
ممارسات المشاركة األمثل:
اكتم صوت المیكروفون عندما ال تتحدث●

استخدم مربع الدردشة (الموجود في ●
الجزء السفلي األوسط من الشاشة) لكتابة 

تعلیقاتك وإرسالھا

● Raise" استخدم خاصیة رفع الیدین
Hand" للمشاركة في المناقشة (انقر على 
زر المشاركة "participant"   ثم انقر 
على اسمك   ثم انقر على زر رفع الیدین 

("Raise Hand"

إعادة فتح المدارس التابعة لإلدارة 
التعلیمیة

جلسة استماع 
د. بریندا باسیلیوس، مدیرة اإلدارة التعلیمیة



     ھدفنا:

   توفیر مساحة یتعلم فیھا الطالب التعلم بطرق ووسائل مرحة - 
أكادیمیًا واجتماعیًا وعاطفیًا





إعادة فتح المدارس 
التابعة لإلدارة 

التعلیمیة

4 إدارة مدارس بوسطن العامة التعلیمیة

القیم األساسیة التي توجھ خططنا

تعزیز اإلنصاف ●
حمایة الصحة العامة ●
دعم المجتمع ●
االرتقاء بمستوى جودة تعلم الطالب●
دعم أولیاء األمور العاملین ●
 حصر قدرات الموظفین ●

مسودة: لمناقشة السیاسات، ألغراض توضیحیة فقط



القرارات المستنیرة المستندة إلى المعرفة والعلوم
الممارسات التي أوصت لجنة (BPHC) بتنفیذھا: 

یجب على جمیع الطالب التباعد بین بعضھم البعض مسافة 6 أقدام ▫
وارتداء األقنعة

یجب على جمیع المعلمین والموظفین التباعد بینھم وبین الطالب ▫
مسافة  6 أقدام وارتداء األقنعة

زیادة بروتوكوالت التعقیم والتنظیف المتوافقة مع المبادئ التوجیھیة ▫
للصحة العامة (التطھیر والتعقیم باستخدام "أجھزة رش المبیدات"؛ 

والتنظیف المستمر للمناطق كثیرة اللمس) 
أن یبلغ عدد األفراد في الفصل الواحد 10-12 فرًدا حسب حجم ▫

الغرفة
تقدیم وجبة اإلفطار/ الغداء في الفصول▫

معدل حاالت اإلصابة المؤكدة لفیروس كوفید-19 (لكل 100,000 شخص) في آخر 7 أیام
من إعداد نظام الخدمات الطبیة الطارئة (EMS) للمنطقة

بماذا تخبرنا البیانات: 
ال تشھد والیة ماساتشوستس زیادة في معدالت اإلصابة مثل ●

العدید من الوالیات األخرى
تراقب لجنة الصحة العامة بمدینة بوسطن (BPHC) الوضع ●

عن كثب:
عدد حاالت اإلصابة الجدیدة○
مدى سھولة إجراء االختبار○
قدرات النظم على رعایة الجمھور العام رعایة آمنة○

ترتكز جھود اإلدارة التعلیمیة على العلوم وإرشادات الصحة ●
العامة



المشاركة المجتمعیة

لجنة المدارس | لوكونتو، رئیس اللجنة | أولیفر دافیال، نائب رئیس اللجنة | فریق عمل متعلمي اللغة اإلنجلیزیة (ELL) | فریق عمل سد الفجوات في الفرص واإلنجازات(OAG) + قادة المدارس + شركاء اتحاد المعلمین | الحراس | اتحاد 
المعلمین بمدینة بوسطن (BTU) | سائقو ومراقبو الحافالت | النقابة | عمال الكافتیریا | مراقبو الغداء | التخطیط / الھندسة | المسئولون اإلداریون | الشرطة المدرسیة | أمناء المخازن | جمعیة بوسطن للمسئولین اإلداریین والمشرفین بالمدارس 
(BASAS) + مؤسسة "بوسطن كومباكت" + لجنة الصحة العامة بمدنیة بوسطن (BPHC) + أسر اإلدارة التعلیمیة + المجلس االستشاري للطالب بمدینة بوسطن (BSAC) + إرشادات الوالیة واإلرشادات الفیدرالیة | مركز مكافحة 
األمراض والوقایة منھا (CDC) | إدارة التعلیم االبتدائي والثانوي (DESE) | وزارة التعلیم (USDOE) | إدارة السالمة والصحة المھنیة (OSHA) | المجلس االستشاري ألولیاء أمور طالب التعلیم الخاص (SPEDPAC) + مجلس أولیاء 

