
التعليميةالعامةبوسطنمدارسإدارة

السنوي تحديث التوظيف 
مكتب رأس المال البشري من 

البشري المالرأسمكتبرئيسجونيور،تايلورألبرت
البشري المالرأسمكتبلرئيسالمؤقتالنائبكاتشينجنز،رايسيا
البشري المالرأسمكتبفيوالتحليالتالبياناتمديرباروز،جون 

البشري المالرأسمكتبفيبياناتمحللةتين،جيسيكا
واالستراتيجيةالمساواة قسم-والتنوعوالتربيةالتوظيفلمكتباإلداريةالمديرةدالي،سيرون 
المساءلةقسم-والقيادةالمواهبلتطويراإلداريةالمديرةريد،ميجان
األكاديميةالشئون قسم-اإلنجليزيةاللغةمتعلميبرامجوتنفيذتخطيطمديرةجيرمان،دافني



تحقيقالتعليميةالعامةبوسطنمدارسإدارةعلىالقضائي"جاريتي"حكميفرض❑
علمون الم)والموظفينالتدريسهيئةأعضاءبينالعرقيالدمجمنمعينةنسبة

من%10والسودمن%25عنيقلالمماتتكون "(التوجيهيون والمستشارون 
.النسبةهذهعلىوالحفاظ،"األخرى األقليات

السودنمالتوجيهيون والمستشارون المعلمون يتمكنعندمااألمرتنفيذينتهي❑
القوى فيتقليليحدثعندمابحيثاألقدميةمنمستوى بلوغ"مناألخرى واألقليات

ماعية،الجالمفاوضةاتفاقياتفيبهاالمعمولاألقدميةألحكاموفًقا[RIF]العاملة
التوزيعنسبةتظل،%3بنسبةوالموظفينالتدريسهيئةأعضاءأعدادتقللالتي

التقليل،قبلهيكمابعيدحدإلىوالموظفينالتدريسهيئةألعضاءاإلثني/العرقي
".خطًياالموثقالتعليميةاإلدارةمديرلرأيوفًقاوذلك

.(1991األولىالدائرة)90الثانيةالسلسلةالفيدرالية،القضاياموسوعة926بورك،ضدمورجان
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إدارة مدارس 

بوسطن العامة 
التعليمية يفسارًياالقضائي"جاريتي"حكميزالال:أساسيةمعلومات

بوسطنمدينة



المالحظات االفتتاحية
الدراسيالعامفيالبشري المالرأسعناوين
2020-2021

معالتعاون .لغويةقدراتيملكون ممنالمتقدمينتعيينفيأقوى مخرجات
نةالبياناتجمع(OEL)اإلنجليزيةاللغةمتعلميمكتب .الُمحسَّ

تربويينللوالدعمالتواصلوتقديمالموظفيناستبقاءمعدالتزيادةمساهمة
.الموظفينفقدانوتقليلالداخليالتعيينتقويةفيالملونين

التعييناتفيأوعامبوجهسواء،أعوام7منذللتعيينمخرجاتأقوى 
!التعليميةاإلدارةفيالجديدة

التعيين

ةاللغويالقدرات 

اءواالستبقالتوظيف 
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4570*4,564*46794,6754,6724,7404,637إجمالي عدد التربويين

%39.45%38.58%38.80%37.91%36.92%37.35%37.42نسبة التربويين الملونين

" جاريتي"تربويو حكم 
المعلمون والمستشارون )

(التوجيهيون 
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2020-2014تنوع القوى العاملة 

.عامكلفيأكتوبرمناألول:البياناتتحديثتاريخ



تربويو حكم
"جاريتي"

المدرجون 
في موازنات 

المدارس

المدرجون في 
الموازنة 
المركزية

قادة المدارس
إجمالي موظفي 

اإلدارة 
التعليمية

4570=الرقم 8069=الرقم 2061=الرقم 420=الرقم 127=الرقم 10561=الرقم

يشمل مصطلح تربويو حكم 
المعلمون " جاريتي"

.والمستشارون التوجيهيون 

ي التربويون المتجولون مدرجون ف
.المركزيةالموازنة 

2020أكتوبرمناألولحتى:البياناتتاريخ

2021-2020تنوع القوى العاملة في العام الدراسي 
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موظفو مبنى 
"نجبولي"البلدية 



10519869811,111969931944نإجمالي أعداد التربويين الُمعيَّني

%53.6%47.0%45.8%44.4%40.8%42.7%39.9نيننسبة التربويين الملونين الُمعيَّ 

ون المعلم" )جاريتي"تربويو حكم 
(والمستشارون التوجيهيون 
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التعيين

