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Dear Community: PS 

I am proud to support the School Committee’s 

bold strategic vision for the Boston Public 

Schools. This plan is rooted in equity, is 

responsive to the needs of our students and 

families, and was developed following robust 

community engagement led by Superintendent 

Cassellius. The education of our young people 

remains one of my top priorities. We have an 

enormous wealth of talent in the Boston Public 

Schools, from our school leaders, administrators 

and educators, to our incredibly intelligent, 

creative, and resilient students. In this strategic 

plan, everyone in the Boston community has a 

role to play in advancing the futures of these 

bright, young minds. 

 
I have often said that I believe in a Boston 

where every single student has access to high 

quality schools, where our children are nurtured 

by supportive communities and equipped with 

the skills needed to reach their full potential. 

Under the guidance of this strategic vision, BPS 

is well positioned to close the opportunity 

gaps that persist for too many of our students. 

 
We must meet the needs of our young people 

now if they are to flourish and exceed our 

expectations in the future. The $100 million 

investment I announced in January 2020 

supports this strategic vision and provides the 

direct funding necessary to bring this plan to 

life. The plan outlines key priority areas where 

BPS will focus its efforts throughout the next 

several years to improve student experiences 

and outcomes, close opportunity gaps and 

increase instructional quality and rigor. 

 
The investment will help to make this vision 

a reality and enact the changes that are 

necessary to better support our students. 

The direct funding will be carefully targeted 

to evidence-based strategies so that every 

dollar makes a difference. We’ll begin with 

intense support for under-performing schools 

 
 

 
because we know that our young people who 

start with less need more and deserve more. 

By lifting up our schools, we’ll become one 

strong district and one stronger city. 

 
Our strategic plan has focus areas for all students. 

Our youngest scholars will continue to learn 

BPS’s nationally recognized early childhood 

curriculum, which we continue to expand to 

our community-based organizations in the 

City of Boston to ensure all 4-year-olds have 

access to free, high-quality pre-Kindergarten. 

Our high schools will be redesigned to better 

prepare students for college and career, with 

more targeted, high-quality instruction that is 

inclusionary, culturally affirming, and rigorous. 

And our students will be prepared once they 

leave our schools. 

 
Every day I am reminded of Boston’s rich 

diversity, the plentiful opportunities that are 

available, and the city’s increasing desirability 

among young professionals. But all too often 

we hear about the young people who have 

been left behind. This plan works to ensure 

that our own young people, those that we 

are educating in this city right now, are fully 

prepared to compete for these professional 

opportunities. 

 
This is a promising moment for the Boston 

Public Schools. I am confident that under the 

leadership of Dr. Cassellius, and with the full 

support of the Boston School Committee and 

the greater BPS community, this plan will serve 

as a clear road-map for our important work 

ahead. Guided by this strategic vision, we will 

be well on our way to eliminating opportunity 

gaps and providing an equitable, high-quality 

education to every student in every classroom. 

 

Sincerely, 
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Martin J. Walsh, Mayor 

 مدارس للجنة الجريئة االستراتيجية الرؤية بدعم أفخر إنني

 في لخطةا هذه تتأصل. تجاه مدارس بوسطن العامة بوسطن

 طالبنا الحتياجات وتستجيب نصافواإل عدلال أهداف

 قوية مجتمعية مشاركة اتباعب تطويرها تم وقد ،هموأسر

 دائما   شبابنا تعليم يبقى وسوق. ليوسيكاس ةالمشرف تقودها

 مدارس في المواهب من هائلة ثروة لدينا. أولوياتي رأس على

 ،هاومعلمي هاوإداريي مدرستنا قادة من بدءا   العامة، بوسطن

 االستراتيجية، الخطة هذه في. والمبدعين األذكياء طالبنا إلى

 هذه مستقبل تعزيز في ا  دور بوسطن مجتمع في فرد كل يلعب

 .المشرقة الشابة العقول
 

 

 الحق طالب لكل فيه يكون مستقبلب أؤمن أنني مرارا   قلت لقد

 بدعم المجتمعات فيه وتقوم الكفاءة عالية مدارسب حاقلتاال في

 إمكاناتهم لتحقيق الالزمة المهارات تعليمهمو أطفالنا ورعاية

 وضع أن أرى االستراتيجية، الرؤية هذهل واستنادا  . الكاملة

 التي الفرص فجوات لسد ويؤهلها جيد العامة بوسطن مدارس

 .طالبنا من كثير أمام قائمة تزال ال

 

 

 االزدهار من لنمكنهم اآلن شبابنا احتياجات نلبي أن ناعلي

 مليون 911 الـ استثمار يدعم. المستقبل في التوقعات وتجاوز

 الرؤية هذه 2121 يناير في عنه أعلنت الذي دوالر

 هذه إلنعاش الضروري المباشر التمويل ويوفر ستراتيجيةاإل

 ستركز التي الرئيسية األولويات مجاالت الخطة تحدد. الخطة

 العديدة السنوات طوال عليها هودهاج العامة بوسطن مدارس

 فجوات وسد ونتائجهم الطالب تجارب لتحسين القادمة

 .التعليم ودقة التعليمية الجودة وزيادة الفرص

 

 

 واقعة حقيقة الرؤية هذه جعل في االستثمار هذا يساعد وفس

 سيتم. أفضل بشكل طالبنا لدعم الالزمة التغييرات وسن

 األدلة على قائمة ستراتيجياتإ نحو المباشر التمويل توجيه

 للمدارس مكثف دعم تقديمب سنبدأ. فرق ا دوالر كل حدثي   حتى

 هم قلباأل ابتدأوا الذين شبابنا أن نعلم ألننا األداء المتدنية

 نصبح وفس مدارسنا،ب التقدم خالل من. للدعم حاجة   كثراأل

 .أقوى احدة  و ومدينة   ة  قوي دة  واح منطقة  

 

 
 

 ،زالعزي العامة بوسطن مدارس مجتمع

 فئات جميع تشمل تركيز مجاالت اإلستراتيجية خطتنا تتضمن

 مدارس منهج تعلم في سنا   األصغر طالبنا سيستمر. الطالب

 والذي المبكرة، للطفولة وطنيا   به لمعترفا العامة بوسطن

 بوسطن مدينة في المجتمعية مؤسساتنا ليشمل توسيعه نواصل

 ببرامج سنوات 4 سن في األطفال جميع التحاق تمكن لضمان

 إعادة سيتم. مجان ا الروضة قبل ما لمرحلة الجودة عالية

 للكلية أفضل بشكل الطالب إلعداد الثانوية مدارسنا تصميم

 بشكل وموجه وصارم شامل تعليم تقديم مع ،نيةمهال حياةوال

ّ  مؤيدو عالية جودة ذوو أكبر  على طالبنا كونسي حيث. ثقافيا

 .مدارسنا من تخرجهم عند عداداالست أتم
 

 

 الوافرة هاوفرص الغني بوسطن تنوع يوم كل يحضرني

 كثيرا   أننا إال. الشباب هنيينالم بين المتزايدة وجاذبيتها المتاحة

 هذه تعمل. أقرانه عن وتخلف أ هِمل َمن ناشباب من نجد ما

 المدينة هذه في بتعليمهم نقوم الذين شبابنا إعداد على الخطة

 هذه على للتنافس استعدادهم وضمان الحالي الوقت في

 .التخرج عند المهنية الفرص
 

 

 أن من واثق   أناو. العامة بوسطن لمدارس واعدة   لحظة   هذه إن

 الهام لعملنا واضحة طريق خريطة بمثابة ستكون الخطة هذه

 من كامل وبدعم كاسيليوس ةالدكتور قيادة تحت المستقبل في

. األكبر العامة بوسطن مدارس مجتمعو بوسطن رسامد لجنة

 في نمضي سوف االستراتيجية، الرؤية بهذه باسترشادنا

 منصف تعليم وتوفير الفرص فجوات على لقضاءل طريقنا

 .غرفة صفية كل في طالب لكل الجودة وعالي
 

 ،تحياتي

 
 عمدةالمارتن والش، 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dear BOSTON PUBLIC SCHOOLS Community, 

The Boston School Committee is proud to adopt the 2020-2025 Strategic Vision for 

the Boston Public Schools. We thank Superintendent Brenda Cassellius and her staff 

for their comprehensive effort over the last year to engage our community and to 

update the district’s current strategic direction. This new Strategic Vision serves as a 

road-map to accelerate the district’s efforts to offer excellent, equitable, high-quality 

education for every student in every neighborhood in Boston. The Superintendent said 

it best when she stated, simply, “Every child, in every classroom, gets what they need.” 

 
The five-year Strategic Vision is deeply rooted in the Boston School Committee’s 2015 

Strategic Vision, building upon those aspirational goals with a fresh perspective and a 

new sense of urgency. The six commitments outlined in the plan include (1) Eliminate 

Opportunity and Achievement Gaps, (2) Accelerate Learning, (3) Amplify All Voices, (4) 

Expand Opportunity, (5) Cultivate Trust, and (6) Activate Partnerships. Each commitment 

is tied to a set of priorities, and progress will be measured by clear and measurable goals. 

 
The strength of the Strategic Vision lies in its development, informed by the Superintendent’s 

robust community engagement tour held in the fall of 2019. The Superintendent visited 

all 125 BPS schools and met with thousands of students, parents, educators, partners, 

and residents to listen and learn about the strengths and challenges facing BPS. The 

Strategic Vision lifts up these voices in harmony as a call to action. Just as authentic input 

from BPS stakeholders was critical to the plan’s development, our collective support 

and continuous feedback will also be critical to the plan’s successful implementation. 

 
 

 
Mayor Martin J. Walsh’s confidence in the School Committee, Superintendent Cassellius, and 

the strength and coherence of the Strategic Vision paved the way for the historic 

investment of $100 million in new funding for the Boston Public Schools over the next 

three years - dollars that will go directly to students and services supporting students. 

These additional resources will provide schools with much needed funding predictability 

and support the strategies identified for student success. 

 
The School Committee will continue to monitor and track the district’s progress 

implementing the Strategic Vision. With the City’s strong financial investment and the 

collective support of the school leaders, teachers, staff, community partners, students, 

and caregivers who shaped this plan, BPS is well positioned to realize our shared goals of 

increasing rigor for all and expanding equity to close opportunity and achievement gaps. 

Let’s keep working together to provide all students with the support they need to 

reach to reach their full potential. 

 
 

Sincerely, 

 
 

Michael Loconto 

Chairperson, Boston School Committee 
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 ،العزيز العامة بوسطن مدارس مجتمع

 شكرن أن نود كما. العامة بوسطن لمدارس 2125-2121 لسنة االستراتيجية الرؤية باعتماد لجنة مدارس بوسطن تفخر

 تجاهاإل وتحديث مجتمعنا شرا إل الماضي العام خالل الشاملة جهودهم على وموظفيها كاسليوس بريندا المشرفة

 تعليم لتقديم المنطقة جهود لتسريع طريق كخريطة ديدةالج اإلستراتيجية الرؤية هذه تعمل. للمنطقة الحالي ستراتيجياإل

 كل" ببساطة قالت حين أفضل بشكل شرفةالم وصفتها. بوسطن في حي كل في طالب لكل الجودة وعالي ومنصف ممتاز

 ."يحتاجه ما على يحصلغرفة صفية  كل في طفل

 

 

 على تبني حيث ،2195 لعام لجنة مدارس بوسطنل جيةاالستراتي الرؤية في بعمق متجذرة الخمسية ستراتيجيةاإل الرؤية إن

 يلي ما الخطة في الموضحة الستة تزاماتلاإل تشمل. الملحة باألهمية جديد وحس جديد منظور من الطموحة األهداف تلك

( 4) األصوات، جميع تضخيم( 3) التعلم، تسريع( 2) ،وفجوات التحصيل الدراسي الفرص فجوات على قضاءال( 9)

 من التقدم قياس وسيتم ،األولويات من بمجموعة لتزامإ كل يرتبط. الشراكات تفعيل( 6) و ،الثقة بناء( 5) ص،الفر توسيع

 .للقياس وقابلة واضحة أهداف خالل
 

 

 خريف في قدتع   التي المجتمعية المشاركة جولة خالل المشرفة وضحت -" تطويرها في االستراتيجية الرؤية قوة تكمن"

 والمعلمين األمور وأولياء الطالب بآالف توالتق 925 الـ العامة بوسطن مدارس جميع بزيارة ةمشرفال تقام. 2191 عام

 الرؤية ترفع. العامة بوسطن مدارس تواجه التي والتحديات القوة نقاط ومعرفة إلى لالستماع والسكان والشركاء

 المصلحة أصحاب مشاركات تكان وكما. مللعا على للحث كدعوة واحد تناسق في وتجمعها األصوات هذه ستراتيجيةاإل

ا عامال   العامة بوسطن مدارس في  جدا   مهما   عامال   المستمرة ومقترحاتنا الجماعي دعمنا سيكون ،الخطة تطوير في حاسم 

 .الخطة تنفيذ إلنجاح كذلك
 

 مهدت االستراتيجية الرؤية وتماسك وقوة كاسيليوس ةالمشرفو لجنة مدارس بوسطن في والش مارتن العمدة ثقة إن

 – المقبلة الثالث السنوات مدى على العامة بوسطن لمدارس الجديد التمويل في دوالر مليون 911 بقيمة لالستثمار الطريق

 الموارد هذه توفر وفس. لهم داعمةال الخدمات وتحسين الطالب مصلحة لخدمة مباشر بشكل موالاأل هذه ت ستخدم سوف

 .الطالب لنجاح المحددة ستراتيجياتاإل تدعم وفوس لها الالزم بالتمويل التنبؤ على القدرة للمدارس اإلضافية

 

 

 الكبير المالي االستثمار بفضلو. االستراتيجية الرؤية تنفيذ في المنطقة تقدم وتتبع رصد في لجنة مدارس بوسطن ستستمر

 الذين الرعاية يومقدم والطالب المجتمع وشركاء والموظفين والمعلمين المدارس قادة من الجماعي والدعم المدينة في

 التعليم قوة زيادة في المتمثلة المشتركة ناأهداف لتحقيق يؤهلها جيد وضع في العامة بوسطن مدارس فإن ،الخطة هذه شكلوا

 البالط جميع لتزويد مع ا العمل فلنواصل. وفجوات التحصيل الدراسي الفرص اتفجو إلغالق العدالة وتوسيع للجميع

 .الكاملة إمكاناتهم تحقيقل إليه يحتاجون الذي بالدعم
 

 ،تحياتي

 
 لوكونتو مايكل
 بوسطن سارمد لجنة رئيس

 



Dear Community: BPS 

It is an honor to serve as the Superintendent of 
the Boston Public Schools (BPS). Since coming 
to Boston last summer, I’ve been inspired by 

the deep commitment to our children that 
runs throughout every corner of our city. 
This community’s dedication and belief in our 

students and their potential is second to none, 
and a constant source of inspiration and strength 
every day. 

 
Throughout late Summer and Fall 2019, we started 
a robust community conversation aimed at shaping 

our shared vision about the future of BPS. That 
period of community engagement included 
my visits to all 125 schools, input from more 
than 2,000 community members, 98 different 

stakeholder meetings, including town halls 
and smaller meetings with faith-based leaders, 
nonprofits and partner organizations. We heard 

from school leaders and school-based staff, and 
also spent a good amount of time absorbing 
information from central office staff, learning 

about our district’s strengths, opportunities 
and challenges. 

 
From the many hours of dialogue and conversation, 

and from my own observations and assessment 
of our district, emerged a consensus around the 
urgent need to address long standing, systemic 

barriers and inequities that prevent too many of 
our students from reaching their full potential. 
The pursuit of educational equity recognizes 

these persistent conditions, and this strategic 
plan is our commitment to taking swift action 
to advance our shared goals and break through 

the barriers that have held us back for too long. 

 
That urgency, buttressed by what we know 

works best to help children and youth achieve, 
forms the foundation of this strategic plan. It is 
rooted in our shared hopes and dreams for our 

children, and cultivated in collaboration with our 
students, families, and educators. It provides a 
road-map to fundamentally transform the way we 

support our students, create high expectations 
for excellent and equitable outcomes, build 
trusting relationships with our families and 

partners, and allocate resources to achieve our 
goals for every student. 

 
As you review the plan you will see six key 

commitments, each tied to a set of priorities and 

 
 

 
measurable goals. You will note that our theory 

of change to move our district forward starts by 

lifting up and supporting all schools, starting with 

those that are most in need. You will also see 

our plans to increase rigor across all grade levels, 

create a coherent and consistent framework of 

shared curricular expectations, and monitor our 

progress towards our goals. 

 
The strategic plan is the product of long days of 

hard work and deep collaboration. I cannot thank 

our BPS team enough for their amazing work 

and support, and for providing their institutional 

knowledge and community connections that 

allowed us to forge ahead with this project. I 

am also grateful to Chairperson Loconto and the 

Boston School Committee members for their 

stewardship of the district and their continued 

partnership in this critical work. And I am incredibly 

thankful to Mayor Walsh for his steady leadership 

and unwavering commitment to the children and 

families of the City of Boston. 

 

Boston is the birthplace of education, full of 

talented young people brimming with potential. 

We are all - every one of us - united in our love 

for them, bound by our shared expectations that 

every child deserves an excellent, high quality 

education that prepares them for success in school 

and life. This plan aims to deconstruct persistent 

cultural and structural inequities to ensure every 

child has an equal opportunity to succeed. 

 
Our goals in this plan are clear: an entire district of 

schools that are the anchors of our communities, 

places where our students can dream big dreams, 

where our families feel welcomed and respected, 

and where every BPS staff member holds the same 

dedication to our students’ highest potential 

that they hold for themselves. This vision is the 

bright future ahead for BPS. 

 
I look forward to working with all of you to make 

the goals in this plan a reality for our community. 

 
Sincerely, 

 
 

 
Dr. Brenda Cassellius 

Superintendent 
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 ،العزيز العامة بوسطن مدارس مجتمع
 

. العامة بوسطن مدارسل ةكمشرف عملأن أ لي لشرف إنه

 ألهمني الماضي، الصيف في بوسطن إلى مجيئي منذ

 تجاه مدينتنا أنحاء جميع في يمتد الذي العميق لتزاماإل

 وإمكاناتهم بطالبنا وإيمانه المجتمع هذا تفاني إن. أطفالنا

 .يوم كل في ثابت   وقوة إلهام   رمصد هوو عليه، يعلى ال

 

 
 محادثة بدأنا ،2191 عام وخريف صيف أواخر في

 حول المشتركة رؤيتنا تشكيل إلى تهدف قوية مجتمعية

 من الفترة تلك تضمنت. العامة بوسطن مدارس مستقبل

 ،925 الـ المدارس لجميع زياراتي المجتمعية المشاركة

 19 و المجتمع، ءأعضا من مشاركة 2111 من أكثرو

 ذلك في بما المصلحة، ألصحاب مختلف ا اجتماع ا

 الدينيين القادة مع أصغر واجتماعات البلدية اجتماعات

 استمعنا. الشريكة والمنظمات الربحية غير والمنظمات

ا وقضينا هافي العاملين والموظفين المدارس قادة إلى  قدر 

ا  لنا قدمها التي المعلومات استيعاب في الوقت من كبير 

 القوة نقاط على والتعرف المركزي المكتب موظفي

 .منطقتنا في والتحديات والفرص

 

 

 مالحظاتي ومن العديدة، والمحادثات الحوار ساعات من

 ضرورة على إجماع هنا  أن تبين لمنطقتنا، وتقييمي

 يذوال أمده طال يذال النظامي والظلم الحواجز معالجة

 إن. الكاملة إمكاناتهم تحقيق من طالبنا من الكثير منعي

 هذه وجودب يقرّ  التعليمية المساواة تحقيق نحو السعي

 تعبر االستراتيجية الخطة هذه فإن ،ذلك علىو الظروف،

 أهدافنا لتعزيز سريعة إجراءات باتخاذ لتزامناإ عن

 .طويلة لفترة أعاقتنا التي الحواجز وكسر المشتركة

 

 

 من نعلم ما فضلبأ مدعومة   الملحة، الضرورة هذه

 هذه أساس تشكل والشباب، األطفال لمساعدة اإلجراءات

 وأحالمنا آمالنا في تتأصل التي االستراتيجية الخطة

 طالبنا مع بالتعاون وسنصقلها ألطفالنا، المشتركة

 لتغيير طريق خريطة الخطة هذه وفرت. ومعلمينا وأسرنا

 خلقتو أساسي، بشكل طالبنا بها ندعم التي الطريقة

 ثقة عالقات تبنيو وعادلة، ممتازة لنتائج عالية توقعات

 أهدافنا لتحقيق الموارد وتخصص وشركائنا، عائالتنا مع

 .طالب لكل

 

 

 يرتبط رئيسية، التزامات ستة خطةال ةمراجع أثناء جدتس

 القابلة واألهداف األولويات من بمجموعة منها كل

 منطقتناب للتقدم التغيير في نظريتنا أن ستالحظ. للقياس

ا المدارس، جميع بدعم تبدأ ا األكثر تلك من بدء   .احتياج 

 عبر التعليم قوة ادةلزي وضعناها التي الخطط ستجد كما

 ومتسق متماسك إطار وإنشاء الصفوف مستويات جميع

 .أهدافنا نحو تقدمنا ومراقبة المشتركة المناهج لتوقعات

 

 

 من طويلة أيام نتاج هي االستراتيجية لخطةا هذه إن

 فريق أشكر أن سعنيي ال. العميق والتعاون الشاق العمل

 ودعمهم، المذهل لعملهم يكفي بما العامة بوسطن مدارس

 التي يةالمجتمع همواتصاالت المؤسسية معرفتهم ولتوفير

ا بالمضي لنا سمحت  أنني كما. المشروع هذا في قدم 

 بوسطن مدارس لجنة وأعضاء لوكونتو للرئيس ةممتن

 . الهام العمل هذا في المستمرة وشراكتهم للمنطقة لقيادتهم

 

 

 الثابتة يادتهلق لشاو لعمدةل جدا   كبير بشكل ةممتن وأنا

 .بوسطن مدينة وعائالت أطفال نحو الراسخ والتزامه

 بالشباب مليئة وهي التعليم، رأس مسقط هي بوسطن

 واحد كل - ميع اج ونحن. باإلمكانيات المليئين الموهوبين

 المشتركة توقعاتنا وتجمعنا لهم، حبنا في متحدون - منا

ا يستحق طفل كل بأن ا تعليم   في حللنجا هيعدّ  ممتاز 

 التفاوتات تفكيك إلى الخطة هذه تهدف. والحياة المدرسة

 فرصة على طفل كل حصول لضمان والهيكلية الثقافية

 .للنجاح متساوية

 

 

 من كاملة منطقة: واضحة الخطة هذه في أهدافنا

 يمكن أماكن مجتمعاتنا، مرتكزات هي التي المدارس

 عرتش وفيها كبيرة، ا  أحالم فيها يحلموا أن لطالبنا

 من عضو كل يحمل أنو واالحترام، بالترحيب عائالتنا

 لتمكين التفاني نفس العامة بوسطن مدارس أعضاء

 هي الرؤية هذه. همإمكانات علىأ تحقيق من الطالب

 أتطلع. العامة بوسطن مدارسل القادم المشرق المستقبل

 حقيقة   الخطة هذه أهداف لجعل جميع ا معكم العمل إلى

 .لمجتمعنا واقعة
 

 ،تحياتي

 
 كاسيليوس بريندا. د

 ةالمشرف
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EDUCATION IS THE MOST 

POWERFUL WEAPON WHICH YOU 

CAN USE TO CHANGE THE WORLD 

Nelson Mandela 

Imagine a school district where every child 

has the opportunity to achieve their dreams. A 

district where every school, in every 

neighborhood, in every part of the city is 

equipped to help every student unlock their 

unlimited potential. 

 
Imagine Boston’s future leaders sitting in a 

Boston classroom today. And imagine that we 

all have absolute confidence that they will 

graduate from our schools ready: ready to 

pursue their dreams, ready to succeed, ready 

to lead, and ready for a future that will call 

on them to meet challenges we can’t even 

imagine today. 

 

Imagine that this is the Boston Public Schools. 

 
As the birthplace of America’s public education 

system, Boston Public Schools (BPS) has a long, 

rich tradition and commitment to education as 

the birthplace of America’s public education 

system. BPS is a leader in urban education. 

Nationally recognized programs and initiatives 

such as universal preschool, early childhood 

education, an equitable school-based funding 

formula, and policies specifically focused on 

creating more significant racial equity are but a 

few of BPS’ signature accomplishments. 

 
Even with this rich history, there is a growing 

sense of impatience to address longstanding, 

systemic barriers that hamper our students’ 

ability to reach their full potential. The Mayor, 

School Committee, Superintendent, staff, and 

community are collectively committed to 

urgent, courageous action that will advance our 

best hopes and aspirations for our students. 

 
Our definition of educational equity is clear. 

At BPS, every child in every classroom is 

entitled to an equitable, world-class, high- 

quality education. Each child should have the 

same unfettered access to every conceivable 

resource to unlock the greatness within them. 

For this to happen, we must eliminate the 

structural and institutional obstacles, especially 

those exacerbated by race, language, special 

learning needs, socioeconomic status, and 

other factors. This requires a commitment to 

systemic change in the way we allocate 

funding, provide access to information, deliver 

instruction, and make resources available to 

meet students’ needs. 

