
لجنة مدیرة اإلدارة التعلیمیة:
تخطیط تمویل اإلغاثة الفیدرالیة

13 مایو 2021

 العودة | التعافي | إعادة التخیل 
 (BPS) استناًدا إلى الخطة اإلستراتیجیة الھادفة إلى خدمة المجتمع، ستستثمر اإلدارة التعلیمیة
أموال اإلغاثة الفیدرالیة المدفوعة دفعة واحدة من صندوق (ESSER) للعودة جیًدا والتعافي بقوة 

وإعادة تخیل ما ھو ممكن لطالبنا



جدول األعمال

.I(35 دقیقة) ترحیب ومقدمة

.II(50 دقیقة) عرض حواجز الحمایة لمناقشتھا

.III(5 دقائق) الخطوات التالیة

.IV (6:30 مساًء حتى) تعلیقات وأراء الجمھور العام

1- مقدمة

  

3- الخطوات التالیة

  

4- تعلیقات وأراء الجمھور العام

  

2- حواجز الحمایة

  



.I(30 دقیقة) مقدمة

.A ترحیب مدیرة اإلدارة التعلیمیة بالجمیع ودور اللجنة
.B مقدمات

.Cالقواعد والعملیات واالتفاقیات
.D ھي أساس عملنا (BPS) الخطة اإلستراتیجیة لإلدارة التعلیمیة

1- مقدمة

  

3- الخطوات التالیة

  

4- تعلیقات وأراء الجمھور العام

  

2- حواجز الحمایة

  



*(BPS) اتفاقیاتنا المشتركة في الخطة اإلستراتیجیة لإلدارة التعلیمیة

*ُمشتقة من جولة مدیرة اإلدارة التعلیمیة الـ 100 یوم لالستماع للمجتمع التي انعقدت في مایو-خریف 2019



2- 4 حواجز حمایة 

.Aمقدمة عن التمویل الفیدرالي البالغ 400 ملیون دوالر على مدار 3 أعوام
.Bنحن نقدم 4 حواجز أمان لتوجیھ وإرشاد ھذا العمل

.C 2 من حواجز األمان البالغة 4 في مرحلة اإلعداد، وسیتم تحسینھما من خالل عملیة المشاركة مع اللجنة وفرق
العمل التابعة لإلدارة التعلیمیة (BPS) واألسر والطالب والمجتمعات المدرسیة والشركاء.

1- مقدمة

  

3- الخطوات التالیة

  

4- تعلیقات وأراء الجمھور العام

  

2- حواجز الحمایة

  



400 ملیون دوالر

م اإلدارة التعلیمیة طلًبا للحصول على حوالي 400 ملیون دوالر من قانون المساعدات واإلغاثة واألمن  ُتقدِّ
االقتصادي لمواجھة فیروس كورونا (CARES) وصندوق اإلغاثة في حاالت الطوارئ للمدارس االبتدائیة 

والثانویة (ESSER) على مدار األعوام الثالثة المقبلة.

وصف تمویل اإلغاثة الفیدرالي



التخطیط والتدبر والتأقلم على مدار األعوام ضمان مشاركة المجتمعات المدرسیة 
الثالثة

تخطیط االستدامة ابتداًء من العام األول  ربط خطط المدارس واإلدارة التعلیمیة ببعضھا 
ربًطا صریًحا إلحداث تغییر مؤثر

نحن نخطط لتوفیر التمویل على مدار ثالثة أعوام



حاجز الحمایة 1 
إرشادات إدارة مدارس بوسطن العامة التعلیمیة:

الخطة اإلستراتیجیة لإلدارة التعلیمیة (BPS) ھي أساسنا●
% لتكالیف العودة والتعافي المخصصة مثل التعلم عن ُبعد والخدمات ●

التعویضیة
% لالبتكار●
% للمساءلة وزیادة اإلنصاف والتأثیر●
% لضمان دعم البنیة التحتیة لإلدارة التعلیمیة (BPS) االحتیاجات الحالیة●

اإلرشادات الفیدرالیة وإرشادات الوالیة

%20 یجب إنفاقھا على التعافي (المدرسة الصیفیة، إلخ)●
أكثر من 10,000 دوالر یجب إنفاقھا على الصحة العقلیة●
یجب أن تدعم االستثمارات الرأسمالیة العودة والتعافي األكادیمي، ولكن ●

الموافقة المسبقة ضروریة
ال یمكن استخدام األموال في دفع رواتب الموظفین التنفیذیین أو في الدفع ●

للنقابات/الجمعیات
یمكننا االستثمار في األنشطة الُمصنَّفة ضمن األبواب ●

األول/الثاني/الثالث/الرابع

حاجز الحمایة 2 



●%X :عة مركزًیا على مستوى اإلدارة التعلیمیة االستثمارات اإلستراتیجیة الُموزَّ
سیعتمد توزیع المخصصات على أھداف الخطة اإلستراتیجیة لإلدارة التعلیمیة (BPS) في مرحلة تنفیذ العودة والتعافي وإعادة التخیل. وستضمن المتابعة ربع السنویة 

التنفیذ والتأثیر والشفافیة. 

●%X :االستثمارات المرتبطة بالخطة المدرسیة
ستعتمد االستثمارات المباشرة في المدارس على صیغ معینة، وستحددھا الخطط المدرسیة عالیة الجودة، ومشاركة المجتمع المدرسي بما یشمل لقاءات اإلنصاف 

المدرسیة، وعملیة إعداد موازنة تعاونیة لضمان تحقیق اإلنصاف األكادیمي وتوفیر أشكال الدعم األخرى للطالب. 

