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مقاییس كوفید المنقحة 
الخاصة بمكتب الرعایة 

الصحیة األولیة

اختبارات إیجابیة جدیدة لكوفید 19 في سكان بوسطن: یخبرنا ھذا بعدد الحاالت الجدیدة ●
التي نراھا كل یوم ومدى سرعة انتشار كوفید 19 في بوسطن

عدد اختبارات كوفید 19 الجزیئیة التي تم إجراؤھا: یساعدنا ھذا على فھم ما إذا كنا ●
نجري قدًرا ثابتًا من االختبارات بین سكان بوسطن.

زیارات قسم طوارئ كوفید 19 إلى مستشفیات بوسطن: یساعدنا ھذا على فھم التأثیر ●
العام الذي یحدثھ كوفید 19 في أقسام الطوارئ في المستشفیات.

ة الطبیة/الجراحیة للبالغین في ● توافر وحدة العنایة المركزة للبالغین واألِسرَّ
ة المرضى الداخلیین المفتوحة في  مستشفیات بوسطن: ھذا یخبرنا عن عدد أِسرَّ

المستشفیات لعالج المرضى.

ة العنایة المركزة للبالغین غیر الزائدة لالستخدام في األزمة ● النسبة المئویة ألِسرَّ
المشغولة في مستشفیات بوسطن: یخبرنا ھذا عن مدى اكتمال وحدات العنایة المركزة 

للبالغین في مستشفى بوسطن، ویشیر إلى الوقت الذي قد تحتاج فیھ المستشفیات إلى 
البدء في استخدام أسّرة زائدة لرعایة المرضى في وقت األزمة.
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رابط إلى المقاییس في 
bphc.org

رابط إلى أحدث تقریر

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
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تفتح المدارس في 14 دیسمبر
.1Blackstone Innovation
.2BCLA
.3Boston Green Academy
.4Boston International
.5Brighton HS
.6*Carter School
.7Charlestown HS
.8CASH
.9Condon K-8
.10Curley K-8 School
.11East Boston HS
.12Eliot K-8
.13English HS
.14Excel HS
.15Frederick Pilot MS
.16Haley Pilot School

.17Harvard/Kent

.18*Henderson K-12

.19Hennigan K-8

.20*Horace Mann

.21Jackson/Mann K-8

.22Kilmer K-8

.23King K-8 School

.24Lee K-8 School

.25Madison Park HS

.26Mario Umana

.27Mattahunt Elementary

.28*McKinley K-12

.29Mildred Avenue K-8

.30Ohrenberger School

.31TechBoston Academy

.32Tynan Elementary

* فتحت المدرسة في 16 نوفمبر

أُعید فتح المدارس في 14 دیسمبر



4 مدارس بوسطن العامة

تعاون العمال مع اتحاد 
معلمي بوسطن 

(BTU)

8 سبتمبر یفید موظفو المدرسة وأعضاء اتحاد معلمي بوسطن بالعمل عن بُعد أو شخصیًا من أجل التطویر المھني●

9 سبتمبر توقیع مذكرة التفاھم األصلیة●

 21 سبتمبر یبدأ جمیع الطالب المدرسة عن بُعد●

 29 سبتمبر توقیع اتفاق جانبي لتوفیر مرونة إضافیة في التوظیف لفرق المدرسة لتقلیل عدد الموظفین في المبنى ●
وللسماح للمعلمین بالتركیز على خدمة الطالب بشكل شخصي أو عن بُعد

1 أكتوبر المدارس مفتوحة لطالب نظام التعلیم المختلط الذین تم تحدیدھم كأولویة شخصیة عالیة (HIPP) لمدة ●
یومین في األسبوع

 7 أكتوبر یزید معدل اإلیجابیة عن 4 ٪؛ ما أدى إلى وضع بند في مذكرة التفاھم في سبتمبر دعا المدارس إلى●
 اإلغالق حتى یرى مكتب الرعایة الصحیة األولیة (BPHC) أنھ من اآلمن إعادة فتحھا. قیَّم مكتب الرعایة الصحیة

األولیة الموقف واعتبر المدارس آمنة إلعادة فتحھا للطالب الذین لدیھم أولویة شخصیة عالیة

 8 أكتوبر یستجیب اتحاد معلمي بوسطن إلعادة فتح المدارس من خالل تقدیم طلب للحصول على أمر زجري تمھیدي●
من شأنھ أن یمنح جمیع أعضاء اتحاد معلمي بوسطن خیار العمل عن بُعد

14 أكتوبر تقر المحكمة مذكرة التفاھم وتعلن أن مكتب الرعایة الصحیة األولیة سیحدد ویوافق على الوقت الذي یكون ●
من اآلمن فیھ فتح المدارس للتعلم الشخصي.

