اجتماعات اإلنصاف المدرسية:
تخطيط تمويل اإلغاثة الفيدرالية
االجتماع األول (مايو-يونيو )2021

العودة

|

التعافي

|

إعادة التخيل

استنادا إلى الخطة اإلستراتيجية الهادفة إلى خدمة المجتمع ،ستستثمر اإلدارة التعليمية ()BPS
ً
جيدا والتعافي بقوة
أموال اإلغاثة الفيدرالية المدفوعة دفعة واحدة من صندوق ( )ESSERللعودة ً
وإعادة تخيل ما هو ممكن لطالبنا.

 -1مقدمة

 -3المناقشة

 -2مسئوليتنا

 -4الخطوات التالية

جدول األعمال
 .Iترحيب ومقدمة ( 10دقيقة)
 .Iمسئوليتنا ( 10دقائق)
/

 .Iمناقشة ( 35دقيقة لالجتماع المنعقد لمدة ساعة واحدة ،و 65دقيقة لالجتماع المنعقد لمدة ساعة ونصف)
 .Iالخطوات التالية (جدول أعمال اجتماعات اإلنصاف المدرسية ونموذج التعليقات والمالحظات)

 -1مقدمة

 -2مسئوليتنا

 -3المناقشة

 .Iمقدمة
أ -الترحيب بقائد المدرسة
ب -دور اجتماعات اإلنصاف المدرسية
ج -المقدمات والقواعد والعمليات واالتفاقيات
د -الخطة اإلستراتيجية لإلدارة التعليمية ( )BPSهي أساس عملنا

 -4الخطوات التالية

الترحيب
دور اجتماع اإلنصاف المدرسية

ستعقد جميع المدارس اجتماع إنصاف واحد على األقل حول تمويل اإلغاثة
➔ مايو  -يونيو ُ 2021
الفيدرالي.
◆ الغرض :تحديد السبل المنصفة والعادلة للعودة والتعافي وإعادة التخيل على مستوى اإلدارة التعليمية
ومستوى المدرسة.
◆ النتائج المرجوة:
● بدء أو االستمرار في تزويد الخطة المدرسية بمعلومات عن (أحدث فهم لكيف سيدعم االستثمار
المتوقع في خريف .2021
الفيدرالي الجديد المدارس) عند وصول التمويل ُ
● تقديم معلومات لدائرة التعليم االبتدائي والثانوي ( )DESEعن طلب تمويل اإلغاثة الفيدرالي
الخاص باإلدارة التعليمية.

➔ أغسطس  -سبتمبر  2021ستنعقد في هذه الفترة اجتماع اإلنصاف الثاني (سنعرف في ذلك الوقت
نتيجة طلبنا للحصول على المنحة وسنتخذ الخطوات التالية).

مقدمات
المقدمات والعملية والقواعد واالتفاقيات
● المقدمات (اقتراح :استخدم الدردشة مع المشاركين أو التجول حولهم حسب عددهم)
● العملية (اقتراح :سنتأكد أوالا من حصول جميع األفراد على المعلومات التي يجب عليهم معرفتها للمشاركة مشاركة

كاملة ،ثم سنفتح باب المناقشة في جلسة استماع)
● القواعد (القواعد المُقتَرح اتباعها  --ماذا بعد؟)
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

احضر االجتماع
تحدث من خبرتك الخاصة ،واستخدم ضمير المتكلم "أنا" في عباراتك
جميعا حسني النية ،وأناس طيبون يرغبون في رؤية جميع األطفال ينجحون
ابدأ بافتراض حسن النية :نحن
ً
اتبع إستراتيجية " ،3 ،2 ،1ثم أنا"
حافظ على هدوءك في المواقف غير المريحة
ال بأس إذا انتهى االجتماع األول ولم تعرف كل شيء ولم ينتهي النقاش
استمع بعناية واهتمام  -استمع لتفهم