.ماألول من أكتوبر في كل عا: تاريخ تحديث البيانات



4.18%

الخارجيينإجمالي تعيين التربويين 

ملونينالخارجيين النسبة تعيين التربويين 

303294338378338277263

37.3%38.1%34.6%43.9%39.4%36.1%48.3%

4.29%

الخارجيين " جاريتي"تربويو أمر 
المعلمون والمستشارون )

(التوجيهيون 
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فقطالخارجي:التعيين

.اماألول من أكتوبر في كل ع: تاريخ تحديث البيانات



الوظائف الُمستثمر فيها:التعيين المتنوع

نسبة تعيينالتوظيفالمسمى الوظيفي
الملونين

أخرى مرفوضالبيضالالتينيينالسوداآلسيويون 

%(2)01%(2)1%(64.6)31%(29.2)14%(2)1%4897.8المنسق األسري 

00%(22.2)14%(31.8)20%(41.3)26%(4.8)3%6377.8األخصائي االجتماعي

00%(39.1)9%(21.7)5%(39.1)09%2360.9الحراس

%(2.4)1%(4.88)2%(43.9)18%(12.2)5%(34.2)14%(2.4)1%4151.2يمدرب التحول التعليم

0%(10)5%(42)21%(14)7%(32)16%(2)1%5048الممرضات
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:ميةالتعلياإلدارةفيالرسميةاللغات
العربية●
الكانتونيةالصينية●
الماندرينالصينية●
يرديةفالكافالكريولية●
الفرنسية●
الهاييتيةالكريولية●
البرتغالية●
الصومالية●
اإلسبانية●
الفيتنامية●

.عامكلمنتوبرأكمناألولمناعتباًراالتوجيهيين،واالستشاريينالمعلمينتعيينات

التنويع اللغوي في التعيين
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بورك-التراثبرنامج:فيرديةالكاب●

د-(K1)للصفالثنائيةاللغة:فيرديةالكاب● الحًقاُيحدَّ

ماثر-1الصف:الفيتنامية●
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توسانأكاديمية/ماتاهانت-3الصف:الهاييتيةالكريولية●
لوفيرتور

أومانا-7الصف:اإلسبانية●

:2022الدراسيالعامفيجديدةمدرسيةفصولفتح:مناآلننحنأين
:(BEE)الثنائياللغوي التعليماعتماد-1
.aالذينللمعلمين،بخطوةخطوةإرشاديدليلإصدار

يحصلواتىحأخرى،بلغةللطالبتعليميمحتوى ُيدر ِّسون 
.االعتمادعلى

.bقدراتتقويةأجلمنبوسطنكليةمعشراكةإقامة
ستيفاءالوأيًضااللغة،الثنائيالمعلمينلدىالتدريس

لثنائيااللغوي التعليماعتمادعلىللحصولالمتطلبات
(BEE).

/التوظيف:(LOOK)ألطفالنااللغويةالفرصقانون -2
التنوعتحقيقعملمجموعة

.aإتمامأجلمنالمصلحةأصحابمنمجموعةمقابلة
نالموظفيأعدادلزيادةالعملتقويةكيفيةتقرير

لغوًياالمتنوعينالتعليميين
،(OHC)البشري المالرأسمكتب:معبالتشاركالعملتنفيذجاء

ةوالتربيالتوظيفومكتب،(OEL)اإلنجليزيةاللغةمتعلميومكتب
(RCD)والتنوع

اللغوي التنوعأجلمنالتعيين:(LOOK)ألطفالنااللغويةالفرصقانون 



521369445396360361275إجمالي أعداد التربويين الخارجين

%43.6%42.7%39.4%33.6%43.4%39.0%42.2ننسبة التربويين الملونين الخارجي

" جاريتي"تربويو حكم 
المعلمون والمستشارون )

(التوجيهيون 
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الموظفون الخارجون 

.امعكلفيأكتوبرمناألول:البياناتتحديثتاريخ
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االستبقاء ال يقل أهمية عن التوظيف
الخروجمقابالت
مقابلةعمليةأولالتعليميةاإلدارةأكملت،2020-2019الدراسيالعامفي●

ملوش-التعليميةاإلدارةغادرواالذينالملونينالتربويينلجميعشاملةخروج
ينوالموظفالمركزيبالمكتبالعاملينوالموظفينالملونينالمدارسقادةذلك

.المدارسفيالعاملين
عةالنتائججميعوتُستخدم● فيقاءاالستبلخدماتبرامجناتزويدفيالُمجمَّ

