
BuildBPSتحديث 

مدارس بوسطن العامة

Nathan Kuderمدير الشؤون المالية ،

Monica Robertsرئيس مكتب دعم الطالب واألسرة والمجتمع ،

Brian McLaughlinمدير قسم تخطيط رأس المال ،



يحظى أي طفل، داخل أي صف، في أي مدرسة من مدارس بوسطن 

.العامة بالفرصة نفسها للنجاح بداخلها مثل أي شخص آخر

سياسة مدارس بوسطن العامة في التعامل مع الفجوة بين الفرصة والتحصيل



Boston Public Schools

بنايات وتوسعات جديدة

إدارة العقارات

أعمال التجديد وإعادة الترتيب

االستثمارات على مستوى المنطقة التعليمية

أعمال اإلصالح الرئيسية

3

، األولوية 4االلتزام رقم 

تنفيذ : 4رقم 

BuildBPS لضمان

توفير مسارات وروابط 

متكافئة بين المدارس

فئات من المشروعاتBuildBPS 5تتضمن 



المشروعات القائمة



Boston Public Schools

:لتغيير صورة الخلفية

انقر بزر الماوس األيمن وحدد 

"تغيير الخلفية"

االستثمارات الرأسمالية الكبرى

Boston Arts Academy

المسرح، : تخصصات فنون5طالب في تخصصات أكاديمية و500منشأة جديدة مصممة لتسع ●

جيا األزياء، وتكنولو(الفنون البصرية)والرقص، والموسيقى، والتصميم واالتصاالت البصرية 

MBSAمليون دوالر من 48مليون دوالر مع تعويض بمبلغ 137.3مشروع بقيمة ●

Josiah Quincy Upper School
ستضم .12إلى 6طالبًا في الصفوف من 650الثانوية / للمرحلة المتوسطةJQUSستسع مدرسة ●

رين المدرسة الجديدة المصممة على أحدث طراز ساحات تعليمية تتناسب مع القرن الحادي والعش

لتدعم برنامج البكالوريا الدولية للمدرسة

MBSAمليون دوالر من 54مليون دوالر مع تعويض يصل إلى 193.5مشروع بقيمة ●

Carter School
كما . الحاليةCarterستسع المدرسة الجديدة في تصميمها ضعف العدد الذي كانت تسعه مدرسة ●

22إلى 3أنها ستوسع نطاق برامجها لخدمة الطالب ذوي االحتياجات الخاصة من عمر 
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Boston Public Schools

تنقية مياه الشرب

ياه تتلقى مدارس بوسطن العامة منحة الحد من التعرض لمادة الرصاص عن طريق م

المقدمة ( Reduction in Lead Exposure Via Drinking Water)الشرب 

.من وكالة حماية البيئة األمريكية لعشر جهات على المستوى الوطني

1400وعلى مدار الثالثة أعوام القادمة، ستعمل مدارس بوسطن العامة على تركيب 

ي محطة جديدة إلعادة تعبئة الزجاجات ذات المرشحات في المدارس التي تعتمد ف

.جالونات واألكواب الورقية لشرب المياه5الوقت الحالي على مبردات المياه سعة 

مدرسة بالفعل إلى استخدام نوافير الشرب ومحطات إعادة تعبئة 17اتجهت 

.2016الزجاجات، منذ إقرار سياسة مياه الشرب في مدارس بوسطن العامة لعام 

ماليين دوالر الجهود السابقة للمدينة، والتي 6.2تعزز المنحة التي تبلغ قيمتها 

ماليين دوالر من ميزانية رأس المال لصالح هذا 10.3خصصت مبلغًا إضافيًّا بقيمة 

.البرنامج
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Boston Public Schools

:لتغيير صورة الخلفية

انقر بزر الماوس األيمن وحدد 

"تغيير الخلفية"

My Way Cafe

عبر المنطقة التعليميةMy Way Cafeيعد هذا العام الثالث لتأسيس وتنفيذ برنامج 

تكلفت . MWCمدرسة حتى اآلن بتحويل مطابخها لدعم البرنامج الغذائي 90قامت أكثر من 

.مليون دوالر18أعمال التجديدات هذه أكثر من 

يمثل هذا البرنامج تحوالً جذريًا للمدارس التي تقدم الوجبات الجاهزة،

من فقد تحولت المطابخ إلى كافتيريات مصغرة متكاملة الخدمات تقدم مجموعة متنوعة

.األطعمة عالية الجودة، وتمنح الطالب حرية االختيار من بينها

مدرسة خالل األسابيع 30في تصميم ما يقرب من MWCستبدأ المرحلة النهائية من برنامج 

2021المقبلة لبنائها خالل صيف عام 

7



Boston Public Schools

:لتغيير صورة الخلفية

انقر بزر الماوس األيمن وحدد 

"تغيير الخلفية"

