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 دعوة للمساهمة المستمرة في هذا التحليل: 
  نرحبتطور مع تطور خطط المنطقة. ت" سة"حيإال أنه وثيقة . 2020أغسطس  19 هو هذا  العدالةتاريخ تحليل 

  تقديمم على ك شجع نو   -والموظفين والشركاء  سر الطالب واألمن   –مدارس بوسطن العامة  بأي عضو في مجتمع 
هذا  مدارس بوسطن العامة  والعمليات في التعليمبشأن  تساوركالتي  عدالة. ما هي المخاوف المتعلقة بالمأفكارك 

التي لديك حول كيفية معالجة هذه المخاوف بأكبر قدر ممكن من الفعالية؟ يرجى  العام الدراسي؟ ما هي األفكار 
. سنستمر  bpsequity@bostonpublicschools.orgأفكاركم واقتراحاتكم عبر البريد اإللكتروني  تقديم
  جديدة في األسابيع واألشهر القادمة.تحديث هذه الوثيقة بمساهمات في 
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 تنفيذي : ملخص عدالةتحليل 

 
مدارس بوسطن    خاص على تطبيق أداةت على نحو  في أحد عشر اجتماعاً ركز المعنيينمن  200شارك أكثر من 

ي إعادة الفتح المقترحين:  لنموذج    عدالةتحليل  لوضع Racial Equity Planning Tool  العامة للعدالة العرقية 
. اعتمد المشاركون على المدخالت التي تم جمعها خالل  hopscotchتلط خمال نموذجالو ، بالكاملتعليم عن بعد ال

فة إلى العديد من  اجتماعات الطالب واألسر والموظفين ومشاركة المجتمع المكثفة فيما يتعلق بإعادة الفتح ، باإلضا
،   2020، بما في ذلك معلومات حول النتائج خالل التعليم عن بعد من مارس إلى يونيو  لمعلوماتامصادر 

 .واستطالعات الطالب واألسر والموظفين
 

الشاملة والتوصيات الست الواردة أدناه ، أثيرت مخاوف تتعلق على وجه التحديد    ةاألربع مخاوفباإلضافة إلى ال
 .التفصيلية  استراتيجيات تخفيف محتملةلى جانب العديد من من النموذجين ، إواحد بكل 
 

 مخاوف شاملة 
 
فتح. أثار المشاركون الداخليون والخارجيون ل عادة االمنطقة إل لمركز خطة عدالة مخاوف الالعديد من نتمي  ي

 .العرقيةعدالة  ل افي اجتماعات أداة تخطيط  أربع مخاوف شاملة باستمرار  
 

  هاموظفيو هاأسرو  مدارس بوسطن العامة مجموعات فرعية معينة من طالب COVID لقد أصاب تأثير   -1
 .ووضع الهجرة والتشرد والدخل واإلعاقة وعوامل أخرى صللعرق واأل ل تبعًا  ساو  بشكل غير مت

  
 .الوصول إلى تعليم عالي الجودة عن بعد غير متكافئ ، ويجب معالجة فقدان التعلم على وجه السرعة -2

 
 .بعض الطالب إلى تعليم أو إشراف في الموقع بمجرد توفره بأمانيحتاج  -3

 
 .طالبنا يواجهها صحية خطيرة  عدالة هي العزل والصدمات  -4

 
 

 توصيات شاملة 
 

النقل وتوافر الموظفين   وجاهزيةعلى المرافق  اعتماًدا . في أقرب وقت ممكن التعلم عن بُعدابدأ بنموذج   -1
فئة  شمل ت يجب أن  رًجا للتعامل مع الطالب ذوي االحتياجات األعلى.حمتد  مختلًطاالمؤكد، ابدأ نموذًجا 

دة ومتعلمي اللغة اإلنجليزية  فر  مخطط تعليمية ل  الخاضعينالطالب ذوي االحتياجات العالية الطالب 
إال إذا كان  ال يستطيع الوالد )الوالدان( / الوصي )األوصياء( العمل  الذينوالطالب المشردين والطالب 

 .إلشراففي المدرسة أو في مكان آخر خاضع موجودون  أطفالهم
 

نشر فريق داخلي / خارجي متعدد الوظائف ومتعدد األدوار لتصميم ب ادءً بعن بعد،  تعظيم فعالية التعلم  -2
يجب أن يبدأ فريق التعلم االفتراضي  ، لتعظيم فعالية التعلم عن بعد. نفيذ استراتيجيات فعالة ومنصفةوت

االستمرار  قدر اإلمكان، بما في ذلك   فاعاًل على الفور في اإلشراف على جميع جوانب جعل التعليم عن بُعد 
صول  حضمان الوعالقات مع الطالب؛ يز والجذاب وبناء ا والمتمستجيب للثقافة م المي جودة التعلتحسين في 
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؛ ومعالجة جميع اآلثار  واعية بالصدماتالحية  ال صتطبيق الممارسات اإل و لى غذاء وافر حسب الحاجة؛ ع
 .رساالمد ي ناون إلى مبحضريالمترتبة على الطالب الذين ال 

 
على مجموعة مشتركة من األولويات منصبًّاالتركيز الجماعي للنظام المدرسي بقاء محددة إل أوامرنشر  -3

التي  األساسية في العام الدراسي القادم ، ال سيما قيمة العدالة  ناقيم لمتجذرة في خطتنا اإلستراتيجية وا
في سياق األولويات المتنافسة والقدرة والموارد   ، مع التدابير وأنظمة المساءلة المرتبطة بها.نلتزم بها

واألسر  ، والتأكد من أن جميع الطالب عدالةاستراتيجياتنا التي تركز على ال أن نحدد المحدودة، يجب علينا  
 .والموظفين والشركاء على علم بتلك القيم واألهداف المشتركة

 
شخصي )وفقًا التعلم ال يطلبونلطالب الذين ل ةولوي عطاء األالحالية إل المختلطنموذج التعلم خطة تعديل   -4

يعتمد على إرشادات   ، في نهج تدريجياآلخرين ذوي االحتياجات العالية ، ثم الطالبلطلب الوالدين(
هذا العمل من خالل إنشاء فريق داخلي /  أطلقالمنشأة.  جاهزية، والموظفين، والنقل، وة العامةالصح

يجب أن تحدد المنطقة على وجه التحديد عدد الطالب ذوي   خارجي متعدد الوظائف ومتعدد األدوار.
يتم وضع مجموعة من المعايير الموحدة   قبل أنالشخصي   التعليماالحتياجات العالية لدينا. ال ينبغي أن يبدأ 

 .مرافق آمنة والنقل والتفاعل بين الموظفين والطالب ضمان توافر ل
 

المدى في العمل الجماعي قصير  المعنيينرر مع بشكل عميق ومتكالمحافظة عللى تفاعل وتواصل   -5
المنتظم متعدد الوسائط   تواصللطالب واألسر، بما في ذلك الالمتنوعة لحتياجات اال لتلبية المدى وطويل 

تقديم  كل من المدارس والمكتب المركزي يجب أن تضمن  للطالب واألسر والموظفين بلغات متعددة.
. يجب أن تؤدي معدالت اإلصابة  equity lens عدالةمنظور التخطيط جماعي من مستمرة ومدخالت 
يرات في الظروف والتعلم  نتائج األكاديمية وغيرها من التغوالتحليل المستمر لل COVID والوفاة بـ

 .وتواصل مستمرمستمرة الجماعي المتطور إلى تعديالت 
 

، والوصول قضايا مثل العزل لتعامل معل مدارس بوسطن العامة جهود لا تكمساالنخراط في شراكات ال  -6
، والوصول إلى   واي فايبال تصالاالإلى التعلم ، وفقدان التعلم ، واإلشراف ، والصحة والعافية ، و

غير  التكنولوجيا والتدريب ، ودعم األسرة ، والتدريب التعليمي وغير ذلك من التدريب لألسر ، والمزيد
غير  مؤسسات عام وشركات والتعليم  لل صادرم يشملجزًءا من سياق أوسع  مدارس بوسطن العامة  تعد .هذا

 .أسرنا طالبنا و  لمصلحة   استغاللهاربحية والتعليم العالي التي يمكن وينبغي 
 

 
 

 مقدمة: مرونتنا الجماعية 
 

للمضي قدًما ، هناك الكثير    استراتيجيات تخفيف محتملةوالمتعلقة بالعدالة مخاوف  البينما يركز هذا التقرير على  
بشكل  لتقديره واالحتفاء به بشأن استجابة قادة المنطقة التعليمية والمدارس والمنظمات الشريكة واألسر والطالب  

مدرسية غير  الحوارات الالمكتب المركزي ولقد حدد كل من .  2020 آذار  منذ بدء إغالق المنطقة في مارسخاص 
للعدالة  تخطيط  الرسمية للداة اجتماعات األ والرسمية مستديرة ال ة مائدالواجتماعات  ة عدالتركز على الالتي رسمية  ال

مدارس   موظفي، وتعاون اآلالف من ناشئةطارئة واحتياجات احتياجات  من ناحية العرق بشكل فوري ومستمر 
تلبية تلك االحتياجات. هناك العديد من البطالت واألبطال ،  في  استمرواوالمتطوعين ووالشركاء  بوسطن العامة
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بطرق ال تعد وال   مدارس بوسطن العامة  أعضاء مجتمع لمساعدة المعروفين وغير المعروفين ، الذين جاءوا  
، واالجتماع في جميع األوقات   Chromebook كرومبوك  جهاز 20000شاحنة محملة بـ ، مثل استقبال تحصى
بعضهم البعض   وتفقد طعام إلى منازل الطالب ذوي اإلعاقة ، وجبات  سليم تنفيذ التعلم عن بعد ، وتإجراءات لصقل 

هدد بقاءنا الجسدي  ، ما يعندما يصطدم الوباء بالعنصرية والفقر لنواصل العمل على النحو الالزم، مراًرا وتكراًرا ، 

 .ل كاهل أرواحنا بالغضب والحزنواالقتصادي ، ويثق

 

مفاجآت أعياد   ترتيبإلى منازل بعضهم البعض ل ذهبوا، وة وسرعة تكيف ومعنويات عاليةأظهر الطالب مرون
الطعام  لبعضهم البعض موا وقدوالجيران  سر. جاءت األ ة تخرج افتراضي إبداعيحفالت ميالد عن بعد وابتكروا 

  بأجهزةالخاصة ل قادة المدارس سياراتهم  . حم  في المناسبات السعيدة والمناسبات الحزينة رعاية األطفال خدمات و
  أبدع بالحب. غلفة م ي إلى منازل طالبهم في جميع أنحاء المدينة وه بأنفسهم، وسلموها  Chromebook  كرومبوك

اكتشافات جديدة والبراعة الشخصية إلشراك  طبقوا المعرفة الحالية و  المعلمون في المنصات االفتراضية ، حيث
،  عدالةرعاية أطفالهم. أدرك موظفو المكتب المركزي على الفور آثار الوباء على الب وهم يقومونالطالب، كل ذلك 

.  طول الليل أحيانًامواقع الطعام   جهيزلتعلم عن بعد، وت عمل، ورعاية موارد اوا على مدار الساعة إلنتاج حزم وعمل
طرقًا ال حصر لها لمواصلة    -ودور العبادة  والمنظمات غير الربحية  المدينة  مؤسسات -وجدت المنظمات الشريكة  

 .التعليمية  وتوسيع دعمها المستمر لجهود المنطقة

 

 وتوصيات شاملة  مخاوف
 

 بشأن العدالة  مخاوف شاملة

 

 هاموظفي و هاوأسر مدارس بوسطن العامة مجموعات فرعية معينة من طالب COVID لقد أصاب تأثير -1
 .ووضع الهجرة والتشرد والدخل واإلعاقة وعوامل أخرى صللعرق واأل ل تبعًا ير متساو  غبشكل 

 

والوفيات الناتجة عن   دخول المستشفياتتتعامل مجتمعات السود والالتينيين مع معدالت أعلى من حاالت 
  سروخاصة األ ين واآلسيوي ينوالالتيني  السود أسرن تعاني (. من المرجح أهنا لمعلوماتا فيروس كورونا )انظر 

ي. يخبرنا العديد من الطالب  السكن واألمن الغذائأمن انعدام المهاجرة، من البطالة وفقدان الدخل، ما يؤدي إلى 
. الغالبية  على نحو خاص  هم أن التعلم عن بعد يمثل تحديًا لهمأسرذوي اإلعاقة ومتعلمي اللغة اإلنجليزية ومن 

نا، والعديد من موظفينا، هم أعضاء في واحد أو أكثر من هذه المجتمعات المتأثرة  أسرالعظمى من طالبنا و
 .ير متساو  غبشكل 

 

، بما في ذلك الطالب والموظفين الذين يستخدمون وسائل النقل   COVIDلأي تعرض  يؤدي المحتمل أن من 

ير  غبشكل  تأثر هذه المجتمعاتإلى ذات تهوية محدودة   غرف صفيةفي  وانعي يإلى المدرسة أو  ذهاب العام لل
. باإلضافة إلى ذلك، فإن كبار السن من الموظفين والطالب وأفراد األسر والموظفين الذين يعانون من  متساو  

 .عالية  عدالة معرضون ل قائمة من قبلظروف معينة 

  

 .معالجة فقدان التعلم على وجه السرعةويجب ، دة عن بعد غير متكافئالوصول إلى تعليم عالي الجو  -2

 

https://www.boston.gov/departments/mayors-office/racial-data-boston-resident-covid-19-cases
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  وغالبًا ما يكون لدى الطالب السود والالتينيون واآلسيويون والسكان األصليون والمهاجرون والمشردون وذو
. قد ال تقدم المدارس التعلم عن  ة كمبيوتر محمولوأجهزة  واي فاي الدخل المنخفض وصواًل أقل موثوقية لشبكة 

بعد بشكل فعال ، وقد ال يتم تلبية احتياجات األطفال الصغار ومتعلمي اللغة اإلنجليزية والطالب ذوي اإلعاقة  
 .داخل المدرسة مصادرالنطاق الكامل للمشاركة وال في ظروف ال يتوفر فيهابشكل كاف  

 

 .الموقع بمجرد توفره بأمانبعض الطالب إلى تعليم أو إشراف في  يحتاج  -3
 

ذوي االحتياجات الخاصة ، إلى  من طالب الذين لديهم  و  ينقد يحتاج اآلباء واألوصياء ، وال سيما من الملون
إلشراف إما ألن البالغين يعملون خارج المنزل و / أو يحتاجون  ى المدرسة أو إلى مكان آخر خاضع الذهاب إل

 .إلى فترة راحة 

 

 .طالبنا يواجهها صحية خطيرة  عدالة هي العزل والصدمات  -4

 

مع الموظفين   موثوقة عالقات  أسيس ت االحتياجات العالية ، صعوبة في  وقد يواجه الطالب ، وخاصة ذو
 المتعلقة بـ القائمة من قبلوالحفاظ عليها. إلى جانب التحديات  من خالل أجهزة التواصل اإللكترونيةواألقران 

COVID  حياتهم ، بما في ذلك سوء المعاملة واإلدمان والجوع والعنف ، قد يكون للتعلم عن بعد آثار  في
في  في ظل عدم وجود الصغار الطويل. المدى  خطيرة وحتى مهددة للحياة على رفاههم على المدى القصير و

 .أقل لحمايتهموسائل لدينا فإنه يكون رس، االمد

 

 

 توصيات شاملة 

 
النقل وتوافر الموظفين  وجاهزيةعلى المرافق   اعتماًدا. في أقرب وقت ممكن التعلم عن بُعد ابدأ بنموذج -1

  رًجا للتعامل مع الطالب ذوي االحتياجات األعلى.حمتد  مختلًطاالمؤكد، ابدأ نموذًجا 

 

 .3في التوصية الشاملة رقم مدرج الطالب ذوي االحتياجات األعلى  تحديد 

 

فتح  على أساس التعليم الشخصي أن يكون ال فتح ي وجه عملية الفعملية عوائق بالسالمة ومخاوف تتعلق تفرض 
المكتب المركزي أن المنطقة ليست    إداريوعن بعد. أكد الطالب وأولياء األمور والموظفون وعلى أساس التعلم 
التي أثيرت احتمال  كبرى  المخاوف الملت تش اسبتمبر.   21في  على أساس نموذج التعليم المختلط جاهزة لالفتتاح 

؛ عدم وجود معايير أمان واضحة يجب الوفاء بها قبل    اإلجازاتاإلقامة أو طلبات مكان نقص الموظفين بسبب 
وضعها ، يمكن الوفاء بها في الوقت   عد أو مدرسة معينة ، وما إذا كانت هذه المعايير ، ب غرفة صففتح 

الحماية    تجهيزات( ، وغرف العزل ، ودرجة حرارة الغرفالتهوية )و  ، بما في ذلك معاييرأم ال المناسب 
عن بُعد   رس ؛ تحديات التعليم الشخصي والتعليم او جميع وسائل النقل من وإلى المد  وفرة،الشخصية المت

من ذوي جميع  النموذج للطالب من جميع األعمار و ذلك في عليم الت  توجيهأو   عداد المتزامن ، ونقص اإل 
المختلط التي تعطي األولوية للطالب الذين يحتاجون إلى تعليم  التعليم خطة  ؛ واالعتقاد بأن   ية ميت التعلحتياجااال 



 

8 

ستطيع جميع  مختلط يتعليم خطة القائم على من االقتراح الحالي   عدالةستكون أكثر من غيرهم شخصي أكثر 
 .االشتراك فيهاالطالب  

 

مناصرون في  ن وووموظفآباء آخرون لطالب تربية خاصة وباء التربية الخاصة كان المجلس االستشاري آل لقد 
ذوي اإلعاقة. قد تكون هناك  من أنهم يوصون بالتعلم الشخصي لبعض الطالب غاية الوضوح عندما أعلنوا  

.  اتعليما شخصي  طفلهم أو أطفالهم  ف الوالدين أو األوصياء أن يحضر وظائالتي تتطلب فيها  سرأيًضا بعض األ 
  أكثر من غيرهم  على أولئك الذين يحتاجون إلى تعليم شخصيإن قصر فتح التعليم المختلط في الوقت نفسه،  

 .االشتراك فيه من ن لجميع الطالب ّ  مقارنة بالنموذج الذي يمك COVID-19 سيؤدي إلى إبطاء انتشار

 

من النوع الذي يمكن أن يؤخذ  ليست توصية عن بُعد على أساس نموذج التعلم في حين أن التوصية بالفتح 
، مثل  منطقة 76من بين  القرار.  هذا ، فإننا ندرك أن المناطق الحضرية في جميع أنحاء البالد تتخذ بسهولة

 Council of the Great City Schools مجلس شبكة مدارس المدن الكبرىهي جزء من التي بوسطن، 

network   88، ستفتح ذه المناطق الخريف. من بين هفي  فتح ال منطقة عن قرار بشأن نموذج إعادة  67، أعلنت  
٪ بنموذج   3(، و إتاحة الفرصة لمغادرته  )مع  تعلم شخصي٪  9، و على أساس نموذج التعلم عن بُعد٪ 

 .مختلط 

 

نشر فريق داخلي / خارجي متعدد الوظائف ومتعدد األدوار لتصميم ب بدًءاعن بعد،  تعظيم فعالية التعلم -2
 وتنفيذ استراتيجيات فعالة ومنصفة. 

 
، بما  وجعله ممكنًااإلشراف على جميع جوانب جعل التعليم عن بُعد يعمل بتعلم عن بعد يجب أن يبدأ فريق 

عالقات مع الطالب؛  بناء والجذاب ويز اوالمتمستجيب للثقافة المفي ذلك التحسين المستمر لجودة التعليم 
حية واعية بالصدمات؛ ومعالجة  الصإتطبيق ممارسات ولى غذاء وافر حسب الحاجة؛ عصول حضمان الو

 .رس االمد  يناون إلى مبحضرجميع اآلثار المترتبة على الطالب الذين ال ي 
 
مدارس بوسطن  الممارسات لأفضل  درسيجب أن يقود هذا الفريق مدير مشروع ذو مهارات عالية ؛ ي

في هذه  الواردة التخفيف   اتنظر في جميع اقتراحات استراتيجيي ؛ الوطنيةوالعالمية  العامة والممارسات
عد وإعداد  هذا العام الدراسي لتعزيز التعليم عن بُ في  وقت التطوير المهني اإلضافي المتاح  يستغل؛ والوثيقة

تعرف على الطالب الذين يحتاجون إلى  يوموثوقة لبناء عالقات الطالب تعاملون مع جميع الموظفين الذين ي
تي  المستديرة ال  ةالمائداجتماعات  أكاديمي. يجب أن تستخدم المدارس دعم دعم إضافي للصحة العقلية أو 

بمعلم   وبشكل دائم قصودبشكل م مرتبط للتأكد من أن كل طالب تحدد مواعيدها بشكل منتظم بشأن العدالة 
على األقل يحافظ على عالقة إيجابية مع الطالب لتقييم وتلبية احتياجاتهم المتطورة  آخر  موظف أو بواحد 

بشكل تعاوني. يجب أن يستمر هذا العمل أثناء التعلم المختلط ألن العديد من الطالب أو معظمهم سيشاركون 
 . عن بعد أيًضا عليم في الت

 

على مجموعة مشتركة من األولويات المتجذرة منصبًّا  للمنطقةالتركيز الجماعي بقاء محددة إل أوامرنشر  -3
، مع التي نلتزم بهااألساسية في العام الدراسي القادم، ال سيما قيمة العدالة  نافي خطتنا اإلستراتيجية وقيم

 .التدابير وأنظمة المساءلة المرتبطة بها.
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في أي وقت،  طبق منموذج تعليم مختلط  كامل أو بُعد بال عنبغض النظر عما إذا كان هناك نموذج تعليم 
طارئة واحتياجات مباشرة  متنافسة: احتياجات  والمكتب المركزي في تجربة أولويات  ارسسيستمر موظفو المد

  تطبيقالمتمثل في ؛ والتحدي اليومي  المدى تخطيط طويل ؛ ؛ أهداف قصيرة المدىوالموظفين لطالب واألسرل
، وأن نتأكد من أن  عدالة. من الضروري أن نحدد استراتيجياتنا التي تركز على الequity lensعدالة منظور ال

 جميع الطالب واألسر والموظفين والشركاء على علم بتلك القيم واألهداف المشتركة. 

 

فعالية  وكذلك  ظفينايجب علينا تحديد المقاييس الرئيسية واإلبالغ عنها باستمرار لمراقبة صحة طالبنا ومو
أن تحدد مدارس بوسطن  خاصة الطالب. يجب ب، و األطراف المعنيةلجميع مجموعات  ذي نطبقه نموذجنا ال

- 2020نشر المقاييس واألهداف التي نسعى جاهدين لتحقيقها للحصول على تعليم فعال للعام الدراسي ت والعامة 

21. 