 
Providing all students access to opportunities 

to learn and develop their full potential must 

be guaranteed. This plan aims to accelerate 

our efforts to offer excellent, equitable, highly 

relevant education for all. 
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 استخدامه يمكنك سالح أقوى هو التعليم

 العالم لتغيير

 

 نيلسون مانديال
 

 مقدمة
 

 تحقيقل فرصةال طفل كل فيها ي منح تعليمية منطقة تخيل

 جزء كل في حي كل في مدرسة كلأن تكون . أحالمه

 على طالب كل لمساعدةزة بالكامل مجهّ  المدينة من

 .الكاملة إمكاناته إطالق

 

 
غرفة  في يجلسون المستقبليين بوسطن قادة أن تخيل

ا نثق أننا وتخيل. اليوم بوسطن فيصفية   أنهم في تمام 

 مستعدون: االستعداد أتم على مدارسنا من سيتخرجون

 ومستعدون للنجاح، ومستعدون أحالمهم، لتحقيق

 ال التي التحدياتب مليء لمستقبل ومستعدون للقيادة،

 .اليوم تخيلها أن حتى يمكننا
 

 .العامة بوسطن مدارس هي هذه أن تخيل
 

 وتاريخ وغنية عريقة تقاليد العامة بوسطن مدارس لدى

 التعليم نظام رأس مسقط باعتبارها بالتعليم لتزاماإل من

 في رائدة العامة بوسطن مدارس إن. األمريكي العام

 والمبادرات البرامج نأ حيث. الحضري التعليم

 المدرسي قبل ما التعليم مثل وطنيا   بها المعترف

 وصيغة المبكرة، فولةالط مرحلة في والتعليم الشامل،

 التي والسياسات المدرسة، على المعتمد العادل التمويل

 يستل العرقية المساواة تعزيز على خاص بشكل تركز

 بوسطن مدارسل المميزة اإلنجازات من قليل عدد سوى

 .العامة
 ورغبتنا ينفذ صبرنا أن إال الثري، التاريخ هذا من بالرغم

 والتي أمدها طال التي يةالنظام الحواجز معالجة في تزيد

 يلتزم. الكاملة إمكاناتهم تحقيق على طالبنا قدرة قيتع

 والموظفون ةوالمشرف بوسطن رسامد ولجنة العمدة

 آمالنا أفضل لتحقيق بسرعة بالعمل جميعا   والمجتمع

 .لطالبنا وتطلعاتنا
 

 طفل كلأن يكون ل. واضح التعليمية للمساواة تعريفنا إن

 في حقال العامة بوسطن مدارس فيغرفة صفية  كل في

 وذو عالمي مستوى لىع منصف تعليم على حصولال

 إمكانية نفس طفل لكل يكون أن يجب. عالية جودة

 تصوره يمكن مورد كل إلى المقيد غير وصولال

 إزالة علينا ،ذلك لتحقيقو. مةيعظال إمكاناته لتحرير

 التي تلك وخاصة والمؤسسية، الهيكلية العقبات

 الخاصة التعلم واحتياجات واللغة العرق بسبب استفحلت

 . العوامل من وغيرها واالقتصادي االجتماعي والوضع

 

 

 في المنهجي بالتغيير لتزاماإل اتالعقب تلك إزالة يتطلب

 إلى لوصولا توفيرو لتمويلل ناصيخصت طريقة

 لتلبية الموارد ريوفتو التعليم ميقدتو المعلومات

 .الطالب احتياجات
 

 

 التعلم فرص إلى لوصولا حرية علينا أن نضمن توفير

 هذه تهدف. الطالب جميعل الكاملة مكاناتاإل وتطوير

 ومنصف ممتاز تعليم لتقديم جهودنا تسريع إلى الخطة

 .للجميع
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BRIGHTSpots 
 

Performance Levels MCAS 2019 
BY STUDENT GROUP 

MATH (Left Column) + ELA (Right Column) Grades 3-8 
 

Essentials for 

Instructional 
Equity 

BPS’ Essentials for Instructional 

Equity is a nation-leading 

research-based pedagogical 

framework that articulates 

our district’s approach to 

ensuring that every student 

has a safe, healthy, culturally 

and linguistically affirming, 

cognitively demanding, and 

Closing 
Opportunity and 
Achievement Gaps 

With the 2016 revision of the 

School Committee’s Opportunity 

and Achievement Gap (OAG) 

Policy, Boston Public Schools 

reaffirmed its commitment to 

ensuring that this work -- of 

every department and school 

-- continues under the leadership 
of the superintendent. The 

 

 

White 

1% 2% 1% 2% 1% 

 
 
 
 
 
 

Asian Black Latinx EL Econ. Dis SWD 

 
Performance Levels MCAS 2019 

BY STUDENT GROUP 

MATH (Left Column) + ELA (Right Column) Grade 10 
 standards-aligned  learning 

experience. Many BPS schools 

have developed their own 

aligned tools and practices 

to implement the framework. 

The next step is to make these 

tools and practice district-wide. 

In fall of 2019, Superintendent 

Cassellius surveyed all teachers 

across the district to come 

Office of Opportunity Gaps 

provided support to all BPS 

central office departments in 

developing SMART goals aligned 

to the OAG Policy. Additionally, 

The Opportunity Gaps office 

has developed the district’s 

cultural proficiency framework, 

4% 4% 

 
 
 
 
 
 
 

 

1% 5% 
2% 1% 

 
 
 
 
 
 
 

  

to a shared decision about 

BPS’ pedagogical framework 

moving forward. BPS teachers 

overwhelmingly recommended 

that the district continue with 

the Essentials For Instructional 

Equity and identified next steps: 

enhancing our framework by 

developing practical tools 

to better support classroom 

implementation. 

aligned to the Essentials for 
Instructional Equity, referred 

to herewith as Culturally and 

Linguistically Sustaining Practices 

(CLSP). School and district leaders 

continue to build upon CLSP as 

our foundational strategy to 

transform the student experience 

in classrooms across the district 

to meet the academic and social 

emotional needs of our most 

vulnerable students. 

 

CHALLENGES 

White Asian Black Latinx EL Econ. Dis SWD 

 

 

ESSENTIALS FOR INSTRUCTIONAL EQUITY 
 

 
 

CREATE SAFE HEALTHY + 
SUSTAINING LEARNING 

ENVIRONMENTS 

DESIGN LEARNING 
EXPERIENCES FOR 
ACCESS + AGENCY 

FACILITATE 
COGNITIVELY 

DEMANDING TASKS + 
INSTRUCTION 

ASSESS FOR 
LEARNING 
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Meet 
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 اتالرياضي
 8-3 الصفوف

 

يا  يفي جزئ  

44% 

Their combined market share of all school- 

aged kids living in the city has even increased 

a bit over this time frame because Boston 

lost school-aged population between 2000 

and 2018. Families leaving Boston when 

their kids turn school-aged tend to be 

middle and high income. As a result, BPS 

is now educating a larger proportion of 

students from low-income families who 

tend to have greater educational needs. 

The Jackson/Mann building is the second 

district school building to be scheduled for 

closure because of safety concerns. The West 

Roxbury Education Complex was the first. 

Additionally, “BPS currently have 06 different 

grade configurations including K0-2, K-5, K-6, 

K-8, 7-12, 9-2, and 10 others” (Build BPS Phase 

2 Report). One of the major goals of BuildBPS 

is to minimize the number of times students 

have to transition to different schools. BPS 

is adopting a preferred grade configuration 

model of K-6 and 7-12 in many district schools. 

18 K-5 schools are expanding to add grade 6 

for SY 2020-2021. 

Each year, gaps persist for Black, Latinx, English 

Learners, economically disadvantaged students, 

and students with special learning needs. We 

especially see this disparity of outcomes as it 

relates to students who are both English learners 

and who also have special learning needs. This is our 

most important work as a public school district to 

ensure that we reach our twin goals of equity and 

excellence. As we develop a greater focus on equity 

and ensuring that our culturally and linguistically 

affirming practices permeate throughout every 

classroom district-wide, our central goal remains 

to provide every student with the opportunities 

they need to meet their full potential. 

BPS HAS LOST STUDENTS 
TO CHARTERS while all 

Public School types combined 

have actually seen enrollment 

increases... 

2/3 OF BPS SCHOOLS 
WERE CONSTRUCTED 
BEFORE WORLD WAR II 
while deferred maintenance, and 
high construction costs have led 

to a long list of capital projects... 

SIGNIFICANT 
ACHIEVEMENT GAPS 
PERSISTas demonstrated 
by 2019 ELA + Math Grades 3-8 
MCAS Performance by student 
group... 

Social-Emotional 
Learning, Health 
and Wellness 

For almost two decades the Boston 

Public Schools has implemented 

its Wellness Policy (first passed by 

School Committee in 2003) with 

the “understanding that physical 

and mental health, emotional well- 

being, and positive development are 

inextricably linked with academic 

success.” This work is steered and 

supported by the District Wellness 

Council , and implemented by the 

Office of Health and Wellness. Each 

school has a Wellness Council that 

ensures key staff and stakeholders 

are collaborating to eliminate the 

health and wellness prohibitors to 

student success. In 2016 the district 

was awarded the Partnerships for Social 

Emotional Learning Initiative (PSELI) 

grant in partnership with Boston After 

School and Beyond (BASB) with the 

goal of increasing the capacity of BPS 

and out-of-school time providers to 

provide aligned SEL instruction and 

support to students at a subset of 

schools. The PSELI initiative resources 

and the instructional coaching in 

social emotional learning practices 

provided to schools has proven to be 

a promising practice to be replicated 

and expanded district-wide. 

23% 
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 زةبار قاطـن
 

 تحقيق أساسيات

 التعليمية المساواة
 

 المساواة تحقيق أساسيات

 بمدارس لخاصةا التعليمية

 إطار يه العامة بوسطن

 مستوى على رائد تربوي

 حثالب على يعتمد الدولة

 في منطقتنا نهج ويوضح

 آمنة تعلم تجربة توفير ضمان

 ا  ولغوي ا  ثقافي مؤيدةو وصحية

 مع ومتوافقة ا  معرفي ومتطلبة

 طورت .طالب كلل المعايير

 بوسطن مدارس من العديد

 وممارساتها أدواتها العامة

 لتطبيق بها الخاصة لمتوافقةا

 هي التالية الخطوة. اإلطار هذا

 األدوات هذه نطاق توسيع

 مستوى على اتوالممارس

 عام خريف في. المنطقة

 ةالمشرف تقام ،2191

 دراسة إجراءب كاسيليوس

 جميع على استقصائية

 أنحاء جميع في المعلمين

 قرار إلى للتوصل المنطقة

 مدارس إطار حول مشتر 

. القادم التربوي العامة بوسطن

 بوسطن مدارس معلمو أوصى

 أن ساحقة بأغلبية العامة

 أساسيات في المنطقة تستمر

 التعليمية المساواة تحقيق

: التالية الخطوات وحددوا

 خالل من عملنا إطار تعزيز

 لدعم عملية أدوات تطوير

العمليات التعليمية في  تنفيذ

 .أفضل بشكلالغرفة الصفية 
 

 فجوات إغالق

وفجوات  الفرص

 التحصيل الدراسي
 عام أجريت التي مراجعةال مع

 الفرص فجوات لسياسة 2196

وفجوات التحصيل الدراسي 

(OAG )بلجنة الخاصة 

 أعادت ،ارس بوسطنمد

 تأكيد العامة بوسطن مدارس

 --استمرار بضمان التزامها

 هذاب -- مدرسة وكل إدارة كل

 قدم. ةفالمشر قيادة تحت العمل

 الدعم الفرص فجوات مكتب

 المكتب إدارات لجميع

 بوسطن لمدارس المركزي

 هدافاأل تطوير في العامة

 (SMART goals) الذكية

 فجوات سياسة مع المتوافقة

وفجوات التحصيل  الفرص

 باإلضافة. (OAG) الدراسي

 فجوات مكتب طور ذلك، إلى

 الثقافية الكفاءة إطار الفرص

 مع ىيتماش بما للمنطقة

 ،ةالتعليمي مساواةال أساسيات

 اسم تحت ا  طي إرفاقه الذي

 الثقافية االستدامة ممارسات

 يستمر(. CLSP) واللغوية

 في والمناطق المدارس قادة

 ممارسات على البناء

 واللغوية الثقافية االستدامة

 استراتيجيتنا باعتبارها

 تجربة لتحويل التأسيسية

 عبرالغرفة الصفية  في الطالب

 االحتياجات يلبي بما منطقةال

 االجتماعيةو األكاديمية

 .تأثرا   األكثر للطالب العاطفية
 

 جتماعياإل التعلم

 والصحة العاطفي

 والعافية
 نفذت عقدين، من يقرب ما منذ

 سياسة العامة بوسطن مدارس
 لجنة أقرتها التي) العافية
 في مرة ألول بوسطن رسامد
 أن فهم" مع( 2113 عام

 والعقلية البدنية الصحة
 والتطور العاطفية والصحة
 وثيق ا ارتباط ا ترتبط اإليجابي
 توجيه يتم ".يمياألكاد بالنجاح

 قبل من ودعمه العمل هذا
 وينفذه المحلي، العافية مجلس
 تمتلك. والعافية الصحة مكتب
 للعافية مجلس مدرسة كل

 الموظفين تعاون يضمن
 المصلحة وأصحاب الرئيسيين
 لصحةا عوامل على للقضاء
 نجاح تمنع التي والعافية
 ،2196 عام في. الطالب
نحت  مبادرة منحة المنطقة م 

 التعلم أجل من شراكات"
 العاطفي االجتماعي

(PSELI)" مع بالشراكة 
 المدرسة بعد بوسطن شركة
 بهدف (BASB) بعدها وما
 بوسطن مدارس قدرة زيادة
 خارج برنامج ومقدمي العامة
 على (OST) المدرسة وقت
 عاطفي اجتماعي تعليم توفير
 في الطالب ودعم متوائم

. المدارس من فرعية مجموعة
 شراكات مبادرة واردم أثبتت
 االجتماعي التعلم أجل من

 والتدريب (PSELI) العاطفي
 التعلم ممارسات في التعليمي

 المقدمة العاطفي االجتماعي
 واعدة ممارسة أنها للمدارس
 على توسيعالو التكرار تستحق
 .المنطقة مستوى

 

 

 التعليمية المساواةأساسيات تحقيق 
 

 ةصحي تعلم بيئة نشاءإ

 مستدامة+  آمنة
 

 تعلم تجارب تصميم

 لوصولا حرية تحقق

 الوساطة الطالبية+ 
 

+  المهام تسهيل

 تطلبت يتال الدروس

ّ  مجهودا   ّ  ذهنيا  عاليا

 الطالب من

 تعلم حالة تقييم

 البالط 

 2019  لعام( MCAS) ماساتشوستس بوالية الشامل التقييم نظام حسب األداء مستويات
 يةالطالب ةمجموعال حسب

 8-3 للصفوف( األيمن العمود) ELA اإلنجليزية اللغة فنون ( +األيسر العمود) الرياضيات

 

 2019  لعام( MCAS) ماساتشوستس بوالية الشامل التقييم نظام حسب األداء مستويات
 يةالطالب ةمجموعال حسب

 للصف العاشر( األيمن العمود) ELA اإلنجليزية اللغة فنون ( +األيسر دالعمو) الرياضيات

 اللغة فنون إجمالي

 اإلنجليزية
 8-3 الصفوف

 

 

 اللغة فنون إجمالي

 اإلنجليزية
 العاشر صفال

 الرياضياتإجمالي 
 الصف العاشر

 يفي جزئيا  

 يفي جزئيا  

 التحديات
 

تحصيل  فجوات هناك زالت ما

 أداء من يتبين كما كبيرة دراسي
 اللغة فنون اختبار في الطالب

 + 0102 لعام( ELA) اإلنجليزية
 بوالية الشامل التقييم نظام

 مساق في( MCAS) ماساتشوستس
 الذي 8-3 للصفوف الرياضيات
 ... الطالب من مجموعة له خضعت

 ينب عام بعد عاما   قائمة الفجوات تظل

 والالتينيين السوداء البشرة ذوي طالبال

 والطالب اإلنجليزية اللغة ومتعلمي

 االحتياجات وذوي اقتصادي ا المحرومين

 في التفاوت هذا نرى. الخاصة التعليمية

 اللغة تعلميم الطلبةب خاص بشكل النتائج

 تعليميةال حتياجاتاال وذوي اإلنجليزية

 تعليمية كمنطقة لنااعمأ أهم هو هذا. خاصةال

 المساواة هدفي لىإ الوصول لضمان عامة

 بشكل التركيز على عملن بينما. والتميز

 تغلغل وضمان مساواةال على أكبر

 جميع في ا  ولغوي ا  ثقافي المؤيدة الممارسات

 المنطقة مستوى لىالغرف الصفية ع

 هو الرئيسي هدفنا يبقى ،بأكملها التعليمية

 هايحتاج التي بالفرص طالب كل تزويد

 .إمكاناته كامل لتحقيق

 

 العامة بوسطن مدارس من 0/3

 الثانية العالمية الحرب قبل بُنيت
 وارتفاع الصيانة عمالأ تأجيل أدىو

 طويلة قائمة نشوء إلى البناء تكاليف
 ... الرأسمالية المشاريع من
 في الثاني مبنىال هو مان/جاكسون مبنى

 قرار إصدار تم الذي التعليمية المنطقة

 بالسالمة، تتعلق مخاوف بسبب غالقهبإ

 التعليمي روكسبري ويست مجمع كان حيث

 عتمدت" ذلك، إلى باإلضافة. األول هو

 رتيبا  ت 96 حالي ا العامة بوسطن مدارس

-K0 ذلك، في بما ،الصفية درجاتلل مختلفا  
 ،2-1 و 92-7 و K-8 و K-6 و K-5 و 2

 مدارس بناء خطة" )أخرى ترتيبات عشرةو

 تقرير( BuildBPS) العامة بوسطن

 بناء خطة أهداف أهم أحد(. 2 المرحلة

 عدد تقليل هو العامة بوسطن مدارس

 فيها الطالب على يتعين لتيا المرات

 مدارس تعتمد. مختلفة مدارس إلى االنتقال

 لترتيب مفضل نموذج العامة بوسطن

 في 92-7و K-6 صفوفل الصفية الدرجات

 99 تتوسع. نطقةالم مدارس من العديد

 (K-5) الخامس الصف مدارس من مدرسة

 الدراسي للعام السادس الصف إلضافة

2020-2021. 

 
 

 بعض العامة وسطنب مدارس فقدت

 شهدت بينما األهلية للمدارس طالبال
 في زيادة مجتمعة العامة المدارس جميع
 ... التسجيل أعداد
 جميع من المجمعة السوقية حصتهم زادت

 في يعيشون الذين الدراسة سن في األطفال

 ألن الزمني اإلطار هذا خالل قليال   المدينة

 يف هم الذين سكانها من عددا   فقدت بوسطن

. 2199 و 2111 عامي بين الدراسة سن

 يصل عندما بوسطن تغادر التي العائالت

 ذات تكون أن إلى تميل المدرسة سن أطفالها

 مدارس تقوم ولذلك، وعالي، متوسط دخل

 من أكبر نسبة بتعليم اآلن العامة بوسطن

 الذين المنخفض الدخل ذات األسر من الطالب

 .أكبر تعليمية احتياجات يمتلكون

 

 

 

 



Theory of action 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Community Pathway 

INSPIRED PLAN TO A BETTER BPS 
Students, families, staff, and community 
members were our inspiration and 
collaborators. In the early fall, the 
Superintendent and district staff 
conducted an extensive process of 
community engagement to solicit 
input and ideas from a broad range of 
stakeholders. The Superintendent visited 
every BPS school and campus to gather 
information about our school buildings 
and learn from students, teachers, and 
school staff about the needs of their 
school community. In September and 
October of 2019 the Boston School 
Committee held strategic planning 
retreats to shape the vision for the 
next strategic plan. In November of 
2019 school leaders were provided with 
an update of the major themes from 

the superintendent’s tour. 
From January to February of 2020, the 
BPS community and broader Boston 
community was invited to participate 
in a 30-day public comment period to 
provide feedback and recommendations 
on the draft strategic plan and the six 
(6) commitments and corresponding 
priorities. During the public period, 
the district held four (4) community 
feedback sessions as well to present the 
latest draft of the plan and to receive in 
person feedback. Over 300 community 
stakeholders provided feedback on the 

plan during the public comment period. 
The plan also draws on a broad range of resources including 
recommendations from the English Language Learner Task-force, 
the Opportunity and AchieVement Gaps Policy and Task-force, 
2018-19 High School Working Groups, 2018 EY-Parthenon Report, 
and the Boston School Committee’s 2014 strategic plan. A full list 

 

VALUES 
“JUICE”: JOY, UNITY, INCLUSION, 

COLLABORATION, AND EQUITY 

 

MISSION 
EVERY CHILD IN EVERY CLASSROOM IN EVERY 

SCHOOL GETS WHAT THEY NEED. 

 

VISION 

A NATION-LEADING, STUDENT-CENTERED 

PUBLIC SCHOOL DISTRICT PROVIDING 

AN EQUITABLE, AND EXCELLENT, WELL- 

ROUNDED EDUCATION, THAT PREPARES 

EVERY STUDENT FOR SUCCESS IN COLLEGE, 

CAREER, AND LIFE. 

 
 
 
 

IF we give every STUDENT what they need, 
earn  the  TRUST  and  TRUE  partnership 
of  families,  cOMMUNITy  members, 
and  stakeholders  thrOUGH  AUTHENTIC 
engagement  and  shared  leadership, 
deliver  excellent  service  to  STUDENTS 
and families, and provide EDUCators and 
staff with professional development and 
clear expectations... 

 
THEN we will become a high-performing, 

nation-leading district that closes gaps and 

improves life outcomes for each student. 
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Access to 21ST CENTURY 
TECHNOLOGY for 
all students . 

Social-emotional skill development, 
trauma-informed instruction, and 

MENTAL HEALTH SUPPORTS. 

FULL RANGE OF PROGRAMMING 
including arts, physical education, 
athletics, and tutoring during and 
outside of school. 

Improved programming and 

INCREASED BI/MULTILINGUAL 
EDUCATIONAL OPPORTUNITIES for 

English learners. 

Enhanced programming and INCREASED 
INCLUSIVE OPPORTUNITIES for 
students with special learning needs. 

RELIABLE, ACCESSIBLE AND 
ON-TIME TRANSPORTATION 
and effective operations . 

 
Caring and competent STAFF 
REFLECTIVE OF OUR STUDENTS. 

libraries, cafeterias, fine arts centers 

and well-maintained systems. 

FAIR + EQUITABLE FUNDING 
across all Boston Public Schools. 

MODERNIZED SCHOOL 

Rigorous, CULTURALLY AND 
LINGUISTICALLY AFFIRMING 
student-centered curricula. 

CLEAR AND PREDICTABLE 
PATHWAYS from preschool to 

graduation. 
heard.. 

BUILDINGS with gymnasiums, 

We 

Meetings 

102 

Participants 

2K 

Schools 
Visited 

125 

 المجتمع مستوحاة منخطة 

 وأفراد والموظفين والعائالت الطالب إن

 في لنا شركاءو نال إلهام مصدر المجتمع

 ةالمشرف تأجر الخريف، أوائل في. العمل

 مكثفة مشاركة عملية المنطقة وموظفو

 مجموعة من واألفكار بياناتال جمعل لمجتمعل

 ةالمشرف تقام. المصلحة أصحاب من واسعة

 العامة بوسطن مدارس من مدرسة كل بزيارة

 معرفةو ةمدرسال مباني حول معلومات لجمع

 هاطالب من ةمدرسال مجتمع احتياجات

 من وأكتوبر سبتمبر في .هاوموظفي هاومعلمي

 بوسطن رسامد لجنة عقدت ،2191 عام

 رؤية لتشكيل استراتيجي تخطيط اجتماعات

 نوفمبر شهر في. التالية االستراتيجية لخطةا

 المدارس قادة تزويد تم ،2191 عام من

 جولة من الرئيسية لمواضيعا مستجداتب

 تمت ،2121 فبراير إلى يناير من. ةالمشرف

 ومجتمع العامة بوسطن مدارس مجتمع دعوة

 لتلقي فترة في للمشاركة كبراأل بوسطن

ا 31 مدتها الجمهور تعليقات   لتقديم يوم 

 الخطة مسودة بشأن والتوصيات التعليقات

( 6) الستة وااللتزامات االستراتيجية

 .المقابلة واألولويات
( 4) أربع منطقةال عقدت الفترة، تلك خالل

 تم حيث ،المجتمع من تعليقاتال تلقيل جلسات

 وتلقي للخطة مسودة أحدث تقديم فيها

 311 من أكثر قدم. شخصي بشكل المالحظات

 همتعليقات لمجتمعا في المصلحة أصحاب من

 .فترة تلك خالل الخطة حول

 من واسعة مجموعة على الخطة تعتمد كما

 عمل فرقة توصيات ذلك في بما الموارد

 وسياسة اإلنجليزية، اللغة متعلمي برامج

 الخاصة العمل فرقةو واإلنجازات لفرصا

 لعام الثانوية بالمدارس العمل ومجموعات ،بها

-يونغ و تإرنس مؤسسة وتقرير ،2199-91

 ،2199 لعام( EY-Parthenon) بارثينون

 بوسطن سامدر للجنة إلستراتيجيةا الخطةو

 .2194 لعام
 

 000 
تمت  مدرسة

 زيارتها
 

 010 
تم  اجتماع

 عقده
 

 

 

0111 
 شخص شارك

 

 الطريق

 العامة بوسطن مدارس تحسين إلى 

 

 القيم
"JUICE :"المتعة JOY، الوحدة UNITY، 

 التعاون ،INCLUSION الدمج

COLLABORATION  
 EQUITY والمساواة

 

 الرسالة
غرفة صفية  كل وفي مدرسة كل في طفل كل

 .يحتاجه ما على يحصل
 

 رؤيةال
 متمحورة وطنال مستوى على رائدة عامة مدرسة

ا تقدمو الطالب حول ا منصفا   تعليم   ،وشامال   وممتاز 

 وظيفةوال الكلية في للنجاح طالب كل وتهيئ

 .والحياة
 

 الفعل نظرية
 ثقة ناوكسب يحتاجه، ما طالب لكل قدمنا إذا
 وأصحاب المجتمع وأعضاء لعائالتا تعاونو

 والقيادة الحقيقية المشاركة خالل من المصلحة
 للطالب ممتازة خدمة مناوقد المشتركة،

 والموظفين المعلمين ودناوز ،عائالتهمو
 ...الواضحة ناوتوقعات المهني التطوير وسائلب

 
 رائدةو األداء ليةعا منطقتنا صبحتس عندها
 وتحسن الفجوات تسد الوطن مستوى على
 .طالب كل حياة نتاج

 

 

 

 ..مما سمعناه

 رياضية صاالت مع ديثةح مدرسية مباني

 جميلة فنون ومراكز وكافيتريات ومكتبات
 .عناية أفضل تتلقى وأنظمة

 

 مدارس جميع عبر عادلو منصف تمويل

 ة.العام بوسطن

 بدءا   للطالب ومتوقعة واضحة مسارات

 .التخرج وحتى المدرسة قبل ما مرحلة نم
 

 وبمواعيد ومتاحة ةموثوق مواصالت

 .فعالة وعمليات دقيقة

 

 بمصلحة ومهتم مؤهل موظفين طاقم

 .الطالب
 

 ا  ولغوي ا  ثقافي مؤيدةو صارمة مناهج
 .الطالب حول ومتمحورة

 

 ثنائية تعليمية وفرص محّسنة برامج

 اللغة لمتعلمي متزايدة اللغات ةمتعدد/اللغة

 .اإلنجليزية
 
 

 متزايدة شاملة وفرص نةمحسّ  برامج
 .الخاصة التعليمية االحتياجات ذوي للطالب

 
 تعليمو العاطفية، االجتماعية لمهاراتل تنمية

 دعمو ،النفسية صدماتال على مّطلع

 .العقلية لصحةل

 

 في بما البرامج من كاملة مجموعة
 القوى وألعاب البدنية والتربية الفنون ذلك

 .وخارجه المدرسة وقت خالل والتدريس
 
 

 القرن تكنولوجيا إلى الوصول إتاحة

 .الطالب جميعأمام  والعشرين الحادي
 



 ماذا يحتوي هذا هذا المستند

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

IN THIS DOCUMENT? 

