
 
 

 بیان أثر المساواة الخاص باللجنة المدرسیة للمقترحات والعروض التقدیمیة
 

 

 

 

 

 3 فبرایر 2021التاریخ: مقترح میزانیة السنة المالیة 2022 العنوان :

  قید التقدم - نحن في المرحلة 3: "مشاركة األشخاص هل تم استخدام  أداة تخطیط المساواة العرقیة الخاصة بـ BPS؟ (نعم أم ال):
 المعنیین"

BPS الملخص/المبررات أقسام أداة تخطیط المساواة العرقیة الخاصة بـ 

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

 التقدیمي؟ مَن قاد هذه العملیة، وهل یعكسون تنوع
 الطالب/األسر في BPS؟

 سیقدم فریق BPS المیزانیة المقترحة للسنة المالیة (FY) 2022. خالل شهري فبرایر ومارس،
 ستجمع BPS مالحظات من لجنة المدرسة والطالب واألسر والموظفین وأعضاء المجتمع فیما

 یتعلق بهذا الُمقترح. سیتم تقدیم مقترح المیزانیة النهائیة في 24 مارس للتصویت الالحق من قبل
 اللجنة المدرسیة. المقترح متوفر عبر اإلنترنت).

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

 اإلستراتیجیة للمنطقة التعلیمیة؟

 تتماشى میزانیة السنة المالیة 2022 مع جمیع االلتزامات الستة في الخطة اإلستراتیجیة، وتستند إلى
 االستثمارات التي تمت خالل السنة المالیة 2021. تقترح هذه المیزانیة 36 ملیون استثمارات جدیدة

 تتماشى بشكل وثیق مع أولویات الخطة اإلستراتیجیة التالیة:
 1.8: المساهمون الصحیون واالجتماعیون لسد ثغرات الفرص●
 1.9: الدعم في المدارس ذات األداء المنخفض●
 1.10: الدعم/الدمج االجتماعي/تفاوت التمثیل للتالمیذ ذوي االحتیاجات الخاصة●
 2.5: خبرات تعلُّم أولیة صارمة ومتسقة●
 2.7: مساحات تعلُّم آمنة وداعمة●
 3.3: الشراكة مع العائالت في تحسین المدرسة وتعلُّم التالمیذ●
 4.1: تمویل جمیع المدارس لتلبیة االحتیاجات الفریدة للتالمیذ ذوي االحتیاجات المرتفعة●

 
 لقد واصلنا تقییم إنفاقنا المخطط له في ضوء تأثیرات كوفید-19 على طالبنا وعائالتنا وموظفینا

 وعملیاتنا.

 تحلیل البیانات 3.
 ما البیانات التي یتم استخدامها لتحلیل

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

 تاریخیا؟

 حقق تمویل الطالب الموزون قدًرا أكبر من المساواة في توزیع الموارد في BPS. على غرار
 السنوات الثالث الماضیة، فإن مقترح المیزانیة لهذا العام مصحوب بتحلیل فردي على مستوى

 الطالب لآلثار المترتبة على المساواة لتخصیص موارد المنطقة التعلیمیة الحالیة (تم تضمین التحلیل
 في العرض التقدیمي لالستعراض العام في 3 فبرایر). على مدى السنوات الثالث الماضیة، حدد هذا
 التحلیل أن الطالب الذین ینتمون إلى مجموعات محرومة من الخدمات بشكل كبیر(بما في ذلك ذوي

 البشرة السوداء وذوي األصول الالتینیة واآلسیویة؛ والطالب ذوي الدخل المنخفض والتعلیم
 الخاص؛ ومتعلمي اللغة اإلنجلیزیة) یتلقون مستویات أعلى من الموارد في المتوسط، ویرجع ذلك

 بشكل أساسي إلى ارتفاع مستویات االحتیاج.
 
 ُیظهر مقترح السنة المالیة 2022 أن استثماراتنا المقترحة بشكل عام، ال سیما االستثمار الذي یهدف

 إلى دعم المدارس ذات معدل طلبات االلتحاق المنخفضة، تزید من التمویل لطالبنا األكثر احتیاًجا
 مقارنة بطالبنا األقل احتیاًجا.

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

 الطالب/األسر األكثر تأثرًا بالمقترح/العرض
 التقدیمي؟

 بدأت عملیة مشاركة األشخاص المعنیین للسنة المالیة 2022 في أكتوبر 2020، عندما بدأنا في
 االجتماع مع قادة المدارس لمناقشة وفهم تأثیر تغییرات طلبات االلتحاق المتوقعة بشكل أفضل.

 استناًدا إلى الدلیل األولي لحجم االنخفاض المتوقع في طلبات االلتحاق والتحدیات المرتبطة به التي
 وصفها قادة المدارس، أدركنا أن میزانیة هذا العام كانت بحاجة إلى تقدیم دعم أكبر للمدارس بخالف

 التمویل الموزون للطالب.
 

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


 
 

 

 استمر االلتزام الرسمي بالمیزانیة في دیسمبر، عندما تلقت المدارس مواد المیزانیة الخاصة بها
 وقدمت میزانیاتها إلى المجالس على موقع المدرسة. أوضحت هذه المالحظات میزانیات المدارس

 الفردیة، وأصبحت جزًءا مهًما من المالحظات التي راجعها فریق الشؤون المالیة أثناء عملیة
 "المیزانیة التعاونیة" الداخلیة. قدم قادة المدارس مالحظات حول كیفیة الحفاظ على تجربة الطالب

 على الرغم من انخفاض طلبات االلتحاق، مما أدى إلى تخصیص 18.5 ملیون دوالر لدعم المدارس
 ذات طلبات االلتحاق المنخفضة.