 

 يمكن أن تشمل هذه األولويات: 

aبدًءا  مدارس بوسطن العامة،   مجتمع صلة بالجسدية واالجتماعية والعاطفية، والهوية والية عاف ( ضمان ال
 الطالب. ب

b  باألسر( تنمية العالقات واالستفادة من الشراكات، بدًءا . 

cالمختلط. التعليم  عن بعد و / أو   عليم( تطبيق معايير المحتوى على مستوى الصف وأفضل ممارسات الت 

d متعدد المستويات.  مدعأشكال التعليم ب ( استكمال 

eرس والمكتب  امن خالل المد ألعلى استراتيجيات لتقديم أفضل خدمة لذوي االحتياجات ال استنباط ( تحديد و
 في المجتمع، مع خطط واضحة للتنفيذ والمساءلة. عدالة المستديرة للمائدة الاجتماعات المركزي و

f )لمقاييس الرئيسية. ل بالنسبةالتقدم والتعاون لتحسين األداء بشكل مستمر  رصد 

 

فعالية نموذجنا  وكذلك المقاييس الرئيسية لمراقبة صحة طالبنا وموظفينا ،   مدارس بوسطن العامةيجب أن تحدد 
نشر  توة أن تحدد مدارس بوسطن العامخاصة الطالب. يجب  ب، و األطراف المعنيةلجميع مجموعات ذي نطبقه  ال

 . 21-2020المقاييس واألهداف التي نسعى جاهدين لتحقيقها للحصول على تعليم فعال للعام الدراسي 

 

-COVIDعلى المستوى األساسي، يجب تكييف كل بروتوكول للمباني المدرسية ليعكس الواقع الحالي لوباء 
وخطط السالمة وبروتوكوالت النقل والجداول والسياسات والوثائق   ية خطط السلوكال. يجب مراجعة جميع  19

لتشمل تدابير صحية أكثر صرامة. عالوة على ذلك، يجب أن تعكس هذه الوثائق الحاجة إلى التكرار المستمر  
أفضل طريقة لهيكلة بيئات التعلم من رياض األطفال إلى الصف عن المزيد عن الفيروس و كلما تعلمناوالتغيير 

 لثاني عشر، وتطور انتشار المرض والمناعة. ا

 

شخصي )وفقًا  التعلم ال يطلبونلطالب الذين ل ةولويعطاء األالمختلط الحالية إلنموذج التعلم تعديل خطة . 4
لطلب الوالدين(، ثم الطالب اآلخرين ذوي االحتياجات العالية، في نهج تدريجي يعتمد على إرشادات الصحة 

هذا العمل من خالل إنشاء فريق داخلي / خارجي متعدد   أطلقالمنشأة.  جاهزية، والموظفينوالنقل، والعامة، 
  الوظائف ومتعدد األدوار.
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أفضل الممارسات لمدارس بوسطن العامة   درسيجب أن يقود هذا الفريق مدير مشروع ذو مهارات عالية؛  ي
يجب  .  في هذه الوثيقة الواردة التخفيف   اتات استراتيجي نظر في جميع اقتراحوي  والممارسات الوطنية والعالمية

هو   ا وحيدً  اأن والدً من قبيل المعيار األول،  يأن تكون حاجة األسرة الملحة إلى أن يذهب الطفل إلى المدرسة ه
 عامل أساسي أو ألن الطالب غير قادر على االنخراط في التعلم عن بعد بسبب إعاقته. شخص 

 

مرافق آمنة  ضمان توافر يتم وضع مجموعة من المعايير الموحدة ل قبل أنالشخصي  التعليم ال ينبغي أن يبدأ  
هذه   استيفاءيتم  إال بعد أن أو مدرسة  غرفة صفال ينبغي فتح أي   .والنقل والتفاعل بين الموظفين والطالب
في متناول اليد،  الموجودة ( PPEالحماية الشخصية )  تجهيزاتالمعايير ، بما في ذلك التهوية الكافية و

ومساحات العزل، ونسبة الممرضات / التالميذ، وتدريب الموظفين على متطلبات التباعد االجتماعي  
  عدالةالسالمة، يجب تطبيق تحليل   حيثتقييم جميع المرافق من  عد أن يتموالبروتوكوالت األخرى ذات الصلة. ب

قدرة  ولكن ساوية ، أو أفضل م  قدرةسيكون لديهم  ة معينية سكان مجموعات أحياء أو مركز لتحديد ما إذا كانت  
 والمدارس التي تلبي معايير المنطقة.  الغرف الصفية، للوصول إلى  منصفة

 

ي  مبنى مدرسمختلفة من غرفة صفية وأخرى ومن جودة الهواء األخرى لمؤشرات الجودة التهوية وكون ست  
( ليس  HVACتدفئة وتهوية وتكييف هواء )إن وجود نظام  بناًء على مجموعة متنوعة من العوامل.  وآخر

مدرسية، ال توجد عالقة   لمبان  ، بناًء على دراسة أولية على أية حالبالضرورة مؤشًرا على وجود تهوية فائقة. 
  من ناحية .  HVACهواء التهوية وتكييف  التدفئة ولل  مركزي ة السكانية للطالب ووجود نظام بين التركيب

لتدفئة والتهوية وتكييف  مركزي ل مدارس ذات نظام سيويين من المرجح أن يلتحقوا ب، وجدنا أن الطالب اآل العرق
٪ من 41٪(. 21البيض )٪( والطالب  34٪(، والطالب الالتينيون )39٪(، يليهم الطالب السود )41الهواء )

لتدفئة والتهوية  تتوفر فيها أنظمة مركزية ليذهبون إلى مدارس   3 -  1 مستوياتالمتعلمي اللغة اإلنجليزية في 
من  ٪( من الطالب 36ستة وثالثون ) ذهب متعلمي اللغة اإلنجليزية. يغير ٪ من 32، مقارنة بـ وتكييف الهواء

٪ من 34تكييف، مقارنة بـ ال ووالتهوية تدفئة لل ة مركزيةنظميتوفر فيه أمدارس إلى ذوي االحتياجات الخاصة 
أنظمة مركزية  بوالمدارس غير المزودة  أدناه للمدارس المزودة المثبتة  جميع الطالب اآلخرين. تعكس الخريطة  

 لتي تضم مجموعات طالبية متنوعة. عبر األحياء اتوزيع المدارس لتدفئة والتهوية وتكييف الهواء ل
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قبل المعلمين   المراحل األولية من التعليم الشخصي من قديمالمدروسة واإلبداعية، يجب ت  ولامن خالل الجد
ت  . يمكن التعرف على طلبات الوالدين من خالل حملة اتصاال ه نفسالوقت عن بعد في  اتعليمً الذين ال يقدمون 

 رس. اشاملة منسقة من قبل المكتب المركزي وموظفي المد  هاتفية

 

عليم  خالل المرحلة األولى من الت  ةأولويا إعطاؤهماالحتياجات العالية الذين يجب    ويجب أن يشمل الطالب ذو
 : الفئات التاليةالشخصي 

 ، اإلعاقة و● الطالب ذو

 ، المشردون● الطالب 

المستوى األول  ( من المستوى األول والثاني، ال سيما طالب ELDاللغة اإلنجليزية )  ومتعلم الطالب ● 
ين بالغرف الصفية الخاصة  حقمللا  High Intensity Literacy Trainingالمشتركين في برنامج  والثاني 

كون  تثانوية   رسامدالطالب في أولئك (، أو  SLIFEبالطالب ذوي التعليم الرسمي المحدود أو المتقطع )
اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ومستوى المحتوى أقصر   صفوفإلكمال الالزم متطلبات التخرج والوقت فيها 

 أخرى( ، و  وفمستويات صفما هوفي م

 ● الحقًا ، طالب التعليم المبكر. 

 

وتتطور ، يجب بذل الجهود لتعظيم عدد األيام التي يحضرها الطالب في  التي هي قيد العمل عندما تبدأ المرحلة 
ربعة  أل  شخصي تعليمتقديم األسبوع اعتماًدا على مشورة الخبراء بشأن معايير السالمة. إذا نصح خبراء السالمة 

الب  خمسة أيام للسماح بالتنظيف في منتصف األسبوع، فيجب على الط  وليس "( Hybrid Cأيام في األسبوع )"
الطالب  وضع الذين يختارون االشتراك حضور أربعة أيام في األسبوع. باإلضافة إلى ذلك، من المهم النظر في 

  2أو المستوى  1المستوى  طالب ، مثل  الذين هم أعضاء في مجموعتين أو أكثر من المجموعات المذكورة أعاله
د   (. IEP) من تطوراللة اإلنجليزية ولديهم خطة تعليم مفر 

 

 

العدوى  مستوى الناشئة، بما في ذلك  COVID-19اتجاهات  بناًء على يجب إعادة تقييم أي تعليم شخصي يوميًا 
ير التعليم  مصنفة حسب العرق. في حين أن توف، ومعدالت الوفيات   دخول المستشفيات  االتح الحي، و في

المتغيرة باستمرار، فقد ال    لمعلوماتا الشخصي لمن هم في أمس الحاجة له أمر ضروري، اعتماًدا على تلك 

 جميعًا. إلى أن يتم تطعيمنا يكون ذلك ممكنًا لبعض الفترات القصيرة أو الطويلة من الوقت 

 

وطويل المدى في العمل الجماعي قصير  المعنيينبشكل عميق ومتكرر مع المحافظة عللى تفاعل وتواصل  -5
مع  المنتظم متعدد الوسائط  تواصللطالب واألسر، بما في ذلك الالمتنوعة لحتياجات اال لتلبية المدى 

  لطالب واألسر والموظفين بلغات متعددة.ا
 
 

المستديرة  ة  المائداجتماعات  المدارس الهياكل القائمة مثل مجالس المواقع ومجالس اآلباء و غل يجب أن تست
جمع المدخالت  والتحديات التعليمية والتشغيلية ورصد باستمرار نقل المعلومات المستجدة  ل  عدالةالمتعلقة بال

بالمثل، يجب على المكتب  ارد المتاحة وأفضل الممارسات وتصميم وتخطيط الخطوات التالية. وصتحديد المو
مشاركة الطالب واألسر والموظفين على مستوى المنطقة   مناسباتالهياكل القائمة مثل غالل المركزي است
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لرصد والتواصل والمدخالت  عمال افي المجتمع أل  بشأن العدالةالمائدة المستديرة اجتماعات ، ومجتمعات لغويةل
 والتخطيط المماثلة. 

 

تعديالت ضرورية. يجب أن تؤدي   ةعن أيتنقل بشفافية  ظهر معلومات جديدةت ظام كلما يجب تعديل الخطة بانت 
والتحليل المستمر للنتائج األكاديمية وغيرها من التغيرات في الظروف   COVIDمعدالت اإلصابة والوفاة بـ 

 . ينوالتعلم الجماعي المتطور إلى تعديالت وتواصل مستمر

 

قضايا مثل العزل، والوصول إلى   لتعامل معل مدارس بوسطن العامة طاقةل اتكمساالنخراط في شراكات ال -6
، والوصول إلى   بالواي فاي تصالاالالتعلم ، وفقدان التعلم ، واإلشراف ، والصحة والعافية ، و

غير  التكنولوجيا والتدريب ، ودعم األسرة ، والتدريب التعليمي وغير ذلك من التدريب لألسر ، والمزيد
  .هذا
 
غير  مؤسسات عام وشركات والتعليم  لل صادرم  يشملجزًءا من سياق أوسع   مدارس بوسطن العامة دتع

 .أسرنا طالبنا و  لمصلحة   استغاللهاربحية والتعليم العالي التي يمكن وينبغي 

 

والمشردين  غالبًا ما يتمتع الكثير من طالبنا ، وخاصة طالبنا من السود والالتينيين واآلسيويين واألصليين 
قد ال تقدم المدارس التعلم  محمول. الكمبيوتر للو الواي فاي   وذوي الدخل المنخفض ، بوصول أقل موثوقية لشبكة

عن بعد بشكل فعال، وقد ال يتم تلبية احتياجات األطفال الصغار ومتعلمي اللغة اإلنجليزية والطالب ذوي اإلعاقة  
 .داخل المدرسة مصادرالنطاق الكامل للمشاركة وال في ظروف ال يتوفر فيهابشكل كاف  

 

ذوي االحتياجات الخاصة، إلى  من طالب الذين لديهم و ينقد يحتاج اآلباء واألوصياء، وال سيما من الملون
الذهاب إلى المدرسة أو إلى مكان آخر خاضع إلشراف إما ألن البالغين يعملون خارج المنزل و / أو يحتاجون  

مع   موثوقة عالقات  أسيس تاالحتياجات العالية، صعوبة في   وقد يواجه الطالب، وخاصة ذو .إلى فترة راحة 
المتعلقة   القائمة من قبل والحفاظ عليها. إلى جانب التحديات   من خالل أجهزة التواصل اإللكترونيةالموظفين واألقران 

في حياتهم، بما في ذلك سوء المعاملة واإلدمان والجوع والعنف، قد يكون للتعلم عن بعد آثار   COVID بـ
في  في ظل عدم وجود الصغار الطويل. المدى  على المدى القصير و عافيتهم خطيرة وحتى مهددة للحياة على 

 .أقل لحمايتهموسائل لدينا فإنه يكون رس، االمد

 

الشراكات لتوليد الموارد والقدرات التي يحتاجها  فيها المنطقة  غلب أن تستض المجاالت التي يجهذه أمثلة لبع
 ، بما في ذلك قطاعات التعليم العام والشركات والمؤسسات غير الربحية والتعليم العالي. وأسرناطالبنا 

 

 العدالة نظرة عامة على تحليل 
 

 المساهمون في هذا التحليل 

 

المقترحة   المختلط على أساس نموذج التعلم فتتاح اال لخطة هذا العدالةتم عقد سلسلة من االجتماعات لتوليد تحليل  
" والقضية األوسع المتعلقة بالطالب  hopscotch، بما في ذلك عناصر الحضور "لمدارس بوسطن العامة
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عن بعد  نموذج التعلم   على أساسإلى المباني المدرسية بأي شكل، و خطة االفتتاح  يحضرونوالموظفين الذين 
 : ما يلي ت هذه االجتماعاتغطقد المقترحة. و

أغسطس    4يوليو و  31و  23يومي التي تمت ، بما في ذلك  العرقية  عدالةرات متعددة حول الحوا .  1
من المعلمين  كون الم  English Learner Reopening Task Force، مع فريق عمل 2020

 District( وقادة المدارس االبتدائية والثانوية وأعضاء Boston Teachers Union)أعضاء 

English Learners Advisory Committee .وموظفي المكتب المركزي ، 

، حضرها ما يقرب  Hopscotchحول نموذج   Racial Equity Planning Tool Discussionنقاش . 2
. كان بعض  2020يوليو  24من موظفي المكتب المركزي واثنين من قادة المدارس االبتدائية في  50من 

 .مدارس بوسطن العامةطالب المشاركين أيًضا من أولياء أمور 

، حضرها ما يقرب  التعلم عن بُعدحول نموذج   Racial Equity Planning Tool Discussionنقاش . 3
. كان بعض 2020يوليو  28موظفًا من المكتب المركزي وقائد مدرسة ابتدائية واحد في  40من 

 .مدارس بوسطن العامةطالب المشاركين أيًضا من أولياء أمور 

  29ضمت تطبيق األداة إلعادة الفتح في التي   Racial Equity Planning Tool Trainingلسة  ج. 4
 المكتب المركزي. ن من معلمين وقادة مدارس وموظفيلك وضمت كذ يوليو، 

أعضاء فريق عمل   ضمت، 2020يوليو  31خارجيين في  معنيينالعرقية مع  حوار حول العدالة . 5
 Opportunity ، وأعضاء فرقة العمل الخاصة بفجوة اإلنجاز والفرص في المنطقة   لمي اللغة اإلنجليزيةمتع

and Achievement Gap (OAG) Task Forceفنون. ناصر لل، وم 

، مع فرقة عمل 2020أغسطس   4يوليو و  31العرقية، بما في ذلك يومي   عدالة. حوارات متعددة حول ال6
معلمين )أعضاء اتحاد المعلمين في بوسطن( وقادة المدارس االبتدائية  تي ضمت ال   ةالخاصربية إعادة فتح الت

 والثانوية وموظفي المكتب المركزي. 

حضرها ممثلو اتحاد  ،  كال النموذجينحول   Racial Equity Planning Tool Discussionنقاش . 7
والمجلس االستشاري للطالب في بوسطن، وواحد من قادة المدارس   Guild  مدارس بوسطن العامة 

 .2020أغسطس   4االبتدائية وثالثة من قادة المدارس الثانوية في 

، بما في ذلك ممثلو   020أغسطس  5خارجيين في  معنيينالعرقية مع أصحاب  عدالة حول ال  حوار. 8
، وتحالف  ةالخاصربية ولياء األمور للتشبكة بوسطن إلنجاز الطالب السود، والمجلس االستشاري أل 

 المعلمين السود في ماساتشوستس. 

المائدة  اجتماع حول كال النموذجين خالل   Racial Equity Planning Tool Discussionنقاش . . 9
، بما في ذلك العشرات من اآلباء وقادة المجتمع  2020أغسطس  7المجتمعية في   عدالةالمستديرة لل

  وممثلي الوكاالت / المنظمات العامة وغير الربحية والمسؤولين المنتخبين OAGوأعضاء فريق عمل 
 . شركاء مدارس بوسطن العامة

كال النموذجين مع أعضاء المجلس  حول   Racial Equity Planning Tool Discussionنقاش .  . 10
، ومجلس اآلباء  لس االستشاري للمشاركة المجتمعية، والمجفي المنطقة  اللغة اإلنجليزية ي تعلماالستشاري لم

 . 2020أغسطس   10على مستوى المدينة في 

الطعام  كال النموذجين مع أعضاء مكتب حول   Racial Equity Planning Tool Discussionنقاش . 11
 . 2020أغسطس  17الغذاء في و

لمكتب المركزي وموظفي المدارس  إضافية لتكميلية من قبل ممثلي إدارات   مالحظات . تم التماس 12
 ووجهات النظر في التحليالت.  مؤسسات خارجيين وإدراجها لضمان انعكاس أكبر عدد ممكن من ال ومعنيين
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 COVID-19وفريق  Division of Equity and Strategyتم تيسير هذه االجتماعات من قبل أعضاء 
Response Team المكتب المركزي تم تدريبهم على غرض وتطبيق أداة تخطيط العدالة   ن آخرين منوموظفي

 .هنا. النص الكامل لألداة متاح Racial Equity Planning Tool العرقية في مدارس بوسطن العامة

 

، لم يشارك  بنشاط في هذا التحليل والطعام والغذاءفي المرافق والنقل العاملون بينما ساهم الموظفون اإلداريون 
  اتالنظر في بيانات استطالع وبينما تم الغداء.  يالت ومراقبالحاف ي ومراقب موظفي الخدماتمثل  خطوطموظفو ال
استطالع  . تم النظر في بيانات  إال عدد قليل من الطالب الفتراضية لم ينضم إلينا في هذه االجتماعات ا،  الطالب
، ولكن  العدالةفي اجتماعات تحليل   اآلباءمؤسسات ؛ شارك العشرات من اآلباء وباءوالمواضيع العامة للقاء اآل  اآلباء

جهود لدعوة المزيد من األعضاء من جميع هذه   بذلت بالتأكيد ليس العدد الذي كان يمكن أن يكون مثاليًا. في حين 
والدعوات وتوقيت االجتماعات خالل العطلة  بين مواعيد البرامج القصيرة فترات  ال للحضور، كانت   المؤسسات 

 .رأمام الحضو الصيفية عوائق 

 

كانت محورية في كل   equity lensعدالة منظور الومن المهم مالحظة أنه على الرغم من أن مناهضة العنصرية 
الضوء على احتياجات طالبنا وأسرهم وطاقم عملنا من السود والالتينيين واآلسيويين    وتسليط، حواراتمن هذه ال 

والسكان األصليين، فقد ركز تحليلنا أيًضا على الطالب و الموظفين ذوي اإلعاقة وأسرهم، متعلمي اللغة اإلنجليزية  

 .أسرهم، والطالب المشردين وذوي الدخل المنخفض و يرهم من الطالب واألسر المهاجرينوغ

 

على   صنيفهم، بما في ذلك أعداد كبيرة من األفراد الذين تم تنواحيكان أولئك الذين شاركوا متنوعين في عدد من ال 
شاركين هويات عرقية أكثر  العديد من الم استخدم، و / أو من السكان األصليين.  ون، آسيوي ونأنهم سود ، التيني

ثنائيي  ، وينكاريبي، والهندو ينأفريقي، واألفرو كاريبيان، واألفرو التينا، والهايتي، مثل األمريكيين من أصل تحديًدا
ف   وطالب متعلمي لغة إنجليزية؛ربية الخاصة ن أنفسهم على أنهم آباء التعليم العام والتيالمشاركبعض العرق. عر 

مدارس  خرجي لمهاجرين؛ و ا  مناصريمتعلمي لغة إنجليزية سابقين. الجيل األول من المهاجرين وو؛  LGBTQو
 .بوسطن العامة

 

 وةجالنتائج المر 
 

المشاركين إلى   Racial Equity Planning Toolتدعو الخطوة األولى من أداة التخطيط للمساواة العرقية 
، تم تحديد النتائج المرجوة على  التعلم عن بُعدفيما يتعلق بنموذج تحديد النتائج المرجوة من االقتراح قيد الدراسة. 

