
 

 نموذج بيان تأثير المساواة
حات اللجنة المدرسية والعروض التقديمية  لمقير

 

العنوان
انية رأس المال للسنة المالية  :  ز  2022تحديث مير

 التاري    خ:   
12 /05 /2021 

 

 ال )جاري العمل عىل األدوات لكل إغالق وبناء اآلن بعد أن تم اإلعالن العام( ❑ Xنعم  ❑أداة تخطيط المساواة العرقية؟   استخدام  هل تم
لعرقية إذا كانت اإلجابة نعم، أدخل تاري    خ )تواري    خ( اجتماعات مجموعة أدوات تخطيط المساواة العرقية واربطها بمجموعة أدوات تخطيط المساواة ا

 لمكتملة هنا: مجموعة أدوات تخطيط المساواة العرقية قيد العملا
اتيجية وفجوات الفرص بمراجعة هذا البيان؟  ي شعبة المساواة واالسير

 ال ❑نعم  ❑ Xهل قام عضو فز
 

أقسام أداة تخطيط المساواة 
العرقية الخاصة بمدارس بوسطن 

 العامة

رات  الملخص/المير

ح/العرض التقديمي وأثره . 1  المقير
ح  ما هي النتائج المرجوة للمقير

ي 
ي ذلك فز

/ الجهد، بما فز

القضاء عىل التباينات؟ من قاد 
هذا العمل / التخطيط، وهل 

تعكس هويات مجموعة 
طالب مدارس بوسطن 

الحكومية وعائالتهم )تشمل 
المجموعات الرئيسية األفراد 

ز  ز واآلسيويير السود والالتينيير
ز والمهاجرين والس كان األصليير

وأصحاب اللغات المتعددة 
ي التعليم 

ة فز ومن لديهم خير
 الخاص(؟

انية الرأسمالية للسنة المالية  ز تحديثات عير العديد من المشاري    ع؛ ويركز بيان تأثير  2022يتضمن عرض المير
ي تتطلب تصويت من لجنة المدرسة: 

 المساواة هذا عىل العنارص الثالثة التر
 

ي نهاية العام الدراسي   (1
ي وإيرفينغ المتوسطة فز

 ،2022-2021إغالق مدرسة تيميلتر
ي نهاية العام الدراسي  (2

 ، و2022-2021إغالق مدرسة جاكسون مان فز

ق بوسطن االبتدائية، خمسة   (3 مشاري    ع بناء جديدة: مدرسة هوراس مان للصم وضعاف السمع، شر
درسة لستون/برايتون االبتدائية )ستكون حيث تقع م، أدورتشسير االبتدائية، وروكسبوري االبتدائية

 جاكسون مان الحالية(
 

دراسية  ي التشكيالت ال
وتهدف عمليات إغالق المدارس المتوسطة إىل تحقيق االتساق عىل مستوى المنطقة فز

ي مدا
ىل بيئات تعليمية عالية الجودة فز س ر من خالل القضاء عىل المدارس المتوسطة، مع دعم انتقال الطالب إ

 مختلفة. 
 

ايد من وجود المنشأة. حددت   ز الخطر المير ز إغالق مدرسة جاكسون مان من قبل الوالية جراء  يتم تحفير

ي عام 
ي بوسطن فز

ي أقرب وقت  2019مراجعة هندسية أجرتها إدارة المرافق العامة فز
م فز

َ
أن المبتز يجب أن ُيهد

ل المدرسة )التد ما فئة والكهرباء والتهوية وأنظمة تكييف الهواء، و ممكن ألن غالبية األنظمة المستخدمة لتشغي
ي عدد المقاعد االبتدائية 

. وباإلضافة إىل ذلك، هناك انخفاض كبير فز ي إىل ذلك( قد اجتازت نهاية عمرها اإلنتاجر
ي ألستون

 برايتون: -الالزمة فز
.  ٪50ما يقرب من  ● ز بالمدرسة من أحياء أخرى  من الملتحقير
ي من المقا ●

األخرى الستيعاب طالب هناك عادة ما يكفز ي مدارس ألستون برايتون 
عد المفتوحة فز

. -جاكسون ز  مان المحليير
 

ي دورتشسير  
ز جديدين للمدرسة االبتدائية للمدارس الموجودة فز تهدف اإلدارة التعليمية إىل بناء مبنيير

