
تحدیث بخصوص الشؤون المالیة

مدارس بوسطن العامة

(Brenda Cassellius) المدیر المراقب، الدكتورة بریندا كاسیلیوس

(Nathan Kuder) المدیر المالي، ناثان كودر

(David Bloom) نائب المدیر المالي، دیفید بلوم

(Miriam Rubin) مدیرة المیزانیة، میریام روبن



نظرة شاملة على القسم المالي

تتكون اإلدارة الخاصة بنا من ستة مكاتب تعمل على التأكد من أن میزانیة التشغیل التي تبلغ 1.4 ملیار دوالر 
أمریكي یتم تخصیصھا وإدارتھا بشكٍل منصف لتحقیق أفضل النتائج لصالح تالمیذنا. وإن مھمة إدارة الشؤون 
المالیة ھي توفیر الدعم المالي واإلستراتیجي بدقة للمدارس، والمجتمع، والمكاتب الرئیسیة. وإننا نھدف إلى 

زیادة الموارد المتاحة إلى أقصى حٍد، وتوزیعھا، وحمایتھا لتنفیذ األنشطة التعلیمیة وأنشطة الدعم الخاصة 
بالمنطقة التعلیمیة. وإننا ملتزمون بالتمّیز في جمیع الجوانب المتعلقة بالعملیات التشغیلیة الیومیة لدعم األھداف 

التعلیمیة والمالیة للمنطقة التعلیمیة.

إدارة الشؤون المالیة

تخطیط رأس المالالمیزانیة خدمات األعمال التخطیط والتحلیل
الِمَنح والتمویالت 

الخارجیة
التخطیط والتحلیل 

المالي



فریق قیادة قسم الشؤون المالیة

المدیر المالي
(Nathan Kuder) ناثان كودر

nkuder@bostonpublicschools.org

 نائب المدیر المالي
(David Bloom) دیفید بلوم

dbloom@bostonpublicschools.org

مدیر األعمال
نافین ریدي 

(Naveen Reddy)
@nreddy

bostonpublicschools.org

یدیر جمیع عملیات اإلنفاق 
الخاصة بالمنطقة التعلیمیة، والتي 

تشمل طلبات الشراء، 
والعطاءات، والعقود.

مدیرة
المیزانیة

میریام روبن 
(Miriam Rubin)

mrubin3@
bostonpublicschools.org

ر الموارد المالیة وتدیرھا،  تطوِّ
بما في ذلك مراجعة واعتماد 
PS08sتحویالت المیزانیة و

مدیرة الِمَنح والتمویالت 
الخارجیة

دكتورة یوفاني ماكري 
(Yvonne Macrae)

@ymacrae
bostonpublicschools.org

تدیر جمیع التمویالت الخارجیة، بما 
في ذلك دعم تطویر المیزانیات 

الخاصة بالِمَنح وتدیر إعداد التقاریر.

مدیر التخطیط والتحلیل
جامي راكانیلي 

(Jamie Racanelli)
@jracanelli

bostonpublicschools.org

یعمل على إعداد توقعات القید الواردة، 
واإللحاق بالبرنامج، ویدعم خطة 

BuildBPS من خالل التحلیالت 
وإدارة المشاریع.

مدیر تخطیط رأس المال
براین ماكلوجلین 

(Brian McLaughlin)
@mclaughlin2

bostonpublicschools.org

یشرف على تطویر میزانیة رأس المال 
الخاصة بنا، ویكون مسؤوالً عن إدارة 

المشاریع الرأسمالیة.

المدیرة المنتدبة
جیرلین جون 

(Jerleen John)
@jjohn

bostonpublicschools.org

تدعم قسم الشؤون المالیة في تطویر 
إستراتیجیات ومبادرات دعم مدرسیة 

شاملة، واستباقیة، ومنصفة.
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یحظى كل طفل، في كل فصل دراسي، في كل مدرسة من مدارس 
بوسطن العامة بالفرصة ذاتھا لتحقیق العظمة بداخلھ مثل أي طفل 

آخر.

سیاسة الفجوة التحصیلیة والفرص لدى مدارس بوسطن العامة
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جدول األعمال

السنة
المالیة

انتھت السنة المالیة في 30 یونیو 2020▪
أنھت مدارس بوسطن العامة السنة في حدود المیزانیة للعام الثالثین ▪

على التوالي
تمت إعادة توزیع الموارد استجابة لفیروس كوفید▪

السنة
المالیة

تستمر السنة المالیة الحالیة حتى 30 یونیو 2021▪
إننا على ثقة بأننا سنختم العام ضمن المیزانیة▪
تلقَّینا تمویالً تكمیلًیا إضافًیا من قانون CARES (مساعدات فیروس ▪

كورونا، واإلغاثة، واألمن االقتصادي) الفیدرالي ومدینة بوسطن.
تحدیثات بشأن استثمارات السنة المالیة 2021 وفیروس كوفید▪

السنة
المالیة

تبدأ السنة المالیة في 1 یولیو 2021 وتمتد حتى العام الدراسي 21-22 ▪
نشھد عملیات رفض القید للعام الثالث، والتي ستؤثر في التخطیط للسنة ▪

المالیة 2022
العام الثاني من ثالثة أعوام تلتزم فیھا المدینة بدفع 100 ملیون دوالر إلى ▪

مدارس بوسطن العامة: العودة، والتعافي، وإعادة التصور
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جدول األعمال
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السنة
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مدارس بوسطن العامة: العودة، والتعافي، وإعادة التصور



مدارس بوسطن العامة

أنھت مدارس بوسطن العامة السنة في حدود المیزانیة للعام 
الثالثین على التوالي
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السنة المالیة 2020
 إغالق المیزانیة

المیزانیة 1178564205 دوالرات أمریكیة

اإلنفاق الفعلي       1178562369 دوالًرا أمریكًیا

1836 دوالًرا أمریكًیا صافي الفائض



مدارس بوسطن العامة

نسعى جاھدین في كل عام إلدارة المیزانیة المعتمدة قدر اإلمكان.  ونشاھد في كل عام 
مجاالت ننفق علیھا أكثر أو أقل من اإلنفاق المقرر خالل عملیة وضع المیزانیة.

خالل السنة المالیة 2020، كانت ھناك نفقات إضافیة لالستجابة السریعة لفیروس ▪
كوفید-19، وتأسیس التعلیم عن ُبعد، ودعم التالمیذ واألسر:

oأجھزة التالمیذ
oالصحة والسالمة
oخدمات الغذاء
oالتعلیم عبر اإلنترنت والتنمیة المھنیة

دنا الوفورات التشغیلیة وأعدنا تحدید أولویات األموال المتاحة:▪ لقد حدَّ
oالمرافق
o(الوقود وقطع الغیار) وسائل النقل
oاإلمدادات والمواد المادیة

8

السنة المالیة 2020
 إغالق المیزانیة

اإلفراط والنقص في اإلنفاق في السنة المالیة 2020 في مقابل 
المیزانیة
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تحدیث بشأن االستثمارات 
الحرجة في السنة المالیة 

2021

االستثمار الحالة أثر ذلك على األسر والتالمیذ

عملیات التواصل مع 
األسر

تم تعیین 48 فرًدا
%98 من األشخاص من ذوي 

البشرة الملونة

تم تعیین 37 (یتحدث 35 منھم عدة لغات) في 42 مدرسة تحویل ●
والمدارس التي تخدم نسبة مرتفعة من متعلمي اللغة اإلنجلیزیة.

أخصائیون اجتماعیون تم تعیین 63 فرًدا
%78 من األشخاص من ذوي 

البشرة الملونة

 توفیر مجموعة متنوعة من خدمات الصحة السلوكیة للتالمیذ واألسر في●
41 مدرسة تحویل والمدارس ذات االحتیاجات المرتفعة

الممرضات تم تعیین 50 فرًدا
%48 من األشخاص من ذوي 

البشرة الملونة

ممرضة بدوام كامل في كل مدرسة●

تم تعیین 41 فرًدا منسقو الشؤون التعلیمیة
%50 من األشخاص من ذوي 

البشرة الملونة

تم تعیین 41 من المنسقین التعلیمیین للعمل في 33 مدرسة تحویل●

االختصاصیون تم تعیین 22 فرًدا یعملون في مدارس التحویل االبتدائیة●

أجھزة التالمیذ تزوید 37424 تلمیًذا بأجھزة 
Chromebook

 تم شراء 20000 جھاز Chromebook جدید باإلضافة إلى األجھزة ●
التي تم شراؤھا استجابة لجائحة كوفید لتوفیر جھاز لكل تلمیذ في المنطقة 

التعلیمیة.

حراس تم تعیین 23 فرًدا
%61 من األشخاص من ذوي 

البشرة الملونة

یتوفر في كل مدرسة اآلن حارس لیلي●



تحدیث بشأن االستثمارات 
الحرجة في السنة المالیة 

2021

االستثمار الفئة المتعلقة بفیروس كوفید دور االستثمار خالل فترة تفشِّي فیروس كوفید-19

عملیات التواصل مع 
األسر

المشاركة العائلیة تلبیة احتیاجات األسر التي تواجھ انعدام األمن السكني والغذائي، واالحتیاجات األساسیة األخرى.●
تزوید األسر بالتدریب على أدوات التعلیم اإللكتروني●
ربط األسر بالشركاء●
دعم التواصل مع األسر والتالمیذ من خالل أسعار غیر متناسقة أو ُمخفضة لالتصال باإلنترنت لتحدید الحواجز التي تحول دون المشاركة●

أخصائیون اجتماعیون الجوانب االجتماعیة العاطفیة توفیر استشارات افتراضیة فردیة وجماعیة●
إجراء تقییمات افتراضیة للتھدیدات واالنتحار●
إجراء زیارات منزلیة افتراضیة وزیارات "عند مدخل المنزل". تقییم احتیاجات األسر، بما في ذلك االحتیاجات التقنیة الخاصة بالتعلُّم عن ُبعد.●
●(IEP) إجراء تقییمات اجتماعیة عاطفیة واجتماعات برنامج التعلیم الفردي 

الممرضات الصحة والسالمة عقد ساعات عمل افتراضیة للمكتب الصحي لرفع المعلومات والموارد الھامة إلى التالمیذ واألسر●
التعاون مع مكتب األمراض المعدیة التابع للجنة الصحة العامة في بوسطن (BPHC) لدعم جھود تتبع المخالطة.●
لة مسبًقا كذلك.●  توفیر جلسات افتراضیة مختصة بالتنمیة المھنیة وقائمة على األدلة لجمیع ممرضات المدارس، منھا الجلسات المباشرة والُمسجَّ

 منسقو الشؤون 
التعلیمیة

الدعم األكادیمي بینما نتكیف بسرعة على بیئات التعلُّم عبر اإلنترنت، التي تشمل موارد مناھج تعلیمیة جدیدة ومنصة zoom، فإن ھؤالء المنسقین قد أضافوا قدرة ●
حاسمة لدعم المعلمین والمدارس.

االختصاصیون الدعم األكادیمي توفیر فرص مشاركة إضافیة عبر اإلنترنت للتالمیذ في مدارس التحویل، والسماح بفترة تخطیط إضافیة للمعلمین.●
فور عودتنا في الخریف، ستكون ھذه الوظائف بالغة األھمیة إلعادة إشراك التالمیذ في التعلیم.●

أجھزة التالمیذ الدعم األكادیمي استفدنا من السنة المالیة 2021 لشراء 20000 جھاز Chromebook جدید في فصل الربیع.●
توسیع عملیة النشر لتوفیر جھاز لكل تلمیذ في المنطقة التعلیمیة.●

حراس الصحة والسالمة السماح لنا بتنفیذ بروتوكوالت نظافة ھامة وجدیدة وتخفیض اعتمادنا على العمل اإلضافي.●



مدارس بوسطن العامة

تھدف التقدیرات المتعلقة باإلنفاق استجابة لفیروس كوفید خالل السنة المالیة 2021 إلى توفیر صورة 
أكثر وضوًحا لآلثار على عملیات تشغیل مدارس بوسطن العامة:

الصحة، والسالمة، ومعدات الوقایة الشخصیة، والنظافة: 8.6 مالیین دوالر●
التعلُّم خالل الصیف والمساعدات األكادیمیة: 5 مالیین دوالر●

تمت خدمة 8510 تالمیذ خالل الصیف○
حصل 1212 تلمیًذا في الصفوف من الصف السادس وحتى الصف الثاني عشر على وحدة دراسیة ○

لواحدة أو أكثر من المواد الدراسیة.
تم توزیع 7200 علبة لوازم مدرسیة صیفیة○

المشاركة العائلیة والدعم: 600 ألف دوالر أمریكي●
الطعام والتغذیة: حوالي 21 ملیون دوالر أمریكي●

أكثر من 3 مالیین وجبة تم تقدیمھا منذ بدایة الجائحة○

إننا على ثقة بأننا سنقدر على إدارة ھذا التغییر في نمط اإلنفاق بسبب:
إعادة استخدام األموال العامة والتمویالت اإلضافیة التي تتوفر من المدینة والجھود الفیدرالیة.●

نتوقع في الوقت الحالي عجًزا بقیمة تتراوح بین 6 و7 مالیین دوالر أمریكي في األموال العامة، ولكننا 
نترقب األخبار الجیدة بشأن إسقاطات الرواتب وإسقاطات التكالیف التي ال تتعلق بفیروس كوفید.
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التوقعات المالیة في السنة 
المالیة 2021

برغم التكالیف المرتفعة لالستجابة لفیروس كوفید-19، فإننا 
على ثقة بأننا سنختم السنة المالیة 2021 ضمن المیزانیة
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جدول األعمال

السنة
المالیة

انتھت السنة المالیة في 30 یونیو 2020▪
أنھت مدارس بوسطن العامة السنة في حدود المیزانیة للعام الثالثین على ▪

التوالي
تمت إعادة توزیع الموارد استجابة لفیروس كوفید▪

السنة
المالیة

تستمر السنة المالیة الحالیة حتى 30 یونیو 2021▪
إننا على ثقة بأننا سنختم العام ضمن المیزانیة▪
تلقَّینا تمویالً تكمیلًیا إضافًیا من قانون CARES (مساعدات فیروس كورونا، ▪

واإلغاثة، واألمن االقتصادي) الفیدرالي ومدینة بوسطن.
تحدیثات بشأن استثمارات السنة المالیة 2021 وفیروس كوفید▪

السنة
المالیة

تبدأ السنة المالیة في 1 یولیو 2021 وتمتد حتى العام الدراسي 21-22 ▪
نشھد عملیات رفض القید للعام الثالث، والتي ستؤثر في التخطیط للسنة ▪

المالیة 2022
العام الثاني من ثالثة أعوام تلتزم فیھا المدینة بدفع 100 ملیون دوالر إلى ▪

مدارس بوسطن العامة: العودة، والتعافي، وإعادة التصور



سیاق القید في السنة المالیة 2021
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ملخص مناحي القید 
الرئیسیة

مدارس بوسطن العامة

بلغ اإلجمالي الفعلي لعدد حاالت رفض قید التالمیذ 2286 تلمیًذا (4.3%) في الفترة من أكتوبر 2019 ●
إلى أكتوبر 2020.

 ھذا ھو العام الثالث على التوالي لعملیات الرفض بشكٍل كبیر؛ فقد انخفضت عملیات القید بواقع 4788 ●
تلمیًذا (8.5%) على مدار األعوام الثالثة الماضیة.

كانت عملیات الرفض أكثر وضوًحا في صفوف المرحلة االبتدائیة، التي تم فیھا رفض قید حوالي 1800 ●
تلمیذ (%6.8).

 انخفضت اآلن عملیات القید في الصفوف من صف الروضة إلى الصف الخامس بواقع حوالي 3500 ●
تلمیذ، أو 12.4% على مدار األعوام الثالثة الماضیة.

انخفضت عملیات القید في الصفوف من الصف السادس وحتى الصف الثامن بواقع 139 تلمیًذا (%1.3).●
 استقّرت عملیات القید في الصفوف من الصف السادس وحتى الصف الثامن على مدار األعوام القلیلة ●

الماضیة؛ نظًرا النتقال مجموعات كبیرة من الصفوف العلیا في المدارس االبتدائیة إلى الصفوف 
المتوسطة.

فقدت المنطقة التعلیمیة عدًدا قلیالً جًدا من تالمیذ التعلیم العام في الصف الخامس والصف السادس عن ●
العاَمین السابَقین، وھذا إشارة مبكرة إلى أن التوسع في الصفوف من صف الروضة وحتى الصف السادس 

ن من مستویات المواظبة. قد ُیحسِّ

كانت عملیات القید في المدارس الثانویة قد بدأت في االستقرار؛ نظًرا النتقال مجموعة كبیرة إلى حٍد ما من ●
الصف الثاني عشر وبشكٍل نھائي إلى خارج النظام التعلیمي.

 ومع ذلك، فإن الصف التاسع القادم ھذا العام كان صغیًرا بشكٍل خاص؛ ما أدى إلى انخفاض في إجمالي ●
عدد عملیات القید في المدارس الثانویة بواقع 344 تلمیًذا (2.1%) منذ شھر أكتوبر الماضي.

العاّم

من صف 
الروضة 

وحتى الصف 
الخامس

من الصف 
السادس إلى 
الصف الثامن

من الصف 
التاسع إلى 

الصف الثاني 
عشر



ُیَعد دعم المدارس من خالل انخفاض عملیات القید إستراتیجیة إنصاف صریحةمدارس بوسطن العامة

انخفضت عملیات القید من جمیع األعراق/األصل اإلثني، ولكن انخفضت عملیات 
قید األفراد من ذوي البشرة الملونة واألفراد من أصول التینیة بشكٍل أكبر
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القید حسب الِعرق واإلثنیة

القید الفعلي حسب الِعرق واإلثنیة

الِعرق معدل التغیر عدد التالمیذ
من األصول الالتینیة 4.2%- 22414

ذوو البشرة الملونة 3.7%- 15367

أخرى 2.5%- 1682

اآلسیویون 1.8%- 4463

أبیض 1.3%- 7333

التالمیذ من ذوي البشرة الملونة 
في المدارس التي تواجھ معدل 

انخفاض مرتفًعا

الِعرق
أكتوبر 
2019

أكتوبر 
2020 التغیر على مدار عام واحد التغیر على مدار 3 أعوام

اآلسیویون 4610 4463 147- 3%- 384- 8%-

ذوو البشرة الملونة 16318 15367 951- 6%- 2288- 13%-

من األصول الالتینیة 23506 22414 1092- 5%- 2028- 8%-

أخرى 1648 1681 33 2% 152 10%

أبیض 7450 7333 117- 2%- 34- 0%



مدارس بوسطن العامة
انخفضت أعداد حاالت القید لدینا ھذا العام بواقع 2286 تلمیًذا، بعد عاَمین من 

االنخفاض
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القید حسب مدى الصفوف 
ونوع البرنامج

مدى الصفوف أكتوبر 2019 أكتوبر 2020 التغیر على مدار عام واحد التغیر على مدار 3 أعوام
المرحلة االبتدائیة (من صف 
الروضة إلى الصف الخامس) 26452 24649 1803- 6.8%- 3485- 12.4%-

المرحلة المتوسطة (من الصف 
السادس إلى الصف الثامن) 10922 10783 139- 1.3%- 71 0.7%

المرحلة الثانویة (من الصف 
التاسع إلى الصف الثاني عشر) 16160 15816 344- 2.1%- 1198- 7.0%-

اإلجمالي 53534 51248 2286- 4.3%- 4612- 8.3%-

القید الفعلي حسب مدى الصفوف

نوع البرنامج أكتوبر 2019 أكتوبر 2020 التغیر على مدار عام واحد التغیر على مدار 3 أعوام

التعلیم العام 41317 39933 1384- 3.3%- 3660- 8.4%-

برامج متعلمي اللغة 
اإلنجلیزیة 5781 5122 659- 11.4%- 949- 15.6%-

برامج التعلیم لذوي 
االحتیاجات الخاصة 6436 6193 243- 3.8%- 3- 0.0%

القید الفعلي حسب نوع البرنامج



كان لحاالت االنخفاض في التالمیذ المقیدین حدیًثا األثر األكبر في برامج متعلمي اللغة اإلنجلیزیةمدارس بوسطن العامة 18

القید حسب حالة متعلم اللغة 
اإلنجلیزیة والبرنامج الملحق 

بھ

القید الفعلي حسب مستوى تطور اللغة اإلنجلیزیة

مستوى تطور اللغة 
اإلنجلیزیة أكتوبر 2019 أكتوبر 2020 التغیر على مدار عام واحد التغیر على مدار 3 أعوام

