
العمل المبكرة لمحو األمیة في مدارس 
بوسطن الحكومیة

مدارس بوسطن الحكومیة

بروك تشایلدز، جاكلین إلیاس،كریستین الندري، دوین نونیز،جیسون 
ساكس،مایانا سوسالفیش،ینیسیا یونغ، أندریا زایاس



محو األمیة المبكر:

ستھیئ مدارس بوسطن الحكومیة الظروف للطالب للوصول إلى الصف الثالث 
وھم على استعداد للتفوق في المدرسة من خالل ضمان تلبیة طالب المرحلة 
الثانیة من الروضة أو تجاوزھم لتوقعات مستوى الصف في فھم قطع القراءة.



1#: القضاء على فجوات الفرص واإلنجازات: مخرجات الطالب العادلة 
والممتازة

2#: تسریع وتیرة التعلم:
 مدارس عالیة الجودة وفصول دراسیة مبھجة على مستوى المنطقة

3#: تضخیم جمیع األصوات:
 مشاركة عملیة صنع القرار والمساءلة المشتركة والشراكات

4#: توسیع الفرصة:
 التمویل العادل والمنصف والبیئات الترحیبیة

5#: زراعة الثقة: الموظفین األكفاء المحبین الذین تنعكس رعایتھم على طالبنا 
حیث أن ھدفھم ینصب على تقدیم الخدمة

6#: تفعیل الشراكات: توسیع نطاق التعلم خارج الفصول الدراسیة وربط المجتمع 
إلى الفصول الدراسیة.



ما یجب علینا القیام بھ:

 تقلیل التباین في جودة التعلیم على مستوى المنطقة من خالل 
تنفیذ استراتیجیة أكادیمیة واضحة



اعتماد مواد تعلیمیة عالیة الجودة وذات صلة ▫
ثقافًیا

 االستثمار في التبني والتدریب والدعم▪
جمیع المواد الدراسیة، جمیع الدرجات: ▪

ابدأ بمحو األمیة، المرحلة الثامنة

 كیف نفعل ذلك: 
اعتماد مواد تعلیمیة عالیة الجودة لبرامج تعلم ▫

اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة، سالیف وبرامج 
التعلم ثنائیة اللغة

االستثمار في نظام إدارة التعلم لإلرشاد▫



یتماشى مع الخطة االستراتیجیةلمدارس بوسطن الحكومیة
مدارس بوسطن الحكومیة

الخدمات األساسیة المبادرات االستراتیجیةأولویات المقاطعات لعام 2020

المناھج الدراسیة

 التدریب

مدارس ما قبل الروضة 

اعتماد الجمعیة الوطنیة 
لتعلیم األطفال الصغار

التقییم

5-2 تنفیذ توقعات ومناھج تعلیمیة ابتدائیة صارمة ومتسقة
8-2 تنفیذ خطة شاملة للتطویر المھني على نطاق المقاطعة

 2-2 دعم وتدریب المعلمین لتقدیم فرص تعلیمیة شاملة عالیة الجودة لضمان حصول الطالب ذوي اإلعاقة على 
خدمة جیدة في بیئة التعلیم الحكومي.

4-2 التنفیذ الكامل لمرحلة ما قبل الروضة الشاملة
 7-3 إشراك األسر والمجتمع المحلي لفھم االحتیاجات

2-6 التعاون مع المنظمات الشریكة
5-6 إشراك الشركاء الرئیسیین في صنع القرار

 7-2 جعل كل مدرسة مساحة آمنة لكل طالب في مدارس بوسطن الحكومیة، وتقدیم الدعم والحمایة الالزمة للتعلم 
والنمو واالزدھار.

تنفیذ مناھج التركیز
 الصف الثاني

تدریب المرحلة الدراسیة األولى في مدارس 
التحول والمرحلة الدراسیة الثانیة في مدارس 

عدم التحول

خدمة 540 طالبًا في البرنامج العالمي لمرحلة 
ما قبل الروضة،

 شریك مع منظمات المجتمع المدني 

االستفادة من عملیة االعتماد لزیادة الجودة 
التعلیمیة 

 وضع مؤشرات االستعداد المدرسي للوالدة إلى 
ثماني شراكات 6-5 زیادة الشفافیة والمسؤولیة من خالل توفیر أدوات بیانات جدیدة ولوحات معلومات وتقاریر عامة.

https://drive.google.com/file/d/1bvBf_a17-hOYv5ZAuEFrGP5QuxlMVZQY/view?usp=sharing


یتم محاذاة المناھج الدراسیة للمعاییر والتحوالت الرئیسیة في تعلیم القراءة:▫

تعلیم صریح ومنھجي في المھارات التأسیسیة (الصوتیات ، الوعي ▪
الصوتي ، الطالقة)

العمل الیومي مع النصوص المعقدة، ومستوى الصف (وما بعده) (التحول ▪
بعیًدا عن القراء مرتفعي المستوى) ولغتھم األكادیمیة

حجم القراءة لبناء المعرفة من خالل الخیال الغني بالمحتوى وغیر الخیالي▪

الدعم التعلیمي والتعدیالت التي تدعم الوصول إلى مستوى الصف (وما بعده) من ▫
حیث النصوص والتعلیمات