تجديد دورات المياه

ماليين دوالر على مدار الثالثة أعوام القادمة من 10أدرج عمدة الوالية مبلغ 

أجل تجديد دورات المياه في جميع مدارس بوسطن العامة

-BTU Pilot Kمرحاًضا في كل من مدرسة 28تجري اآلن أعمال تجديد 

، Philbrick، وHurley، وHigginson/Lewis، وEllis، و8

Winthropو

مرحاًضا في كل من مدرسة 86تتضمن المشروعات القادمة تجديد 

Quincy Elementaryو ،Harvard-Kentو ،Excelو ،Umana ،

Englishو
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إعادة ترتيب الصفوف
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BuildBPSخطة المرحلة الثانية من ، حددت 2018تشرين الثاني /نوفمبر28في ▫
الحد من عدد : 3الهدف رقم : "هدفها الرئيسي، وهو الحد من عمليات تغيير المدارس

("12الصفحة )مرات انتقال الطالب من المدارس من خالل وضع مسارات واضحة 
أمام اللجنة المدرسية األسباب المنطقية 2019أيار /مايو8العرض التقديمي في حدد ▫

.وراء ضرورة التخلص التدريجي من مدارسنا المتوسطة المستقلة
ي نجاح تشير األبحاث إلى أن انتقال الطالب بين عدة مدارس قد يكون له تأثير سلبي ف▫

(.والتاسعالصفين السادس)الطالب ونتائجه، حتى لو كان في صفوف االنتقال الطبيعية 
:على سببين للتحويل من مدارسنا المتوسطةBuildBPSتشتمل قاعدة حقائق ▫

طالب 1800تراجع عدد المتقدمين لاللتحاق بالمدارس المتوسطة المستقلة بمقدار ▪

.خالل الستة أعوام الماضية
.ىيؤدي ترتيب الصفوف الحالي إلى انتقال العديد من الطالب إلى مدارس أخر▪

عامين لقد واصلنا القيام بأعمال التوسع للصفوف من الروضة إلى السادس على مدار ال▫

.2020مدرسة الصف السادس في عام 17أضافت : الماضيين
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أعمال التجديد وإعادة 

الترتيب

المدارس المتوسطة

https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/1901/BuildBPSversion6.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/20190508%20BuildBPS%20SC%20Presentation%20Grade%20ConfigurationsFinal.pdf


Boston Public Schools

23-22و22-21العامان الدراسيان : McCormackإلى Hyde Parkاالنتقال من 
-21لعام McCormackيبقى طالب الصفوف من السادس إلى الثامن الحاليون في ▫

السابع إلى التاسع في /كطالب الصفوف من السادسMcCormackفي بناية 22

(طالبًا جدًدا في الصف السادسMcCormackلن تضيف مدرسة )المدرسة المدمجة 
ي يبقى طالب الصفوف من التاسع إلى الحادي عشر الحاليون ف: 22-21العام الدراسي ▫

BCLA في بنايةBCLA كطالب الصفوف من العاشر إلى الثاني عشر في المدرسة

المدمجة

ينتقل طالب )McCormackجميع المراحل في حرم مدرسة : 23-22العام الدراسي ▫

(.الصفين التاسع والعاشر الحاليون إلى أماكن أخرى

McCormackفي مدرسة BCLAتصويت فني لدمج 
جراء ستكون هذه عملية دمج من منظور الطالب والمعلمين، لكن سياسة المدرسة تتطلب إ▫

.للمضي قدًما" بشكل رسمي"McCormackتصويت إلغالق 
(عملية دمج)BCLAبشكل تلقائي في McCormackسيتم تعيين طالب ▫
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أعمال التجديد وإعادة 

الترتيب

(  BCLA)أكاديمية بوسطن للقيادة المجتمعية : 21-20العام الدراسي 
المتوسطةMcCormackومدرسة 



Boston Public Schools

:BCLA-McCormackالخطوات التالية للصفوف من السابع إلى الثاني عشر في 
كانون األول/يبدأ اختيار المدارس في شهر ديسمبر▫

