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 في وظهرت طالبنا. وهم أال برمتها، العملية هذه في أهمية األكثر للصوت استجابتنا عن أولوياتنا تعبر

 موضوعات ثالثة الطالب مع والتفاعل المدرسي التقدم وبيانات التركيز ومجموعات االستطالع بيانات

 إلى مسارات وإنشاء العالقات وتعميق بالطالب الصلة وثيقة التعلم تجارب جعل إلى بحاجة ونحن مهمة.

 يوم. كل نخدمهم وممن مهمتنا من قوته مجتمعنا ويستمد وضوًحا. أكثر التطوير وإلى الجامعية المرحلة

 "نيو منطقة وفي "BPS" التعليمية المديرية في الوحيدة اللغة الثنائية العامة الثانوية المدرسة بصفتنا ونحن

 على تحتوي التي والمجتمعات الطالب به يحتذي بلوغه يمكن ما على إيجابًيا مثاالً  نكون إلى نهدف إنجالند"

 ولغوي. وثقافي عرقي تنوع
 

 ميقهاتع علينا يجب مجاالت المصلحة أصحاب مع تفاعلنا لنا كشف قوية نتائج يحقق معقدًا نموذًجا أنشأنا بينما

 عمل إطار بوضع التزامنا عن أولوياتنا تعبر كما .دارسال صفاتل التوضيحية صورتنا أسس باعتبارها

 لتعاملا في مجتمعنا بخبرة ويتميز التنفيذ موضع مهمتنا يضع لإلنصاف ومستديم للعنصرية مناهض ناشيء

 على متعمدًا إستراتيجيًا تركيًزا التركيز إلى مجتمعنا حاجة على الضوء العملية وسلطت الجائحة. مع

 عمل إطار يحدها التي "EL" االستكشافي والتعلم اللغوية الثنائية من الُمستلَهمة الممارسات جوهرنا:

 نؤمن الذي جوهرنا على التركيز إلى العودة العملية وألهمت اإلنصاف. تحقيق إلى يهدف للعنصرية مناهض

 .المدرسية والهياكل الرئيسية والسياسات التدريس ممارسات في رئيسيًا تغييًرا سيُحدث بأنه

 
 مع والمواءمة الموظفين فجاهزية األصول. إلى يستند نهًجا عملنا من األولية المرحلة هذه في اتبعنا وقد

 تحقيق ستضمن التي الرئيسية قوتنا نقاط من 2022-2021 الدراسي للعام المدرسة إدارة مجلس أهداف

 العودة تجاه حماستهم مدى أيًضا نختبر المادية المساحات إلى الطالب عودة ومع التالية. مرحلتنا في النجاح

 المرونة "Innovation School" ابتكار كمدرسة بها نتمتع التي الحريات لنا وتُتيح المدرسة. إلى

 جميعها وهي الموازنة، وإعداد والتوظيف المهني والتطوير الدراسية والمناهج الجداول وضع في الالزمة

 دارسم مديرية في الثانوية المدارس مكتب مع اشتركنا ولقد واستدامته. التغيير تحقيق في األهمية بالغة أمور

 دواوأب للغاية إيجابية ردودًا وتلقينا إياها، وشاركناهم التوضيحية الصورة إعداد في التعليمية العامة بوسطن

 أنحاء مختلف في الثانوية المدارس في التفكير إلعادة الجارية العملية في كنموذج عملنا باستخدام اهتمامهم

 Higher Education Resource" مركز من كل اضطلع وقد ومجتمعنا. طالبنا في استثماراتهم تعميق إلى أدى مما شركائنا مع التفاعل العملية هذه لنا أتاحت وأخيرا، التعليمية. المديرية
Center" ومنظمة "Hyde Square Task Force" آخرين. مصلحة أصحاب مع الناشئة الفرص تطوير في فعال بدور 

 المتوائمة تحوالتال تنفيذ في رئيسي بدور المجتمع في المصلحة أصحاب مع التعاون ويضطلع وشركائنا. نطاقًا األوسع بوسطن ومجتمع والموظفين واألسر الطالب المصلحة أصحاب مصطلح يشمل

 في والمساعدة الرؤية يف واالستثمار العمل لتوجيه جديدة بطرق وشركائنا المجتمعية شبكاتنا رعاية مواصلة علينا يجب أنه أيًضا ونعلم الدراسية. والمناهج التجريبي التعلم في التوضيحية صورتنا مع

