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مكتب المساواة

المشرف المساعد لمكتب 
المساواة

بیكي شوستر

مدیر قسم االمتثال 
ومنسق االمتثال لقانون 

Title IX
كینیل جومیز

مدیر قسم المساواة
فرانسیسكا جان بییر

مدیر قسم دعم طالب مجتمع 
"+LGBTQ" المیم

دي جي روك

مساعد قسم المساواة
كریسماري غونزالیس توریس

مساعد قسم المساواة
دیفید شیكیل

قائد زمالة المساواة في التعلیم
جوناثان زیلكي

مدیر التدریب وأماكن اإلقامة
جریس جونج



االستراتیجیة واالبتكار
في أنحاء المقاطعة

 التوافق واإلخالص 
والتنفیذ

المساواة
أفضل الممارسات لتحقیق المساواة 
التشغیلیة، ومنع التحیز والتصدي لھ

فجوات الفرص
تنفیذ السیاسة واإلشراف علیھا، 

والتطویر المھني، والبرامج المبتكرة

التنوع
برامج التوظیف والتثقیف واالستمرار

أربعة مكاتب، ھدف واحد.
التمیز واإلنصاف لسد فجوات الفرص

 التغییر الشامل

مع ممارسات مكافحة 
العنصریة من أجل 
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المساواة في التدریب 
                                         والتعلیم 
الموظفون

4
تم إجراء وإدارة 46 جلسة تدریبیة:

 20 جلسة لبروتوكوالت بشأن المساواة،بما في ذلك التسجیل المفتوح،�
وجلسات في مدرسة أو قسم محدد، وجلسات عالجیة

  10 جلسات حول أداة تخطیط المساواة العرقیة بالشراكة مع مكتب فجوات�
الفرص

 8 جلسات ترحیبیة بالمدارس�
 6 جلسات حول المساواة العرقیة والتوظیف بالشراكة مع مكتب التوظیف �

والتثقیف والتنوع
جلستان لدعم طالب مجتمع المیم�

العمل الجماعي الموسع والموارد على مستوى المنطقة التعلیمیة، بما في ذلك:
 تم تیسیر مجموعتین شھریتین للبیض المناھض للعنصریة لموظفي المكتب�

المركزي، وسلسلة تجریبیة لموظفي مدرسة Mendell وأولیاء األمور
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المساواة في التدریب 
                                         والتعلیم 
الطالب
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الخدمات المدارة:
أقیمت 13 جلسة تدریبیة عالجیة في أیام السبت بالشراكة مع مركز �

Succeed Boston االستشارة والتدخل في
 برنامج االحترام الشامل لتثقیف الطالب حول كیفیة منع سوء السلوك الجنسي �

القائم على التحیز، عن طریق الرسائل النصي، والنشر على وسائل التواصل 
االجتماعي

إنتاج مقطع فیدیو جدید، لبرنامج "االحترام الشامل"، الحائز على جائزة �
Telly وجائزة Communicator

طرح BPS السنوي الثاني لطالب الصف السادس�
� Novo السنة األولى للطرح الوطني بمنح من مؤسسة 

Eversourceو Teaching Toleranceو Foundation
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التحقیقات في المساواة وأماكن 
اإلقامة واستكشاف المشكالت 

وحلھا

6

 تم الرد على أكثر من 1200 سؤال لموظف رسمي وطالب باإلضافة
إلى الرد على المسائل العائلیة، بما في ذلك:

110 تحقیق وتحري أجراه مكتب المساواة�
 557 تحقیًقا أجراه مدیري المدارس المعینة من قبل مكتب�

المساواة
 208 استجابة لطلبات اإلقامة ألسباب إعاقة أو أسباب دینیة�
 363 استشارة لمدیري المدرسة والمكتب المركزي والموظفین�

اآلخرین

Boston Public Schools



تقاریر الحوادث:
 موضوع لمراسل
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رفض تقاریر سوء سلوك 
الموظفین والمخالفات
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التحقیقات من قبل مكتب المساواة

التحقیقات إجمالي النتائج إجمالي

السنة
الدراسیة

السنة
الدراسیة

السنة
الدراسیة

إلى الدراسیة السنة من والنتائج التحقیقات إجمالي



تقاریر الحوادث القائمة على 
التحیز من قبل الموظفین

9 Boston Public Schools
الفئات المحمیة
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تقاریر الحوادث القائمة 
على التحیز من قبل 

الطالب
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الفئات المحمیة
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تطبیق المساواة على اتخاذ 
القرار

11
بالشراكة مع مكتب الفجوات الفرص، تم تقدیم االستشارات الداخلیة �

للعدید من اإلدارات ومجموعات العمل، ال سیما فیما یتعلق بالعملیات
بناء القدرات لتحلیل أثر المساواة واالستراتیجیة على مستوى �

المنطقة التعلیمیة، بما في ذلك مراجعة جمیع بیانات أثر المساواة 
للجنة المدرسة

أقیمت شراكة مع مكتب التوظیف والتثقیف والتنوع ومكتب فجوات �
الفرص لتوظیف واالحتفاظ المعلمین وقادة المدارس وقادة المكاتب 

المركزیة المختلفین من خالل التدریب وبروتوكوالت التوظیف 
واالبتكار والمساءلة

تم االنتھاء من التقییم على مستوى المنطقة التعلیمیة للمساواة بین �
الجنسین في األلعاب الریاضیة
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جائحة فیروس 
 COVID
والمساواة:

 العام الدراسي 
2021-2020

12
تمت االستجابة لعدد 650 من طلبات اإلقامة المتعلقة باإلعاقة والحمل �

المرتبطة بفیروس كورونا حتى اآلن
تم إجراء تحلیل المساواة لخیارات إعادة فتح المدرسة بالشراكة مع �

مكتب فجوات الفرص ومكاتب أخرى
تم دعم لقاءات الموائد المستدیرة وتحلیالت المساواة األخرى، ال 

سیما في العملیات
تم عقد جلسات لمنع ومعالجة الحوادث على منصة Zoom وغیرھا �

من المنصات اإللكترونیة مع مكتب تكنولوجیا المعلومات والتعلیم، 
ومدیري المدارس، ومركز االستشارة والتدخل
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األھداف الرئیسیة 
األخرى:          العام 

الدراسي 
2021-2020
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إرساء المعاییر  للمتمیزین في مسائل المساواة واعتماد التمیز  بمدارس 

BPS بالشراكة مع األقسام المختلفة
المتمیزون من الطالب والموظفین في مسائل المساواة
اعتماد التمیز في المساواة المتمیز للمدارس / األقسام

قوس التعلم على بروتوكوالت المساواة ومكافحة العنصریة والكفاءة 
الثقافیة لكل من األفراد والفرق

تعیین مدیر جدید لقسم دعم طالب مجتمع المیم "LGBTQ+" ووضع خطة �
العمل وتنفیذھا

عقد برنامج "االحترام الشامل" السنوي الثالث لجمیع طالب المدارس 
المتوسطة / الثانویة التابعة لمدارس BPS، واالستمرار في تنفیذ البرنامج 

على المستوى الوطني
 توسیع مجموعات التقارب البیضاء المناھضة للعنصریة في المكتب 

المركزي والمدارس
BPS عقد وتكرار جلسات الحوار عن المساواة في العرق بمدارس

Boston Public Schools



الملحق
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لمحة استعراضیة عن عملیة التنفیذ
مكتب المساواة

التغییر الشامل

مع ممارسات مكافحة 
العنصریة من أجل 

المساواة

العمل التأسیسي
2020 - 2015

السیاسة العامة
الزیادة إلى 8 منشورات، بما في ذلك سوء السلوك ●

الجنسي وصالحیات اإلبالغ
التحقیقات وقاعدة البیانات الجدیدة، بما في ذلك ●

المدربین المعینین
تطویر وتسھیل أداة BPS لتخطیط المساواة العرقیة ●

(REPT)
التدریب واالتصاالت

بروتوكوالت المساواة والتدریب على "أداة تخطیط ●
المساواة العرقیة" للمشرفین ومدیري المدارس

زیادة مطردة في اإلبالغ عن الحوادث●
●BPS طرح برنامج االحترام الشامل بمدارس
مجموعات التقارب●

مستوى جدید من العمل

2021 - 2020

السیاسة العامة
تم عقد شراكة منھجیة مع مكتب فجوات الفرص لضمان ●

أفضل ممارسات أداة تخطیط المساواة العرقیة في اإلدارات 
التشغیلیة ولقاءات الموائد المستدیرة بشأن المساواة

التوسع في المنشورات والتعامیم لیشمل تربیة الطالب ●
والموظفین المتحولین

بالتعاون مع مكتب فجوات الفرص، تم تصمیم معاییر ●
المتمیزین في مسائل المساواة واعتماد التمیز

التدریب واالتصاالت
بروتوكوالت تدریب على المساواة لجمیع الموظفین الجدد●
جلسات تیسیر وتدریب على أداة تخطیط المساواة العرقیة ●

لإلدارات التشغیلیة والتدریب األوسع
طرح شامل لبرنامج BPS بشأن االحترام الشامل، وتدشین ●

عملیة التنفیذ على المستوى الوطني
دعم وتدریب طالب مجتمع المیم●
تدریب على التحقیق لمصممي المدرسة●

معظم العمل المبتكر
2021 وما بعدھا

المتمیزون في مسائل المساواة واعتماد التمیز
المتمیزون من الطالب والموظفین في مسائل المساواة●
اعتماد التمیز في المساواة المتمیز للمدارس واألقسام●
قوس التعلم على بروتوكوالت المساواة ومكافحة العنصریة ●

والكفاءة الثقافیة لكل من:
الطالب والموظفون كأفراد·
المدارس واألقسام بشكل عام·

السیاسة العامة
التضمین الكامل الستخدام "أداة تخطیط المساواة العرقیة" ●

(REPT) والممارسات التصالحیة

التدقیق والتدخل
التقییمات والتدخالت الثقافیة لقسم المدرسة والمكتب المركزي ●

تتمحور حول المساواة

االستفادة من أفضل الممارسات
مواءمة العمل حول المساواة على نطاق المدینة من خالل ●

القدرة الدائمة الستخدام "أداة تخطیط المساواة العرقیة" 
(REPT) عبر القطاعات

االستمرار في توسیع نطاق الرؤیة كنموذج وطني ألفضل ●
الممارسات المتعلقة بالمساواة بدایًة من مراحل ریاض األطفال 

وحتى التعلیم الثانوي
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المخاوف المبلغ عنھا 
بشأن المساواة:

 القرار
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