 .النحو التالي 

 

الطالب  و  ن الملونون؛موظفوالو األسرالطالب وتأثر ، فكيف سيالتعلم عن بُعدنموذج   تباع إذا تم فتح المنطقة با 
ن وأسرهم ؛ والمشردون وغيرهم من ولغة اإلنجليزية / الطالب المهاجرال واإلعاقة وأسرهم؛ ومتعلمن ذوي والموظف

، بما في ذلك التعرض  الصحة البدنية والعقلية المحتملة عدالة( aالطالب ذوي الدخل المنخفض وأسرهم من حيث: 
 ( التعافي العادل من الوباء؟ cتعلم ، و  ( فقدانb، والجوع ، والعزل ، واإلساءة ، والعنف المسلح ، و  COVID لـ

 

https://docs.google.com/document/d/1wjHVjS502zB2EEdQSl5gwnxlg21-fYwzslc-ET-XxCU/edit
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من خالل توفير   - كل واحد من طالبنا المتميزين  - تهدف مدارس بوسطن العامة إلى تلبية احتياجات الطفل بأكمله 
صدمات ، ومستدام ثقافيًا ولغويًا ، وخدمات الدعم األخرى عن بُعد لألفراد  واعي للتعليم عن بُعد عالي الجودة، و

غير  الصحة البدنية والعقلية وفقدان التعلم )من المحتمل أن يؤثر بشكل   عدالةوالمجتمعات ، التقليل من  األسرو
على الطالب من هؤالء السكان( ، وتعظيم التعافي العادل من خالل ضمان حصول الطالب على التعليم   متساو  

لتكنولوجيا. هدفنا هو تحقيق ذلك كمنطقة تعليمية  والنشاط البدني وعالقات الرعاية على أكمل وجه ممكن من خالل ا 
 .بالتعاون مع مجموعة متنوعة من الشركاء

 

 .، تم تحديد النتائج المرجوة على النحو التاليhopscotch فيما يتعلق بنموذج

 

  الملونون؛ن موظفوالالطالب واألسر وتأثر  فكيف سي   ، hopscotch مختلط تعليم نموذج  تباع إذا تم فتح المنطقة با 
ن وأسرهم ؛ والمشردون واللغة اإلنجليزية / الطالب المهاجر والطالب والموظفن ذوي اإلعاقة وأسرهم؛ ومتعلمو

الصحة البدنية والعقلية المحتملة، بما في    عدالة( aوغيرهم من الطالب ذوي الدخل المنخفض وأسرهم من حيث: 
( التعافي  c( فقدان تعلم ، و b، والجوع ، والعزل ، واإلساءة ، والعنف المسلح ، و  COVID ذلك التعرض لـ

 العادل من الوباء؟ 

 

من خالل توفير   - كل واحد من طالبنا المتميزين  - تهدف مدارس بوسطن العامة إلى تلبية احتياجات الطفل بأكمله 
ا ولغويًا ، وخدمات الدعم األخرى عن بُعد لألفراد  صدمات ، ومستدام ثقافيً واعي للتعليم عن بُعد عالي الجودة، و

ير  غالصحة البدنية والعقلية وفقدان التعلم )من المحتمل أن يؤثر بشكل   عدالةواألسر والمجتمعات ، التقليل من 
على الطالب من هؤالء السكان( ، وتعظيم التعافي العادل من خالل ضمان حصول الطالب على التعليم   متساو  

لبدني وعالقات الرعاية على أكمل وجه ممكن. هدفنا هو تحقيق ذلك كمنطقة تعليمية بالتعاون مع مجموعة  والنشاط ا
 .متنوعة من الشركاء

 

لطالب  الحتياجات المتميزة ا  مع أخذكال النموذجين في سياق مستوى الصف، نظر في ال لقد أبرزنا أنه يجب أيًضا  
 .الثانوية المرحلة  االبتدائية ولتعليم المبكر والمرحلة ا

 

 لرجوع إليهاالتي تم ا معلوماتملخص مصادر ال 
 

هذا من خالل زيارة   عدالةتحليل ال من أجلا ي درسناهاالت المعلومات   يمكن للقراء استكشاف مصادر
www.bostonpublicschools.org/reopening  لفهم وجهات   2020في يوليو  طالعين. تم إجراء است

 Familyوالتعلم عن بُعد فتح العادة نتائج استطالع األسر إل نظر األسر والموظفين حول إعادة الفتح:  
Reopening and Remote Learning Survey Results  فتح  ال إعادة استطالع الموظفين حول ونتائج

Staff Reopening Survey Resultsبالنظر إلى المجاميع التراكمية وكذلك    معلومات. تم فحص هذه ال
العرق )التيني ، أسود ،  على الفرعية  اتتحليل المجموع اشتملالمجموعات الفرعية المختلفة. حسب  فاصيلالت

  واإلعاقة )الطالب ذو و( ، حالة متعلم لغة إنجليزية، والطالب ذوغير ذلكأبيض ، آسيوي ، متعدد األعراق / 

 اإلعاقة ، الطالب غير المعوقين(. 

  

 Teacher and 2020ربيع  -لم والطالب للتعلم عن بعد  حول تصورات المع لمعلومات ا تم أيًضا فحص 

http://www.bostonpublicschools.org/reopening
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/2894/Summary%20Deck%20Family%20Survey%20and%20Remote%20Learning.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/2894/Summary%20Deck%20Family%20Survey%20and%20Remote%20Learning.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/2894/Staff%20Reopening%20Survey%20Results%20-%20July%202020.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/2894/Overview%20of%20Perceptions%20of%20Remote%20Learning.pdf
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 Spring 2020 -Student Perceptions of Remote Learning تم االستفادة  عدالةكجزء من تحليل ال .
يتضمنان  كال النموذجين   أن، حيث تعلم الخليطعن بعد وال  علمكل من التتحليل من تجربة التعلم عن بعد هذا الربيع ل

( حول تجربة التعلم عن بعد للحصول  هنا . تم إعداد تقرير كامل )متاح ي الفعليمبنى المدرسالبعض التعلم خارج  
في مستوى الصفوف، وتجربة المجموعات الفرعية المختلفة، بما في   فروقعلى تحليل حول االتجاهات العامة، وال 

عاقة، ومتعلمي اللغة اإلنجليزية ، والطالب المحرومين اقتصاديًا أو المشردين. عالوة على  ذلك الطالب ذوي اإل 
 لغة إنجليزية على وجه التحديد.  ي اإلعاقة الذين هم أيًضا متعلمو ذلك، تم فحص الطالب ذو

 

  Case Tracker-City of Boston’s COVID 19مدينة بوسطن في  COVID-19تعقب حالة  ظهري
المدينة    وتعطيالبلد بشكل عام. في و ووالية ماساتشوستس  الفيروس في مدينة بوسطناإلصابة ببيانات عن أرقام 

 العرقية.  اتت والوفيات المعروفة حسب المجموعالحاال   لعدد racial breakdown تفاصيل حسب العرقأيًضا 

 

ت  أيًضا بمراجعة بيانا عدالة الذين شاركوا في تحليل ال المعنيون، قام عموممتاحة للالتي هي  لمعلوماتباإلضافة إلى ا
،التي تطلب من الطالب اإلبالغ عن السلوك في الفئات  (YRBS)  2019عام لشباب للل  العدالةسلوك  استطالع تقييم 

؛ السلوكيات  المخدراتالمتعلقة بالصحة مثل السالمة والعنف؛ الصحة االجتماعية والعاطفية والعقلية؛ استعمال  
  .كاديميالجنسية الخطرة؛ والنشاط البدني والسلوكيات الغذائية. يتم تحليل هذه السلوكيات بالتزامن مع التحصيل األ 

والعرق والجنس والهوية الجنسية. على سبيل المثال،   الصفبناًء على   فروقالفرعية ال   اتيفحص تحليل المجموع
٪ من طالب المدارس اإلعدادية أنهم شعروا بالحزن أو  79 بلغأظهر االستطالع أنه حتى قبل ضغوط الوباء، أ

٪ من الطالب  70للقلق، من بين هؤالء الطالب، أن  القلق. واألكثر إثارةبالغضب أو باليأس أو  بالفراغ أو ب
٪ من الطالب اآلسيويين قالوا إنهم "نادًرا ما يحصلون على المساعدة  82٪ من الطالب السود، و 74الالتينيين، و 

  ، وأبلغواهكذاالتي يحتاجونها أو ال يحصلون عليها أبًدا." والجدير بالذكر أن حجم عينة الطالب البيض الذين شعروا 
كانت غير موثوقة   لمعلوماتا ، كان صغيًرا جًدا لدرجة أن نقطة لهم على المساعدة التي يحتاجونهاعن عدم حصو

٪ من الطالب الالتينيين، و  12٪ من الطالب السود، و 10٪ من الطالب البيض، و 4وغير مدرجة. وبالمثل، ذكر 

 . COVID-19مرة أخرى، قبل  -األقل   ٪ من الطالب اآلسيويين أنهم حاولوا االنتحار مرة واحدة على14

 

مدخالت  ماعات المشاركة المجتمعية لجمع استعرض المشاركون أيًضا مجموعة مختارة من المالحظات من اجت
اجتماعات متعلقة بإعادة  خالل  غذية راجعةمجتمع التي طرحت أسئلة وقدمت تالمتنوعة في المجموعات اللنوعية من 

 . 2020الفتح خالل ربيع وصيف 

 

على مدار فصلي الربيع والصيف. نادراً ما تتطابق التركيبة   ستطالعات مدارس بوسطن العامة العديد من اال  أجرت
مع التركيبة السكانية للمنطقة بشكل عام. من الضروري أن تقوم مدارس بوسطن  ما الستطالع  ستجيبينالسكانية للم
تحليل النتائج المصنفة للتأكد من أننا  أن تقوم بع االستطالعات، و الديموغرافية كجزء من جمي لمعلومات ا العامة بجمع 

 . أم ال  وموظفينا أسرنا تمثل التركيبة السكانية لطالبنا و  لمعلوماتا نفهم ما إذا كانت 

 

 

 ن يالمعني إشراك 
 

 Racialالعرقية   عدالةفي المنطقة قبل مناقشات أداة التخطيط لل نيالمعنيعقدت سلسلة من االجتماعات العامة مع  

https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/2894/Overview%20of%20Perceptions%20of%20Remote%20Learning.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/2894/BPS%20Review%20of%20Remote%20Learning_Spring%202020.pdf
https://dashboard.cityofboston.gov/t/Guest_Access_Enabled/views/COVID-19/Dashboard1?:showAppBanner=false&:display_count=n&:showVizHome=n&:origin=viz_share_link&:isGuestRedirectFromVizportal=y&:embed=y
https://www.boston.gov/departments/mayors-office/racial-data-boston-resident-covid-19-cases


 

18 

Equity Planning Tool  ملخص لمواضيع تلك   هناك . حواراتنا، وتم تقديم هذه المدخالت والنظر فيها في
  حضرهااجتماًعا للمشاركة المجتمعية  33. حتى كتابة هذه السطور، يسرت المنطقة ما مجموعه هناالمحادثات 

 مشارًكا. 3925

 

 شملت هذه االجتماعات: 

 School Leaders Meeting 1يونيو ،  5 .  1

 School Leaders Meeting 2يونيو ،   11 .  2

 Boston Student Advisory Councilيونيو ،  11 .  3

 Equity Roundtableيونيو ،  12 .  4

 Boston Teachers Union (2 sessions)يونيو ،  15 .  5

 Community Engagement Advisory Councilيونيو ،  15 .  6

 Citywide Parent Council, Special Education Advisory Council, and District يونيو ، 17 .  7

English Learner Advisory Committee 

 Boston Educators Collaborativeيونيو ،  17 .  8

 Boston Public Schools partnersيوليو ،  2 .  9

 Quality Education for Every Student (QUEST)يوليو ،  9 .  10
 Countdown to Kindergarten familiesيوليو ،  11 .  11

 Custodiansيوليو ،  14 .  12

 BTU Nursesيوليو ،  16 .  13

 English learner families - Asian families (this meeting was rescheduled)يوليو ،  16 .  14

 English learner families - Haitian Creole speakersيوليو ،  16 .  15

 BPS Central Office Staffيوليو ،  21 .  16

 English learner families - Arabic speakersيوليو ،  21 .  17

. Boston Student Advisory Council and Youth Leader partner groups 19يوليو ،  23 .  18
 English learner families - Spanish speakersيوليو ،  23 

 English learner families - Cabo Verdean Creole and Portuguese speakersيوليو ،  23 .  20

 General Publicيوليو ،  25 .  21

 Special Education Families يوليو   28 .  22

 English learner families - Vietnamese speakersيوليو ،  29 .  23

 BTU Behavioral Health،  يوليو   30 .  24

 General Publicيوليو ،  30 .  25

 English learner families - Portuguese speakersأغسطس ،  3 .  26

 BTU Nurse Faculty Senate،   4أغسطس  .  27

 English learner families - Chinese Cantonese speakersأغسطس ،  4 .  28

https://docs.google.com/document/d/1C72yJRvU25QTpFgx-ws-ty5AEatfVZNzwc4Wv4CoZDQ/edit
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 English learner families - Somali speakersأغسطس ،  4 .  29

 BTU Service Providers،   6أغسطس  .  30

 English learner families - Spanish speakersأغسطس ،  6 .  31

 General Publicغسطس ،  8 .  32

 

 

 األسر.  ات استطالعذه التحليالت تضمنت أيًضا نتائج التي تمت مراجعتها له  لمعلوماتايرجى مالحظة أن 

 

مناقشات األداة الخاصة بنا االعتراف بالقيود   اشتملت في المنطقة واسعة النطاق،  نيالمعنيبينما كانت جهود إشراك 
،  إلى المشاركة" نضمامالمفروضة على تلك المشاركة خالل هذه الفترة. نحن ندرك جيًدا أن أي شكل من أشكال "اال 

ال تمثل  ، والذين لديهم أكبر قدر من المواردتكوين وجهات نظر أولئك  مزدوج، يميل إلى وباء ال سيما خالل فترة 
. عندما يساهم المكتب المركزي أو قادة المدارس في  تمثيال كافيًا تاريخياالمدخالت من المجموعات السكنية المهمشة  

ر أقل وعيًا بتجارب  البعض اآلخويكون  ؛ يقًا بالمجتمعات التي نركز عليهاالتخطيط، يرتبط البعض منا ارتباًطا وث
 المجتمعات واحتياجاتها.  تلك 

 

  المختلطالتعليم خطة  الداخليين والخارجيين بتفاصيل   المشاركين اطالع أدى توقيت المشاركة أيًضا إلى تقييد  
بالتزامن مع اجتماعات المشاركة. على سبيل المثال، لم يكن الكثير من المشاركين  كان يجري إعدادها المقترحة ألنه 

اليوم  دقيقة في أوقات بدء   30 و 15 ا بينبالتغييرات المتوقعة التي تتراوح م  علم، إن لم يكن جميعهم، على 
ميل في جميع   1.5لى من ميل واحد إ  K  - 5توسيع منطقة المشي للطالب في الصفوف نية ب، وال وانتهائه الدراسي 

معلومات أساسية، مثل قائمة  لوصول إلى ل لم يكن لدى المشاركين أيًضا إمكانية والمدارس التي تخدم تلك الصفوف. 
غير ذلك قبل  تهوية أساسية تركيب أو   قابلة للفتحالتي من غير المحتمل أن تحتوي على نوافذ   الغرف الصفية

 بتمبر. س

 

باإلضافة إلى ذلك، قد يكون ألفراد كل مجتمع من المجتمعات األكثر تأثرا ، أو في أكثر من مجتمع واحد، احتياجات  
أن    ودطفل معاق إلى فترة راحة، وت  أسرة لديهاوخيارات وتفضيالت مختلفة للغاية. على سبيل المثال، قد تتوق 

قد تشعر أسرة أخرى لطفل  و. ة أطول وقت ممكنلمديذهب طفلها إلى المدرسة شخصيًا في أقرب وقت ممكن و
يتلقى   إال بعد أنيذهب طفلهم إلى المدرسة عن بُعد  ال ، ويريدون أن من أنهم ضعفاء من الناحية الطبيةمعاق بالقلق 

 كل طالب في مدرستهم لقاًحا موثوقًا به. 

 

 

 تحت الدراسة السياق: مقترحات 

 

نظر  ،Racial Equity Planning Toolالعرقية  عدالة أداة التخطيط للإلطار الزمني الجتماعات  اى لإ  بالنظر
  22" كما تم تقديمه في اجتماع لجنة المدرسة في hopscotch "  مختلطمعظم المشاركين في نموذج إعادة الفتح ال

رها  التي تم إصداالخطة المختلطة األكثر تفصيالً   (. يرجى مالحظة أن مسودةهنا )العرض التقديمي  2020يوليو 
 إصدارات الحقة.  أية ، وال حوارات ة بعد خالل معظم هذه الاحن متلم تك 2020أغسطس  5في 

https://drive.google.com/file/d/1l8L0HfmyJ2Bn2McKGbLWFm06wrecqneJ/view
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مدارس بوسطن العامة   أشارت إليهالمختلط   واحد من التعليم  حددللنموذج المختلط على نموذج م   عدالةركز تحليل ال
بعض  ، أثيرت دالمحد مختلط ". في عملية تقييم هذا الخيار الhopscotchأو "نموذج  B/Aمختلط على أنه 

المخاوف واألفكار التي كانت خاصة بهذا النموذج المحدد والبعض اآلخر كان مرتبًطا بشكل عام بعودة مختلطة إلى  
في هذا التحليل، على الرغم مشمولة ة بشكل عام مختلطرس هذا الخريف. األفكار والمخاوف المتعلقة بالنماذج الاالمد

محتوى قد يكون قابالً   حصول علىالغرض من ذلك هو ال د محتمل. واح مختلط من أننا كنا نقوم فقط بتقييم نموذج 
 قد يظهر في المستقبل.  مختلط للتطبيق على مفهوم مختلف لنموذج 

 

، بل على الخبرات  معينة الدراسة قائًما على عرض معين أو خطة مكتوبةعن بُعد الذي هو تحت  نموذج لم يكن  
والتعليم عبر اإلنترنت، والدروس   2020الشخصية والمهنية للمشاركين مع إغالق المنطقة من مارس حتى يونيو 

طلبت إدارة التعليم االبتدائي والثانوي في ماساتشوستس    .من تلك الفترة الزمنية لمعلوماتا المستفادة من تحليل 
(DESEمن جميع الم ) اد وتقديم ثالث خطط محتملة إلعادة الفتح: نموذج شخصي بالكامل  في الوالية إعد ناطق

تها  وضعالخطط الثالث التي  وضععنصًرا أساسيًا في  عدالة. كانت البالكامل عن بُعدونموذج  مختلط ونموذج 
منفصلة  عدالة جزًءا مهًما من عملية اتخاذ القرار، وتم إجراء تحليالت  عدالة تحليل ال تبرمدارس بوسطن العامة. يع 

 . مختلطوالنموذج ال عن بُعدلنموذجين: النموذج 

 

لكيفية إعادة فتح المدارس. يعمل فريق مدارس بوسطن   عدالة الكامل جزًءا من تحليل البلم يكن النموذج الشخصي 
، وحدد  COVID-19يرات في فيروس ( لمراقبة التغ BHPC)  العامة عن كثب مع هيئة الصحة العامة في بوسطن

. بناًء  أم ال  العديد من المقاييس الرئيسية التي ستحدد ما إذا كنا قادرين على العودة إلى المدرسة شخصيًا هذا الخريف 
لن تسمح بحضور مدارس بوسطن العامة الطالب   فإم، BPHC هيئة الصحة العامة في بوسطن على إرشادات 

تباعد  اجتماعي تبلغ ستة أقدام بين األشخاص وحيث يمكن تباعد حيث يمكننا الحفاظ على مسافة إال شخصي ا  الطالب 
هذه  متطلبات التباعد  بالنظر إلىكل مقعد. في طالب واحد فقط   بحيث يجلسالطالب في حافالت المدرسة الصفراء  

، ال تستطيع مدارس بوسطن العامة دعم خطة شخصية بالكامل إلعادة فتح المدارس هذا  ومخططات مبانينا المادية
 شخصي بالكامل. النموذج ال على  عدالةالخريف. لهذا السبب ، لم يتم إجراء تحليل 

 

فيف  لتخللعدالة الستراتيجيات ارئيسية وأفكار مخاوف  ةيال الت عن بُعد نموذج و  مختلطللنموذج العدالة تحليالت التقيم  
أقسام  منظمة في  واستراتيجيات التخفيف عدالة بالتي تتعلق  المخاوف الالتي تدور حول في خمس فئات. األقسام 

والعالقات والتواصل. تم إضافة قسم   ، والصحة والسالمة عدالة،فرعية بناًء على قيمنا األساسية إلعادة الفتح: ال
أخير مالحظات موجزة حول  ، يتضمن قسم والتعلم. بعد المخاوف واستراتيجيات التخفيفعليم فرعي خامس: الت

 . طبيق االعتبارات العملية للت

 

 هذا التقرير. واردة في لا الشاملة فكار مستندة إلى األ يتضمن الملخص التنفيذي توصيات 

 

 

 عدالة تحليل 
 

المدرسة شخصيًا.  دوام في  هذا بشكل أساسي على المشكالت والحلول المتعلقة بالمختلط يركز تحليل النموذج ال
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إلى   ويحضرونيتعلم الطالب عن بُعد لمدة ثالثة أيام في األسبوع الحالي المقترح،  B/A المختلط نموذج بموجب ال
د من  عبُ عن على الجزء تنطبق النموذج عن بُعد ة لخط  العدالةالمدرسة يومين في األسبوع. العديد من عناصر تحليل 

تي تتعلق  ال مختلط في هذا القسم يركز بشكل أساسي على أجزاء النموذج الالوارد التحليل  إال أن، مختلطالنموذج ال
 . ةأسبوعي بصفةعن بُعد التعلم  شخصي والالتعلم  بالتعلم على أساس كال النموذجين  

 

 

 

 استراتيجيات تخفيف محتملة و مختلط لنموذج الإزاء ارئيسية مخاوف 
 

 العدالة 
 

 ( تصميم النموذج 1)
 

 مخاوف 
 

إلى المدرسة  قدرة مساوية لقدرة غيره للذهاب أن كل طالب لديه مؤداها  على فكرة  B/A المختلط  نموذجاليعتمد 
من   تهمتركيب متطابقين تقريبًا في طالب من متساويتين وفوج وبرنامج إلى مجموعتين  صفشخصيًا. تم تقسيم كل 

المدرسة شخصيًا يومين في  إلى حضور ال Bوالمجموعة  Aحيث أكواد البرنامج. يمكن للطالب في المجموعة 
األسبوع وثالثة أيام في األسبوع عن بُعد. يوفر هذا وصواًل متساوياً إلى التعلم الشخصي بداًل من اتباع نهج قائم على  

اللغة    وومتعلم ةالخاصربية  طالب على ما يحتاجون إليه كأفراد. يتلقى الطالب في برامج التالعدالة، حيث يحصل ال
اإلنجليزية خدمات خاصة باحتياجاتهم، والتي قد يكون من األسهل على المتعلمين االستفادة منها عند حدوث التعلم  

 الشخصي. 

 

ما سيساعد في  وهو ، إلى المدرسة شخصيًالذهاب فرص لالفي هذا التصميم النموذجي، يتمتع جميع الطالب ببعض  
،  ، لكل أسرة احتياجات مختلفة على أية حالإعادة فتح اقتصادنا وتعزيز قدرة أولياء األمور على العودة إلى العمل. 

