
1االلتزام:2021الماليالعامموازنة
التعليم-(OAG)واإلنجازاتالفرصفيالفجواتإزالة

اإلنجليزيةاللغةومتعلميالخاص

التعليميةالعامةبوسطنمدارسإدارة

التعليميةاإلدارةمديرةكاسيليوس،بريندا.د
الماليالمديركودر،ناثان
الماليالمديرنائببلوم،ديفيد



دارة يملك كل طفل، في كل فصل، بكل مدرسة من المدارس التابعة إل
صة مدارس بوسطن العامة التعليمية، الحق في الحصول على الفر 

ق والتعبير نفسها التي تمكنه من بلوغ أعلى مستويات النجاح والتفو
.عما بداخله من عظمة ورفعة، مثله مثل أي شخص آخر

سياسة إدارة مدارس بوسطن العامة التعليمية لسد الفجوات في الفرص واإلنجازات



الطالب
مليون 9

دوالر

المعلمون 
مليون 12

دوالر

المحتوى 
مليون 15

دوالر

استخدامبللطالبالمقدمةالتعليميةالعمليةبمستوى االرتقاء
يميةتعلبيئاتوتوفيرالجودةعاليةومواردتعليميةمواد

.محسنة

وإبداءالتدريبخاللمنالمعلمينمهاراتمستوى زيادة
اليةعمناهجوإعدادمتواصلةبصورةوالتعليقاتالمالحظات

.الجودة

لربطمالدعمنالمزيدوتوفيرالطالبلنجاحقويةأسسوضع
.والمعلوماتبالموارداألسر



Boston Public Schools4
ةالماليالمخصصاتفيدوالرمليون 80قدرهازيادةنتوقعنحن
العامموازنةمقترحفيالتعليميةالعامةبوسطنمدارسإلدارة
.والش/السيدالمدينة،عمدةمنالمقدم،2021المالي

دماتخفيأوالمدارسميزانياتفيجديدةمباشرةاستثمارات
لتكلفةافيالقياسيةالزيادةتفوق الموازنةفيمدرجةالمدارس

.بكثير

الخدماتشمليبماالتكلفة،فيالقياسيةالزياداتتقديراتقيمة
تحادالجديدةوعملياتعقودوتكلفةالحاليينللطالبالمقدمة

.(BTU)بوسطنبمدينةالمعلمين

طنبوسمدارسإلدارةالعامللصندوق المقترحةالموازنةقيمة
.2021الماليالعامفيالتعليميةالعامة

نظرة عامة على مقترح
موازنة العام المالي 

2021

مليون 80
دوالر

مليون 36
دوالر

مليار 1.3
دوالر

مليون 44
دوالر

ةإدارة مدارس بوسطن العامة التعليمي



ةالمدخالت المتعددة المكونة لخطتنا المتسقة للمضي قدًما باإلدارة التعليمي

راك جولة مديرة اإلدارة التعليمية إلش
المجتمع

جيةالتعليقات على الخطة اإلستراتي
يوًما لسماع آراء 30تخصيص )

(الجمهور العام

مراجعة إدارة التعليم االبتدائي 
التابعة لإلدارة ( DESE)والثانوي 

التعليمية

الخطة 
اإلستراتيجية

موازنة العام 
2021المالي 

ر وااللتزام بتوفي
مليون دوالر100

3على مدار 
أعوام

الخطة التشغيلية 
لإلدارة التعليمية
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في إزالة الفجوات: 1االلتزام 
الفرص واإلنجازات

2االلتزام 
تسريع
التعلم

سماع كل: 3االلتزام 
األصوات

4االلتزام 
الفرصزيادة

5االلتزام 
غرس بذور

الثقة
6االلتزام 

تفعيل الشراكات

عموالموازناتوالخططالسياساتتوافق:1-1
(OAG)سياسة

يةتلبمنلتتمكنالمدارسجميعتمويل:1-4القراراتخاذعمليةفيالشبابإشراك:1-3الثانويةالمرحلةتصميمإعادة:2-1
االحتياجاتذوي للطالبالفريدةاالحتياجات

الخاصة

علىوالحفاظودعمهمموظفينتعيين:5-1
اظاالحتفأجلمنالحواجزوإزالةبينهمالتنوع

الملونينبالموظفين

يةعالالمدرسياليومخارجبرامجتوفير:6-1
الطالبلجميعالجودة

لىعالقراراتخاذعمليةفياآلباءإشراك:2-3شاملةتعلمفرصتوفير:2-2العاملةالقوى تنويع:1-2
التعليميةاإلدارةمستوى 