● االتفاقيات على مستوى اإلدارة التعليمية :انظر القيم والمهمة والرؤية ونظرية العمل في الخطة اإلستراتيجية لإلدارة
التعليمية (الصفحة التالية)

اتفاقياتنا المشتركة في الخطة اإلستراتيجية لإلدارة التعليمية (*)BPS

* ُمشتقة من جولة مديرة اإلدارة التعليمية الـ  100يوم لالستماع للمجتمع التي انعقدت في مايو-خريف 2019

 -1مقدمة

 -2مسئوليتنا

 -3المناقشة

 -2مسئوليتنا
أ -تمويل فيدرالي بقيمة  400مليون دوالر على مدار  3أعوام
ب 4 -حواجز حماية لإلدارة التعليمية ينبغي عليك معرفتها
ج -طلب :إبداء التعليقات والمالحظات على حاجزي الحماية لإلدارة التعليمية  3و4
د -بدء مناقشة اجتماع اإلنصاف المدرسي.

 -4الخطوات التالية

وصف تمويل اإلغاثة الفيدرالي

 400مليون دوالر
ِّ
طلبا للحصول على حوالي  400مليون دوالر من قانون المساعدات واإلغاثة واألمن
تُقدم اإلدارة التعليمية ً
االقتصادي لمواجهة فيروس كورونا ( )CARESوصندوق اإلغاثة في حاالت الطوارئ للمدارس االبتدائية
والثانوية ( )ESSERعلى مدار األعوام الثالثة المقبلة.

نحن نخطط لتوفير التمويل على مدار ثالثة أعوام
ربط خطط المدارس واإلدارة التعليمية ببعضها
يحا إلحداث تغيير مؤثر
رب ا
طا صر ً

ضمان مشاركة المجتمعات
المدرسية

ابتداء من العام األول
تخطيط االستدامة
ً

التخطيط والتدبر والتأقلم على مدار األعوام
الثالثة

حاجز الحماية 1

إرشادات إدارة مدارس بوسطن العامة التعليمية

●
●
●
●
●

الخطة اإلستراتيجية لإلدارة التعليمية ( )BPSهي أساسنا
 %لتكاليف العودة والتعافي المخصصة مثل التعلم عن ُبعد والخدمات
التعويضية
 %لالبتكار
 %للمساءلة وزيادة اإلنصاف والتأثير
 %لضمان دعم البنية التحتية لإلدارة التعليمية ( )BPSاالحتياجات الحالية

حاجز الحماية 2

اإلرشادات الفيدرالية وإرشادات الوالية
●
●
●
●
●

 %20يجب إنفاقها على التعافي (المدرسة الصيفية ،إلخ)
أكثر من  10,000دوالر يجب إنفاقها على الصحة العقلية
يجب أن تدعم االستثمارات الرأسمالية العودة والتعافي األكاديمي ،ولكن
الموافقة المسبقة ضرورية
ال يمكن استخدام األموال في دفع رواتب الموظفين التنفيذيين أو في الدفع
للنقابات/الجمعيات
الم َّ
األبواب
ضمن
صنفة
األنشطة
في
االستثمار
يمكننا
ُ
األول/الثاني/الثالث/الرابع

الحقا) :المخصصات
حاجز الحماية ُ( 3ي َّ
حسن ا
●

الم َّ
مركزيا على مستوى اإلدارة التعليمية%X :
وزعة
ا
االستثمارات اإلستراتيجية ُ

●

االستثمارات المرتبطة بالخطة المدرسية%X :

●

استثمارات االبتكار اإلقليمي والمدرسي%X :

●

استثمارات الشراكة المجتمعية%X :

سيعتمد توزيع المخصصات على أهداف الخطة اإلستراتيجية لإلدارة التعليمية ( )BPSفي مرحلة تنفيذ العودة والتعافي وإعادة التخيل .وستضمن المتابعة ربع السنوية
التنفيذ والتأثير والشفافية.
ستعتمد االستثمارات المباشرة في المدارس على صيغ معينة ،وستحددها الخطط المدرسية عالية الجودة ،ومشاركة المجتمع المدرسي بما يشمل لقاءات اإلنصاف
المدرسية ،وعملية إعداد موازنة تعاونية لضمان تحقيق اإلنصاف األكاديمي وتوفير أشكال الدعم األخرى للطالب.