“This STRATEGIC PLAN is the 
expression of BPS’ commitment 
to Boston children, families, 
educators, partners, and the 
greater community.” 

 
 
 

In this document, we outline six (6) Commitments that 

will frame our work in schools and district-wide for the 

life of the plan (2020-2025). Each commitment serves 

as a broad area that is representative of the work that 

needs to be done to realize our mission - ensuring that 

every student gets what they need. While the six (6) 

comments reflect the key components of the vision 

and direction of our schools, we recognize that they are 

broad categories and there is much to be done within 

each. Additionally, we understand the great challenge 

before us as a school district and community. Addressing 

them will require strategic action within the context of 

limited resources. To that end, each commitment has 

a set of priority areas, identified by our community to 

be the most critical and strategic levers to achieve the 

vision and mission. To ensure that we have clear and 

attainable goals guiding our actions, each commitment has 

an anchor goal that describes the high-level measurable 

intended outcome of our actions. Aligned to each 

anchor goal are the key performance indicators we 

have identified as measures of on-going progress. This 

strategic planning framework (Commitments, Priorities, 

Anchor Goals, and Aligned Progress Measures) serves as 

the public accountability structure to ensure that we 

deliver on the promise of equity and excellence for 

Boston students and families. 
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Aligned 
Progress 

Measures 

ANCHOR 
GOALS 

COMMITMENTS 

PRIORITIES 

ALIGNED 
PROGRESS 
MEASURES 

Key performance 
indicators used to 
measure on-going 
progress on the 
Anchor Goal for each 
commitment. 

ANCHOR 

GOALS 

Each commitment 
has a measurable 
anchor goal that 
communicates 
evidence of success. 

 
PRIORITIES 

 
Focus areas we believe 
will be the highest 
leverage in addressing 
first to meet our 
commitments. 

 
COMMITMENTS 

 
Bold statements 
about what we plan 
to do to realize our 
vision and mission. 

 هذا المستند؟ يحتوي ماذا
 

 هي اإلستراتيجية الخطة هذه إن" 
 العامة بوسطن مدارس لتزامإ عن تعبير
 والعائالت بوسطن أطفال تجاه

 ."والمجتمع والشركاء والمعلمين

 املتزإ لك يرتبط ،أعمالنا لتوجيه الموضوعة هدافاأل

 ،رادةالم النتيجة يصف للقياس قابل رئيسي دفبه

 رئيسية أداء مؤشرات رئيسي هدف كلب وترتبط

 التخطيط طارإ يعمل. المستمر للتقدم كمقاييس حددناها

 هدافاألو واألولويات لتزاماتاإل) هذا االستراتيجي

 ءلةللمسا كهيكل( ومقاييس التقدم المواءمة الرئيسية

 لطالب التميزو مساواةال عدبو الوفاء لضمان العامة

 .بوسطن وعائالت

 في عملنا ستشكل تزاماتإل( 6) ستة المستند اهذ يحدّد

 الخطة مدة طوال نطقةالم مستوى وعلى المدارس

 يمثل واسع كمجال لتزامإ كل يعمل(. 2121-2125)

 ضمان - رسالتنا لتحقيق به القيام يجب الذي العمل

 أن من الرغم على. يحتاجه ما على طالب كل حصول

 لرؤية الرئيسية كوناتالم تعكس( 6) الستة اإللتزامات

 أنو واسعة فئات أنها ندر  أننا إال ،مدارسنا وتوجه

 كل ضمن ابه القيام يجب التي األعمال من الكثير هنا 

 المنطقة تواجهه الذي التحدي حجم ندر  كما ،منها

 اتخاذ التحديات تلك ةمعالج تتطلب .والمجتمع التعليمية

. ودةالمحد الموارد ظل في استراتيجية إجراءات

 مجموعة لتزامإ كلل مجتمعنا حدد ،الغاية لهذه تحقيقاو

 لتحقيق الدعامات أهم لتكون ألولويةا مجاالت من

  تحقيق وقابلية وضوح ضمانول. والرسالة الرؤية

 اإللتزامات

 األوليات

األهداف 

 الرئيسية
مقاييس 
التقدم 
المواءم
 ة

 لتزاماتاإل
 
 جريئة عبارات

 نخطط ما عن تعبر
 لتحقيق به للقيام
 .ورسالتنا رؤيتنا

 

 األولويات
 
 التركيز مجاالت

 وجوب نرى التي
 أوال   معالجتها
 لوفاءا من لنتمكن

 .بالتزاماتنا
 

 الرئيسية هدافاأل
 

 هدف لتزامإ لكل
 قابل رئيسي
 ثباتإل للقياس

 .النجاح

مقاييس التقدم 

 المواءمة
 
 مؤشرات تستخدم
 لقياس الرئيسية األداء
 نحو المستمر التقدم

 لكل رئيسيال هدفال
 .لتزامإ

 



  إلتزاماتنا

 
ستةال  

بوسطن مجتمع تجاه  
01 
ELIMINATE OPPORTUNITY 
AND ACHIEVEMENT GAPS 
Equitable and Excellent Student Outcomes 

 

02 
ACCELERATE LEARNING 

High-quality schools and joyful classrooms district-wide 

 

03 
AMPLIFY ALL VOICES 

Shared decision-making, partnerships and mutual accountability 

 

04 
EXPAND OPPORTUNITY 
Fair and equitable funding and welcoming environments 

 

05 
CULTIVATE TRUST 

Fair and equitable funding and welcoming environments 

 

06 
ACTIVATE PARTNERSHIPS 
Expand learning beyond the classroom and connect 
the community to the classroom 
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10 

وفجوات  الفرص فجوات على القضاء

 التحصيل الدراسي
 وممتازة عادلة يةطالب مخرجات

 

10  

 التعلم تسريع
 على فية ممتعةصأجواء و الكفاءة عالية مدارس
 المنطقة مستوى

 

13  

 األصوات جميع تضخيم
 ومساءلة شراكات، مشتر ، بشكل اتالقرار صنع
 متبادلة

 

10 

 الفرص توسيع
 مرّحبة وبيئات عادلو منصف تمويل

 

10 

 ثقةال بناء
 على ويركز ويمثلهم بطالبنا يهتم كفء عمل طاقم
 تهمخدم

 

10 

 الشراكات تفعيل
 وربطالغرفة الصفية  نطاق خارج إلى التعلم توسيع
 بالغرفة الصفية تمعالمج
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OPPORTUNITY AND 
ACHIEVEMENT GAPS 

EQUITable and Excellent 
STUDENT OUTcomes. 

01 ELIMINATE 
 فجوات على القضاء 10            

 وفجوات التحصيل الدراسي الفرص
 

 وممتازة عادلة يةطالب مخرجات



 

   

 
 
 

   

   

 

 ملحة عامة
 

 
 

 
. 

 
 

 

 

 
 

1.1 Ensure that BPS policies, plans, and 
budgets advance the Opportunity and 
Achievement Gaps (OAG) Policy so that 
our schools are equitably funded to 
provide robust academic programming 
and social-emotional supports, giving 
every child what they need. 

1.2 Hire and retain a workforce that 
reflects the racial, ethnic, and linguistic 
diversity of the students and families 
we serve. 

1.3 Empower and partner with educators 
to review curriculum for cultural and 
linguistic bias and relevance, to ensure 
that new purchases are culturally and 
linguistically relevant. 

1.4 Implement specific supports for 
English learners by implementing the 
LOOK Act to expand programs that promote 
bi/multilingualism including bilingual 
education, dual language, and cultural 
heritage programs. 

1.5 Support schools by implementing 
culturally and linguistically sustaining 
practices and Ethnic Studies through 
professional development focused first 
on classroom educators, and subsequently 
other staff. 

1.6 Develop and monitor progress toward 
achieving explicit goals for schools and 
central office around implementing strategies 
to eliminate opportunity and achievement gaps 
(especially for English Learners and students with 
disabilities) and central office will be responsible 
and accountable for monitoring progress and 
providing support - employing school and district 
Equity Roundtables as a structure for shared 
accountability and problem-solving. 

1.7 Eliminate Dis-proportionality in the 
implementation of the Code of Conduct 
by ensuring welcoming and affirming 
classrooms while applying restorative 
practices. 

1.8 Develop capacity to address health and 
social contributors to opportunity gaps, 
such as - hunger, chronic illness, mental 
health, sexual health, homelessness, and 
LGBTQ+ identify. 

1.9 Focused intervention in the thirty- 
four (34) lowest performing Boston 
Public Schools. 

1.10 Develop and monitor progress toward 
achieving explicit goals for students with 
disabilities and implementing strategies 
to increase inclusionary practices and 
address dis-proportionality in sub- 
separate settings. 

1.11 Provide 1:1 Opportunity to every 

BPS student grade 3-12. 
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ANCHOR GOAL #1 
BPS  graduates will 

be ready for 
success in college, 

career, and life 

 
D ATA D E F I N I T I O N   

The percentage of high 
school graduates who meet 

a combination of GPA (2.7+), 
attendancessCore completion 

plus   ADVanced   coursework   enrol lment,   and 
“Anytime   learning”   (access   to   additional 
learning  experiences  such  as  Volunteering  and 
internships) .  Students  wil l  be  considered  on- 
track for success in college, career, and life if 
they  demonstrate  at  least  two  of  the  three 
achieVement  measures  (i .e . ,  GPA,  attendance, 
course complet ion) as well as anytime learning. 
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األولويات     

 فجوات على القضاء 10

وفجوات التحصيل  الفرص

 الدراسي
 .وممتازة عادلة يةطالب اتجمخر

 الجنسي التوجه أو اإلعاقة أو الجنس أو اإلثنية أو العرق عن النظر بغض - طالب كل يستحق

ا - السكن مكان أو االقتصادية االجتماعية الحالة أو المواطنة حالة أو الدين أو ا تعليم   ممتاز 

ا ولغوي ا ثقافي ا مالئما  و  العامة بوسطن مدارس تخدم. إمكاناته كامل تحقيق على تساعده وفرص 

 العنصرية حواجزو واالجتماعية لنظاميةوا االجتماعية بالحواجز لمتأثرينا الموهوبين بةالطل

 31111 حوالي الخاصة التعليمية االحتياجات ذوي الطالب عدد يبلغ .المدرسة وخارج داخل

 أو/و اإلنجليزية اللغة متعلمي مثل (طالبنا من ٪51 من أكثر) العامة بوسطن مدارس في طالب

 من ٪76 والالتينيون السود الطالب يشكل. اقتصادي حرمان من يعانون من أو/و اإلعاقة ذوي

 السوداء البشرة ذوي األوالد منع تم ،التاريخ مدى على. العامة بوسطن بمدارس الملتحقين

 صارمة دراسية دورات إلى الوصول من اإلعاقة ذويو اإلنجليزية اللغة ومتعلمي يينوالالتين

 إلزالة وصريحة سةومدرو جريئة إجراءات سنتخذ. متناسبة غير بمعدالت ةشامل تعليم وبيئات

 .تأثرا   األكثر لطالبا لمساعدة وفجوات التحصيل الدراسي الفرص فجوات

 سياسة تعزز العامة بوسطن رسمدا وميزانيات وخطط سياسات أن من تأكدال 0.0

 بشكل مدارسنا تمويل يتم بحيث( OAG) وفجوات التحصيل الدراسي الفرص فجوات

 على طفل كل يحصل حتى عاطفي، اجتماعي ودعم قوية أكاديمية مجابر لتوفير عادل

 .يحتاج ما
 .عائالتهمو للطالب اللغويو العرقي التنوع تعكس عاملة ىقو واستبقاء توظيف 0.0
 الثقافي تحيزال لدراسة الدراسية المناهج مراجعة في ومشاركتهم المعلمين تمكين 0.3

 ثقافي ا مالئمة الجديدة ناهجالم أن من للتأكد ،واللغوية الثقافية المالءمةو واللغوي

 .ولغوي ا
 البرامج لتوسيع "LOOK" قانون تنفيذ خالل من اإلنجليزية اللغة متعلمي دعم 0.0

 المزدوجة، واللغة اللغة، ثنائي التعليم ذلك في بما اللغات تعدد/للغةا ثنائية تعزز التي

 .الثقافي التراث وبرامج
 ودراسات ولغويا   ثقافيا   مستدامة ممارسات توظيف خالل من المدارس دعم 0.0

 ومن الدراسية، المساقات معلمي على أوال   يركز الذي المهني التطوير خالل من عرقية

 .اآلخرين الموظفين ثم

 المركزي والمكتب للمدارس واضحة أهداف تحقيق نحو التقدم ورصد تطوير 0.0

وفجوات التحصيل الدراسي  الفرص فجوات على للقضاء استراتيجيات توظيف حول

 المركزي المكتب وسيكون( اإلعاقة ذوي والطالب اإلنجليزية اللغة لمتعلمي خاصة)

 حول مستديرة طاولة اجتماعات عقد - الدعم وتقديم التقدم رصد عن ومحاسب ا مسؤوال  

 للمساءلة كلهيك تعمل حتى والمنطقة المدرسة مستوى على المساواة موضوع

 .المشكالت وحل المشتركة
 أن من التأكد خالل من السلوك قواعد مدونة تنفيذ في التناسب عدم على القضاء 0.1

 .ةالتصالحي الممارسات تطبيق أثناء ومؤيّدة مرّحبةالغرف الصفية 
 خلق في المساهمة واالجتماعية الصحية العوامل معالجة على القدرة تطوير 0.8

 والصحة العقلية، والصحة المزمنة، واألمراض الجوع، - مثل الفرص، فجوات

 .( LGBTQ)+ الميم مجتمع هوياتو والتشرد، الجنسية،
 

 األولويات

 من مدرسة( 34) وثالثين أربع في زالمرك   التدخل 0.2

 .أداء   ضعفاأل العامة بوسطن مدارس
 واضحة أهداف تحقيق نحو التقدم ورصد تطوير 0.01

 لزيادة استراتيجيات وظيفوت اإلعاقة ذوي للطالب

 البيئات في التناسب عدم ومعالجة الشمولية الممارسات

 .المنفصلة الدراسية
 من طالب لكل (0:0) مباشرة ةفرص ريوفت 0.00

 .92-3 وفالصف في العامة بوسطن مدارس طالب

 0# الرئيسي هدفال
 مدارس خريجو ونيكس

 مستعدين العامة بوسطن

 وظيفةوال الكلية في للنجاح

 . والحياة

 البيانات تعريف
 على الحاصلين الثانوية المدارس لخريجي المئوية النسبة
 أكملوا الذينو ،+٪14 حضور نسبةو ،+2.7 تراكمي معدل
 ماساتشوستس في الثانوية رسامدال دراسات برنامج

(MassCore)، متقدمة دراسية دوراتب والتحقوا 
 إلى الوصول إمكانية" )وقت أي في مالتعل" بمساقاتو

 الداخلي والتدريب التطوع خالل من إضافية تعلم خبرات
 لنجاحا نحو الصحيح المسار على لطالبا اعتبار يتم(. مثال  
 األقل على ثنينال تحقيقه أثبت إذا والحياة وظيفةوال الكلية في
 ،الحضور ،التراكمي المعدل) ثةالثال إلنجازا مقاييس من

 .وقت أي في التعلم مساقات إلى باإلضافة (مساقاتال إكمال
 

 مقاييس التقدم المواءمة
 اإلعاقة و اإلنجليزية اللغة تعلم حسب مصنفة المقاييس جميع)

 (مجموعاتال من وغيرها االقتصادي والحرمان والعرق

 ► المبكرة الطفولة في والكتابة القراءة تنمية

 توقعات يتجاوزون أو يستوفون الذين (K2) الثاني الصف لطالب المئوية النسبة
 نهاية في المنعقد القرائية الطالقة في NWEA MAP تقييم يف الصف مستوى
 9العام

 التالي الصف مستوى إلى ترفيعهم تم الذين للطالب المئوية النسبة ► مستوى الصف ترفيع

 سنوات أربع خالل العامة الثانوية بشهادة يتخرجون الذين للطالب المئوية النسبة ► تخرجال

 اللغة ونفن اختبار في الدراسي التحصيل

 (ELA) اإلنجليزية
► 

 2(ELA) اإلنجليزية اللغة فنون اختبار في المعدلة النتائج متوسط

 لرياضياتا في المعدلة النتائج  متوسط ► الرياضياتالتحصيل الدراسي في 

 3(الثانوية لمدرسةل) CPI ومتوسط( 9 و 5 للصفوف) المعدّلة النتائج متوسط ► العلومالتحصيل الدراسي في 

 ACCESS for ELLs اختبار في الطالب نمو لمعدل المئوية النسبة ► اإلنجليزية اللغة تعلّم في تقدمال

 ► الفصل من المدرسة
 عام في أكثر أو واحدة مرة المدرسة من فصلهم تم الذين للطالب المئوية النسبة
 معين دراسي

   (OAG)والتحصيل  الفرص فجوات سياسة تنفيذ

 ► ركزيةلإلدارات الم
 فجوات سياسة تنفيذ خطط نفذت التي المركزي المكتب إلدارات المئوية النسبة
 بنجاح وفجوات التحصيل الدراسي الفرص

 ► للمدارس
وفجوات  الفرص فجوات سياسة تنفيذ خطط نفذت التي للمدارس المئوية النسبة

 بنجاح التحصيل الدراسي 
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02 ACCELERATE 
LEARNING 

HIGH-QUALITy schools and joYFUL 
classrooms district-wide. 

 التعلم تسريع 10

 
صفية  وأجواء الكفاءة عالية مدارس
 المنطقة مستوى على ممتعة



aligned progress measures 

Overview 

All of our schools should be joyful 

learning environments that leverage 

the rich assets that exist in every 

community. BPS has a working 

definition of “quality,” as expressed 

through the School Quality Framework 

(SQF). However, from our work with 

communities and through our listening 

sessions, we know that our aspirations 

for quality are not experienced or 

available to our city’s many cultures, 

neighborhoods, and communities. We 

 
 
 

believe high-quality schools should 

include core elements that meet the 

needs of the whole child, including 

health education and physical 

education, arts programming, and 

social-emotional skill development. 

We will transform the way we fund, 

support, and offer programming to 

our schools in a way that establishes 

consistent standards of quality, 

leverages unique community assets, 

and meets the needs of every student. 

 

 

 
2.1 Redesign secondary schools, including 
alternative schools, in alignment with 
MassCore, career preparedness, and other 
advanced coursework opportunities to 
prepare students for college, career, 
and life. 

2.2 Support and coach educators to 

deliver high-quality inclusionary learning 

opportunities to ensure students with 

disabilities are well-served in the general 

education setting. 

 
 

2.3 Provide rigorous culturally and 

linguistically affirming curriculum 

and instruction that includes learning 

opportunities in the arts, science, literacy, 

world languages, physical education, 

health education, and civics, access to 

athletic programs and technology, and 

fully integrates student wellness into 

the educational experience. 

2.4 Fully implement universal 
pre-kindergarten through a mixed 
delivery model that leverages district 
and community options and ensures a 
high-quality educational experience for 
all early learners. 

2.5 Implement rigorous and consistent 

elementary learning expectations and 

curriculum that prepare all students for 

high school, including strong science 

and math programming. 

 
 

2.6 Reduce chronic absenteeism by 
ensuring that students are welcomed 
into joyful and engaging classrooms and 
where their unique needs can be met. 

2.7 Make every school a safe space for 

every BPS student, offering the support 

and protection needed to learn, grow, 

and thrive. 

 
2.8 Implement a comprehensive district- 
wide professional development plan 
for paras, teachers, counselors, and 
school and central leaders to develop 
capacity and expertise to change student 
outcomes as outlined in this plan. 

2.9 Provide remote learning opportunities 

year-round to accelerate learning including 

during school breaks to prevent learning 

loss, and provide students opportunities 

to accelerate their own learning. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

ANCHOR GOAL#2 

BPS schools will 
demonstrate 

strong growth in 
ELA and Math. 

 
 
 

 
DATA DEFIN IT ION  

The proportion of BPS 
schools with a mean student 

growth percentile of 50.0+ in English 
Language Arts and mathematics. The mean 
student growth percentile for a school is a 
representation of “typical” growth on MCAS 
for students in that school. An SGP of 50 or 
better indicates that MCAS growth of students 
in that school are on par or better than the 
growth of their academic peers across the state.4

 

(Al l measures disaggregated by EL , SWD, race, 
economic disadvantage, and other groups)  
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The percentage of 11th and 12th graders who pass at least one advanced course6
 

The percentage of students with disabilities in grades K0-12 in full or partial inclusion7
 

The percentage of students chronically absent (missing at least  of days enrolled regardless of 
whether the absences are considered excused, unexcused, or for disciplinary reasons) 

Number of SQF Tier 1 and 2 schools district-wide5
    

Mean ELA student growth percentile (SGP) 

Mean Math student growth percentile (SGP) 

The percentage of students enrolled in 8th-grade Algebra I 

ELA GROWTH 

MATH GROWTH 

ALGEBRA PARTICIPATION 

SCHOOL QUALITY 

ADVANCED COURSEWORK 

INCLUSION 

CHRONIC   ABSENTEEISM 

 

 
PRIORITIES 

02 
ACCELERATE 

LEARNING 

High-quality schools 
and joyful classrooms 
district-wide. 

 اإلنجليزية اللغة فنون في طالبال( SGP) نمو لمعدل المئوية النسبة ► اإلنجليزية اللغة فنون في نموال

 الرياضيات في طالبال( SGP) نمو لمعدل المئوية النسبة ► الرياضيات في نموال

 الثامن للصف 9جبر مساقب لتحقينالم الطالب نسبة ► الجبرااللتحاق في مساق 

 ► جودة المدرسة
 على (SQF) المدرسة جودة إطار نظام من 2 و 9 المستوى ضمن مدارسال عدد

 5المقاطعة مستوى

 ► متقدمة مساقات
 دورة اجتازوا الذين عشر والثاني عشر الحادي الصف لطالب المئوية النسبة
 6لاألق على واحدة متقدمة

 ► الدمج
 دمجهم تم الذين 21إلى  K0 من الصفوف في اإلعاقة ذوي للطالب ئويةالم النسبة
 7جزئي بشكل أو بالكامل

 ► التغيب المزمن

 من ٪91 عن يقل ال ما عن التغيب) مزمن بشكل لمتغيبينا للطالب المئوية النسبة
 ألسباب أو عذر بدون أو بعذر اتالغياب كانت إذا عما النظر بغض الدراسية األيام
 (تأديبية

 

 عامة لمحة
 

 تعليمية بيئات مدارسنا جميع تكون أن يجب

 لدى الموجودة الغنية الموارد توظف ممتعة

 العامة بوسطن مدارس لدى .مجتمع لك

 والذي ،"الجودة" لمصطلح خاص   تعريف  

 ،(SQF) المدرسة جودة إطار في تحديده تم

 المجتمعات مع عملنا خالل من ندر  أننا إال

 االستماع جلسات خالل ومن يةالمحل

 يتم لم للجودة تطلعاتنا أن لدينا المنعقدة

 الثقافات من للعديد إتاحتها أو اختبارها

 أن يجب. مدينتنا في والمجتمعات واألحياء

                    العناصر الكفاءة عالية المدارس توفر

. 

 ،جميعها الطفل احتياجات تلبي التي ساسيةاأل

 البدنية والتربية الصحي التثقيف ذلك في بما

 االجتماعية المهارات وتطوير الفنون مجةوبر

 التمويل بها قدمن التي الطريقة سنغير. العاطفية

 تضع طريقة إلى لمدارسنا البرمجةو دعموال

 المجتمع موارد ستغلوت للجودة ثابتة معايير

 .طالب كل باحتياجات وتفي الفريدة

 

 األولويات
 

 ملةشا مهني تطوير خطة تنفيذ 0.8

 للمعلمين نطقةالم مستوى على

 وقادة رشدينوالم والمعلمين المساعدين

 لتطوير ينالمركزي القادةو المدارس

 الطالب نتائج لتغيير اتوالخبر القدرات

 .الخطة هذه في المبين النحو على
 مدار على بعد عن تعلم فرص توفير 0.2

 خالل ذلك في بما التعلم لتسريع السنة

 فقدان تجنبل رسيةالمد الراحة فترات

 فرص وتوفير ،تعلمها تم التي المهارات

 .تعلمهم لتسريع للطالب
 

 مع يتماشى بما البديلة، المدارس ذلك في بما الثانوية، المدارس تصميم إعادة 0.0

 ومساقات( MassCore) ماساتشوستس في الثانوية المدارس دراسات برنامج

 للكلية الطالب إلعداد متقدمةال دراسيةال فرصال من غيرهاو لوظيفيا ستعداداال

 .والحياة والوظيفة
 لضمان الجودة عالية شمولية تعليمية فرص تقديم على وتدريبهم المعلمين دعم 0.0

 .العام التعليم بيئة ضمن اإلعاقة ذوي لطالبل األفضل الخدمة تقديم
 تعلمال فرص للطالب تتيح ولغويا   ثقافيا   ومؤي دة صارمة ودروس مناهج توفير 0.3

 والتربية البدنية والتربية العالم ولغات والكتابة القراءةو والعلوم الفنون مجاالت في

 دمجتو الرياضية، والتكنولوجيا البرامج إلى الوصول تتيحو المدنية، والتربية الصحية

 .التعليمية التجربة ضمن وعافيته لطالبا صحة
 نموذج خالل من للجميع المتاحة الروضة قبل ما مرحلة برامجل الكامل التطبيق 0.0

 الجودة عالية تعليمية تجربة ويضمن والمجتمع المنطقة خيارات ستغلي مختلط تقديم

 .األطفال لجميع
 جميع عدت   البتدائيةا للمرحلة ثابتةو صارمة تعليمية ومناهج توقعات تطبيق 0.0

 بشكل والرياضيات علوملا مساقات برمجة ذلك في بما الثانوية، للمدرسة الطالب

 .أقوى
 مرّحبةالغرف الصفية  بيئات أن من التأكد خالل من المزمن التغيب من الحد 0.0

 .الفريدة احتياجاتهم وتلبي وجاذبة ممتعة و بالطالب
 حيث ،العامة بوسطن مدارس طالب من لبطا لكل آمن ا مكان ا مدرسة كل جعل 0.1

 .واالزدهار والنمو للتعلم الالزمين والحماية الدعم تقديم فيها يتم
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 وأجواء الكفاءة عالية مدارس
 مستوى علىصفية ممتعة 

 .المنطقة
 

 0# الرئيسي هدفال"
 بوسطن مدارس تُبدي سوف

ا العامة  فنون في قوي ا نمو 

 اإلنجليزية اللغة

 ".والرياضيات

 البيانات تعريف
 نمو متوسط يبلغ التي العامة بوسطن مدارس نسبة

 اإلنجليزية اللغة فنون في+ 51.1 فيها الطالب
 في الطالب لنمو المئوية النسبة تعتبر. والرياضيات

 التقييم نظام في" النموذجي" لنمول تمثيال   المدرسة
 للطالب (MCAS) ماساتشوستس بوالية الشامل

 لنمو المئوية ةالنسب بلغت إذا. المدرسة تلك في
 أن إلى مؤشر فذلك أفضل أو 51( SGP) الطالب

  لماساتشوستس الشامل التقييم نظام في الطالب نمو
 أقرانهم نمو من أفضل أو مساوي رسةالمد تلك يف

 4.الوالية عبر

 
 

 مقاييس التقدم المواءمة
 اإلعاقة و اإلنجليزية اللغة تعلم حسب مصنفة المقاييس جميع)
 (مجموعاتال من وغيرها االقتصادي والحرمان لعرقوا
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ALL VOICES 

Shared decision-making, 
MUTUAL accOUNTability, and 
partnerships. 

