ
والممارسات

التأثت طويل المدى عىل
نتائج الطالب

التغيتات متوسطة المدى
عىل مستوى المدرسة
والطالب والموظفي

التغيتات ف
االمتثال للسياسة
و
معرفة الموظفي
ومهاراتهم
وسلوكهم

التغيتات قصتة المدى
عىل مستوى المدرسة
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األنشطة

ر
التقيات

الجرعة

الخدمات

الوصول

التدريبات

ر
المباشة ألنشطة
النتائج
تنفيذ السياسة

اإلجراءات ر
الت يتم
تنفيذها من أجل
تنفيذ السياسة

المدخالت

شؤون الموظفي
الوقت
المعدات
المواد
التمويل
أصحاب
المصلحة

المعلومات أو الموارد
الالزمة لتطوير وتنفيذ
السياسة

اآلثار الرئيسية على صحة الطالب للعام الدراسي 2020-2019
مجال السياسة

صحة
الموظفين

الخدمات
الصحية

آمنة وداعمة

بيئة صحية

التعليم
الصحي

PE & PA

الغذاء
والتغذية

CP

 ٪19.8من طالب مدارس بوسطن العامة مصابون بالربو*
 ٪22من الطالب متعددي األعراق ،و  ٪21من الطالب سود ،و  ٪20من الطالب آسيويين ،و  ٪20من الطالب من أصل التيني /
التيني ،و  ٪15من الطالب هم أمريكيين أصليين /من سكان جزر المحيط الهادئ ،و  ٪14من الطالب بيض

تمت التوصية بـ  ٪14.8من طالب المدارس الثانوية يوميًا ( 60دقيقة  /يوم)

حصل  ٪19.5من طالب المدارس المتوسطة على فترة ممارسة النشاط البدني الموصى بها ؛  ٪24.7من طالب المدارس الثانوية
تناولوا وجبة اإلفطار يوميًا ؛  ٪45من طالب المدارس المتوسطة يتناولون وجبة اإلفطار يوميًا ؛  ٪26.8من طالب المدارس الثانوية
يأكلون الفاكهة مرتين أو أكثر يوميًا ؛  ٪20.4من طالب المدارس الثانوية يأكلون الخضار مرتين أو أكثر يوميًا ؛  ٪23.7من الطالب
لديهم مؤشر كتلة الجسم * في نسبة السمنة≥( )٪95

 ٪37.6من طالب المدارس الثانوية مارسوا الجنس
 ٪26.4ناشطون جنسيًا حاليًا ؛  ٪52استخدموا الواقي الذكري أثناء آخر اتصال جنسي ؛  ٪23.5تم اختبارهم لفيروس نقص المناعة
البشرية ٪20.1 .تم اختبارهم لألمراض المنقولة جنسيًا في العام الماضي

 ٪35من طالب المدارس الثانوية شعروا بالحزن المستمر أو اليأس
 ٪26.5من طالب المدارس المتوسطة يعانون من الحزن المستمر؛ وافق  ٪ 58.2من طالب المدارس الثانوية أو وافقوا بشدة على أنهم
صا بالغًا واحدًا على األقل في
يشعرون بأنهم قريبون من األشخاص في مدرستهم ؛ قال  ٪56من طالب المدارس المتوسطة أن هناك شخ ً
مدرستهم يمكنهم التحدث إليه إذا كانت لديهم مشكلة
*بيانات الربو ومؤشر كتلة الجسم من الفحوصات الصحية في الصفوف  1و  4و  7و  (SNAPNurse) 10؛ جميع البيانات األخرى من مسح السلوك الخطِ ر للشباب لعام (YRBS)2019

التقرير السنوي لسياسة العافية بالمنطقة العام الدراسي 2020-2019

🔑

المآخذ الرئيسية:

ثقافة ومناخ الطفل كله

صحة الموظفين:

الكفاءة الثقافية:

