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 الرئيس واألعضاء  إلى:  

 لجنة مدارس بوسطن

 

 Nathan Kuder  من: 

 المدير المالي

 

 منح الموافقة الموضوع: 

 

 2022يوليو,  13   التاريخ 

 

 

. تتوفر نسخ كاملة من مقترحات المنح 2022يوليو  13مرفق، يرجى االطالع على المنح للموافقة عليها من قبل لجنة المدارس في 

 .المدرسةعتها وتم تقديمها إلى مكتب السكرتير في لجنة لمراج

 



 

 

 منح للجنة المدرسة 

 

 

 2022يوليو,  13 

 المواقع مجاالت التركيز مدير الصندوق الحالة اسم المنحة FY المبلغ

              

دوالر  115,000

 أمريكي
2023 McKinney -  Vento جديدة منحة لتعليم المشردين Brian Marques          في أنحاء المقاطعة عرضة للمخاطرة 

دوالر  811,632

 أمريكي
2023 

Junior Reserve Officers Training 
Corporation (JROTC) 

 Yvonne Macrae جديدة
االستعداد الجامعي 

 والوظيفي
East Boston, English, CASH, 

Excel, Madison Park, O’Bryant 

 في أنحاء المقاطعة سداد النفقات Yvonne Macrae جديدة دمنحة للسدا 2023 $12,000,000

دوالر  410,000

 أمريكي
2023 

تعزيز صحة المراهقين من خالل الوقاية من 

 فيروس نقص المناعة البشرية في المدرسة
 في أنحاء المقاطعة الصحة والعافية Jill Carter جديدة

              

         المجموع   13,336,632 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 BPS23151 -نموذج قبول لجنة المدرسة 
 

  لتعليم المشردين McKinney-Ventoمنحة     اسم المنحة:
 

 االستمرار   الحالة: 
 

 تنافسية  نوع المنحة:
 

 31/08/2023إلى  01/09/2022 تواريخ البدء / االنتهاء 
 

 الفيدرالية عبر الوالية  مصدر التمويل: 
 

 Sarah Slautterback ح: جهة االتصال بالمان
75 Pleasant Street, Malden, MA 02148 

 3399-338-781رقم الهاتف: 
 sslautterback@doe.mass.eduالبريد اإللكتروني: 

 
 

 إدارة فرص الشباب  :BPSقيادة قسم و / أو 
 

 BPS:   Brian Marquesمدير تمويالت 
 

 ير أول فرص الشبابمد، Brian Marques    رئيس القسم / قائد المدرسة:
 

 دوالر أمريكي 115,000القيمة السنوية للمنحة: 
 

 دوالر أمريكي 345,000إجمالي مبلغ المنحة )إذا كانت مدة المنحة أكثر من عام(: 
 

  ال    خيار الترحيل:
 

 3,500العدد التقريبي للطالب )أو المعلمين وموظفي المكتب المركزي( الذين تمت خدمتهم: 
 

  على مستوى المنطقة   المواقع: 
 

 ،Metro Housing Boston، Action for Boston Community Development (ABCD)، FamilyAid Bostonالشركاء الخارجيون الرئيسيون: 

Department of Neighborhood Development، Boston Housing Authority 
 

 وصف المنحة

 

لتعليم المشردين في دعم التدريب والتطوير المهني للمشردين في المدارس عبر كل مدرسة في  McKinney-Vento ( من منحةBPSستستفيد مدارس بوسطن العامة )

. تتماشى المنحة مع BPSطالب يعانون من التشرد في  3500المنطقة، وتوسيع نطاق الوصول إلى البرامج الصيفية، فضالً عن إدارة الحاالت وتقديم الدعم الشامل ألكثر من 

مستوى. سيركز عنصر ز المنطقة على إشراك الطالب واألسر والمنظمات المجتمعية كمدافعين وشركاء، باإلضافة إلى تقديم نظام منسق من الدعم المؤهل على أعلى تركي