.بالمعلومات2021-2020الدراسيالعام

عدد التربويين الذين 
أكملوا البرنامج من 

97إجمالي 

عدد التربويين 
ين والالتينيالسود 

لـ من اواآلسيويين 
الذين أكملوا 80

البرنامج

ن عدد التربويي
الذين حصلوا
على االعتماد

عدد التربويين السود 
ين والالتينيين واآلسيوي

الذين حصلوا 48من الـ 
على االعتماد

80/9767/8048/8038/48

82%84%60%79%

(MTEL)برامج دعم االستعداد الختبار اعتماد التربويين بوالية ماساتشوستس 
2020يناير -2019يوليو 

نالملونيمنتربوًيا38(MTEL)برامجساعدت
االعتمادعلىالحصولفي
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(3)"الذاتيللنمو"التعليميةاإلدارةبرامج

التدريسمهنةمزاولةفيالراغبون الطالب
انطلق-التدريسمهنةمزاولةفيالراغبينللطالبالتعليميةاإلدارةبرنامج●

16-7الصفوفطالبليشملوامتد-2020أكتوبرفي
فياألولالعامطالب(6)الثانوية،المرحلةطالب(18):الحاليةالمجموعة●

(16)الجامعة،
الجامعةفيالثالثالعامطالب(3)الجامعة،فيالثانيالعامطالب

لكلياتاطالبوشبكةالشبابمشروع،المدينةسنةريجيس،كلية:الشركاء●
(HBCU)تاريخًياالسوداءوالجامعات

برنامجمنحةدوالرآالف10مبلغ(DESE)والثانوي االبتدائيالتعليمإدارةمنح●
.الدراسيالمنهجتصميمإلعادةدوالر47,500+(CTE)والفنيالمهنيالتعليم

التدريسمهنةنحوالمتسارعالمجتمعبرنامج
ملونون متقدمون 97%●
مهنيون مساعدون (83%)30/36●
العلوم/الرياضياتفيإناثمتقدمون (87.5%)7/8●
(MIT)جياللتكنولو ماساتشوستسمعهدفيالتدريسمختبراتنظم:جديدشريك●

برنامج الزمالة للمعلمين في اإلدارة التعليمية
2021في يونيو مجموعة جديدةدخول ●
الية التي هي اإلدارة التعليمية الوحيدة في الو إدارة مدارس بوسطن العامة التعليمية●

واالعتماد ( ESL)تستطيع إصدار اعتماد تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية 
المبدئي لإلعاقات المتوسطة

مساراتنا وشراكاتنا مصادر مهمة لتوظيف التربويين الملونين وتعيينهم وتطويرهم

(6)شركائنا من الجامعات  يل البرامج الشريكة إلعداد وتأه
(3)المعلمين 

:النتائج
:الملونينمنتربوي 36
من14أفريقية،أصولمنتربوي 17

آسيويةأصولمن5والتينية،أصول
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http://www.typp.org/
https://tsl.mit.edu/


القوى عتنويمبادراتلدعم"باوبوست"ومنظمة"إيدفيستورز"منظمةمثلالشركاءاستثماراتمناالستفادةمواصلة●
المركزي المكتبمبادراتأوالمدرسيةالمبادراتسواء-التعليميةاإلدارةفيالعاملة

المدارسقادةمجموعةتنويعأجلمنالتوظيفومبادراتالجديدةالقيادةمساراتمناالستفادة●
التنوععلىتركزالتيالمدرسيةالمبادراتعنالمساءلةاستمرار●

علىتركزمتعمدتوظيفإستراتيجيةإعداد:التعليميةلإلدارةالتابعةللتوظيفاالستشاريةالمجالس(إنشاءإعادة)إنشاء●
.المجتمعوأفرادالتعليميةاإلدارةموظفيومشاركةجذب

والمجلس،(HBCU)تاريخًياالسوداءوالجامعاتللكلياتللتوظيفاالستشاري المجلسإنشاءإعادة○
اآلسيويينلتوظيفاالستشاري والمجلسالالتينيين،لتوظيفاالستشاري 

التعليميةلإلدارةالتابعالسمعوضعافالصملتوظيفاالستشاري المجلسإنشاء○
(MTEL)العتمادواالستعدادعالواتاعتماد-المتنوعالتوظيف(DESE)إدارةمنحتدعم●