ً
تقريبا عىل أن
● اتفق جميع قادة المدارس
مدرستهم تدعم بنشاط الرفاه االجتماع
والعاطف للموظفي ،إال أن أكت من نصف
المدارس فقط ذكرت أنها تقدم برامج
لتعزيز الرفاه الجسدي واالجتماع
والعاطف للموظفي العاملي ف المدرسة.
● كان دعم المنطقة وتنسيق صحة
الموظفي ورفاههم ف مراحل التكوين

● بدأ تنفيذ التدريبات والتوقعات الخاصة
ً
ً
ولغويا
ثقافيا
بالممارسات المستدامة
وممارسات المساواة العرقية
● يعتقد حوال نصف الطالب أن موارد التعلم
ليست ذات صلة ثقافية كافية ولم يشجعهم
مدرسوهم عىل التحدث بحرية عن
االختالفات وعدم المساواة*
● هناك  16مدرسة فقط شاركت فيها األشة
ف مجالس الصحة المدرسية  4؛ مدارس مع
طالب

المناخ االجتماعي العاطفي:
●
●
●
●
*مسح ثقافة الطالب والمناخ لربيع 2020

أفاد  ٪ 88من قادة المدارس أن المعلمي كانوا يستخدمون ر
استاتيجيات التعلم االجتماع العاطف ف الفصل
الدراس
ر
انخفاض ف المدارس الت لديها عالقات اتصال لمنع التنمر) ٪ (28والموظفي المدربي عىل الوقاية من
التنمر والتدخل ٪ (39تقول المدارس أنه ال يوجد طاقم مدرب)
انخفاض عدد المدارس ر
الت لديها عالقات اتصال مع الطالب المنتظرون وأولياء األمور) ٪ (28للطالب ف
الصفوف من السادس إل الثان ر
عش
ر
زيادة عدد المدارس ف أي صفوف من الصف السادس إل الثان عش مع التحالفات الجنسانية والجنسية
)٪(51
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🔑المآخذ الرئيسية:

خدمات دعم الطفل
بالكامل

الخدمات الصحية:
●

●

●
●
●
●

ً
تقريبا مزودة بممرضة
جميع المبان المدرسية
مدرسة واحدة عىل األقل  131؛ ممرضة بدوام
كامل ف المدرسة تقدم نسبة  1:355ممرضة
إل الطالب
عاد ٪ 91من الطالب الذين زاروا الممرضة إل
الفصل للتعلم
زيادة فحوصات الصحة المدرسية
 32مدرسة لديها امتثال لتحصي الطالب أقل
من٪ 85
شاركت  77مدرسة بها طالب ف الصفوف6-
12ف التنامج التجريت للوصول إل الطمث
كان لدى جميع المدارس الثانوية فرق نشطة
ر
لتسهيل الوصول إل الواف الذكري

آمنة وداعمة:
●

●

●
●
●

استثمرت المنطقة ف موظف خدمات دعم
الصحة العقلية المهمي ف المدارس،
وخاصة األخصائيي االجتماعيي وبعض
علماء النفس ف المدرسة
 ٪26من المدارس كانت تلت أو تتجاوز
نسبة  1:700من الموظفي لعلماء النفس
ف المدرسة
أبلغت معظم المدارس عن اتباع نهج
MTSSولديها فريق دعم طالن.
أنظمة محسنة للتعرف عىل الطالب الذين
يعانون من ر
التشد ودعمهم
ر
تقدم ف تنسيق مشوع تجريت لمدرسة
Hub
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🔑المآخذ الرئيسية:

العمليات والبيئة المادية
للطفل كله

بيئة مدرسية صحية:
●
●
●

●

●

تم تدريب ٪ 100من أمناء الحفظ
أبلغ ٪ 78من قادة المدارس عن قيامهم
بمراجعة التدقيق البيت للمدرسة)(SEA
أفاد ٪ 73من قادة المدارس بإبالغ موظفيهم
بسياسة نظافة البيئة الخضاء و ٪ 90أبلغوا
الموظفي حول كيفية تسجيل مشاهدة
اآلفات من أجل تحسي إدارة اآلفات
تواصل استدامة مدارس بوسطن العامة بناء
التمجة والدعم للمدارس والمنطقة للتحرك
نحو استدامة بيئية أكت.
استثمارات كبتة ف البنية التحتية للمياه
وتحسينات المبان األخرى