واردالملتوزيعالتمويلأساليبتحسين:4-2
عادالً توزيعًا

لضمانالمركزي المكتبهيكلةإعادة:5-2
واألسرةلألطفالصديقةخدماتتوفير

ةالمعنيالمنظماتمعشراكةفيالدخول:6-2
المهاراتوتطويربالشباب

الدراسيةالمناهجفيالتحيزمراجعة:1-3

(EL)اإلنجليزيةاللغةمتعلميدعم:1-4
(LOOK)ألطفالنااللغويةالفرصوقانون 

اليةالليبر للفنون شاملتعليمتوفير:2-3
واللغاتوالكتابة،والقراءةوالعلوم،اآلداب،)

صحي،الوالتثقيفالبدنية،والتربيةالعالمية،
(وجياوالتكنولالقوى،وألعابالمدنية،والتربية

لتحسيناألسرمعشراكةفيالدخول:3-3
الطالبوتعلمالمدارس

ميةالتنظيالفعاليةتحقيقعبرالتميز:4-3
الدعموخدماتاألكاديميةالخدماتوتحديد

التأسيسية

مساءلةومساءلتهمالمدارسقادةدعم:5-3
وياولغثقافياالمستدامةالممارساتحولشاملة

(CLSP)،وقيادةاألداء،عاليةوالمدارس
المعلمين

لدعمالمنظماتمعشراكةفيالدخول:6-3
جيلوالتسالجامعية،للمرحلةواالستعدادالطالب،
للمرحلةالمبكراالستعدادوبرامجالمزدوج،
بالمدارسالدراسياليومخاللالجامعية ولغوياثقافياالمستدامةالممارسات:1-5

(CLSP)العرقيةوالدراسات

على-(OAG)سياسةتنفيذمراقبة:1-6
المركزي المستوى وعلىالمدارسمستوى 

راءواآلالتعليقاتجمعونظموسائلزيادة:4-3العالميةالحضانةبرامجتنفيذ:2-4
المركزي المكتبإلىاألسرمن

لبناءالتعليميةاإلدارةخطةتنفيذ:4-4
Build)المدارس BPS)مساراتتوفيرلضمان
المدارسبينلالنتقالعادلةوروابط

صبحتبحيثالتعليميةباإلدارةاالرتقاء:5-4
فيهالعملوالموظفون المعلون يرغبمكاًنا

اةوالحيالجامعةبالمرحلةالطالبتوعية:6-4
المهنية

قواعدلمدونةالمتكافئغيرالتنفيذ:1-7
السلوك

قةومتسصارمةتعليميةتجاربتوفير:2-5
االبتدائيةللمرحلة

واألسروالموظفينالمعلمينإشراك:3-5
المدرسةمجلسفيوالطالب

النقل:المركزي المكتبعملياتتجديد:5-5الشركاءمعالمركزي المكتبتعاون :4-5
التغذيةوخدماتوالتسجيل

ةعمليفيالرئيسيينالشركاءإشراك:6-5
مدارعلىالمتكاملةالخدماتلتعزيزالقراراتخاذ
العام

المساهمةواالجتماعيةالصحيةالعوامل:1-8
الفرصفجواتفي

ولفصتوفير-المزمنالتغيبتقليل:2-6
وجذابةمبهجةمدرسية

ةالخاصاإلشراكمعاييرتنفيذمشاركة:3-6
العامالجمهورمعالتعليميةباإلدارة

كثرألالالسلكياإلنترنتخدماتتوفير:4-6
حنصبحتىاحتياًجا،التعليميةاإلدارةأسر

.البعضببعضنامتصلينجميعًا

أدواتباستخداموالمساءلةالشفافيةزيادة:5-6
.ريروالتقاالمعلوماتولوحاتالجديدةالبيانات

العامارمدعلىتُقدمفرصوتنفيذتصميم:6-6
.للفرصتعزيزًاالشركاءمع

اذاتخعمليةفيوالمجتمعاألسرإشراك:7-3وداعمةآمنةتعلممساحاتتوفير:7-2األداءمنخفضةالمدارسدعم:1-9
النصية،الوسائلاستخدامعبر:القرار