لذين ال مأوى لهم، لمساعدة العائالت بشكل أفضل التدريب والتطوير المهني على بناء المعرفة المؤسسية والقدرات التنظيمية، عبر شبكة المنطقة التعليمية لمشردي المدارس ا

 مع المحلي.في الوصول إلى المأوى وأنظمة اإلسكان الميسورة التكلفة والتنقل بينها وبين المدرسة، وكذلك تقديم الخدمات على مستوى المنطقة والمجت
 

 فئات المصاريف التي تدفعها هذه المنحة إلى

 

لدعم الطالب واألسر التي  FTE 1.0هذه المنحة ما يلي: الموظفين، حيث تدفع الراتب والعالوة للموظفين، العامل االجتماعي بنظام تشمل فئات المصروفات التي تدفعها 

زانة المركزية، بما األساسية للختعاني من التشرد، وتكاليف التعاقد مع خبراء تيسير اإلسكان وسلسلة التطوير المهني للوصول إلى المأوى، وتكاليف مستلزمات االحتياجات 

ية، فضالً عن السفر إلجراء في ذلك حقائب الظهر واللوازم المدرسية ومستلزمات النظافة وغيرها من الضروريات األساسية، باإلضافة إلى تحديد أولويات البرامج الصيف

 التوعية المجتمعية وأنشطة الدعم المدرسي والتكاليف غير المباشرة.



 

 

 

 (SMARTوواقعية ومحددة زمنيًا )للتحقيق وقابلة ياس أهداف محددة وقابلة للق

 

 رفع مستوى الوعي في جميع أنحاء المنطقة والمجتمع بما في ذلك فرص التطوير المهني لمنسقي تعليم المشردين. :1الهدف رقم 
  المؤشرات: 
 عدد مسؤولي االتصال المتشردين في المدارس للمشاركة في ورش العمل 

 مشاركة في ورش العملالمشاركة النشطة وال 

 ردود استمارة تقييم ورشة العمل والتصنيفات 

 )معدل الحضور ومعدل التغيب المزمن للطالب الذين يعانون من التشرد )االستقرار السكني كوسيلة لتحقيق االستقرار التعليمي 

 
البرامج الصيفية لألطفال والشباب المشردين، وتقديم الخدمات / المساعدة لجذب زيادة الوصول إلى برامج ما قبل المدرسة وبعدها، والبرامج اإلرشادية، و :2الهدف رقم 

 الطالب المشردين وإشراكهم واإلبقاء على وجودهم في هذه البرامج.
  المؤشرات: 
 عدد مواقع البرمجة الصيفية المتاحة للعائالت ليختار من بينها الطالب الذين يعانون من التشرد 

 يعانون من التشرد في البرامج الصيفية يسجل عدد الطالب الذين 

 عدد اإلحاالت إلى برامج الوظائف الصيفية وعلى مدار العام مع التوجيه المهني والمسار للطالب المقيمين في أماكن غير مستقرة 

  النتائج األكاديمية للعام الدراسيSY21-22 ية )استعادة التعلم العادل(للطالب الذين يعانون من التشرد والذين يشاركون في البرمجة الصيف 

 
ة والوالئية التعاون مع الوكاالت الخارجية لتزويد الطالب واألسر المشردين بالخدمات الطبية وخدمات طب األسنان والصحة النفسية والخدمات المجتمعي :3الهدف رقم 

 األخرى.
 المؤشرات:

 عدد الطالب واألسر المحولين إلى برامج االستقرار السكني 

 طالب واألسر المسكنين بشكل ثابتعدد ال 

 عدد الطالب واألسر المحولين إلى خدمات الوقاية من التشرد 

 النتائج األكاديمية للطالب المقيمين بشكل ثابت 

 

انتقل إلى  -أدناه: )انظر المرفق  واألولوية )األولويات(.  يُرجى سردها 20/25يرجى تحديد كيفية توافق هذه المنحة مع التزام )التزامات( الرؤية اإلستراتيجية للمنطقة 