03 AMPLIFY          13 األصوات جميع تضخيم 
 شراكات، ر ،مشت بشكل اتالقرار صنع

 متبادلة ومساءلة
 



aligned progress measures 

Overview 

Students, families, and communities 

are integral partners in all decisions 

made in the service of students’ social- 

emotional and academic development. 

Parents and caretakers are their 

child’s first teachers and bring critical 

knowledge needed by schools to create 

relevant and culturally and linguistically 

affirming learning experiences. Our 

community, nonprofit, faith-based, higher 

education, philanthropic, corporate, 

 
 
 

 
and city partners serving our youth 

and families are essential to their 

social, emotional, and cognitive 

development. Every school and central 

office will pro-actively engage and 

incorporate the voices of students, 

families, and their communities, and 

strategically collaborate with and 

leverage partners to ensure strong 

student and school outcomes. 

 

 

3.1 Engage youth voice in decision- 
making and leadership in a timely and 
transparent manner by leveraging BSAC, 
the Superintendent’s Youth Cabinet, focus 
groups and other forums organized to 
give voice to BPS learners. 

3.2 Engage parent voice in district level 
decision-making and leadership in a timely 
and transparent manner by supporting and 
leveraging the Citywide Parent Council, 
District English Learner Advisory Council and 
Special Education Parent Advisory Council. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3 Welcome and value all families 
and students in our schools, including 
them as partners in school improvement 
and student learning. 

 
3.4 Increase feedback systems 
families and central office and 
other staff through tech-based 
communication portals, and regular 
access to district and school based 
leaders during regional, school- 
based and district level meetings. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 Fully engage teachers, school staff, 
families and students in School Site 
Council to ensure representation of 
voices in school based decisions and 
management. 

3.6 Publicly share school progress 
towards implementation of the district’s 
engagement standards and school climate 
survey results. 

3.7 Engage families and community 
to understand needs and engage in 
shared decision making through texts, 
on-line, surveys, and calling. 

 

 

 
 
 

 
 

 

(Al l measures disaggregated by EL , SWD, race, 
economic disadvantage, and other groups)  

 
 
 

ANCHOR GOAL#3 
 

DATA  D E F I N I T I O N   
The percentage  of  schools 

 
PARENT PERCEPTION 

 
   Average scores on select scales (group of related items) from the parent 

climate surveys related to perceptions of school quality and culture8
 

BPS schools will 
implement the core 
elements of family 

engagement. 

implementing    or  more  of 
eligible  Core  Elements  of  Family 

Engagement. High schools may HAVe up to 
Eight family engagement  elements;  schools  

sERVING grades K-8 may HAVe up to six elements. 
Measuring the proportion of schools with 80  + elements 
in place would effecTIVely allow for schools to miss one 
element but still be considered implementing. The elements 
captured by the BPS Office of Family and Student 
ADVancement include: School Site Council (SSC) Roster, 
School Parent Council (SPC) Roster, SSC Meeting Notes, SSC 
Bylaws, Family Engagement Plan, Home School Compact, 
SSC Student Rep (HS only), and Boston Student ADVISory 
Council (BSAC) RepresentATIVe (HS Only). 

STUDENT PERCEPTION    

TEACHER PERCEPTION 

VOICE IN DISTRICT 

DECISION-MAKING   

SCHOOL CHOICE 

Average scores on select scales (group of related items) from the student 
climate surveys related to perceptions of school quality and culture9

 

Average scores on select scales (group of related items) from the teacher 
climate survey related to perceptions of school quality and culture10

 

The number of public meetings held by district ADVISory councils (i.e., Boston Student ADVISory Council, 
Citywide Parent Council, District English Learner ADVISory Council, and Special Education Parent 
ADVISory Council) in which members proVIDED input on specific upcoming district-leVel decisions. 

The percentage of families that receive at least one of their top three choices 
in the Home-based School Choice student assignment process for K1 or K2 

 
 

2 imagine BPS 3 

 

 
PRIORITIES 

  جميع تضخيم 13

 األصوات
 

 مشتر ، بشكل اتالقرار صنع
 .والشراكات المتبادلة، المساءلة

 

 ► أولياء األمور نظرة

( الصلة ذات العناصر من مجموعة تضم) مختارة مقاييس على الدرجات متوسط
  9المدرسة وثقافة جودة حول همبتصورات المتعلقة األمور أولوياء مسوحات من
 

 ► نظرة الطالب

( الصلة ذات العناصر من مجموعة تضم) مختارة مقاييس على رجاتالد متوسط
 1المدرسة وثقافة جودة حول همبتصورات المتعلقة الطالب مسوحات من

 

 ► نظرة المعلم

( الصلة ذات العناصر من مجموعة تضم) مختارة مقاييس على الدرجات متوسط
 91المدرسة وثقافة جودة حول همبتصورات المتعلقة ينالمعلم مسوحات من

 

 صنع عملية في األصوات المشاركة

 المنطقة مستوى على القرارات
► 

 المجلس أي) نطقةللم االستشارية المجالس تعقدها التي العامة االجتماعات عدد
 لمدينة،ا مستوى على األمور أولوياء مجلسو بوسطن، في للطالب االستشاري
 االستشاري والمجلس ،المنطقة في اإلنجليزية اللغة لمتعلمي االستشاري والمجلس

 األعضاء هافي قدم تيال( الخاصة التعليمية االحتياجات ذوي أمور ولياءأل
 منطقةال مستوى على محددة قرارات حول شاركاتهمم
 

 ► اختيار المدرسة

 ثالثة أفضل من األقل على واحد خيار قبول يتم التي للعائالت المئوية النسبة
 المنزل حسب المدرسة اختيار خطة في الطالب إحالة عملية في لها خيارات
 K2 أو K1 لصفوف

 

 مقاييس التقدم المواءمة
 اإلعاقة و اإلنجليزية اللغة تعلم حسب مصنفة المقاييس جميع)

 (مجموعاتال من وغيرها االقتصادي والحرمان والعرق

 عامة لمحة
 

 شركاء والمجتمعات عائالتوال الطالب إن

 في المتخذة القرارات جميع في أساسيين

 العاطفي االجتماعي التطور خدمة

 ومقدمو األمور أولوياء. للطالب اديميواألك

 يلعبون إذ طفال،لأل نمعلمي أول هم الرعاية

 المعرفةب األطفال تزويد في أساسيا   دورا  

 إلنشاء المدارس تحتاجها التي األساسية

. ا  ولغوي ا  ثقافي مؤيدةو مالئمة تعليمية تجارب

 ،ةالربحي غير والمؤسسات مجتمعنا، إن

            التعليم سساتومؤ ،الدينية والمنظمات

.  

 الشركات،و ،ةالخيري والمنظمات العالي،

 وعائالتنا شبابنا يخدمون الذين المدينة وشركاء

 والعاطفي االجتماعي لتطورهم ضروريون

 مكتب كلو مدرسة كل ستشار . والمعرفي

 الطالب أصوات دمجل استباقي بشكل مركزي

 بشكل تتعاونسو ومجتمعاتهم، عائالتهمو

 أفضل تحقيق ضمانل الشركاء مع استراتيجي

 .والمدرسة للطالب نتائجال

 

 افةشفو منظمة بطريقة القرار صنعو القيادة في الشباب صوت إشراك 3.0

 ،(BSAC) بوسطن في للطالب االستشاري مجلسال من االستفادة خالل من

 األخرى والمنتديات التركيز ومجموعات ،ةلمشرفبا الخاص بشباال ومجلس

 .العامة بوسطن مدارس طالب صوت سماعإل المنظمة
 مستوى على القرار صنعو القيادة في األمور أولياء صوت إشراك 3.0

 على األمور أولوياء مجلس دعم خالل من افةشفو منظمة بطريقة المنطقة

 ،نطقةالم في اإلنجليزية اللغة يمتعلمل االستشاري والمجلس المدينة، مستوى

 .الخاصة التعليمية االحتياجات ذوي أمور ألولياء االستشاري والمجلس
 خالل من تقديرهمو مدارسنا في والطالب العائالت بجميع الترحيب 3.3

 .الطالب وتعلم ةالمدرس تحسين في كشركاء دمجهم
 المكتب ظفيومو للعائالت للسماح الرأي استطالع أنظمة تحسين 3.0

 بوابات خالل من واآلراء المالحظات بتقديم اآلخرين والموظفين المركزي

 والمدرسة المنطقة قادة إلى المنتظم الوصول إتاحةو ،التكنولوجية تواصلال

 على المنعقدة واالجتماعات والمدرسية اإلقليمية االجتماعات خالل من

 .نطقةالم مستوى
 كامل بشكل والطالب والعائالت سةالمدر وموظفي المدرسين إشراك 3.0

 واألمور المدرسية القرارات في همأصوات لتمثيل المدرسة مجلس في

 .اإلدارية

 3# الرئيسي هدفال
 بوسطن مدارس ستقوم
 عناصرال بتطبيق العامة

 .العائالت إلشراك األساسية
 

 البيانات تعريف
 العناصر من أكثر أو ٪91 تطبق التي للمدارس المئوية النسبة

 ما على الثانوية المدارس تحتوي قد. العائالت إلشرا  األساسية
 المدارس تحتوي قدو ؛العائالت إلشرا  عناصر ثمانية إلى يصل
 نسبة قياس إن. عناصر ستة على K-8 صفوف تخدم التي

 فقدان إلى سيؤدي العناصر من+ ٪91 توظف التي المدارس
. المطبّقة المدارس عداد في ستبقى ولكنها واحد لعنصر المدرسة
 بوسطن مدارس مكتب قبل من تحديدها تم التي العناصر تشمل
 المدرسة مجلس قائمة: يلي ما والطالب باألسرة لنهوضل العامة

(SSC)، رسةبالمد األمور أولياء مجلس وقائمة (SPC)، 
 مجلسل الداخلية واللوائح المدرسة، مجلس اجتماع ومالحظات

 ،والمدرسة البيت ميثاقو األسرة، إشرا  وخطة ،ةالمدرس
 ،(فقط الثانوية للمدرسة) المدرسة مجلس في الطالب ممثلو

 (BSAC) بوسطن في لطالبل االستشاري المجلس وممثل
 (.فقط الثانوية للمدرسة)

 

 في المدرسة تقدمل العلنية مشاركةال 3.0

 نطقةالم في شرا اإل معايير تنفيذ

 .ةالمدرس مسوحات نتائج مشاركةو
 لفهم والمجتمع العائالت إشراك 3.1

 القرار صنع في وإشراكهم االحتياجات

 عبرو ،يةنصال رسائلال خالل من

 ،المسوحات إجراء خالل ومن نت،اإلنتر

 .االتصاالتو

 األولويات
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OPPORTUNITY 

Fair and EQUITable FUNDING 
and welcoming environments. 

04 EXPAND 10 الفرص توسيع 
 

 وبيئات عادلو منصف تمويل
بة  مرِحّ

 



School quality as measured by the Joyful School ENVIRonment INVentory, which identifies the extent to 
which a school’s learning ENVIRonment is engaging, healthy, supporTIVe, INCLUSIVe, challenging, and safe. 

The percentage of school budget allocations made via weighted student funding 
(WSF), including funds allocated to schools based on Opportunity Index (OI) scores. 

The percentage of schools where student to staff ratios are aligned with 
guidance to meet the academic needs of all students (e.g. 20:1 in SEI). 

The percentage of schools where the ratio of social emotional supports (e.g., social workers, 
school psychologists, school counselors) to students is aligned with best practice (1:250). 
The percentage of schools where the ratio of instructional leadership (e.g., principal/headmaster, 
assistant principal, instructional coach) to teaching staff is aligned to district guidance. 

The percentage of schools with presence of parent and family engagement staff who racially and 
linguistically reflect the community they sERVe. 

 
  

 

   

   

Average score on facilities condition index.11
 FACILITIES CONDITION 

JOYFUL SCHOOL 
ENVIRONMENT 

BUDGET ALLOCATION 

CORE ACADEMIC SUPPORT 

SOCIAL EMOTIONAL SUPPORT 

INSTRUCTIONAL LEADERSHIP 

FAMILY ENGAGEMENT 

aligned progress measures 

Overview 

Ensuring that our schools receive 

fair and equitable funding and 

investment will provide students 

greater access to more rigorous and 

enriching learning opportunities. How 

schools are resourced significantly 

affects student outcomes. Each 

community and neighborhood has 

different needs, which requires a 

tailored approach to meet them. 

 
 
 
 

Resources will be equitably and 

transparently allocated based on 

the unique needs of each school, 

community, and neighborhood. 

We will strategically, equitably, 

and responsibly transform our 

budget and facilities landscapes 

to ensure access to high-quality 

education in 21st-century learning 

environments. 

 

 

4.1 Fund all schools in a manner that 
meets the unique needs of the students 
they serve, with consideration given to 
English Learners, students with disabilities, 
economically disadvantaged students, students 
at risk of dropping out, off-track youth and 
other historically marginalized groups. 

4.2 Improve funding formulas and 
create mechanisms to ensure equitable 
distribution of resources generated through 
fundraising, partnerships, and grants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Uphold a standard of organizational 
effectiveness and excellence to ensure 
that we are meeting students’ needs 
and define the foundational academic 
and support services that every school 
must provide. 

4.4 Make substantive progress with 
BuildBPS to create equitable, 21st- 
Century, safe and nurturing learning 
spaces and ensure safe, equitable 
pathways and connectors between 
schools. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 Ensure that every BPS school and 
central office department collaborates 
with families, local youth- and family- 
focused partners and service agencies 
to ensure family awareness of and 
access to the resources they need to 
support student growth inside and 
outside the classroom. 

 
4.6 Provide WiFi services to BPS 
Families most in need, so we are all 
connected. 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

(Al l measures disaggregated by EL , SWD, race, 
economic disadvantage, and other groups)  

 
 
 
 

ANCHOR GOAL#4 

BPS schools will be 
funded to meet the 
unique needs of the 
students they serve. 

DATA  D E F I N I T I O N   
The percentage of school 

budget allocations made based  
on student need categories.  Student 

Need categories pertain to both INDIVIDUAL 
characteristics that impact WSF allocation, as well as 

aggregate measures pertaining to the concentration of certain 
student characteristics within the school community. Student 
need categories include grade leVel, leVel of resource room 
support, type of disability (e.g., Autism, Emotional Impairment, 
etc.), leVel of English language deVelopment, SLIFE status, high 
need status and concentration, Opportunity Index score, 
projected number of students in poVerty, projected number 
of students experiencing homelessness, and Programmatic 
Supports (e.g., students in Vocational or inclusion settings). 
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PRIORITIES 

 الفرص توسيع 10

 
 وبيئات عادلو منصف تمويل
 .مرّحبة

 

 99.المرافق حالة مؤشر على متوسط الدرجات ► حالة المرافق

 ► ممتعةة يبيئة مدرس

 الذي "الممتعة ةيالمدرس بيئةال بيان" اللخ من قياسها يتم والتي المدرسة، جودة
 هاتوشمولي ودعمها هاتيصح مدىو المدرسة، في التعلم بيئة تفاعلية مستوى يحدد

 .للطالب وتحديها وأمانها

 ► تخصيص الميزانية

 التمويل خالل من تحديدها يتم التي المدرسة ميزانية لمخصصات المئوية النسبة
 على بناء   للمدارس المخصصة األموال ذلك في بما ،(WSF) الطالب على المعتمد
 (.OI) الفرص مؤشر درجات

 ► الدعم األكاديمي األساسي

 مع الموظفين إلى الطالب ةنسب فيها تتماشى التي للمدارس المئوية النسبة
 نسبة المثال، سبيل على) الطالب لجميع األكاديمية االحتياجات لتلبية ،اتالتوجيه
 (.SEI في 9:21

 ► العاطفي االجتماعي الدعم

 على) االجتماعي العاطفي الدعم نسبة فيها تتماشى التي للمدارس المئوية النسبة
 رشدووم المدرسة في النفس علم وأخصائيو االجتماعيون األخصائيون المثال، سبيل

 (.9:251) الممارسات أفضل مع( المدرسة

 ► القيادة التعليمية

 المثال، سبيل على) التعليمية القيادة نسبة فيها اشىتتم التي للمدارس المئوية النسبة
 مع التدريس هيئة أعضاء إلى( تعليميال مدربال مدير،ال مساعد ،الناظر/ مديرال

 .المنطقة اتتوجيه

 ► األسرة إشرا 
 األمور أولوياء إشرا  على يعمل عمل طاقم تمتلك يالت للمدارس المئوية النسبة
 .يةلغووال العرقية الناحية من خدمهي الذي جتمعالم الطاقم يعكس وأن ،واألسر

 

 مقاييس التقدم المواءمة
 اإلعاقة و اإلنجليزية اللغة تعلم حسب مصنفة المقاييس جميع)

 (مجموعاتال من وغيرها االقتصادي والحرمان والعرق

 عامة لمحة
 

 تمويل على مدارسنا حصول ضمان إن

 للطالب تيحسي عادلو منصف واستثمار

 أكثرو أثرى تعلم فرص إلى وصولال

 المدارس تزويد كيفية تؤثرو. صرامة

 لكل. الطالب نتائج على كبير بشكل بالموارد

 مما مختلفة، احتياجات حي وكل تمعمج

 هذه لتلبية مخصص نهج اتباع يتطلب

 بشكل الموارد تخصيص سيتم. االحتياجات

 الفريدة االحتياجات على بناء   وشفاف منصف

 .وحي ومجتمع مدرسة لكل

 بشكل ومرافقنا ميزانيتنا بتحويل نقوم سوف

 الفرصة تاحةإل ومسؤول نصفمو استراتيجي

 الجودة عالي تعليم إلى لوصولل الطالب أمام

 .حديثة تعلم بيئات في
 

 األولويات
 

 المركزي المكتب إدارة أن من تأكدال 0.0

 مةالعا بوسطن مدارس من مدرسة كلو

 المحليين والشركاء العائالت مع تتعاون

 الخدمة ووكاالت واألسرة بابالشب المهتمين

 التي بالموارد األسرة وعي زيادةل

 نمو لدعم إليها الوصول إتاحةو يحتاجونها

 .اوخارجهغرفة الصفية ال داخل الطالب
 مدارس لعائالت WiFi خدمات توفير 0.0

ا، األكثر العامة بوسطن  كونن حتى احتياج 

 .تواصل على جميعنا
 

 مع ،للطالب الفريدة االحتياجات تلبي بطريقة المدارس جميع تمويل 0.0

 والطالب اإلعاقة، ذوي والطالب اإلنجليزية، اللغة متعلميل االعتبار إيالء

 والشباب التسرب، لخطر المعرضين والطالب اقتصادي ا، المحرومين

 المهمشة مجموعاتال من غيرهاو الصحيح المسار عن الخارجين
 للموارد العادل التوزيع لضمان آليات خلقو التمويل صيغ تحسين 0.0

 والمنح والشراكات األموال جمع خالل من المتولدة
 تلبية لضمان والتميز التنظيمية لفعاليةمن ا عال   بمعيار التمسك 0.3

 الدعم وخدمات األساسية األكاديمية الخدمات وتحديد الطالب، احتياجات

 .تقديمها مدرسة كل على يجب تيال
 العامة بوسطن مدارس بناء خطة في جوهري تقدم تحقيق 0.0

(BuildBPS) التأكدو ،وحاضنة آمنةو حديثةو عادلة تعلم مساحات خلقل 

 .المدارس بين منصفةو آمنة روابطو مسارات وجود من

 0# رئيسيال هدفال"
 بوسطن مدارس تمويل يتمس

 الفريدة االحتياجات لتلبية العامة

 ".للطالب
 

 البيانات تعريف
 يتم التي المدرسة ميزانية لمخصصات يةالمئو النسبة
 فئات تعتمد. الطالب احتياجات فئات على بناء   تحديدها
 تؤثر التي الفردية الخصائص على الطالب احتياجات
 وإجمالي ،(WSF) الطالب على المعتمد بالتمويل

 داخل الطالب خصائص بعض زتركب المتعلقة بيرالتدا
 ما الطالب احتياجات فئات تتضمن. المدرسة مجتمع
 الموارد، غرفة دعم ومستوى الصف، مستوى :يلي

 إلى وما العاطفي والضعف وحدالتك) اإلعاقة ونوع
 لطالبا وحالة ،اإلنجليزية اللغة تطور ومستوى ،(ذلك
 ،(SLIFE) قطعالمت أو المحدود الرسمي التعليم يذو

 مؤشر ودرجة ،وتركزهم احتياجا   األكثر الطلبة وحالة
 ،الفقر من يعانون الذين لطالبل المتوقع والعدد الفرصة،

 والدعم ،التشرد من يعانون الذين للطالب عالمتوق العددو
 أو المهنية البيئات في الطالب المثال، سبيل على) اآللي
 (.الدمج بيئات

 



DRAFT 
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05 CULTIVATE 

Caring and competent staff 
that reflect OUR STUDENTS 
and are fOCUSed on service. 

TRUST 
 ثقةال بناء 10

 
هتم بطالبنا ي كفء عمل طاقم

 .تهمخدم على ويركزويمثلهم 
 



TEACHER DIVERSITY Average Teacher/Student Parity Index Score.12
 

NEW HIRE DIVERSITY 
AVerage representation gap by race and language between BPS staff members hired 
each year and the proportion of BPS students enrolled by race and language category. 

TEACHER PERCEPTION Average scores on select scales (group of related items) from the teacher 
climate survey related to perceptions of school quality and culture.13

 

STUDENT PERCEPTION Average scores on the Pedagogical Effectiveness scale from the student 

of teacher effectiveness climate surveys.14 

SCHOOL STAFF PERCEPTION AVerage scores on select scales (group of related items) from the teacher climate 

of central office SURVey related to central office sERVICe, effecTIVeness, and accountability for results. 

ORGANIZATIONAL BPS is deVeloping a SURVey to measure organizational culture throughout central office 

CULTURE SURVEY and schools to identify needed improVements. 

Overview 

aligned progress measures 

 
 
 
 

 

Every student deserves to have caring, 
competent, and professional educators and 
staff to help them reach their full potential. 
Research continuously proves that effective 
educators enable better outcomes for students. 
The district will continue to recruit, retain, and 
develop talent that is culturally and linguistically 
proficient and diverse and demonstrates the 
skills and knowledge necessary to serve our 
diverse student body effectively. Our culturally 
and linguistically diverse, talented, and well- 
trained workforce will be highly engaged, 
high-performing, and recognized for their 
exceptional care towards our students and 
families. We will transform the central office 

by ensuring the organizational structure 
supports the work of schools in a way 
that is collaborative and easily navigated. 
We will invest in the development of staff 
to create a culture of culturally proficient 
and welcoming service for our students, 
families, and community. We will successfully 
pursue operational excellence by identifying 
performance challenges and implementing 
solutions that address inefficiencies and 
ineffectiveness. Addressing these areas will 
help us re-establish trust with students, 
families, educators, leaders, and community 
stakeholders. 

 
 
 
 
 

 
5.1 Hire, support, and retain a workforce 
at every level that reflects our students’ 
diverse cultures and languages; and 
address the structural barriers which 
impact staff and educators of color. 

 

5.2 Restructure central office for effectiveness 
and accountability in ways that provide 
appropriate engagement, support and 
accountability for school communities, with 
child and family friendly services . 

 
 
 
 
 

 
5.3 Support and hold school leaders 
accountable for creating inclusive, 
culturally and linguistically sustaining, 
high-performing school communities, 
and leveraging teacher leadership. 

5.4 Make BPS a place where educators 
and staff want to be employed because 
they are focused on serving our students 
and feel valued and supported in their 
work. 

 
 
 
 
 

 
5.5 Revamp central office operations to 
ensure the highest quality of services to 
families, including school registration, 
transportation, food and nutrition 
services, and safety. 

 
5.6 Increase transparency and 
accountability by providing new data 
tools, dashboards, and public reporting. 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

(Al l measures disaggregated by EL , SWD, race, 
economic disadvantage, and other groups)  

 
 

ANCHOR GOAL#5 

BPS school and 
central office staff 

will reflect the 
students we serve. 