.االتواالتصالرأي،واستطالعاتواإللكترونية، الخاصةاالحتياجاتذوي الطالبدعم:1-10
التكافؤعدم/الدمج/

علىالمهنيللتطويرشاملةخطة:2-8
التعليميةاإلدارةمستوى 

لسدديةالفر التكنولوجيةالوسائلتوفير:1-11
يميةالتعلاإلدارةلطالببُعدعنالتعلمفجوات

.12إلى3منالصفوففي

دارمعلىبعدعنللتعلمفرصتوفير:2-9
فرصيروتوفالمكتسبةالمهاراتفقدانلمنعالعام

.التعلملتسريع

التزامات وأولويات الخطة اإلستراتيجية

6



نبوسطمدارسإدارةفيالمتخرجينالطالباستعداد:األولالمحوري الهدف
التعليميةالعامة
.والحياةالمهنيةوالحياةالجامعةالمرحلةفيللنجاح

أوالجنسأواإلثنيةاألصولأوالعرق عنالنظربغض-طالبكليستحق"
االجتماعيالوضعأوالمواطنةحالةأوالدينأوالجنسيالتوجهأواإلعاقة

صلةاتوذممتازة،وفرصتعليمعلىالحصول-البريديالرمزأواالقتصادي
تخدم.طلعاتهوتأحالمهكلتحقيقفيتساعدهواللغوي،الثقافيالمستويينعلى

جتماعيةاالبالحواجزتأثرواالذينللغاية،الموهوبينالطالبالتعليميةاإلدارة
".وخارجهاالمدرسةداخلوالعنصريةوالنظامية

التعليميةلإلدارةاإلستراتيجيةالخطة-

7 إدارة مدارس بوسطن العامة التعليمية

:1االلتزام 
إزالة الفجوات في الفرص 

(OAG)واإلنجازات 

متميزةنتائجالطالبتحقيق



في إزالة الفجوات: 1االلتزام 
الفرص واإلنجازات

2االلتزام 
تسريع
التعلم

سماع كل: 3االلتزام 
األصوات

4االلتزام 
الفرصزيادة

5االلتزام 
غرس بذور

الثقة
6االلتزام 

تفعيل الشراكات

عموالموازناتوالخططالسياساتتوافق:1-1
(OAG)سياسة

يةتلبمنلتتمكنالمدارسجميعتمويل:1-4القراراتخاذعمليةفيالشبابإشراك:1-3الثانويةالمرحلةتصميمإعادة:2-1
االحتياجاتذوي للطالبالفريدةاالحتياجات

الخاصة

علىوالحفاظودعمهمموظفينتعيين:5-1
اظاالحتفأجلمنالحواجزوإزالةبينهمالتنوع

الملونينبالموظفين

يةعالالمدرسياليومخارجبرامجتوفير:6-1
الطالبلجميعالجودة

لىعالقراراتخاذعمليةفياآلباءإشراك:2-3شاملةتعلمفرصتوفير:2-2العاملةالقوى تنويع:1-2
التعليميةاإلدارةمستوى 

واردالملتوزيعالتمويلأساليبتحسين:4-2
عادالً توزيعًا

لضمانالمركزي المكتبهيكلةإعادة:5-2
واألسرةلألطفالصديقةخدماتتوفير

ةالمعنيالمنظماتمعشراكةفيالدخول:6-2
المهاراتوتطويربالشباب

الدراسيةالمناهجفيالتحيزمراجعة:1-3

(EL)اإلنجليزيةاللغةمتعلميدعم:1-4
(LOOK)ألطفالنااللغويةالفرصوقانون 

اليةالليبر للفنون شاملتعليمتوفير:2-3
واللغاتوالكتابة،والقراءةوالعلوم،اآلداب،)

صحي،الوالتثقيفالبدنية،والتربيةالعالمية،
(وجياوالتكنولالقوى،وألعابالمدنية،والتربية

لتحسيناألسرمعشراكةفيالدخول:3-3
الطالبوتعلمالمدارس

ميةالتنظيالفعاليةتحقيقعبرالتميز:4-3
الدعموخدماتاألكاديميةالخدماتوتحديد

التأسيسية

مساءلةومساءلتهمالمدارسقادةدعم:5-3
وياولغثقافياالمستدامةالممارساتحولشاملة

(CLSP)،وقيادةاألداء،عاليةوالمدارس
المعلمين

لدعمالمنظماتمعشراكةفيالدخول:6-3
جيلوالتسالجامعية،للمرحلةواالستعدادالطالب،
للمرحلةالمبكراالستعدادوبرامجالمزدوج،
بالمدارسالدراسياليومخاللالجامعية ولغوياثقافياالمستدامةالممارسات:1-5