●%X :استثمارات االبتكار اإلقلیمي والمدرسي
سیعزز االبتكار تكرار أفضل الممارسات والممارسات التي تدعم "إعادة تخیل" التعلیم ودعم الطالب بطرق موثوقة تستند إلى أدلة، وتوسیع نطاق تلك الممارسات. 

●%X :استثمارات الشراكة المجتمعیة
ستعزز منح الشراكة اإلقلیمیة والمدرسیة النھج المجتمعیة التي تخدم الطالب واألسرة من أجل توفیر نظام بیئي للرعایة لصالح الشباب والبالغین الذین یرعون تطورھم. 

ن الحًقا): المخصصات حاجز الحمایة 3 (ُیحسَّ



مسارات عالیة الجودة 
 

من الطفولة إلى الوظیفة

اإلدماج 
البیئات األقل تقییًدا الزائدة

التعلم المتعدد اللغات 
ممارسات مبتكرة لمتعلمي 

(ELL) اللغة اإلنجلیزیة

الوصول العادل
للفرص واإلثراء

المجتمع 
االستثمار في األطفال واألسر

البیئات المدرسیة
خطة اإلدارة التعلیمیة لبناء المدارس 

وما بعدھا

الجوھر القوي

حاجز الحمایة 4 
ن الحًقا):  (ُیحسَّ
مجاالت التركیز

دعم الطالب للنجاح داخل الفصل 
المدرسي والمدرسة وخارجھما

إعداد محتوى عالي الجودة للمناھج 
الدراسیة من أجل دعم التمیز في مواد 
القراءة والكتابة والریاضیات والعلوم 

ومواد التدریس والتعلم األخرى

توفیر المعلمین والقادة والموظفین، الذین 
یعبرون عن تنوع طالبنا ویملكون 
القدرات والمعرفة واألدوات لدعم جمیع 

الطالب



كیف قمنا بإعداد مجاالت التركیز: الجدول الزمني للمشاركة 

100 یوم من الجوالت أدت إلى وضع 1.
الخطة اإلستراتیجیة

المشاركة المجتمعیة المتواصلة في خطة إعادة بناء المدارس 4.
(BuildBPS) وفي برنامج فصل األعمال المتقدمة (AWC) تستمر في 

كشف التفاوتات

أدت الجائحة إلى ظھور الحاجة إلى تحدید األولویات 2.
واالستجابة الحتیاجات الطالب الفوریة

100 یوم من اجتماعات إعادة الفتح أدت إلى 3.العودة التعافي + إعادة التخیل5.
وضع خطة إعادة الفتح

مایو 2019 خریف 2019 مایو 2020 أغسطس 2020 مایو 2021

https://www.bostonpublicschools.org/Page/8648


كیف قمنا بإعداد مجاالت التركیز: تعلیقات وآراء المدارس والمجتمع 



كیف قمنا بإعداد مجاالت التركیز: استخدام القیادة للتعلیقات واآلراء 



دة معظم احتیاجات العودة ُمحدَّ

دة في خطة اإلدارة●  احتیاجات العودة ُمحدَّ
التعلیمیة (BPS) إلعادة فتح المدارس الُمنقَّحة 

لة في مایو-أغسطس 2020: والُمعدَّ
33 لقاء مع أعضاء المجتمع○
+4,000 صاحب مصلحة○
10 لغات مختلفة○
9 اجتماعات مع قادة المدارس ○

والمكتب المركزي وموظفین آخرین

دة العدید من احتیاجات التعافي ُمحدَّ

دة في خطة اإلدارة●  احتیاجات التعافي ُمحدَّ
التعلیمیة (BPS) إلعادة فتح المدارس الُمنقَّحة 

لة في مایو-أغسطس 2020. والُمعدَّ

ورة جزء من إعادة التخیل ُمتصَّ

جولة الـ 100 لمدیرة اإلدارة التعلیمیة في مایو-●

 خریف 2019 أدت إلى إعداد الخطة

اإلستراتیجیة. 

د الحًقا: كیف یمكننا استغالل ھذه الفرصة لننشئ من  ُیحدَّ
د الحًقا: ماذا الذي یمكننا فعلھ للعودة عودة أفضل مما خططنا؟جدید النظام الذي نحتاج إلى بنائھ؟ ُیحدَّ

د الحًقا: ماذا الذي یمكننا فعلھ للتعافي بطرق تعوض  ُیحدَّ
الخسائر الناجمة عن الجائحة وتعالج التحدیات المستمرة؟

العودة  التعافي إعادة التخیل

األعمال الجاریة: تحسین مجاالت التركیز بالتعاون مع مجتمعاتنا

https://www.bostonpublicschools.org/Page/8260
https://www.bostonpublicschools.org/Page/8260
https://www.bostonpublicschools.org/Page/8260
https://www.bostonpublicschools.org/Page/8260
https://www.bostonpublicschools.org/strategicplan
https://www.bostonpublicschools.org/strategicplan
https://www.bostonpublicschools.org/strategicplan


نحن نرید أن نسمع آرائك!

● https://www.bostonpublicschools.org/Page/8648 :انضم إلینا في المحادثة المتوفرة على الرابط التالي

https://www.bostonpublicschools.org/Page/8648


1- مقدمة

  

3- الخطوات التالیة

  

4- تعلیقات وأراء الجمھور العام

  

2- حواجز الحمایة

  

4- تعلیقات وأراء الجمھور العام 