إذا رغبوا في ذلك. عندما تحدد المنطقة التعليمية عدد  بالكامل ألطفالهم لتعلم عن بُعد تماًما حق اختيار اولجميع اآلباء 
المختلط ، ستتمكن المدارس من معرفة مقدار السعة اإلضافية   B/Aم المشاركة في نموذج اآلباء الذين اختاروا عد

إلى   ، حيث يمكن للطالب ذوي االحتياجات الخاصة أو متعلمي اللغة اإلنجليزية الحضورالغرف الصفيةالمتاحة في 
 .األسبوع ألكثر من يومين في المدرسة شخصي ا 

 

 

 تخفيف محتملة استراتيجيات  
 

( شخصيًا يومين في األسبوع، يمكن  B( والمجموعة )Aبداًل من البدء بحضور جميع الطالب في المجموعة )
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إلى المدرسة.    أطفالهملمعرفة عدد األيام في األسبوع التي يرغبون في أن يذهب   األسرللمنطقة التواصل مع جميع  
الوالدين وإعطاء األولوية   ات خيار  قبولرة على الوالدين ما إذا كانت المدارس قاد معلومات خيارات سيُظهر تحليل 

  المدرسةكانت المدرسة أكثر من يومين في األسبوع إذا حضور لى للطالب ذوي اإلعاقة ومتعلمي اللغة اإلنجليزية لل
من عن بُعد بالكامل نموذج بالبذلك. من المحتمل أن يتطلب استخدام هذه االستراتيجية أن تبدأ المنطقة التعليمية  تسمح

 تحليل على مستوى المدرسة. األسرة وإجراء لحصول على معلومات خيارات أجل الحصول على وقت كاف  ل

 

أو   Aوهي وضع األشقاء في نفس المجموعة، إما  ،ألسرتلط معقوال ل المخ   B/Aنموذج هناك طريقة أخرى لجعل 

B.  مدارس بوسطن العامة.  درسون فيشقاء الذين يمن األ  30.000تخطط المنطقة للقيام بذلك لما يقرب من 

 

وتفسير حاالت الغياب المحتملة أو فترات التعلم عن بعد بالكامل، يمكن  لمساقاتفي حضور التعزيز مثابرة الطالب 
يستطيع الطالب أن  للمدارس تصميم جداول عن قصد لجعل التعلم من المنزل سلًسا قدر اإلمكان. على سبيل المثال، 

لتركيز على  لذلك يتعين على الطالب ا  ،عام كامللفصل دراسي بداًل من دورات  مساقات لمدة نصفالطالب يأخذ  

 يجتازوها في غضون عام واحد.   ويمكن أن يحصلوا على فرصة ثانية في الدورات التي ال  فوًرادورات أقل 

 

 األكثر تأثراً   يةالسكان المجموعات ( الحاجة إلى تحديد 2)
 

 مخاوف 

 

الطالب    يتحددعندما ، يتمتع جميع الطالب بفرص متساوية للعودة إلى المبنى. A  / Bالمختلط    نموذجهذا الفي 
إلعادة الطالب   يوجد متسعالذين سيختارون التعلم عن بعد، ستعرف المنطقة التعليمية عدد المقاعد وفي أي مدارس، 

للفئات   ية في المدرسةأكثر من يومين في األسبوع. يفرض النموذج أن تكون الفرصة األولى في تلك األيام اإلضاف
فئات  على أنها  البعض  تصنيفيجري على أساسها  الفئات السكانية  بين فروق دقيقة ، هناك على أية حال. الضعيفة
الطالب. على سبيل المثال،  من التي قد تتعرض لها مجموعات اإلضافية   العدالةأن نفكر في   وعلينا ضعيفة، 

اآلسيوية. الطالب ذوو  المجتمعات  من الوباء أكثر من المجتمعات البيضاء و يينتضررت مجتمعات السود والالتين 
عندما تقدم  أعلى وتأثير  يتم تقديمها بشكل عام بجودة  خدماتنجليزية ملزمون قانونًا بتلقي اإلعاقة ومتعلمو اللغة اإل 

كفئات ضعيفة  األربع من المتعلمين  فئات يمكن تصنيف جميع هذه الا مما يكو الوضع عندما تقدم عن بُعد. شخصي 

 . لهم ستحق مقاعد مفتوحة لزيادة وقت التعلم الشخصيتو

 

 استراتيجيات تخفيف محتملة 

 
 

وفرق دعم الطالب في مدارس بوسطن العامة   مدارس بوسطن العامة والمديرونيجب أن يقوم المكتب المركزي ل
إلى المقاعد المفتوحة  لهم أول وصول عند  بإنشاء قائمة أولوية يتم تصنيف الطالب فيها على أنهم معرضون للخطر 

حدث على  إلى القضاء على التحيز الذي قد يصحاب األولوية للتعلم الشخصي. سيؤدي وجود ترتيب واضح أل 

 الشخصي. للتعلم تحديد الطالب الذين سيحصلون على مزيد من الوقت  عند مستوى الفرد أو المدرسة 
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 الخدمات  وجوب استمرار ( 3)
 

 مخاوف 

 

  على خطة أو لديهم  ( ELDر اللغة اإلنجليزية )ل على خدمات بناًء على مستوى تطوالطالب الذين يحق لهم الحصو
هذه الخدمات أثناء تعلم الطالب شخصيًا وعن بُعد. يستفيد الطالب   وايجب أن يتلقموضوعة لهم ( IEPد ) فر  متعليم 

اختالف أساليب  ذوو اإلعاقة بشكل خاص من الروتين ويجب أن يتلقوا الخدمات على أساس منتظم، على الرغم من 
على وجه   3-1نجليزية من المستويات . يحتاج متعلمو اللغة اإل A  / Bالمختلط  نموذج اللى مدار األسبوع في التعلم ع

المهنيين  باللغة اإلنجليزية. يجب أن يكون دعم احة  للوصول إلى المواد التعليمية المت إضافي الخصوص إلى دعم 
 التعليم عن بُعد والشخصي.  يذجونم عالي الجودة ومتسقًا في كال المعنييني الخدمات زودالمساعدين والمعلمين وم

 

مع   هم دمجيتم  ما يعني أن، ت ممكنةأقل تقييداتوفر أن يتم تعليم الطالب في بيئة    ةالخاص ربية قانون الت قضيي
أو   أفواج ألسباب تتعلق بالصحة العامة، سيتم تنظيم الطالب في   مكن. بأقصى قدر مأقرانهم في التعليم العام  

أن  يعني  هذا  طوال اليوم للحد من عدد الطالب الذين يتعرضون لبعضهم البعض.  مجموعات من الطالب تكون ثابتة 
أثناء   ون،قد يفتقربشكل جوهري الطالب الذين يتعلمون في أماكن منفصلة أن  لى مجموعات ثابتة تقسيم الطالب إ 

 فرص منتظمة للتفاعل مع أقرانهم خارج مجموعتهم الصغيرة. إلى الشخصي، التعلم 

 

  دعي  تس، التي ت تناول الطعامو / أو  تواليت  استخدام الفي و / أو   يد بيد    يحتاج الطالب الذين يحتاجون إلى تعليمقد 
بأمان في نموذج  دوام من ستة أقدام، إلى اتخاذ خطوات إضافية حتى يتمكنوا من ال صرأق التواجد على مسافة جميعها 

 . تعلم مختلط

 

 تخفيف محتملة استراتيجيات  
 

بالنظر في احتياجات الطالب ذوي اإلعاقة ومتعلمي اللغة اإلنجليزية:   يرون، يجب أن يبدأ المدعند وضع الجداول
.  لتحاقباإلضافة إلى أي خدمات دعم لالنسحاب أو اال في غرف الصف تعليم التحديد المكان الذي يتلقى فيه الطالب 

خدمات يقدمون الذين بشأن البالغين  ا ستراتيجي تفكيًرا ا يفكرونول االجدوضع سيتطلب ذلك أن يكون المديرون وفرق 
كان موجوًدا. في   نوأن يكونوا على دراية بالبالغين الذين يتنقلون بين مجموعات الطالب، وربما ينشرون الفيروس إ

يزات  تجه الحاالت التي يكون فيها االتصال الوثيق ضروريًا للتعليم، سيكون من الضروري توفير كميات كافية من 

 الوقاية الشخصية الطبية بحيث يكون كل من المعلمين والطالب آمنين. 

 

لتعلم عبر اإلنترنت التي قد تكون أكثر مالءمة  نظر في منصات ايمكن لمدارس بوسطن العامة والمدارس معًا ال
لتزويد الطالب بالخدمات التي يحتاجون إليها عن بُعد، وربما استخدام بعض هذه األدوات أثناء وقت التعلم الشخصي  

  االنتهاء من وضعالمطلوبة. عند  اخدماتهى لإأيًضا حتى يتمكن الطالب من الوصول المتسق والروتيني والموثوق  
أثناء التعلم الشخصي إلى  بيئات منفصلة بشكل جوهري  الجدول األسبوعي، قد يحتاج الطالب الموجودون في  

الخاصة أو قاعات الدراسة أو  مواد  مجموعات مختلفة للتعلم عن بُعد، مثل جدولة الطالب مع أقران آخرين لل

 اإلرشادات أو األنشطة األخرى. 
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 لوالدين  ملزمة ل( خيارات 4)
 

 مخاوف 

 

الرعاية اتخاذ قرار ملزم حول كيفية تعلم الطالب لفترة زمنية محدودة، على سبيل    زوديسيتعين على اآلباء وم
تختار نموذًجا لفترة   سر. يجب على مدارس بوسطن العامة أن تجعل األ فترة من ثالثة أشهرالمثال: الربع األول أو 

  عن بُعد قًا لذلك للطالب الذين يرغبون في التغيير من خيار التخطيط وف من  لمنطقة امكن  تتزمنية محددة مسبقًا بحيث 
إلى خيار مختلط، أو العكس. قد يمثل هذا تحديًا لآلباء الذين ال يثقون بعد في صحة وسالمة المباني المدرسية،  

 ولكنهم يعرفون أيًضا أن طالبهم يستفيدون من فرصة التعلم الشخصي. 

 

 استراتيجيات تخفيف محتملة 
 

موعد نهائي بحيث  على أساس متجدد حتى  أفضليات اآلباء العامة النظر في التغييرات في  بوسطن ارس يمكن لمد
تقديم معلومات بشكل  العامة  بوسطن لمدارس  لمنطقة أحدث تفضيالت الوالدين في جميع األوقات. يمكن  دى ايكون ل

، والهاتف، والبريد اإللكتروني(  رسائل القصيرةمنتظم من خالل طرق االتصال التي يستخدمها اآلباء بالفعل )مثل ال
طالب من العودة إلى المدرسة أو التوقف عن  قد يتمكن متعددة. زمنية الوالدين في نقاط  ت تفضيال للحصول على

إذا  ،  التاريخ المحدد مسبقًا لتغيير االختيارانقضاء  المجيء إلى المدرسة إذا كانوا يرغبون في تبديل نماذج التعلم قبل  
 . ان ذلك ممكنًا على أساس فرديك

 

هناك خيار آخر لمنح أولياء األمور مزيًدا من الوقت التخاذ القرار وهو اتباع نهج تدريجي حيث تبدأ بعض  
من غيرها. سيسمح هذا النموذج للمدارس بممارسة   بكرالمستويات الصفية في العودة إلى المدرسة في وقت أ

عن كثب كيف تؤثر العودة  بأن تدرس روتينية جديدة مع عدد أقل من الطالب في المبنى ووبروتوكوالت إجراءات 

 إلى تجربة المدرسة على الطالب والمعلمين والموظفين واألسر.

 

 الصحة والسالمة 
 

 

 لحماية جميع الطالب احتياطات عامة   اإلعالن عن( 1)
 

 مخاوف 

 

دخول مبنى المدرسة   قدر اإلمكان عند اآمنً يكون أنه أن يدرك عند العودة إلى التعلم الشخصي، يحتاج كل طالب إلى 
جميع  يتخذون من حولهم الموظفين واألقران . إنهم بحاجة إلى معرفة أن 2021-2020خالل العام الدراسي  المادي 

الجهاز التنفسي أو نقص المناعة في  للطالب الذين يعانون من أمراض بالنسبة  ر الفيروس.  حتياطات الحتواء انتشااال 
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، يجب توفير حماية إضافية باإلضافة إلى الخيار المستمر  الخطر عليهم أو غيرها من الحاالت الصحية التي تزيد من 
هم  رسامد حتياجاتهم البدنية للذهاب إلى ال  ة الدعم الصحي المناسبأشكال  للتعلم عن بعد. يحتاج جميع الطالب إلى تلقي 

 بأمان والتعلم مع أقرانهم. 

 

لمنطقة جاهزة وآمنة للطالب، على  أن ا طالع مجموعات المعنيين على حقيقة إلظهار السياسات التي تم وضعها وإ 
يبدو يوم في حياة    كيفالداخليين والخارجيين لتجربة ميدانية لمختلف المعنيين  أيام  نظيم مدارس بوسطن العامة ت

المعلمين والشركاء على فهم الشكل الذي ستبدو  ميدانية هذه يام الاأل سياسات جديدة. يمكن أن تساعد  في ظل  الطالب 
تجربة مدرسية آمنة وصحية للطالب    توفرمدارس بوسطن العامة أن لديهم الثقة في  ليكون العام ورس هذا اعليه المد

الذين ال هذه مع األشخاص   اليوم الميداني العامة أيًضا مشاركة تجربة بوسطن مدارس كما تستطيع لموظفين. لو

 . طالع عليها اال   هممترجمة حتى يمكنمن خالل مشاركة مقاطع فيديو ومعلومات  يستطيعون حضورها

 

قد تبقي طالبها في المنزل كإجراء وقائي إضافي لحماية أفراد   األسرتدرك مدارس بوسطن العامة أيًضا أن بعض 
، وقد  عاًما 60 تزيد أعمارهم عن ي أسر متعددة األجيال تضم أقارباألسرة اآلخرين. يعيش العديد من الطالب ف

سكن يعانون من نقص المناعة. باإلضافة إلى ذلك، نظًرا ألن مجتمعات   زمالءأسرة أو يعيش البعض مع أفراد  
من السود   أسرنا ، فقد ترغب COVID-19من عدوى  ر متساو  غيفي بوسطن قد عانت من عبء السود والالتينيين 

،  COVID-19بعض أحياء بوسطن معدالت أعلى من   تشهد ، أخيًرا أيًضا في اتخاذ احتياطات إضافية.  يينوالالتين
 رس. افي تلك األحياء أقل استعداًدا إلرسال طالبها إلى المد األسروقد تكون 

 

 استراتيجيات تخفيف محتملة 
 

 

قد   األسرس بوسطن العامة أن بعض كل طالب يرغب في التعلم عن بعد سيكون لديه الخيار للقيام بذلك. تدرك مدار
في المنزل. يجب أن تضمن مدارس بوسطن العامة أن الطالب   أطفالهم تقرر أن أفضل قرار لسالمة أسرهم هو إبقاء 

لى محتوى شديد الدقة ونقاط اتصال منتظمة مع المعلمين،  عصلون حي عن بُعد بالكاملنموذج ال الذين يتعلمون في  
الدروس   استيعاب إلى المدرسة شخصيًا على اإلطالق. قامت مدارس بوسطن العامة بأنهم ال يذهبون على الرغم من 
 عد في الربيع والصيف لجعل هذه التجربة إيجابية قدر اإلمكان. التعلم عن بُ تجربة المستفادة من 

 

ة  يتخصصحماية شخصية   تجهيزاتسيحتاج الطالب ذوو اإلعاقات الجسدية والمعلمون الذين يعملون معهم إلى 
(PPE.) و / أو عباءات و / أو قفازات.  وجه شفافة الوقاية الشخصية هذه على دروع  تجهيزات مل تيمكن أن تش

تجهيزات  ، والتأكد من توفير  صفيةوالغرف الهذه المجموعات من الطالب أن تحدد مدارس بوسطن العامة يمكن 
أو االتصال   تواليتالوقاية الشخصية المناسبة والصحية عند الحاجة. بالنسبة للطالب الذين يحتاجون إلى استخدام ال 

حتى يتمكن الطالب والمعلمون من    الحماية الشخصية  تجهيزاتالوثيق، قد تكون هناك حاجة إلى كمية أكبر من 
الوقاية   تجهيزات أمان. سيكون من المهم للمعلمين والموظفين تقديم  بقاء في واحد يوميًا لل طقمأكثر من استخدام  

االستخدام السليم. من األهمية بمكان أن تجعل هذه   عرض الشخصية اإلضافية هذه من خالل شرح الغرض و
يعيًا من قبل كل من البالغين  الوقاية الشخصية اإلضافية هذه أمًرا طب تجهيزات اإلجراءات الروتينية األولية ارتداء  

الميدانية للتعليم  يام األ  شملوالطالب، واألفراد ذوي اإلعاقة وغير المعاقين، بحيث ال يتم وصمهم. يجب أن ت 

 الوقاية الشخصية. تجهيزات لشخصي المذكورة سابقًا استخدام  ا
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خاص ألولئك  ا مهمة على نحو هتعتبر التهوية في مدارس بوسطن العامة ذات أهمية قصوى لجميع الطالب، ولكن
في   تعليمي حيز  كل  تستطيع مدارس بوسطن العامة فحص الجهاز التنفسي مثل الربو. في الذين يعانون من أمراض 

يلزم إجراء إصالحات أو تجديدات إضافية. نظًرا ألن    أينتكون التهوية كافية و  أينرسنا لتقييم اجميع مباني مد
تعتمد على تدفق  ، فإن العديد من المدارس مفروضةأنظمة هواء يها حوالي ربع مباني مدارس بوسطن العامة فقط ف

.  الصفالهواء من خالل النوافذ التي يجب أن تكون مفتوحة باستمرار بما يكفي لتوفير تبادل الهواء للطالب في  
مواد  اعاة تداعيات الشتاء أو األيام التي يكون فيها هطول المطر غزيًرا. أخيًرا، يجب تحليل استخدام يجب مر
التي قد يكون   الحساسية والربو وأمراض الجهاز التنفسي األخرىأمراض مثل  في سياق  عالية التركيزالتنظيف 

 . بعض الطالب مصابين بها 

 

 الصحة العقلية  ( إعطاء األولوية للتأثيرات الضارة على2)
 

 مخاوف 

 

العديد من    كان. 2020بالفعل قبل عام   قائمةإلى تفاقم عدم المساواة التي كانت  الكورونا فيروسجائحة   تأدلقد  
إلى الحصول على دعم متكرر وعالي الجودة وبأسعار معقولة للصحة العقلية حتى قبل انتشار  يفتقرون الطالب 

لى دعم  عول حصال قدفقدوا إمكانية  العديد من الطالب  يكونهذا الربيع، ربما في التجربة التعليمية   قطعالوباء. مع ت 
بالنسبة للطالب الذين عانوا من  . همرسامدفي ء يتمركزون من خالل مدارسهم أو شركاذي يقدم الصحة العقلية ال

أو الذين   ،(ACEsالطفولة السلبية )لديهم العديد من تجارب  الذين كان صدمات في وقت مبكر من حياتهم، أو 
جديدة، فإن الوصول إلى رعاية الصحة العقلية سيكون أمًرا بالغ األهمية عند عودتنا إلى   اتتعرضوا لصدم

،  مشاعربعد أن مروا بمجموعة واسعة من األحداث وال  ارسالمدرسة. سيعود كل من الطالب والموظفين إلى المد 
دعم مجتمعاتنا المدرسية من  ل  مجهزةأن تكون جميع المدارس  همية بمكانصدمات وتوتر وفقدان. من األ لك بما في ذ 

 ركز على العالج. تي تخالل المشاركة ال

 

بالنسبة لبعض الطالب، قد تأتي العودة إلى المدرسة مع محفزات محتملة أو تجارب مؤلمة. الطالب الذين عانوا من  
تئاب. بالنسبة  صدمات في المدرسة، قد تأتي العودة إلى المباني المدرسية هذا الخريف مصحوبة بتوتر أو قلق أو اك

. ستؤثر السياسات  ارس في أي خريف سابقرس مثل أي عودة إلى المدالجميع الطالب، لن تكون العودة إلى المد 
مختلف  والقواعد الجديدة بشكل كبير على كيفية تجربة الطالب للمدرسة وسيكون من الصعب على الطالب عبر 

بشكل طبيعي. قد يكون التباعد الجسدي  عضهم البعض بين بأال يكونوا قادرين على التفاعل   وفمستويات الصف

 والبروتوكوالت الصارمة مزعجة لبعض الطالب بطريقة جديدة ومختلفة. 

 

 استراتيجيات تخفيف محتملة 
 

موظفي مدارس بوسطن العامة وأولياء األمور / األوصياء على قدرتهم على دعم صحة طالبنا   عافيةستؤثر صحة و
مما  بشكل عام على مجموعات فرعية معينة بشكل أكثر حدة  COVID-19 الضغط الناشيء عنهم. يؤثر عافيتو

سيويين الذين يتعاملون مع  ، مثل البالغين من السود والالتينيين، وآباء الطالب ذوي اإلعاقة، واآل يؤثر على غيرها
المتكتمين، حيث أن هذا الضغط يؤثر  حفظين والمت  الذين ال يحملون وثائق رسمية، و / أو   ينستهدف موال الموصومين
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 لوصول إلى الموارد العامة. على قدرة هذه المجموعات الفردية على ا

 

يقن  تالمدارس على اتصال مع كل من الموظفين وأولياء األمور، وأن تساعد في إدارة حالة عدم ال  بقىيجب أن ت
أن يتلقوا  من المهم أيًضا للموظفين  و. وعمليات التدقيق من خالل التواصل الثنائي االتجاه  ارسبشأن إعادة فتح المد

طرح األسئلة. يمكن  ل توكوالت جديدة و، وإتاحة الفرصة لممارسة بروعملبروتوكوالت الاتصاالت واضحة حول  
المكان والوقت للموظفين لدعم بعضهم  إتاحة استراتيجيات عامة لتعزيز الرعاية الجماعية ) غرسلقادة المدارس 

في الموقع أو  صادر م دعم تكميلي من خالل فين ذوي االحتياجات األكثر كثافة، يمكن تقديم للموظبالنسبة البعض(. 

 خارجية. من مصادر 

 

ولكل مدرسة على حدة تعزيز نظام متعدد المستويات للدعم   شبكةسيكون من األهمية بمكان لمدارس بوسطن العامة ك
(MTSS) وهذا يشمل  قدر اإلمكان متاًحا للطالب 3و  2، والعمل على جعل دعم الصحة العقلية من المستوى .