(CLSP)العرقيةوالدراسات

على-(OAG)سياسةتنفيذمراقبة:1-6
المركزي المستوى وعلىالمدارسمستوى 

راءواآلالتعليقاتجمعونظموسائلزيادة:4-3العالميةالحضانةبرامجتنفيذ:2-4
المركزي المكتبإلىاألسرمن

لبناءالتعليميةاإلدارةخطةتنفيذ:4-4
Build)المدارس BPS)مساراتتوفيرلضمان
المدارسبينلالنتقالعادلةوروابط

صبحتبحيثالتعليميةباإلدارةاالرتقاء:5-4
فيهالعملوالموظفون المعلون يرغبمكاًنا

اةوالحيالجامعةبالمرحلةالطالبتوعية:6-4
المهنية

قواعدلمدونةالمتكافئغيرالتنفيذ:1-7
السلوك

قةومتسصارمةتعليميةتجاربتوفير:2-5
االبتدائيةللمرحلة

واألسروالموظفينالمعلمينإشراك:3-5
المدرسةمجلسفيوالطالب

النقل:المركزي المكتبعملياتتجديد:5-5الشركاءمعالمركزي المكتبتعاون :4-5
التغذيةوخدماتوالتسجيل

ةعمليفيالرئيسيينالشركاءإشراك:6-5
مدارعلىالمتكاملةالخدماتلتعزيزالقراراتخاذ
العام

المساهمةواالجتماعيةالصحيةالعوامل:1-8
الفرصفجواتفي

ولفصتوفير-المزمنالتغيبتقليل:2-6
وجذابةمبهجةمدرسية

ةالخاصاإلشراكمعاييرتنفيذمشاركة:3-6
العامالجمهورمعالتعليميةباإلدارة

كثرألالالسلكياإلنترنتخدماتتوفير:4-6
حنصبحتىاحتياًجا،التعليميةاإلدارةأسر

.البعضببعضنامتصلينجميعًا

أدواتباستخداموالمساءلةالشفافيةزيادة:5-6
.ريروالتقاالمعلوماتولوحاتالجديدةالبيانات

العامارمدعلىتُقدمفرصوتنفيذتصميم:6-6
.للفرصتعزيزًاالشركاءمع

اذاتخعمليةفيوالمجتمعاألسرإشراك:7-3وداعمةآمنةتعلممساحاتتوفير:7-2األداءمنخفضةالمدارسدعم:1-9
النصية،الوسائلاستخدامعبر:القرار

.االتواالتصالرأي،واستطالعاتواإللكترونية، الخاصةاالحتياجاتذوي الطالبدعم:1-10
التكافؤعدم/الدمج/

علىالمهنيللتطويرشاملةخطة:2-8
التعليميةاإلدارةمستوى 

لسدديةالفر التكنولوجيةالوسائلتوفير:1-11
يميةالتعلاإلدارةلطالببُعدعنالتعلمفجوات

.12إلى3منالصفوففي

دارمعلىبعدعنللتعلمفرصتوفير:2-9
فرصيروتوفالمكتسبةالمهاراتفقدانلمنعالعام

.التعلملتسريع

التزامات وأولويات الخطة اإلستراتيجية
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برامج ووسائل 
ية دعم تعليمية عال

الجودة

تقييم الطالب 
الجدد وتقديم 
االستشارات لهم

ية الترجمة التحرير 
والفورية

اإلنصاف 
والمساءلة 

(االمتثال)

إشراك أسر 
ومجتمعات متعلمي
اللغة اإلنجليزية

تطبيقخاللمناإلنجليزيةاللغةلمتعلميالدعموسائلتوفير:4األولوية،1االلتزام
/غويةاللالثنائيةتعززالتيالبرامجلتوسيع(LOOK)ألطفالنااللغويةالفرصقانون 
يشملبمااللغوي،التعدد
.يالثقافالتراثوبرامجالثنائيةاللغويةوالبرامجاللغة،الثنائيالتعليم