الغذاء والتغذية في المدارس:
●
●

●

●

 ٪100من المدارس قدمت اإلفطار بعد
الجرس
ر
ر
تقليص عدد المدارس الت تتلف وجبات
بيع الطعام من خالل التوسع ف مقىه My
Way
قلة التواصل وإنفاذ الممارسات لخلق بيئة
غذائية صحية ف جميع أنحاء المدرسة
(FNS-03).
يواصل قسم الغذاء والتغذية تحسي
مصادر األطعمة واألنظمة المحلية
لتخطيط وتتبع الوجبات ف كل مدرسة
وتحسي الصلة الثقافية للوجبات المقدمة
باستمرار.
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🔑المآخذ الرئيسية:

تعليم الطفل كله

PE & PA:
●

●

●
●
●

تم تجهت جميع المدارس ذات الصفوف من
الحضانة-الصف الثامن لتوفت ما ال يقل عن 45
دقيقة من ر
ً
أسبوعيا 90؛  ٪أفادوا
التبية البدنية
باستيفائهم السياسة.
تم تجهت مدرسة واحدة فقط من بي كل ثالث
مدارس ثانوية لتلبية متطلبات السياسة ؛ أفادت
نسبة ٪ 58بالوفاء بمتطلبات السياسة
فقط ٪ 42من المدارس ذات الصفوف 6-8
ر
االستاحة
قدمت  20دقيقة  /يوم من
ر
 ٪22من المدارس ال تزال تحجب التبية البدنية
كعقوبة
كانت ٪ 48من المدارس تف بجميع متطلبات
الحد األدن من النشاط البدن لجميع الصفوف

التعليم الصحي الشامل:
●
●

●

●

فقط ٪ 20من المدارس اإلعدادية والثانوية كانوا
موظفي مناسبي للتعليم الصح
ما يقرب من ٪ 40من المدارس ذات الصفوف ما
قبل الروضة  -الصف الخامس لم تقدم أي تعليم
صح للطالب
2من كل  5مدارس تخدم الصفوف المتوسطة
والثانوية ال تتطلب من الطالب أخذ أي دورة تثقيف
صح
أقل من ٪ 20من المدارس ف المنطقة اتبعت الحد
األدن المطلوب من سياسة التثقيف الصح

التعليم االجتماعي العاطفي:
● ر
التام قوي عىل مستوى المنطقة من قادة المدارس لدعم الطالب ف التعلم االجتماع العاطف
● تم ر
نش الكفاءات التحولية للتعلم االجتماع العاطف للصفوف من رياض األطفال-الصف  12بمدارس
بوسطن العامة ف جميع أنحاء المنطقة ودمجها ف التعليم الصح ،والتعليم المادي ،والفنون.
ً
ً
مناسبا عىل معايت التعلم
تدريبا
● وافق ٪ 33فقط من قادة المدارس بشدة عىل أن موظفيهم قد تلقوا
االجتماع العاطف بمدارس بوسطن العامة
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توصيات مجال السياسة:

تحسين تعليم الطفل كله

التعليم الصحي الشامل)(CHE
●

●

زيادة عدد معلمي التربية الصحية المرخصين الذين يقومون بتدريس التعليم الصحي الشامل القائم على
المهارات في الصفوف  6-12وعدد المعلمين المدربين والمرخصين الذين يقومون بتدريس التعليم
الصحي الشامل في الصفوف من الحضانة-الصف الخامس.
تحسين تخطيط الجدول الزمني الرئيسي للمدارس ليشمل وقتًا للتثقيف الصحي.

