
المدرسة فتح إعادة بشأن تحدیث
المشرفة كاسیلیوس، بریندا

ینایر



الثالث الصف إلى الروضة من مارسالصفوف في األسبوع

الثامن إلى الرابع من مارسالصفوف في األسبوع

عشر الثاني إلى التاسع من مارسالصفوف في األسبوع

لوجھ وجًھا للتعلم القصوى األولویة ذوو فبرایرالطالب في األسبوع

العامة الصحة بیئة على بناًء أسبوعین إلى أسبوع لمدة المراحل ھذه من مرحلة كل تأجیل یمكن األمر، لزم إذا

للعودة المراَجع الزمني الجدول
لوجھ وجًھا التعلم إلى



والحضور المشاركة الطالب دعم
دیسمبر شھر مطلع من اعتباًرا من أكثر یومي حضور بمتوسط طالًبا

أقل● أو یومي حضور متوسط طالًبا
إلى● بین یومي حضور متوسط طالًبا

أقل أو یومي حضور بمتوسط طالًبا المجموعة

إلى من األطفال ریاض مراحل في طالًبا
المدرسة● إلى وعادوا أخرى مرة اشتركوا طالب
سابقة● مدارس أو أھلیة بمدارس ویلتحقون المدرسة؛ من االنسحاب طلبوا طالًبا
صوتي● برید رسائل عدة تركوا بھم االتصال نحاول طالًبا
دقیقة● تواصل معلومات على للحصول بھم االتصال نحاول طالب

المرحلة إلى المرحلة من الرسمي التعلیم مراحل في طالًبا
جھاز● على منھم حصل المدرسة إلى وعادوا أخرى مرة اشتركوا طالًبا
العامة● بوسطن مدارس خارج أخرى مدرسة إلى الذھاب االنسحاب؛ طلبوا طالب
منزلیة● زیارات أجرینا صوتي برید رسائل عدة تركنا مرات عدة بھم االتصال حاولنا طالًبا
دقیقة● تواصل معلومات على للحصول بھم االتصال نحاول طالب

مختلف معلومات نظام یستخدم الذي حضور إلى من الصفوف في طالًبا



و بین یتراوح یومي حضور بمتوسط طالب المجموعة

األسریة● المشاركة موظفو
األسریة○ للمشاركة موظفین لدیھا مدرسة أصل من
األسریة○ للمشاركة موظفین لدیھا لیس مدرسة أصل من

الدعم●
مدرسة○ مع باألسرة النھوض فریق یعمل
مدرسة○ مع المدرسة ومشرفي المساءلة فریق یعمل
ینایر○ في واألسر الطالب لھؤالء المستھدف التواصل سیبدأ

بانوراما● نظام
تعاوني○ بشكل وتعقبھا الطالب نجاح خطط إلنشاء موحد نظام
أنظمتھا○ مستوى إلى المؤسسات ارتقاء
المتمیز○ بالمستوى واالعتراف واإلشادة والمراقبة المتبادل، والتعاون المھني، التطویر

والحضور المشاركة الطالب دعم



درجات أو نقاط أي على الطالب یحصل لم الطالب دعم

الدراسیة السنة مجموعة ذوي الطالب
األعلى األولویة

المنطقة
التعلیمیة

التشرد من یعانون الذین الطالب

اإلعاقة ذوي الطالب

اإلنجلیزیة اللغة متعلمو

الدراسیة السنة مجموعة مع ٪ لـ ٪

آسیوي

أسود

الالتینیة أمریكا

أبیض

درجات أي على یحصلوا لم األول الدراسي الفصل طالب
أي● على یحصلوا لم األول الدراسي الفصل في طالًبا الدراسیة السنة

درجات
درجات● أي على یحصلوا لم األول الدراسي الفصل في طالًبا الدراسي العام

درجات أي توجد ال األول الدراسي الفصل درجات عدد
أي● إعطائھم یتم لم األول الدراسي الفصل في طالًبا الدراسیة السنة

درجات
باألحرف○ ممثلة درجة إلى درجتھم تحویل تم طالب ٪
درجتھم○ تتحول لم طالًبا ٪

درجات● أي إعطائھم یتم لم األول الدراسي الفصل في طالًبا الدراسي العام

درجات على الحصول عدم لمعالجة خطة
األسر● إلى رسالة بإرسال الطالب لمعلومات نظام قیام
درجات● إلى درجة بال نتیجة لتحویل المدارس قادة مع المدرسة مشرفي تعاون