 (59)صفحة 

 

 . تفعيل الشراكات6

وية والتدريب توصيل كل طالب بالجودة العالية قبل وبعد المدرسة، والبرامج الصيفية واالنتقال، باإلضافة إلى تزويده بخبرات العمل في المدرسة الثان 6.1

 مال االجتماعي.الداخلي لتنشيط التعلم، وبناء المهارات، وتطوير رأس ال

 إشراك الشركاء الرئيسيين في صنع القرار من أجل توجيه وتطوير خدمات شاملة متماسكة على مدار العام، وخبرات تعليمية وبرمجة للطالب. 6.5
 

 . توسيع الفرص4

كاديمية األساسية وخدمات الدعم التي يجب على كل التمسك بمعيار الفعالية والتميز التنظيميْين لضمان أننا نلبي احتياجات الطالب وتحديد الخدمات األ 4.3

 مدرسة توفيرها.

وإدارة المكتب المركزي تتعاون مع العائالت والشركاء المحليين والشركاء الذين يركزون على األسرة ووكاالت الخدمة BPSالتأكد من أن كل مدرسة  4.5

 م نمو الطالب داخل وخارج الفصل الدراسي.لضمان وعي األسرة بالوصول إلى الموارد التي يحتاجون إليها لدع
 أخيًرا، إذا تم منح هذه المنحة لعدة مواقع، فيرجى تحديد كيفية اختيار هذه المواقع لتلقي األموال.

 غير متاح )على مستوى المنطقة(

 

 

 

 BPS23328 -استمارة قبول لجنة المدرسة

 

 

  Junior Reserve Officers Training Corp (JROTC)  اسم المنحة:  

 

 جديدة   الحالة: 

 

 ةاستحقاقي  نوع المنحة:



 

 

 

 2023يونيو  30-2022يوليو  1 تواريخ البدء / االنتهاء  

 

 اتحادي  مصدر التمويل: 
 

 Robert Leveille -جهة االتصال: سالح الجو  جهة االتصال بالمانح: 

 Holm Ctr/SDFA, 551 E Maxwell AFB, AL 36112-6106العنوان: 

 4249-653( 334هاتف: )رقم ال

 robert.leveille.1@us.ar.milالبريد اإللكتروني: 

 

 مقر قيادة كاديت الجيش األمريكي CC JROTC (ATCC-J-10) -جهة االتصال: الجيش  

 Third Av, Fort Knox, KY, 40121 1307العنوان:  

 6641-347-800-1رقم الهاتف: 

 

 DFAS CLEVELAND -اسم جهة االتصال: مشاة البحرية 

 East Ninth Street, Cleveland, OH 044199, Room 2583, Attn: MCJROTC 1240العنوان: 

 4249-784-703رقم الهاتف: 

 

 NJROTC CD211، رمز برنامج NSTC -جهة االتصال: البحرية 

 Dallas Street, Suite A, Pensacola, Fl, 32508-5268 250العنوان: 

 9495-452-850رقم الهاتف: 

 

 المالية:  BPSقيادة قسم و / أو 

 

 ، قائدة وحدة المنحBPS :Yvonne Macraeمدير تمويالت 

 

 المدير المالي ، القائم بأعمال Nathan Kuder رئيس القسم / قائد المدرسة:

 

 دوالر أمريكي 811,632القيمة السنوية للمنحة: 

 

 إجمالي مبلغ المنحة )إذا كانت مدة المنحة أكثر من عام(: $

 

 خيار الترحيل:    ال

 

 معلمون 15العدد التقريبي للطالب )أو المعلمين وموظفي المكتب المركزي( الذين تمت خدمتهم:  

 

 East Boston HS, English HS, Community Academy of Science and Health, South Boston – Excel High School, Madison Park المواقع:

High School, O’Bryan School of Math and Science 

 

 وزارة الدفاع األمريكيةالشركاء الخارجيون الرئيسيون:  

 

 وصف المنحة

 

Junior Reserve Officer Corp (JROTC)  هو برنامج اتحادي مصمم لتعليم طالب المدارس الثانوية قيمة المواطنة والقيادة والخدمة للواليات المتحدة والمسؤولية

اط في ضباط باإلنجاز مع غرس احترام الذات والعمل الجماعي واالنضباط الذاتي فيهم. ستقوم الحكومة الفيدرالية بسداد نصف رواتب معلمي ضباط االحتيالشخصية والشعور 

 االحتياط.

 

 

 فئات المصاريف التي تدفعها هذه المنحة إلى

 

 ( والبحرية.JROTCومؤسسة تدريب ضباط االحتياط المبتدئين )من المنحة لتمويل رواتب مدربي القوات الجوية والجيش  ٪ 100يتم تخصيص 

 



 

 

 

 (SMARTوواقعية ومحددة زمنيًا )للتحقيق وقابلة أهداف محددة وقابلة للقياس  

 

والتنوع مع تعزيز بيئة تعليمية  ( بتعليم الطالب تعليم الشخصية، وإنجاز الطالب، والعافية، والقيادة،JROTCستقوم مؤسسة تدريب ضباط االحتياط المبتدئين ) :1الهدف رقم 

 ء ما قبل البرنامج.أكثر بناءة. بحلول شهر يونيو، سيزيد غالبية الطالب من الحضور، ويقللون إحاالت التأديب في المدرسة، ويزيدون المعدل التراكمي من أدا

 سجالت الحضور وسجالت االنضباط وسجالت المعدل التراكمي. المؤشر :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BPS23475 -نموذج قبول لجنة المدارس  

 

 اسم المنحة: منحة للسداد

 الحالة: جديدة

 نوع المنحة: تنافسية

 2023يونيو  30-2022يوليو  1تواريخ البدء / االنتهاء 



 

 

 مصدر التمويل: متغي ِّر

 جهة االتصال بالمانح: متغي ِّر

 : الماليةBPSقيادة قسم و / أو 

 ، مديرة المنح الفيدرالية والوالئيةBPS :Yvonne Macraeمدير تمويالت 

 ، المدير الماليNathan Kuderرئيس القسم / قائد المدرسة: 

 دوالر عبر جميع البنود المدرجة في الميزانية 12،000،000إجمالي قيمة المنحة: اإلجمالي هو 

 إجمالي مبلغ المنحة )إذا كانت مدة المنحة أكثر من عام(:

 خيار الترحيل: ال

 لتقريبي للطالب الذين تم خدمتهم: غير متوفرالعدد ا

, البيانات والمساءلة, Boston Arts Academy, Boston Green Academy, Boston Latin Academy, Community Academyالمواقع: فجوة اإلنجاز، 

Dearborn, Dudley ,خدمات التعلِّم المبكر, الخيارات التعليمية ,Eliot, Fenway High School الصحة والعافية, الخدمات الصحية, رأس المالي البشري، تكنولوجيا ,

 Trotter, Quincy Elementary, الشراكات, Muñiz Academyالتعليم والمعلومات, 

 الشركاء الخارجيون الرئيسيون: غير متوفر

 وصف المنحة

بالغ المخصصة لسداد التكاليف التي تتكبدها مدارس بوسطن العامة وذلك لغرض تتبع وإدارة العتماد وتتبع وتحصيل الم 2016أقمنا عملية داخلية جديدة في السنة المالية 

يان، يكون هذا في شكل وظائف أو وتحليل جميع األنشطة المالية بشكل أكثر دقة. تتم عمليات السداد عندما يلتزم المانح الخارجي بتمويل لدفع تكلفة معينة )في أغلب األح

 زام.رواتب( عبر خطاب الت

طلب خطاب التزام من كل متبرع، وبمجرد تُعَد جميع التكاليف القابلة لالسترداد على هيئة منحة، بحيث تكون هناك شفافية كاملة في اإليرادات اإلضافية الواردة إلى النظام. سيُ 

 التبرعات على مدار العام.الحصول عليه، سيُسمح بصرف جزء من المنحة له. سيضمن فريق المحاسبة في مدارس بوسطن العامة جمع 

 فئات المصاريف التي تدفعها هذه المنحة إلى

 رواتب 85٪~ 

 فوائد إضافية 13٪~ 

 رواتب 1٪~ 

 للمقاولين التابعين 1٪~ 

 (SMARTأهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وواقعية ومحددة زمنيًا )

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BPS23585 -نموذج قبول لجنة المدرسة 

 

 تعزيز صحة المراهقين من خالل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية في المدرسة  اسم المنحة: 

 مستمرة   الحالة: 

 تنافسية  نوع المنحة:  

 2023يوليو  31-2022أغسطس  1 تواريخ البدء / االنتهاء  

 تحادي ا مصدر التمويل: 

 Yolanda Cavalier جهة االتصال بالمانح:

 (DASHة المراهقين والمدرسة )قسم صح

 (PDSBفرع تطوير البرامج والخدمات ) 

 1600 Clifton Road, NE, MS E-75 

Atlanta, Georgia 30329-4027 



 

 

(404 )639-3381 

ycavalier@cdc.gov 

 : إدارة الصحة والعافيةBPSقيادة قسم و / أو 

 ب الصحة والعافية، المدير التنفيذي األول، مكتBPS :Jill Carterمدير تمويالت 

 دوالر أمريكي 410,000القيمة السنوية للمنحة:  

 دوالر )لمدة خمس سنوات( 2،599،606.00إجمالي مبلغ المنحة )إذا كانت مدة المنحة أكثر من عام(: 

 خيار الترحيل: يحدد الحقًا 

 11،884، إلى (ETTH، تمكين المراهقين من خالل الصحة )BPSيصل برنامج العدد التقريبي للطالب )أو المعلمين وموظفي المكتب المركزي( الذين تمت خدمتهم: س

من الصف السادس إلى  27،326مدرسة ذات أولوية، وسيصل في نهاية المطاف إلى جميع طالب الصفوف البالغ عددهم  18طالبًا من الصف السادس إلى الثاني عشر في 

 ليشمل ما تبقى من المدارس المتوسطة والثانوية.؛ حيث نوسع نطاق تطبيق برنامجنا BPSالثاني عشر في 

 التالية مدارس ذات أولوية لهذا البرنامج: 18ستُعتبر المدارس الـ  -المواقع: على مستوى المنطقة  

Boston Collaborative High School, Boston Community Leadership Academy,Boston Green Academy, Boston International 

Newcomer High School, Boston Latin Academy, Boston Latin School, Brighton High School, Charlestown High School, Dearborn 

STEM 6-12 Early College Academy, Excel High School, Henderson K-12 Inclusion School Upper, Josiah Quincy Upper School, 

Madison Park High School, Margarita Muniz Academy, Muriel S. Snowden International School فيCopley, TechBoston Academy 6-

12, William McKinley Preparatory High School, William McKinley South End Academy 

 

، مركز GLASS)لخدمات االجتماعية للمراهقين المثليين والمثليات في بوسطن )، اABCD)الشركاء الخارجيون الرئيسيون: العمل من أجل تنمية المجتمع في بوسطن )

والمراهقين في بوسطن الطبي، هيئة الصحة العامة في بوسطن، مستشفى بوسطن لألطفال، المركز الصحي في حي شرق بوسطن، شبكة التعليم للمثليين والمثليات 

 Sidney Borum Jr. Health ، رابطة األبوة المخططة في ماساتشوستس، Fenway Health.Greater Boston PFLAG، (GLSEN MA)ماساتشوستس  

Center Tufts Medical Center 

 

 وصف المنحة

ع الحمل؛ موانمن التغيير الشامل والمستدام مما يؤدي إلى تأخير بدء النشاط الجنسي؛ وانخفاض معدالت ممارسة الجنس بدون واق  ذكري؛ وزيادة استخدام  BPSسوف تحفز 

ألمراض العقلية؛ تقليل اإلصابة وتقليل السلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تعرض الشباب بشكل أكبر لخطر النتائج الصحية الضارة، بما في ذلك تعاطي المخدرات والعنف وا

ة النجاح األكاديمي على مدار فترة تمتد حتى خمس سنوات. بفيروس نقص المناعة البشرية واألمراض األخرى المنقولة باالتصال الجنسي؛ وخفض معدالت الحمل وزياد

، وتعزيز الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية الرئيسية SHE)مدرسة ذات أولوية دعًما مكثفًا، بما في ذلك التثقيف الصحي الجنسي القائم على األدلة ) 18سيتلقى الطالب في 

(SHS( واستخدامها، وإنشاء بيئات آمنة وداعمة )SSE)  والحفاظ عليها. ستشاركBPS  أيًضا في المراقبة القائمة على المدرسة باستخدام مسح سلوكيات مخاطر الشباب

هي أداة المراقبة األولية المستخدمة في  BPS High School YRBS( واستطالعات الملفات الشخصية. YRBSالتابع لمركز السيطرة على األمراض والوقاية منها )

يات بين سلوكيات الصحية للشباب، بما في ذلك السلوكيات غير الصحية المحفوفة بالمخاطر والتي تُعد من األسباب الرئيسية للمراضة المبكرة والوفبوسطن لمراقبة ال

وفي جرد وتقييم وتحسين البرامج  المراهقين. تُستخدم البيانات الناتجة لوصف انتشار السلوكيات الخطرة على الصحة بين جميع الشباب ؛ وتقييم االتجاهات بمرور الوقت ؛

ة. ستؤدي إضافة المدارس والسياسات المدرسية التي تهدف إلى معالجة هذه السلوكيات الخطرة على الصحة ؛ وتطوير شراكات مجتمعية رئيسية لتعظيم تأثير هذه األنشط

مسح الملفات الشخصية لحصر  BPSر من المراهقين واالستجابة لها. ستستخدم إلى توسيع نطاق البيانات التي تم جمعها للوصول إلى مجموعة أكب ETTHالمتوسطة عبر 

، وذبك لتحديد الثغرات في التثقيف الحالي للصحة الجنسية وخدمات الصحة الجنسية والبيئات BPSفي  HSو  MSالبرامج والخدمات والسياسات الصحية في جميع مدارس 

ع مع شركاء المج BPSاآلمنة والداعمة. ستتعاون  تمع وستستخدم هذه البيانات لتوجيه الجهود في المدارس التي تفتقر إلى البرامج والخدمات والسياسات الصحية، كما ستوزِّ

 BPSملة حصول جميع طالب الموارد على المدارس التي تُبدي الحاجة األكبر إليها. سيضمن تضييق الفجوة في التثقيف الصحي الجنسي والخدمات وتنفيذ سياسات صحية شا

 على فرص متكافئة للوصول إلى موارد وأنظمة عالية الجودة لتعظيم إمكاناتهم ولتطوير سلوكياتهم الصحية.

 

 فئات المصاريف التي تدفعها هذه المنحة إلى

 على الموظفين 54٪~ 

 على العالوات 16٪~ 

 على السفر 2٪~ 



 

 

 على المستلزمات 4٪~ 

 على الخدمات التعاقدية 16٪~ 

 ت أخرىعلى نفقا 6٪~ 

 على التكاليف غير المباشرة 3٪~  

 

 (SMARTأهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وواقعية ومحددة زمنيًا )

من  ٪10، واستهداف الحد بنسبة ٪15تأخر بدء النشاط الجنسي بين المراهقين وفقًا لما هو ُمثبت من هدف خفض عدد المراهقين الذين مارسوا الجماع بنسبة  :1الهدف رقم 