ي موقع بناء جاكسون مان الحاىلي وروكسبوري، وهو مبتز لمدرسة هوراس ما
ع وتوسي، ن، وهو مبتز جديد فز

  . ز ي كل حالة زيادة المعروض من المقاعد لتلبية طلب الطالب القريبير
ق بوسطن، فز ي شر

مدرسة ابتدائية واحدة فز
كير الصطفاف الصفوف من الحضانة ي هذه األحياء.  12الصف -7/الصف6الصف -وهذا أيضا تحقيق أ

 فز

ي وإيرفينغ الختيار مدرسة جديدة مع مقاعد 
ي هي األنسب الحتياوسيتم دعم الطالب تيميلتر

جاتهم مفتوحة التر
ي المكتب 

ي المقام األول قادة المدارس، ومديري المدارس، وموظفز
التعليمية الفردية. ويقود هذا العمل فز

ي األشهر المقبلة.  سيحصال
ز والطالب وأفراد المجتمع فز لطالب المركزي، وسيتم توسيع نطاقه ليشمل المعلمير

ز  ي أي من المدرستير
سبتمير الذين سينتقفز ي 

عىل أولوية مهمة أثناء إجراء  2022لون إىل الصف السابع أو الثامن فز
مأل عن طريق العودة 

ُ
ي مدارس أخرى ال ت

ي مهام للمقاعد فز
السحب، مما سيعطي الطالب الفرصة األوىل لتلفر

ل جولة مهمة خاصة بالصفاألشقاء خالل   الطالب أو   . ك

)العام الدراسي  2022عام خريف أولوية مهمة الختيار مدارس جديدة ل  عىل سيحصل طالب جاكسون مان

https://docs.google.com/document/d/1P9OC2X52O0YyPPRjuqWWshVrlHqSXiRiySECgeECjDM/edit
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ي تعيينات للمقاعد 2022-2023
(، وهو أول عام دراسي بعد اإلغالق.  سيتيح ذلك للطالب الفرصة األوىل لتلفر

ي ال يتم شغلها من قبل الطالب العائدين واألشقاء خالل كل جولة مهمة خاصة بالصف. 
 التر

التوافق مع الخطة   . 2
اتيجية  اإلسير

ح/الجهد  كيف يتوافق المقير
اتيجية  مع الخطة اإلسير

 للمنطقة التعليمية؟

اتيجية هي "تنفيذ برنامج   ام الرابع، واألولوية الرابعة من الخطة اإلسير ز )بناء مدارس بوسطن  BuildBPSإن االلير
ز ال ز من المدارس العامة( لضمان مسارات تتسم بالمساواة وحلقات الوصل بير مدارس". يتماسر إغالق اثنير

اتيجية من خالل تقليل  ة مع الخطة االسير ي المقاطعة ومدرسة جاكسون مان مباشر
ز

المتوسطة األرب  ع المتبقية ف
ز المدارس االبتدائية والثانوية، كما أن البنايات األربعة حيوية  كير فعالية بير التحوالت الطالبية وخلق مسارات أ

ام. لمتابعة هذا اال ز  لير

 تحليل البيانات . 3
ي تم 

ما هي البيانات التر
تحليلها؟ هل تم تصنيفها 

حسب العرق والمجموعات 
الرئيسية األخرى؟ ماذا أظهرت 

 فيما يتعلق بالتفاوتات؟

ارات التشكيالت الممكنة واآلثار المحتملة إلغالق كل   تم استخدام كل من البيانات الكّمية والنوعية لتقييم خي
. وقد تضمنت تحليالت البيانات أداء المدرسة، وأداء التالميذ، والبيانات الديموغرافية للتالميذ  ز ير

َ
من المدرست

، وال نامج، والحي األساسي  مواصالت(، ومؤشر الفرص الخاص بمدارس بوسطن العامة. )الِعرق/اإلثنية، ونوع الير
 

ي الفئات التالية من 
ز

ي لديها نسب أعىل من الطالب الذين يندرجون ف
كل من المدارس اإلعدادية إرفينغ و تيميلتر

