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تحدید األولویات

 األھداف - رؤیة المجتمع لما
ینبغي أن یعرفھ الطالب ویتمكنون من القیام بھ.

 المحاذیر - قیم المجتمع غیر القابلة للتفاوض التي یجب احترامھا أثناء سعینا
لتحقیق األھداف.



 األھداف

 األھداف المحتملة

رؤیة المجتمع لما یجب أن یعرفھ الطالب ویتمكنون من القیام بھ.

محو األمیة المبكرة1.
اإلنجاز لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة2.

اإلنجاز للطالب ذوي اإلعاقة3.
التفكیر النقدي مع الریاضیات والعلوم ومحو األمیة4.

االستعداد الوظیفي والجامعي5.

* تعمل لجنة مدرسة بوسطن مع مكتب قسم شرطة بوسطن للبیانات والمساءلة على وضع مجموعة من التدابیر.



التغییر المنھجي

 مع الممارسات المناھضة
 للعنصریة من أجل

اإلنصاف

المحاذیر

 المحاذیر المحتملة - قیم المجتمع غیر القابلة للتفاوض
التي ینبغي احترامھا أثناء سعینا لتحقیق األھداف.

 صوت الطالب والمشاركة العائلیة:سوف یستفید قسم شرطة بوسطن من الثروة الثقافیة واللغویة للطالب واألسر من خالل زیادة صوت●
 الطالب وإنشاء شراكات تعترف بقیمتھم وأصولھم واحتیاجاتھم.

 الشراكات المجتمعیة: سیعمل قسم شرطة بوسطن مع شركاء المجتمع إلعداد الطالب لفرص عالمیة ومحلیة غیر محدودة.●

 المساواة وفجوات الفرص: سینفذ قسم شرطة بوسطن بكل إخالص، ممارسات توفیر الفرص وإغالق الفجوات، ھذه الممارسات سوف●
 تعتمد على األبحاث وعلى البیانات على مستویات المقاطعة والمدرسة والفصول الدراسیة.

 التوظیف المتنوع والفعال: سوف یقوم قسم شرطة بوسطن بتوظیف واالحتفاظ بقوى عاملة فعالة للغایة ومتنوعة عرقًیا ولغوًیا، وخبیرة●
ثقافًیا والتي یمكن أن توفر مناھج وخبرات شاملة، صارمة ثقافًیا ولغوًیا تحتفل بأصول طالبنا وتوفر تجربة مدرسیة سعیدة وإیجابیة.

 الدعم االجتماعي والعاطفي والجسدي:سیقدم قسم شرطة بوسطن نظاًما عالمًیا متعدد المستویات للدعم، یعالج الرفاھیة االجتماعیة والعاطفیة●
والجسدیة لجمیع طالبنا.



التغییر المنھجي

 مع الممارسات المناھضة
 للعنصریة من أجل

اإلنصاف

 األسئلة
لقسم شرطة بوسطن

 المجتمع

 أي من مجاالت األھداف الخمسة ھو األكثر أھمیة بالنسبة لك وكیف یمكن أن یكون قسم1.
شرطة بوسطن أفضل شریك مع األسر والمجتمعات لتحقیق ذلك؟

 أي من مجاالت المحاذیر الخمسة ھو األكثر أھمیة بالنسبة لك وكیف یمكن أن یكون قسم2.
شرطة بوسطن أفضل شریك مع األسر والمجتمعات للحرص علیھا؟

 ما ھو الشيء الوحید الذي كنت على استعداد لاللتزام بھ والذي من شأنھ أن یدعم نجاح طالبنا3.
 في مدارس بوسطن الحكومیة؟



لجنة المدرسة
جلسات االستماع

ردود الفعل:

المواضیع الرئیسیة

ما سمعنا بھ: المواضیع الرئیسیة

یجب أن یستمر سد الفجوات في الفرص واإلنجازات كھدفنا األساسي❏

ھناك حاجة إلى لغة أكثر وضوًحا حول الطالب السود والالتینیین❏

 یضع الطالب قیمة عالیة على المناھج المناھضة للعنصریة والمستجیبة ثقافًیا❏



 ما سمعناه: األھداف

 أعرب المجتمع عن دعمھ لمشروع األھداف كما تقدم❏

 یضع المجتمع - وخاصة الطالب- قیمة عالیة من االستعداد الجامعي والمھني ومھارات❏
التفكیر النقدي

لجنة المدرسة
جلسات االستماع

ردود الفعل:

األھداف

لجنة المدرسة
جلسات االستماع

ردود الفعل:

األھداف



ما سمعناه: المحاذیر

 أعرب المجتمع عن دعمھ لمسودة المحاذیر كما تقدم❏

یقدر المجتمع بشدة صوت الطالب والمشاركة المتنوعة والفعالة لألسرة وطاقم العمل.❏

ھناك حاجة كبیرة للدعم االجتماعي والعاطفي والجسدي لدعم التعافي من الوباء❏

لجنة المدرسة
جلسات االستماع

ردود الفعل:

المحاذیر

لجنة المدرسة
جلسات االستماع

ردود الفعل:

االلتزام



ما سمعناه: االلتزام

 یلتزم مجتمع قسم شرطة بوسطن بشدة❏
بالمشاركة والمساءلة

لجنة المدرسة
جلسات االستماع

ردود الفعل:

االلتزام



الخطوات التالیة

إغالق نموذج ردود الفعل 26 فبرایر

bostonpublicschools.org/schoolcommittee

تحدیث األھداف والمحاذیر (مع ردود الفعل والمقاییس) 17 مارس

 تصویت لجنة المدرسة 24 مارس

- إعادة تصمیم اجتماعات لجنة المدرسةأبریل →

- مراقبة نمو الطالب

- تطویر أداة التقییم الذاتي للجنة المدرسة

الخطوات التالیة

https://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee

