
Boston School Committee إعداد أولویات 
 

 في العام الماضي، وافقت Boston School Committee على خطة إستراتیجیة لمدة خمس سنوات خاصة
 بالمشرف. في محاولة لتعزیز تركیزها على نتائج الطالب، اختارت اللجنة مجموعتین من التدابیر المتخذة مباشرة من الخطة

 االستراتیجیة. من خالل سلسلة من البیانات والمعلومات األخرى، ستقوم لجنة المدرسة بمراقبة وتقییم عملها المتعلق باألهداف
 المقترحة عن كثب. ال یغیر هذا النهج الجدید الخطة اإلستراتیجیة أو یضیف أهداًفا جدیدة أو حواجز حمایة لعمل المنطقة، بل
 سیساعد اللجنة على إعادة تنظیم عملها وإعادة تركیزها. ستستعین اللجنة باجتماعاتها الستعراض التقدم المحرز باستمرار مع

 المشرف حول األهداف ولضمان اتباع حواجز الحمایة. بعد الموافقة على هذه األهداف وحواجز الحمایة من قبل لجنة
 المدرسة، سیقوم المشرف بتمویل األولویات ضمن میزانیة العام المالي 2022. تسعى اللجنة للحصول على آراء المجتمع

 حول مشروع مجموعة األهداف وحواجز الحمایة أدناه.
 

 األهداف المحتملة - رؤیة المجتمع لما یجب أن یعرفه الطالب وأن یكونوا قادرین على القیام به.
 

 محو األمیة المبكرة:  ستعمل Boston Public Schools على تهیئة الظروف للطالب للوصول إلى الصف●
 الثالث استعداًدا إلحراز تقدم في المدرسة من خالل ضمان زیادة النسبة المئویة للطالب من ریاض األطفال إلى

 الصف الثاني الذین یلبون أو یتجاوزون توقعات مستوى الصف في تقییم القراءة، والفهم والكتابة في نهایة العام. من
 [w]٪ * في یونیو 2020 إلى [x]٪ * بحلول یونیو 2026.

 
 إنجازات متعلمي اللغة اإلنجلیزیة  ستعمل مدرسة Boston Public Schools على تنمیة األصول اللغویة●

 والتعلیمیة للطالب من خالل ضمان زیادة النسبة المئویة للطالب من متعلمي اللغة اإلنجلیزیة الذین یظهرون على
* ٪[ x] في یونیو 2020 إلى * ٪[w] لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة من Access من التقدم في اختبار * ٪[v] األقل 

 بحلول حزیران (یونیو) 2026.
 

 إنجازات الطالب ذوي اإلعاقة  ستعمل مدرسة Boston Public Schools على تنمیة األصول اللغویة والتعلیمیة●
 للطالب من خالل ضمان زیادة نسبة الطالب ذوي اإلعاقات الذین یظهرون على األقل [v]٪ * من التقدم في النسب
* ٪[w ] والذین هم ضمن إعدادات الدمج الكامل أو الجزئي من (SGP) المئویة للطالب متعلمي اللغة اإلنجلیزیة 

 في یونیو 2020 إلى [x]٪ * بحلول یونیو 2026.
 

 التفكیر النقدي في الریاضیات والعلوم والقراءة والكتابة:  ستعمل مدرسة Boston Public Schoolsعلى تعلیم●
 الطالب لتكون لدیهم القدرة على التفكیر المنطقي والتمییز وإثبات مهارة أكادیمیة في الریاضیات والعلوم والقراءة
 والكتابة بحیث تزید نسبة الطالب في الصفین السابع والثامن الذین بقدمون مستوى متمیز في القراءة والریاضیات

 والعلوم من [x]٪ * في یونیو 2020 إلى [y]٪ * بحلول یونیو 2026.
 

 االستعداد الوظیفي واالستعداد لاللتحاق بالكلیة:  ستدعم Boston Public Schools الطالب المتخرجین من●
 خالل الوكالة لوضع خطة لمستقبلهم من خالل ضمان أن النسبة المئویة للخریجین الذین أكملوا 1) برنامج  خطتي

 المهنیة واألكادیمیة (MyCAP) و2) إما الحصول على شهادة صناعیة/ التعلیم الفني المهني(CTE)، أو
 اعتمادات  البكالوریا الدولیة ، أو الحصول على نتیجة بمقدار 3 أو أعلى في اختبار تحدید المستوى المتقدم (AP)، أو
 20 ساعة من المقرارات المزدوجة والتي ستزید من [x]٪ * في یونیو 2020 إلى [x]٪ * بحلول یونیو 2026.

 
 حواجز الحمایة المحتملة - قیم المجتمع غیر القابلة للتفاوض والتي یجب احترامها أثناء سعینا لتحقیق األهداف.



 
 رأي الطالب والمشاركة األسریة:  ستعمل مدرسة Boston Public Schools على االستفادة من الثروة الثقافیة●

 واللغویة للطالب واألسر من خالل زیادة وجهات نظر الطالب وإنشاء شراكات تعترف بقیمتهم، وأصولهم
 واحتیاجاتهم.

 
 الشراكات المجتمعیة:  ستعمل Boston Public Schools مع شركاء المجتمع إلعداد الطالب لفرص عالمیة●

 ومحلیة غیر محدودة.
 

 فوارق المساواة والفرص:  ستعمل Boston Public Schools على إجراء ممارسات تقلیل فوارق الفرص●
 واإلنجازات بدقة والتي تستند إلى األبحاث والبیانات على مستوى المنطقة، والمدرسة والفصول الدراسیة.

 
 التوظیف المتنوع والفعال:  ستقوم مدرسة Boston Public Schools بالتوظیف والحفاظ على وجود قوة عاملة●

 فعالة للغایة ومتنوعة عرقًیا، ولغوًیا وثقافًیا، والتي یمكن أن توفر مناهج وتجارب شاملة ثقافًیا ولغوًیا تحتفي بأصول
 طالبنا وتوفر تجربة مدرسیة ممتعة وإیجابیة.

 
 الدعم االجتماعي، والعاطفي والجسدي:  ستقدم Boston Public Schools نظام دعم عالمي متعدد المستویات●

 یتناول الرفاهیة االجتماعیة، والعاطفیة والجسدیة لكافة طالبنا.
 
 

 * تعمل لجنة Boston School Committee مع مكتب Boston Public Schools للبیانات والمساءلة على تطویر مجموعة
 من التدابیر.

 


