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  13 ینایر 2021التاریخ: تحدیث إعادة الفتح العنوان:

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

 أقسام أداة تخطیط المساواة العرقیة الخاصة بمدارس
 بوسطن العامة

 الملخص/المبررات

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

 التقدیمي؟ مَن قاد هذه العملیة، وهل یعكسون تنوع
 الطالب/األسر في مدارس بوسطن العامة؟

سیوفر هذا العرض التقدیمي تحدیًثا عن التقدم الذي أحرزته المنطقة التعلیمیة حتى اآلن فیما یتعلق بإعادة
 فتح العمل، بما في ذلك: الجهود المستمرة إلعادة فتح المدارس بأمان للطالب والموظفین، والدعم

 المستمر لمشاركة الطالب والتواصل مع األسرة، وتحدیث متطلبات وقت تعلم الطالب.

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

 اإلستراتیجیة للمنطقة التعلیمیة؟

 یتوافق عملنا إلعادة فتح المدارس بأمان مع التزامات الخطة اإلستراتیجیة هذه:
 تضخیم جمیع األصوات-
 القضاء على فجوات الفرص واإلنجاز-
 تسریع عملیة التعلُّم-

 تحلیل البیانات 3.
 ما البیانات التي یتم استخدامها لتحلیل

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

 تاریخیا؟

 تم النظر في إعادة فتح الخیارات باستخدام البیانات المصنفة حسب الِعرق والحالة االجتماعیة
 واالقتصادیة. قرارنا یضع في االعتبار إعطاء األولویة للطالب ذوي اإلعاقة، ومتعلمي اللغة اإلنجلیزیة
 والطالب ذوي التعلیم الرسمي المحدود أو المتقطع (SLIFE)، والطالب ذوي البشرة الملونة ، والطالب

(SSTs) الذین یعانون من التشرد، والطالب الذین تم تحدیدهم بشكل متبادل من ِقبل ِفرق دعم الطالب 
 واألسر على أنهم یحتاجون إلى التعلم الشخصي. البیانات المتعلقة بالتعلم عن ُبعد، بما في ذلك الحضور

 والنشاط عبر اإلنترنت والوصول إلى جهاز كمبیوتر، متاحة في مجموعة من لوحات المعلومات
للمدارس وقیادة المنطقة التعلیمیة، ویتم تحدیثها أسبوعیا. بالنسبة إلى التحدیثات المحددة المضمنة في هذا
 العرض التقدیمي، یتم تقسیم البیانات الخاصة بتوزیع كمبیوتر Chromebook وتوزیع قسائم اإلنترنت

 ودرجات الدورات التي ال تُوضع لها نقاط اعتماد حسب العرق.

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

 الطالب/األسر األكثر تأثرًا بالمقترح/العرض
 التقدیمي؟

  یدعم موظفو المكتب المركزي، بما في ذلك ممثلو مكتب التعلیم الخاص، ومكتب البیانات والمساءلة،
 وشعبة اإلنصاف، واإلستراتیجیة وفجوات الفرص فرقة عمل الطالب ذوي األولویة األعلى في التعلیم
 الشخصي (HIPP) في اجتماعات أسبوعیة تبدأ في 2 نوفمبر. تضم فرقة العمل المكونة من 28 عضًوا

 أولیاء األمور، والطالب، وممثلي اتحاد المعلمین في بوسطن (BTU)، وقادة المدارس، ویشترك في
 قیادتها عضو من المكتب المركزي وموظف في اتحاد المعلمین في بوسطن.  وباإلضافة إلى ذلك، فإن

 فرقة العمل الخاصة بإعادة االفتتاح التي كانت تعمل خالل شهري أغسطس وسبتمبر 2020، استلزمت
 تعاون المنطقة التعلیمیة واتحاد المعلمین في بوسطن عبر 9 لجان فرعیة لإلبالغ عن إعادة االفتتاح.

ومنذ ذلك الحین، تطورت فرقة العمل لدعم حل المشكالت المتعلقة بتنفیذ وضع الجداول اإلبداعیة للتعلیم
 الشخصي.