2020مايومناألولحتى:البياناتتاريخ



(ESL)ثانيةكلغةاإلنجليزيةاللغةومنهجدروستخطيطدعم
الطالبإلشراكللمعلمينرقميةأداة -(Nearpod)أداة ●
Imagine)منصة● Learning)-بللطالالدعمتقدمللطالبمخصصةإلكترونيةتعلممنصة

األمبلغتهم
للقراءةمختلفةمستويات5بـمكتوبةللمقاالتوبنكإلكترونيمورد-(Newsela)بنك●
(ESL)ثانيةكلغةاإلنجليزيةاللغةلمنهجالنموذجيةالوحدات●

الثنائيةاللغويةالبرامجودعمتوسع
الكريوليةالهاييتيةاللغةلبرنامجالدراسيةوالموادالمترجمالدراسيالمنهج●
للمعلميناللغةواختبارالثنائياللغوي التعلماعتماددورات●

والفوريةالتحريريةالترجمة
"بريدجليون "شركةمنالهاتفعبرالفوريةالترجمة●
عبرةافتراضيفوريةترجمة-الفيديوباستخدامُبعدعن(ASL)األمريكيةاإلشارةبلغةالترجمة●

(ASL)األمريكيةاإلشارةلغةأسراحتياجاتلتلبيةاإلنترنت

التكميليةالخدمات
يومالبعدمابرامجفياإلنجليزيةاللغةمتعلميمنالمزيدخدمةأجلمنالمواقععددزيادة●

األكاديميالتسريعوبرامجالصيفيةوالبرامجالدراسي
Boston)منظمةتشملبحيثالشركاءعددزيادة● Debate League)معالتشاركإلىإضافة؛

ولغوًياثقافًياالمتنوعينلطالبناالمجتمعيةالمنظماتممثلي

11

مكتب متعلمي اللغة 
المبادرات:اإلنجليزية



يميةبرامج متعلمي اللغة اإلنجليزية في اإلدارة التعل

6ًيا تقدم اإلدارة التعليمية حال
برامج لمتعلمي اللغة 

اإلنجليزية

12
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2021موازنة العام المالي 
تدعم متعلمي اللغة 

اإلنجليزية

زيادةعلى2021الماليللعامموازنتناتحتوي 
غةاللمتعلميمخصصاتفيدوالرماليين7مقدارها

اإلنجليزية
ةاإلنجليزياللغةلمتعلميدوالرمليون 111البالغةالمخصصاتتشمل
اللغويةالبرامجحساباتعلىواإلنفاقاإلنجليزيةاللغةمتعلميمكتب
المدارسجميعفياإلنجليزيةاللغةوبرامجالثنائية

(EL)اإلنجليزيةاللغةلمعلمي(FTE)الكاملالدواممعادلزيادة▫
40.9بمقدار

للغةالمهنيينللمساعدين(FTE)الكاملالدواممعادلزيادة▫
12.7بمقدار(EL)اإلنجليزية

2021الماليالعامموازنةفيدوالر400,000تخصيص▫
دعمأجلمنالمهنيوالتطويرالدراسيةالمناهجفيلالستثمار

الجديدةالثنائيةاللغويةالبرامج



14 يةإدارة مدارس بوسطن العامة التعليم

:أبرز مجاالت االستثمار
المنسقون األسريون 

بماوسيقومون .يخدمونهالذيالمجتمعولغاتثقافاتعنالتعبيرعلىالجدداألسريون المنسقون سيعمل
:يلي
.التميزبتحقيقااللتزاممعبسرعةاألسراحتياجاتتلبيةمسئوليةتولي▫
.المدرسيوالمجتمعواألسرالطالبمععالقاتبناء▫
وغيرتواالستشاراوالطعامالمسكنمثلاحتياجاتعلىللحصولالمجتمعبموارداألسرربط▫

.ذلك
ابتداءً ليمية،التعاإلدارةمنالخدماتعلىالحصولفياألسرلمساعدةمكثفينوتدريبدعمتلقي▫

.العاطفياالجتماعيالدعموسائلإلىالنقلإلىالتسجيلمن
لمدارسنااللغوي التنوعيعكسون عائليةاألسريينالمنسقينتوظيف▫