 
DATA  DEFINITION 

Data Definition: The 
racial   and  linguistic 

Representation gaps 
between BPS staff members and 
students (e.g., the percentage of 
school-based and centrally-based 
staff members who speak Spanish 
compared to the percentage of 
students who identify Spanish as a 
home language). 
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PRIORITIES 

 ثقةال بناء 10

 
 بطالبنا يهتم كفء عمل طاقم

 تهمخدم على ويركز ويمثلهم

 

 92الطالب/المعلم تكافؤ مؤشر درجة متوسط ► المعلمينتنوع 

 ► تنوع الموظفين الجدد
( الصلة ذات العناصر من مجموعة تضم) مختارة مقاييس على الدرجات متوسط

 93المدرسة ةوثقاف جودة حول همبتصورات المتعلقة ينالمعلم اتحومس من

 94الطالب مسوحات من التربوية لفعاليةا مقياس على الدرجات متوسط ► نظرة المعلم

 ► المعلم فعالية حول الطالب نظرة

 العامة بوسطن مدارس موظفي بين واللغة العرق حسب التمثيل فجوة متوسط
 فئة حسب لتحقينالم العامة بوسطن مدارس طالب ونسبة عام كل تعيينهم يتم ذينال

 واللغة العرق

 لمكتبا حول المدرسة موظفي نظرة

 ركزيالم
► 

( الصلة ذات العناصر من مجموعة تضم) مختارة مقاييس على الدرجات متوسط
 عن ؤوليتهومس تهوفعالي المركزي المكتب اتبخدم ةالمتعلق ينالمعلم اتحومس من

 النتائج

 ► مسح الثقافة التنظيمية
 أنحاء جميع في التنظيمية الثقافة لقياس مسح بإجراء العامة بوسطن مدارس تقوم
 المطلوبة التحسينات لتحديد والمدارس المركزي كتبالم

 

 مقاييس التقدم المواءمة
 اإلعاقة و اإلنجليزية اللغة تعلم حسب مصنفة المقاييس جميع)

 (مجموعاتال من وغيرها االقتصادي والحرمان والعرق

 عامة لمحة
 

 األولويات
 

 المركزي المكتب عمليات تجديد 0.0

 الخدمات من جودة أعلى لضمان

 تسجيلال خدمات ذلك في بما للعائالت،

 والتغذية الغذاء وخدمات والنقل

 .والسالمة
 المساءلةتعزيز و الشفافية زيادة 0.0

 بيانات أدوات توفير خالل من

 خالل منو جديدة معلومات ولوحات

 .امةالع تقاريرال إعداد

 
 

 الثقافات يعكس مستوى كل في واستبقاؤها ودعمها عاملة قوى توظيف 0.0

 الموظفين على تؤثر التي الهيكلية الحواجز عالجةوم لطالبنا؛ المتنوعة واللغات

 .الملونة البشرة ذوي والمعلمين
 بطرق والمساءلة الفعالية على التركيز مع المركزي المكتب هيكلة إعادة 0.0

 خدمات توفير مع المدرسية، لمجتمعاتا ومساءلة ودعم إشرا  على عملت

 .واألسرة لألطفال صديقة

 شاملة مدرسية مجتمعات خلق مسؤولية ميلهموتح المدارس قادة دعم 0.3

 قيادة من واالستفادة ،األداء من عال   مستوى وعلى ولغويا   ا  ثقافي ومستدامة

 .المعلمين
 العمل في والموظفون المعلمون يرغب مكان ا العامة بوسطن مدارس جعل 0.0

 .عملهم في والدعم بالتقدير شعورهمو طالبنا خدمة على تركيزهم بسبب فيه

 

 نيلممعب حظىي أن طالب كل يستحق

 مساعدتهب نيمهتمو مهنيينو أكفاء نيوموظف

 ثوالبح ثبتت. الكاملة إمكاناته تحقيق على

 تمكين في الفعال لمعلما دور باستمرار

 ستستمر. أفضل نتائج تحقيق من الطالب

 وتطوير واستبقاء توظيف في المنطقة

 تمتلك التيو ولغويا   ثقافيا   ةالمتنوع الكفاءات

 ناطالب لخدمة زمةالال والمعرفة المهارات

 قوتنا تكون سوف. فعال بشكل تنوعهم على

 بةووالموه ولغويا   ثقافيا   المتنوعة العاملة

 مستوى وعلى تفاعلية جيد بشكل والمدربة

          استثنائيا   اهتماما   وستبدي األداء من عال  

. 

 المكتب بتحويل سنقوم. وعائالتنا طالبنا تجاه

 الهيكل أن من التأكد لخال من المركزي

 تعاونية بطريقة المدارس عمل يدعم التنظيمي

 تطوير في نستثمر سوف. التحّكم وسهلة

 ثقافي ا الكفوءة اتالخدم من ثقافة لخلق الموظفين

 وفس. ومجتمعنا وأسرنا طالبناب ترحب تيوالّ 

 خالل من التشغيلي التفوق نحو طريقنا نواصل

 تعالج التي لحلولا وتنفيذ األداء تحديات تحديد

 معالجة ستساعدنا. الفعالية وعدم القصور أوجه

 الطالب مع الثقة بناء إعادة على المجاالت هذه

 المصلحة وأصحاب والقادة والمعلمين واألسر

 .المجتمع في

 

 0# رئيسيال هدفال"
 بوسطن ارسمد موظفو سيعكس
 الطلبة المركزي والمكتب العامة

 ".نخدمهم الذين

 

 البيانات تعريف
 التمثيل فجوات: البيانات يفتعر

 موظفي بين واللغوي العرقي
 والطالب العامة بوسطن مدارس

 المئوية النسبة المثال، سبيل على)
 المدرسة في العاملين للموظفين

 يتحدثون الذين المركزي كتبوالم
 المئوية بالنسبة مقارنة اإلسبانية
 اإلسبانية تحدثوني الذين للطالب
 (.المنزل في أساسية كلغة

 



DRAFT 
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PARTNERSHIPS 
06 ACTIVATE 

Expand learning beyond 
the classroom and connect 
the cOMMUNITy to the 
classroom. 

 الشراكات تفعيل 10

 
 نطاق خارج إلى التعلم توسيع

 المجتمع وربط غرفة الصفيةال
 غرفة الصفيةبال



SUMMER LEARNING 
The percentage of students participating in summer learning programs 
and activities, including jobs and internships for high school students. 

AFTER-SCHOOL SERVICES 
The percentage of students recEIVING after-school sERVICes from partner organizations by partnership 
category (Academic Support and Enrichment; Arts Programming; College and Career Readiness; Family 
Engagement and Support; Physical Health and Wellness; Social, Emotional and BEHAVIORal Health). 
The percentage of students recEIVING in-school sERVICes from partner organizations by partnership category 

IN SCHOOL SERVICES (Academic Support and Enrichment; Arts Programming; College and Career Readiness; Family Engagement and 
Support; Physical Health and Wellness; Social, Emotional and BEHAVIORal Health). 

ACCESS TO  PARTNERSHIPS The percentage of schools with at least one partnership with an organization listed on PartnerBPS. 

CAREER AND The percentage of students in grades 9-12 who have completed the MyCAP priority 

ACADEMIC PLANNING tasks for their grade level. 

POSTSECONDARY The percentage of high school graduates enrolled in a postsecondary program within 

ENROLLMENT 16 months of graduation. 

aligned progress measures 

O
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close  opportunity 

gaps on their own. In order to 

address these gaps, we must adopt 

a broader perspective on when and 

where learning happens. We recognize 

that there are important skills that 

cannot be developed fully within the 

classroom and during the school day, 

and topics such the arts and wellness 

that deserve more time than most 

schools can provide. We will engage 

community organizations, higher 

 
 
 

education, philanthropy, and the 

business community to make the 

entire city a classroom. In doing so, 

we will draw on Boston’s diverse array 

of resources, talent, and expertise 

in order to enrich learning for our 

students. In addition, partnerships 

with community-based organizations 

can help schools be more culturally 

and linguistically responsive to 

students and families. 

 

 

6.1 Connect every student to high quality 
before and after school, summer, and 
transition programs, and high school 
work experiences and internships in 
order to activate learning, build skills, 
and develop social capital. 

6.2 Collaborate with partner organizations 
and agencies to provide learning and 
skill-building, focusing on social and 
emotional skills essential for youth 
development and professional skills 
critical to college and career success. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.3 Coordinate partner organizations 
with school personnel to enrich learning 
and services during the school day 
including student support, college 
readiness and advising, dual enrollment 
,and early college pathways. 

6.4 Champion college and career 

awareness and work experiences creating 

visible pathways to postsecondary 

education, training, trades and career 

opportunities 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.5 Engage key partners in decision- 
making in order to guide and develop 
coherent year round wraparound 
services, plus learning experiences and 
programming for students. 

 
6.6 Design and implement year-round 
opportunities with partners to promote 
place-based and virtual project-based 
and experiential opportunity. 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

(Al l measures disaggregated by EL , SWD, race, 
economic disadvantage, and other groups)  

 
 

ANCHOR GOAL#6 
BPS schools will have established 

partnerships with community, 
employer, and higher education 

organizations that expand 
learning beyond the classroom 

and create pathways to 
college and career  success. 

 

DATA  D E F I N I T I O N  
The percentage of 

schools with  at least 
One   partnership   with   

an organization included in the 
Opportunity Portfolio. All organizations 
included in the Opportunity Portfolio 
go through a comprEHENSIVE VETTING  

AND  ASSESSMENT process   that   
identifies   exceptional School-
Community     Partners     that 
proVIDE  QUALITY  LEARNING  

OPPORTUNITIES. 
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PRIORITIES 

 الشراكات فعيلت 10

 
 نطاق خارج إلى التعلم توسيع

 المجتمع وربطالغرفة الصفية 
 لغرفة الصفيةبا

 

 ► يتعلم الصيفال
 ذلك في بما الصيفي، التعلم وأنشطة برامج في المشاركين للطالب المئوية النسبة

 .الثانوية لمدارسا لطالب الداخلي التدريبو الوظائف

 ► خدمات ما بعد المدرسة

 المنظمات من المدرسة بعد ما خدمات يتلقون الذين للطالب المئوية النسبة
 االستعداد الفنون؛ برمجة األكاديمي؛ واإلثراء الدعم) الشراكة فئة حسب الشريكة
 االجتماعية الصحة البدنية؛ الصحة األسرة؛ دعمو إشرا  والوظيفة؛ للكلية
 (.والسلوكية اطفيةوالع

 ► داخلية خدمات مدرسية

 المنظمات من الداخلية المدرسية خدماتال يتلقون الذين للطالب المئوية النسبة
  االستعداد الفنون؛ برمجة األكاديمي؛ واإلثراء الدعم) الشراكة فئة حسب الشريكة
 ةاالجتماعي الصحة البدنية؛ الصحة األسرة؛ دعمو إشرا  والوظيفة؛ للكلية

 (.والسلوكية والعاطفية

 ► شراكاتإقامة ال
 المنظمات إحدى مع األقل على واحدة شراكة تقيم التي للمدارس المئوية النسبة

 .PartnerBPS نظام في مدرجةال

 ► التخطيط الوظيفي واألكاديمي
 ذات مهامال أكملوا الذين 92 إلى 1 من الصفوف في للطالب المئوية النسبة

 .يالصف مستواهمب الخاصة MyCAP نظام في األولوية

 ► بعد الثانوي التسجيل ما
 المرحلة بعد ما برامج إحدى في المسجلين العامة الثانوية لخريجي المئوية النسبة
ا 96 خالل الثانوية  .التخرج من شهر 

 

 مقاييس التقدم المواءمة
 اإلعاقة و اإلنجليزية اللغة تعلم حسب مصنفة المقاييس جميع)

 (مجموعاتال من وغيرها االقتصادي والحرمان والعرق

 عامة لمحة
 

 الفرص فجوات سد المدارس تستطيع ال

 هذه معالجة من نتمكن حتى .بمفردها

 فيما أوسع ا  منظور نعتمد أن ليناع ،فجواتال

 أن ندر  نحن. التعلم وأماكن بأوقات يتعلق

 تطويرها يمكن ال مهمة مهارات هنا 

 اليوم وخاللالغرفة الصفية  داخل بالكامل

 الفنونك مواضيع، هنا  أنو الدراسي،

 أكثر وقت ا لها يخصص أن تستحق ،صحةوال

 سنقوم. المدارس معظم تقدمه أن يمكن مما

           مؤسساتو المجتمعية المنظمات بإشرا 

. 

 ومجتمع الخيرية المنظماتو العالي التعليم

 غرفة بأكملها المدينة من نجعل حتى األعمال

 على باالعتماد لنا سيسمح مما ،واحدة يةصف

 والمواهب الموارد من متنوعة مجموعة

. لطالبنا التعلم ثراءإل بوسطن في اتوالخبر

 الشراكات تساعد قد ،كذل إلى باإلضافة

 نتكو أن على المدارس المجتمعية المنظماتو

 تجاه واللغوية الثقافية الناحية من أكثر حساسة

 .واألسر لطالبا

 

 األولويات
 

 في الرئيسيين الشركاء إشراك 0.0

 تطوير أجل من القرار صنع يةعمل

 مدار على متسقةو متكاملة خدمات

 تعلم خبراتو برامج وتوفير السنة،

 .للطالب
 تصميم على الشركاء مع العمل 0.0

 السنة مدار على وتطبيقها جديدة فرص

 المكان على القائمة الفرص لتعزيز

 على القائمة االفتراضية والفرص

 .التجريبية والفرص المشاريع

 

 المدرسة، وبعد بلق الجودة عالية وانتقالية صيفية ببرامج طالب كل ربط 0.0

 تنشيط بهدف الثانوية المدرسة لطالب داخلي تدريب وفرص يةعمل وخبرات

 .جتماعياال مالال رأس وتطوير المهارات وبناء التعلم
 المهارات وبناء تعلمال لتوفير الشريكة والوكاالت المنظمات مع التعاون 0.0

 الشباب لتنمية األساسية والعاطفية االجتماعية المهارات على لتركيزا مع

 .المهنية والحياة الكلية في نجاحلل الضرورية المهنية والمهارات
 التعلم إلثراء المدرسة وظفيوم الشريكة المنظمات بين تنسيقال 0.3

 برامجو الطالب، دعم خدمات ذلك في بما الدراسي، اليوم خالل والخدمات

 ومسارات المزدوج، تسجيلال فرصو ،حولها المشورة تقديمو للكلية تعداداالس

 .المبكرة الكلية
 خلقل يةعمل خبرات توفيرو الوظيفي الوعي وزيادة بالكلية التعريف 0.0

 .العمل وفرص والتدريب الثانوي بعد ما لتعليما نحو واضحة ساراتم

 

 0# ئيسيالر هدفال
 شراكات العامة بوسطن مدارس ستقيم
 لاعماأل وأصحاب عالمجتم مع

 لتوسيع العالي التعليم ومؤسسات
الغرفة الصفية  نطاق خارج إلى التعلم
 الكلية في نجاحلل مسارات وخلق

 .المهنية الحياةو
 

 البيانات تعريف
 تقيم التي للمدارس المئوية النسبة
 إحدى مع األقل على واحدة شراكة

 محفظة في مدرجةال اتمنظمال
 ماتالمنظ جميع خضعت. الفرص
 عمليةل الفرص حفظةم في المدرجة
 شركاء تحدد شاملة وتقييم فحص

 الذين االستثنائيين المجتمع-المدرسة
 .الجودة عالية تعليمية فرص ا يوفرون

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategy 
IMPLEMENTATION 

WHAT IS NEXT? 
Implementation + Monitoring 

 
DISTRICT 
OPERATIONAL PLAN 
Equitable + Fair funding 

 
MEASURING 
SUCCESS 

 

DATA GLOSSARY 
Explanation of aligned progress measures 

 

 
Artwork by Caleb Noon and Katie Yamasaki / 2014 
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  ذتنفي
 يةاإلستراتيج

 

 

 ؟هي الخطوة التالية ما
 الرصد+  التنفيذ

 

 للمنطقة التشغيلية الخطة
 عادل+  منصف تمويل

 

 النجاح قياس

 
 البيانات مسرد
 مقاييس التقدم المواءمة شرح

 
 

 
 2194/  ياماساكي تياوك نون بليكا تصميم من فنيال عملال

 



 
WHAT I S  N E X T ?  

racial equity 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
 
 

IMPLEMENTATION + MONITORING 
 

 
The Strategic Plan will ensure that 

the work of the central office is 

seamlessly aligned to achieve excellent 

customer service and results to 

schools, families and students. 

DISTRICT 
STRATEGIC 

PLAN 

 
 

 
DISTRICT 

OPERATIONAL 
PLAN 

 
 
 
 
 
 

 
PLANNING TTOOOOLL 
will be used at 

every stage of the 
strategic planning 

+ implementation 
Guided by BPS policy, with a laser-like focus on 

the Opportunity and Achievement Gaps policy, 

the District Strategic Initiatives Operational Plan 

will provide the road-map for accomplishing 

the Strategic Initiatives in the District Plan. 

The Operational Plan provides matching orders 

for the central office departments. Each 

department will develop central office Work 

Plans. These work plans will ensure that school 

wide progress to the School Committee on a 

quarterly basis. Internally, we will implement 

communication structures and tools for aligned 

implementation support and accountability 

monitoring: 

The Division of Equity and Strategy will 

support strategic planning, monitoring, 

implementation and accountability across the 

central office. The Division will ensure 

 

 
MANAGEMENT 

STRUCTURES 

Department Teams 

Cross-departmental Teams 

Steering Committees 

Working Groups 

 
CENTRAL 
OFFICE 

WORK PLANS 

process. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Regional School 
Support Teams for 
communication, 
coherence, and 
school support 
deployment 

needs are met as described in Quality School 

Plans for each school. This is the way we will 

achieve excellent and equitable outcomes for 

our students. 

With formative data collected from our 

Division’s monitoring processes coupled with 

management structures are in place that 

reinforce effective management routines. 

This includes effective work stream delivery 

processes for departments, cross-departmental 

teams, steering committee, and working 

groups. As a result, the Strategic Plan will 

direct School Supports such as frameworks, 
expectations and other resources for Quality 

QUALITY 
SCHOOL 
PLANS 

SCHOOL SUPPORTS 

Frameworks 

Expectations 

Resources for effective 

school implementation 

formative and summative data from Data and 

Accountability, we will report on district- 

School Plans to deliver the world-class 

education all BPS students deserve. 

STUDENT 
LEARNING 

PLANS 
 

IMPLEMENTATION FLOW CHART 
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 ؟تاليةال خطوةال هي ما
 دــالرص+  ذــالتنفي

 المكتب لاعمأ أن اإلستراتيجية الخطة ستضمن
 عمالء خدمة تحقيقل بالكامل مجّهزة المركزي
 .والطالب واألسر للمدارس مميزة ونتائج ممتازة

 التخطيط بدعم ستراتيجيةواإل اإلنصاف قسم يقوم وفس

 إدارات عبر والمساءلة والتنفيذ والرصد االستراتيجي

 إدارية هياكل وجود قسمال وسيضمن. المركزي المكتب

 عمليات :تشمل والتي ة،يداراإل جراءاتاإل فعالية تعزز

 مشتركة فرق وجودو إلدارات،ا في المهام إلنجاز فعالة

 ونتيجة. عمل ومجموعات توجيهية ولجنة إلداراتا بين

 أجهزة توجيه على اإلستراتيجية الخطة عملست لذلك،

 والموارد والتوقعات العمل رط  أ   مثل المدرسي، الدعم

 الكفاءة عالية المدارس خطط مع يتماشى بما األخرى،

 جميع ايستحقه عالمية بمعايير تعليمية خدمات لتوفير

 .العامة بوسطن مدارس طالب

 

 معو ،العامة بوسطن مدارس سياسة توجيهات تحت

وفجوات التحصيل  الفرص فجوات سياسة على التركيز

 للمبادرات التشغيلية الخطة ستعمل ،الدراسي

 المبادرات إلنجاز طريق ارطةكخ منطقةلل اإلستراتيجية

 .المنطقة خطة في المحددة اإلستراتيجية
 

 إدارات جميعل ماثلةم أوامر التشغيلية الخطة تعطي

 عمل خطط بوضع إدارة كل قومتو المركزي، بالمكت

 تلبية هذه العمل خطط تضمن حيث المركزي، للمكتب

 عالية ارسالمد خطط يف المحددة المدرسة احتياجات

 التي الطريقة هي هذه. مدرسة كلل موضوعةلا الكفاءة

 .لطالبنا ومنصفة ممتازة نتائج لتحقيق نتبعهاس
 

 خالل من جمعها تمي التي التكوينية البيانات باستخدام

 التكوينية البيانات جانب إلى القسم في صدالر عمليات

 البيانات مكتب خالل من جمعها يتم التي والتحصيلية

ا سنقدم والمساءلة،  مستوى على المحرز التقدم عن تقرير 

 ربع أساس على بوسطن رسدام لجنة إلى المنطقة

 صلللتوا وأدوات هياكل بتوظيف داخلي ا وسنقوم. سنوي

 :المساءلة ورصد التنفيذ تناسق لدعم

 فق التنفيذتد خريطة
 

الخطة 

ستراتيجية اإل

 للمنطقة

الخطة 

التشغيلية 

 للمنطقة

 ططيتخ ةاأد
 قيةرالع اواةسالم
 مرحلة كل في استخدامها سيتم

 التخطيط مراحل من

 .التنفيذ عملية+  االستراتيجي

خطط عمل 

المكتب 

 المركزي

 ةياإلدار هياكلال
 اإلدارية فرقال

 بين المشتركة الفرق

 اإلدارات
 يةاللجان التوجيه

 مجموعات العمل

 اإلقليمية الدعم فرق
 أجل من للمدارس

 ترابطوال لتواصلا
 المدرسي الدعم نشرو

خطط 

س امدرال

 عالية الكفاءة
 

 المدرسة دعم أجهزة
 العمل أ ط ر

 التوقعات
 لتنفيذل الالزمة مواردال

 ةيلمدرسا لعملياتل الفعال

خطط تعلم 

 بالالط



DISTRICT 
OPERATIONAL PLAN 

 

Commitments 

What is equitable 

and fair funding? 

Weighted Student Funding, also 

known as fair student funding or 

student-based budgeting, is BPS 

primary mechanism for funding 

 
 
 

 
$1.26B 

BPS GENERAL FUND 

The main source of funding for the Strategic 
Plan will be the Boston Public Schools general 
fund $1.26B. In many ways, the FY21 

+ Priorities 

Anchor  Goals + 

Progress MeASURes 

DISTRICT 
STRATEGIC 

PLAN 

 

 
Set of Actions + 

schools. It advances the goal of 

equity by ensuring that students 

are funded equitably, regardless 

of which school they attend. 

BPS calculates per-student funding by assigning 

a value to the various factors that go into 

Budget was created alongside the drafting 
of the strategic plan. As a result, staff and 
departments have already focused their 
strategic efforts as needed to implement the 
Strategic Plan and its aligned Operational 
Plan, adjusting departmental budgets, staffing 
and responsibility areas accordingly. 

 
$100M 

EQUITABLE 

+ fair funding 

DISTRICT 
OPERATIONAL 

PLAN 

 

 
Specific Goals 

MeASURable 

Responsibility Areas 

Completion Dates 

+ Deliverables 

meeting a student’s academic needs, and then 

adding them up. Among the measures including 

in this funding formula, BPS funds schools using 

the Opportunity Index to ensure students 

greater needs have access to more resources to 

accelerate their learning and close achievement 

and opportunity gaps. 

CITY OF BOSTON Over 3 Years 

Mayor Martin Walsh committed an additional 
$100M in new investments from the City of 
Boston over 3 years. 

 
$1.8M 
STUDENT OPPORTUNITY ACT 

AccOUNTable Staff 

Realistic Milestones 

TIME-BOUND Progress 

INCLUSIVe Processes 

EQUITy MeASURes 

CENTRAL 
OFFICE 

WORK PLANS 

Beginning in FY21, BPS has also taken measures to 

ensure a minimum standard of quality regardless 

of enrollment. Historically, our definition of 

sustainability ensured that all schools could 

“get by”, they could afford the things that they 

were required to have. However, schools needed 

some flexibility to tailor their budgets to the 

BPS leaders wrote the $1.8M Student 
Opportunity Grant to align with both SOA 
and district goals, focusing on student 
subgroups to close achievement gaps, using 
evidence-based programs to close gaps, 
monitoring success with outcome metrics 
and targets, and engaging all families. 

The plan defining clearly the actions the district will take to support the strategic plan. While 

the strategic plan was developed to help BPS achieve its long-term vision, the operational plan 

involves the process of deciding what needs to be done to achieve our tactical objectives, 

who is doing it, by when, key deliverables, and resources allocated. The Operational Plan is 

deeply rooted in the district’s commitment to our students with highest needs: Black and 

Latinx students, students with special needs, and English learners. 