االقتضاء حسب باألحرف ممثلة
وتتبعھا● الطالب نجاح خطط إلنشاء بانوراما نظام المدرسة فرق استخدام
فیھا● للنظر منقحة سیاسة لوضع المدارس قادة مع المركزي المكتب موظفي تعاون

المدرسة لجنة قبل من



الطالب تكنولوجیا إلى الوصول
أجھزة
الذي● الجھاز باستخدام التعلیم على یحصلون الطالب من

مدارس توفره
شخصًیا● جھاًزا یستخدمون الطالب من
بمدارس● الخاص الجھاز على للحصول االختیار طالب ألي یمكن

األمر لزم إذا
الجھاز● لدیھم ومستمرة طویلة لمدة الغائبین طالبنا من

بمدارس الخاص

المحلیة اإلنترنت شبكة
قسیمة● و اتصال نقطة من أكثر توزیع تم

حوالي● توقعنا مما أقل قسائم استخدام معدل
النطاق● ذات اإلنترنت شبكة عبر االتصاالت من إلى من

العریض
الثانیة● في میجابت ھو اإلنترنت سرعة متوسط

الطالب مجموعة بواسطة جھاز باستخدام المسجلین الطالب

جھاز یوجد ال

عدم اختاروا
على الحصول

الجھاز

جھاز

الالتینیة أمریكا أسود أبیض آسیوي أصلي أمریكي ذلك غیر

الالتینیة أسودأمریكا آسیويأبیض أصلي أمریكي ذلك غیر

العریض النطاق قسائم توزیع
اإلثني األصل العرق حسب من اإلنترنت قسائم توزیع

دد
ع



والموظفین للطالب فحص

الثامن الصف موظفي فحص و بین الصفوف وموظفي فحصطالب

في● بالمدارسللموظفین فحص مواقع
للتعلیم المفتوحة الثامن للصف مدرسة

الشخصي بالحضور
األسبوع● في متاح فحص
إنجازھا● تم التي األسبوعیة االختبارات

أسبوع○ في اختباًرا
أسبوع○ في اختباًرا
أسبوع○ في اختباًرا

تخدم● التي المدارس في تجریبي موقع
و بین الصفوف

بالحضور● العاملین الموظفین لجمیع فحص
التجریبیة المواقع ھذه في الشخصي

بین● الصفوف في للطالب المجمعة االختبارات
األسرة من قعة موَّ موافقة بموجب و

للموظفین● فحص من أكثر إجراء تم
للطالب● إجرائھا تم االختبارات من

فحص عملیة ویقودون شخصًیا یعملون الذین المدرسة لموظفي مراقبة اختبار مدارس تجري
إلى الصف من الصفوف في للطالب خدماتھا تقدم التي المدارس في الطالب

فحص موقع من المواقع أعداد زادت حیث كبیر، بشكل والفحص ومواقع عملیات مدارس وسعت
الراھن الوقت في المواقع عدد وصل حتى نوفمبر، شھر في فحص مواقع إلى أكتوبر شھر في واحد

المدینة مستوى على موقًعا إلى

فحص إجراء مواقع
العامة بوسطن بمدارس الخاصة

الرموز
اإلیضاحیة

الثامن للصف الفحص مواقع

بین للصفوف الفحص مواقع
إلى



بفیروس المصابة الحاالت عن اإلبالغ
مدارسنا في بفیروس المصابة المؤكدة اإلیجابیة الحاالت بشأن أسبوعي بتحدیث الجمھور بإبالغ العامة بوسطن مدارس تلتزم

أجل من مدارسنا داخل كانوا الذین والموظفین الطالب من لكل باإلصابة المؤكدة اإلیجابیة للحاالت اإلجمالي العدد إلى المعلومات ھذه وتشیر
الشخصي الحضور خالل من والتعلم التعلیم

مدارس إلى باإلبالغ الخاص الرابط

العام بدایة منذ المصابة اإلیجابیة الحاالت
تاریخھ حتى

موظف و طالًبا

https://www.bostonpublicschools.org/Page/8466


المنشآت تحسینات
النوافذ إلصالح الثانیة المرحلة

وتزییتھا● وتنظیفھا نافذة فحص تم
إصالح● إلى بحاجة نافذة تحدید تم
اآلن● حتى نافذة إصالح تم

الداخلي الھواء جودة بیانات لمسجل عروض تقدیم طلب
العروضفي● تقدیم طلب عملیة إغالق تم

