
تحدیث المعلومات عن التعلم عن بعد أو 
التعلم المختلط وإعادة فتح أبوابھ 

بریندا كاسیلیوس، المدیرة
 24 فبرایر 2021

مدارس بوسطن الحكومیة



أسبوع األول من مارسالصفوف من الروضة حتى الثالث االبتدائي

 أسبوع الخامس عشر من مارسالصفوف من الرابع وحتى الثامن

 أسبوع التاسع والعشرون من مارس الصفوف من التاسع حتى الثاني عشر

أسبوع األول من فبرایر الطالب ذوي األولویة العالیة للتعلم المباشر وجًھا لوجھ

* یمكن، عند الضرورة، تأجیل كل مرحلة من ھذه المراحل لمدة أسبوع واحٍد إلى أسبوعین بناًء على بیئة 
الصحة العامة.

 الجدول الزمني المنقح استعداًدا للعودة
 إلى التعلم المباشر وجھاً لوجھ*
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 المعاییر المنقحة للجنة
 بوسطن للصحة العامة

بشأن جائحة الكوفید

 رابط لالطالع على المعاییر على
bphc.org

رابط لالطالع على أحدث التقاریر

نتائج فحوصات إیجابیة جدیدة لكوفید-19 بین سكان بوسطن:●
ھذا یبین لنا كم بلغ عدد الحاالت الجدیدة التي نراھا كل یوم ومدى سرعة انتشار كوفید-19 

في مدینة بوسطن

الحاالت اإلیجابیة للكوفید-19 في المجتمع:●
وھذا یبین لنا النسبة المئویة الناتجة عن فحص السكان الذین ثبتت إصابتھم بفیروس الكوفید على 

مستوى المجتمع كل سبعة أیام.

عدد اختبارات الكوفید-19 الجزیئیة التي تم إجراؤھا:●
ھذا یساعدنا على فھم ما إذا كنا نقوم بقدر مناسب من االختبارات بین سكان مدینة بوسطن.

زیارات قسم الطوارئ الخاص بكوفید-19 إلى مستشفیات بوسطن:●
ھذا یساعدنا على فھم التأثیر العام لكوفید-19 على أقسام الطوارئ في المستشفیات.

مدى توافر وحدة العنایة المركزة للبالغین وعدد األسرة العالجیة أو الجراحیة للبالغین في ●
مستشفیات بوسطن:

ھذا یبین لنا كم یبلغ عدد األسرة الداخلیة المتاحة في المستشفیات لعالج المرضى.

النسبة المئویة ألسرة الطوارئ المشغولة في وحدة العنایة المركزة للبالغین في مستشفیات ●
بوسطن:

ھذا یبین لنا مدى اكتمال سعة وحدات العنایة المركزة للبالغین لدینا في مستشفى بوسطن، كما یشیر 
إلى الوقت الذي قد ُتلَزم فیھ المستشفیات بالبدء في استخدام أسّرة الزیادة الطارئة لرعایة المرضى.

https://bphc.org/onlinenewsroom/Blog/Lists/Posts/Post.aspx?List=24ee0d58-2a85-4a4a-855b-f5af9d781627&ID=1282&RootFolder=/onlinenewsroom/Blog/Lists/Posts&Source=https://bphc.org/Pages/default.aspx&Web=03126e14-4972-4333-b8a3-800cbc1cafce
https://www.bphc.org/Documents/New%20Metrics%2012-08-2020.pdf
https://www.bphc.org/Documents/New%20Metrics%2012-08-2020.pdf


إرشادات المركز األمریكي للسیطرة على األمراض والوقایة منھا بشأن إعادة فتح المدارس اعتباًرا من 02/12/21

األولویات األساسیة
 تشجیع السلوكیات التي تقلل من انتشار كوفید-119.
الحفاظ على بیئات صحیة2.
الحفاظ على عملیات صحیة3.
التأھب في حالة إصابة أحدھم بالمرض4.

وفي حین أن خطر التعرض لفیروس سارس-كوفید-2 في إحدى المدارس قد یقل عندما تقل مؤشرات انتشاره المجتمعي، فإن ھذا الخطر یتوقف أیًضا على تنفیذ استراتیجیات 
تقلیل األعداد في المدارس والمجتمعات.

*مع استمرار تطور العلم والبیانات المتعلقة بكوفید-19، سوف یجري تحدیث التوجیھات والتوصیات لمواكبة األدلة الجدیدة.

