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 24/02/2020التاریخ: تعلیم القراءة المبكر العادل للجمیع نموذج K-2 العنوان:

 هل تم استخدام  أداة تخطیط المساواة العرقیة الخاصة بمدارس بوسطن العامة ؟
 (نعم أو ال):

  في حین لم یتم استخدام التقریر بشكل
 رسمي، كانت المساواة العرقیة هي الدافع

 للمشروع وتم تطبیق هذه النظرة خالل
 التخطیط. تم ربط ملخص التقریر.

 أقسام أداة تخطیط المساواة العرقیة الخاصة
 بمدارس بوسطن العامة

 الملخص/المبررات

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

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

 مدارس بوسطن العامة؟

 یشتمل تعلیم محو األمیة المبكر العادل K-2 على مناهج محو األمیة المبكرة
 وأدوات التقییم، باإلضافة إلى التعلیم والتدریب المهني للمدارس نحو تنفیذ هذه
 األدوات جنًبا إلى جنب مع الممارسات التعلیمیة المناهضة للعنصریة.  في هذا

 المشروع، نغیر طریقة تدریس القراءة في المنطقة.  یعتمد هذا التحول على
 سنوات من البحث في مجال العلوم المعرفیة.

 نتیجتنا المقصودة هي لألطفال في BPS، وخاصة المتعلمین من السود وذوي
 األصول الالتینیة والمتعلمین باللغة اإلنجلیزیة واألطفال ذوي الحقوق الخاصة،

 وسوف یغادرون الصف الثاني بعد الوفاء بالتوقعات في القراءة والكتابة والتحدث
 أو تجاوزها، وبالتالي إتاحة الفرص للطالب للوصول إلى الصف 3 وهم

 مستعدون للتقدم في المدرسة. النتیجة األخرى المقصودة هي بناء قدرة المعلمین
 لدینا حتى یتمكنوا من تقدیم تعلیم قراءة عالي الجودة لجمیع المتعلمین.

 
 یهدف العمل إلى سد فجوات الفرص التي تم الكشف عنها من خالل نتائج تقییم
 القراءة والكتابة المبكرة ألصغر الطالب في مدرسة BPS من خالل مواءمة
 مواد التركیز من مرحلة ریاض األطفال وحتى المرحلة الثانیة مع المهارات

 األساسیة وتوسیع التعلم المهني والتدریب.

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

 الخطة االستراتیجیة للمنطقة التعلیمیة؟

 یتماشى هذا العمل بشكل واضح مع خطة BPS االستراتیجیة، بما في ذلك خطط
 رقم 2.2 و2.4  و 2.5 و 2.8 للتعلیم المستهدف و 3.7 إلشراك العائالت و
BPS 6.2 و 6.5 للشراكات. كما أنه یتماشى مع الخطة االستراتیجیة لقسم 

 للطفولة المبكرة.
 تحلیل البیانات 3.

 ما البیانات التي یتم استخدامها لتحلیل
 المشكلة/المسألة؟ هل تم تصنیفها حسب

 الِعرق؟ ماذا أظهرت بخصوص التفاوت بین
 السكان المهمَّشین تاریخیا؟

،MCAS وبیانات ،MAP استخدمنا ثالثة مصادر: بیانات محو األمیة المبكرة لـ
 والبیانات الطولیة التي تستكشف تقدم الطالب من مرحلة قبل الروضة إلى الصف

 الثاني من ریاض األطفال. یتم تصنیف البیانات حسب العرق والدخل واللغة
وحالة التعلیم الخاص والحي الذي یقیم فیه الطالب. یحصل الطالب السود (٪31)

 وذوي األصول الالتینیة (27٪) على درجات أقل بكثیر في توقعات القراءة
 الشفویة من الطالب البیض (58٪) واآلسیویین (57٪). توجد فوارق مماثلة

https://docs.google.com/document/d/1FPHY61KjoWAjw2r_Zcf72bsQ7nR6_Lv14xvWC9vuvBk/edit?ts=60355a2f


 
 

 

 

 حسب دخل األسرة وللطالب ذوي اإلعاقة (٪18).
 مشاركة األشخاص المعنیین 4.

 مَن المشتركون (العدد، والخصائص السكانیة،
 واألدوار)، وكیف وماذا كان العائد؟ ماذا قال
 الطالب/األسر األكثر تأثرًا بالمقترح/العرض

 التقدیمي؟

  ساهم المعلمون والمدیرین / المدرسین من نفس المجتمع واألسر وموظفي
 المكاتب المركزیة (مثل مكاتب التعلیم الخاص ومتعلمي اللغة اإلنجلیزیة

واألكادیمیین والتعلم المهني) في تصمیم وتنفیذ منهج Focus وهو مكون رئیسي
 من خارطة طریق محو األمیة المبكرة. توجه البیانات أیًضا عملنا حیث یقوم

 الطالب بعمل أفضل بشكل ملحوظ في تطویر المفردات (مهم لتطویر المفاهیم
 لدى الطالب) مقارنة بالوعي الصوتي والتعرف على الكلمات.

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

 المفارقات ویزید من المساواة، خاصة
 المساواة العنصریة؟ ما العواقب غیر

 المقصودة؟ ما اإلستراتیجیات التكمیلیة التي
 سترتقي بالمساواة بشكٍل أكبر؟

 یتركز هذا العمل في التخفیف من التفاوتات العرقیة وغیرها. تحدد البیانات على
 بشكل خاص مجاالت الحاجة المتعلقة بالوعي الصوتي والقراءة الشفویة، وقد تم

تصمیم االستراتیجیات لتحسین هذه النتائج لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة والسود وذوي
 األصول الالتینیة والطالب ذوي اإلعاقة. سیعمل التدریب والتعلم المهني على

 تعزیز معرفة المعلمین ومساعدتهم على تنفیذ استراتیجیات جدیدة. تمت مراجعة
 منهج Focus لدمج تركیز المنطقة على ممارسات وأساسیات االستدامة الثقافیة.

 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؟

 وفًقا للتقدیرات فإن هذه المبادرة ستكلف 7 مالیین دوالر على مدى أربع سنوات.
 التكالیف لمواد المناهج والكتب للمكتبات المدرسیة والتعلم والتدریب المهني

 والمتخصصین في القراءة. هذه المواقف ضروریة لضمان اإلخالص للمنهج،
 ودعم أفضل للطالب الذین ما زالوا یعانون من القراءة والكتابة (المستوى 2).

 سیقوم قسم BPS للطفولة المبكرة بتعیین موظفین یمثلون الطالب الذین نخدمهم.

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

 إلى األشخاص المعنیین؟ مَن سیكون المسؤول
 عن ذلك؟

 ستقوم إدارة الطفولة المبكرة بقیاس التقدم السنوي وإجراء تصحیحات مستمرة
 للمسار والعمل مع موظفي المدرسة والمكتب المركزي لتنفیذ التغییرات. سیتم

 تقدیم التقاریر السنویة إلى لجنة المدرسة.