األمور بالمدینة (CPC) + اللجنة االستشاریة لمتعلمي اللغة اإلنجلیزیة (DELAC) + المسئولون المنتخبون + مدینة بوسطن + اجتماعات اإلنصاف + الشركاء

لجنة المدارس

د. بریندا كاسیلیوس، مدیرة اإلدارة التعلیمیة

الشئون األكادیمیة
(أندریا زایاس)
كریستین دالي

صحة الطالب
(كوري ھاریس) 

كیلي ھونغ
سوزان سالتر-بینیت

بریان ماركیز
أندریا أمادور

الخدمات الغذائیة
(سام دیبینا) 
لورا بینافیدیز

النقل
(سام دى بینا)

دیل ستانیسالوس
أنجیال تشانغ

المرافق
(سام دیبینا)

تیریزا نیف-ویبستر
بیھ جیھ بریسكینیس
بوب ھارینجتون
بریان ماكلولین
جیمي راكانیللي

رأس المال البشري
(آل تایلور)
ستیفن تشین

جیریمیا حسون

المشاركة
(مونیكا روبرتس) 

میریام أورتیز
دیفون مكارلي

مارغریت فارمر

التواصل
(جوناثان بالومبو)
كزافییز أندروز 

اإلنصاف (تشارلز جراند سوني) بیكي شوستر

الشؤون المالیة (نیت كودر) دیفید بلوم

الشراكات واأللعاب 
األولیمبیة

(مونیكا روبرتس)
مارغریت فارمر 

أفیري إسدایل

مسارات 
العمل

المشاركة المجتمعیة

الفریق الرئیسي لمكافحة الفیروس باإلدارة التعلیمیة

السیدة/ تامي بوست، كبیرة المستشارین
السیدة/ ماجي ریدل، مدیرة المشروعات االستراتیجیة

السیدة/ دانا إینجل، المساعدة الخاصة

التكنولوجیا
(مارك راسین) 
سولیمار كروزادو

المجموعات االستشاریة

مسودة: لمناقشة السیاسات، وألغراض توضیحیة فقط



نتائج استطالع آراء أسر اإلدارة التعلیمیة على إعادة فتح المدارس

البیانات التي ننظر فیھا: 
 لقطة من بیانات استطالع آراء األسر 

23% 40% 28%

*تتغیر األرقام باستمرار حیث یزداد عدد المشاركین (آخر تحدیث للبیانات: 13 یولیو 2020)

9%

مسودة: لمناقشة السیاسات، وألغراض توضیحیة فقط

عدد المشاركین 
 9,751
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خطوات مجموعة أدوات تخطیط اإلنصاف 
إدارة مدارس بوسطن العامة التعلیمیة

تلتزم اإلدارة التعلیمیة بتحقیق اإلنصاف. نحن نسعى إلى فھم كیف تؤثر القرارات 
على الطالب واألسر فھًما واضًحا، وإلى اتخاذ قرارات ال تھمش طالبنا األكثر 

 تھمیًشا. 

تحدید النتائج والمخرجات المرجوة1.

جمع البیانات2.

اشتراك أصحاب المصلحة3.

استراتیجیات تحقیق اإلنصاف العرقي4.

خطة التنفیذ5.

المساءلة والتواصل6.

15
 عدد اجتماعات المشاركة
المجتمعیة حتى تاریخھ

أكثر من 1,100
أصحاب مصلحة

 مشاركون

+10,000
استطالع رأي مكتمل



آخر مستجدات خطط إعادة فتح المدارس التابعة لإلدارة التعلیمیة في الخریف المقبل

الشئون األكادیمیة  نعمل على إجراء تحسینات في نظام التعلم الھجین ونظام التعلم عن 
بعد

معدات الحمایة الشخصیة (PPE): نعمل على تجھیز المشتریات، وجاري تقدیم العدید 
من الطلبات

الشؤون المالیة: لدینا نظام تتبع خاص لطلبات فیروس كوفید-19 یھدف إلى اعتماد 
الطلبات المالیة في أسرع وقت ممكن لعدم التأخر في لجدول الزمني للمشتریات 

[مسافة؟]

