
 

 

 بیان أثر المساواة الخاص باللجنة المدرسیة للمقترحات والعروض التقدیمیة
 

 

 

 16 دیسمبر/كانون األول 2020 التاریخ : تحدیث مالي للسنة المالیة 2021 العنوان :

 هل تم استخدام  أداة تخطیط المساواة العنصریة الخاصة بمدارس بوسطن العامة ؟ (نعم أو
 ال):

 قید التنفیذ - نحن في الخطوة الثالثة: "مشاركة
 األشخاص المعنیین"

 أقسام أداة تخطیط المساواة العنصریة الخاصة بمدارس
 بوسطن العامة

 الملخص/المبررات

  1. المقترح/العرض التقدیمي واألثر
 ما النتائج واآلثار المنشودة من المقترح/العرض

 التقدیمي؟ مَن الذي یقود هذه العملیة، وهل یعكسون
 تنوع التالمیذ/األسر في مدارس بوسطن العامة؟

 سیوفر العرض التقدیمي تحدیًثا بشأن كیفیة إغالقنا للسنة المالیة 2020، وحالة میزانیة السنة
 المالیة 2021 الحالیة، وآثار فیروس كوفید-19 وانعكاساته، ومناقشة القضایا والتخطیط

 الخاص بالسنة المالیة 2022.

  2. التوافق مع الخطة اإلستراتیجیة
 كیف یتوافق المقترح/العرض التقدیمي مع الخطة

 اإلستراتیجیة للمنطقة التعلیمیة؟

 تم إعداد میزانیة السنة المالیة 2020 قبل الخطة اإلستراتیجیة. ومع ذلك، فقد تمت مواءمة
 میزانیة السنة المالیة 2021 مع الخطة اإلستراتیجیة، وتابعنا تقییم إنفاقنا المخطط في ضوء

 جائحة فیروس كوفید-19.

 3. تحلیل البیانات
 ما البیانات التي یتم استخدامها لتحلیل

 المشكلة/المسألة؟ هل تم تصنیفها حسب الِعرق؟ ماذا
 أظهرت بخصوص التفاوت بین السكان المهمَّشین

 تاریخیا؟

 تتضمن عملیة إعداد المیزانیة تفصیًال إلنفاق كل تلمیذ حسب الِعرق/اإلثنیة، ودخل األسرة،
وحالة متعلم اللغة اإلنجلیزیة، واالحتیاجات الخاصة. قمنا بتقییم إنفاق نهایة السنة المالیة 2020

 لتحدید أي آثار حسب مستوى المدرسة كما تم قیاسها حسب مؤشر الفرص.

 4. مشاركة األشخاص المعنیین
 مَن المشتركون (العدد، والخصائص السكانیة،
 واألدوار)، وكیف وماذا كان العائد؟ ماذا قال

 التالمیذ/األسر األكثر تأثرًا بالمقترح/العرض
 التقدیمي؟

 بالنسبة إلى أثر اإلنفاق في السنة المالیة 2020، فقد تواصلنا مع قادة المدارس من خالل
 استبیان عبر اإلنترنت وعروض تقدیمیة متعددة. وحدَّدنا "مشاركة األشخاص المعنیین"

 كخطوتنا الحالیة لتخطیط السنة المالیة 2022، بینما نستعد لبدء العملیة التي تستغرق شهوًرا
 إلشراك األشخاص المعنیین الداخلیین والخارجیین في المیزانیة.

 5. إستراتیجیات المساواة العنصریة
 كیف یُحد هذا المقترح/العرض التقدیمي من

 المفارقات ویزید من المساواة، خاصة المساواة
 العنصریة؟ ما العواقب غیر المقصودة؟ ما

 اإلستراتیجیات التكمیلیة التي سترتقي بالمساواة
 بشكٍل أكبر؟

 ُتَعد المنهجیة الموزونة لتخصیص تمویل التالمیذ هي إستراتیجیتنا الرئیسیة لضمان التوزیع
 العادل للموارد التي تحددها العوامل الرئیسیة المتعلقة بمستویات احتیاجات التالمیذ.

  المیزانیة والتنفیذ6
 ما مدى التأثیر في المیزانیة؟ كیف یضمن التنفیذ

 تلبیة أهداف المساواة؟ هل هناك قیادات
 وموظفون من ذوي البشرة السوداء ومن

 األصول الالتینیة، وینظرون بعین المساواة
 العنصریة؟

 نظًرا ألن هذا العرض التقدیمي عبارة عن تحدیث للمیزانیة بدون أي نقاط قرار رئیسیة، فإننا
 ال نتوقع أي آثار كبیرة. حتى اآلن، تهدف تغییرات اإلنفاق الناتجة عن إغالق المنطقة التعلیمیة

 إلى دعم فرص التعلم الصیفیة.

 7. المسؤولیة والتواصل  المسؤولیة والتواصل كیف
 سیتم تقییم اآلثار، وتوثیقها، وتوصیلها إلى

 األشخاص المعنیین؟ مَن سیكون المسؤول عن ذلك؟

 سنستمر في إطالع اللجنة المدرسیة على المیزانیة شهرًیا.

https://docs.google.com/document/d/1wjHVjS502zB2EEdQSl5gwnxlg21-fYwzslc-ET-XxCU/edit?usp=sharing