22 أكتوبر تقرر مدارس بوسطن العامة االنتقال إلى التعلم عن بُعد بالكامل●

15 نوفمبر توقیع مذكرة اتفاق ألربع مدارس متخصصة من مرحلة ریاض األطفال حتى الصف الثاني عشر ●
(Carter، وHenderson، وHorace Mann، وMcKinley) تحدد بروتوكوالت الصحة والسالمة 

وأدواتھا الجدیدة

14 دیسمبر من المقرر افتتاح 28 مدرسة إضافیة تستوعب 1,700 طالب●



5 مدارس بوسطن العامة

تعاون قیادة
مدارس المنطقة التعلیمیة
وأسر الطالب واتحاد 

معلمي بوسطن

الصیف (یولیو): فریق عمل إعادة الفتح●
الغرض: اجتمعت أسبوعیًا 9 مجموعات حتى افتتاح المدرسة○
العضویة: BTU وقیادة المدارس مع دعم المنطقة○

الخریف (أكتوبر): اللجنة الفرعیة لجدولة فریق عمل إعادة الفتح●
الغرض: راجع الجداول الزمنیة اإلبداعیة لتحسین تجربة تعلم الطالب ومواجھة ○

التحدي المتمثل في التدریس المتزامن مع الحد من عدد الموظفین في المباني.
العمل حتى اآلن: اجتمعوا أسبوعیًا منذ 1 أكتوبر. الخطط المعتمدة من 19 مدرسة؛ ○

معظم المدارس لدیھا خطط متعددة وضعتھا فَِرق المعلمین المختلفة.
العضویة: بقیادة مشتركة من اتحاد معلمي بوسطن وقادة المنطقة التعلیمیة. تضم ○

فرقة العمل تسعة أعضاء من اتحاد معلمي بوسطن وتسعة من قادة المدارس.

●(HIPP) أواخر الخریف (نوفمبر): فرقة العمل ذات األولویة الشخصیة العالیة
الغرض: إعادة الطالب الذین لھم أولویة التعلم الشخصي بأمان وسرعة○
العمل حتى اآلن: اجتمعوا أسبوعیًا منذ 2 نوفمبر○
العضویة: 8 أعضاء من اتحاد معلمي بوسطن، و4 قادة مدارس، و8 أولیاء أمور، ○

وطالبان، و4 من قادة المنطقة التعلیمیة



عودة الطالب شخصًیا إلى المدارس للتعلم الشخصي
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حوالي 1700 طالبًا من ذوي اإلعاقات المعقدة والطالب ●
(SLIFE) ذوي التعلیم الرسمي المحدود أو المتقطع

28 مدرسة مع اختیار معظم ھؤالء الطالب التعلم المختلط●
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الصحة والسالمة

لجنة بوسطن للصحة العامة التوقیع على جمیع الخطط المدرسیة●
 تدفئة وتھویة وتكییف ھواء مركزي (HVAC) أو أجھزة تنقیة الھواء المحمولة في أماكن●

التدریس، وأماكن االنتظار الطبیة، ومكاتب الممرضات
تم بدء طلب عروض (RFP) مسجلي البیانات (المراقبة المركزیة لثاني أكسید الكربون، ●

ودرجة الحرارة، وإجراءات جودة الھواء األخرى)
●Harvard School of) بالتشاور مع الدكتور ألین من كلیة ھارفارد للصحة العامة 

Public Health)، یواصل أمناء مدارس بوسطن العامة وقسم البیئة التابع لمدارس بوسطن 
العامة اتباع بروتوكوالت التنظیف وجودة الھواء المعتمدة من مكتب الرعایة الصحیة األولیة 

(CDC) ومراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا ( BPHC)
زیادة معدات الوقایة الشخصیة الطبیة عند الحاجة وتوفیر ما یكفي 3 أشھر من مواد التنظیف ●

ومعدات الوقایة الشخصیة
اختبار كوفید أسبوعي متاح لجمیع الموظفین والطالب (تجریبي) في كل مدرسة لخدمة 12-9 ●

طالبًا

 یمكن للموظفین في مدارس صفوف الروضة حتى الصف الثامن الخضوع الختبار في 4 ●
مواقع في جمیع أنحاء المدینة