16-7وفالصفطالبليشملالتدريسمهنةمزاولةفيالراغبينللطالبالتعليميةاإلدارةبرنامجوتمديددعم
تحسين/المعلوماتتقديمفي2020-2019الدراسيالعامفيالملونينللتربويينالخروجمقابالتنتائجاستخدام●

2021-2020الدراسيالعامفياالستبقاءخدماتبرامج

التوظيفومكتب،(OEL)اإلنجليزيةاللغةمتعلميومكتب،(OHC)البشري المالرأسمكتببينالتعاون تقوية●
لغوًياالمتنوعينالمتقدمينتعيينزيادةبهدف(RCD)والتنوعوالتربية

التعليميةاإلدارةلموظفياللغويةالقدراتوتتبعلتقييملوحةإعداد●
مةالبرامجفييعملون الذين اإلنجليزيةاللغةلمتعلميالُمقدَّ

ةالتعليمياإلدارةفيحالًياالعامليناللغةثنائييالموظفيناستبقاءدعمنحواالستثماراتتوجيه●

2021-2020التطلع نحو العام الدراسي 

التعيين

اءواالستبقالتوظيف 

ةالقدرات اللغوي
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ملحق
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اللغوي التنوع

التعيينات 
الجديدة

4اإلسبانية

1الفارسية

8ال يوجد

من مؤقت إلى دائم

4اإلسبانية

الكريولية الكاف 
1فيردية

2ال يوجد

من مؤقت إلى 
دائم

13= الرقم  20= الرقم اإلجمالي 

قادة المدارس الجدد في العام 
2021-2020الدراسي 

التعيينات 
الجديدة

15.38%

23.08%

7.69%

53.84%

28.57%

42.86%

14.29%
14.29%

7= الرقم 

جميع قادة 
المدارس

تعيين قادة المدارس
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:"قاعدة"لبناءالتعليميةاإلدارةمديرةرؤيةمعمتوافقةجديدةبرامج

:التعليميةاإلدارةمعبالتعاون (PSI)سيزربيرونىمعهدمجموعة
/لمدرسةامديرمساعدإلىمعلمقائدمنالفردانتقالمسارإعدادتدعممشترًكاتصميًماُمصمَّمةمجموعة-

.المدرسةمدير
.اللغاتمتعدديمن%66والالتينيينمن%33الملونين،منقادة100%-

الخارقةللقيادةالتعليميةاإلدارةأسس/"ليدرزنيو"برنامج
.المدرسةمديرمنصبنحوالمدرسةمديرمساعدمنصبفيحالًيابالعاملين"لالرتقاء"ُمصمَّم-
.حالًياوإثنًياوعرقًيالغوًيامتنوعينمتقدمينتوظيف-

بوسطنكليةللقيادة،لينشأكاديمية:الموجودالزمالةبرنامج
منصبلشغلطامحينملونينقادة%85لمناصب،حالًياشاغلينملونينقادة100%-

2021-2020برامج مسارات قادة المدارس في العام الدراسي 
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الهيكل التنظيمي الجديد
(RCD)لمكتب التوظيف والتربية والتنوع 
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المساواة فجواتقسمإلىالتعليميةاإلدارةمديرةلمكتبالتابعالبشري المالرأسمكتبمن(RCD)والتنوعوالتربيةالتوظيفمكتبفريقانتقل،2020يوليو1مناعتباًرا
.والفرصواإلستراتيجية

.المركزيةالمكاتبيفوالتعيينالتوظيفلمديري اإلستراتيجيالمتنوعالتعييندعمعلىالتحديدوجهعلىالعمللتشمل(RCD)والتنوعوالتربيةالتوظيفمكتبمسئولياتوتوسعت

:التعاون بدء:الجاريةاألعمال

اإلثنيةالدراساتاألكاديميةالشئون ●
الخاصالتعليممكتب●

لشئون التعليميةاإلدارةمديرمساعدلمنصبواالختيارالبحثعمليةقيادة:واإلستراتيجيةالمساواة
الفرصفجوات

األسري المنسق:المشاركة●
والتغذيةالغذاءخدمات:العمليات●

:األعمال المكتملة

الترحيب-(OEL)اإلنجليزيةاللغةمتعلميلشئون التعليميةاإلدارةمديرمساعدلمنصبواالختيارالبحثعمليةوإتمامإدارة-اإلنجليزيةاللغةمتعلميمكتباألكاديميةالشئون ●
جونسون روميروسيلفيا/بالسيدة

اإلعالميالسكرتيرونائباإلعالميالسكرتير:التواصل●
بالمدارساالجتماعيون األخصائيون :المساءلة●
الممرضات:الصحيةالخدمات:المساءلة●