التعاون   وكذلكاقم العمل، والموجودين ضمن طمدرسيين الواألخصائيين االجتماعيين  يينالنفس اإخصائيينخدمات 
الذين يقدمون خدمات الصحة العقلية من خالل برامج ما قبل المدرسة أو أثناءها أو بعدها.  المتعددين مع شركائنا  

يجب أن يكون لدى المدارس فرق دعم قوية للطالب تعمل على تحديد الطالب ذوي االحتياجات وتقديم الدعم  
المناسبة. يجب على جميع الموظفين فهم الممارسات والبروتوكوالت التي تضمن حصول الطالب على  والخدمات 

 دعم مكثف للصحة العقلية حسب الحاجة. 

 

مدارس بوسطن   يتعين على من المحتمل أن يقتصر الوصول إلى المباني المادية على الموظفين األساسيين، لذلك س 
مدارس  بشكل كامل. يمكن لعن بُعد وتقديم الخدمات بناءة بناء عالقات ت مكن لمزودي الخدماي  العامة تحديد كيف
العامة  بوسطن  لمدارس  يمكن و . اً شخصي  تي تقدم لخدمات اللتحديد بروتوكوالت حيثما أمكن، بوسطن العامة،  

لطالب الذين يحتاجون إلى خدمات  ( لتقييم المدارس التي قد يكون لديها عدد كبير من اOIاستخدام مؤشر الفرص )
 مشورة ودعم.

 

بناء العالقات ودعم الطفل بأكمله،  روتين وطقوس تعزز باإلضافة إلى  1اكل من المستوى لمدارس بناء هيتستطيع ا 
علمين  واألقران. يمكن للم الموظفينبحيث يقوم جميع الطالب ببناء عالقات ثقة مع أعضاء   مثل مجموعات استشارية

قد يستفيدون من مزيد من االهتمام، باإلضافة تلقي تدريب في عمليات بحث محددة لتحديد الطالب الذين   والموظفين
دعم يمكن االستفادة منها لدعم شبابنا الذين يعانون من مشكالت تتعلق بالصحة العقلية أو العزلة أو  إلى قائمة 

 الصدمات . 

 

رس  اخاصة للعودة إلى المد   شروطيكون من المنطقي وجود  بالنسبة للمدارس التي تخدم فئة خاصة من الطالب، قد 
و  ،  the Carterمدارس نهارية مثل يمكن أن تبدأ تعزز الصحة البدنية والعقلية للطالب. على سبيل المثال، 

McKinley وHorace Mann إلى نموذج  تدريجي ا الب بالعودة إلى المباني المادية في وقت أقرب، أو إعادة الط
رس ألكثر من يومين في األسبوع. قد تتطلب كل فئة من هذه الفئات  افريد من نوعه، أو إعادة الطالب إلى المد 

 الخاصة بروتوكوالت خاصة بمتعلميها وأسرهم لتعزيز الصحة في هذه الظروف الجديدة. 

 

 سياسات وإجراءات تشغيلية جديدة  تشريع( 3)
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 مخاوف 

 

رس  اجب على مدارس بوسطن العامة تحديث جميع السياسات واإلجراءات الخاصة بكيفية تجربة الطالب للمد توي
،  طعامخدمات ال ، واالجتماعي بين جميع الطالب تباعد: ستة أقدام من الال سيما الصحية الجديدة،  شروط لتفعيل ال

 والنقل. 

 

لتعزيز التباعد االجتماعي والحد من التفاعل بين مجموعات مختلفة من الطالب، يعمل فريق المرافق مع المدارس  
على أرضيات   لوضع عالماتلتحديد أنماط المرور على طوابق المباني المدرسية. عند التخطيط  لوضع عالمات 
من   االنتقالدامة عدم إكون متعمدة في الجهود المبذولة ل، يجب على مدارس بوسطن العامة أن توجدران الممرات

هم ضمنيًا للحياة في  هو ما يعني إعدادن. من المهم أال يسير الطالب في طوابير على األرض، وورس إلى السجاالمد
الذين قد   يينن اًصا لطالبنا من السود والالتيتهديًدا خهذا المدرسة. يمثل إنهاء السجن بداًل من أي حياة يحلمون بها بعد 

 ايات تتماشى مع هذه التجربة خارج المدرسة. حكيسمعون 

 

، فإن العديد من  ودون سيارةقيأو  على دراجة هوائية أو  إلى المدرسة سيًرا على األقدام بعض الطالب   ذهببينما ي
للنقل  وستس  ماساتشهيئة خليج طالب مدارس بوسطن العامة إما يستقلون الحافلة الصفراء أو حافالت أو قطارات 

(MBTA  للوصول إلى المدرسة. تلتزم مدارس بوسطن العامة بإرشادات إدارة التعليم االبتدائي والثانوي في )
كل مقعد. نظًرا ألن  في طفل واحد  تي تنص على جلوس الحافلة الصفراء ال بنقل  ال( حول DESEماساتشوستس )

نظام نقل عام، فإنها تخضع لمجموعة مختلفة من اإلرشادات. يحصل    هي (MBTA)للنقل  ماساتشوستس هيئة خليج 
  3الطالب الذين يركبون القطار بمعدل   نتقل. يM-7على تصريح مرور حافلة   12إلى  7الطالب في الصفوف من 

تخضع إلرشادات أقل صرامة، فقد يكون طالب المرحلة الثانوية   MBTAأميال للوصول إلى المدرسة. نظًرا ألن 
من الطالب الذين يستقلون الحافلة الصفراء. الطالب الذين ال يستطيعون   COVID-19ر عرضة لإلصابة بـ أكث

الوصول إلى   طريقة طريقة بديلة للوصول إلى المدرسة، مثل السيارة، سيكون لديهم خيارات أقل ل  الحصول على

 المدرسة. 

 

ألنهم لن يتمكنوا من الوصول إلى   A  / Bعلم المختلط الت سيتأثر الطالب ذوو الموارد المالية األقل سلبًا بنموذج
الغداء والفطور للطالب  وجبتي  مصدر غذاء موثوق به كل يوم من أيام األسبوع. تأمل المدارس في مواصلة تقديم 

معايير السالمة على القدرة على صنع الطعام  تطبيق ، ولكن هناك مخاوف بشأن كيفية تأثير الذين يحضرون شخصيًا
واجه الغذاء  تسرعة إصدار إعالن لتقديم أي تعليم شخصي، ومقدار المهلة المتاحة، قد ووتقديمه. اعتماًدا على مدى 

في الوقت المناسب في بعض المدارس أو جميعها. أحد   اشخصي طعام صعوبة في التركيز على تقديم وجبات   طعام وال
قد يجدن صعوبة في العمل في الموقع  وهو أن العديد من موظفي الكافتيريا هم أيًضا أمهات في المنزل  أسباب ذلك

 بينما يتلقى أطفالهن التعليم عن بعد. 

 

لتلبية معايير السالمة األساسية. مع    قابلة للفتحمدارس بوسطن العامة على نوافذ  مطابخكافيتريات وقد ال تحتوي 
بسبب إغالق  الطالب أمام يكون هناك عدد أقل من الخيارات الطازجة مة الطعام، قد فرض قيود جديدة على خد

مجموعات كبيرة لتناول الطعام معًا. مع وجود مساحة محدودة الختيار الوجبات وتناولها، ستستخدم  أمام الكافتيريا  
بشكل كامل بينما  . سيتعلم بعض الطالب عن بُعد الرفة الصفية العديد من المدارس نموذج خدمة االستالم والذهاب أو  

، ما  جميع الطالب بعض األيام على األقل كل أسبوع في المنزل سيمضي، لذلك  مختلطآخرون في نموذج سيتعلم 

 الوصول إلى الوجبات التي تقدمها المدرسة يوميًا. تمكنهم من  دون يحول 
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 استراتيجيات تخفيف محتملة 
 

لتقييم عدد الطالب   وجوالت داخل المباني تحلياًل للمساحة استناًدا إلى مخططات البناء أجرت مدارس بوسطن العامة  
هيئة  مع االلتزام بمسافة ستة أقدام من التباعد االجتماعي الذي تتطلبه  غرفة صفبأمان في كل  استيعابهم الذين يمكن 

المدارس في    والتخطيط والتحليل ومديرعمل فريق المرافق وفريق لقد (. BPHCبوسطن )الصحة العامة في 
، ولكن  الغرف الصفيةلتعزيز التباعد االجتماعي ليس فقط في   وغرفة صفشراكة لوضع خطة فردية لكل مدرسة 

المكتبات. عالوة  وأيًضا في الممرات والحمامات والمساحات الكبيرة مثل الكافيتريات وصاالت األلعاب الرياضية 
الهواء الطلق، حيث    إلىلمتاحة للطالب للتعلم واالنتقال ن العامة على فهم الفرص اعلى ذلك، عملت مدارس بوسط

 تقل احتمالية انتقال الفيروس. 

 

مشاة داخل وخارج مبانينا تكون في حدها  للفي تخطيط الفتات مرور  هادفة بقصدكانت مدارس بوسطن العامة 

 . نورس إلى السجامن المد االنتقالتى ال تديم  األدنى كما هو مطلوب، ومترجمة ، وتوجيهية وليست عقابية ح

 

وسائط  الخيارات للطالب الذين يركبون  وضعلمحاولة  MBTAالعامة العمل بشكل وثيق مع بوسطن يمكن لمدارس 
مسافة تبلغ ستة أقدام كاملة. نرحب بأي طالب يرغب في االنسحاب من  برويج التباعد االجتماعي إلى المدرسة لت نقل

إلى المدرسة بوسائل أخرى. في جميع االحتماالت، سيؤدي    الذهابخدمة النقل بالحافلة الصفراء للقيام بذلك ويمكنه  
الستيعاب   عدد أكبر من الطالب إلى المدرسة في سيارات. ستحتاج المدارس إلى خطط توصيلإلى عليم الشخصي الت

 وإدارة حركة مرور المركبات المتزايدة لتحقيق أقصى قدر من السالمة وتقليل االزدحام. 

 

، فستحتاج المدارس إلى العمل مع المكتب المركزي  التعلم المختلطمنطقة المشي وفقًا لخطة   توسيعنظًرا ألنه سيتم 
الهجين، يجب تقديم دعم إضافي على طول  بالنموذج  الفتحلتقييم سالمة المشاة والدراجات. في أقرب وقت ممكن من 

 متطوعين. موظفين أو " مع مرافقين بالغين ماشيةة  يمدرس، مثل "حافالت ذات الكثافة العاليةالسير  مسارات

 

من القدوم إلى المدرسة   األسرستستمر مدارس بوسطن العامة في تشغيل مواقع توزيع الطعام حتى يتمكن الطالب و
و  EBTالطعام كل يوم. ستعمل مدارس بوسطن العامة مع مدينة بوسطن لضمان توزيع بطاقات   ستالمالمحلية ال 
P-EBT  اإلفطار والغداء كل    حصلون على وجباتلسلبي على الطالب الذين ال ي لتقليل التأثير ا   األسرعلى جميع

 يوم في المدرسة. 

 

  العالقات
 

 شراكات مكملة لإلشراف واإلثراء المدرسي ( 1)

 

 مخاوف 

 

على الشركاء للحصول على الخدمات واإلثراء والرعاية في الساعات التي تسبق المدرسة   األسرعتمد العديد من ي
، إما يومين في األسبوع أو على اإلطالق، فقد  اً شخصي  سر متاحة لألغير هذه الشراكات  كانت وأثناءها وبعدها. إذا 
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اآلباء واألمهات الذين يتمتعون بامتياز العمل من   ال يتأثرالتي تعتمد عليها.  األسرتكون هناك عواقب سلبية على 
ل  العمل من أجحضور إلى جب عليهم التوالمنزل سلبًا بفقدان برامج الشراكة مثل اآلباء العاملين األساسيين أو الذين ي 

الحفاظ على وظائفهم. تتعرض العالقات والدعم الذي توفره هذه المنظمات الشريكة للطالب للتهديد إذا تعذر تقديم  
 . اً الخدمات بشكل منتظم وشخصي 

 

 استراتيجيات تخفيف محتملة 
 

 

يوصى بضم  فق حيث  اتولتوفير  األسريمكن لمدارس بوسطن العامة والمجتمعات المدرسية العمل مع الشركاء و
عالقات  أساسية ورعاية  . يمكن أن توفر هذه الشراكات سريةمعينة تناسب احتياجاتهم الفردية واأل الطالب إلى برامج 

 للطالب، حتى لو كان يجب أن تتم عن بُعد ألسباب صحية. 

 

العمل مع الشركاء الذين يحتفظون بموقع مادي لمحاولة توفير مواقع يمكن للطالب  يمكن لمدارس بوسطن العامة  
الشريكة توفير موظفين يمكنهم  تستطيع المنظمات إشراف خالل أيام التعلم عن بُعد. الحصول على  و الحضور إليها

من   نظماتلم، وقد تتمكن بعض ا Chromebook لة ا جهزأ التعلم عن بعد على  حضورهممراقبة الطالب أثناء  

 . عن بُعد اجتماعي عاطفي قبل وبعد اليوم الدراسي دعم دعم أكاديمي أو تقديم 

 

مجموعات أو تجميعهم في  تقسيم الطالب إلى قد تكون مدارس بوسطن العامة قادرة على العمل مع الشركاء لدعم 
لتقليل احتمالية انتقال العدوى   برامج مع أكبر قدر ممكن من التداخل مع المجموعات التي ينتمون إليها في المدرسة 

 خارج المدرسة. إلى  

 

 المدرسة مع ( بناء روابط أسرية أقوى 2)
 

 مخاوف 

 

لديهم صالت أقل داخل   ، فإن الطالب الملونينYRBS نظام مراقبة السلوك الخطر لدى الشباب وفقًا لبيانات 
- 2020رسي. في العام الدراسي المدرسة والمجتمع المدهم قد تكون أقل ارتباًطا بتجربة  أسرما يعني أن  المدارس، 

على   األسر، قد تكون الروابط العائلية بالمدرسة أكثر أهمية من أي وقت مضى. من األهمية بمكان أن تكون 2021
اتصال مع المعلم والمدرسة بشأن الصحة البدنية والعقلية واألكاديمية للطالب. عندما تكون هذه االتصاالت ضعيفة،  

المدرسة  كال في بموجبه يتعلم الطالب  الذي  A / Bالتعلم المختلط    ن المرجح أن يتأثر الطالب سلبًا بنموذجفم

 والمنزل كل أسبوع.

 

 استراتيجيات تخفيف محتملة 
 

منزلية"  زيارات وية مع أولياء األمور من خالل "اآلباء هم أول معلمي الطالب ويجب على المعلمين بناء عالقات ق
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الثقافية   نقاط القوة الرعاية حول   زوديالتعلم من أفراد األسرة ومعلمين . يمكن للممعهم  والتواصل المنتظمافتراضية 
، ودعم التعلم في المنزل من خالل مشاركة الممارسات واالستراتيجيات التي  الصفإلى  معه  التي يجلبها الطالب 

، من أجل دعم تعلم  A  / Bتعلم عن بُعد وفقًا للنموذج المختلط أيام الخاصة في وبيمكن للعائلة القيام بها في المنزل، 
 الطالب. 

 

إلنشاء   الصفطالبهم والتركيز على جلب نقاط القوة هذه إلى دى  الثقافية ل نقاط القوة يجب على المعلمين استكشاف 
تجربة تعليمية مناهضة للعنصرية تعكس تاريخهم  أن يمروا بمجتمع مستدام ثقافيًا ولغويًا. يجب على جميع الطالب 

 وثقافتهم الفردية. 

 

 

 صل واالت
 

 ضمان الوصول المستمر إلى المعلومات للجميع (1)
 

 مخاوف 
 

بالطريقة التي كنا  الشخصية ، ال يمكننا االعتماد على التواصل الشخصي واالجتماعات  COVID-19في زمن 
ً التكنولوجيا رابطتشكل في الماضي. نعمل بها  هذا العام،  في . هاتحديثاتي هذا الوقت لمشاركة المعلومات وف اً رئيسي  ا

  األسري عام آخر، ومن األهمية بمكان أن تتلقى أ ما كانت عليه في ل لبدء العام الدراسي عصواتختلف احتياجات الت
عدم الوصول إن . التي تفرض  رس والقرارات التي يتعين اتخاذها والقيود والقواعد الجديدة امعلومات حول فتح المد

. ستواجه  ليس خياراً وارداً   مية للطالبحول التجربة التعلفي اتجاهين المعلومات وإجراء حوار  تبادلل األسرإلى  
على المعلومات من مدارس   طالع مزيًدا من الصعوبة في اال  WiFiالتي تفتقر إلى وصول موثوق إلى شبكة  األسر

 بوسطن العامة. 

 

عدم   إنال يصدق. غني وبشكل مدارس بوسطن العامة عشر لغات رسمية ومجتمعنا الرئيسي متنوع بشكل  تعتمد
التي ال تتحدث اإلنجليزية كلغة أولى. إذا لم تتم  األسرإلى اإلضرار بيؤدي  المواد المترجمة  القدرة على الوصول إلى  

، فإن مدارس بوسطن العامة تلحق الضرر ببعض اآلباء مقارنة  قطعي اً ترجمة المواد في الوقت المناسب، أو 
ة  ترجممومات متاحة للجميع والضروري أن تكون المعلإنه من   .باآلخرين في قدرتهم على الوصول إلى المعلومات 

 . قبل موعد محدد المعلومات مرتبطة بقرار يلزم اتخاذه هذه   عندما تكون لهم، وبخاصة ً

 

الذين ال يحملون وثائق   األسرفي مدارس بوسطن العامة. قد يشعر الطالب أو أقل ثقة كون بعض المجتمعات تقد 
المنطقة    التي تقدمهااالشتراك في االتصاالت أو الخدمات    يختارواال قد الخدمات مركزية وكون بالقلق من  رسمية

للمشاركة في تعليم  الزمة  من األهمية بمكان أال تكون حالة الهجرة عائقًا أمام المعلومات الإنه أو مدينة بوسطن. 
 الطالب. 
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 استراتيجيات تخفيف محتملة 
 

طالبنا. عندما   أسريجب أن تذهب مدارس بوسطن العامة إلى أبعد الحدود لجمع معلومات اتصال محدثة لجميع 
لبريد اإللكتروني  المتمثلة في افنحن ال نحتاج فقط إلى إرسالها عبر القنوات التقليدية  شكال من أشكاالالتصال،  نرسل

صية ومن خالل القنوات التي تتفاعل معها مجموعات  والهاتف، بل نحتاج أيًضا إلى إرسالها عبر الرسائل الن
المجتمع المختلفة بالفعل. على سبيل المثال، على مدارس بوسطن العامة الوصول إلى محطات التلفزيون المحلية  

ووسائل اإلعالم العرقية مثل المحطات اإلذاعية والمنظمات الشريكة والتجمعات الدينية. يجب على مدارس بوسطن  
فاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى المعلومات من خالل اإلفراط في التواصل والبحث عن قنوات  العامة إض

. يجب أن تضمن مدارس بوسطن العامة ترجمة المواد في الوقت  سرةجديدة إليصال المعلومات إلى أيدي األ 
إلى المعلومات والدعم  وصول للمتساوية  فرص جميع اآلباء كون أمام المناسب إلى جميع اللغات الرسمية بحيث ي
 التخاذ قرارات مستنيرة في الوقت المناسب. 

 

 التأديبية   ستجابات( تطبيق سياسات جديدة دون زيادة اال2)
 

 مخاوف 

 

ارتداء األقنعة والتباعد االجتماعي أمًرا صعبًا لجميع الطالب   بخصوص سيكون التكيف مع المتطلبات الجديدة  
أن نتذكر مراقبة سلوكنا بطريقة  أنفسنا م  نعل   ونحنوالبالغين. سنحتاج إلى العديد من التذكيرات والتصحيحات اللطيفة 

لوائح الجديدة التي  جديدة. تظهر األبحاث أن الطالب السود والالتينيين منضبطون وموقوفون أكثر من أقرانهم. مع ال
هذه   ية بحقتأديباتخاذ إجراءات سيتم وضعها بشأن ارتداء األقنعة والتباعد االجتماعي، من الممكن أن يتم  

 ومعاقبتهم أكثر من أقرانهم على نفس السلوك. ية مجموعات الطالبال

 
 

 استراتيجيات تخفيف محتملة 
 

تصحيحات    وجيهتدريب للمعلمين والموظفين اآلخرين للتأكد من أن اللغة المستخدمة لت قديم لمدارس تتستطيع ا 
، واستخدام لغة غير  بالطريقة الصحيحةللطالب حول السلوكيات المتعلقة بالسياسات الصحية، مثل ارتداء األقنعة 

. يجب  أديبهم لغة واحدةتجميع الطالب عند   المستخدمة معسلبية أو تتمحور حول الطالب. يجب أن تكون اللغة  
المقاييس الخاصة بتتبع الطالب الذين يتم توبيخهم وتأديبهم وإيقافهم بشكل منتظم للتأكد من أن الطالب الذين    متابعة

 بناًء على التركيبة السكانية لهيئة الطالب.  ممثلة يتم معاقبتهم هم مجموعة 

 

بشكل استباقي كعنصر من عناصر التطوير المهني لجميع الموظفين.   ويينسياآل يجب التعامل مع أي تحيز ضد 
يجب  ها أواًل في ووهان بالصين اكتشافتغطية الحاالت التي تم لن الذين يظهرون أي تحيز نتيجة  والطالب أو البالغ

 وفقًا لذلك، وتزويدهم بلغة أكثر مالءمة.  هم تأديب
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 التعليم والتعلم 
 

 الجديدة عليم ألشكال الت( ضمان جودة عالية 1)
 

 مخاوف 

 

الطالب    تعليم، يقوم المعلمون في نفس الوقت بتصوره في األصلال  كانكما  A  / Bالتعليم المختلط  في نموذج 
في المدرسة وكذلك الطالب الذين يتعلمون في المنزل عن بُعد. سيكون هذا   غرفة الصفالموجودين فعليًا أمامهم في 

 . عليم جديدة للمساعدة في هذا النمط من الت تكنولوجيالمعلمين، ولم يتلقوا بعد تطويًرا مهنيًا أو ى ا لعالنموذج جديًدا 

 

المزيد  أعطي ، عدالةاعات تحليل المعظم اجتم تعقد ماعندبعد  في المسودة الثانية لخطة المنطقة، التي لم تكن متاحة  
عليم  . ينصب التركيز على استخدام فرق التA  / Bالتعليم المختلط   التعليم في نموذج  سيرمن التفاصيل بشأن كيفية 

، الصفحة  2مسودة الخطة  2020رسة خريف امداللتجنب التعليم المتزامن )انظر مدارس بوسطن العامة إعادة فتح 
24 BPS School Reopening Fall 2020 Plan Draft 2ى مع هذه االستراتيجيات المتطورة(. من الممكن أنه حت  
عليم  اهتماًما فرديًا بسبب الضغط اإلضافي على المعلمين للتأقل أقل جودة و  ، قد يتلقى الطالب تعليماً ستمراربا

، مع وجود عدد قليل من الموظفين الذين يقدمون Cالمختلط   نموذجال بطريقتين في وقت واحد. في حالة اختيار  
الطالب،   معظم معظم الموظفين يقدمون التعليم عن بُعد ل  بينمافقط للطالب ذوي االحتياجات العالية،  اً شخصي  تعليماً 

 فلن يكون هذا التحدي مصدر قلق. 