استراتیجیات التخفیف لتقلیل حدة انتقال فیروس سارس-كوفید-2 في المدارس
تعمیم ارتداء األقنعة واالستخدام الصحیح لھا●
التباعد الجسدي●
غسل الیدین واآلداب الخاصة بالتنفس●
تنظیف المرافق الصحیة وصیانتھا●
متابعة المخالطة المقترنة بالعزل والحجر الصحي، بالتعاون مع قسم الصحة●

المبادئ التوجیھیة للمركز األمریكي للسیطرة على األمراض والوقایة منھا
ُیؤكد الحفاظ على مسافة 3 أقدام بینك وبین اآلخرین، كما أن التطعیم لیس ضرورًیا للعودة إلى العمل والتعلم المباشر وجًھا لوجھ●

   تشكل توفیر اختبارات كوفید وإتاحة اللقاح على نطاق واسع جزًءا من أي جھود ُتبذل لدعم إعادة الفتح، إال أنھا ال ُینظر إلیھا كأسس مرجعیة إلعادة الفتح. 



نموذج التعلم والتغییرات الجماعیة
تمكنت األسر، خالل شھر ینایر 2021، من طلب تغییر بین نماذج التعلم عن بعد والتعلم المختلط، أو بین ●

المجموعتین ألف وباء.

5,537 تغییًرا قد تم استیعابھ.●
2,074 طلًبا لالنتقال من التعلم عن بعد إلى التعلم المختلط○
2,360 طلًبا لالنتقال من التعلم المختلط إلى التعلم عن بعد○
1,103 طلًبا للتغییر بین الفئة أ والفئة ب○

وكانت النسبة المئویة للطالب الذین طلبوا التغییر أعلى في مستویات الصف األدنى (14% في الصفوف 1 وما دونھ، ●
مقارنة بنسبة 9% في الصفوف 10 وما فوقھا).

وكانت الصفوف األصغر سًنا ترجح أن تتحول إلى التعلم المختلط (10-12% في الصفوف من الروضة 2 حتى ●
الصف الرابع) وبین الفئات (10-11% في صفوف من الروضة 1 حتى الصف الثاني)، كما كانت الصفوف األكبر 

سًنا ترجح أن تتحول إلى التعلم عن بعد (8-11% في الصفوف من السابع حتى الثاني عشر).
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الخدمات الصحیة
مدارس بوسطن الحكومیة

إجراء الفحص للطالب

تشارك مدارس بوسطن الحكومیة في برنامج مع تجمع إدارة التعلیم االبتدائي والثانوي
توفیر إجراء الفحص لجمیع الطالب الراغبین في ذلك○
الموافقة على البروتوكوالت○
إجراء الفحص المجّمع للطالب○
توفیر فحص المراقبة○

إجراء الفحص للموظفین
یتمتع جمیع الموظفین الذین یعملون شخصًیا وجًھا لوجھ في المدارس المفتوحة بإمكانیة الخضوع للفحص ●

على أساس أسبوعي
إجراء فحص المراقبة●

بروتوكول تتبع المخالطین
 صفحة مدارس بوسطن الحكومیة على اإلنترنت●
األسئلة الشائعة●

التطعیم من كوفید-19حتى اآلن

العاملین في القطاع الصحي
116 ممرضة (یشكلون فریق الخدمات الصحیة في المدارس): %72●



الخدمات الصحیة
7 مدارس بوسطن الحكومیة

لوحة معلوماتمدارس بوسطن الحكومیة للحاالت اإلیجابیة
(بیانات 2/16)

https://www.bostonpublicschools.org/Page/8466
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المرافق
المرحلة الثانیة إصالح النوافذ

12,045 نافذة تم تفقدھا وتنظیفھا وتزییتھا●
6750 نافذة تم إصالحھا حتى اآلن●
464 نافذة متبقیة لحین االنتھاء منھا جمیًعا نھایة فبرایر●

اختبار جودة الھواء داخل المباني
 حیث یجرى االختبار من جانب المتعاقد المستقل.  إذ منذ 18 فبرایر 2021، تم االنتھاء من إجراء 58

اختباًرا.

 مسجلي البیانات
 قد وصلنا إلى المراحل األخیرة لمنح التعاقد لھذه الخدمة.

معدات الحمایة الشخصیة
لقد أنشأنا نھج مركزي ومنسق لطلب معدات الحمایة الشخصیة وتوصیلھا. ولدى كل مدرسة منسق 

خاص بمعدات الحمایة الشخصیة. كما یوجد لدینا مخزون كاف من األصناف المستخدمة بشكل متكرر 
من معدات الحمایة الشخصیة یكفینا خالل السنة الدراسیة.