 

Central office WORK PLAN 

A work plan is a set of specific action steps BPS departments develop and implement to 

achieve the anchor goals described in the Strategic Plan. BPS work plans are SMARTIE (‘specific,  

measurable, accountable, realistic, time-bound, inclusive and equitable’ as adapted from the 

Management Center). Work Plans are developed by utilizing the BPS Racial Equity Planning Tool. 

specific needs of their community. The new 

Foundation for Quality addresses this concern. It 

ensures that all schools have a baseline amount 

of funding above our definition of compliance 

that is grounded in equity. 

$$$ 

PHILANTHROPY 

BPS is engaging in targeted requests to 
Philanthropy and fundraising to support the 
plan. 
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GENERAL 

FUND 
$1.26 B 

 

 
CITY OF 
BOSTON 
$100M 

 

 
STUDENT 

OPPORTUNITY 
ACT $1.8M 

 
 

PHILANTROPY 
$$$ 

 

 

 دوالر مليار 0.00
  العامة بوسطن لمدارس لعاما صندوقال

 مليار 9.26 البالغ العامة بوسطن لمدارس العام صندوقال سيكون
 تم. تراتيجيةساإل الخطة لتمويل الرئيسي المصدر هو دوالر
 الخطة صياغة أثناء 29 المالية السنة ميزانية وضع

 بتركيز واإلدارات الموظفون قام لذلك، ونتيجة ستراتيجية،إلا
 وخطة يجيةستراتاإل الخطة تنفيذ في يجيةتسترااإل جهودهم
 تاإلدارا ميزانيات تعديل طريق عن ،لها موافقةال التشغيل

 .لذلك وفق ا المسؤولية ومجاالت توظيفال وإجراءات

 
 دوالر مليون 011
 سنوات 3 مدى على بوسطن مدينة
 مليون 911 قدره اإضافي   مبلغ ا والش مارتن العمدة خصص
 مدى على بوسطن مدينة من جديدة ثماراتاست في أمريكي دوالر

 .سنوات 3

 

 دوالر مليون 0.8
 الطالبية الفرص قانون

 البالغة الطالبية الفرص منحة العامة بوسطن مدارس قادة قدم
 الطالبية الفرص قانون أهداف تحقيق نحو دوالر مليون 9.9
(SOA) مجموعاتال على التركيز مع ،المنطقة وأهداف 

 واستخدام التحصيل الدراسي فجوات لسد فرعيةال الطالبية
 نجاحال ومراقبة الفجوات، لسد األدلة على القائمة البرامج
 .العائالت جميع وإشرا  ،واألهداف النتائج بمقاييس

 

$$$ 
 الخيرية األعمال

 فعالياتو الخيرية لمنظماتل طلبات العامة بوسطن مدارس تقدم
 .الخطة لدعم األموال جمع

 والمنصف؟ العادل التمويل هو ما
 
 والمعروف ،البالط على المعتمد تمويلال

 الميزنة أو العادل الطالب بتمويل أيض ا
 مدارس ليةآ هو ب،لالطا على المعتمدة
 تمويل في المعتَمدة األساسية العامة بوسطن
 هدف التمويل هذا يعزز حيث. المدارس
 عادل تمويل ضمان خالل من اإلنصاف

 التي المدرسة عن النظر بغض ب،طاللل
 .بها يلتحقون

 

 المخصص التمويل بحساب العامة بوسطن مدارس تقوم

 مؤثرةلا المختلفة للعوامل قيمة يينتع خالل من طالب لكل

 من. جمعها ثم ،للطالب األكاديمية االحتياجات يةتلب في

 تقوم ،هذه التمويل صيغة في المستخدمة المقايييس بين

 مؤشر مباستخدا المدارس بتمويل العامة بوسطن مدارس

 األكثر لطالبل الموارد من المزيد توفير لضمان الفرص

 الفرص فجوات وإغالق تعلمهم تسريع بهدف احتياجا  

 .وات التحصيل الدراسيوفج
 

ا  العامة بوسطن مدارس اتخذت ،29 المالية السنة من بدء 

 عن النظر بغض الجودة من أدنى حد وضعل إجراءات

 هاأنب الستدامةا نعّرف كان الماضي في. التسجيل أعداد

 هاحملتو ،أمورها تدبر من المدارس جميع تمّكن ضمان

 أن تحتاج المدارس لكنّ و. عليها المترتبة للمتطلبات

 مع ميزانياتها كييفت من تمكنلت المرونة بعض تمتلك

 "الجودة مؤسسة" تعالج. لمجتمعها الخاصة االحتياجات

 المدارس جميع ولحص ضمنتو المشكلة ههذ الجديدة

 يلزمها الذي األدنى الحد يفوق أساسي تمويل مبلغ على

 .اإلنصاف مبدأ مع تماشيا  
 

الصندوق 

 0.00العام 

 مليار دوالر
 

مدينة بوسطن 

مليون  011

 دوالر

فرص قانون ال

 1.8 يةالطالب

 مليون دوالر

عمال األ

الخيرية 

$$$ 
 

 الخطة تطوير تم بينما. االستراتيجية الخطة لدعم المنطقة ستتخذها التي اإلجراءات بوضوح الخطة تحدد

 تحديد على التشغيلية الخطة تعمل المدى، طويلة رؤيتها تحقيق على العامة بوسطن مدارس لمساعدة االستراتيجية

 اردوالمو الرئيسية، مخرجاتوال ومتى، ،ذلك على يعمل ومن التكتيكية، هدافاأل لتحقيق به القيام يجب ما

 اءسودال البشرة ذوو الطالب: احتياجا   األكثر طالبنا تجاه المنطقة لتزامإ في التشغيلية الخطة تتأصل. المخصصة

 .اإلنجليزية اللغة ومتعلمو الخاصة، االحتياجات ذووو والالتينيون،

 المركزي المكتب عمل خطة
 لتحقيق وتنفذها العامة بوسطن دارسم إدارات تضعها التي المحددة العمل خطوات من مجموعة هي العمل خطة

 "SMARTIE" هي العامة بوسطن مدارس عمل خطط. ستراتيجيةاإل الخطة في الموضحة رئيسيةال هدافاأل

 ،(realistic) وواقعية ،(accountable) ومسؤولة ،(measurable) للقياس وقابلة ،(specific) محددة)

 وتعديلها اقتباسها تم كما ،"(equitable) ومنصفة ،(inclusive) وشاملة ،(time-bound) زمنيا   ومحددة

 بوسطن بمدارس الخاصة يةقالعر مساواةال تخطيط أداة استخدامب العمل خطط تطوير يتم(. اإلدارة مركز من

 .العامة

 الخطة التشغيلية

 للمنطقة

الخطة 

االستراتيجية 

 للمنطقة

الخطة التشغيلية 

 للمنطقة

 لتزاماتاإل
 األولويات+ 

  الرئيسية األهداف
 مالتقدّ  مقاييس+ 

 من مجموعة
+  يسالمقاي

 المسؤولية مجاالت
+  اإلنجاز تواريخ

 المخرجات

  منصف تمويل

 عادل+ 

خطط عمل 

 المكتب المركزي

 محددة أهداف
 للقياس ةقابل
 مسؤول عمل طاقم
 واقعية مرحلية أهداف

 يا  زمن محدد مدّ قت
 شاملةعمليات 

 اإلنصاف مقاييس



In order to ensure that all students are 

successful, it is critical that we address 

opportunity and achievement gaps 

that exist across and within any given 

progress measure. For this reason, rather 

than narrowly identifying a single “gap- 

closing” measure, we will ensure that all 

progress measures include thoughtful 

disaggregation by key groups, paired 

with data visualizations that highlight 

any disparities between groups. Such 

reporting will ensure that equity and 

gap-closing are paramount for every 

progress measure and commitment. 

• For the graduation measure, which 
is focused on on-time four-year 
graduation rate, we will contextualize 
performance with side-by-side 
reporting on the five-year high 
school graduation rate as well as 
the extended engagement rate 
(the percentage of students who 
graduate within five years plus 
the percentage of students who 
are still enrolled) by student group 
and school. 

 
• For the EL progress measure, 

which calculates the mean 
student growth percentile for 
students taking the ACCESS 

MEASURING 
SUCCESS 

for ELLs assessment to gauge 
progress in English language 
acquisition, we will disaggregate 
data by student ELD level, 
grade span, and crosstab EL 
status and disability status. 

 

There are some groups by which 

student results will be consistently 

presented, such as by English learner 

status, disability status, race, and 

economic disadvantage. Likewise, for 

measures that focus on school- 

specific outcomes, performance will 

be provided by school and school type. 

In addition, depending on the progress 

measure, data will be disaggregated 

and reported in additional ways to 

provide greater nuance and reveal 

meaningful comparisons. 

 
Please consider these illustrative examples 

of how reporting and presentation of 

data will vary by progress measure. For 

each of these examples, reporting will 

also include the standard disaggregation 

by EL status, disability status, race, 

and economic disadvantage: 

• For the teacher diversity measure, 
which calculates the Teacher/ 
Student Parity Index by dividing 
the percentage of teachers who 
identify as teachers of color by 
the percentage of all students who 
identify as students of color, we 
will contextualize performance 
with side-by-side reporting on the 
representation gaps by race (e.g., 
the percentage of teachers who 
identify as Black compared to 
the percentage of students who 
identify as Black). 

 
In addition to desegregating and 
contextualizing data, multiple 
years of data will be presented to 
support members of the public 
in understanding performance 
over time. 
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 ،اإلنجليزية ةاللغ تعلم تقدم لمقياس بالنسبة• 
 الطالب نمو لمعدل المئوية النسبة يحسب الذيو

 ACCESS for الختبار خضعوني الذين
ELLs اللغة اكتساب في التقدم لقياس 

 حسب البيانات بتصنيف قومسن اإلنجليزية،
 للطالب ( ELD) اإلنجليزية اللغة تطور مستوى
 اإلنجليزية اللغة تعلم وحالة الصفي ومستواه
 .اإلعاقة الةوح المجدولة

 
 يحسب الذيو المعلمين، تنوع قياسلم بالنسبة• 

 قسمة خالل من الطالب/المعلم تكافؤ مؤشر
 على الملونة البشرة ذوي للمعلمين المئوية النسبة
 البشرة ذوي الطالب لجميع المئوية النسبة
 إعداد مع لألداء ق  سيا ضعبو قومسن ،الملونة
 على) قالعر حسب التمثيل فجوات بين مقارنة
 ذوي للمعلمين المئوية النسبة المثال، سبيل
 ذوي الطالب بنسبة مقارنة السوداء البشرة
 (.السوداء البشرة

 

 بسياقات وإقرانها البيانات تصنيف إلى باإلضافة

 سنوات عدة بياناتزويد المجتمع بت سيتم ،معينة

 .الزمن عبر األداء تطور فهم علىته مساعدل

 

 والتحصيل الفرص فجوات نعالج أن علينا

 ضمان أجل من متقدّ  مقياس أي عبر الموجودة

 من بدال   السبب، ولهذا. الطالب جميع نجاح

 ،معين "فجوة سد" راءإج دتحدي على التركيز

 مقاييس جميع تتضمن أن من تأكدن أن علينا

 مجموعات   حسب ا  مدروس فا  تصني التقدم

 للبيانات مرئي بتجسيد   يقترن وأن رئيسية،

 وذلك. المجموعات بين تباينات أي إلبراز

 وسد اإلنصاف أهداف أخذ ضمان بهدف

 كل في أساسية كعوامل االعتبار في فجواتال

 .إلتزام وكل تقدّم مقياس
 

 النجاح قياس
 

 بحسبها يتمس التي المجموعات بعض هنا 

 حالة مثل ،مستمر بشكل الطالب نتائج عرض

 والعرق اإلعاقة وحالة ةنجليزياإل لغةال تعلم

 التي للمقاييس بالنسبةو. االقتصادي لحرمانوا

 سيتم بالمدرسة، الخاصة النتائج على تركز

 حسبو رسةالمد قبل من األداء مستوى تقديم

 على اعتماد ا ذلك، إلى باإلضافة. المدرسة نوع

 وتقديمها البيانات تصنيف سيتم التقدم، مقياس

 الفروقات من المزيد إليجاد إضافية بطرق

 .مهمة مقارنات عن والكشف
 

 كيفية توضح التي األمثلة هذه في النظر يرجى

 مقياس حسب البيانات عرضو تقديم اختالف

 عرض سيتضمن األمثلة، ذهه من لكّل  . التقدم

ا البيانات  حالة حسب) القياسي التصنيف أيض 

 والعرق اإلعاقة وحالة اإلنجليزية اللغة تعلم

 :(االقتصادي حرمانوال

 
 
 على يركز الذيو التخرج، لمقياس بالنسبة• 

 أربع خالل المحدد الوقت في التخرج معدل
 مقارنة إعداد مع لألداء سياق ا سنضع سنوات،

 خالل الثانوية المدرسة من التخرج دلمع بين
 النسبة) الممتد المشاركة معدلو سنوات خمس
 غضون في يتخرجون الذين للطالب المئوية
 المئوية النسبة إلى باإلضافة سنوات خمس
( بالمدرسة لتحقينم يزالون ال الذين للطالب
 .والمدرسة يةالطالب مجموعةال حسب

 



DATA GLOSSARY 
Explanation Of Aligned ProgrESS MeASURES 

 
 

 

1. MAP Fluency assesses student progress in the progression of phonological awareness from sounds to 
decoding words. At the end of K2, students are expected to either Meet or Exceed grade level expectations 
for the Phonological Awareness task of Foundational Reading Skills or take the oral reading portion of 
the MAP Fluency Reading Assessment. 

 
2. Students receive a scaled score for each Massachusetts Comprehensive Assessment System (MCAS) 
test they take in English Language Arts (ELA) and Mathematics, ranging from 440 to 560. Scores of 500 
or higher indicate that a student has met grade-level expectations and is on track to succeed in the 
current grade in the subject. To calculate an average MCAS score in ELA or mathematics, all of the MCAS 
test scores for the group/school are added together and divided by the number of students with scores. 

 
3. Students take the MCAS Science and Technology/Engineering (STE) tests in grades 5, 8, and high 
school. For grades 5 and 8, scores range from 440 to 560, just as they do in ELA and mathematics. 
High school science scaled scores range from 200 to 280, and may also be reported using the 100-point 
Composite Performance Index (CPI). The CPI assigns 100, 75, 50, 25, or 0 points to each student based 
on how close they came to scoring Proficient or Advanced. All students scoring Proficient or Advanced 
are assigned 100 CPI points; students with very low MCAS scores are assigned 0 CPI points. Average CPI 
is calculated by dividing the total number of points by the number of students in the group. 

 
4. Massachusetts reports growth for ELA and mathematics for grades 4 through 8, and grade 10. The 
Massachusetts growth model uses students’ historical MCAS results to calculate growth percentiles. As 
such, no results will be available for grade 3 (the first grade of MCAS testing) or for science (because 
science is tested only in grades 5, 8, and high school). Massachusetts measures growth for an individual 
student by comparing the change in their MCAS achievement from one year to a subsequent year to 
that of all other students in the state who had similar historical MCAS results (the student’s “academic 
peers”). This change in achievement is reported as a student growth percentile and indicates how 
that student’s growth compared to that of their academic peers. For a school or district, the growth 
percentiles for all students are averaged to create a mean student growth percentile. 

 
5. The School Quality Framework (SQF) evaluates school quality in five areas: student performance, 
teaching and learning, family, community and culture, leadership and collaboration, and access 
and opportunities. Within each area, BPS has identified outcomes and measures relevant to these 
diverse aspects of school quality. Under the SQF, a school will receive a score from 0-100 based on 
measurements in the five areas. These scores correlate to a school quality tier from 1-4 that is used for 
the purpose of school choice 

 
6. Massachusetts includes completion of advanced coursework as an indicator in the state accountability 
framework. The indicator measures the percentage of all students enrolled in 11th and 12th grade that 
complete at least one advanced course, including Advanced Placement (AP), International Baccalaureate 
(IB), Project Lead the Way (PLTW), dual enrollment for credit, Chapter 74-approved vocational/technical 
secondary cooperative education programs and articulation agreement courses, and other DESE-selected 
rigorous courses such as Computer Science Principles, Microbiology, Organic Chemistry, Multivariate 
Calculus, Analytic Geometry, etc 

7. The specific reporting definitions for inclusion vary by age: For students ages 6-21, full Inclusion constitutes 
an environment wherein the student with disabilities is inside the general education classroom 80% or more 
of the school day, whereas a student is considered as receiving partial inclusion if the student is inside the 
general education classroom 40-79% of the school day. For students ages 3-5, full Inclusion constitutes an 
environment wherein a student with disabilities is in an inclusive early childhood program and receives 
>50% of their special education and related services in that setting, while partial Inclusion is defined as a 
student participating in an inclusive early childhood program and receiving their special education and 
related services in that setting 0-50% of the time. 

8. Example parent climate survey scales under consideration for inclusion include Overall Perception 
of School (‘My child’s school is a good place for my child to learn’, ‘My child’s school is responsive to the 
needs of all students’) and Safe and Welcoming School Environment (‘My child’s school makes me feel 
welcome whenever I visit’, ‘My child feels safe at this school’), among others. 

9. Example student climate survey scales under consideration for inclusion include Valuing of Learning 
(‘How much do you enjoy learning in school’), Student Engagement (‘How excited are you about going to this 
class’), and Civic Participation (‘How important is it to you to get involved in improving your community’), 
among others. 

10. Example teacher climate survey scales under consideration for inclusion include Teacher-Principal 
trust (‘To what extent do you trust your principal at his or her word’), Community Engagement (‘To what 
extent are all groups of parents represented in the governance of the school’), Access/Quality Resources 
(‘How adequate is your access to the materials you need to effectively teach’), and Quality Professional 
Development (‘Overall, how strong has support for your professional growth been’). 

11. The Facilities Condition Index (FCI), which is in development, will be utilized to objectively assess the 
current and projected condition of all BPS school buildings on an annual basis. The FCI will indicate the 
approximate condition of a building. It is shown as a decimal between 0 and 1, with lower scores reflecting 
better facility conditions. 

12. The Teacher/Student Parity Index is calculated by dividing the percent of teachers who identify as 
teachers of color by the percentage of all students who identify as students of color. A value of 100 
would mean perfect parity or representation between the two populations. A value lower than 100 means 
that teachers of color are under-represented compared to students of color in the school. 

13. Example teacher climate survey scales under consideration for inclusion include Teacher-Principal 
trust (‘To what extent do you trust your principal at his or her word’), Community Engagement (‘To what 
extent are all groups of parents represented in the governance of the school’), Access/Quality Resources 
(‘How adequate is your access to the materials you need to effectively teach’), and Quality Professional 
Development (‘Overall, how strong has support for your professional growth been’). 

14. Example items from the Pedagogical Effectiveness scale include ‘How clearly does this teacher present 
the information that you need to learn’, ‘How well can this teacher tell whether or not you understand 
a topic’, How comfortable are you asking this teacher questions about what you are learning in his/her 
class’, ‘How often does this teacher give you feedback that helps you learn.’ 
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 البيانات مسرد
 اييس التقدم المواءمةمق شرح

 تم التي الصارمة المساقات من وغيرها ،والكليات المدارس بين الثنائية اتتفاقياال مساقاتو ،العام شوستسماسات
 الدقيقة، األحياء وعلم الكمبيوتر، علوم مبادئ مثل (DESE) والثانوي االبتدائي التعليم إدارة قبل من اختيارها
 .ذلك إلى وما ،التحليلية والهندسة رات،المتغي متعدد والتكامل التفاضل وحساب العضوية، والكيمياء

-6 بين أعمارهم تتراوح الذين للطالب بالنسبة: العمر حسب الدمج نسبة تحديد في المتبعة الشروط ختلفت. 7
 صفوف داخل الدراسي اليوم من أكثر أو ٪91 يقضي اإلعاقة ذو الطالب كان إذا الكامل الدمج يتحقق ،سنة 29
 صفوف داخل الدراسي اليوم من ٪71-41 يقضي كان ذاإ جزئي لدمج متلقيا   الطالب تبريع حين في العام، لتعليما

 ذو الطالب كان إذا الكامل الدمج يتحقق ،سنوات 5-3 بين أعمارهم تتراوح ينالذ للطالب بالنسبة. العام التعليم
 الصلة ذات الخدماتو صالخا تعليمال خدمات ويتلقى ةالشامل المبكرة لطفولةا برامج بإحدى ملتحقا   اإلعاقة

 برامج بإحدى ملتحقا   كان إذا جزئي لدمج متلقيا   الطالب يعتبر حين في ،الدراسية البيئة تلك في الوقت من 51٪<
 من ٪51-1 من البيئة تلك في الصلة ذات والخدمات الخاص تعليمال خدمات ىتلقيو ةالشامل المبكرة لطفولةا

 .الوقت
 العام التصور مقياس :اعتمادها في النظر يتم التي األمور أولياء حاتمسو مقاييس على األمثلة من. 8
"( الطالب جميع الحتياجات تستجيب طفلي مدرسة" ،"للتعلم جيد مكان هي طفلي مدرسة أن أرى)" لمدرسةل
 ريشع" ،"أزورها مرة كل في بالترحيب شعرنيت طفلي مدرسة)" المرّحبةو منةاآل المدرسية البيئة مقياسو

 .وغيرها ،"(المدرسة هذه في باألمان طفلي
 درجة أي إلى") التعلم قيمة مقياس :اعتمادها في النظر يتم التي الطالب مسوحات مقاييس على األمثلة من. 9

 ،"(الدراسيلحضور هذا المساق  حماسك مدى ما)" الطالب إشراك مقياسو ،"(المدرسة في بالتعلم تستمتع
 .وغيرها ،("مجتمعك تحسين في تشارك أن يهمك درجة يأ إلى)" المدنية المشاركة مقياسو

 والمدير المعلم بين الثقة مقياس: اعتمادها في النظر يتم التي المعلمين مسوحات مقاييس على األمثلة من. 01
 جميع ليتمث يتم مدى أي إلى)" المجتمعية المشاركة مقياسو ،"(مديرتك/مديرك وعود في تثق مدى أي إلى)"

 لىع الحصول سهولة مدى ما)" الموارد جودة/إتاحة مقياسو ،"(المدرسة حوكمة في األمور اءأولي مجموعات
 ،عام بشكل)" المستوى عالي المهني رالتطو مقياسو ،"(ليةابفع لتدريسا من تتمكن حتى تحتاجها التي المواد
 "(. المهني نموك أجل من تتلقاه الذي الدعم قوة ما
 الحالي الوضع لتقييم ،الحاضر الوقت في تطويره يتم الذيو ،(FCI) قالمراف حالة مؤشر يُستخدم. 00

 مؤشر يشير .سنوي أساس على موضوعي بشكل العامة بوسطن لمدارس المدرسية المباني لجميع والمتوقع
 األدنى الدرجات تعكس حيث ،0 و 1 بين عشري كعدد عنها ويعبر للمبنى التقريبية حالةال إلى المرافق حالة

 .للمرافق ضلأف ظروف
 الملونة البشرة ذوي للمعلمين المئوية النسبة قسمة خالل من الطالب/المعلم تكافؤ مؤشر حساب يتم. 01
 والتمثيل التام التكافؤ إلى 011 قيمة تشير حيث. الملونة البشرة ذوي الطالب لجميع المئوية النسبة على

 ممثلين غير الملونة البشرة ذوي نمعلميال أن إلى 011 نع تقل قيمة أي تشير بينما. الجماعتين لكال الممتاز
 .المدرسة في ةالملون البشرة ذوي بالطالب قارنة  م يكفي بما
 والمدير المعلم بين الثقة مقياس: اعتمادها في النظر يتم التي المعلمين مسوحات مقاييس على األمثلة من. 01
 جميع ليتمث يتم مدى أي إلى)" المجتمعية اركةالمش مقياسو ،"(مديرتك/مديرك وعود في تثق مدى أي إلى)"

 لىع الحصول سهولة مدى ما)" الموارد جودة/إتاحة مقياسو ،"(المدرسة حوكمة في األمور أولياء مجموعات
 ،عام بشكل)" المستوى عالي المهني رالتطو مقياسو ،"(ليةابفع لتدريسا من تتمكن حتى تحتاجها التي المواد
 "(. المهني نموك أجل من قاهتتل الذي الدعم قوة ما
 ،"لمعلوماتل المعلم هذا تقديم أسلوب وضوح مدى ما": التربوية الفعالية مقياس عناصر على األمثلة من. 01
 طرح بإمكانك أن تشعر مدى أي إلى" ،"ما موضوعل فهمك على يحكم أن المعلم هذا يستطيع مدى أي إلى"
 بتقديم المعلم ذاه فيها يقوم التي المرات عدد ما" ،"صفه في علمهتت ما حول المعلم هذا على بأريحية سئلةاأل

 ."التعلم على لمساعدتك أدائك حول مالحظات
 

األصوات بدءأ من إخراج الوعي الصوتي  تطورفي  تقدم الطالب لتقييم MAP Fluency يُستخدم تقييم. 2
لبية أو تجاوز توقعات ، ي توقع من الطالب إما ت(K2عند إكمال الصف الثاني )كلمات. تفكيك ونطق الإلى 

القراءة الشفوية من  الخضوع لجزء اختبارسية، أو مهارات القراءة التأسيفي لوعي الصوتي ل مستوى الصف
 ة.ئيالقراللطالقة  MAPتقييم 
 ماساتشوستس بوالية الشامل التقييم نظام اختبارات من اختبار كلل معدلة درجة على الطالب يحصل. 2
(MCAS) اإلنجليزية اللغة فنون في (ELA )من الدرجات تشير. 561 إلى 441 من تتراوح والرياضيات 

 في لنجاحا نحو الصحيح المسار على أنهو الصف مستوى توقعات حقق قد البالط أن إلى أعلى إلى 511
 بوالية الشامل التقييم نظام اختبار اتدرج متوسط لحساب. الدراسي المساق في الحالي الصف مستوى

 للمجموعة باراالخت درجات جميع جمع يتم الرياضيات، وأ اإلنجليزية اللغة فنون في (MCAS) ماساتشوستس
 .درجات على حاصلينال الطالب عدد على وتقسيمها المدرسة/الطالبية

 والتكنولوجيا لعلوما في( MCAS) ماساتشوستس بوالية الشامل التقييم نظام الختبارات الطالب يخضع. 3
 ،والثامن الخامس للصفين بالنسبة. الثانوية والمدرسة والثامن الخامس الصفوف في( STE) الهندسة/

 درجاتال تتراوح. والرياضيات اإلنجليزية اللغة فنون مساقاتك تمام ا ،561 إلى 441 من الدرجات تتراوح
 األداء مؤشر باستخدام عنها التعبير يمكن كما ،291 إلى 211 من الثانوية المدرسة في لعلوما لمساق المعدلة
 لكل نقطة 1 أو 25 أو 51 أو 75 أو 911 المركب األداء مؤشر يعين. نقطة 911 من المكون( CPI) المركب
 األداء مؤشر على نقطة 911 تعيين يتم. "متقدم" أو" محترف" تحصيل تحقيق من اقترابه مدى على بناء   طالب

 األداء مؤشر على نقطة 1 تعيين يتم ؛"متقدم" أو" محترف" تحصيل على الحاصلين الطالب لجميع المركب
 ماساتشوستس بوالية الشامل التقييم نظام اختبار في جد ا نخفضةم درجات على لحاصلينا للطالب المركب

(MCAS) .في الطالب عدد على النقاط عدد إجمالي بقسمة المركب األداء مؤشر درجات متوسط حساب يتم 
 .المجموعة

 والرياضيات اإلنجليزية اللغة فنون في ماساتشوستس والية في الطالب أداء نمو إلى المقاييس تشير. 4
 التاريخية نتائجال اساتشوستسم بويالية الخاص النمو نموذج ستخدميَ . العاشر والصف 8-0 من وفللصف

 هنا  تكون لن ،ذلك علىو. ولنمل المئوية النسب لحساب (MCAS) الشامل التقييم نظام اختبارات في للطالب
 ألن) للعلوم أو( MCAS ملالشا التقييم نظام اختبار في األول الصف وهو) الثالث لصفا طالبل متاحة جنتائ
 نمو ماساتشوستس والية قيست(. الثانوية لمدرسةول والثامن الخامس لصفوفل فقط ااختباره يتم موالعل مادة
 نتائج في ريّ التغ مع سنة إلى سنة من MCASالـ اختبار في هنتائج في ريّ التغ مقارنة خالل من الفردي طالبال

" األكاديميون األقران)" االختبار في مماثلة تاريخية نتائج على ينصلاحلا الوالية في اآلخرين الطالب جميع
 الطالب هذا نمو معدل إلى ويشير بلاالط لنمو مئوية كنسبة نتائجال في التغير هذا عن التعبير يتم(. للطالب
 الطالب لجميع لنمول المئوية النسب متوسط حساب يتم المنطقة، أو للمدرسة بالنسبة. ييناألكاديم بنظرائه مقارنة  
 .للطالب نمو لمعدل مئوية نسبة إلنشاء

 التعليم الطالب، أداء: مجاالت خمسة في المدرسة جودة تقييمل( SQF) المدرسة جودة إطار نظام يستخدم. 5
 حددت ،مجال كل داخل. والفرص الوصول حريةو والتعاون، القيادة والثقافة، والمجتمع األسرة والتعلم،
 المدرسة تحصل. المدرسة لجودة المتنوعة الجوانب بهذه صلة تذا ومقاييس مخرجات ةالعام بوسطن مدارس

 ترتبطو. الخمسة المجاالت في المقاييس نتائج على بناء   911-1 من درجة على المدرسة جودة إطار نظام في
 األمور اءأولي قيام عند إليها الرجوع ويتم 4-9 من تتراوح للمدرسة محددة ةجود ياتبمستو الدرجات هذه

 .لمدرسةل باختيار
 الخاص مساءلةال إطار في كمؤشر المتقدمة الدراسية المساقات استكمال عامل ماساتشوستس تعتمد. 6
 الذين عشر والثاني عشر الحادي الصف في المسجلين الطالب لجميع المئوية النسبة المؤشر يقيس. الدولةب

ا الدولية البكالوري ومساقات ،(AP) المتقدم التنسيب مساقات ذلك في بما ،األقل على واحد متقدم مساق يكملون
(IB)، برنامج ومساقات Project Lead The Way (PLTW)، للحصول المزدوج التسجيل ومساقات 

قانون                 من 74 فصل في المعتمدة الفني/مهنيال الثانوي التعاوني التعليم برامجو ،المعتمدة ساعاتال على
. 