 

رس  اإرشادات الصحة العامة للتباعد االجتماعي، يجب على الطالب الذين يتعلمون شخصيًا في المد  انسجاماً مع
في  ع الطالب عالي الجودة يض التعليمأن ربية  . يخبرنا علم أصول التاالجتماعي للتباعدالحفاظ على مسافة ستة أقدام  

المركز: االنخراط في أنشطة مثل التعامل مع محتوى جديد، والعمل مع األقران، وتعلم التواصل والعمل معًا من 
بتقارب بعضهم  ستخدم معظم هذه األساليب التعليمية بشكل أفضل عندما يعمل الطالب ت خالل تعليم جماعي مرن.

  التعليملتعلم الشخصي هذا الخريف. قد يؤدي عدم الوصول إلى طرق في حالة الن يكون ممكنًا وهو ما  من بعض،
للطالب. نحن نعلم أن هناك فجوة في الفرص بين طالبنا الملونين وطالبنا البيض. من    التعليمهذه إلى انخفاض جودة  

لفردي من المعلمين إلى توسيع فجوة  المرجح أن يؤدي االفتقار إلى الوصول إلى محتوى شديد الدقة واالهتمام ا 

 ما يحرم طالبنا الملونين من الفرصة التي يستحقونها للتعلم والنمو. ، هذه تحصيلالفرص وال 

 

 استراتيجيات تخفيف محتملة 
 

بشكل متزامن عن بُعد طوال اليوم، قد يقضي المعلمون بعض الوقت  يم الطالب الذين يتعلمون شخصيًا بداًل من تعل
؛ سيكون لدى  بعمل مستقل أو جماعييقوموا التفاعل مع مجموعتي الطالب ثم إطالق سراح كال المجموعتين للفي 

على مدار اليوم، ولكن ال يُتوقع منهم المشاركة معًا طوال الوقت. سيعزز هذا التصميم التعلم   الطالب نفس الجدول
من خالل   Bوالمجموعة  Aب في المجموعة الطال وزيع المرن إلى مجموعات بينالقائم على المشروعات والت

 . Zoomو  Google Classroomالتعاون المنظم باستخدام أدوات التكنولوجيا مثل 

https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/2894/BPS%20Fall%202020%20Reopening%20Plan%20Draft%202%208.14.2020.pdf
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حول  عالي الجودة لتقديم تطوير مهني وتدريب ئها  ستقوم مدارس بوسطن العامة بإعداد مديري المدارس ورؤسا
أليام القليلة األولى من التعلم المهني. ستقوم مدارس بوسطن  خالل ا A  / Bالمختلط نموذج التعليم عالي الجودة في  ال

  للطالب حتى   يالمدرسالدوام  العامة بتنفيذ أيام تعليمية مهنية إضافية مدفوعة األجر للمعلمين وتأجيل اليوم األول من 
، والتواصل ليمالتعوقت لتكييف المناهج الدراسية، واالستعداد لنماذج جديدة من يتمكن المعلمون من الحصول على 

  ربط العامة والمدارس الفردية أن تنظر في بوسطن . يمكن لمدارس الجدد للتعرف على الطالب القادمين سرمع األ 
ال سيما حول المهارات التي تستفيد من تكنولوجيا  والمعلمين معًا بناًء على نقاط القوة التكميلية ومجاالت التطوير، 

 التعليم. 

 

يجب تصميم جداول الطالب وجداول المعلمين بحيث يكون االنتقال من التعلم عن بعد والتعلم الشخصي سلًسا قدر  
  اً ومتسق  اً ومنصات التعلم واضح Aspenو  Google Classroomاإلمكان. يجب أن يكون استخدام المعلم لـ  
  تطلبييمية بغض النظر عن موقعهم الفعلي. المواد التعلفي مشاركتهم في  قدر اإلمكان لدعم الطالب بشكل إيجابي  

 الجدول الجديد للمعايير التي تم تقييمها.  حسب تكييف خطط الدروس وخطط الوحدة  هذا

 

 ة التأثير غير المقصود لتقييم الطالبجابه ( م2)
 

 مخاوف 
 

 

  مع أخذ معايير مستوى الصف والتقدم ل بالنسبة الحالية  تهم  كفاء إجراء تقييمات تكوينية إلظهار   يحتاج الطالب إلى
. يمكن أن تجعل التقييمات الطالب يشعرون أنهم مسؤولون عن الثغرات في التعلم أو  بعين االعتبار تعلمهم المتقطع

 على طالبنا الملونين.  ر متساو  غيما قد يكون له تأثير ، ضعف التحصيل

 

 استراتيجيات تخفيف محتملة 
 

 

الطالب حتى يتمكنوا من تقديم   وجود إلى التقييمات كأداة لفهم مكان  شارةوقادة المدارس اإل يجب على المدرسين 
نتيجة النقطاع التعليم وفشل المعلمين في توفير  كفجوات في تعلم الطالب  ةأي تفسيرإرشادات متمايزة وفردية. سيتم 

 . 2020رس فرص تعلم كافية للطالب بسبب المحور غير المتوقع للتعلم عن بعد في ما

 

 

 ( زيادة الحضور والمشاركة 3)
 

 مخاوف 

 

. الطالب الذين  2020عام العد في ربيع الحضور والمشاركة بشكل حاد خالل فترة التعلم عن بُ مستوى  انخفض 
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، و / أو مكان آمن وهادئ للتعلم واجهوا المزيد من  يفتقرون إلى سكن ثابت، والوصول إلى اإلنترنت، وجهاز
العديد من العوامل، بما في ذلك الحاجة   . ل فصل الربيعالمدرسة خال معوالمشاركة إلى الشبكة الدخول  المشاكل في 
على قدرة الطالب  ربما تكون قد أثرت لطعام، واآلثار الصحية السلبية، ى الثابت عصول غير ال ح، والإلى العمل

،  أو عدم المشاركة في الربيعالمشاركة مستوى تدني عد. لم يتم معاقبة الطالب على على المشاركة في التعلم عن بُ 
ديد من  زال العي، ال 2020مع دخولنا خريف  .فترة التعلم عن بعد يكن هناك اعتبار للحضور أو المشاركة أثناءولم 

كون هناك مرونة أقل. قد تؤثر  ي، ولكن سؤثر على قدرة الطالب على المشاركة في التعليميهذه العوامل واالعتبارات 
 على الطالب الذين يعانون من هذه العوامل.  ر متساو  غيالسياسات الجديدة المتعلقة بالحضور والمشاركة بشكل 

 

 استراتيجيات تخفيف محتملة 
 
 

حول   ثابتة عمل الطالب وأن يكون لديها سياسات  ل  إعطاء عالمات من المهم أن تقوم مدارس بوسطن العامة ب 
على زوم  تعلم عن بعد يوميًا، وعرض فيديو الدخول إلى منصة الحضور والمشاركة. قد تتضمن هذه السياسات 

zoomهذه السياسات،  ع مدارس بوسطن العامة تمع قيام . ةمنتظم بصفة المراد إعطاؤه عالمات العمل  تقديم، و
فكير في كيفية تمكن الطالب الذين يعانون من العوامل المذكورة أعاله من النجاح في هذه  فمن األهمية بمكان الت

: يجب أن  الظروف الجديدة. يمكن صياغة كل من هذه المتطلبات مع خيارات إلمكانية الوصول، على سبيل المثال
، ولكن من  كافية(  WiFiبهم بحيث يكون وجههم مرئيًا )يعتمد على شبكة   ةخاصفيديو تجهيزات يكون لدى الطالب  

في الخلفية. قد تتمثل   قد تظهراختالفات في منازل الطالب  ة أيلتحييد خلفيات افتراضية لجميع الطالب  وع المتوقع 
ا  وتعلمي ن إليها لسيحتاجوأساسية  تنفيذية أو مهارات  أعمالإحدى اإلستراتيجيات في تزويد الطالب بالتدريب على 

 بنجاح شخصيًا وعن بُعد كل أسبوع. 

 

 

 اعتبارات عملية أخرى
 

موظفينا. في  لنتعلم ما هو األفضل لطالبنا و ونحنباستمرار أن نتكيف معه وسنحتاج إلى باستمرار يتغير الفيروس  
والمقاييس الصحية لمدينة بوسطن. في  رس من خالل العلم ا، سيتم اتخاذ القرارات بشأن كيفية عودتنا إلى المدةالنهاي

، لذلك من  تعلم مختلطرس في نموذج ا، سيعود الطالب إلى المد2021-2020مرحلة ما خالل العام الدراسي 
  هو نموذج  مختلط هذا ونطبقها بغض النظر عما إذا كان النموذج ال عدالة األهمية بمكان أن نأخذ الدروس من تحليل ال

A/B  و نموذج بديل. يجب أن نعمل ضمن الميزانية الحالية التي تمتلكها مدارس بوسطن  أا حاليً المقترح المختلط
. بينما نرغب في  CARESهذا الخريف، بمساعدة تمويل من قانون  رساالمد العامة ومدينة بوسطن إلعادة فتح  

ميزانية المحدودة لدينا  محرًكا رئيسيًا لكيفية إنفاق ال عدالة إجراء العديد من التغييرات األخرى، يجب أن تكون ال
 لضمان نجاح جميع الطالب في هذه الظروف الصعبة. 

 

٪ من الموظفين إلى أنه من غير المرجح أن يعودوا إلى  10الموظفين، أشار ما يقرب من  استطالع وفقًا لنتائج  
إلى العمل أو أخذ إجازة أو    الذهابالمعلمين إما يتعين على اإلعالن عن نموذج رسميًا و  عندما يتمالعمل الشخصي. 
أخرى  رئيسية  عمل في مجموعات  ا موظفينو / أو  امعلمين٪ من 10ون هناك أكثر أو أقل من طلب سكن، فقد يك

من األمر يؤخر هذا السيناريو إعادة الفتح أثناء معالجة هذه الطلبات، وقد يتطلب  قد . شخصي اً ال يعودون للعمل  ممن



 

36 

مكان آخر، لدعم العودة إلى   منأو إما من مجموعة المعلمين البدالء  وظفين إضافيين،  مدارس بوسطن العامة تأمين م
الموظفون عن مخاوفهم بشأن رعاية األطفال وصحتهم كأسباب رئيسية لعدم الرغبة في العودة إلى   رلقد عبالمباني.  

 التعلم الشخصي. 

 

 استراتيجيات تخفيف محتملة و مخاوف بشأن التعلم عن بُعد 
 

 العدالة 
 

 ( االرتقاء باحتياجات متعلمي اللغة اإلنجليزية1)
 

 مخاوف 

 

ذوي االحتياجات العالية سيواجهون من معينة  فئات سكانيةبشكل عام، أثار المشاركون مخاوف من أن الطالب من 
( فقدان  EL'Sاإلنجليزية )عد. على وجه الخصوص، قد يواجه متعلمو اللغة  عن بُ  التعليمفجوات فرص أوسع أثناء 

تطور اللع    وفقًا لمستويات ESL اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية عد إلى تقليل خدماتخاصة إذا أدى التعليم عن بُ وب تعلم، 
جب أن يكون توالجدولة أو تحديات التعلم عن بُعد. إضافة إلى ذلك، يتحديات الخاصة بهم بسبب  ELD اإلنجليزية 

عالية. تتزايد هذه  بنوعية في تعليم اللغة وإجراءاتها    ثابتاً عليم المتزامن وغير المتزامن الوقت المستغرق في الت
ب  خاصة طالب (، وELDاللغة اإلنجليزية )  يالمخاوف بالنسبة لطالب المستوى األول والثاني من تطور متعلم

تكون  ثانوية، حيث   رسامدأو في  SLIFEمن تطور اللغة اإلنجليزية الذين يحضرون صفوف  2و  1المستوى 
مستوى المحتوى أقل من   حصص اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية وكل من إلكمال الالزم متطلبات التخرج والوقت 

 مستويات الصفوف األخرى. 

 

الذين يتحدثون اللغة األولى للطالب، مثل   رس االمدقد يكون لدى متعلمي اللغة اإلنجليزية أيًضا اتصال أقل بموظفي  
الغداء أو  مراقبي  ، أو المساعدين، أو اإلداريينالمهنيين والمعلمين اآلخرين  أو  اإلنجليزية كلغة ثانية أ  معلمي اللة

 مراقبي الحافالت، أو موظفي الصحة السلوكية. 

 

 

 استراتيجيات تخفيف محتملة 
 

للحفاظ على الدعم األكاديمي وغيره من أشكال الدعم لمتعلمي اللغة    تفعل كل ما في وسعهاعلى المدارس أن  
عات مرنة مقصودة  مجمومحددة،  روتينات تعليم متعلمي اإلنجليزية على ثالثة مبادئ: ينبغي أن يحافظ اإلنجليزية.  
كل  ستفادة من اإلنجليزية، واألهم من ذلك، إنتاج لغة في مجاالت التحدث والكتابة. سيشمل ذلك اال  اللغةلمتعلمي  
ستكون    االفتراضي. صفموظفين آخرين يمكنهم استكمال تعليم الاإلنجليزية، وأيًضا   متعلمي اللغةمعلمي واحد من 

متعددة اللغات، وأهمية الحفاظ على   سرمشاركة األ ، مثل أقسام أخرى من هذه الوثيقة االستراتيجيات الموضحة في 
ستكون ذات أهمية خاصة لضمان نجاح متعلمي   ،الشراكات أو توسيعها، والنُهج األخرى للتعاون وتوليد الموارد

 عد. اإلنجليزية أثناء التعليم عن بُ 
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( أو DCF) سرفي مساكن إدارة األطفال واأل المقيمونوالطالب  المشردون ( الطالب  2)
 ( DYSإدارة خدمات الشباب )

 
 مخاوف 

 

أو  مشردين  وأقل فاعلية بالنسبة لطالب مدارس بوسطن العامة ال وصوال من المحتمل أن يكون التعليم عن بعد أقل 
. غالبًا ما يفتقر  (DYS( أو إدارة خدمات الشباب )DCFإدارة األطفال واألسر )الذين يعيشون في مساكن تديرها  

أكثر   أمر  ليس هناك منكمبيوتر محمولة والهدوء والخصوصية الالزمين. وأجهزة  WiFiهؤالء الطالب إلى شبكة 
كل طالب في مدارس بوسطن العامة األدوات األساسية التي يحتاجها للوصول إلى  يكون لدى أهمية من التأكد من أن 

اً عد التعلم عن بُ  ما دام التعليم  ، ال سيما أننا نتوقع زيادة أعداد الطالب المشردين مع انتهاء صالحية برامج  مستمر 

 اإلعفاء من اإليجار والرهن العقاري. 

 

مدرستهم، لذا قد ال يكون الوصول  جدول قد ال يكونوا على نفس  أيًضا  DYS إدارة خدمات الشباب  طالب كما أن
درس   على شكل" بداًل من إلقاء محاضرة حي اً على الهواء"يتفاعل المعلم مع الطالب   إلى الدروس المتزامنة )حيث

نفس مستوى االتصال مثل معظم طالب مدارس بوسطن العامة الذين   ى هؤالءقد ال يتلقومسجل( أمًرا غير ممكن. 

 يتم االتصال بأسرهم عبر البريد اإللكتروني أو الهاتف. 

 

 

 استراتيجيات تخفيف محتملة 
 

دهم على ضمان أن  والموظفون اآلخرون تركيز جهو Opportunity outhأواًل وقبل كل شيء، يجب أن يواصل 
مدارس بوسطن العامة يعيش   من طالبمدارس بوسطن العامة، وكل طالب  من طالبكل طالب مشرد دى يكون ل
وجهاز  WiFiشبكة   (DYS( أو إدارة خدمات الشباب )DCFمساكن تديرها إدارة األطفال واألسر )في 

Chromebook  بمرور و وتحققًا منهجيًا.  قائمة بالمخزونو خدمة ميدانية مخلصة. سيتطلب ذلك في حالة تشغيلية
الوقت، الستكمال هذه الجهود األساسية، يجب على المنطقة تحديد ونشر أفضل الممارسات للتعلم عن بعد لهؤالء 

 الطالب. 

 

   504( وقسم IEP’sد )فر  مخطط تعليم المستفيدون من تسهيالت  ( الطالب  3)
 

 مخاوف 
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تها  لديهم الحق في مراعاة احتياجاتهم وتلبي  504( وقسم IEP’sد )فر  مخطط تعليم المستفيدون من تسهيالت الطالب  
، قد يكون التعليم عن  ية لميالتع   همعن بُعد. اعتماًدا على طبيعة إعاقاتهم واحتياجات التعليمإلى أقصى حد ممكن أثناء 

 .استكماال بُعد تحديًا كبيًرا بالنسبة لهم ويتطلب تعدياًل كبيًرا و / أو 

 

د د تواجه مجموعات فرعية محددة من الطالب  ق تحديات خاصة بسبب قيود   IEPالخاضعين لخطط تعليم مفر 
قد  االفتراضية. على سبيل المثال، الطالب الذين يحتاجون إلى دعم لالنتقال من المدرسة الثانوية   الغرف الصفية
عمل وبرامج  استخدام وسائل المواصالت الخبرات المجتمعية الحيوية في الموقع، مثل التدرب علىيفتقدون إلى  

و / أو   تواليت، واستخدام البيد  والوصول إلى التعليم العالي والتدريب الداخلي. الطالب الذين يحتاجون إلى تعليم يد

 . تعلم مختلطمن ستة أقدام، لن يتمكنوا من الحضور بأمان في نموذج   على مسافة أقل، وكلها تتطلب أن تكون التغذية

 

 

 استراتيجيات تخفيف محتملة 
 

بذل قصارى جهدها لتوفير الخدمات التي يعتمد عليها الطالب  ربية الخاصة، على المدارس، بالشراكة مع مكتب الت
، أو عالج النطق، أو التحليل  مجموعات صغيرةعالج في أو الوظيفي الفردي  لتحقيق االزدهار، مثل العالج ال

طوال   إشكالي اً أمًرا  سرواأل في كل مدرسة بين منسقي التربية الخاصة  عن قربالسلوكي التطبيقي. سيكون التواصل 
أن  المستديرة، يجب   ة أو اجتماعات المائد رساالمد في المتمركزة  هذا العام الدراسي. من خالل فرق دعم الطالب 

د أنظمة مساءلة لتنفيذتؤسس المدارس وتتبع    بمعايير واضحة للدعم المتدرج.  عن بُعد IEPخطط التعليم المفر 

 

 

 الصحة والسالمة 
 

 صحية  مخاطر( 1)
 

 مخاوف 
 
 

والموظفين في مدارس بوسطن العامة بـ   سرفي حين أن التعليم عن بعد سيقلل من احتمالية إصابة الطالب واأل 
OVID-19   سيظل أعضاء مجتمعنا من السود والالتينيين أكثر عرضة لإلصابة بهذا المرض الخطير، ودخولهم ،

باعتباره تهديًدا قصير األجل   خطورةبالطبع، في غاية ال وهذا،  .هذال نتيجة  لى المستشفى أو حتى فقدان حياتهم إ

 وطويل األجل للصحة البدنية. 

 

العنيفة والوفيات في   هجمات األوسع نطاقاً في زيادة الالعام  باإلضافة إلى ذلك، ساهم إغالق المنطقة واإلغالق 
ر  ما أدى إلى تداعيات عميقة على أسوهو ، مدارس بوسطن العامةطالب ، بما في ذلك فقدان العديد من أحيائنا
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هؤالء الطالب وأصدقائهم وجيرانهم ومجتمعات المدرسة. منذ إغالق المدارس، تعرض ثالثة شباب من بوسطن  
من المستحيل تحديد عدد طالبنا الذين  إلنه بالرصاص فقد أربعة منهم حياتهم.   21، وأصيب عاًما 18 عمر أكبرهم

أو استمعوا إلى شخص حزين )قبل و( منذ    همعزيزاً عليفوا من العنف أو فقدوا شخًصا اشهدوا أعمال عنف أو خ
بمنع العنف وإتاحة  فإن التزامنا ، تعلم عن بُعدوضع الالمنطقة في بقى فيه  كل يوم إضافي ت مع  .2020مارس  16

 . يزداد دعم الصحة العقلية من خالل كل الوسائل المتاحة مصادر الوصول إلى 

 

 استراتيجيات تخفيف محتملة 
 

 

الصحة العامة في    هيئةي الرعاية الصحية، وزودرك المنطقة مع مت، يجب أن تشCOVID عدالةفيما يتعلق ب
مدارس بوسطن العامة على معلومات  طالب وأسر شركاء آخرين لضمان حصول ، وبوسطن، والمستشفيات المحلية 

معدات الوقاية   دقيقة حول كيفية انتشار الفيروس، وإجراءات الوقاية الفعالة، وأين وكيف يتم الحصول على
 ، وتوافر االختبار المجاني.منخفضةبكلفة لشخصية مجانًا أو ا

 

كل شاب ونقاط ضعفهم، كما هو   صحة وعافيةبفعل كل ما هو ممكن لتتبع ملتزمة  فيما يتعلق بالعنف، المنطقة 
، تم الشروع في جهود رائدة في الفترة األخيرة من خالل  باإلضافة إلى ذلك  موضح في قسم الصحة العاطفية أدناه.

 Office ofومكتب الصحة السلوكية   Office of Safety Servicesشراكة بين مكتب خدمات السالمة 
Safety Services يجب أن  الحي المجاوراألسر المتضررة من العنف المسلح في للتواصل عمدا مع الطالب و .

المشاركة على مستوى المدرسة من خالل فرق دعم الطالب  مزيداً من تستمر هذه الجهود، ويجب أن تشمل 
Student Support Teams   بالتعاون مع خدمات السالمة والصحة السلوكية Safety Services and 

Behavioral Health . 