يتم تحديد نموذج اإلدارة▫

يتم تحديد التحسينات المستقبلية للمنشآت▫

سيبدأ المجتمع المدرسي في عملية إعادة التسمية▫

طاقم عملية الدمج

بدعم من المكتب McCormackوBCLAيتألف فريق التصميم من معلمين من ▫

تموز الماضي/المركزي، وهو يجتمع بانتظام منذ يوليو

تصميم المدرسة الجديدة وتركيز المناهج الدراسية فيها▫

تقديم المراحل الدراسية▫

الجداول الزمنية لعملية الدمج التدريجية▫

أعمال التجديد المطلوبة والضرورية▫

التعلم في الهواء الطلق والدراسة في ساحات اللعب▫

UMASS-Bostonعقد شراكة مع ▫
هيكل اإلدارة▫

اعتبارات المسار من الروضة إلى الصف الثاني عشر في المجتمع األكبر▫
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أعمال التجديد وإعادة 

الترتيب

McCormackوBCLA: 21-20العام الدراسي 
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.بشكل رسمي في نهاية هذا العام الدراسيEdwardsنقترح إجراء تصويت إلغالق مدرسة 
التحاق أي طالب جدد Edwards، لم تقبل مدرسة 2019أيار /كما أُعلن في مايو▫

21-20بالصف السادس في العام الدراسي 
بعملية اختيار عادية للمدرسة، Edwardsسيمر طالب الصف الثامن في مدرسة ▫

وسيتلقون المساعدة في اختيار مدرستهم الثانوية

مساعدة إضافية في اختيار Edwardsسيتلقى طالب الصف السابع في مدرسة ▫

، كما ستكون لهم األولوية في عملية اختيار المدارس22-21مدرستهم للعام الدراسي 

للصفوف من السابع إلى الثاني عشرCharlestownمدرسة ▪

، McKay، وEliot)مدارس المنطقة للصفوف من الروضة إلى الثامن ▪

(Warren-Prescott، وUmanaو
ع إلى مدارس المدينة للصفوف من السادس إلى الثاني عشر أو الصفوف من الساب▪

الثاني عشر

دعم طاقم العمل

ص سيستمر طاقم العمل في تلقي ورش عمل لكتابة السيرة الذاتية، وعينة من فر▫

.التدريس، ووسائل دعم إضافية لتعزيز عملية تحديد المستوى
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أعمال التجديد وإعادة 

الترتيب

المتوسطةEdwardsتحديث مدرسة : 21-20العام الدراسي 



Boston Public Schools

:Edwardsالخطوات التالية لمدرسة 
Edwardsسنواصل استخدام أداة تخطيط المساواة العرقية لضمان مرور طالب ▫

.Edwardsبتجربة أفضل مما لو استمرت مدرسة 
؛ فنحن ملزمون باستخدام Edwardsسنبدأ حواًرا مجتمعيًا حول مستقبل بناية مدرسة ▫

.البناية كمدرسة

East BostonوCharlestownالخطوات التالية إلعادة ترتيب مدرستي 
لى الثانوية إلى مدرسة تتضمن الصفوف من السابع إCharlestownستتحول مدرسة ▫

.الثاني عشر الخريف القادم، بدًءا بالصفين السابع والثامن
ى الثانوية إلى مدرسة تتضمن الصفوف من السابع إلEast Bostonستتحول مدرسة ▫

مع إضافة 22-21الثاني عشر الخريف القادم، بدًءا بالصف السابع في العام الدراسي 

.الصف الثامن في العام الذي يليه
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أعمال التجديد وإعادة 

الترتيب

East Bostonإعادة ترتيب مدرستي : 21-20العام الدراسي 
Charlestownو



2021أولويات العام المالي 
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ي في تعطيل الجداول الزمنية التي وضعناها للمشروع كما تسبب ف19-تسبب مرض كوفيد

:حدوث تأخيرات على جميع المستويات
BAA، وMy Way Cafeمشروعات التشييد القائمة مثل ▫
Horace Mannتحديد الحيز المؤقت لمدرسة ▫
Jackson Mannتخطيط مدرسة ▫
BCLAوMcCormackعملية الدمج بين ▫
إعالن إغالق جميع المدارس المتوسطة▫

والمدارس التخطيط لتوسيع نطاق المدارس االبتدائية للصفوف من الروضة إلى السادس،▫

الثانوية للصفوف من السابع إلى الثاني عشر

ئيسية يجب أن نتيجة لذلك، تمكَّنَّا من تضييق نطاق تركيزنا ومنح األولوية لخمسة مشروعات ر

:نتقدم فيها
▫Horace MannوJackson Mann( 23-22العام الدراسي)
(21-20نهاية العام الدراسي )Edwardsإغالق مدرسة ▫
(22-21العام الدراسي )BCLAوMcCormackعملية الدمج بين ▫
الثانوية East Bostonتوسيع نطاق الصفوف من السابع إلى الثاني عشر في مدرسة ▫