رأس المال البشري/ شؤون العمال: نستعد للتفاوض والمساومة مع شركاء النقابات 

النقل: الموعد النھائي إلعداد مسارات الحافالت المدرسیة الصفراء یقترب بسرعة 

مسودة: لمناقشة السیاسات، ألغراض توضیحیة فقط



آخر مستجدات خطط إعادة فتح المدارس التابعة لإلدارة التعلیمیة في الخریف المقبل

المرافق: 
إتمام تحلیل أحجام الفصول + الممرات على مستوى المدارس●
تحدیث بروتوكوالت التنظیف والتطھیر●
تحدید مستلزمات التنظیف والتطھیر وتكلفتھا ووضعھا على قائمة انتظار الطلبات●
تم االنتھاء من تخطیط جمیع الفتات الجدران والالفتات اإلرشادیة على األرضیات وجاري ●

تركیبھا وتشغیلھا

3 أقدام 6 أقدام

مسودة: لمناقشة السیاسات، وألغراض توضیحیة فقط



األسر كشركاء:    أكمل المھام في قائمة الفحص الصحي❏
  تناول وجبة اإلفطار ❏
  اغسل یدیك❏
  اجلب معك قناعك❏
  اجلب معك مواد التعلم الخاصة بك❏
  قم بإعداد وجبة الغداء واجلبھا معك (اختیاري)❏

11 إدارة مدارس بوسطن العامة التعلیمیة

قائمة إجراءات السالمة قبل مغادرة المنزل 
نحو المدرسة



في المدرسة: السالمة والعملیات

إجراءات روتینیة وبروتوكوالت جدیدة للسلوكیات واالنتقاالت وجمع الطالب مع بعضھم ❏
تذكیرات التباعد االجتماعي❏
إرشادات لمعدالت حركة الطالب في الممرات واألروقة❏
تطبیق قواعد التباعد االجتماعي على الخزانات وتنظیفھا وتعقیمھا❏
وضع فواصل مصنوعة من زجاج "بلكسیجالس" للمساعدة في تطبیق التباعد❏
تقدیم وجبات الطعام داخل الفصول❏



الوصول إلى معدات الحمایة الشخصیة ➔
(PPE)/ مستلزمات التنظیف والتطھیر

الموازنة بین التوقعات األكادیمیة العالیة ➔
وإدراك الصدمة التي تمر بھا األسر/ 

المجتمعات

توقعات ارتداء الطالب األقنعة طوال الیوم ➔
الدراسي

الوقت/ المكان المسموح للطالب فیھ بالوجود ➔
في األماكن الخارجیة/ التحرك والنشاط

الوصول إلى الممرضات والمستشارین ➔
بالمدرسة وموارد الصحة العقلیة

وضع خطط مختلفة للمرحلة الثانویة عن ➔
المرحلة اإلعدادیة (المتوسطة) وعن 

والمستشارین االبتدائیة

إعادة النظر في نظام تھویة المباني وتوزیع ➔
الوجبات والمساحات الخارجیة

توفیر فرص للدخول مع المنظمات المجتمعیة/ ➔
األعمال والشركات في شراكات من أجل إنشاء 

مساحات تعلم إلكترونیة إبداعیة

تنظیف وتطھیر وصیانة الحافالت ➔
المدرسیة

تطبیق قواعد التباعد االجتماعي في ➔
الحافالت المدرسیة ووسائل النقل 

العام

الدخول في شراكة مع ھیئة النقل في ➔
 (MBTA) خلیج ماساتشوستس
وتطبیق تدابیر سالمة لصالح 

الطالب

الصحة والسالمة العملیاتالنقل

الموضوعات الرئیسیة للتعلیقات التي سمعناھا

مسودة: لمناقشة السیاسات، وألغراض توضیحیة فقط



جمع طالب األسرة الواحدة مًعا حتى یتمكن ➔
الطالب الصغار والكبار من ارتیاد المدرسة 
في األیام نفسھا وحتى یستطیع أولیاء 

األمور/ األوصیاء العمل. 

نظام تعلم عن بعد/ ھجین عالي الجودة. ➔

قد ال ترغب األسر في الموافقة على انتقال ➔
أطفالھم إلى الصفوف التالیة بسبب ضیاع 
الوقت/ فقدان التعلم الناجمة عن فیروس 

كوفید-19.