 

 

 طعام والغذاء ( ال2)
 

 مخاوف 
 
 

وجبات اإلفطار والغداء وفي   الوصول إلىعند إغالق مباني المدارس، يفقد طالب مدارس بوسطن العامة إمكانية 
، بالشراكة مع وكاالت  مدارس بوسطن العامة واصلت عشاء. وجبة بعض الحاالت وجبة خفيفة بعد المدرسة وحتى 

على أية حال،  منظمات غير ربحية، في توزيع الطعام في العديد من المواقع في كل حي من أحياء بوسطن. المدينة و
هناك قلق بشأن العوائق التي قد يواجهها الطالب واألسر في الحصول على الطعام بانتظام، مثل النقل وساعات  

متعلقة بوضع الهجرة ووجود شرطة  خاوف الالغذائية والموالتفضيالت  العمل ومسؤوليات رعاية األطفال والحساسية 

 ة وجودة الطعام وتنوعه، واإلحراج من قبول وجبات مجانية. يمدرس

 

،  توزيع الوجبات هذا الخريفإلى مزيد من القيود على المتعلقة بخدمة الطعام ؤدي التعليمات باإلضافة إلى ذلك، قد ت
تم تنفيذ ذلك    نالحصول على الوجبات. إأطفالهم الطالب حتى يستطيعوا  معرفة رقم هوية  سرمن األ ستدعي ما قد ي 
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بشكل كبير من قدرة مواقع الطعام في مدارس بوسطن العامة على إطعام  هذا كما هو متوقع، فمن المحتمل أن يقلل 
 .سراأل 

 

 استراتيجيات تخفيف محتملة 
 
 

المنطقة االستمرار في توزيع الطعام  من شركاء ال مدارس بوسطن العامة ولمواجهة هذه العوائق المحتملة، يجب على 
سير على  احتمالية أن يكون موقع الطعام على مسافة وبذلك تزيد من  ، في أكبر عدد ممكن من المواقع الجغرافية

الحديثة في توفير وجبات مدارس بوسطن العامة في مواقع مألوفة    داعات. يجب أن تستمر االباألقدام بالنسبة لألسر
على موافقة وزارة الزراعة األمريكية(. قد يكون من    متوقف) وننا، مثل الكنائس التي يغلب عليها الالتينيسرأل 

  عام، و المفيد االستمرار في استخدام كل شكل من أشكال االتصاالت المتاحة بلغات متعددة لإلعالن عن مواقع الط

 معالجة العوائق المحتملة في محتوى الرسائل. على وجه التحديد 

 

بأمان   اً طازجن الممكن توزيع الطعام المطبوخ ع مدارس بوسطن العامة على النظر فيما إذا كان مشجحيثما أمكن، ت 
ًضا إنشاء مخازن طعام في مواقع  اقترح المشاركون أيكما عقود مع مطاعم الحي. إما من قبل موظفين أو من خالل 

 خالل أوقات توزيع الوجبات.  على مقربة لتكون  Fresh Truckوجبات مدارس بوسطن العامة، والتنسيق مع 

 

 ية عاف ( دعم النشاط البدني وال3)
 

 مخاوف 
 
 

تمارين منتظمة من خالل تعليم التربية البدنية و / أو ألعاب  عائقًا أمام مشاركة الطالب في   عديعد التعليم عن بُ 
، تباينت جودة وتواتر التربية البدنية بشكل كبير عبر  2020في ربيع نطقة بعد المدرسة. خالل إغالق الم رياضية

خريف  بشكل عام، ومن المرجح أن يستمر اإللغاء هذا ال  رياضيةلعاب الاأل المدارس والمستويات الصفية. تم إلغاء  
تلتزم بالتباعد  رياضات فرص للمشاركة في  بتقديم بضعةبعض المدارس أن تقوم  والشتاء. في الحالة غير المحتملة 

  اً و / أو قد يمثل خطر عائقاً  األنشطة البدنية بالنسبة للعديد من الطالب، سيكون الوصول إلى  هذا الخريف االجتماعي
 . COVID-19لتعرض لـ ل

 

، غالبًا ما يعاني طالب مدارس بوسطن العامة من وصول أقل إلى فرص  دوام عاديسة في  حتى عندما تكون المدر
نظرائهم في الضواحي، ويزداد احتمال تعرضهم  مع مقارنة بالالرياضية بشكل ملحوظ  األلعاب التربية البدنية و

المنتجات الطازجة واألطعمة  ممارسة التمارين الرياضية وعدم الوصول إلى محدودية لظروف صحية مرتبطة ب
 .الفرص في هذه فجوة الم عن بعد إلى تفاقم طعام"(. من المرجح أن يؤدي التعلاألخرى عالية الجودة )"صحارى ال
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 استراتيجيات تخفيف محتملة 
 

تحديد وتطبيق أفضل الممارسات لضمان  رياضية لعاب الاأل على معلمي التربية البدنية وغيرهم من العاملين في 
  -إشراف  واقع تحت  ، والجذاب عن بُعد. يعد النشاط البدني المناسب للعمر، وال التعليم أثناء  للتمارين ممارسة الطالب  

مستمر. يمكن أن  عنصًرا أساسيًا في رعاية الطفل بأكمله أثناء إغالق المنطقة ال -ربما مع تشغيل كاميرات الفيديو 
متزامنة تتطلب مساحات  المنهجية أنشطة ، أنشطة غير متزامنة في المنزل أو، واألفضل من ذلكأيًضا  يشمل ذلك 

 معدات، مثل دروس الكيك بوكسينغ أو الرقص أو اليوجا.  حتاج إلىصغيرة نسبيًا وال ت

 

 ( الصحة العاطفية والتعلم االجتماعي العاطفي4)
 

 مخاوف 
 

ذات الصلة المتعلقة   حواراتوال Racial Equity Planning Toolالعرقية   عدالةأداة التخطيط للمن خالل 
: وصول الطالب إلى تعليم عالي  قلق بالتعلم عن بعد، تم تسليط الضوء بشكل متكرر على مجالين من مجاالت ال

. مع استمرار الوباء، سيواجه الطالب والموظفون مجموعة واسعة من  العافية العاطفية للطالب الجودة، و
لدعم جميع أفراد مجتمعاتنا من خالل   جهزةالضغوطات والخسائر. من الضروري أن تكون جميع المدارس م

المشاركة التي تركز على العالج. يجب أن يكون لدى المدارس فرق دعم قوية للطالب تعمل على تحديد احتياجات  

 . صممة خصيصاً الطالب وتقديم خدمات م

 

تركزت مخاوف المشاركين فيما يتعلق بالصحة العاطفية والتعلم االجتماعي والعاطفي على زيادة احتمالية اإلصابة  
بالصدمات خالل هذه الفترة، وانخفاض احتمالية اإلفصاح وحتى المستويات األساسية للتدخل الفردي. تشمل  

هدة أو التأثر بشكل غير مباشر بالعنف المحلي؛  الصدمات المحتملة التكرار المرتفع لما يلي: التجربة أو المشا
(؛  غيره)وعدد ال يحصى   George Floydالتعرض للوقائع القاسية للعنصرية في أعقاب مقتل جورج فلويد  

ساءة  واال  ،؛ نقص األنشطة الالمنهجيةإشراف الكبار؛ العزلة عن األقران والبالغين المهمين بالنسبة لهم نقص في
. قد يضع التعلم عن بعد قيوًدا شديدة على التفاعل االجتماعي، ويشكل حاجًزا أمام  ة أو الجنسي ة أو اللفظي  ةالجسدي

 التعلم االجتماعي العاطفي. 

 

االفتراضية. في حين أن    صفوفيفضل العديد من الطالب "إيقاف تشغيل الكاميرا" و / أو الحضور "الصامت" في ال
لمراقبة لغة  يهم قليل من الفرص ، قد يكون لد بمزيد من الراحة لمجموعة متنوعة من األسباب  المعلمين هذا قد يشعر

 جسد الطالب أو سماع نبرة صوتهم كمؤشر على الضيق أو الصدمة أو االحتياجات غير الملباة. 

  

، سيُطلب من الطالب بدء عالقات جديدة تماًما مع المعلمين  عدعن بُ  نموذجب الة بدء العام الدراسي الجديد في ح
أيًضا. سيكون هذا حاًدا بشكل خاص لألطفال الذين يبدأون المدرسة   صفوالموظفين اآلخرين ومع زمالئهم في ال

، أو الذين ينتقلون إلى مدرسة جديدة في الصف السابع أو التاسع أو أي صف K2أو   K1أو  K0ألول مرة كطالب 
 آخر. 

 

من أجل  عملون جاهدين الطالب ي تعاملون معمشاركون أن العديد من موظفي مدارس بوسطن العامة الذين يأكد 
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ومستدامة ثقافيًا مع الطالب، وهذا يضعف قدرة المنطقة على تلبية احتياجات الطالب العاطفية   حقيقيةتكوين عالقات 
بين عدد المتخصصين في مجال الصحة السلوكية في المدرسة  دائمة  أثناء الوباء. باإلضافة إلى ذلك، هناك فجوة 

في تطبيق الممارسات المستندة إلى الصدمات   متذبذبة ، إلى جانب قدرة  ودرجة الصدمة التي يتعرض لها طالبنا
 والممارسات اإلصالحية على نطاق أوسع في مجتمعات مدرستنا. 

 

 استراتيجيات تخفيف محتملة 
 
 

وارد  لعقلية المحتملة للعديد من طالبنا، يجب على مدارس بوسطن العامة توجيه جميع المللتخفيف من أزمة الصحة ا 
 : هذا األزمات عند الحاجة. يمكن أن يشمل  أوقات  االتصال والتدخل فيإدامة  البشرية الممكنة نحو بناء و

 أثناء اإلغالق لتوظيف المزيد من موظفي الصحة السلوكية.   اليفوفورات في التك ة● تخصيص أي

وطلب منح  مدارس بوسطن العامة من ة لتوسيع خدمات الصحة النفسية من خالل تمويل جريئ● حملة 
 تبرعات وشراكات. و

بهدف تنمية قدرتهم على بناء عالقات مع الطالب،  للموظفين الذين يتعاملون مع الطالب  تطوير مهني  ● 
على مؤشرات الصدمات، وإجراء اإلحاالت عند الحاجة. يمكن لبعض الموظفين العاملين في  والتعرف 

 المدرسة ممن لديهم معرفة أو نقاط قوة معينة في هذا المجال توفير تدريب األقران.

حة العقلية والممارسات  لتعلم االجتماعي العاطفي للبالغين والطالب والصبخصوص اتطوير مهني ثمة  ● 
 ويجب أن تستمر.  يجري تنفيذه حالي اً،حية الصاإل 

وسط  تحية والصال● يمكن أن يؤدي انخفاض القضايا التأديبية إلى خلق فرصة لتوسيع الممارسات اإل 
 المسار الصحيح.  عن خارجالوغيرها من االستجابات البديلة للسلوك  

باستهالل مشوق   الحصص دء  لدعم الصحة العاطفية، مثل بختصرة  دمج أنشطة بسيطة ومعلمين ● يمكن للم

 دقائق.  5تمرين يقظة لمدة بأو 

 

أن  ،  لمدة عشرة أيامرس افي افتتاح المد أثناء التأخير المتوقع على وجه الخصوص و، على مدارس بوسطن العامة
زلية" افتراضية لبناء  "زيارات من ېالقيام  رس على  افي قدرة المعلمين وغيرهم من الموظفين العاملين في المد تنظر 

  تباعدالمحافظة على ال مع زيارات شخصية  كونعالقات والتعرف على احتياجات الطالب واألسر ) يمكن أن ت
تدريب على  قديم ت 1647. يمكن لموظفي المشاركة والشركاء مثل باتفاق متبادل( على أساس طوعي االجتماعي و

في  درسة و / أو مكتب متعلمي اللغة اإلنجليزية تقديم دعم في المعاملي يمكن لموظفين كما أفضل الممارسات، 
 المعلمين. وآلباء افتراضية لمع تقدم العام الدراسي، يمكن أيًضا تنظيم اجتماعات  والترجمة الفورية. 

 

  اإلرشادغرف يجب أن تفكر المدارس المتوسطة والثانوية في أفضل طريقة لالستفادة من قاعات الدراسة أو 
المجدولة بانتظام كفرصة لبناء العالقات، والتعلم االجتماعي العاطفي، واليقظة، والوقاية من اإلدمان والتعافي،  

. يمكن للتعليم المبكر والمدارس  عافيتهم طالب ووالمهارات التي تعزز الصحة العاطفية للاضيع وغيرها من المو
تجارب مماثلة مناسبة للعمر لطالبها. تعتبر هذه األنواع من الهياكل أكثر أهمية للطالب الذين   تأسيس االبتدائية  

 مدرسة معينة ألول مرة. لتحقون بي
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األنشطة الالصفية واألنشطة  على المدارس استكشاف أفضل الممارسات وتجريبها ودراستها ومشاركتها فيما يتعلق ب
. على سبيل المثال، يمكن أن يستمر  عليماالجتماعية عن بُعد لتعزيز العالقات بين البالغين واألقران خارج نطاق الت

، أو يمكن إقامة رقصة مرافقة أو إنتاج مسرحي.  Technology Goes Homeعقد نادي المناظرات أو برامج 
المستمر  غالق  اإل بشكل خاص لطالب المدارس اإلعدادية والثانوية أثناء تعد مجموعات تقارب الطالب حيوية  

ودوائر  انية والجنسوتحالفات الجندر  ينواآلسيوي يينلسود والالتينلة للتحالفات  رسة، مثل االجتماعات المنتظمالمدل
 Boston Student أخرى. يمكن لبرامج مدارس بوسطن العامة مثل المجلس االستشاري للطالب في بوسطن

Advisory Council  10فتيات  10فتيان /  10أو Boys/10 Girls   العمل مع المنظمات الشريكة لالبتكار
في المشاركة المدنية وإرشاد األقران والتعليم والفنون    يالمدرساليوم  جنبًا إلى جنب مع معلمينا لتقديم برامج بعد 

 قضايا رئيسية. على مستوى المدينة بشأن  ية طالبتماعات ، بما في ذلك اجالكثير وغير ذلك

 

،  صالتطريقة أخرى لرفع الروح المعنوية وتعزيز ال نطقةوالمدرسة والم الصفوفتعتبر االحتفاالت على مستوى 
وتتوسع  يجب أن تستمر كما الثقافية، واالعتراف بإنجازات الطالب. شاهدة المناسبات مواهب الطالب، وم عرض و

 . حية لآلباء واألطفال فرص المشاركة في أنشطة 

 

على تكوين "حاضنات": اتفاقيات لتناوب   األسرهناك استراتيجية تخفيف أخرى محتملة تتمثل في أن تشجع المنطقة 
مركز المجتمع.   غرفة صفمثل  عامبانتظام في مكان الترتيب لهم ليجتمعوا  أو   األسرالشباب بين منازل عدد من 

ير، إال أنه يجب  ل كبالصحية بشك  العدالةة دون زيادة  ن هذه االستراتيجية لديها القدرة على مواجهة العزلأ  بينما نرى
. يجب أن تنظر المنطقة في إصدار  equity lens اتفاقيات تباعد اجتماعي واضحة وعدسة العدالةموجب تنفيذها ب
 . حاضنات حول أفضل الممارسات لتشكيل  تعليمات 

 

 

 العالقات 
 

 ( زيادة مشاركة األسرة 1)
 

 مخاوف 

 

أثناء إغالق المنطقة، سعت مدارس بوسطن العامة جاهدة للحفاظ على مشاركة األسر من خالل االتصال الشخصي  
تم الوصول إليها بشكل منتظم أو ال يتم الوصول  ال يالتي   األسروالتواصل اإللكتروني. ال تزال هناك مخاوف بشأن 

عمل الطويلة وغير ذلك من الضغوطات، والحاجة  السكن وساعات المكان إليها على اإلطالق بسبب عدم استقرار 

 )انظر قسم االتصال أدناه(.  سرةاالتصال، بما في ذلك اللغة المفضلة لأل  بيانات إلى تحديث 

 

 

 استراتيجيات تخفيف محتملة 
 

خاصة أثناء التعلم عن بُعد. بالشراكة مع قادة أولياء  وبتعد مشاركة األسرة عنصًرا رئيسيًا في نجاح الطالب، 
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أفضل الممارسات على مستوى  األمور، يجب على موظفي مشاركة المنطقة االستمرار في تحديد ونشر وتنفيذ  
للتواصل والزيارات المنزلية االفتراضية واجتماعات  وعلى المستويين الوطني والعالمي مدارس بوسطن العامة 

 على مستوى المدرسة والمنطقة )انظر قسم االتصال أدناه( . أولياء األمور 

 

في قسم  شمولة للمخاوف واالستراتيجيات المتعلقة ببناء العالقات الم  مستفيض  بحث يرجى مالحظة أن هناك أيًضا 
 الصحة العاطفية أعاله. 

 

 ( الحاجة إلى شراكات مستهدفة وموسعة3)
 

 مخاوف 

 

إلى تنمية الشراكات   ، أصبحت الحاجة منطقةالموارد البشرية في ال زاف ، واستنCOVIDمع استمرار تأثيرات 
 مع الطالب ذوي االحتياجات األعلى أكثر إلحاًحا من أي وقت مضى.  اوتركيز عمله

 

 

 استراتيجيات تخفيف محتملة 
 

وسائل اإلعالم  للشركات ويكون موجًها   وبصوت عال  لشراكات جديدة وموسعة ا واسعً  نداءً يجب أن تطلق المقاطعة 
النقاط   تبرعاتتلبية االحتياجات غير الملباة. تعتبر  من أجل والمنظمات غير الربحية والدينية والمطبوعة  مسموعةال

ة إلى ذلك، على مدارس  ية الطالب أمًرا حيويًا. باإلضافلعاف واألساسيات األخرى للتعليم و (hotspots)الساخنة  
إليجاد طرق جديدة إلشراك المتطوعين، مثل المعلمين   Boston Caresبوسطن العامة أن تشارك منظمات مثل 

 طالبنا.   لصالحالمتقاعدين الذين يمكنهم تقديم وقتهم ومهاراتهم 

 

 

 التواصل 
 

 

 األسرتواصل المستمر مع الطالب و ال ( ضمان 1)
 

 مخاوف 

 

تواصل ، حيث وسعت نطاق ال األسرتقدًما كبيًرا في التواصل مع في السنوات األخيرة حققت مدارس بوسطن العامة 
،  على أية حاللتشمل المزيد من رسائل البريد اإللكتروني العادية والمكالمات اآللية والرسائل النصية بشكل خاص. 

مكان  عدم استقرار لمجموعة من األسباب، بما في ذلك  حاجة هذه األساليب أقل موثوقية بالنسبة لألسر األكثر تبقى 
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في بعض تصال المحدثة أو الدقيقة. ونقص بيانات اال السكن وساعات العمل الطويلة وغير ذلك من الضغوطات، 
تجدهم  بلغة أخرى غير اإلنجليزية، لذلك يريدون التواص    مأنهيبينوا  ل  تاحة الفرص الم  األسراألحيان، لم تنتهز 

مشاركة  في متحفظة بشكل خاص  التي ال تحمل وثائق األسر. قد تكون  االستفادة منهاال يمكنهم  تيتلقون اتصاال 
 معلومات االتصال الخاصة بهم. 

 

تحسين. على سبيل المثال، من الناحية المثالية،  لمدرسة والمنطقة مع الطالب إلى كما يحتاج التواصل على مستوى ا 
وقادة المدارس وغيرهم قادرين على إرسال رسائل نصية إلى الطالب كمجموعة،   الصفوفيجب أن يكون معلمو 

  يمتلكون هذه القدرة حاليًا. كنهم ال ول

 

في حين أن بيانات  األسر والطالب يتضمن استطالعات الرأي. واصل مع الخاصة فيما يتعلق بالت مخاوفأحد ال
والطالب ووجهات نظرهم، فإن استطالعات االشتراك ال تمثل   األسراالستطالع هي جزء أساسي من فهم تجارب 

  متعلميأو اآلسيويين أو المشردين أو  يناألشخاص ذوي االحتياجات العالية، مثل السود أو الالتيني على نحو ثابت 

 عاقات. اإل   ذويللغة اإلنجليزية، أو أولئك ا

 

 استراتيجيات تخفيف محتملة 
 

 

االتصال الخاصة بهم واللغة المفضلة لهم    بياناتيسمح للوالدين واألوصياء بتحديث  تصميمه يجري حالي ا نظام ثمة 
ضمان   ى. يجب تجنيد المدارس للمساعدة في علنه ونشره في أقرب وقت ممكناالنتهاء م من القرربسهولة أكبر، و

   التعلم عن بعد.  رغم ظروفتحديث المعلومات 

 

الخط الساخن لألسر، والتأكد من أن جميع المدارس لديها القدرة على   استغالل يجب أن يستمر المكتب المركزي في  
كيفية االستفادة من القدرة  وأنهم يعرفون  األسروالمنصات األخرى للتواصل مع  School Messengerاستخدام 

باء بتوجيهات حول استخدام  اآل زود أن تكما أن على المدارس المركزية لترجمة االتصاالت على مستوى المدرسة. 

 البيوت المفتوحة. في أنشطة  هذه المنصات أثناء الزيارات المنزلية االفتراضية أو 

 

خيارات على مستوى  الن عستكشاف المزيد امل، يجب اوعأحد الفي حين أن خصوصية معلومات الطالب هي 
اقترح  ووالمدرسة والمنطقة التعليمية إلرسال رسائل نصية إلى الطالب الذين لديهم هواتف محمولة.  الصف

، مثل "نقاط  إضافة منصة للتواصل ثنائي االتجاه بلغات متعددة إمكانية المشاركون أن تستكشف المنطقة أيًضا 

 حديث". 

 

 

 التعلم والتعليم 

 

 الوصول للجميع التكنولوجيا و ( ضمان 1)
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 مخاوف 

 

ساخنة  لى نقاط عصلت ح، وChromebook كرومبوك جهاز 20,000شراء  بينما طلبت المنطقة على الفور
، ال تزال هناك  األسرعلى  WiFi، وبذلت جهوًدا متواصلة لتوزيع األجهزة وشبكات تم التبرع بها  )واي فاي(

واجهوا  أنهم ، أو  WiFiفجوات في الفرص. ال يزال يتعين على بعض الطالب الحصول على جهاز أو شبكة 
. تواجه  Cleverأو  Google Classroomأو   Zoomفي صيانة أو استخدام منصات معينة مثل  صعوبات

جعل هذه المنصات تعمل من أجل التعليم  لالمدارس ثنائية اللغة وبرامج متعلمي اللغة اإلنجليزية تحديات إضافية  
 ثنائي اللغة، وقد ال يكون لدى الطالب ذوي االحتياجات الخاصة البرامج أو األجهزة المساعدة التي يحتاجونها. 