سيعزز االبتكار تكرار أفضل الممارسات والممارسات التي تدعم "إعادة تخيل" التعليم ودعم الطالب بطرق موثوقة تستند إلى أدلة ،وتوسيع نطاق تلك الممارسات.
ستعزز منح الشراكة اإلقليمية والمدرسية النهج المجتمعية التي تخدم الطالب واألسرة من أجل توفير نظام بيئي للرعاية لصالح الشباب والبالغين الذين يرعون تطورهم.

مسارات عالية الجودة

الوصول العادل

دعم الطالب للنجاح داخل الفصل
المدرسي والمدرسة وخارجهما

للفرص واإلثراء

اإلدماج

تقييدا الزائدة
البيئات األقل ً

المجتمع

من الطفولة إلى الوظيفة

الجوهر القوي

االستثمار في األطفال واألسر
إعداد محتوى عالي الجودة للمناهج
الدراسية من أجل دعم التميز في مواد
القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم ومواد
التدريس والتعلم األخرى

حاجز الحماية 4
الحقا):
(ُي ًّ
حسن ا
مجاالت التركيز

التعلم المتعدد اللغات
ممارسات مبتكرة لمتعلمي
اللغة اإلنجليزية ()ELL

البيئات المدرسية

خطة اإلدارة التعليمية لبناء المدارس وما
بعدها

توفير المعلمين والقادة والموظفين ،الذين
يعبرون عن تنوع طالبنا ويملكون القدرات
والمعرفة واألدوات لدعم جميع الطالب

 -1مقدمة

 -3المناقشة

 -2مسئوليتنا

 -4المناقشة

 -4الخطوات التالية

أسئلة للمناقشة
 .1ما هي البيانات ،التي يجب علينا مراجعتها لتزويد الخطة واالستثمارات المدرسية بالمعلومات ،والتي
لم نراجعها بعد ،التخاذ ق اررات فعالة ومنصفة؟
حاضر في الغرفة وآرائه ضرورية لإلفادة بمعلومات أثناء إعدادنا خطتنا؟
ًا
َ .2من ليس
 .3كيف يمكننا التعافي حتى يحظى جميع طالبنا بفرصة النجاح والتفوق وبلوغ أعلى مستويات اإلنجاز؟
 .4كيف يمكننا إعادة تخيل نهجنا في دعم الطالب واألسر لخدمة جميع الطالب خدمة أفضل من أي
وقت مضى؟

 -1مقدمة

 -2مسئوليتنا

 -4الخطوات التالية

 -3المناقشة

 -4الخطوات التالية

الخطوات التالية
أغسطس  -سبتمبر  2021تعقد جميع المدارس اجتماع إنصاف آخر واحد على
األقل حول تمويل اإلغاثة الفيدرالي والتخطيط
●

الغرض :تلقي التعليقات والمالحظات على الخطة المدرسية "النهائية" ،مع
االستفادة من الفرص الجديدة التي سيتحمل تكلفتها صندوق (.)ESSER

●

النتائج المرجوة :صقل طلبات المدارس باستخدام التمويل في دعم التعافي
المنصف ،وإعادة تخيل كيف يمكننا دعم الطالب واألسر والموظفين الذين
دعما أفضل.
يخدمونهم ا

َّ
اطلع على أحدث المستجدات عبر الرابط التالي21bostonpublicschools.org/FederalReliefFunds :

الخطوات التالية على مستوى اإلدارة التعليمية
●

انضم إلينا في المحادثة المتوفرة على الرابط التالي8648https://www.bostonpublicschools.org/Page/ :