 من الطالب الذين مارسوا الجنس مع أربعة أشخاص أو أكثر في حياتهم. ٪10الطالب النشطين جنسيًا حاليًا، واستهداف الحد بنسبة 

الشخصية ؛ سجالت  الملفاتالمؤشرات: العدد والنسبة المئوية للثمانية عشر مدرسة ذات أولوية مما لديها معلِّم/موظف منوط بتقديم تثقيفًا عن الصحة الجنسية )مسح 

 السنوات الفردية(. - YRBSإدارة الصحة والعافية(. سلوكيات الطالب )في المدارس المتوسطة والثانوية بـ

 

الواقي الذكري في استخدام كل من  ٪10في النسبة المئوية للمراهقين النشطين جنسيًا الذين يستخدمون الواقي الذكري وزيادة بنسبة  ٪20استهدف زيادة بنسبة  :2الهدف رقم 

 واستخدام وسائل منع الحمل األخرى.

سبة المئوية للمدارس التي المؤشرات: العدد والنسبة المئوية للمدارس التي أنشأت فريق توافر الواقي الذكري )سجل تقييم زيارة موقع الخدمات الصحية(. العدد والن

ع فيها الممرضة الواقي الذكري كجزء من عمل فريق   - YRBSيان الملفات الشخصية(. نتائج الطالب )في المدارس المتوسطة والثانوية بـ)استب CATتوز 

 السنوات الفردية(.

 

من  ٪10تقليل السلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي تعرض الشباب لخطر أكبر من حدوث نتائج صحية ضارة كما يتضح من االنخفاض المستهدف بنسبة  :3الهدف رقم 

 للحد من معدل اإلصابة باألمراض العقلية. %15من حاالت العنف، واالنخفاض المستهدف بنسبة  ٪10المخدرات، واالنخفاض المستهدف بنسبة الطالب الذين يتعاطون 

. (Succeed Bostonوإدارة  SSEالمؤشرات: العدد والنسبة المئوية للمدارس التي يوجد بها اختصاصي تدريب على الوقاية من التنمر. )مسح سجالت منحة 

والملفات الشخصية(. نتائج الطالب )في  SSEالعدد والنسبة المئوية للمدارس الثانوية التي أنشأت تحالفات لمثليي الجنس مباشرة بقيادة الطالب )مسح منحة 

 السنوات الفردية(. - YRBSالمدارس المتوسطة والثانوية بـ

 

؛  ٪15؛ استهداف خفض معدل األمراض المنقولة باالتصال الجنسي بنسبة  ٪10ة البشرية بنسبة استهداف خفض معدالت اإلصابة بفيروس نقص المناع :4الهدف رقم 

 .٪10واستهداف خفض معدالت الحمل بنسبة 

شخصية ؛ سجالت الملفات الالمؤشرات: العدد والنسبة المئوية للثمانية عشر مدرسة ذات أولوية مما لديها معلِّم/موظف منوط بتقديم تثقيفًا عن الصحة الجنسية )مسح 

(. العدد والنسبة المئوية إدارة الصحة والعافية(. العدد والنسبة المئوية للمدارس التي أنشأت فريق توافر الواقي الذكري )سجل تقييم زيارة موقع الخدمات الصحية

ع فيها الممرضة الواقي الذكري كجزء من عمل فريق   .)استبيان الملفات الشخصية( CATللمدارس التي توز 

 

 في معدالت التغيب المزمن. ٪5في معدالت التخرج واالنخفاض بنسبة  ٪10زيادة النجاح األكاديمي كما هو موضِّح في الزيادة المستهدفة بنسبة  :5الهدف رقم 

 المؤشرات: معدالت التخرج والتغيِّب.

 

 ع لتلقي األموال.أخيًرا، إذا تم منح هذه المنحة لعدة مواقع، فيرجى تحديد كيفية اختيار هذه المواق

 غير متاح )على مستوى المنطقة(

 