الھواء تنقیة أجھزة تسلیم
المدارس● جمیع إلى عددھا البالغ الھواء لتنقیة أجھزة جمیع تسلیم تم
تعلیمیة● غیر أخرى أماكن في الستخدامھ إضافي جھاز طلب تم

الداخلي الھواء جودة اختبار
في● مفتوًحا مبنى في الداخلي الھواء جودة اختبار إجراء من االنتھاء تم

األول العام میاه دورات تجدیدات
دوالر● بلغت بتكلفة مدارس ست لعدد لمیاه دورات لتجدید األولى الجولة من كبیر جزء إنجاز تم
دوالر● ملیون بلغت بتكلفة الربیع في التجدید لعملیات عطاءات تقدم أخرى مدارس ست
دوالر● مالیین بلغت بتكلفة الصیف ھذا في األول للعام التجدید عملیات من األخیرة المرحلة في مدرسة عشرة ثماني

دعونا جوناثان إیث
عدد كل ونذكر نوضح
أجرینا التي المرات
االختبارات ھذه فیھا

انبعاثات إزالة تم
الكربون أكسید ثنائي
المدارس جمیع من
األول االفتتاح قبل

مستوى على للمدارس
التعلیمیة المنطقة

اختبار إجراء تم
أكسید ثنائي النبعاثات

ألول الكربون
عن مستقلة مدارس
في المعلمین اتحاد
إلعادة بوسطن

األولویة ذوي الطالب
المدارس إلى األعلى

إجراء تم
اختبارات

تحت
اتحاد إشراف

بوسطن في المعلمین
أولیة مدارس في
ذوي الطالب إلعادة

األعلى األولویة
اختبار طریقة

دیسمبر ینایر المتبقي

النوافذ إلصالح الثانیة المرحلة
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الطالب تعلم وقت
تعلم● وقت لوائح على إضافیة تعدیالت والثانوي االبتدائي التعلیم مجلس اعتمد دیسمبر، في

طارئ أساس على الطالب

دراسیة● أیام فترة خالل ، ینایر من اعتباًرا
تعلم○ نموذج عبر التعلیم خدمات تقدم التي التعلیمیة والمدارس المناطق توفر أن یجب

المباشر التعلیم من ساعة عن یقل ال ما ھجین

عن○ تعلم نموذج عبر التعلیم خدمات تقدم التي التعلیمیة والمدارس المناطق توفر أن یجب
المتزامن التعلیم من ساعة عن یقل ال ما بعد

عن○ التعلم نموذج عبر التعلیم خدمات تقدم التي التعلیمیة والمدارس للمناطق یكون ال قد
و المتزامن؛ التعلیم من أیام أي بعد

كل○ المباشر الیومي الوصول تسجیل من األدنى الحد على الطالب یحصل أن یجب
المعلمین مع یوم

ُبعد عن المتزامن والتعلیم الشخصي بالحضور التعلیم بین الجمع المباشر التعلیم یعني

المعلومات لوحة رابط

الصف مستوى مدى على الساعات عدد
أسبوعین

األول الصف
الرابع الصف
السابع الصف
العاشر الصف
المتوسط

https://public.tableau.com/profile/massachusettsdese#!/vizhome/StudentLearningTimeDashboard/SLT
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التعلیمیة المنطقة اتصاالت
التنفیذ قید

المدارسعلى● فتح إعادة بشأن التحدیثات
الترجمة● إلجراء اإلنترنت شبكة على نشرھا تم لألسر األسبوعیة النشرة
المشرف● من التحدیثات
ُبعد،● عن التعلم ومسح الطعام، على الحصول تشمل موضوعات بشأن العائالت إلى نصیة رسالة إرسال تم النصیة الرسائل

دیسمبر شھر منذ المجتمعّیة واللقاءات ، المدرسیة والجداول
نوفمبر● شھر منذ المدرسة لجنة الجتماعات وثیقة ترجمة تمت الوثائق ترجمة
األمریكیة● اإلشارة لغة ترجمة إلى باإلضافة المدرسة لجنة اجتماعات خالل لغات ألربع الشفھیة الترجمة إجراء تم الشفھیة الترجمة

نوفمبر شھر منذ

المستمر التحسین أجل من المقبلة الخطوات
المفضلة● المحلیة اللغة توضیح
لألسر● االتصال معلومات تحدیث
موثوقة● أخرى مصادر من المراسلة
المتعددة● الوسائط موارد إلى الوصول

http://www.bostonpublicschools.org/reopening
https://www.bostonpublicschools.org/Page/8454
https://www.bostonpublicschools.org/Page/8497

