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(BPS)عليميةالتاإلدارةستستثمرالمجتمع،خدمةإلىالهادفةاإلستراتيجيةالخطةإلىاستناًدا
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.Iمقدمة

الترحيب بقائد المدرسة-أ
دور اجتماعات اإلنصاف المدرسية-ب

المقدمات والقواعد والعمليات واالتفاقيات-ج
هي أساس عملنا ( BPS)الخطة اإلستراتيجية لإلدارة التعليمية -د

الخطوات التالية-4المناقشة-3مقدمة-1 مسئوليتنا-2



الترحيب
المدرسيةاإلنصافاجتماعدور
اإلغاثةتمويلحولاألقلعلىواحدإنصافاجتماعالمدارسجميعسُتعقد2021يونيو-مايو➔

.الفيدرالي
لتعليميةااإلدارةمستوى علىالتخيلوإعادةوالتعافيللعودةوالعادلةالمنصفةالسبلتحديد:الغرض◆

.المدرسةومستوى 
:المرجوةالنتائج◆

تثماراالسسيدعملكيففهمأحدث)عنبمعلوماتالمدرسيةالخطةتزويدفياالستمرارأوبدء●
.2021خريففيالُمتوقعالتمويلوصولعند(المدارسالجديدالفيدرالي

الفيدرالياإلغاثةتمويلطلبعن(DESE)والثانوي االبتدائيالتعليملدائرةمعلوماتتقديم●
.التعليميةباإلدارةالخاص

الوقتكذلفيسنعرف)الثانياإلنصافاجتماعالفترةهذهفيستنعقد2021سبتمبر-أغسطس➔
.(التاليةالخطواتوسنتخذالمنحةعلىللحصولطلبنانتيجة



مقدمات
واالتفاقياتوالقواعدوالعمليةالمقدمات

(عددهمحسبحولهمالتجولأوالمشاركينمعالدردشةاستخدم:اقتراح)المقدمات●
مشاركةةللمشاركمعرفتهاعليهميجبالتيالمعلوماتعلىاألفرادجميعحصولمنأوالا سنتأكد:اقتراح)العملية●

(استماعجلسةفيالمناقشةبابسنفتحثمكاملة،
(بعد؟ماذا--اتباعهاالمُقَترحالقواعد)القواعد●

االجتماعاحضر1.

عباراتكفي"أنا"المتكلمضميرواستخدمالخاصة،خبرتكمنتحدث2.

ينجحون األطفالجميعرؤيةفييرغبون طيبون وأناسالنية،حسنيجميًعانحن:النيةحسنبافتراضابدأ3.

"أناثم،1،2،3"إستراتيجيةاتبع4.

المريحةغيرالمواقففيهدوءكعلىحافظ5.

النقاشينتهيولمشيءكلتعرفولماألولاالجتماعانتهىإذابأسال6.

لتفهماستمع-واهتمامبعنايةاستمع7.
لإلدارةجيةاإلستراتيالخطةفيالعملونظريةوالرؤيةوالمهمةالقيمانظر:التعليميةاإلدارةمستوى علىاالتفاقيات●

(التاليةالصفحة)التعليمية



*(BPS)اتفاقياتنا المشتركة في الخطة اإلستراتيجية لإلدارة التعليمية 

2019خريف -التي انعقدت في مايويوم لالستماع للمجتمع100جولة مديرة اإلدارة التعليمية الـ ُمشتقة من *



مسئوليتنا-2
أعوام3مليون دوالر على مدار 400تمويل فيدرالي بقيمة -أ

حواجز حماية لإلدارة التعليمية ينبغي عليك معرفتها4-ب
4و3إبداء التعليقات والمالحظات على حاجزي الحماية لإلدارة التعليمية : طلب-ج

.بدء مناقشة اجتماع اإلنصاف المدرسي-د

الخطوات التالية-4المناقشة-3مقدمة-1 مسئوليتنا-2



مليون دوالر400
م اإلدارة التعليمية طلًبا للحصول على حوالي  مليون دوالر من قانون المساعدات واإلغاثة واألمن 400ُتقد ِّ

وصندوق اإلغاثة في حاالت الطوارئ للمدارس االبتدائية ( CARES)االقتصادي لمواجهة فيروس كورونا 
.على مدار األعوام الثالثة المقبلة( ESSER)والثانوية 

وصف تمويل اإلغاثة الفيدرالي



المجتمعاتمشاركةضمان
المدرسية

واماألعمدارعلىوالتأقلموالتدبرالتخطيط
الثالثة

ابتداًء من العام األول االستدامةتخطيط  ها ربط خطط المدارس واإلدارة التعليمية ببعض
صريًحا إلحداث تغيير مؤثرربطاا

نحن نخطط لتوفير التمويل على مدار ثالثة أعوام



1الحمايةحاجز
التعليميةالعامةبوسطنمدارسإدارةإرشادات
أساسناهي(BPS)التعليميةلإلدارةاإلستراتيجيةالخطة●
والخدماتُبعدعنالتعلممثلالمخصصةوالتعافيالعودةلتكاليف%●

التعويضية
لالبتكار%●
والتأثيراإلنصافوزيادةللمساءلة%●
الحاليةاالحتياجات(BPS)التعليميةلإلدارةالتحتيةالبنيةدعملضمان%●