ي المقاطعة ككل: السود أو الالتينيون، المحرومون اقتصادًيا، 
ز

ي الصف السادس إىل الصف الثامن ف
ز

السكان ف
د، والطالب ذوي اإلعاقة. متعلمي ا ية، الطالب الذين يعانون من التشر ز  للغة اإلنجلير

 
ي الفئات  8الصف -مدرسة جاكسون مان من رياض األطفال

لديها نسبة أعىل من الطالب الذين يندرجون فز
ي المنطقة ككل: السود أو الالتينيون، المحرومون اقتصادًيا،  8الصف -التالية من رياض األطفال

علمي متالسكان فز
ية، والطالب ذوي اإلعاقة.  ز  اللغة اإلنجلير

 

ز  . 4  مشاركة األشخاص المعنيير
ا )العدد، 

ً
ك َمن كان مشير

والخصائص السكانية، 
والمناصب(، وكيف وماذا كان 

العائد من ذلك؟ ماذا قال 
كير تأثًرا  الطالب/األش األ

ح/الجهد؟  بالمقير

ي خريف عام تم اإلعالن عن خطة إغالق المدارس المتوسطة عىل مستوى المقاطعة ألول  
ثم  2018مرة فز

ي مايو  مرة أخرى
للمجتمعات المدرسية.  وقبل ذلك اإلعالن ومنذ إصداره، شارك قادة مدارس  2019فز

اك كل من المجت ي إشر
ي التخطيط للمرحلة االنتقالية. لقد بدأنا فز

ي فز
ي معات الإيرفينغ وتيميلتر

مدرسية فز
كاء. ونحن نخطط  ز والشر ي ذلك جدولة االجتماعات مع الطالب والعائالت والموظفير

الخطوات التالية، بما فز
ي تعط األولوية 

 عن المدارس التر
ً

، فضال ي
ي ربطت أنماط التغذية إىل إيرفينغ وتيميلتر

اك المدارس التر ا إلشر
ً

أيض
 بسبب اإلغالق.  6الصف -/رياض األطفال12الصف -7لتوسيع الصف 

ي تقديم مدخالت لهيئة بناء مدارس ماساتشوستس لتصميم منشأة حديثة 
سيشارك مجتمع هوراس مان فز

 مثالية لمدرسة لغة اإلشارة األمريكية المزدوجة اللغة. 

ي دورتشسير وروكسبوري تصميم المدرسة  
ي الجديدة فز

ستشمل عملية المشاركة فيما يتعلق بالمبانز
ي تأمل 

ي الجديدة. ويمكن أن يشمل ذلك المدارس التر
ي ستشغل المبانز

وعملية اختيار لتحديد المدرسة التر
ي تسىع إىل االندماج. كجزء من 

ي توسيع مدارسها المستقلة الحالية، أو المدارس التر
ار عملية اختيفز

الة البناء واألصول التعليمية  المدرسة، ستنشر اإلدارة خيارات لتحديد أولويات المدارس بناًء عىل ح
 . ا ذوي االحتياجات العالية  الحالية )مثل صالة األلعاب الرياضية والمكتبة( ونتائج المدرسة لطالبن

جاكسون مان ابتداء من ربيع وقد وقعت سلسلة من اجتماعات المشاركة واالستطالعات مع مجتمع 
ي األشهر المقبلة لتخطيط وتنفيذ أفضل السبل لدعم طالبها 2020

اك األش فز . وستواصل اإلدارة إشر

ة االنتقالية. ُيخطط فريق )بناء مدارس بوسطن العامة(  ي  BuildBPSطوال الفير
إلطالق سلسلة مشاركة فز

لعام الدراسي لجمع المزيد من المدخالت عير المدينة بش 2021مايو  ات ل  2023 - 2022أن التغيير
 باإلضافة إىل التخطيط طويل األجل. 

 
5 . 