األسردعممنالطالبدعميبدأ



يستفيد متعلمو اللغة 
اإلنجليزية من استثمارات

2021موازنتنا للعام المالي 
أكثر من أي مجموعة 

طالبية فرعية أخرى 

العامالتأثير:الجديدةاالستثمارات

15 التعليميةالعامةبوسطنمدارسإدارة



الطلبات
17,55

6
2020مايو 1-2019يوليو 1

< >
1,602
طلبات المكتب المركزي 

12,792
%11طلبات المدارس

الطلبات الهاتفية المدرسية الطلبات الهاتفية

3,162

حالة الطلب
مغلق

قيد التنفيذ

13,909

485

الطلبات حسب نوعها
10,002
ترجمة تحريرية

4,392
ترجمة فورية

58%

والًدا ألطفال 48فضل 
باإلدارة التعليمية لغات 
أخرى غير اإلنجليزية

89%

ريرية استثمرت اإلدارة التعليمية في عدة الوسائل المختلفة لخدمات الترجمة التح
والفورية



م جودة وسائل الدع
والخدمات 
التعليمية

ينالتحديد والتعي ة اإلنصاف والمساءل
(االمتثال) إشراك الطالب خدمات الترجمة

واألسر والمجتمع

حةواضأهدافتحقيقفيالُمحرزالتقدمومراقبةتطوير:10األولوية،1االلتزام
لممارساتازيادةإلىتهدفإستراتيجياتتنفيذوفيالهمم،أصحابللطالبومحددة
.منفصلةفرعيةوأوضاعظروففيالتكافؤعدمحالةومعالجةالشمولية



2020-2019توزيع الطالب أصحاب الهمم خالل العام الدراسي 
اإلثنية ونوعهم/ حسب أصولهم العرقية

"مانهوراس"مدارسفيالمسجلينالطالبالبياناتهذهتشملال2019أكتوبرماساتشوستس،بوالية(DESE)والثانوي االبتدائيالتعليمإدارة:المصدر
.أشخاص10عنأفرادهاعدديقلالتيالمجموعاتبياناتحذفتم:مالحظة.التعليميةلإلدارةتابعةغيربمدارسالملتحقينالطالبتشملولكنها.المستقلة
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2021موازنة العام المالي 
تدعم التعليم الخاص

زيادةعلى2021الماليللعامموازنتناتحتوي

التعليممخصصاتفيدوالرمليون24.4مقدارها

الخاص

الخاص،التعليممكتبدوالرمليون 324البالغةالخاصالتعليمموازنةتشمل
فيالخاصمالتعليبرامجحساباتعلىواإلنفاقالتعاقدية،الخاصالتعليموخدمات

المدارسجميع
79.2بمقدارالخاصالتعليملمعلمي(FTE)الكاملالدواممعادلزيادة▫
الخاصللتعليمالمهنيينللمساعدين(FTE)الكاملالدواممعادلزيادة▫

81.6بمقدار
تشملوالتي-المدارسجميعتغطيالتيالدعموسائلفياستثماراتناتهدف

دماتالخمنالمزيدتوفيرإلى-اجتماعيينوأخصائيينكاملبدوامممرضات
إلىاإلحاالتعملياتوتقليل(IEP)الفرديالتربوي البرنامجنطاقخارجللطالب
.عامبوجهالخاصالتعليم



ازنة تزيد استثماراتنا في مو 
عن 2021العامة المالي 

متوسط االستثمارات في 
الطالب أصحاب الهمم

العامالتأثير:الجديدةاالستثمارات

20 التعليميةالعامةبوسطنمدارسإدارة



21

طالب اللغة اإلنجليزية من أصحاب الهمم
إدارة مدارس بوسطن العامة التعليمية

من الطالب من % 7من طالب اإلدارة التعليمية من أصحاب الهمم، و% 20حوالي 

.أصحاب الهمم ومتعلمي اللغة اإلنجليزية

ال تشمل هذه البيانات 2019بوالية ماساتشوستس، أكتوبر ( DESE)إدارة التعليم االبتدائي والثانوي :المصدر
ة ولكنها تشمل الطالب الملتحقين بمدارس غير تابعة لإلدار.المستقلة" هوراس مان"الطالب المسجلين في مدارس 

.أشخاص10تم حذف بيانات المجموعات التي يقل عدد أفرادها عن : مالحظة.التعليمية

نحن نعمل على بناء 
ميع التماسك واالتساق في ج
ة اإلستراتيجيات األكاديمي
من أجل دعم طالبنا