 األهداف. تحقيق

 
 فريق ويتولى الحالي. الدراسي العام حتى المستمرة المعلمين قيادة فرق وإنشاء القيادة مهارات تطوير للموظفين المدرسة إلى "Barr Fellowship" منظمة من الُمقدَّم التمويلي الدعم أتاح وقد

 عشر االثني ألشهرا في العمل من التالية المرحلة في الريادة ستتولى التي الجديدة الفرق أو القائمة الفرق من أي لمعرفة تقييًما ونجري الحالي. العمل في الريادة والمهنية الجامعية للمرحلة االستعداد

 التعليمية. القيادة ريقف قيادة تحت وتنفيذه العمل تخطيط في مهمة عناصر المحتوى، وفرق الدراسية الصفوف فرق تشمل التي الحالية، للموظفين التنظيمية الهياكل وستظل المقبلة. عشر األربعة أو

 
 مسار نفسه الوقت وفي مجتمعنا تأسيس إعادة مسار خوض علينا يجب ــ2021 أيلول سبتمبر في المدرسة في الدراسة إلى الكاملة العودة ــنأمل الجائحة من عودتنا ومع تحديات. وجود نتوقع نحن

 وجدنا وإذا حديًا.ت ليست البالغون يُبديها التي المقاومة عميق. بإلحاح الجديدة الجائحة هذه سياق في ونشعر االجتماعية. العاطفية والعافية األكاديمية الشئون على يركز الذي العميق العمل مواصلة
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 وأسرهم طالبنا خدمة إلى ائًماد تدفعه التي بالقوة ويشعر للتنفيذ، جاهز المدرسي مجتمعنا إن للجائحة. القاسية التجربة يتجاوزون بينما أهدافهم تحقيق على قادرون بأنهم شبابنا إقناع في فستكون مقاومة

 مضى. وقت أي منذ األكبر التحدي يمثل سياق في بسرعة التحرك من بدالً  مقصود غرض تحقيق بنية والتحرك اإلبطاء إلى بحاجة ما بطريقة ونحن جيدًا.

 
 توفير وتضمن طالبنا صوت يوجهها ثانوية مرحلة تجربة أعوام 5 فترة مرور بعد ونتخيل رؤيتنا. أساس أيًضا وتمثل المقبلة، عشر األربعة أو عشر االثني األشهر في عملنا الماثلة العمل خطة تمثل

 :دارسال فاتص يغذي الذي نموذجنا في الشاملة الثالثة بالمحركات وثيقًا ارتباًطا مهمتنا وترتبط المجتمعيين. الشركاء مع بالتعاون يُنفَّذ الذي "City as Campus" نموذج في الصلة ذات الخبرات

 ويتعلم نه.بعي وقصد غرض تحقيق إلى يهدف واضح عمل األول المقام في وعملنا االستكشافي. التعلم من الُمستمد العمل وإطار اللغة الثنائي والنهج اإلنصاف ممارسات أجل من العنصرية مناهضة

 ،"Muñiz" مدرسة في دارسال صفات اكتساب على طالب كل ويعمل صلة. وذات حقيقية مجتمعية تجارب في وخارجها أو المدرسة داخل حصص حضور مع واألسبانية اإلنجليزية باللغتين الطالب

د هويته طالب كل ويطور ويتبناها. العليا المثل هذه بالغ شخص كل ويملك  نسبة ادةزي من المستمر دعمنا خالل من وتمكنا التخرج. بعد ما أهدافه تحقيق من تمكنه التي والمعرفة بالمهارات ويُزوَّ

 .%75 إلى المهنية والحياة الجامعية المرحلة في أهدافهم بلوغ على يثابرون الذين الطالب

 
 

 العمل: خطة لتنفيذ لها الدعم توفير نتوقع التي األولية المجاالت التالية القائمة تعرض

 االستكشافي. التعلم شبكة إلى االنضمام وإعادة االستكشافي التعلم على المركز المهني التطوير 

 اإلنصاف. تحقيق أجل من للعنصرية المناهضة الممارسات بشأن الخارجي التيسير المهني/ التطوير 

 اللغوية. الثنائية ممارسات تدقيق 

 نموذج إعداد في اإلرشاد "City as Campus." 