 
 من خالل هذا العرض التقدیمي لمقترح المیزانیة الخاص بنا، نبدأ جهود المشاركة العامة لمدة 6

 أسابیع، والتي تتضمن خمس جلسات استماع للمیزانیة قبل التصویت الرسمي للجنة المدرسیة على
 المیزانیة في 24 مارس. سیقوم المشرف وفریق الشؤون المالیة بمراجعة واردات العامة وواردات
 لجنة المدرسة، ودمج تلك المالحظات. سیتم تقدیم التحدیثات إلى لجنة المدرسة في موعد أقصاه 17

 مارس.
 

 بعد التصویت، سیتم مراجعة مقترح المیزانیة ومناقشته من قبل مجلس المدینة في عملیة عامة تمتد
 من أبریل حتى یونیو. في هذه المرحلة، یصبح إجمالي مخصصات المیزانیة ومیزانیة العام المالي

 2022 إصداًرا رسمًیا.

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

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

 اإلستراتیجیات التكمیلیة التي سترتقي بالمساواة
 بشكٍل أكبر؟

 إن منهجیة تخصیص التمویل الموزون للطالب (WSF) في BPS هي استراتیجیتنا األساسیة لضمان
 التوزیع العادل للموارد التي تحددها العوامل الرئیسیة المتعلقة بمستویات احتیاجات الطالب. یضمن

 WSF حصول الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة ومتعلمي اللغة اإلنجلیزیة على مخصصات
 إضافیة. والنتیجة غیر المرغوبة هي أن بعض الطالب ذوي االحتیاجات العالیة ال یتناسبون مع أي

 من هذه الفئات. لذلك تتضمن االستراتیجیات التكمیلیة أمواًال إضافیة للخدمات المقدمة للطالب
 المشردین، وتطبیق مؤشر الفرص على صنادیق الشراكة.

 نحن نعلم أن كوفید-19 كان له تأثیر غیر متكافئ على الطالب الملونین ومتعلمي اللغة اإلنجلیزیة
 والطالب ذوي اإلعاقة والطالب واألسر الذین یعانون من الفقر.

 الدعم األكادیمي: یجب علینا معالجة التعلم غیر المكتمل وتقدیم الدعم األكادیمي الفردي1.
 لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة والطالب ذوي اإلعاقة

 وسائل دعم الصحة والعافیة:  الصحة البدنیة والعقلیة بشكل عام هي مصدر قلق على2.
 مستوى المجتمع. نحن بحاجة إلى نهج متماسك على مستوى المدینة وعلى درایة بالصدمات
 النفسیة للتعافي. وهذا یشمل معالجة التأثیرات المتباینة على فریق عمل وطالب ذوي البشرة

.Black/Brown البنیة/ السوداء 
 یدعم المجتمع: یدعم المجتمع: یجب أن نبني عالقات أكثر واقعیة مع جمیع األشخاص3.

 المعنیین، وتوصیل أصوات الطالب والعائالت والشركاء غیر الربحیین والعاملین من
 الشباب لبناء الحلول المطلوبة على مستوى المدرسة.

 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؟

 ستزید میزانیة العام المالي 2022 لـ BPS بمقدار 36 ملیون دوالر مقارنة بمیزانیة العام المالي
 2021. من المتوقع أن یبلغ إجمالي اعتمادات الصندوق العام من مدینة بوسطن 1.3 ملیار دوالر.

 سترتفع هذه األرقام عندما یتم االنتهاء من عقود المفاوضة الجماعیة المستقبلیة.
 

 تتم إدارة عملیة تطویر المیزانیة من قبل أربعة قادة في الشؤون المالیة (ثالثة بیض البشرة، واحد
 أسود البشرة) ، وفریق المیزانیة (واحد أبیض البشرة، وخمسة أشخاص ملونین).

 
 یدرك فریقنا األهمیة الكبیرة للقیادة والموظفین الذین یمثلون المجتمع الذي نخدمه. قمنا بتنفیذ

 استراتیجیات محددة لتجنید األشخاص الملونین بدعم من سیرون داليCeronne Daly ومكتب
 التوظیف، والثقافة، والتنوع. قمنا بتوظیف أو ترقیة 14 شخًصا منذ مارس 2020، 11 منهم من

 الملونین و 13 من النساء.



 
 

 

 

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

 األشخاص المعنیین؟ مَن سیكون المسؤول عن ذلك؟

 باإلضافة إلى جلسات االستماع الخاصة بمیزانیة لجنة المدرسة وجلسات االستماع الخاصة بمیزانیة
 مجلس المدینة، فإن الفریق المالي مسؤول عن تقدیم التحدیثات إلى لجنة المجتمع والمدرسة من خالل

 الوسائل التالیة:
 سنواصل إطالع لجنة المدرسة بالمستجدات كتابًیا بشكل شهري، والتي سیتم إرسالها إلى●

.bostonpublicschools.org/budget 
 سوف نقدم إلى المائدة المستدیرة فریق عمل المساواة المجتمعیة ومتعلمي اللغة اإلنجلیزیة.●
 سیتم تحدیث جمیع الوثائق وترجمتها وإتاحتها للجمهور على●

.bostonpublicschools.org/budget 