 تسمح سعة الغرفة بمسافة تباعد اجتماعي تبلغ 6 أقدام●
التقلیل من العدد اإلجمالي لألشخاص في األماكن والتفاعالت واختالط الناس●



صحة الطالب
یوجد في جمیع مدارس بوسطن العامة ممرضة واحدة على األقل بدوام كامل. من 28 مدرسة تفتح مرة أخرى:●

6 مدارس فیھا 1,5 ممرضة○
7 مدارس فیھا 2,0 ممرضة○
مدرسة واحدة فیھا 2,5 ممرضة○

معدات الوقایة الشخصیة الخاصة بالتمریض في جمیع المدارس للممرضات●
أكثر من 2000 جھاز تنفس N95 متوفر في متناول الید○
 90.000 قناع طبي في المدارس○
800 صندوق بأكثر من 100,000 قفاز○

 الشراكة مع مكتب الرعایة الصحیة األولیة لتحدید األشخاص الذین تربطھم عالقة وثیقة بالمصاب وتتبعھم●
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تتبع المخالطین وبروتوكوالت االتصاالت
إجراءات كوفید الوقائیة●

یجب على األفراد المرضى البقاء في المنزل،○
والسعي لالختبار،○
ویمكن العودة فقط بمستند:○

 اختبار كوفید سلبي - أو -■
مالحظة من مقدم الخدمات الطبیة أو مجلس الصحة المحلي■

جھود التخفیف واالحتواء●
المحافظة على مسافة 6 أقدام○
ارتداء الجمیع أقنعة○
 تحدید األشخاص الذین تربطھم عالقة وثیقة فوًرا○
بروتوكوالت التنظیف الدائمة○

االتصاالت●
إخطار جھات االتصال القریبة عبر الھاتف○
إبالغ جھات االتصال غیر المقربة عبر Messenger الخاص ○

بالمدرسة
تنشر مدارس بوسطن العامة الحاالت اإلیجابیة في المباني○
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 إخطار إدارة التعلیم االبتدائي والثانوي●
تم إبالغ إدارة التعلیم االبتدائي والثانوي (DESE) عن الحاالت ○

اإلیجابیة
ال تنشر DESE الحاالت البعیدة○

وحدة االختبار المتنقلة في والیة ماساتشوستس●
قد تطلب مدارس بوسطن العامة بالتشاور مع مكتب الرعایة الصحیة ○

األولیة نشر وحدة اختبار متنقلة برعایة الدولة عند احتمالیة حدوث 
االنتقال/التعرض خالل فترة 14 یوًما:

اختبارات الفصل: تثبت إصابة حالتین أو أكثر في فصل واحد■
 اختبار المجموعة: 3 أو أكثر من األفراد أو 3٪، أیھما أكبر، ■

في نفس المجموعة
اختبار المدرسة: أكثر من 3٪ من االختبارات المدرسیة إیجابیة■
اختبار الحافلة: 2 أو أكثر من األفراد داخل نفس الحافلة یكون ■

اختبارھم إیجابیًّا



تحسینات المنشآت
الشبابیك:

 تستمر المرحلة الثانیة من إصالحات الشبابیك●
تم فحص 11,647 شباًكا وتنظیفھا وتزییتھا.○
 تم تحدید 6,834 شباًكا بحاجة إلى إصالح○
تم إصالح 2, 300 شباك حتى اآلن○
توجد تأخیرات بسبب انتظار قطع الغیار عند الطلب و/أو التصنیع.○
الحمامات:

ثالث جوالت من التجدید. الجولة األولى ستُنفَّذ في 30 مدرسة●
ست مدارس في المرحلة األولى لیتم إكمالھا بحلول منتصف الشتاء (950,000 دوالر)○
ست مدارس أخرى تقدم عطاءات لتجدیدات الربیع (1,8 ملیون دوالر)○
ثماني عشرة مدرسة في المرحلة الثالثة ھذا الصیف (3 مالیین دوالر)○

الماء:
 بدأت أودري نیج، مدیرة مشروع استدامة المیاه، یوم 10 دیسمبر●
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وسائل النقل
المسار:

مسارات الحافالت تعمل لـ 1414 طالبًا من طالب مدارس بوسطن العامة المؤھلین لركوب الحافالت الذین یتعلمون شخصیًا●
جاٍر تحدید مسارات لجمیع الطالب الذین تم تحدیدھم للتعلم المختلط من أجل مراحل إضافیة مستقبلیة محتملة●