مستوى تطور اللغة 
اإلنجلیزیة من 1 إلى 3 9774 9674 100- 1%- 240- 2%-

مستوى تطور اللغة 
اإلنجلیزیة من 4 إلى 5 7414 4949 2465- 33%- 2,528- 34%-

مستوى تطور اللغة 
اإلنجلیزیة من 1 إلى 5 17188 14623 2565- 15%- 2,768- 16%-

البرنامج أكتوبر 2019 أكتوبر 2020 التغیر على مدار عام واحد التغیر على مدار 3 أعوام
الصینیة 281 208 73- 26%- 189- 48%-

الھایتیة 184 131 53- 29%- 81- 38%-

كابو فیردي 322 288 34- 11%- 53- 16%-

متعدد اللغات 1923 1822 101- 5%- 117- 6%-

اإلسبانیة 1951 1728 223- 11%- 463- 21%-

الفیتنامیة 130 121 9- 7%- 68- 36%-

ثنائي اللغة - الھایتیة 25 27 2 8% 13 93%

ثنائي اللغة - اإلسبانیة 626 640 14 2% 136 27%

اإلجمالي 5442 4965 477- 9%- 812- 14%-

القید الفعلي حسب برنامج التدریس المحمي للغة اإلنجلیزیة



إننا ننظر إلى الصورة الكاملة لقید متعلمي اللغة اإلنجلیزیة لتقییم البرامج مدارس بوسطن العامة
والمحافظة علیھا
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القید حسب حالة متعلم اللغة 
اإلنجلیزیة والبرنامج الملحق 

بھ

القید الفعلي للتالمیذ ذوي التعلیم النظامي المحدود أو المتقطع

القید الفعلي حسب المتعلمین السابقین للغة اإلنجلیزیة وحالة التالمیذ من ذوي اإلعاقات

الفئة أكتوبر 2019 أكتوبر 2020 التغیر على مدار عام واحد التغیر على مدار 3 أعوام
متعلم سابق محدود 

الكفاءة في اللغة 
اإلنجلیزیة 6312 7586 1274 20% 558 8%

متعلم اللغة اإلنجلیزیة من 
التالمیذ ذوي اإلعاقات 3873 3549 324- 8%- 93- 3%-

البرنامج أكتوبر 2019 أكتوبر 2020 التغیر على مدار عام واحد التغیر على مدار 3 أعوام
التالمیذ ذوو التعلیم النظامي 

المحدود أو المتقطع - الھایتیة 27 17 10- 37%- 25- 60%-

التالمیذ ذوو التعلیم النظامي 
المحدود أو المتقطع - كابو فیردي 26 26 0 0% 8- 24%-

التالمیذ ذوو التعلیم النظامي 
المحدود أو المتقطع - متعدد 

اللغات 49 29 20- 41%- 9- 24%-

التالمیذ ذوو التعلیم النظامي 
المحدود أو المتقطع - اإلسبانیة 237 151 86- 36%- 19- 11%-
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التغیرات في القید حسب 
الحي

كان حجم انخفاض عملیات القید متماشًیا مع إجمالي عدد التالمیذ في 
الحي

التغیر على مدار عام واحد التغیر على مدار 3 أعوام
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التغیرات في قید المرحلة 
االبتدائیة حسب الحي

قد تشیر حاالت انخفاض القید في المرحلة االبتدائیة إلى انخفاض إضافي 
في القید خالل األعوام المقبلة

التغیر على مدار عام واحد التغیر على مدار 3 أعوام
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كان ھناك انخفاض في كل من 
عدد السكان ومعدل استحواذ 

مدارس بوسطن العامة

مدارس بوسطن العامة

أصبح الفصل المقبل من الصف الثاني من ریاض األطفال في مدارس بوسطن العامة ●
أصغر بالتتابع منذ العام الدراسي 2017-2016.

