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BOSTON PUBLIC SCHOOLS

.I،مرحًبا بك

.IIمراجعة الرسوم والعضویة

.IIIمناقشة الخطوات التالیة

.IVالتعلیقات العامة

.Vنھایة الندوة

جدول األعمال



BOSTON PUBLIC SCHOOLS

بناًء على العمل الذي بدأتھ مجموعة عمل معاییر القبول في مدارس االختبار التابعة للمشرف، یجب على 
فرقة العمل المعنیة بالقبول في مدارس االختبار التابعة للجنة Boston School Committee وضع 

مجموعة من التوصیات لسیاسة القبول في مدارس االختبار التابعة لـ  Boston Public Schools. تتمثل 
النتیجة المرجوة في توسیع مجموعة المتقدمین، وإنشاء عملیة قبول من شأنھا دعم تسجیل الطالب في كل 

مدرسة من مدارس االختبار بحیث یتم الحفاظ على الدقة وتعكس ھیئة الطالب بشكل أفضل من حیث التنوع 
العرقي، واالجتماعي، واالقتصادي والجغرافي لكافة الطالب (من مرحلة الروضة إلى الصف الثاني عشر) 

في مدینة بوسطن. یجب أن تنظر فرقة العمل حول استخدام تقییم رابطة تقییم الشمال الغربي الجدید 
وعوامل أخرى، واالستفادة التعلیمیة من المراجعة الكاملة لتنفیذ معاییر القبول للعام الدراسي 2022-2021 

، باإلضافة إلى مراجعة شاملة للممارسات في المناطق األخرى.

 یجب تقدیم التوصیة بحلول 26 مایو 2021.

میثاق فریق العمل



BOSTON PUBLIC SCHOOLS

ابدأ في الوقت المحدد وانتھى في الوقت المحدد.•

خلق مساحة آمنة للحوار الصادق والقوي.•

التحلي بالمرونة، واالنفتاح والمشاركة بفعالیة.•

استمع، لفھم وجھات النظر األخرى.•

حافظ على المشاركة باحترام تجاه كافة المشاركین.•

مراقبة وقت البرنامج - تأكد من حصول كافة األعضاء الذین یرغبون في الحصول على فرصة •
للتحدث للقیام بذلك.

تحدث واحًدا تلو اآلخر - امتنع عن مقاطعة اآلخرین.•

سیتم مشاركة البیانات والمواد المقدمة بعد االجتماع ما لم یكن ذلك مطلوًبا مسبًقا•

مشروع اتفاقیات العمل



BOSTON PUBLIC SCHOOLS

الجدول الزمني لمجموعة العمل المقبلة

فبرایر

 اجتماع فریق عمل مدرسة 
االختبار

 مارس

 جلسات استماع مجتمعیة

 نظرة عامة على جھود تنفیذ 
السیاسة لمدة عام واحد

مراجعة معاییر القبول في 
المناطق األخرى

أبریل

 صیاغة معاییر وآلیات القبول

مراجعة بیانات المحاكاة لمعاییر 
وآلیات القبول

مشروع التوصیات

 جلسة استماع مجتمعیة

 عرض لجنة المدرسة
مایو / یونیو

قدم توصیات سیاسة فریق العمل 
إلى لجنة المدرسة

مایو

قم بمراجعة وتقدیم مالحظات 
حول المسودة األولى لمعاییر 
القبول المكتوبة والتوصیات 

األخرى

 وضع اللمسات األخیرة على 
التوصیات

 التقدیم للجنة المدرسة.



BOSTON PUBLIC SCHOOLS

معدل الحضور والمدة والتشكیالت
مرة واحدة أسبوعیا من شھر مارس إلى شھر أبریل ومرتین أسبوعًیا في مایو•
ال تقل مدة الجلسات عن 90 دقیقة•
قم بتضمین التعلیقات العامة في كل اجتماع، مع عقد جلستي استماع مجتمعیة، •

باإلضافة إلى التواصل مع الجھات المعنیة

جدولة االجتماعات