التواصل:
تم إرسال جداول الحافالت للمدارس واألسر الخاصة بجمیع طالب مدارس بوسطن العامة الذین یتعلمون حالیًا شخصیًا●
االستمرار في تحسین قدرات خدمة العمالء التابعة لنا●

الخط الساخن للعائلة (9520-635-617)○
بوابة دعم خدمة العمالء (جدید)○
میزة الدردشة للدردشة مع مندوب خدمة العمالء على موقعنا (جدید)○

:Transdev عملیات
تم استدعاء جمیع سائقي الحافالت والمراقبین، وتنفیذ تجربة تشغیلیة كاملة قبل إعادة الفتح●
عمل تحسین تشغیلي مستمر لزیادة تحسین األداء في الوقت المحدد●
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خدمات الغذاء والتغذیة
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تم تقدیم أكثر من 3 مالیین وجبة حتى اآلن
 مواقع الوجبات المجانیة:

 13 موقع وجبات مجانیة إلعداد وجبات الطعام في الموقع بحلول 14 دیسمبر؛ أكثر من 51,000 وجبة تم تقدیمھا في إطار ھذا●
البرنامج الجدید من 11/5 إلى 11/30

20 موقع وجبات مجانیة إلعداد الوجبات في الموقع بحلول 01/2021●
33 موقع وجبات مجانیة لتوفیر وجبات الطعام یومي االثنین والخمیس من الساعة 10 صباًحا حتى 6 مساًء●
یتوفر توزیع البقالة في 11 موقًعا وسیتوسع إلى 22 موقًعا بحلول ینایر●

:P-EBT تحدیثات 
تم إصدار 51,025 بطاقة بین یونیو وسبتمبر●
 أكثر من 30 ملیون دوالر من األموال المقدمة لطالب مدارس بوسطن العامة واألسر لشراء البقالة●
حوالي 80٪ من العائالت حصلت على األموال●

 إعادة الفتح:
یقوم موظفو FNS في الموقع بإعداد خدمة الوجبات لكل من المتعلمین عن بُعد ومتعلمي التعلم المختلط●
وضع اللمسات األخیرة فیما یتعلق بوجبات الحمیة الخاصة الالزمة●
إضافة خیار حزم الوجبات لیوم واحد للطالب الذین یحضرون 4 أیام في األسبوع●



تحدیث التعلم عن بعد والمختلط
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الدروس المستفادة من ربیع 2020
تم تحدید توقعات التعلم خالل إغالق المدرسة في ربیع 2020 للمرحلة الثانیة من اإلغالق في الفترة من 4 مایو إلى 22 یونیو. خالل ھذه المدة:●

بلغ متوسط الحضور الیومي للطالب 83٪ ومتوسط نشاط الطالب الیومي عبر اإلنترنت ٪51○
أجاب 33٪ من الطالب بشكل عام باإلیجاب عن سؤال "ما مدى حماسك للمشاركة في حصصك؟"○
أجاب 19٪ من المعلمین الذین شملھم االستطالع باإلیجاب عن سؤال "بالنسبة إلى طالبك الذین یحتاجون إلى الدعم األكادیمي، ما مدى ○

ثقتك في قدرتك على مساعدة ھؤالء الطالب في بیئة التعلم عن بُعد؟"

تم إجراء تغییرات رئیسیة لتحسین تجربة التعلم عن بُعد في الخریف:●
 توفیر توجیھ واضح وتدریب على نظام إدارة التعلم (LMS) للطالب األصغر سنًا ← تم شراء أرجوحة للصفوف من K0 إلى 6○
تقدیم إرشادات واضحة للمعلمین حول الحضور ← بروتوكوالت الحضور التي تم اإلبالغ بھا بوضوح واألنظمة المعدلة للتمییز بین ○

الحضور الشخصي والحضور عن بُعد
توفیر نظام بیانات والتدریب الالزم لرصد وتسجیل خطط التدخل األكادیمي والحضور والتعلم االجتماعي والعاطفي (SEL)← تم شراء ○

"بانوراما نجاح الطالب" لجمیع المدارس
توفیر التطویر المھني للمعلمین وموظفي المدرسة حول ممارسات التعلم عن بُعد الناجحة → ُعقدت 9,480 دورة تدریبیة بأكثر من ○

15,593 من الحاضرین قبل 10/1



تحسینات التعلیم عن ُبعد
البنیة التحتیة الدعم المسؤولیة

 نظم إدارة التعلم●
استعراض نجاح الطالب●
منصات التعلم التكیفي●
مواد للتعلم في المنزل●
تواصل عائلي متعدد اللغات في االتجاھین●
ممارسات تعلم اجتماعي وعاطفي تحولیة ●

