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  27/01/2021التاریخ: تحدیث عن إعادة فتح المدارس والتعّلم عن ُبعد العنوان :

  نعم (فئات العمل المتقدمة(AWC)، الحضور) هل تم استخدام  أداة تخطیط المساواة العرقیة الخاصة بمدارس بوسطن العامة ؟ (نعم أو ال):

BPS الملخص/المبررات  أقسام أداة تخطیط المساواة العرقیة الخاصة بـ 

 المقترح/العرض التقدیمي وتأثیره 1.
 ما النتائج والتأثیرات المنشودة من المقترح/العرض
 التقدیمي؟ مَن قاد هذه العملیة، وهل یعكسون تنوع

 الطالب/األسر في BPS؟

 في سیاق التأثیرات السلبیة والمتباینة للوباء على طالب BPS  ، یطلب المشرف مرونة
 مؤقتة في سیاسات لجنة المدرسة من حیث صلتها بما یلي:

  سیاسة االنتقال للصف المقبل/ الرسوب1)
 سیاسة التخرج2)
(3(AWC)عملیة القبول لفئات العمل المتقدمة  

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

 اإلستراتیجیة للمنطقة التعلیمیة؟

:BPS تتوافق المرونة المؤقتة في هذه السیاسات مع الخطة االستراتیجیة لـ  
 

 1.6 تطویر ومراقبة التقدم نحو تحقیق أهداف واضحة للمدارس والمكتب المركزي حول
 تنفیذ استراتیجیات للقضاء على نقص الفرص واإلنجاز (خاصة لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة

 والطالب ذوي اإلعاقة) وسیكون المكتب المركزي مسؤوًال عن مراقبة التقدم وتقدیم الدعم
 ... للمساءلة المشتركة وحل المشكالت.

 تحلیل البیانات  3.
 ما البیانات التي یتم استخدامها لتحلیل

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

 تاریخیا؟

سیاسة االنتقال للصف المقبل/ الرسوب: تم تحدید 1117 طالًبا راسًبا بین یونیو وأكتوبر1.
 2020 . یمثل الطالب الذكور السود و الالتنیین، و الطالب ذوي اإلعاقة ومتعلمي اللغة
 اإلنجلیزیة حصة غیر متناسبة مع أعداد الراسبین. یتم تصنیف بیانات الحضور والتقییم

 حسب العرق / اإلثنیة وأظهرت اتجاهات مماثلة.
  سیاسة التخرج: كانت معدالت التخرج للطالب البیض واآلسیویین 92٪ ، بینما كانت2.

  معدالت الطالب السود والالتینیین 76٪ و 74٪ على التوالي.
 فئات العمل المتقدمة(AWC): تمثیل الطالب السود والالتینیون بشكل غیر متناسب في3.

 االلتحاق تاریخیا وفي العام الدراسي 20-21. بالنسبة للعام الدراسي 2021-2020،
 تلقى 453 طالًبا دعوات وسجل 116 طالًبا في الصف الرابع الخاص بفئات العمل

 المتقدمة(AWC). ذهبت 60٪ من الدعوات إلى الطالب البیض واآلسیویین ، وُیسجل
71% من الطالب البیض اآلسیوین، على الرغم من أن البیض واآلسیویین یشكلون 24

.BPS فقط من طالب ٪ 

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

 الطالب/األسر األكثر تأثرًا بالمقترح/العرض
 التقدیمي؟

  یتمثل االقتراح في توفیر مرونة فوریة ، ولكن مؤقتة ، للمشرف حول سیاسات الترقیة /
 االحتفاظ ، والحضور ، والتقییم ، والتخرج. ستحدث المشاركة المستمرة مع أصحاب

 المصلحة فوًرا ، بما في ذلك إشراك الطالب واألسر والمعلمین وقادة المدرسة ، وإنشاء
 مجموعات عمل من أجل التطویر والتوصیة بالسیاسات المطبقة لهذا العام الدراسي فقط.

 
  فئات العمل المتقدمة(AWC): شارك 100 من أصحاب المصلحة تقریًبا في اجتماع المائدة

 المستدیرة للمساواة المجتمعیة في 22 ینایر ، بما في ذلك المنظمات المجتمعیة واألسر /
 اآلباء والمدافعین وشركاء BPS. شارك قادة المدارس (اثنان من البیض وآخر آسیوي

 واألخیر من السود) في أربع مدارس مع أكبر برامج فئات العمل المتقدمة(AWC)خالل
 شهري دیسمبر وینایر أیًضا.

  باإلضافة إلى ذلك ، شارك قادة المدارس المتبقیة في العملیة ، وبدأوا محادثات مدرسیة مع
 معلمي AWC ومجلس أولیاء األمور في المدرسة و / أو مجلس موقع المدرسة.

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


 
 

 

 

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

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

 اإلستراتیجیات التكمیلیة التي سترتقي بالمساواة
 بشكٍل أكبر؟

 ستوفر المرونة الراحة للطالب السود والالتینیین ومتعلمي اللغة اإلنجلیزیة وطالب التعلیم
 الخاص الُمتأثرین سلًبا بشكل غیر متناسب بالسیاسات الحالیة أثناء فترة الوباء. ستنظر
 مجموعات العمل في االستراتیجیات التي تعزز المساواة العرقیة أثناء قیامهم بتطویر

 سیاسات مقترحة جدیدة.

 المیزانیة والتنفیذ  6
 ما مدى التأثیر على المیزانیة؟ كیف یضمن التنفیذ
 تلبیة أهداف المساواة؟ هل هناك قیادات وموظفون
 من ذوي البشرة السوداء، ومن األصول الالتینیة،

 وینظرون بعین المساواة العرقیة؟

 یتم تحدید تأثیر المیزانیة وتنفیذها. الفریق التنفیذي للمشرف واآلخرین المكلفین بالتنفیذ
 سوف یجلبون عدسة العدالة العرقیة إلى كل مرحلة. بهدف اختیار المدرسة لتوفیر شدة

 AWC عبر الصف الرابع ، نتوقع التكلفة المتعلقة بتوسیع دعم اللغة العالمیة والمعلمین.

 المسؤولیة والتواصل 7.
 كیف سیتم تقییم التأثیرات، وتوثیقها، وتوصیلها إلى
 األشخاص المعنیین؟ مَن سیكون المسؤول عن ذلك؟

 من خالل تكلیف مجموعات العمل ، سیتم وضع تدابیر وخطط واضحة لتقییم التأثیرات
 وتوثیقها وتوضیحها.

  