النشاط البدني والتعليم البدني)(PE
●
●

زيادة الوقت في الجدول الزمني لعطلة الصفوف المتوسطة ،باإلضافة إلى التدريب والموارد لدعم
المدارس في إدارة العطلة لهذه الصفوف.
زيادة عدد الموظفين للتربية البدنية في المدرسة الثانوية وتحسين تخطيط الجدول الزمني الرئيسي
للمدارس ليشمل وقتًا للتربية البدنية في الصفوف9-12.

الرفاه العاطفي االجتماعي
●

●

تعزيز الدعم االجتماعي والعاطفي من المستوى األول من خالل االستثمار في التطوير المهني
التحولي للتعلم االجتماعي العاطفي ومدربين تعليميين لزيادة الدعم التعلم االجتماعي العاطفي للكبار
ودمج التعلم االجتماعي العاطفي في المواد األكاديمية.
تحسين التنسيق والمواءمة عبر أقسام المكاتب المركزية لتعزيز نهج المستوى األول  MTSSمن
خالل خطة إستراتيجية للمنطقة للتعلم االجتماعي العاطفي.
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توصيات مجلس عافية المنطقة:
جدول األعمال المشترك

 .1االستمرار في تحسين االتصال بالسياسة والنتائج
لقادة المنطقة والمدارس والطالب واألسر.
 .1االستمرار في تقوية مجلس صحة المنطقة واللجان
الفرعية وتحسين أنظمة البيانات لتقييم سياسة العافية.
 .1االستمرار في تطوير الخطط االستراتيجية
والمعايير إلدارات المنطقة المتعلقة بسياسة الصحة
؛إنشاء هيكل داخلي بمدارس بوسطن العامة لدعم
التعاون عبر األقسام.

القياسات المشتركة

أنشطة التعزيز المتبادل

االتصاالت المستمرة

المنظمة الداعمة

التأثير الجماعي!
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يتطلب األمر فريقًا ونه ًجا
للمدرسة الكاملة،
والمجتمع الكامل ،والطفل
الكامل

مدارس بوسطن العامة

الملحق
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مدارس بوسطن العامة

15

تقريرا
يتطلب القانون الفيدرالي وقانون الوالية أن تقدم مدارس بوسطن العامة
ً
عن أنشطة مجلس صحة المنطقة وتقييم تنفيذ سياسة العافية في المنطقة
● قانون األطفال األصحاء والخالي من الجوع2010،
● معايير ماساتشوستس للجان االستشارية للصحة المدرسية
يجب على مدارس بوسطن العامة تقييم االمتثال لسياسة العافية في المنطقة سنويًا،
بالتناوب بين التقييمات السنوية النوعية والكمية.

سيقيس التقييم السنوي مدى امتثال المدارس لسياسة مدارس التعليم األساسي.
يجب تقديم هذا التقرير السنوي إلى المشرف ولجنة المدرسة وإدارة التعليم
االبتدائي والثانوي بوالية ماساتشوستس.

االمتثال للتقرير
السنوي
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النتائج على مستوى المنطقة والمدرسة
▫
▫
▫
▫
▫

ملفات الصحة المدرسية لعام2020
خطط عمل العافية)(WAP
مسح المناخ المدرسي
مكتب سجالت رأس المال البشري
سجالت المكتب  /اإلدارة :إدارة الصحة والعافية،
الخدمات الصحية ،نظام صحة بوسطن ،فرص الشباب،
نجاح بوسطن ،إرشادات التعليم االجتماعي والعاطفي ،إدارة
المرافق ،النظام المالي ،المساواة ،الرياضة ،فجوات
الفرص ،اإلدماج ،مكتب البيانات والمساءلة

نتائج الطالب
▫

استبيان السلوك الخطر لدى الشباب)(YRBS
▪

▫
▫

يمكن العثور على مقارنات المجموعات الفرعية والنتائج هنا :
https://www.bostonpublicschools.org/Page/6450

SNAPNurse
مسح مناخ مدرسة الطالب

مصادر البيانات

%

عام:

2.8

22.8

1999:

المدخنون حاليًا

21.2

40.1

1993:

الذين يشربون الكحول حاليًا

12.2

14.5

2015:

من يستخدمون منتجات التدخين اإللكترونية حاليًا

22.6

17.8

1993:

من يدخنون الماريجوانا حاليًا

7.5

14.4

1993:

لم يذهبوا إلى المدرسة ألنهم شعروا بعدم األمان في طريقهم من  /إلى المدرسة

8.1

15.2

1993:

تعرضوا لعراك في منشأة من منشآت المدرسة

3.6

15.8

1993:

يحملون سال ًحا داخل مباني المدرسة

37.6

60.6

1993:

دخلوا في عالقة جنسية من قبل

26.4

42.0

1993:

نشطون جنسيًا حاليًا (في  3أشهر قبل المسح)

52

74.2

2005:

استخدام الواقي الذكري أثناء آخر اتصال جنسي (الطالب النشطون جنسيًا حاليًا)

5.7

11.1

1993:

حمِ لت أو تسبب في حمل فتاة ما

23.5

22.0

2009:

خضع الختبار الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية

2019 %

بيانات استبيان
السلوك الخطر لدى
الشباب بمدرسة
بوسطن الثانوية:
اتجاهات ذات داللة
إحصائية
(المصدر :استبيان السلوك
الخطر لدى الشباب ،مركز الوقاية
من األمراض)

نقص

اتجاه* LT

النسبة المئوية للطالب الذين...

زيادة
ال يوجد تغيير

إيجابي
مهتم

*تشير االتجاهات طويلة المدى ،بنا ًء على تحليالت االتجاهات باستخدام نموذج االنحدار اللوجستي الذي يتحكم في الجنس والعرق  /اإلثنية والدرجة) ، (p <0.05إلى ما إذا كان
هناك تغيير خطي مهم إحصائيًا في معدل االنتشار بمرور الوقت .يستخدم تحليل االنحدار اللوجستي جميع سنوات البيانات المتاحة .ال تأخذ بعين االعتبار أقدم وأحدث نقاط البيانات فقط.

بيانات استبيان
السلوك الخطر لدى
الشباب بمدرسة
بوسطن الثانوية:
اتجاهات ذات داللة
إحصائية (المصدر:

2019

%

عام:

14.8%

15.2%

2011:

كنت نشي ً
طا بدنيًا على األقل  60دقيقة يوميًا لمدة  7أيام

25.6%

24.7%

2011:

لم يشارك في نشاط بدني على األقل  60دقيقة في أي يوم خالل األسبوع

24.7%

29.5%

2009:

تناولوا الفطور يوميًا

26.8%

57.1%

2009:

تناولوا الفاكهة أو شربوا عصائر الفاكهة  + ٪100مرتين في اليوم

20.4%

21.3%

2009:

تناولوا الخضار أكثر من  2مرات في اليوم

49.5%

43.4%

2015:

شربوا  3أكواب من الماء يوميًا

29.4%

17.1%

2007:

لم يشربوا المشروبات الغازية (في األيام السبعة الماضية)

زيادة*

87.0%

84.0%

2015:

لم يشربوا المشروبات المحالة بالسكر (ال تشمل المشروبات الغازية)

ال يوجد تغيير

35.0%

24.8%

2011:

15.6%

23.7%

1993:

يفكرون فعليًا في االنتحار

9.3%

13.5%

1993:

حاولوا االنتحار

استبيان السلوك الخطر لدى
الشباب ،مركز الوقاية من
األمراض)

نقص*

إيجابي
مهتم

النسبة المئوية للطالب الذين...

شعروا بالحزن أو اليأس كل يوم تقريبًا لمدة أسبوعين أو أكثر على التوالي...

* استنادًا إلى تحليالت االتجاه باستخدام نموذج االنحدار اللوجستي الذي يتحكم في الجنس والعرق  /اإلثنية والصف ،قيمةp <0.05