اتيجيات المساواة  إسير
 العنرصية

اح /  كيف يخفف هذا االقير
الجهد من الفوارق ويزيد من 

ه من  اإلنصاف العنرصي وغير
أشكال اإلنصاف؟ ما العواقب 

عة  ي من اإلغالق. وسيعتمد تصميم المدارس الُموسَّ
ي لكل مجتمع مدرسي يعانز

وسيخصص دعم إنتقاىلي إضافز
اتيجيات لضمان المساواة، خاصة المساواة العنرصية.   عىل تطبيق أداة تخطيط المساواة العنرصية واإلسير

 
م التعامل مع العائالت واستقبال المدارس لتحديد الدعم المخصص للطالب الذين يعانون   ز ا نعير ز أنن ي حير

فز
 من اإلغالق، فإننا نتوقع دعم الطالب من خالل: 

، وجاكسون ● ي
ي إيرفينغ، تيميلتر

ي للطالب فز
س مان لمساعدة الطالب عىل اختيار مدار -طاقم دعم إضافز
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المحتملة غير المقصودة؟ ما 
اتيجيات التكميلي ي  ةاإلسير

التر
؟ كير ي بالمساواة بشكٍل أ

تفر  سير

كد من أن لديهم خطة  كاديمية تمتد إىل ما بعد هذا االنتقال المقبل. جديدة والتأ  أ
ي تستقبل الطالب بعد اإلغالق لمساعدتهم عىل تقديم خدمات االنتقال  ●

ي للمدارس التر
ز

تمويل إضاف
 )مثل الدروس الخصوصية وتقديم المشورة( للطالب. 

 
ا بأن إضافة انتقال لطالب جاكسون مان وأولئك الطالب الذين سيتم 

ً
ف أيض ي يجب أن نعير

ز
 تعيينهم ف

ي نهاية المطاف إىل مزيد 
ز

ا االضطراب سيؤدي ف ز أن هذ ي حير
ز

ز للعام المقبل أمر مزعج.  ف ز اإلعداديتير المدرستير
ي 

ز
ز ف نسبة ألولئك الطالب المسجلير ي بتكلفة بال

ي المستقبل، فإنه يأنر
ز

من االتساق وأقل التحوالت للطالب ف
ا للتخفيف من آثار ا

ً
 النتقال وتتبع الطالب عىل المدى الطويل. المدارس اآلن. يجب أن نبذل جهد

انية والتنفيذ 6 ز  المير
انية؟   ز ي المير

ما مدى التأثير فز
كيف سيكفل التنفيذ تحقيق 

جميع األهداف، وال سيما 
األهداف المتصلة بالمساواة؟ 

ما هي الهويات الجماعية لفريق 
التنفيذ، وهل سيجلبون 

 عدسة المساواة؟

ي خريف عام 
ز

انية وسيتم اإلعالن عنها ف ز انية المحددة خالل عملية المير ز سيتم تحديد مخصصات المير
 لتلبية احتياجات الدعم االنتقاىلي للطالب الذين يعانون من إغالق المدارس.  2021

 
كة التصميم والمعمارية إلجراء دراسة تصميم لبنيات رياض  يتم حجز أموال رأس المال خصيصا لشر

ي دورتشسير وروكسبوري. وسيتم مشاركة جميع دراسات الجدوى والتصميم  6الصف -األطفال
ز

الجديدة ف
ة التنفيذ لجمع اك المجتمع طوال فير  مع المجتمعات المدرسية ذات الصلة. وستستمر جلسات إشر

ي كل مرحلة. 
 المدخالت والتعليقات فز

 المسؤولية والتواصل . 7
كيف سيتم تقييم اآلثار، 

وتوثيقها، وتوصيلها إىل 
؟ َمن  ز األشخاص المعنيير

 سيكون المسؤول؟

فو المدارس، ومديرو المدارس، وقادة المدارس عن كثب مع فريق )بناء مدارس بوسطن العامة(  وسيعمل مشر
BuildBPS  ي المكتب المر

وع لضمان تلبية النقاط المرجعية المذكورة. فز  كزي وفرق تصميم المشر

، إرفينغ وجاكسون مان لضمان انتقالهم بشكل فعال إىل   ي
سيتم تتبع الطالب الذين يرتادون مدرسة تيميلتر

كاديمًيا وكلًيا.  سوف نعمل بالتنسيق مع مكتب البيانات والمساءلة لتقديم تقارير عن آثار مدارسهم الجديدة، أ
 إغالق ما بعد المدرسة. 

 