 انخفضت عملیات القید في المرحلة االبتدائیة نظًرا الستمرار تلك المجموعة الصغیرة في ●
االنتقال بین مراحل النظام.
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انخفضت عملیات القید 
حوالي 1500 تلمیذ زیادًة 

عن المتوقع في العام 
الدراسي 2021-2020

األعداد الفعلیة + الحد األقصى



مدارس بوسطن العامة 24

بعد الدخول إلى الصف الثاني من ریاض األطفال، فإن مجموعات مدارس بوسطن ●
العامة تمیل إلى فقد التالمیذ حیث یتقدمون في العمر عبر النظام (عدا الصَفین 

السابع والتاسع)

مع انخفاض أعداد الصف الثاني من ریاض األطفال، سیستمر انخفاض حاالت القید ●
لألعوام القلیلة المقبلة.

نتوقع انخفاض اإلسقاطات بواقع یقارب 2200 تلمیذ●

انخفاض القید بحوالي 1500 زیادة عن المتوقع○

توقع انخفاض بحوالي 700 تلمیذ إضافي للعام المقبل○

إسقاطات اآلثار المترتبة

حتى مع االنتعاش في الصف الثاني من ریاض األطفال، والصف السابع، والصف 
التاسع في العام المقبل، فإن القید المنخفض في ھذه المجموعات من التالمیذ من المرجح 

أن یظل كما ھو

یتم توجیھ توقعات العام المقبل من حیث المبدأ من خالل أعداد التالمیذ الُمقیَّدة 
في الوقت الحالي



استثمارات بقیمة 100 ملیون 
دوالر أمریكي داخل المدینة 

على مدار 3 أعوام

مدارس بوسطن العامة25

 100
ملیون 
دوالر 

أمریكي



العودة | التعافي | إعادة التصور
خطتنا لنقل المنطقة التعلیمیة إلى مكانة لم نصل إلیھا من قبل.



مدارس بوسطن العامة العودة | التعافي | إعادة التصور27
إننا على علم بأن فیروس كوفید-19 كان لھ أثر غیر مناسب على التالمیذ من ذوي البشرة الملونة، 

ومتعلمي اللغة اإلنجلیزیة، والتالمیذ من ذوي اإلعاقات، والتالمیذ واألسر الذین یعانون من الفقر.

 لذلك، فإننا نسعى إلى توفیر دعم مالي للتالمیذ بعیًدا عن اآللیات التقلیدیة بطریقة توفر ما یلي:
حمایة المجتمعات المدرسیة من أثر رفض القید1.
توفیر وسائل دعم إضافیة في المجاالت التالیة للتالمیذ المتأثرین بشكٍل أكبر بجائحة فیروس 2.

كوفید-19.
.aالجانب األكادیمي
.bالصحة والعافیة
.cاألسرة والمجتمع
.dتمویالت إضافیة للمدارس للتعافي

إجراء تحسینات تشغیلیة على طریقة خدمة المنطقة التعلیمیة لألطفال3.

الھدف أن یحصل كل تلمیذ، في كل فصل دراسي حتى نھایة العام الدراسي 2021-2022 على فرصة أكبر 
لتحقیق العظمة بداخلھ عما كان الوضع علیھ قبل الجائحة.

أداة تخطیط المساواة العنصریة:
 الخطوة األولى: النتائج 

المرجوة
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ما الذي یتطلبھ األمر إلعادة فتح المدارس بشكٍل آمن لجمیع التالمیذ 
بشكٍل یومي؟

ما االستثمارات التي سیلزم استمرارھا استجابة لفیروس كوفید؟

ما األعمال التي سنستأنفھا، والتي كانت قد تم إیقافھا مؤقًتا بسبب 
فیروس كوفید؟

العودة



مدارس بوسطن العامة العودة | التعافي | إعادة التصور29

ماذا سنفعل إلصالح الضرر الحاصل بسبب فیروس كوفید-19؟

ما الذي یحتاج إلیھ التالمیذ للتعافي من فقدان التعلُّم؟

ما المشكالت الجدیدة التي یلزمنا االستعداد للتعامل معھا والتي حدثت 
خالل الجائحة؟

التعافي
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ما الذي یتطلبھ األمر للعودة لنكون المنطقة التعلیمیة التي یریدھا 
التالمیذ (أفضل مما نحن علیھ)؟

ما معنى أن نكون مؤسسة مناھضة للعنصریة؟

ما الموارد الالزمة للحصول على نتائج منصفة وممتازة لصالح 
التالمیذ من ذوي االحتیاجات العالیة؟

إعادة التصور



األسئلة