 إستراتیجیات المساواة العنصریة  5.
 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؟

 یعطي التعلم الشخصي الحالي األولویة لمجموعة فرعیة من الطالب ذوي األولویة األعلى في التعلیم
 الشخصي الذین نعتقد أنهم أكثر من یتأثرون سلًبا بالتعلم عن ُبعد. وهذا یجعل أكثر من 50,000 طالًبا

 یتعلمون في المنزل؛ لذلك من المهم للغایة أن نواصل تحسین فعالیة التعلیم عن بعد. في الربیع، تم تنفیذ
 توقعات التعلم عن بعد اعتباًرا من 4 مایو، والتي تضمنت مبادئ توجیهیة لهیكلة التعلم. خالل هذه

 الفترة، بلغ متوسط الحضور الیومي للطالب 83٪ ومتوسط نشاط الطالب الیومي عبر اإلنترنت ٪51.
 اختلفت التجارب اختالًفا واسًعا، وبینما أشارت استبیانات الطالب إلى شعور الطالب بدعم المدارس،
 أشار 33٪ فقط من الطالب إلى أنهم متحمسون لحضور الفصل عن ُبعد. وبالمثل، أفاد 19٪ فقط من

 المعلمین بأنهم یشعرون بالثقة في قدرتهم على دعم طالبهم الذین یحتاجون إلى الدعم األكادیمي األكبر.
 أدت هذه البیانات وغیرها إلى قیام مدارس بوسطن العامة بتنفیذ العدید من التحسینات، بما في ذلك شراء
 نظام إدارة تعلم للصفوف األصغر سًنا على وجه التحدید، والذي یتضمن طریقة لتفاعل األسر، والتعبیر

 بوضوح عن بروتوكوالت الحضور، وكیفیة التمییز بین الحضور عن ُبعد والحضور الشخصي،
 وإطالق Panorama Student Success لمساعدة المعلمین على وضع خطط نجاح الطالب

 ومتابعتها، وتوفیر التطویر المهني للمعلمین وموظفي المدرسة اآلخرین بشأن ممارسات التعلم عن بعد
 الناجحة. تضمنت جهود التطویر المهني إطالق مجتمعات تعلم مهني في telescope network التي
 یقودها المعلم (PLCs) في خریف هذا العام، والتي ركزت على ممارسات التعّلم عن ُبعد والتعّلم الهجین

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


 

 

 

 عالیة الجودة.

 المیزانیة والتنفیذ 6
 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؟

لفتح المدارس أمام المجموعة الفرعیة الحالیة من الطالب ذوي األولویة األعلى في التعلیم الشخصي (
 HIPP)، اختارت المنطقة التعلیمیة تنفیذ تدابیر إضافیة للصحة والسالمة، بما في ذلك شراء 9,500 من

 أجهزة تنقیة الهواء، وتوفیر اختبارات كوفید-19 أسبوعیة للموظفین والطالب في الصفوف من 9 إلى
 12، وتقدیم معدات الوقایة الشخصیة الطبیة، وإجراء اختبار جودة الهواء اإلضافیة واختبار التهویة في

 كل مدرسة تعمل، وتوفیر وسائل نقل الطالب، وضمان تقدیم الطعام في الموقع حیثما أمكن ذلك. وقد
 نتجت عن إجراءات التنفیذ هذه تأثیرات كبیرة في المیزانیة. ستستمر فرقة عمل الطالب ذوي األولویة

 األعلى في التعلیم الشخصي في مراقبة تأثیرات اإلنصاف في التعلیم عن بعد، والتعلم الشخصي الحالي،
 وأي توسع في التعلم الشخصي.  المنسقون المشاركون في فریق عمل الطالب ذوي األولویة األعلى في
التعلیم الشخصي هم قادة ملونون، وكذلك العدید من قادة المدارس وقادة المنطقة التعلیمیة الذین یتعاونون
 في التخطیط المستمر إلعادة الفتح. یستخدم هؤالء القادة عملیة REPT وینظرون بعین المساواة العرقیة.

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

 األشخاص المعنیین؟ مَن سیكون المسؤول عن ذلك؟

 فرقة عمل الطالب ذوي األولویة األعلى في التعلیم الشخصي هي من تقولب هذه الجهود جنًبا إلى جنب
 مع قیادة المنطقة التعلیمیة األوسع. ستستمر فرقة عمل الطالب ذوي األولویة األعلى في التعلیم

 الشخصي في االجتماع أسبوعیا حتى یعود كل طالب تم منحه األولویة للتعلم الشخصي إلى المدرسة. تم
 نشر لوحة معلومات تتضمن حضور الطالب وبیانات النشاط عبر اإلنترنت على موقع مدارس بوسطن

 العامة إلبالغ الجمهور والمساءلة، مع تقسیم البیانات حسب مجموعة الطالب الرئیسیة.