یومیًا في جمیع الفصول الدراسیة

مجموعات التعلم في المنزل●
التعلم المھني المستمر●
منھج رقمي، معاییر ذات أولویة●
دعم/ورش عمل متعددة اللغات ومتزامنة ●

وغیر متزامنة لألسرة في مجموعة 
صغیرة

الموائد المستدیرة للمساھمین●
 جوالت افتراضیة●
االلتزام على مستوى المدرسة بحواجز ●

الحمایة
متعلمو اللغة اإلنجلیزیة - الحضور على ●

مستوى دورة تعلم اللغة اإلنجلیزیة كلغة 
Aspen في (ESL) ثانیة

منح الدرجات وبطاقات الدرجات وتقاریر ●
التقدم
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فریق عمل مؤھل ومھتم یعكس طالبنا ویرّكز على الخدمة
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القضاء على فجوات الفرص واإلنجاز
سیكون خریجو مدارس بوسطن العامة مستعدین للنجاح في الكلیة والوظیفة والحیاة.1

تسریع التعلم
ستُظھر مدارس بوسطن العامة نمًوا قویًا في مھارات اللغة اإلنجلیزیة (ELA) والریاضیات.2

تضخیم جمیع األصوات
ستقوم مدارس بوسطن العامة بتنفیذ العناصر األساسیة إلشراك األسرة.3

توسیع الفرص
سیتم تمویل مدارس بوسطن العامة لتلبیة االحتیاجات الفریدة للطالب الذین تخدمھم.4

زرع الثقة
سوف یعكس موظفو مدارس بوسطن العامة وموظفو المكتب المركزي الطالب الذین نخدمھم.5

تفعیل الشراكات
ستقیم مدارس بوسطن العامة شراكات مع المجتمع وأصحاب العمل ومؤسسات التعلیم العالي التي توسع التعلم خارج الفصل 

الدراسي وتخلق مسارات للنجاح في الكلیة والوظیفة.6

التزامات الخطة اإلستراتیجیة واألھداف األساسیة



االلتزام 1: القضاء على فجوات الفرص واإلنجاز
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معدل الرسوب في دورات المواد األساسیة
من الصف السادس إلى الثاني عشر

المادة الربع األول 2019
الربع األول 

2020 التغییر
مھارات اللغة اإلنجلیزیة 12.4% 18.0% 5.7%

الریاضیات 13.1% 16.6% 3.5%
العلوم 11.8% 15.2% 3.4%

الدراسات االجتماعیة 11.2% 17.1% 6.0%
المجموع: 4 مواد أساسیة 12.2% 16.8% 4.6%

الِعرق الربع األول 2019
الربع األول 

2020 التغییر
آسیوي 5.9% 9.8% 3.9%
أسود 29.1% 34.7% 5.5%

أمریكا الالتینیة 28.7% 34.1% 5.4%
متعدد الِعرق/أخرى 19.9% 27.3% 7.4%

أبیض 10.9% 15.2% 4.3%

نسبة الطالب الراسبین في مقرر +1
من الصف السادس إلى الثاني عشر

انتھى الربع األول للصفوف 6-12 في نوفمبر 2020؛ بما یتوافق مع االتجاھات الوطنیة، وھناك زیادة في حاالت الرسوب في الدورات 
التدریبیة في جمیع المواد األساسیة األربع وجمیع المجموعات العرقیة.

ملحوظة: تعكس البیانات درجات الربع األول التي تم إدخالھا في Aspen اعتباًرا من 12/7/20. ال یتم تضمین المدارس الموجودة في جدول الدرجات في الثالثة أشھر.



االلتزام 2: تسریع التعلم
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متوسط معدل الحضور الیومي حالیًا ●
90٪، وھو أقل بقلیل من العام المعتاد. 
ل المعلمون حضور الطالب على  یُسجِّ

أساس یومي.
متوسط معدل النشاط الیومي عبر ●

اإلنترنت ھو 86٪؛ ما یعني أنھ في 
الیوم المتوسط، 86٪ من الطالب 

استخدموا بریدھم اإللكتروني الخاص 
بمدارس بوسطن العامة لتسجیل الدخول 

إلى أدوات التعلم عبر اإلنترنت. ال 
یشمل ذلك األنشطة غیر المتصلة 

باإلنترنت أو األنشطة األخرى عبر 
اإلنترنت غیر المتصلة بالبرید 

اإللكتروني الخاص بمدارس بوسطن 
العامة.