(22-21العام الدراسي )الثانوية  Charlestownومدرسة 
وجمهورية الرأس ( 22-21العام الدراسي )التوسع ثنائي اللغة للقادمين من فيتنام ▫

(يُحدد الحقًا)األخضر 
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أولويات العام المالي

2021

الكبرىBuildBPSتغيير الجداول الزمنية ومشروعات 
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-21في بنايتهم الحالية حتى نهاية العام الدراسي Horace Mannسيبقى طالب : تحديث
.نعمل على تقييم الخطوات التالية لكل من الحيز المؤقت والموقع الدائم. 22

الفرص

، والحصول على تمويل من Horace Mannبناء منشأة على أحدث طراز لمدرسة ▫

MSBAوالشراكات لبناء المدرسة الجديدة

التحديات

تأخر الجدول الزمني▫

Horace Mannقد ال تلبي خيارات الحيز المؤقت احتياجات مدرسة ▫

الخطوات التالية

.تحديد خيارات إضافية للحيز المؤقت بناًء على مالحظات المجتمع المدرسي▫

17
Horace Mannنظرة عامة على 
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في بنايتهم الحالية حتى نهاية العام الدراسي Jackson-Mannسيبقى طالب : تحديث

.نعمل مع قيادة المدرسة ومجتمعها على تحديد الخطوات التالية. 21-22

الفرص

.Jackson Mannتقديم منشأة على أحدث طراز لطالب مدرسة ▫
داخل Allston-Brightonخطة طويلة األجل لبناء مدرسة ابتدائية جديدة في ▫

Jackson Mannالحرم الحالي لمدرسة 

التحديات

تأخر الجدول الزمني▫

Allston-Brightonقد ال يتوفر حيز مؤقت بحجم مالئم في ▫

الخطوات التالية

الجولة الثانية: استطالع رأي الطالب واألسرة▫

15/12االجتماع المجتمعي القادم ▫
مناقشة مستمرة حول الخطة طويلة األجل▫
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Jackson Mannالخطوات التالية لمدرسة 
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أولويات العام المالي

2021
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22-21المخطط له في العام الدراسي -البرنامج الفيتنامي 
من صف روضة 20-19في العام الدراسي ( UPK)بدأ البرنامج الفيتنامي ثنائي اللغة ▫

ثان  

2016تشكلت اللجنة الفيتنامية ثنائية اللغة في صيف ▫
.تم تقديم الطلب إلى المنطقة التعليمية▫
تم النظر في طلبات العديد من المدارس▫

للصفوف من الروضة إلى الخامسMatherتم تحديد مدرسة ▫

مواصلة إشراك طاقم العمل، واألسرة، والمجتمع▫

جاٍر التخطيط لبرنامج الرأس األخضر

2020نيسان /تشكل طاقم الرأس األخضر في أبريل▫
:يتألف طاقم العمل من األطراف المعنية، ال سيما▫
16-2015تم تقديم الطلب إلى المنطقة التعليمية خالل العام الدراسي ▫
Burkeفي Heritageتم إطالق برنامج ▫
يخضع المنهج الدراسي للتطوير▫

ال يزال الجدول الزمني لتعيين البرنامج قيد المناقشة▫

يجري النظر في المدارس المتقدمة من أجل التعيين▫

لطلب LOOKتمكنت العديد من المجتمعات اللغوية من استخدام قانون 

البرامج



نوع المشاركة واإلطار الزمني لهاالمدرسة/المشروع

الشاملة على BuildBPSخطة 

مستوى المنطقة التعليمية

2021طرح جلسات تحديث عامة مع بداية عام -

BCLA/McCormack- ج التصميماستطالع رأي، وجلسات إبداء المالحظات، وتقييمات نموذ-إشراك الطالب واألسر في عملية إعادة تصميم البناية

تطوير فريق التصميم للرؤية، والمهمة، والعمل الثقافي للمدرسة-

مواصلة إشراك األطراف المهنية وتقديم تحديثات عنها، ال سيما المقيمين المحليين والشركات المحلية-

Charlestown
East Boston-Edwardsو

.من المقرر عقد االجتماع المجتمعي القادم في األسبوع السابع من ديسمبر-
انتقال طاقم العمل ودعمه-

معلومات عن واجبات الطالب وجلسات الدعم-

Horace Mann-مواصلة استكشاف الحيز المؤقت

مناقشة مستمرة حول الخطة طويلة األجل-

Jackson Mann-الجولة الثانية: استطالع رأي الطالب واألسرة

15/12االجتماع المجتمعي القادم -
مناقشة مستمرة حول الخطة طويلة األجل-

:الخطوات التالية للمشاركة
تتضمن جميع المشروعات إجراء أداة المساواة العرقية*



أسئلة