الواليةوإرشاداتالفيدراليةاإلرشادات

(إلخالصيفية،المدرسة)التعافيعلىإنفاقهايجب20%●
العقليةالصحةعلىإنفاقهايجبدوالر10,000منأكثر●
ولكناألكاديمي،والتعافيالعودةالرأسماليةاالستثماراتتدعمأنيجب●

ضروريةالمسبقةالموافقة
الدفعفيأوالتنفيذيينالموظفينرواتبدفعفياألموالاستخداميمكنال●

الجمعيات/للنقابات
األبوابضمنالُمصنَّفةاألنشطةفياالستثماريمكننا●

الرابع/الثالث/الثاني/األول

2الحمايةحاجز



%X:التعليميةاإلدارةمستوى علىمركزيااالُموزَّعةاإلستراتيجيةاالستثمارات●
السنويةربعالمتابعةوستضمن.التخيلوإعادةوالتعافيالعودةتنفيذمرحلةفي(BPS)التعليميةلإلدارةاإلستراتيجيةالخطةأهدافعلىالمخصصاتتوزيعسيعتمد
.والشفافيةوالتأثيرالتنفيذ

%X:المدرسيةبالخطةالمرتبطةاالستثمارات●
صافاإلنلقاءاتيشملبماالمدرسيالمجتمعومشاركةالجودة،عاليةالمدرسيةالخططوستحددهامعينة،صيغعلىالمدارسفيالمباشرةاالستثماراتستعتمد

.للطالباألخرى الدعمأشكالوتوفيراألكاديمياإلنصافتحقيقلضمانتعاونيةموازنةإعدادوعمليةالمدرسية،

%X:والمدرسياإلقليمياالبتكاراستثمارات●
.ارساتالممتلكنطاقوتوسيعأدلة،إلىتستندموثوقةبطرق الطالبودعمالتعليم"تخيلإعادة"تدعمالتيوالممارساتالممارساتأفضلتكراراالبتكارسيعزز

%X:المجتمعيةالشراكةاستثمارات●
.تطورهميرعون ذينالوالبالغينالشبابلصالحللرعايةبيئينظامتوفيرأجلمنواألسرةالطالبتخدمالتيالمجتمعيةالنهجوالمدرسيةاإلقليميةالشراكةمنحستعزز

اُيحسَّ )3حاجز الحماية  المخصصات(: ن الحقا



مسارات عالية الجودة 

من الطفولة إلى الوظيفة

اإلدماج
لزائدةالبيئات األقل تقييًدا ا

التعلم المتعدد اللغات
ممارسات مبتكرة لمتعلمي

(ELL)اللغة اإلنجليزية 

الوصول العادل
للفرص واإلثراء

المجتمع
االستثمار في األطفال واألسر

البيئات المدرسية
وما خطة اإلدارة التعليمية لبناء المدارس

بعدها

الجوهر القوي 

4حاجز الحماية 
ا) ن الحقا (:  ُيحسًّ

مجاالت التركيز
دعم الطالب للنجاح داخل الفصل 

المدرسي والمدرسة وخارجهما

إعداد محتوى عالي الجودة للمناهج 
الدراسية من أجل دعم التميز في مواد 

وم ومواد القراءة والكتابة والرياضيات والعل
التدريس والتعلم األخرى 

، الذين توفير المعلمين والقادة والموظفين
لقدرات يعبرون عن تنوع طالبنا ويملكون ا

والمعرفة واألدوات لدعم جميع الطالب



الخطوات التالية-4المناقشة-3مقدمة-1 مسئوليتنا-2

المناقشة-4



للمناقشةأسئلة

والتيمعلومات،بالالمدرسيةواالستثماراتالخطةلتزويدمراجعتهاعلينايجبالتي،البياناتهيما1.
ومنصفة؟فعالةقراراتالتخاذبعد،نراجعهالم

خطتنا؟إعدادناأثناءبمعلوماتلإلفادةضروريةوآرائهالغرفةفيحاضًراليسَمن2.

اإلنجاز؟مستوياتأعلىوبلوغوالتفوق النجاحبفرصةطالبناجميعيحظىحتىالتعافييمكنناكيف3.

أيمنأفضلخدمةالطالبجميعلخدمةواألسرالطالبدعمفينهجناتخيلإعادةيمكنناكيف4.
مضى؟وقت
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الخطوات التالية-4



التاليةالخطوات
علىواحدآخرإنصافاجتماعالمدارسجميعتعقد2021سبتمبر-أغسطس

والتخطيطالفيدرالياإلغاثةتمويلحولاألقل
عم،"النهائية"المدرسيةالخطةعلىوالمالحظاتالتعليقاتتلقي:الغرض●

.(ESSER)صندوق تكلفتهاسيتحملالتيالجديدةالفرصمناالستفادة

افيالتعدعمفيالتمويلباستخدامالمدارسطلباتصقل:المرجوةالنتائج●
نالذيوالموظفينواألسرالطالبدعميمكنناكيفتخيلوإعادةالمنصف،
.أفضلدعماايخدمونهم

bostonpublicschools.org/FederalReliefFunds21:التاليالرابطعبرالمستجداتأحدثعلىاطَّلع

https://www.bostonpublicschools.org/federalrelieffunds21


الخطوات التالية على مستوى اإلدارة التعليمية
https://www.bostonpublicschools.org/Page/8648:التاليالرابطعلىالمتوفرةالمحادثةفيإليناانضم●

https://www.bostonpublicschools.org/Page/8648

