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 24 فبرایر, 2021التاریخ:

 
 التعلیم المبكر والمنصف لمحو األمیة (K2-2)الموضوع:

 
 

 في عام 2021 ، حددت اللجنة المدارسیة األهداف وحواجز الحمایة والوقایة من أجل حث الطالب لتحقیق نتائج أكادیمیة. ومن خالل
 العرض التوضیحي المدرج في هذا المستند، سنركز على الهدف األول الذي یتمثل في:

 
 ستعمل مدارس بوسطن العامة على تهیئة الظروف للطالب للوصول إلى الصف الثالث استعداًدا للنجاح في المدرسة من خالل ضمان تلبیة

 طالب المرحلة K-2 لتوقعات مستوى الصف أو تجاوزها فیما یتعلق بالقدرة على القراءة والفهم.
 

 بینما لم یتم بعد وضع عالمات محددة لقیاس مدى تقدم الطالب، على سبیل المثال زیادة الكفاءة بنسبة 10٪ كل عام، فإن الجهود الموضحة
 في هذا العرض ستحرك االتصال بشكل كبیر.

 
 أنشأ قسم الطفولة المبكرة، وهو جزء من مكتب األكادیمیین والتعلم  المهني، منهج التركیز على التعلم المبكر  K0 / K1 في عام 2014.

 ُصمم المنهج لیكون متمحوًرا حول الطفل ومتعدد التخصصات وقائم على توفیر وسائل الترفیه واللعب. في كل عام، أضاف القسم صف إلى
 المناهج الدراسیة، یتم تمثیل جمیع صفوف الطفولة المبكرة (K0-2) اآلن. منذ عام 2018، قام القسم ، كجزء من استراتیجیة الشعبة

 األكادیمیة  بمدارس بوسطن العامة فیما یتعلق بتعلیم محو األمیة المنصف، بدمج البحث في علم القراءة للتدریس بشكل صریح  المهارات
 التأسیسیة  من خالل مواءمة موادنا وتحسین إمكانیة الوصول وتعزیز التعلیم. تعزیز تعلیم محو األمیة المنصف هي استراتیجیة تهدق إلى

 تحقیق المساواة العرقیة وتحسین محو األمیة بشكل جذري.
 
والمعلمین المدارس ومدیري المركزیة المكاتب إدارات مع للعمل جهودها المنطقة / اإلدارة ستضاعف المقبلة، الخمس السنوات مدى                   على
حوالي في المبكرة الطفولة منهج حول یتمحور الحالي التركیز لكن الدراسیة. الفصول جمیع في المبكرة األمیة لمحو القراءة تعلم نهج                      لتنفیذ
بتعلیم یتعلق محدًدا تدریًبا المدارس ستتلقى الصلة، ذات والمواد المنهج إلى باإلضافة والثاني. األول للصف الدراسیة الفصول من ٪60                   

 القراءة والكتابة وستقوم المنطقة بتصمیم استراتیجیات للعمل مع القراء المتعثرین (المستوى 2).
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شركائنا وأیًضا الدراسة وقت وخارج الروضة قبل ما مرحلة في خدماتها تقدم التي المجتمعیة برامجنا مع الشراكة سنواصل النهایة،                     وفي
جزء العامة بوسطن مدارس ستستخدم للطالب. الصیفیة المدرسة في األمیة محو بفصول االلتحاق فرص یوفرون الذین الخامس الربع                    في

 من میزانیتها الخاصة، واألموال الفیدرالیة والوالئیة والخاصة لتمویل هذا العمل على مدى السنوات الخمس المقبلة.
 

 مقدمو العروض (باإلضافة إلى أندریا زیاس وكریستین الندري وجیسون ساكس):
 

 بروك تشایلدز - مطور برنامج الطفولة المبكرة، یتولى إدارة المبادرات حول محو األمیة في K-2 باإلضافة إلى دعم مجموعة التحول
 

 جاكلین إلیاس - معلمة الغمر الشامل لتعلم اإلنجلیزیة للمرحلة K1 في بالكستون، تجریب منهاج هیجیرتي للتوعیة الصوتیة
 

 مایانا سوسالفیتش - مدربة التحول في بالكستون، حضرت أكادیمیة فنون اللغة اإلنجلیزیة ومحو األمیة في الصیف مع ( أساسیات اللغة
 لمعلمي القراءة والهجاء)  وكانت تدرب المهارات األساسیة لمحو األمیة في بالكستون

 
 دواین نونیز - مطور برامج الطفولة المبكرة، یتولى إدارة مبادرة حول منهج هیجیرتي للتوعیة الصوتیة في الصفین K0 / K1 والتدریب

 في المدارس التحویلیة
 

K0 / K1 یونیسیا یونغ - مطور برنامج الطفولة المبكرة، یتولى إدارة مبادرة رائدة حول منهج هیجیرتي للتوعیة الصوتیة في الصفین 
 والتدریب في المدارس التحویلیة  (ستتحدث بالنیابة عن دواین في حال كان غیر متواجد)
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