 مدارس بوسطن الحكومیة
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المواصالت
مدارس بوسطن الحكومیة

تعیین الحافالت وطرقھا: لقد تم تحدید طرق الحافالت المتاحة لجمیع الطالب المستحقین لالستفادة من حافالت مدارس 
بوسطن الحكومیة، البالغ عددھم 8,500 طالًبا الذین تقرر لھم أن یتلقوا تعلیًما مباشًرا مختلًطا في شھر مارس، وقد 

أرسلت جداول المھام إلى األسر

تغییرات خدمة ھیئة النقل بخلیج ماساتشوستس لربیع 2021:
التعاون النشط مع ھیئة النقل بخلیج ماساتشوستس لدعم طالب مدارس بوسطن الحكومیة الذین تأثروا بوقف ●

2021طریقي الحافلتین رقم 18 و55 وغیرھا من تغییرات خدمات فصل الربیع المقرر إجراؤھا في 14 مارس 
 لقد تم توجیھ رسائل إلى المدارس وأسر الطالب الذین تأثروا بذلك؛ كما توجد مصادر دعم إضافیة على موقعنا●

اإللكتروني

تحدیث العملیات:
بلغ متوسط األداء في الوقت المحدد 93٪ منذ األول من فبرایر بدایة من الجدول الزمني المنقح للعودة إلى التعلم ●

الشخصي وجًھا لوجھ
جاري العمل لتعیین مراقبین إضافیین للحافالت استعداًدا للمرحلة التدریجیة في مارس للطالب اإلضافیین●

ھل لدیكم أسئلة؟ اتصلوا بنا على الخط المباشر (617-635-9520) أو عبر اإلنترنت على بوابة الدعم

https://www.bostonpublicschools.org/Page/8541
https://www.bostonpublicschools.org/Page/8541
https://bostonpublicschoolshelp.freshdesk.com/support/tickets/new


األلعاب الریاضیة
موسم الشتاء

 كرة السلة للبنات-
76 مباراة-

كرة السلة للبنین-
101 لعبة-

ھوكي الجلید للبنات-
28 مباراة-

ھوكي الجلید للبنین-
32 مباراة-

موسم "الخریف 2"
بدایة الموسم: 22/02/2021
المباریات: أسبوع 3/8/2021

كرة السلة للبنات - 177-
كرة السلة للبنین- 186-
الكرة الطائرة- 255-
كرة القدم - 276-
التشجیع- 124-
السباحة - 82-
مسابقات المضمار والمیدان- -

81
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مدارس بوسطن الحكومیة

برامج الرعایة خارج المدرسة
 محاور الوقت

تقوم مدارس بوسطن الحكومیة حالًیا ●
بمالءمة الطالب ذوي االحتیاجات العالیة 

إلى 9 محاور وقت لبرامج الرعایة خارج 
المدرسة مع المنظمات الشریكة.

تمت رعایة ما یقرب من 4500 طالًبا ●
وطالبة بمدارس بوسطن الحكومیة من 
مختلف ذوي (االحتیاجات غیر العالیة) 
لمحاور برامج الرعایة خارج المدرسة

من المقرر افتتاح 10 محاور إضافیة ●
لبرامج الرعایة خارج المدرسة بحلول 

شھر مارس.

إجمالي االستثمار المتوقع ھو 1.46 ملیون ●
دوالر

 صیف 2021
 التخطیط

أكادیمیات التعلم الصیفیة للصفوف (من ●
الروضة حتى الصف الثاني عشر)

أكادیمیات تعلم اللغة اإلنجلیزیة الصیفیة ●
لصفوف (من الروضة حتى الصف 

الثاني عشر)

األكادیمیات الصیفیة المستمرة للسنة ●
الدراسیة لصفوف (من الروضة حتى 

الصف الثاني عشر)

استرداد االئتمان الثانوي●

 أنشطة ما بعد المدرسة وما یتجاوز ●
الشراكة في مدارس بوسطن

11 أكادیمیات التعجیل بأسبوع العطالت

من 16 حتى 19 فبرایر ●
12 موقًعا○
 تقدیم الخدمات لعدد 645 طالًبا ○

وطالبة
24 ساعة من التوجیھات ○

اإلضافیة
التركیز على محو األمیة: استخدام ○

نصوص ذات أھمیة عالیة ومتعلقة 
بالثقافة باإلضافة إلى التعلم القائم 

على المشاریع
من 20 حتى 23 أبریل●

10 مواقع○
تقدیم الخدمات لعدد 490 طالًبا ○

وطالبة
التركیز على الریاضیات○