 



While it is too early to report any significant 
learnings from the current pandemic, it has 
brought our current challenges into starker 
focus. As a district, we must: 

• Address racial and economic inequalities in our schools through 

differentiated funding; 

• Change our approach to instruction to overcome lost learning; 

• Add high-quality social and emotional support for students as we 

recover from this experience; 

• Close the digital divide that has limited our ability to deliver high 

quality remote learning opportunities to all students; and 

• Develop new and better ways to connect with and engage families. 
 

To that end, we have added six priorities to our Strategic Plan. 

 
TO COMMITMENT 1 Eliminate OpporTUNITy and Achievement Gaps 
1.11 Provide 1:1 technology to provide opportunity for remote learning to 

every BPS student in grades 3-12. 

 
TO COMMITMENT 2 Accelerate Learning 
2.9 Provide remote learning opportunities year round to accelerate learning 

Including during school breaks to prevent learning loss, and provide students 

opportunities to accelerate their own learning. 

 
COMMITMENT 3 Amplify Voice 
3.7 Engage families and community to understand needs and engage in 

shared decision making through texts, on-line, surveys, and calling. 

 
COMMITMENT 4 Expand OpporTUNITy 
4.6 Provide WiFi services to BPS Families most in need, so we are all 

connected. 

 
COMMITMENT 5 CULTIVate TRUST 
5.6 Increase transparency and accountability by providing new data tools, 

dashboard,s and public reporting. 

 
TO COMMITMENT 6 Activate partnerships 
6.6 Design and implement year round opportunities with partners to 

promote place-based, and virtual project-based and experiential opportunity. 

ة  ب ا ج ت س إل  ا
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 من مهم تعلم أي عن إلبالغا ألوانه السابق من أنه حين في
 تركيز بؤرة في الحالية تحدياتنا وضع فقد ، الحالي الوباء
 :علينا يجب كمنطقة،. أكبر

 
 

 المتنوع؛ التمويل خالل من مدارسنا في واالقتصادية العرقية التفاوتات معالجة •
 المفقود؛ التعلم على للتغلب التدريس في نهجنا تغيير •
 التجربة؛ هذه من يناتعاف أثناء للطالب الجودة عالي اطفيوع اجتماعي دعم إضافة •
 عن لتعلمل الجودة عالية فرص توفير على قدرتنا من حدت التي الرقمية الفجوة سد •

 و الطالب؛ لجميع بعد
 .هموإشراك األسر مع للتواصل وأفضل جديدة طرق تطوير •

 
 

 .اتيجيةاالستر خطتنا إلى أولويات ست أضفنا الغاية، هذه ولتحقيق
 

 
 التحصيلو الفرص في فجواتال على القضاء  0 االلتزام
 مدارس طالب من طالب لكل بُعد عن للتعلم الفرصة إلتاحة 0 :0 تقنية توفير  0100

 .09 إلى 3 من الصفوف في العامة بوسطن
 

 التعلم تسريع  9 االلتزام
 فترات خالل ذلك في ابم التعلم لتسريع السنة مدار على بعد عن التعلم فرص توفير  912

 .الذاتي التعلم عملية لتسريع للطالب الفرص وتوفير التعلم، فقدان لمنع المدرسية عطلال
 

 الصوت تضخيم  3 االلتزام
 من المشترك القرار صنع في والمشاركة االحتياجات لفهم والمجتمع سراأل إشراك 7.3

 .واالتصال مسوحاتوال  اإلنترنت عبرو النصية رسائلال خالل
 

 الفرص توسيع  4 االلتزام
 األكثر العامة بوسطن مدارس طالب سرأل الالسلكية اإلنترنت خدمات توفير  416

 .اتصال على جميعًا نكون حتى احتياًجا،
 

 الثقة بناء  5 االلتزام
 تحكم اتولوح بياناتلل جديدة أدوات توفير خالل من والمساءلة الشفافية زيادة  516

 .عامة وتقارير
 

 الشراكات فعيلت  6 االلتزام إلى
 المكان على القائمة الفرص لتعزيز شركاء مع عامال مدار على فرص وتنفيذ تصميم  616
 .التجريبية الفرصو مشروع على القائمة االفتراضية الفرصو

 

 اإلستجابة 

 02-لـكوفيد
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 ملحق
 االستراتيجية

 

 
 ملخص   
 أولويات+  التزامات    

 

 وتقدير شكر   
 مصادر+     

 

 العامة بوسطن مدارس عن عامة لمحة   
    1122  /1111 
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3.3 Welcome and Value all 
families and students in our 
schools, including them as partners in 
school improvement and student learning. 

3.4 Increase feedback systems 

famil ies and central off ice and 

3.5 Fully engage teachers, school 
staff, families and students 
in School Site Council to ensure 
representation of voices in school 

based decisions and management. 

3.6 Publicly share school 

ANCHOR GOAL#3 BPS schools will implement 
the core elements of family engagement. 

AMPLIFY ALL VOICES 
Shared decision-making, partnerships 

and mutual accountability 

03 

1.5 Support schools by implement ing 

cultural ly and l inguist ical ly susta ining 

practices and Ethnic Studies through 

1.7 Eliminate Dis-proportionality in 
the implementation of the Code 
of Conduct by ensuring 

professional development focused while applying restorative practices. 
welcoming and affirming classrooms 

f irst on classroom educators, and   
1.8 DeVelop capacity to address

 
subsequently other staff. 

health and social contributors 

ANCHOR GOAL #1 BPS graduates will be 
ready for success in college, career, and life. 

ELIMINATE OPPORTUNITY 
AND ACHIEVEMENT GAPS 
Equitable and Excellent Student Outcomes 

01 

02 

04 

05 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

1.1 Ensure that BPS pol ic ies,  
plans, and budgets ADVance the 
Opportunity and AchieVement  
Gaps (OAG) Policy so that our  
schools are equitably funded to 
provide robust academic programming 
and socia l -emot ional  suppor ts ,  
giving every child what they need. 

1.2 Hire and retain a workforce 
that reflects the racial, ethnic,  and  
l inguist ic  diversi ty of the s tudents  
and famil ies we serve. 

 

 

 
 
 
 

2.1 Redesign secondary schools, 
including alternative schools, in 
alignment with MassCore, career 
preparedness, and other advanced 
coursework opportunities to prepare 
students for college, career, and life. 

2.2 Support and coach educators 
to deliver high-quality inclusionary 
learning opportunities to ensure 
students with disabilities are well- 
served in the general education setting . 

 
 

1.3 Empower and partner with 

educators to reVIEw curriculum 

for cultural and linguistic bias and 

relevance, to ensure that new purchases 

are culturally and linguistically relevant. 

1.4 Implement specific supports 
for English learners by implementing 

the LOOK Act to expand programs that 
promote bi/multi l ingualism including 
bi l ingual education, dual language, 
and cultural heritage programs. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 ProV I D E r igoro us cultural ly 

and l inguist ical ly af f irming 

curr iculum and ins t ruc t ion that 

inc ludes learn ing oppor tun i t ies in  

the ar ts , sc ience , l i te racy,  wor ld 

language s , phys i ca l educat ion , h eal th  

educat ion, and c i v i cs , acces s to 

ath le t i c prog ra m s and techno logy, 

an d fu l ly in teg rate s s tuden t wel lness 

in to the educat ional exper ien ce .  

 
1.6   DeVelop and monitor 
progress toward ACHIEVING  
explici t goals for schools and 
central off ice around implement ing 
st rategies to el iminate opportunity  
and achievement gaps (especial ly for 
Eng l i sh Learners and students with 
disabi l i t ies ) and centra l off ice wil l  
be responsib le and accountab le for 
moni tor ing progress and providing 
support - employing school and 
distr ic t Equi ty Roundtables as a 
st ructure for shared accountabi l i ty 
and problem-solv ing. 

 

 
2.4 Fully implement UNIVersal  
pre-kindergarten through a 
mixed del ivery model that leverages 
distr ict and community options and 
ensures a high-qual i ty educat ional 
experience for all early learners.  

2.5 Implement rigorous and 
consistent elementary learning  
expectat ions and curr iculum that 
prepare all students for high school ,  
inc luding strong science and math  
programming. 

2.6 Reduce chronic absentee ism 
by ensur ing that s tudents are 
welcomed into joyful  and engag ing  

classrooms and where their  un ique  
needs can be met. 

 
to opportunity gaps, such as - hunger, 

chronic illness, mental health, sexual 

health, homelessness, and LGBTQ+ identify. 

1.9 Focused intE R Vention in the  
th i r ty - four  ( 34) lowest per fo rming 
Boston Publ ic  Schools .  

1.10 DeVelop and monitor 
progress toward achieving explicit 
goals for students with disabilities and 
implementing strategies to increase 
inclusionary practices and address dis- 
proportionality in sub-separate settings. 

1.11 ProVIDE  1:1 Opportunity 
to every BPS student grade 3-12. 

 

 
2.7 Make eVery school a safe 
space for every BPS student, of fer ing 
the support  and protection needed 
to learn, grow, and thr ive. 

2.8 Implement a comprEHENSIVe 
district-wide professional 
deVelopment plan for paras, 
teachers, counselors, and school and 
central leaders to develop capacity 
and expertise to change student 
outcomes as outl ined in this plan. 

2.9 ProVIDE remote learning 
opportunities year-round to 
accelerate learning including during 
school breaks to prevent learning loss,  
and provide students opportunit ies 
to accelerate their own learning. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.1 Fund all schools in a 
manner that meets the unique 
needs of the students they serve, 

with consideration given to English 
Learners, students with disabilities, 

economically disadvantaged students, 
students at risk of dropping out, 

 

 

 
 
 

5.1 Hire, support, and retain a 
workforce at every level that reflects 

our students’ diverse cultures and 
languages; and address the structural 
barriers which impact staff and 
educators of color. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

off-track youth and other historically 
marginalized groups. 

4.2 ImproVe funding formulas 

and c reate mechan isms to ensure 

equi tab le d is t r ibu t ion of re source s  

generated through fundra is ing , 

pa r tnersh ips , and gran ts . 

 
 
 
 
 
 
 

5.2 Restructure central office for 

effectiveness and accountability in ways 

that provide appropriate engagement, 
support and accountability for school 
communities, with child and family 

friendly services . 

 
 
 
 
 

4.3 Uphold a standard of 

organizational effectiveness and 

excellence to ensure that we are 

meeting students’ needs and def ine  

the foundat ional  academic and  

suppor t  serv ices  that every schoo l  

must provide. 

4.4 Make substAN TIVe progress 

with BuildBPS to create equi table,  

21st-Century,  safe and nurtur ing 

learning spaces and ensure safe,  

equitable pathways and connectors 

between schools. 

 

 
5.3 Support  and hold school  
leaders accountable for c reat ing  

inc lus ive,  cul tural ly  and l inguis t ica l ly  
sus ta in ing ,  h igh -per forming  schoo l  
communi t i es ,  and leverag ing teac her  
leadersh ip .  

5.4 Make BPS a place where 

educators and staf f  want to be  

employed because they are focused  

on serv ing our s tudents and fee l  

valued and suppor ted in their  work. 

imagin
B
e
PS

 

4.5 Ensure that eVery BPS school 

and central office department 

collaborates with families, local 

youth- and family-focused partners 

and service agencies to ensure 

family awareness of and access to 

the resources they need to support 

student growth inside and outside 

the classroom. 

4.6 ProVIDE WiFi sERVICes to 

BPS families most in need, so we 

are all connected. 

 
 

5.5 ReVamp central office 

operations to ensure the h ighest  

quality of services to famil ies,  

including school registrat ion,  

transportat ion,  food and nut r i t ion  

services, and safety. 

5.6 Increase transparency and 

accountabil i ty  by providing new 

data tools, dashboards, and pub l i c  

reporting. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.1 Engage youth Voice in 

decision-making and leadership in  
a t imely and transparent  manner by 

leveraging BSAC, the Super intendent ’s  
Youth Cabinet,  focus groups and  
other forums organized to give 

voice to BPS learners. 

 
3.2 Engage parent Voice in district 

level decision-making and leadership 
in a timely and transparent manner by 

supporting and leveraging the Citywide 
Parent Council, District English Learner 
Advisory Council and Special Education 

Parent Advisory Council. 

other staff through tech-based 

communication portals, and 

regular access to district and 

school based leaders during 

regional, school-based and 

district level meetings. 

progress towards implementat ion of  

the distr ict’s engagement standards 
and school  cl imate survey resul ts .  

3.7 Engage families and community 
to understand needs and engage 
in shared decision making through 
texts, on-l ine, surveys, and call ing. 

 

6.1 Connect eVery student to 

high quality before and after school, 
summer, and transition programs, and 
high school work experiences and 

internships in order to activate learning, 
build skills, and develop social capital. 

 

6.2 Collaborate with partner 

organizations and agencies to provide 

learning and skill-building, focusing on 

social and emotional skills essential for 

youth development and professional skills 

critical to college and career success. 

 
6.4 Champion college and 

career awareness and work 

experiences creating visible pathways to 

postsecondary education, training, trades 

and career opportunities. 

 
6.6 Design and implement 

year-round opportunities with 

partners to promote place-based and 

virtual project-based and 

experiential opportunity. 

 

6.3 Coordinate partner 6.5 Engage key partners in 
organizations with school personnel 

to enrich learning and services 

during the school day including 

student support, college readiness and 

advising, dual enrollment ,and early 

college pathways. 

decision-making in order to guide 

and develop coherent year round 

wraparound services, plus learning 

experiences and programming for 

students. 

the community to the classroom 

ANCHOR GOAL#6 B PS schools will have established partnerships 
with community, employer, and higher education organizations 
that expand learning beyond the classroom and create pathways 

to college and career success. 

Expand learning beyond the classroom and connect 06 ACTIVATE PARTNERSHIPS 

Summary of 

COMMITMENTS 
+ Priorities 

ANCHOR GOAL#5 BPS school and central 
office staff will reflect the students we serve. 

CULTIVATE TRUST 
Caring and competent staff that reflect 
our students and are focused on service 

ANCHOR GOAL#2 BPS schools will 
demonstrate strong growth in ELA and Math. 

ACCELERATE LEARNING 
High-quality schools and joyful classrooms district-wide 

ANCHOR GOAL#4 BPS schools will be funded to 
meet the unique needs of the students they serve. 

EXPAND OPPORTUNITY 
Fair and equitable funding and welcoming environments 

 تحصيلوالالفرص  01
 وممتازة عادلة طالبية مخرجات

 العامة بوسطن مدارس خريجو سيكون :0هدف رقم ال
 والحياة ةيالمهن الحياة فيو جامعةال في للنجاح جاهزين
 العامة

 وموازناتها وخططها العامة بوسطن مدارس سياسات أن من التأكد 1/1
 مدارسنا تمويل يتم حتى( OAG) والثغرات الفرصب الخاصة تهاسسيا تدعم
 بحيث عاطفي،-اجتماعي دعم وسائلو قوية أكاديمية مجابر قديملت عادل بشكل
 .يحتاجه ما طفل كلل توفر
 واللغوي ثنيواإل العرقي التنوع تعكس عاملة قوة واستبقاء توظيف 1/1

 .نخدمها التي واألسر للطالب
 ناحية من الدراسية المناهج مراجعة في وإشراكهم نالمعلمي تمكين 1/1
 ذات الجديدة المشتريات تكون أن لضمان وصلتها فيها واللغوي الثقافي لتحيزا

 .ولغوي ا ثقافي ا صلة
 قانون تنفيذ خالل من اإلنجليزية اللغة لمتعلمي ةخاص دعم وسائل تنفيذ 1/1

LOOK التعليم ذلك في بما للغاتا ةيتعدد/  ثنائية تعزز التي البرامج لتوسيع 
 .الثقافي التراث وبرامج اللغوية والثنائية اللغة ثنائي
 ودراسات ةولغوي ةثقافي إدامة ممارسات تنفيذ خالل من المدارس دعم 1/1
 الموظفين ذلك وبعد الصفوف معلمي على أوال يركز مهني تطوير عبر عرقية

 .اآلخرين
 والمكتب للمدارس حةضاو أهداف تحقيق نحو التقدم ورصد تطوير 1/1

 لتحصيلوا الفرص في فجواتال إلزالة استراتيجيات تنفيذ حول المركزي
 المكتب وسيكون( اإلعاقة ذوي والطالب اإلنجليزية اللغة لمتعلمي خاصةوب)

 الدعم وتقديم التقدم رصد بخصوص للمساءلة وخاضع ا عن مسؤوال   المركزي
 للمساءلة إطارك المستديرة ائدالمو نقاشاتو رساالمد توظيف طريق عن –

 .المشكالت وحل المشتركة
 ضمان خالل من السلوك قواعد مدونة تطبيق في التفاوت إزالة 1/1

 .حيةالصاإل الممارسات تطبيق أثناء الصفية الغرف على والتأكيد الترحيب
 

 تتسبب التي ةواالجتماعي ةالصحي للعوامل التصدي على القدرة تطوير 1/1
 والصحة المزمنة األمراض الجوع، - مثل الفرص، في جواتف إحداث في

+  LGBTQ الجنسي الشذوذ وقضايا والتشرد الجنسية الصحةو النفسية
 .تحديدها

 .أداء   األضعف وثالثين األربع العامة بوسطن مدارس في المركز التدخل 1/1
 ذوي للطالب الواحة األهداف تحقيق نحو التقدم رصدو تطوير 1/11

 بين التفاوت ومعالجة دمجال ممارسات لزيادة استراتيجيات وتنفيذ اإلعاقات
 .المنفصلة الفرعية البيئات
 في العامة بوسطن مدارس طالب من طالب لكل 1:1 فرص ريوفت 1/11

 .21-3 الصفوف
 

 تسريع التعلم 19
 أنحاء جميع في البهجة تجلب  صفية وغرف الجودة عالية مدارس
 المنطقة

ا العامة بوسطن مدارس تظهر 1 رقمالهدف   فنون في قويًّا نموًّ
 والرياضيات اإلنجليزية اللغة

بما في ذلك المدارس البديلة، بما إعادة تصميم المدارس الثانوية،  5/0
لمساقات وفرص  جاهزية للحياة الوظيفية، والMassCoreيتماشى مع 

 .عامةال لحياةالوظيفة واو جامعةدراسية متقدمة أخرى إلعداد الطالب لل
لتقديم فرص تعلم شمولية عالية الجودة لضمان دعم وتدريب معلمو  5/5

 .خدمة الطالب ذوي اإلعاقة بشكل جيد في إطار التعليم العام
دريس توصارمة تؤكد الجوانب الثقافية واللغوية مناهج تعليمية  تقديم 5/2

ية البدنية في الفنون والعلوم ومحو األمية ولغات العالم والتربيشمل فرص تعلم 
والتربية الصحية والتربية المدنية، والوصول إلى البرامج الرياضية 

اة الطالب في التجربة التعليمية مصلحةدمج يوالتكنولوجيا، و  .دمًجا تامًّ
من خالل نموذج تقديم مختلط ذ مرحلة ما قبل الروضة بالكامل ينفت 5/8

يمية عالية الجودة يستفيد من خيارات المنطقة والمجتمع ويضمن تجربة تعل
 .الطالب في مرحلة التعلم المبكرلجميع 

تعد جميع الطالب تنفيذ توقعات ومناهج تعليمية أولية صارمة ومتسقة   5/0
 .علومللمدرسة الثانوية، بما في ذلك برمجة قوية للرياضيات وال

غرف من خالل ضمان الترحيب بالطالب في لحد من التغيب المزمن ا 5/5
 حتياجاتهم الفريدة.اتلبية وتشغل األطفال يتم فيها بهجة صفية تثير ال

من طالب مدارس بوسطن العامة  لكل طالبجعل كل مدرسة مكانًا آمنًا  5/2
 .نتعاشللتعلم والنمو واالتقدم ما يلزم من دعم وحماية 

 

 للمهنيين المساعدينالمنطقة  لجميع أنحاءتنفيذ خطة تطوير احترافية  5/4
 اتكز لتطوير القدرات والخبراالمرووقادة المدارس رشدين لمعلمين والموا

 على النحو المبين في هذه الخطة. يةالطالب اتنتاجاللتغيير 
لتسريع التعلم بما في ذلك فرص التعلم عن بعد على مدار السنة  توفير 5/3

فرص للطالب لتسريع ال إتاحةالمدرسية لمنع فقدان التعلم، و العطلخالل 
 بهم.التعلم الخاص 

 

 تضخيم جميع األصوات  13

 لقرارا اتخاذ في شراكة
 متبادلة ومساءلة شراكات

 2الهدف رقم 
 .األسر لمشاركة األساسية العناصر العامة بوسطن مدارس تنفذ

 

القيادة في الوقت المناسب في القرار وعملية اتخاذ في إشراك الشباب  2/0
جلس إدارة شباب ، ومBSACوبطريقة شفافة من خالل االستفادة من 

والمنتديات األخرى المنظمة إلعطاء ة ركزممجموعات الال، وراقب العامالم
 .مدارس بوسطن العامة صوت لمتعلمي

في القرار وعملية اتخاذ في في مختلف أنحاء المنطقة إشراك الوالدين  2/5
دعم واالستفادة من مجلس القيادة في الوقت المناسب وبطريقة شفافة من خالل 

قة نطاللغة اإلنجليزية في الم يالمجلس االستشاري لمتعلماء في المدينة واآلب
 التربية الخاصة أمور طالب والمجلس االستشاري ألولياء

كشركاء واحتواؤهم ونقدرهم، في مدارسنا والطالب سر نرحب بجميع األ 2/2
 تحسين المدرسة وتعلم الطالب. في
المركزي ر والمكتب لألستوسيع مدى أنظمة التغذية الراجعة  2/8

والموظفين اآلخرين من خالل بوابات االتصاالت القائمة على التكنولوجيا ، 
التي االجتماعات  أثناءالوصول المنتظم إلى قادة المنطقة والمدرسة سهولة و

 تعقد على مستوى المنطقة أو المدرسة.
في  كاماًل  إشراًكاوالطالب سر وموظفي المدرسة واألعلمين إشراك الم  2/0

مجلس موقع المدرسة لضمان تمثيل األصوات في القرارات واإلدارة 
 المدرسية.