(EL)اإلثنية وحالة اللغة اإلنجليزية/ توزيع اإلعاقة األولى حسب األصول العرقية

دارة تشمل البيانات الطالب الملتحقين ببرامج التعليم الخاص غير التابعة لإلبوالية ماساتشوستس( DESE)إدارة التعليم االبتدائي والثانوي :المصدر
.المستقلة" هوراس مان"ال تشمل هذه البيانات الطالب المسجلين في مدارس .التعليمية

وهناك نسبة .من طالب اإلدارة التعليمية من إعاقة تعتبر ضمن فئة اإلصابة العالية% 60يعاني حوالي 

تختلف المعدالت حسب حالة اللغة .إضافية من الطالب يعانون من طيف التوحد كإعاقة أولى% 28

.اإلثنية/ والمجموعات ذات األصول العرقية( EL)اإلنجليزية 



نعمل على ضمان سير 
الطالب على الطريق 
الصحيح نحو التخرج

عاميبين(SWD)الهممأصحابالطالببينالتخرجمعدلزاد
%2.5بنسبة2019و2015

23 التعليميةالعامةبوسطنمدارسإدارة

التعليمببرامجالملتحقينالطالبالبياناتتشملماساتشوستسبوالية(DESE)والثانوي االبتدائيالتعليمإدارة:المصدر
.المستقلة"مانهوراس"مدارسفيالمسجلينالطالبالبياناتهذهتشملال.التعليميةلإلدارةالتابعةغيرالخاص
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2021الماليالعامبموازنةالخاصةالتقديميةالعروضكل▫
:الموازناتالستكشافتفاعليةأداة ▫

bostonpublicschools.org/explorebudget
الماليالعامخاللالمدارسبين(WSF)للطالبالفرديالتمويلمقارنة▫

2021
المدارسلكل(WSF)للطالبالفرديللتمويلنماذج▫
2021الماليللعاماالبتدائيالعامالصندوق حسابموازنة▫

:التاليالرابطزيارةبرجاءالمعلومات،منمزيدلمعرفة
www.bostonpublicschools.org/budget

24

ضمان اإلنصاف 
ازنةوالشفافية في المو 

ةإدارة مدارس بوسطن العامة التعليمي:يليماكلعناإلنترنت،عبرشاملةمعلوماتنقدمنحن



25 يةإدارة مدارس بوسطن العامة التعليم الموضوعالتاريخ

التعليميةلإلدارةالعامةللنظرةالتقديميالعرضصباًحا10:00الساعةأبريل،14الموافقالثالثاء

التعليميةباإلدارةالخاصةالمدارسموازناتظهًرا1:00الساعةأبريل،14الموافقالثالثاء

الفجواتإزالة:األولالجزء،1رقمالتعليميةاإلدارةالتزامصباًحا10:00الساعةمايو،5الموافقالثالثاء

الدعموسائلوتوفيرالعامالتوافق-واإلنجازاتالفرصفي

المتكاملة

الفجواتإزالة:الثانيالجزء،1رقمالتعليميةاإلدارةالتزامظهًرا1:00الساعةمايو،5الموافقالثالثاء

المتخصصةاألكاديميةالدعموسائل-واإلنجازاتالفرصفي

التعلمتسريع:2رقمالتعليميةاإلدارةالتزامصباًحا10:00الساعةمايو،19الموافقالثالثاء

اإلدارةالتزاماألصواتكلسماع:3رقمالتعليميةاإلدارةالتزامظهًرا1:00الساعةمايو،19الموافقالثالثاء

لإلدارةالمتجددالصندوقالفرصزيادة:4رقمالتعليمية

التعليمية

الثقةبذورغرس:5رقمالتعليميةاإلدارةالتزامصباًحا10:00الساعةمايو،26الموافقالثالثاء

الشراكاتتفعيل:6رقمالتعليميةاإلدارةالتزامظهًرا1:00الساعةمايو،26الموافقالثالثاء

التعليميةلإلدارةالعامةالشهادةمساء6:00ًًالساعةمايو،26الموافقالثالثاء

bostonpublicschools.org/budget | budget@bostonpublicschools.org

جلسات االستماع 
المقبلة لمناقشة 

الموازنة

http://www.bostonpublicschools.org/budget
mailto:budget@bostonpublicschools.org