 

أن بعض  حقيقة ، باإلضافة إلى (broadband)خدمة النطاق العريض ال تُعادل  (hotspots)النقاط الساخنة 
  Chromebook. قد ال تتمتع أجهزة المنازلالطالب ليس لديهم طابعات أو ورق أو أدوات كتابة أو لوازم فنية في 

 الالزمة لبعض مشروعات المدارس الثانوية.  قدرةبكل ال

 

التي قد   التي ال تحمل وثائق  األسرإضافية أمام التكنولوجيا والوصول إليها، مثل   عوائق األسرقد تواجه بعض 
يكونون غير   تخشى طلب الموارد، أو الطالب الذين يعانون من إعاقات معينة أو من األعمار األصغر الذين قد 

ذين  الضاء في أسر تم العديد من األعضاء عأبعض الطالب  قد يكون  ، والطالب المشردين. مرتاحين للتكنولوجيا
صعوبة في العثور على مكان هادئ للتركيز على   ، وقد يواجه بعض الشبابفي استخدام جهاز واحد يتشاركون 

 العمل المدرسي عن بُعد. 

 

الطالب، من المهم مالحظة أن    تعاملون معليسوا معلمين ولكنهم يهم الذين   مدارس بوسطن العامةبالنسبة لموظفي 
واي  ، وال شبكة مدارس بوسطن العامةبعض الموظفين ليس لديهم أجهزة كمبيوتر محمولة شخصية أو صادرة من 

 موثوقة في المنزل. هذا عائق أمام االستفادة الكاملة من جميع العاملين لدعم الطالب واألسر.  فاي

 

 استراتيجيات تخفيف محتملة 
 

واي فاي  إلى الجهاز وإلى شبكة %  100بنسبة وصول تحقيق يجب أن تبذل المنطقة التعليمية قصارى جهدها ل 
أي تدريب مطلوب للطالب وأولياء األمور / األوصياء   يتضمنهذا   عن بُعد.تعلم نموذج ال  لجميع الطالب فور فتح

معدلة حسب الحاجة للطالب  أجهزة مساعدة أو برامج و / أو  ، وتوفير ٪ 100والموظفين لضمان الوصول بنسبة 

 ذوي اإلعاقة ومتعلمي اللغة اإلنجليزية والمشاركين في تعليم ثنائي اللغة . 

 

حاجتهم إلى حضور  خصوص ب  سرالتصال بجميع األ التي تنص على االمقترحة في هذا التقرير  إذا كانت التوصية 
الطالب إلى التكنولوجيا.  مدى حصول طفلهم )أطفالهم( إلى المدرسة في الموقع، فيجب أن تحدد هذه المكالمات أيًضا 

تحويل  ٪، فيجب 100في الميزانية لتمويل التكنولوجيا المطلوبة للوصول بنسبة  نقص إذا كانت المنطقة تعاني من 

 لميزانية لضمان ذلك الوصول. األخرى ل بنود الف في  يلاالتكفي وفورات الالجهات المانحة أو المنح أو 
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أثناء   حي مختلفة، أو تدريب المنصات القد يحتاج بعض الطالب واألسر إلى مقاطع فيديو تعليمية لتعلم كيفية استخدام 
مفتوحة. يجب أن يكون الدعم الفني متاًحا بسهولة لجميع أعضاء   بيوت، أو زيارات منزلية افتراضية أو دروسال

مساعدة أو الدردشة الحية أو الموظفين المعينين  خط الل ، سواء من خءً اسوم نهاًرا  مدارس بوسطن العامةمجتمع 
في المدرسة الذين لديهم الوقت والمهارات لتقديم المساعدة المتاحة بسهولة. يمكن  جوالين أو العلى وظائف معينة  

ساخنة )واي فاي(  لهؤالء الموظفين أيًضا مراقبة ومعالجة المواقف التي يحتاج فيها الطالب إلى أجهزة أو نقاط  
 جديدة. 

 

أخرى، مثل  يجب توفير إمدادات   يف.، ستحتاج المنطقة إلى خطة لتوزيع الكتب هذا الخرولوجياباإلضافة إلى التكن
أموال للمدارس بناًء  ، مثل تخصيص ، وسماعات الرأس بشكل عادل للطالب حسب الحاجةأشيرالورق، وأقالم الت

. وبالمثل، يجب وضع معيار للموظفين لتزويدهم بأجهزة كمبيوتر  Opportunit Index على مؤشر الفرص 
 وظائفهم. ف اوصوفقًا أل  واي فايمحمولة وشبكة 

 

 

 الجديدة  عليم( ضمان جودة عالية ألشكال الت2)
 

 مخاوف 

 

عداد  الطالب مجموعة واسعة من المهارات إل  تعاملون معوغيرهم من الموظفين الذين ي داريون يمتلك المعلمون واإل 
الذين   المعلمون االفتراضية. قد يواجه  صفوفدروس فعالة عبر اإلنترنت وبناء عالقات هادفة مع الطالب في ال

مواضيع  أنشطة عملية مثل أو الذين يعتمدون عادةً على  ليوم كامل  ا معلمين منفردين في صفوفهمغالبًا ما يكونو
الطالب. اعتماًدا على عمر كل طالب،   نتباه ا للحفاظ علىالكيمياء أو الفن أو التعليم المهني، تحديات إضافية 

للشباب  طابقة من القدرات الم  نطاق عريض ، وعوامل أخرى، هناك ، واحتياجات التعلموالوصول إلى التكنولوجيا 
 فيه.  خوض على المعلمين ال، وهو ما ينبغي في التعلم عن بعدنخراط لال

 

فقد  ب ثقافيًا وتفاعليًا وجذابًا، يتج سم عبر اإلنترنت معندما ال يتمتع المعلمون بخبرة واسعة أو تدريب في تقديم تعلي
الطالب الذين   حديد من فقدان التعلم ويصبحون منعزلين. قد يكون من الصعب ت  ايفقد الطالب االهتمام ويعانو

الصوت، فإن ذلك يعيق   وا يحتاجون إلى دعم أكاديمي إضافي. إذا قام الطالب بإيقاف تشغيل الفيديو و / أو كتم
 مشاركتهم وفهمهم للمادة.  درجةة مراقب

 

 

 استراتيجيات تخفيف محتملة 
  

بداية العام الدراسي. ستكون  في رس اتتوقع المنطقة وجود وقت إضافي للتطوير المهني للموظفين العاملين في المد
أفضل الممارسات داخل وعبر المدارس    وقياسهذه فرصة ال تقدر بثمن لتعميق المهارات، وتحديد ومشاركة 
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،  1، والممارسات المستدامة ثقافيًا ولغويًا معرفي االدراسية. يجب أن تركز هذه المناقشات على المهام المتطلبة   وادوالم
مجتمع مع الطالب.  فعالة وبناء عالقة إقامة الطالب ذوي االحتياجات التعليمية الخاصة ومراعاة الفوارق لصالح  و

من األساليب للعمل   وتشكيلةالعمر معلومات حول الطول المثالي للدروس ،  حسب  الخاص   تصميميجب أن تتضمن ال
بالغون  هناك أشخاص خاصة عندما ال يكون وبالمشاريع )القائم على العمل المستقل و و ةالصغيرمع المجموعات  

تقدم في الربيع   كانت للمساعدة(. يجب أن يزيد عدد ساعات التدريس في اليوم عن تلك التي  موجودين في المنزل
البالغين والطالب من مختلف الفئات    كل يوم لكالات األجهزة شاشوقت  الالماضي، مع عدم تجاوز قدر معقول من 

 وأنماط التعلم. العمرية 

 

بعد   عن  التعليم  فعالية  لزيادة  األفكار  من  الممتازة  القائمة  هذه  إلى  الرجوع  أيًضا   maximizing theيرجى 
effectiveness of remote instruction 28اتج عن المجموعات الفرعية خالل اجتماع قادة المدارس في  الن  

 . 2020يوليو 

 

ما يضمن معرفة كل طالب  ب، قيد االستخداممنصة التي هي يجب أن تتضمن خطط الدروس تعليمات واضحة في ال
آلباء واألوصياء على  الرئيسية. من الناحية المثالية، يجب أيًضا تعريف ا سمات بكيفية الوصول إلى جميع ال

،  الواجبات المطلوبة وإكمال هذه الواجباتوالوصول إلى معلومات حول  أطفالهم تمكينهم من دعم  ل التكنولوجيا 
 وغيرها من المؤشرات على مشاركتهم وتقدمهم. 

 

مع معلمي فصل الخريف للطالب لمشاركة المعلومات حول  يجب أن يجد معلمو البرنامج الصيفي طرقًا للتواصل
، يجب على المعلمين االستمرار في  هذا الخريفعن بُعد نموذج ب رساالمد   تفتحالتعلم في "الربع الخامس". عندما  

،  تطلباتإعطاء الطالب توقعات واضحة، وإيجاد طرق لرصد وتقييم تقدمهم دون زيادة االختبارات عالية الم
هذا  . يمكن أن يشمل التعليم في غرفة الصف لاتكمسالموارد المتاحة ال حشد جميع مع المكتب المركزي، ل وبالتعاون

شركاء حاليين وجدد. سيستفيد بعض الطالب من دروس الزمالء أو    وكذلكرس بطرق جديدة، انشر موظفين في المد
،  عن بُعدعليم أثناء التبدوام جزئي.  عن بُعد سيستفيد آخرون من التوجيه والتدريب الداخلي و. اءالموظفين أو الشرك

 . له  كل شكل من أشكال الدعم وتوجيهه إلى طالبنا األكثر احتياًجا السعي للحصول علىيجب  

 

 مشروع  الق دروس الطهي، أو إط لأو  روبوتاتعمل على ، مثل توصيل المواد للعن بُعدنموذج االبتكار ممكن في 
Campus Without Walls.  المتزامن   التعليم غير المتزامن للمستوى األول والتعليم  تجارب  ينتج عنقد

  رياديللمستويين الثاني والثالث طرق تدريس أكثر فعالية. يمكن أن يقدم برنامج   الفردي وللمجموعات الصيرة
وثيقة  صلة ذات ، أو دقة، أو موضوعات فيأو دورات اختيارية بعد المدرسة  دورات خاصة على مستوى المنطقة، 

جدولة إبداعية،  تجربة  ، فقد ترغب المدارس في  ما بعدهإلى  و 2021عد إلى ربيع امتد التعلم عن بُ إذا .  غير معتادة

 أقل لفترة أطول كل يوم.  مساقات مثل تقديم 

 

أثناء دوامهم في  هم منطقة التعليمية كان أفضل من أدامعلمون أن أداء بعض الطالب أثناء إغالق الأفاد أولياء أمور و
أن نعود    عدالنجاح بوالنظر في كيفية تكرار هذا  لتقييم السببهناك فرص أمام المدارس  رس. في هذه الحاالت، االمد

يكون  في المدرسة، مثل التنمر، أو  اتالمختلط أو الشخصي. قد يكون هؤالء الطالب قد تعرضوا لصدم  علمإلى الت
، استفاد  التعلم. باإلضافة إلى ذلكفي بقلق اجتماعي أو اختالفات  لها عالقة لديهم عوائق أخرى أمام النجاح الشخصي  

 
 Socialهذا الصيف وأكاديمية العدالة االجتماعية  عن بُعد  Exam School Initiativeذكر أحد المشاركين أن المناهج المستخدمة في مبادرة مدرسة االمتحان   1

Justice Academy أسفرت عن مراجعات حماسية من الموظفين والطالب. 

https://docs.google.com/document/d/1dQ2qSwXSjKuIrSnwm8gtPZovDuHiKpIkz3AYoRe-abM/edit
https://docs.google.com/document/d/1dQ2qSwXSjKuIrSnwm8gtPZovDuHiKpIkz3AYoRe-abM/edit


 

49 

تعليم بديل من فرص التعلم الجديدة غير المتزامنة أثناء التوفيق بين مسؤوليات العمل  ن في برامج والطالب المسجل
 بعد الجائحة.  نسخه وتحقيقه ورعاية األطفال؛ هذا، أيًضا ، يجب 

 

 ( زيادة الحضور والمشاركة 3)
 

 مخاوف 

 

;hk  الطالب أنفسهم هؤالء بعض ويعاني من صعوبة في الحضور أثناء التعلم الشخصي؛ يعانونبعض الطالب -  
كون تدني  أن ي توقع. من الم بيئة التعلم عن بُعدوسيواجهون صعوبة في الحضور في  - وبعض الطالب الجدد 

الطالب إلى مزيد من الدعم العاطفي باإلضافة   حاجة تعلم، وقد يكون مؤشًرا على بفقدان  معدالت الحضور مرتبًطا 
 إلى الدعم األكاديمي. 

 

 استراتيجيات تخفيف محتملة 
 

إلى مراجعة مؤشرات اإلنذار المبكر لضمان قدرة المدارس على تحديد الطالب المعرضين  عن بُعد نموذج يدعو 
العدالة  المستديرة حول   ة ائدالمتبر اجتماعات لخطر التسرب االفتراضي )أو الفعلي( وأفضل الممارسات للتدخل. تع

ب وتحديد الطالب الذين قد يحتاجون إلى أنواع مختلفة من التدخالت على مستوى  الطال  دوامأداة ممتازة لمراقبة 
معلومات حول  الحضور لجمع   ومسؤول يقوم بهامتباعدة اجتماعيًا  ، بما في ذلك زيارات منزلية المدرسة أو المنطقة

 احتياجات الطالب واألسرة. 

 

 إعطاء العالمات ( معالجة قضايا 4)
 

 مخاوف 

 

إعطاء  ، يجب على المنطقة إلقاء نظرة جديدة على كيفية  21-2020 التعلم عن بُعد للعام الدراسيفي نموذج 
معاقبة الطالب المتأثرين بشدة بالوباء. من ناحية أخرى،  تتم ن إنه ألمر غير عادل ألطالب. من ناحية، عالمات ل

ربيع جزئيًا ألنهم اعتقدوا أنه لن تكون هناك عقوبة  أفاد معلمون أن بعض الطالب فقدوا االهتمام بالمدرسة هذا ال

 . ةالتاليوف إلى الصف ترفيعوفي ال  شهاداتهمعلى 

 

 استراتيجيات تخفيف محتملة 
 

 

خبرة في التقييم والفهم  الذين يتمتعون بوالمكتب المركزي   رس االمد  ن العاملين فيموظفياليجب على مجموعة من 

 لهذا العام الدراسي.  للعالماتالعميق لآلثار المتباينة للوباء وضع سياسة  

 



 

50 

 ات رس االمتحانامدفي ( معالجة طلبات القبول 5)
 

 مخاوف 

 

ات الطالب، وقد يمنع إجراء اختبار القبول الشخصي، فقد أثيرت مخاوف  عالمقد أثر على  COVIDنظًرا ألن 
 22-2021. العام الدراسي  قد يشكل معايير قبول عادلة يتم تطبيقها للقبول فيجدية بشأن ما 

 

 استراتيجيات تخفيف محتملة 
 

خارجيين القتراح عملية قبول منقحة في  داخليين و أشخاًصا معنيينكاسيليوس فريق عمل يضم العام عين المشرف 

 عد. التعلم عن بُ نموذج  خاص إذا قامت المنطقة بتنفيذ   على نحو سياق اإلغالق. ستكون سياسة القبول مهمة 

 

 ( اإلشراف على األطفال الصغار6)
 

 مخاوف 

 

،  مدارس بوسطن العامة ، والعديد من موظفي أو أكثر  اواحدً  طفاًل التي تم   مدارس بوسطن العامة أسرالعديد من تقوم 
ألطفال من جميع األعمار اعتماًدا ى العاإلشراف القيام بفي قدرتها على  سرأطفال صغار. تختلف األ بتربية يقومون 

يشكل  ، وساعات عمل الوالدين واألوصياء. المقيمين في الجوارعلى عدد البالغين في األسرة، والبالغين الموثوق بهم 
الطالب مسؤولية  بع حمل  أطفال صغار. قد يتالتي تكافح من أجل اإلشراف على  على األسرأكبر التعلم عن بعد عبئًا  

 التعليم.  حصولهم علىما يعيق أو حتى يمنع ، وهو رعاية األطفال الصغار

 

 استراتيجيات تخفيف محتملة 
 

حيث من المتوقع أن يقوم    مختلطفي حين أنه من المحتمل أن تصبح هذه المشكلة أكثر إلحاًحا في ظل النموذج ال
مع  أن تعمل على المنطقة   تعين، يعن بُعدنموذج ، حتى في ظل الموقع  بالحور إلىالمعلمون واألشقاء األكبر سنًا 

يمكن أن توفر   رعاية األطفال. خيارات لالمنظمات الشريكة أو لفتح عدد محدود جًدا من المباني المدرسية لتوفير 
، مثل صاالت األلعاب الرياضية أو المراكز المجتمعية، اإلشراف والطعام للطالب  عيتطبق التباعد االجتمامواقع 
هذه  وقد تتطابق إشراف عليهم في المنزل. توفر التعليم عن بُعد، ال سيما طالبنا الصغار الذين ال يحورهم أثناء 

 . طعام المواقع مع مواقع توزيع ال

 

 تأثيرات على وضع الوظائف ( 7)
 

 مخاوف 
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مراقبي  ، مثل مدارس بوسطن العامةبعض فئات موظفي  ائفوظعن بُعد إلى فقدان  علم بمرور الوقت، قد يؤدي الت
هم ومجتمعاتهم ،  على أسرالغداء. سيكون لهذا آثار سلبية على مجموعات العمل الحيوية هذه، و مراقبي الحافالت و
المختلط    بدء التعليم يبقون متوفرين عنداعتماًدا على عدد األشخاص الذين   فيما بعد مختلط ال  فتح النموذجوقد يؤخر 

 الكامل. التعليم الشخصي بأو 

 

موظفي  عد، مثل عن بُ  التعليم   بيئاتفي حاالت أخرى، قد تكون مجموعات عمل معينة غير مستغلة بشكل كاف  في 

 . رياضية لعاب الاأل النقل و

 

 تخفيف ت  استراتيجيا
 

مدارس بوسطن  التسكين بوظيفة لدى والمساعدة في قت كاف وله بإخطار وجيه  يجب تأي موظف يجب تسريحه 
  بشكل كامل بعد دراسة مستوفية . يجب إعادة توزيع مجموعات الوظائف غير المستغلة  في وظيفة أخرى أو   العامة

على  فواحتياجات المنطقة األكثر إلحاًحا.  هممدة التعلم عن بُعد بما يتفق مع عقودهم ومهارات لطواإلى مهام أخرى 
الخط  اتصاالت األسر على استخدام موظفي خدمة عمالء النقل بشكل جيد للرد على هذا الصيف  سبيل المثال، تم 

 . الساخن

 

لبعض العروض التقديمية أو    صفوفمتطابقة من الجمع بين  موادقد يتمكن المعلمون الذين يقومون بتدريس 
. على المدى  الصفما يتيح لهم قضاء المزيد من الوقت مع األفراد والمجموعات الصغيرة خارج وقت ، التقييمات

قد يكون   الكامل. وبالمثل،ب، قد تجد المدارس أن الجدولة اإلبداعية مثل هذا مفيدة حتى أثناء التدريس الشخصي  بعيدال
  ما قد يكون عليه الوضع عند م Zoomهني على مستوى المنطقة أعلى باستخدام حضور جلسات التطوير الم

 . Bolling Buildingإلى مبنى نتقال مطالبة الموظفين من جميع أنحاء المدينة باال 

 

 المرافق   حسين( ت8)
 

 مخاوف 

 

التهوية السيئة  جيًدا، بما في ذلك أمر معروف على المدى الطويل  مدارس بوسطن العامة إن عدم كفاية مباني 

 والحمامات ومختبرات العلوم. 

 

 استراتيجيات تخفيف محتملة 
 

 

 تعطل التعلم. إلى  عادة  تؤدي في المرافق ة غير عادية لبدء وإكمال مشاريع عد فرصم عن بُ قد يوفر التعل
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  اعتبارات عملية أخرى
 

، فهناك بعض االعتبارات العملية المتعلقة  2020من مارس حتى يونيو  طبيقهتم ت تعلم عن بُعد  نموذج النظًرا ألن 
في  للمنطقة   عن بُعدنموذج أن   إلى التأكد من  مدارس بوسطن العامة يتعين على ، سعلى أية حالبهذا النموذج. 

أن  و وقت التدريس،الخاصة بالجديدة   DESE إدارة التعليم االبتدائي والثانوي   يتوافق مع متطلبات 2020خريف 
 وغيرها من المستلزمات الضرورية للطالب في بداية العام الدراسي. فعلية ضع خطة لتوزيع الكتب ال ت

 

 خالصة وخطوات تالية 
 

القرار في المنطقة فيما يتعلق بإعادة   اتخاذ التوصيات، بشكل فعال في عملية  بهذا، بدًءا  عدالة يجب دمج تحليل ال
خطط إعادة  نب  ا الرجوع إلى هذه الوثيقة إلى جنطقة  اتخاذ القرار األولي ، يجب على قادة المدارس والم عد الفتح. ب
العمل التفصيلي األولي    مع بدء 2020أغسطس  14إلى إدارة التعليم االبتدائي والثانوي في  ت دمقُ تي الفتح ال 

عدالة  رائد في ضمان إجراء تحليالت القيام بدور ولى قسم العدالة واالستراتيجية والفرص والتنوع . سيتارهستمراو
لنتائج المرجوة للتعليم والعمليات،  بالنسبة ل  ما شخصي وتقييمهال، ومراقبة تنفيذ النموذج عن بُعد و / أو  مستمرة

واألسر والموظفين والشركاء والمجتمعات  ب للطالتحسينات مستمرة في كل جانب من جوانب خدمتنا تحديد وتنفيذ و
 ينتهي الوباء.   إلى أن هم والشراكة مع

 

كل من يتعلم ويعمل في   عافيةبما فعلناه لحماية ه المرحلة هذ فيفي نهاية المطاف، سيُقاس تأثير أفعالنا الجماعية 
فرصة إلعادة تصور وإعادة إنشاء ما  ه الهذغل مدارس بوسطن العامة، وكل من يعهد بأطفالهم إلينا، وما إذا كنا نست

ومدينة متجذرة في  نطقة الصف الثاني عشر، كمجتمع محبوب وكم حتى كن في التعليم من رياض األطفال هو مم

 . عدالةمبادئ ال
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