 

المنطقة تنفيذ معايير  في سبيل بشكل علني مشاركة تقدم المدرسة  2/5
 .ةالمدرسيوحات البيئة لمشاركة ونتائج مسل

 اتالقرار اتخاذوالمشاركة في إشراك األسر والمجتمع لفهم االحتياجات   2/2
مسوحات واالتصاالت عبر اإلنترنت والية والنصالرسائل من خالل  ةكراالمشب

 الهاتفية
 

  ملخص
 األولويات + لتزاماتاال

 

 فرصتوسيع ال 14
 مرحبة وبيئات ومنصف عادل تمويل

 لتلبية العامة بوسطن مدارس تمويل سيتم 8الهدف رقم 
 تخدمهم الذين للطالب الفريدة االحتياجات

 

 الفريدة االحتياجات تلبي تضمن بطريقة المدارس جميع بتمويل قم   1/1
 ذوي والطالب اإلنجليزية اللغة متعلميل نتباهاال مع تخدمهم، الذين للطالب
 التسرب لخطر المعرضين والطالب ااقتصادي   المحرومين والطالب اإلعاقة

 تاريخيا   المهمشة والمجموعات المسار المنحرفين الشبابو المدارس من
  .األخرى

 للموارد العادل التوزيع لضمان آليات وإنشاء التمويل صيغ تحسين   1/1
 .والمنح والشراكات تبرعاتال جمع من المتولدة

 احتياجات نلبي أن لضمان والتميز التنظيمية الفعالية معيار دعم 1/1
 على يجب التي الدعم وخدمات األكاديمية التأسيسية الخدمات ونحدد الطالب

 .هاتقديم مدرسة كل
 عادلة تعلم مساحات إلنشاء BuildBPS مع أساسي ا تقدم ا حقق 1/1

 مسارات وجود وضمان والعشرين الحادي القرن من ورعاية وآمنة
 .المدارس بين وعادلة آمنة ووصالت

 

 المكتب وإدارة العامة بوسطن مدارس من مدرسة كل تعاون ضمان 1/1
 معو واألسرة الشبابب نالمعنيي المحليين والشركاء األسر مع المركزي
 والوصول يحتاجونها التي رداصبال األسرة إدرا  لضمان الخدمة وكاالت
 .اوخارجه الصفية الغرفة داخل الطالب نمو لدعم إليها

 العامة بوسطن مدارس سرأل فاي الواي اإلنترنت خدمات توفير    1/1
 .اتصال على جميع ا لنبقى حاجة األكثر

 

 ثقةبناء   15

 ونيعكس والذين  والتعاطف بالكفاءة يتمتعون الذين الموظفين من كادر
 الخدمة أداء على ونويركز طالبنا

 المكتبو العامة بوسطن رسامد موظفو يعكس  0 رقمالهدف 
 .نخدمهم الذين الطالب المركزي

 

 بحيث مستوى كل على بها واالحتفاظ ودعمها عاملة قوة توظيف   1/1 
 التي الهيكلية الحواجز ونعالجيو لطالبنا المتنوعة واللغات الثقافات ونيعكس
 .الملونين والمعلمين الموظفين على تؤثر

 توفر بطرق والمساءلة الفعالية أجل من المركزي المكتب هيكلة إعادة    1/1
 خدمات مع المدرسية، للمجتمعات ةالمناسب والمساءلة والدعم المشاركة
 .واألسرة لألطفال صديقة

 مجتمعات إنشاء عن المسؤولية تحميلهمو المدارس دةقا دعم    1/1
 قيادة من ديستفتو األداء وعالية ولغويًّا اثقافيًّ  ومستدامة للجميع شاملة مدرسية
 .المعلمين

 في والموظفون المعلمون يرغب مكان ا العامة بوسطن مدارس جعل    1/1
 التقدير يلقون أنهمب ويشعرون طالبنا خدمةل أنفسهم ونسركي ألنهم فيه العمل
 .عملهم في والدعم

 

 تقدم التي للخدمات جودة أعلى لضمان المركزي المكتب عمليات تجديد 1/1
 الغذاء وخدمات والنقل المدارس في األطفال تسجيل ذلك في بما ،لألسر
 .والسالمة طعاموال
 ولوحات بيانات أدوات توفير خالل من والمساءلة الشفافية تعميق    1/1

 .جديدة عامة تقاريرو معلومات
 

 تنشيط الشراكات 16
 .الصفية بالغرفة المجتمع وربط الصفية الغرف خارج التعلم توسيع

 شراكات أسست قد العامة بوسطن مدارس كونست  5الهدف رقم 
 توسع التي العالي التعليم ومنظمات العمل وأرباب المجتمع مع

 حياةال في حللنجا مسارات وتخلق الصفية الغرف خارج إلى التعلم
 .ةيالمهن الحياة فيو الجامعية

 

 وبعده، يالمدرس اليوم قبل عالية جودة ذات برامجب طالب كل ربط    1/1
 وتدريب الثانوية المدرسة في عمل وخبرات ،نقل برامجو ،يةصيف برامجبو

 .االجتماعي المال رأس وتطوير مهارات وبناء التعلم فعيلت أجل من داخلي
 وبناء التعلم لتوفير الشريكة والوكاالت المنظمات مع التعاون     1/1

 لتنمية األساسية والعاطفية االجتماعية المهارات على التركيز مع المهارات،
 .ةيالمهن الحياةو الجامعية حياةال في نجاحلل الحيوية المهنية والمهارات الشباب

 والخدمات التعلم إلثراء رسةاالمد موظفي مع الشريكة المنظمات تنسيق 1/1
 الجامعية حياةلل واالستعداد الطالب دعم ذلك في بما الدراسي اليوم أثناء
 .المبكرة جامعيةال مساراتالو المزدوج والتسجيل رشادواال

 تخلق التي العمل وخبرات المهني مساروال  األبطال بكلية العلم     1/1
 والحرف يبوالتدر ةالثانوي المرحلة بعد لتعليما فرص إلى واضحة مسارات
 .المهنية والحياة

 قيادة أجل من اتالقرار اتخاذ عملية في الرئيسيين الشركاء إشراك    1/1
 التعلم خبرات إلى باإلضافة ،عامال مدار على متسقة متكاملة خدمات وتطوير
 .يةلطالبا مجاوالبر

 الفرص لتعزيز شركاء مع  عامال مدار على فرص وتنفيذ تصميم  1/1
 الفرصو عيرامش على القائمة االفتراضية الفرصو المكان على القائمة

 .التجريبية
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 مدارس بوسطن العامة عنعامة  لمحة

9102-9191 
 
 

 9102| تمت مراجعته في ديسمبر  BPS Communications Office من منشورات

 

باعتبار مدارس بوسطن العامة مهد التعليم العام في هذه 
حياة جميع األطفال من خالل  ملتزمة بتحويلبالد، فإنها ال
ة وعلى مستوى شبكةمدارس مبدعة مرحبمثالي في عليم ت

لتطوير  المجتمع واألسر والطالبنشرك معنا  .عالمي
كل متعلم للتفوق في  لدىالمعرفة والمهارة والشخصية 

 .جامعة والحياة الوظيفية والحياة العامةال

 :تضم مدارس بوسطن العامة
 للتعليم المبكر مدارس 7
 (K-5) ابتدائية مدرسة 11
 K-8) ) واعدادية ابتدائية مدرسة 11
 (8-6) متوسطة مدارس 6
 (01-6) وثانوية إعدادية مدارس 1
 K-12 مدرسة 0
 (01-9) ثانوية مدرسة 11
 (01-7) ناتامتحا مدارس 1
 خاصة تربية مدارس 6
 (للخطر معرضة) بديلة وبرامج مدارس 5
 :منها
 التعليمي لالبتكار نماذج لتكون أُسست ية،رياد مدرسة 11• 

 واالستقاللية المرونة من بمزيدوتتمتع 
من مدارس  بتمويل مستأجرة مان هوراس مدارس 6• 

 بوسطن العامة
 استحداثه بموجب تم نموذجوهذا  ابتكار، مدارس 5• 

 أساس على ماساتشوستس في التعليم إصالح تشريعات
 ريادية في مدارس بوسطن العامة. ال مدارسال

سية الدرا 5555كان عدد الطالب المسجلين في سنة 
 :، منهم 0/05/5503حسب أرقام   53,094
 طالب ا في رياض األطفال  14010

  5طالب في الروضة حتى الصف  23,104
  8-6طالب ا في الصفوف  014819
 .01-9طالب في الصفوف  064101

 :للطالب الديموغرافية التركيبة
 بيض ٪01 سود ٪11 اسباني أصل من 11.5٪

أعراق /  خرىمن أصول أ %0.5 يون،آسيو 9٪
 اإلنجليزية تليس أولى لغةال ٪15 ة،متعدد
 إنجليزية لغة ومتعلم 11٪
 ،(فردمال التعليم برنامج طالب) إعاقة ذوو طالب 10٪
 اإلعاقة ويذمن   إنجليزية لغة ومتعلم 7٪
 يةاقتصاد أقل حظًّا من ناحية 71٪

 تديرها التي البرامج هذه من أكثر أو واحد في مشاركة 0
 و DCF foster care و TAFDC و SNAP: ةواليال

MassHealth 
 من بيانات) داومن في مدارس بوسطن العامة:ي ال طالب
 (1109 يونيو
 المدرسة سن في األطفال من( تقريب ا)  76,500 بين من

 (٪11)  23,094هناك حوالي  بوسطن، في يعيشون الذين
 :تركيبتهم هي. العامة بوسطن مدارس إلى ون يذهب الطالب ا 

 يونآسيو ٪1 سود 16٪
 أخرىمن أصول  ٪8 بيض 11٪
 اسباني اصل من 09٪

 :الطالب هؤالء من
 مستقلةيذهبون إلى مدارس عامة  014787
 ألبرشيةل تابعة مدارس إلى يذهبون 5,315
 خاصة مدارس إلى ونيذهب 3,463
 METCO عبر الضواحي في مدارس إلى ونيذهب 3,421
 خدمات لتلقي المنطقة خارج تعليمية بيئات في مسكنون 176
 داخلية مدارس أو خاصة مدارس فيها بما خاصة، تربية

 حكومية ووكاالت
يونيو كما هو الوضع في تعليمهم في المنزل ) لقوايت 098
1109) 

 

العام المشرف التقت ، 9102من يوليو إلى ديسمبر 

Brenda Cassellius  بالطالب واألسر والموظفين
جمع بهدف المجتمع من وأفراد شركاء من المنطقة و

 عملالتطوير خطة استراتيجية لتوجيه  فيتساعد  مدخالت
 المنطقة على مدى السنوات الدراسية الثالث المقبلة.في 
 دور حاسم في تطويربالمجتمع  قومي

تضمن ن من شأنها أقيم المنطقة وأهدافها واستراتيجيتها التي 
 تجربة تعليمية عالية الجودة لكل طالب في

 .من أحياء المنطقة كل حي
لمجتمع لتقديم لبإطالق مسودة خطة العام المشرف تطلق س

خطة استراتيجية نهائية في  قبل تقديم عند أو تغذية راجعة

 .9191عام الأوائل 

 

 10,344)جميع الصناديق(  BPS 2018-2019تتضمن ميزانية 
عن السنة الدراسية  (%87.)وظيفة  92( بزيادة FTE)ي فيظركز وم

لمدرجة في المراكز الوظيفية  مقارنة بين بعض. في ما يلي  9102
 الميزانية:

 5503السنة الدراسية 
4,464 
1,823 

901 
1,073 

918 
1,211 

 

  5555نة الدراسية الس
 معلمون 4,403
 مساعدون 1,860

 إداريون 829
 مموظفو دع 1,147

 موظفو سكرتاريا وقيمون 292
مراقبون وعمال  1,354
 كافتيريا

 
 
 
 
 
 

 (:5503العامة )لسنة  مدارس بوسطن معلمي مؤهالت
 تخصصاتهن التعليمية في مجازون  29٪
 على مستوى الوالية(  97.3%)

 

 
شرفة على م  Brenda Casselliusتم تعيين الدكتورة 

في مايو  س بوسطنامدرلجنة مدارس بوسطن العامة من قبل 
مخضرمة وكانت آخر وظيفة أشغلتها هي مربية إنها . 9102
 .9108-9100من  مينيسوتاالتعليم في مفوض منصب 

 

لجنة مدرسية تتكون من تدار مدارس بوسطن العامة من قبل 

أعضاء يعينهم العمدة من بين مرشحين توصي بهم لجنة  2

سنوات. في  8ترشيح عريضة القاعدة. يخدم األعضاء لمدة 

 ما يلي عرض لألعضاء الحاليين ولتواريخ انتهاء مددهم:
 

Michael Loconto ،الرئيس ................ 
Alexandra Oliver-Dávila،الرئيس نائب 

Dr. Hardin Coleman  ................... 
Michael D. O’Neill  ....................... 

Jeri Robinson  ............................. 
Dr. Lorna Rivera  ......................... 

Quoc Tran  .................................. 

0/3/99 
21/6/1 

22/3/1 

21/4/1 

0/9/93 
0/6/91 
0/9/93 

ت السكان ، في استفتاء غير ملزم، صوّ 0292 سنةفي 

 لصالح
ا  03استبدال لجنة المدرسة المنتخبة المكونة من  بـلجنة عضو 

على  الهيئة التشريعية للواليةوافقت ، 0220 سنةمعينة. في 

 2لجنة من  إنشاءتطلب بوسطن من الحكم المحلي لعريضة 
 عمدة. الأعضاء يعينها 

 استفتاء في سنة. في 0229تولت اللجنة منصبها في يناير 

اللجنة ب ، صوت السكان بأغلبية ساحقة لالحتفاظ0226

 المعينة.

 

 

  تلميذحسب كل نية والرواتب الميزا
 383، 230، :  02021,060 الصندوق العام للسنة المالية

 (0202من السنة المالية  ٪3)+ دوالر 
 الرواتب 
 المنافع 
 النقل 

الخدمات 
 المشتراة 
خدمات 

 الممتلكات 
 اللوازم 
 معدات 
 متفرقات 
 االحتياطي 

 دوالر 725,423,968
 دوالر 159,880,307

 دوالر 105,045,206
 دوالر  48,882,309
 دوالر 41,223,042

 دوالر 8,393,371
 دوالر 2,868,988
 دوالر 2,359,086

 دوالر 21,849,030

65% 
01% 
9% 
1% 
1% 

<1% 
<1% 
<1% 

2% 

ا من السنة المالية  تمويل مرجح للطالب.  تخصص ،1101بدء 
عدد األموال للمدارس على أساس سطن العامة مدارس بو
. سجلينالم واحتياجات الطالب الفردية هتسجيل المتوقعالطالب 

الطالب، بغض حسب  الدوالراتأتي هذا النظام، تظل في 
 األوزان على قومالنظر عن المدرسة التي يلتحقون بها. ت

يعطى راتب المعلم. ف المستهدف ومتوسط صحجم الأساس 
نوا اكإذا  أموال إضافيةيخصص لهم أعلى و اأوزان   الطالب

 ،01أو  9عايير إضافية: مخاطر عالية في الصف م نستوفوي
(، SWDإعاقة ) و، طالب ذوELمتعلمو لغة إنجليزية الفقر، 
 مهنيتعليم أو 

ة(: يريقدت) 0202 ةالمالي سنةالصناديق الخارجية لل
 منح معادالت / استحقاقاتتضمن ت دوالر  132,837,144

 اتتعويض منح ،(Title I ،II ،III ،IDEA، Perkins)مثل 
المعهد (، ومنح تنافسية ROTC المدرسية، الغداء وجبة)

الدولي للديمقراطية والمساعدة االنتخابية ، بيركنز( ، منح 
)مثل  التنافسية(، والمنح ROTC السداد )غداء المدرسة ،

 مدد(التعلم الموقت 
 :02الرواتب في السنة المالية متوسط 

 دوالر 137,696 .......................اإلداريون المركزيون 
 دوالر 129,026........ .......المدارس االبتدائية .... إداريو
 دوالر 121,889. ..............المدارس المتوسطة ... إداريو
 دوالر 127,310... ...........المدارس الثانوية ...... إداريو

 دوالر 86,702... ..........................دعم مهني .........
 دوالر 99,854...... ...........................عم البرنامج .د

 دوالر 95,238...... ......................الممرضات ........
 دوالر 94,193....... ....أمناء المكتبات ......................

 دوالر 94,563... ......لعام( ..............المعلمون )التعليم ا
 دوالر 54,505... ..........األمناء / الموظفون الكتابيون ....

 دوالر 54,313..... ..........................أمناء الحفظ .....
 دوالر 52,084 ..............المدرسة .......... ضباط شرطة
 دوالر 062 ........... اليوميالبدالء المعلمين  أجريبلغ معدل 

 

 

 مدارس بوسطن العامة
 

أو  اللونأو  العرق تميز على أساسمدارس بوسطن العامة ال 
المعتقدات أو  الهوية الجنسية أوالجنس  أو اإلعاقةأو العمر 
التوجه أو االنتقام  أوالنسب  أواألصل القومي أو الدينية 

أو الوضع العسكري وال تتسامح مع وضع الجينات الجنسي أو 
و / أو  أي شكل من أشكال التخويف والتهديد واإلكراه

 .التحرش

 

 :K0-09من بين طالب مدارس بوسطن العامة في الصفوف 
أو  كفاءة محدودة في اللغة اإلنجليزيةطالب ذوي ( 39%) 16,898  ⦁

 متعامو لغة إنجليزية

( من الطالب متعلمي اللغة اإلنجليزية من %99) 8052,كان ⦁   

 مواليد الواليات المتحدة
تعلم اللغة ة تلقي متعلمي اللغة اإلنجليزي طالباليحق لجميع    ⦁

وتعليم محتوى أساسي على يد معلمين ذوي  اإلنجليزية كلغة أجنبية
مؤهالت عالية. فيما يلي بيان لألعداد التقريبية لمتعلمي اللغة 

 :K2 – 09اإلنجليزية المسجلين في كل برنامج، 
( في برامج غمر لغة إنجليزية 02%) 2,876⦁  

 خاصة بلغة معينةمحمية 

( في برامج غمر لغة إنجليزية 2%) 1,600 ⦁ 

  متعددة اللغات
( طالب متعلمي لغة إنجليزية 04%) 2,350 ⦁

في  برامج غمر لغوية محمية للغة اإلنجليزية يتلقون
 برامج دمج أو برامج منفصلة بشككل جوهري 

طالب متعلمي لغة إنجليزية  (51%) 8,629 ⦁
في بيئات لغة محمية  برامج غمر لغوية يتلقون
 أخرى

( في برامج ثنائية اللغة حيث يتعلم 2%) 1,128 ⦁

الطالب الذين لغتهم األولى اإلسبانية أو اإلنجليزية 
 يتعلمون مع ا بكال اللغتين.

( في برامج قراءة وكتابة عالية الكثافة 9%) 315⦁ 
لطالب حاصلين على تعليم رسمي محدود أو متقطع 

(SLIFE) 
 
كلغتهم األم.  لغة مختلفة 71اإلنجليزية أكثر من تعلم يتحدث طالب 

(، %56اللغات التسع األعلى في أعداد المتحدثين هي اإلسبانية )
 ةصينيال(، %7فيرديان ) كيبالكريولية (، ٪ 7) ةالهايتي يةالكريول

الصومالية ، (٪1العربية )، (٪1البرتغالية ) (،٪1) ةفيتناميال(، 1٪)
 .( والفرنسية0٪)

 دولة مختلفة من 015من مدارس بوسطن العامة  يأتي طالب
 ى زيمبابوي.حتأفغانستان 

 

تحدد حدود حجم 
في العقد مع  صفال

اتحاد المعلمين في 
  بوسطن.

كما ذكرت إدارة 
ماساتشوستس للتعليم 
 االبتدائي والثانوي،
كان متوسط حجم 

            مدارس في الصف
. 

⦁ Boston Latin School ،0639: أول مدرسة عامة 

⦁ Mather ،0632: أول مدرسة ابتدائية عامة 

⦁ BPS ،0682: أول شبكة مدارس عامة 

⦁ English High ،0990: أول مدرسة ثانوية عامة 

للصم وضعاف السمع، أول  Horace Mannمدرسة  ⦁

 0962رسة نهارية عامة للصم، مد

 

طالب ا   11,465، كان هناك حوالي 9102أكتوبر  0 حسب أرقام

ا 90و  3تتراوح أعمارهم بين  من  ٪90ذوي اإلعاقات )من  عام 

مدارس  برامج التربية الخاصة فيفي  إجمالي المسجلين( مسجلين
 منهم:بوسطن العامة، 

ر من أو أكث ٪91يقضون )بيئات دمج كلي علمون في يُ  90٪• 

 (.أقرانهم في التعليم العاماليوم الدراسي مع 
أو أقل  ٪61 يقضون)ة جزئيبيئات دمج علمون في يُ  0102٪• 

 العام(.   التعليم  غرف صف من اليوم الدراسي خارج
 جوهريبشكل  منفصلةيُعلمون في غرف صف  3102٪• 

 غرف صفخارج  أو أكثر من اليوم الدراسي ٪61 ونقضي)

 ام(.الع   التعليم 
بيئات خاصة أو عامة في  مدارس خاصةن في ومسجل 9٪• 

من مدارس  مداس نهارية ، بما في ذلك ست خليةادأو  يةنهار
 Horace)مدرسة هوراس مان للصم بوسطن العامة 

Mann School for the Deaf  ومدرسة كارترCarter 
School مدارس أربع وMcKinley schools.) 

 

المدارس في تعيين ت مدراس بوسطن العامة ، بدأ1101عام الفي 
ة "على أساس مكان السكن" جديدخطة تعيين لطالب باستخدام ل

قائمة . بموجب هذه الخطة يُقدم لألسر K – 01للطالب في الصفوف 
ميل مسافة  التي تقع في نطاقشمل جميع المدارس ت الخيارات التيب

ائمتهم قخيارات إضافية للتأكد من أن  من منزلهم، باإلضافة إلىواحد 
ضيف العديد تأنها أربع مدارس عالية الجودة. كما  على األقل شملت

 برامجتقدم ومدارس إضافية الخيارات في مختلف أنحاء المدينة من 
تحافظ خطة التعيين على أساس مكان (. AWCؤهلون لها )مثل م هم 

ى ا. بناء  علعلى أولوية األخوة في محاولة البقاء األسر مع  السكن 
 :K2و  K1ألولوية  1111-1109 بيانات التعيين

 واحد ا من أفضل ثالثة K2 الطلبات من من مقدمي ٪ 99تلقى • 

 خيارهم األول ٪99 تلقىرس، والمدلخيارات 
 واحد ا من أفضل ثالثة K1 الطلبات من من مقدمي ٪92تلقى • 

 K1 الطلبات من قدمين مم ٪ 60خيارات. باإلضافة إلى ذلك، تلقى 

 .لهم مدرسة الخيار األول
رس امدي إحدى تعيين ا ف K1 الطلبات من من مقدمي ٪ 98تلقى • 

 بوسطن العامة.

 (MCAS) نظام ماساتشوستس الشامل للتقييم
 اختبارأخذ ، استمر طالب الصف العاشر في  1109عام الفي 

MCAS  جميع في المدارس الثانوية كنولوجياوالتعلوم الالتقليدي في .
ل التالي من الجيالتي تم اختبارها تتطلع إلى ع يضاوالموصفوف ال

 .MCASاختبار 
 يوضح هذا الجدول النسبة المئوية للطالب الذين

للتغير  النسبة المئويةكئلك أو أعلى وى محترف على مستوكان أداؤهم 
 .MCASفي  ةالسابق عن السنة

 

 االختبار الصف
مدارس 
بوسطن 
 العامة

النسبة 
المئوية 
 للتغير

 الوالية
نسبة 
 التغير

01 
 علوم

 وتكنولوجيا
92% +6% 28% 1% 

 
 (MCAS) ماساتشوستس الشامل للتقييممن نظام الجيل التالي 

 
في مدارس بوسطن  8-1الصفوف  ، أخذ طالب1109عام الفي 

 الجيل التالي MCASالعامة اختبار 
 والرياضيات للمرة الثالثة. باإلضافة إلى فنون اللغة اإلنجليزيةفي 
العاشر الجيل  في الصفمدارس بوسطن العامة  أخذ طالب ،ذلك

والرياضيات فنون اللغة اإلنجليزية في  MCASاختبار التالي من 
من  MCAS أخذا اختبار 8و 5 ينوالطالب في الصف. ألول مرة

الجيل التالي في العلوم ألول مرة. بالنسبة لهذه المواد ومستويات 
 ، المقارنات مع العام الماضي غير متوفرة.لصفوفا
  لجيل التالي إلى أربع فئات:من ا MCAS عالمات ندرجت

وعدم تلبية ، تجاوز التوقعات، تلبية التوقعات، تلبية التوقعات جزئي ا
 التوقعات.

 على مستوىالعمل من  تؤكد الفئات الجديدة االستعداد للمستوى األعلى
 الصف التالي.

 أوبون التوقعات هذا الجدول النسبة المئوية للطالب الذين يل بيني
 ة.ي، مقارنة بالوالماضيالالعام التغير عن كذلك وونها تجاوزي
 

 االختبار الصف
مدارس 
بوسطن 

 العامة

نسبة 
 التغير

 الوالية
نسبة 
 التغير

1 
فنون اللغة 
 اإلنجليزية

19% +6% 56% +1% 

 %0- %19 %0 %1 الرياضيات 1

1 
فنون اللغة 
 اإلنجليزية

11% -1% 51% -0% 

 %1+ %51 %0+ %11 الرياضيات 1

5 
ن اللغة فنو

 اإلنجليزية
17% 1% 51% -1% 

 %1+ %18 %1 %11 الرياضيات 5

6 
فنون اللغة 
 اإلنجليزية

6% +5% 51% +1% 

 %5+ %51 %1+ %10 الرياضيات 6

7 
فنون اللغة 
 اإلنجليزية

11% -0% 18% +1% 

 %1+ %18 %0- %11 الرياضيات 7

8 
فنون اللغة 
 اإلنجليزية

15% 1% 51% +0% 

 %1- %16 %0+ %11 الرياضيات 8

 11 العلوم 8
اختبار 
 جديد

16 
اختبار 
 جديد

01 
فنون اللغة 
 اإلنجليزية

15 
اختبار 
 جديد

60 
اختبار 
 جديد

 17 الرياضيات 01
اختبار 
 جديد

59 
اختبار 
 جديد
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 حقق، 1109ربيع حسب أرقام MCAS (CD.)في تحديد الكفاءات 
 أداء  حيث حققوا  MCAS في كفاءةالتحديد  1110 دفعةمن  ٪ 58

على والرياضيات وفنون اللغة اإلنجليزية  و أعلى في كل مناحترافيًّا أ
تغير م عد يمثلما  –م وأعلى في العل ومستوى بحاجة إلى تحسين أ

 .1101عن دفعة  نقطة 09وزيادة  1111ة عفدعن 
في اختبار المنطق كانت متوسطات العالمات  .SATنتائج اختبار 

SAT كما يلي 1109ة عفدلالختبار في  واتقدمذين لل: 
 

 
مدارس بوسطن 

 العامة
 ماساتشوستس

 1,098 1,016 اإلجمالي

 551 506 الرياضيات

عالمة 
القراءة 
والكتابة 

نية على المب
أساس 

 البراهين 

511 518 

 
مدارس  طالب أخذ ،0202-0208أداء التنسيب المتقدم. في 

. معظم AP ات في التنسيب المتقدماختبار  5,504بوسطن العامة 
 وما فوق. 1معتمدة مقابل عالمات ات عاس الكليات تعطي

 
مدارس بوسطن  

 العامة
 ماساتشوستس

 0العالمات % 
- 1 

11.9 11.7 

 1مات % العال
- 5 

56.0 67.0 

 
 0208و  0203معدالت التخرج قي 

 
 0203 0208 النتيجة

 %71.7 75.1% سنوات 1تخرج في 

 %01.1 12.6% ال زال في المدرسة

 %0.1 0.5% أنهاء دون تخرج

GED  معادل
 للمدرسة الثانوية

%1.0 0.1% 

 %01.1 10.8% متسربون

 %1 %1 مفصولون

 
 -  1107في  01 – 9وية للصفوف ب السنرسمعدالت التكانت 
عن العام  نقطة مئوية 0هذا يمثل زيادة بنسبة . 5.1%  1108
 السابق.

 1108ة عفدفي مسح ل بعد المدرسة الثانوية.
التالية في طالب ا عن النوايا  3,567، أبلغ خطط ما بعد التخرج حول

 ةالدراسيسنة نهاية ال
 

 نسبة الوالية نسبة المنطقة الخطة

 %61 %51 سنوات 1 جامعة

 %11 %09 كلية سنتان

خطة أخرى بعد 
 الثانوية

1% 1% 

عمل أو تلمذة 
 مهنية

7% 9% 

 %1 %0 عسكرية

غير ذلك أو غير 
 معروف

08% 7% 

 

 التركيبة
 الديموغرافية

 :للطالب

من أصل  بيض سود
 إسباني

غير  آسيويون
 ذلك

معلمون 
ومرشدون 
 موجهون

21.5% 
  

59.7% 10.7% 6.2% 2% 

 

 أقصى حجم للصف

 الصفوف
التعليم 

 العام

االحتياجات 
العالية 

)مدارس 
 (4+3 مستوى

K1 –1 11 11 

1 – 5 15 15 

6 – 8 18 
)الصف  16
6) 

9 - 01 10 
)الصف  11
9) 

 

طالب ا. يبلغ  7,07  1108بوسطن العامة في السنة الدراسية 
. يحسب متوسط حجم 0,08الوالية  على مستوى متوسطال
على  صفوفم إجمالي عدد الطالب في اليقستب صفال

 .صفوفإجمالي عدد ال

 

 مهمتنا
 

 المدارس والطالب

 

 أولويات استراتيجية لمدارس بوسطن العامة

 
  تلميذحسب كل الميزانية والرواتب 

 

 الموظفون

 

 المشرف العام

 

 نلجنة مدارس بوسط

 

 ةالخاصربية الت

 

 يةاإلنجليز و اللغةمتعلم

 

 تحصيل الطالب ونتائجه

 

 حجم الصف

 

 التاريخ: األول في أمريكا

 

 تعيين المدرسة

 

 بمدارس بوسطن العامةاالتصال 
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