أخذ أعداد الطالب الضعفاء بعین االعتبار ➔
أوالً عند وضع الخطط، حیث ستنطبق 

الخطط المناسبة لھم مع باقي الطالب.

ھل یمكننا وضع جلسات التعلم ➔
الشخصیة على رأس األولویات 
للطالب الذین لدیھم برنامج تربوي 

فردي (IEP)؟

یحتاج العدید من الطالب إلى ➔
الوجود على مقربة من األشخاص 
البالغین للوصول إلى التعلیم. كیف 
ستقوم اإلدارة التعلیمیة بتلبیة ھذه 
االحتیاجات مع مراعاة إجراءات 

التباعد االجتماعي؟

الوصول إلى المعلومات باللغة األم أمر ➔
مھم

نحن حقًا بحاجة إلى المساعدة في ➔
استخدام واستكشاف التكنولوجیا ثنائیة 

اللغة

الشعور بالقلق على الطالب، خاصة ➔
الطالب الجدد الذین یواجھون بالفعل 
صعوبة في االشتراك والتفاعل داخل 
المدرسة والذین أصبحوا اآلن أكثر 

عرضة للنسیان واإلھمال

الجوانب األكادیمیة والتعلم 
والتكنولوجیا  التعلیم الخاصمتعلمو اللغة اإلنجلیزیة

الموضوعات الرئیسیة للتعلیقات التي سمعناھا

مسودة: لمناقشة السیاسات، وألغراض توضیحیة فقط

أھمیة بناء عالقات مع الطالب واألسر➔

وضع توقعات ووسائل للتواصل تتمیز ➔
بالتماسك واالتساق والموضوع وسھولة 

الوصول

الشفافیة والمساءلة باإلدارة التعلیمیة ➔

المشاركة



الموضوعات الرئیسیة للتعلیقات التي سمعناھا

معدات الحمایة الشخصیة (PPE)، وبروتوكوالت ●
التباعد اآلمن، والعقاب على عدم االمتثال 

فقدان التعلم وعدم االنتقال غلى الصف الدراسي التالي●
التعلیم الخاص (SPED)، ال یمكن تقدیم الخدمات ●

المتخصصة عن بعد
حاجة أولیاء األمور إلى العمل●
أولیاء األمور الذین كانوا یواجھون صعوبة في ●

المشاركة وانعدام الثقة في اإلدارة التعلیمیة
الصحة االجتماعیة العاطفیة للطالب والموظفین واألسر●
السالمة داخل الحافالت المدرسیة●

تحسین البنیة التحتیة للتعلم عن بعد مع الوصول باللغة األم ●
للطالب وأولیاء األمور (التدریب)

وضع جدول حضور متماثل للطالب الكبار والصغار في ●
األسرة الواحدة

تحسین التواصل والشفافیة والمساءلة باإلدارة التعلیمیة●
زیادة توظیف الممرضات (المتنقالت) وتوفیر دعم إضافي ●

إلعادة توجیھ الطالب
زیادة فرص التعلم في الفصول الخارجیة، واستكشاف ●

خیارات المواقع اإللكترونیة عبر الشركاء

المخاوف التوصیات

مسودة: لمناقشة السیاسات، وألغراض توضیحیة فقط



تتطلب إدارة التعلم االبتدائي والثانوي (DESE) وضع 3 خطط إلعادة فتح المدارس

نظام التعلم عن بعد
مواصلة العمل بنظام التعلم عن بعد مع 

جمیع الطالب

نظام التعلم الھجین
الجمع بین نظام التعلم عن بعد ونظام 

التعلم الشخصي

نظام التعلم الشخصي 
 التعلم بحضور المعلمین والطالب في 

الفصل مع تطبیق إجراءات جدیدة 
للسالمة



المناقشة
طرق المشاركة: 

الكتابة في الدردشة: نحن نقرأ كل تعلیق ُمقدم عبر الدردشة.1)
المشاركة والقراءة: سوف یقرأ المنسقون األسئلة المقدمة مسبقًا 2)

وسوف ستواصلون مع المشاركین من المجموعات اللغویة. 
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إدارة مدارس بوسطن العامة التعلیمیة



شكًرا لكم! 

إذا كانت لدیكم أسئلة أخرى، یُرجى التواصل مع: 

18

د. بریندا كاسیلیوس، مدیرة اإلدارة التعلیمیة - 
bcassellius@bostonpublicschools.org

إدارة مدارس بوسطن العامة التعلیمیة


