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تم إطالق برنامج Boston Universal Pre-K يف العام 2019 لتوفري روضة أطفال مجانية عالية الجودة لجميع األطفال يف سن 4 سنوات يف مدينة بوسطن من 

خالل الرشاكة مع برامج مجتمعية. يستمر الربنامج يف التوسع وهو يخدم اآلن األطفال من عمر 3 سنوات لتلبية احتياجات املجتمع. يقوم هذا الربنامج عىل 

أساس يوم درايس من 6.5 ساعة وملدة 180 يوًما يف السنة. يسلط هذا املنشور الضوء عىل تأثري الربنامج وتوسعه مع مرور الوقت يف بيئات الربنامج املجتمعية.

Boston Universal Pre-K برنامج
استعراض العام 2021-2022

التسجيل يف برنامج Boston UPK املجتمعي
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* متوقع

•   تم ملء ٪92 من السعة يف 21-22: 

    امتألت سعة قسم سن 4 سنوات بنسبة 90    

    وقسم سن 3 سنوات بنسبة 98٪

•   تم ملء ٪83 من مقاعد الربنامج املجتمعي 

    قبل بدء السنة الدراسية

•  21 منظمة ، 32 مجتمع موقع للربنامج 

    املجتمعي )28 موقًعا مبقاعد ممولة، و 4 

    كانت يف بدايتها

الخدمات املقدمة لربامج UPK املجتمعية وبيانات الغرف الصفية

حقق 28 فصاًل دراسيًا من أصل 41 فصاًل دراسيًا يف UPK جودة عالية يف جميع املجاالت التي تم قياسها. أظهر 33 من 41 فصالً دراسيًا 

التزاًما باملنهاج بنسبة ٪70 ، بينام أظهر 29 فصاًل درجات جودة تبلغ 3.5 أو أعىل )عىل مقياس من 4 نقاط.

تم خدمة 383 أرسة من خالل فرص األحداث والدورات التدريبية وموارد الرشكاء

تم توفري 78 فرصة مشاركة للموظفني لدى مزودي الخدمات املجتمعية املمولني من UPK يف العام 22-2021، مبا يف ذلك التطوير املهني 

وورش العمل للمعلمني واإلداريني وموظفي املشاركة األرسية. يتم استضافة األحداث وورش العمل من جانب Boston UPK ورشكائهم من 

املجتمع.

214 جلسة تدريب/زيارة ميدانية يف 22-2021 لضامن مامرسات 

تعليمية عالية الجودة

تم إجراء 101 إحالة للرتبية الخاصة والصحة السلوكية والخدمات ذات الصلة
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لقد منا برنامج Boston UPK منذ 20-2019 بشكل مطرد، 

فقد ازداد عدد منظامت مزودي الخدمات املجتمعية التي 

يخدمها، كام زاد عدد مواقعه والعدد اإلجاميل للغرف 

الصفية.
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Boston Universal Pre-K برنامج
استعراض العام 2021-2022

توقعات التمويل والنفقات للسنة املالية 2022

التمويل

“إن UPK تجعل من املمكن دفع رواتب تنافسية ملعلمني ممتازين، والحصول عىل تدريب منتظم وداعم، واالستثامر يف صفوفنا باستمرار. يقدر مدرسونا املناهج عالية الجودة ويفخرون 

بأن يكونوا جزًءا من مجتمع UPK. طالبنا مزدهرون ، وأولياء األمور سعداء برشاكتنا مع مدارس بوسطن العامة. غرفنا الصفية يف UPK تضع املعايري داخليًا وترتقي مبؤسستنا “.

Ellis Early Learning الرئيس التنفيذي يف —

املجموع اإلجاميل

 UPK مقاعد
موظفو مدارس بوسطن العامة

    )مدربون، وإدارة، وما إىل ذلك( 
بدء الصفوف

الدعم )التطوير املهني واملساعدة الفنية(
اللوازم

منح اإلنصاف
برنامج ريادي شام ل

أجور املعلمني عن الدورات ومراجعات املناهج
التكاليف غري املبارشة للمنطقة

املنظامت

املواقع

الغرف الصفية اإلجاملية

النفقات املتوقعة 

11,376,417$املجموع اإلجاميل$11,376,417

متويل مدارس بوسطن العامة 1
صندوق UPK ملدينة بوسطن 2

منحة الوالية 3

“هذه هي السنة األوىل لبناتنا التوأم يف املدرسة ويا لها من تجربة رائعة كانت. ال أصدق مدى النمو الذي حققته بنايت خالل العام املايض. لقد أصبحت أحاديثنا أكرث نضًجا وهم صاروا 

أكرث حرًصا عىل التعلم. ميكن لكليهام العد إىل 30 باللغتني اإلنجليزية والفيتنامية. لقد أعدتهم UPK بالتأكيد ملرحلة رياض األطفال وأنا واثق أنهم سيكونوا قادرين عىل االلتحاق 

باملدرسة بثقة.”

VietAID Âu Cơ يف حضانة UPK والد طالب يف —

 UPK عمل إضايف لربامج مزود الخدمات ملجتمع
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