ملحوظة: ملحوظة: البیانات تعكس بدایة العام حتى 12/4/20. تراوح متوسط معدل الحضور الیومي في مدارس بوسطن العامة بین 91.9٪ و92.9٪ بین 15-2014 
و20-2019.



االلتزام 3: تضخیم جمیع األصوات
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 المشاركة في االستطالع الحالي (12/11):

 تم تصمیم االستطالعات لجمع معلومات حول تصورات التعلم عن بُعد، والوعي والعمل الثقافي، ومواضیع أخرى محددة للمستجیبین. ستبقى ▫
االستطالعات مفتوحة حتى 12/23.

طُلب من العائالت في أغسطس/آب 
ِذكر تفضیلھم لنموذج التعلم عن بُعد 

بالكامل أو المختلط؛ فما یقرب من ٪44 
من الطالب مسجلون في نموذج التعلم 

عن بُعد بالكامل حالیًا.

معدل استجابة الطالب عدد استجابات الطالب معدل استجابة األسرة عدد ردود األسرة معدل استجابة المعلمین عدد ردود المعلمین
14.4% 5,419 16.7% 7,640 22.1% 968



االلتزام 4: توسیع الفرص
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یمتلك ما یقرب من 76٪ من الطالب جھاز كمبیوتر Chromebook الخاص بمدارس بوسطن العامة، كما اختار 10٪ من الطالب ▫
عدم الحصول على جھاز كمبیوتر Chromebook الخاص بمدارس بوسطن العامة. یمكن ألي طالب یحتاج إلى جھاز 

Chromebook االتصال بمدرستھ.

 ملحوظة: تم تحدیث البیانات اعتباًرا من 04/12/2.



االلتزام 5: زرع الثقة
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یسجل جمیع موظفي مدارس بوسطن العامة الدخول والخروج كل یوم، بغض 
النظر عما إذا كانوا یقدمون تقاریر العمل إلى مدرسة أو مبنى إدارة مركزیة، أو 

یعملون عن بُعد. تشیر البیانات المقدمة ھنا إلى النسبة المئویة للموظفین الذین قاموا 
بتسجیل الدخول كل یوم. في المتوسط، یقوم 90٪ من الموظفین بتسجیل الدخول 

كل یوم.

أدوات البیانات المحسنةحضور الموظفین

أطلقت ODA أدوات بیانات جدیدة لموظفي مدارس بوسطن العامة في خریف 
 Panorama Student) 2020، بما في ذلك بانوراما نجاح الطالب

Success) لموظفي المدرسة للوصول إلى بیانات الطالب في الوقت الفعلي 
والقابلة للتنفیذ والشاملة والعمل مًعا لتسجیل مالحظات الدعم وتصمیم خطط نجاح 

الطالب ومراقبتھا. وباإلضافة إلى ذلك، تم إطالق لوحات معلومات ملخص 
البیانات كأداة مصممة لدعم الموائد المستدیرة للمساھمین في المدرسة والمكتب 

المركزي.

ملحوظة: تم تحدیث البیانات اعتباًرا من 12/204/.



االلتزام 6: تفعیل الشراكات
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التعلم الصیفي
تمت خدمة أكثر من 17,000 ▫

طالب في 160 برنامًجا
متوسط معدل حضور ٪80▫
یُبلغ الطالب عن بیئة اجتماعیة ▫

داعمة في كل من فرص التعلم 
عن بُعد والمختلط

مراكز وقت التعلم خارج 
المدرسة

تدیر مدارس بوسطن ▫
العامة حالیًا 9 مراكز لوقت 

التعلم خارج المدرسة مع 
المنظمات الشریكة.

من المقرر افتتاح 10 ▫
مراكز إضافیة للتعلم خارج 

المدرسة في ینایر.

الجاھزیة بعد المرحلة الثانویة
من بین خریجي مدارس بوسطن ▫

ل ٪53  العامة في دفعة 2020، سجَّ
في الكلیة في الخریف مباشرةً بعد 

المدرسة الثانویة - ما یعني انخفاض 
8 نقاط مئویة عن دفعة 2019 

.(٪61)
٪20 من طالب السنة األخیرة ▫

الحالیین أكملوا الطلب المجاني لمعونة 
الطالب الفیدرالیة (FAFSA) حتى 

اآلن ھذا العام.