التدخالت في خدمة القراءة على مستوى الصف▫

اختیار النصوص الجدیرة باالھتمام ، والحفاظ علیھا ثقافًیا ولغوًیا▫

التركیز على أداء الطالب السود والالتینیین ومتعلمي اللغة اإلنجلیزیة والطالب ▫
ذوي اإلعاقة.
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االستراتیجیة 
األكادیمیة:

 التعلیم المبكر العادل 
لمحو األمیة
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2019 بیانات الطالقة الخاصة بالمنطقة

لماذا نركز على محو 
األمیة؟
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2019 بیانات الطالقة الخاصة بالمنطقة

لماذا نركز على محو 
األمیة؟
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 2019 بیانات الطالقة الخاصة بالمنطقة

لماذا نركز على محو 
األمیة؟
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دراسة اكسیل طولیة P-3 بمدارس بوسطن الحكومیة- ماكورمیك وآخرون ، 2019

لماذا نركز على محو 
األمیة؟



العدید من الخیوط المنسوجة في القراءة الماھرة

مناھج التركیز ونھج محو 
األمیة في المناطق قبل عام 

:2018
 أسالیب التعلیم المبكر لمحو األمیة 
انحرفت لكل من المعاییر والعلوم 

المعرفیة.

من مرحلة ما قبل الروضة إلى الصف 
الثاني حیث نمر على مناھج منطقتنا، 
التقییم، والتعلم المھني الذي یعالج 

اآلن جمیع مجاالت القراءة.

 SY18 المراجعات للتركیز من
حتى sy21 تعالججمیع 

المجاالت، وخاصة التعرف 
على الكلمات (فك التشفیر ، 

التعرف على الكلمات ، 
الصوتیات).



تنقیحات مستنیرة للبیانات على المناھج الدراسیة والتعلم المھني

أضف Heggerty للتركیز ●
على المرحلة األولى

 توسیع اإلنصاف ومحو ●
األمیة تركز التدریب

مواصلة التنقیحات لمركز ●
معالجة اللغة والتخاطب

●EdReports إرسال إلى
محتوى محو األمیة المبكر ●

(LETRs)

الصنادیق المتكاملة ●
بالكامل في مناھج 

التركیز
SFL(اللغویات الوظیفیة ●

المنھجیة) لمھارة الكتابة 
في المرحلة الدراسیة 

2-2

النصوص القابلة للفك●
مراجعة مركز معالجة اللغة ●

والتخاطب للمنھج الدراسي ، 
مما أدى إلى نصوص تمكینیة 

إضافیة

 فرز محو األمیة ●
الشامل على مستوى 

المنطقة
2018 2021



تكنولوجیا المعلومات
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"التدریب في التالعب الصوتي لھ تأثیر كبیر على المدى الطویل 
على القراءة.”

(كیلباتریك, 2015)

 مھارات القراءة والكتابة 
األساسیة مع أصغر 

المتعلمین لدینا

جاكلین الیاس,
 معلمة الصف األول، مدرسة 

بالكستون االبتدائیة



“
اإلنصاف التعلیمي یحدث عندما المعلم ھو السقاالت التعلم لدرجة أن سقالة في بعض 

لحظة یسقط بعیًدا، بحیث یصبح الطالب مستقل. لسوء الحظ ، ما أراه غالًبا ھو السقاالت 
الزائدة والعكازات التعلیمیة الدائمة. یبقى الطالب متعلمین معتمدین ؛ ال یستوعبون أبًدا 
الروتین واإلجراءات المعرفیة. في المقابل ، یعرف المتعلم المستقل العملیات العقلیة التي 

تحتاج إلى استخدامھا.

زاریتا ھاموند-
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الحفاظ على الثقافة وبناء 
معرفة النصوص القابلة للفك
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https://docs.google.com/presentation/d/1eNxVVbJet97LjAVni1XsMVLFVoxixAJ9G9xtHTy1kQQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1eNxVVbJet97LjAVni1XsMVLFVoxixAJ9G9xtHTy1kQQ/edit?usp=sharing


محو األمیة المبكر: نتطلع إلى األمام
- توسیع التدریب المبكر لمحو األمیة مع الفوج ب

MTSS نموذج محو األمیة - 
- استراتیجیة محو األمیة ثنائیة اللغة

- االستخدام على نطاق المنطقة من الشاشات العالمیة
- زیادة البرامج/ المواد للشركاء

قیاس الكتابة عبر منطقة-
إنشاء تدریب على الدقة للمسؤولین -

-2021
2022

2022-
2023

-2023
2024

2020-
2021

- إطالق استراتیجیة محو األمیة 
في وقت مبكر مع المواد 
االنحیاز في جمیع أنواع 

الفصول الدراسیة وفروعھا
- اإلنصاف-والتدریب التي 

تركز على محو األمیة في الفوج 
أ (التحول)

- مواءمة الشراكات حول 
التركیز على محو األمیة - التنفیذ على نطاق المقاطعة للمواد المتوافقة مع المعاییر 

والمستدامة ثقافًیا والممارسات التعلیمیة والتقییم
- التركیز على المستوى 2 والمستوى 3 من محو األمیة

 - زیادة البرامج/ المواد للشركاء

 التوسع عمودًیا-
نھج الكتابة الذي یصطف مع دعم 

التدریب
التقییم 

الدقة: االستمرار في تحدید 
الممارسات األكثر صلة بنتائج 

الطالب