 المجتمع. مع مستدامة شراكات إقامة في اإلرشاد 
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 .2023-2022 الدراسي والعام 2022-2021 الدراسي العام في والعالقات الهوية على تركز التي الطالب مشاركة تعميق :1 األولوية

 التوضيحية الصورة اءإنش أعمال في البيانات وجمع والتأمل التفكير عملية أسفرت والجهود. التركيز بين وانسجاًما ترابًطا ويتطلب تكوينه في معقد نموذج اللغة ثنائية ثانوية مدرسة نموذج المنطقي: المبرر

 صورتنا نفيذت أسس أحد باعتبارها المحركات تلك على التأكيد وإعادة والعالقات الهوية على تركز التي الطالب مشاركة تعميق على تعمل التي الرئيسية المحركات توضيح وهامة: متوقعة غير نتيجة عن

 اإلنصاف. أجل من العنصرية مناهض عمل وإطار اللغوية الثنائية والممارسات االستكشافي التعلم لمهمتنا: الرئيسية المحركات على األولوية هذه تركز التوضيحية.

 
 طالبنا. جميع مشاركة تصور إعادة إلى الحاجة على الضوء الرئيسية التقدم بيانات ونقاط للطالب الحالية السكانية التركيبة تسلط

 األولوية: ذو المجال هذا التالية البيانات وتؤكد

 ينتمي %54 كان( منظمة مدارس إلى منهم %31 "Barr)" منظمة استطالع في الطالب من "YT" ينتمي %39 وكان المدرسة، في مشاركتهم تجاه إيجابيين( منظمة مدارس إلى منهم %37 "Barr)" 

  المدرسة. في عالقاتهم تجاه إيجابيين الطالب من

 منظمة استطالع في الصلة كانت "YT" المدرسة. خارج يساعدهم الفصل في يتعلمونه ما أن على بنعم الطالب من %41 وأجاب رئيسيًا، موضوًعا 

 باستمرار يواجهون الذين الطالب يقول الماضية. الثالثة األعوام في %30 من يقرب ما الدراسية المقررات إلكمال صيفية برامج في والمشاركين التعليمي المسار عن الخارجين طالبنا نسبة وصلت 

 التعليمية. تجربتهم في غرض أي لها ليس أو للمشاركة جاذبة ليست المدرسة إن المدرسة في صعوبات

 90 إلى %85 من الجامعية بالمرحلة يلتحق الذي األسرة في األول الجيل إلى ينتمون الذين الطالب نسبة وتتراوح اقتصاديًا، المحرومين فئة إلى الطالب من %82 ينتمي%. 

 وإطار اللغوية الثنائية الممارسات الثالثة: الرئيسية المحركات من اثنين محركين على 1 األولوية وتركز التوضيحية. صورتنا تنفيذ في محوري بدور األولوية هذه تضطلع التوضيحية: الصورة مع المواءمة

 "بناء فاتناص ترتبط المثال: سبيل على .دارسال صفات الكتساب محورية ونقطة مقدمة المشاركة أن نعتقد ونحن بمهمتنا. واضًحا ارتباًطا األولوية هذه وترتبط اإلنصاف، أجل من العنصرية المناهض العمل

  واألكاديمي. الثقافي إلطارينا كال في الهوية وتنمية الذاتي بالتأمل للعالم المرء نظرة تنمية وتبدأ الحاجة. لهذه نتيجة وتنشأ وعالقاتهم، الطالب هوية تنمية إلى بالحاجة مباشًرا ارتباًطا و"التواصل" الثقافية الكفاءة

 الزمني الجدول النتائج النواتج المصلحة أصحاب الرئيسية األنشطة العمل خطوة

 مشاركة ممارسات تعميق

 على تركز التي الطالب

 والعالقات. الهوية

 

  1 الناتج/النتيجة مع المتوائمة

 مع شراكة عقد "El" "وHale" 

 في التركيز مجاالت لتحديد "BUو"

 الدراسي العام في المهني التطوير

2021-2022. 

 أسبوعيًا المهني للتطوير فعاليات عقد 

 ةالدراسي الصفوف وفرق المحتوى لفرق

 مهني تطوير فعاليات عقد إلى إضافة

 ممارسات على تركز الموظفين لجميع

 ثنائيةال نموذج وتعميق االستكشافي التعلم

 الخروج تذاكر آلية وإنشاء ، اللغوية

 يف الُمحرز التقدم مدى لقياس للموظفين

 األهداف. تحقيق

 لالجتماعات مهني تطوير جداول وضع 

 المشاركة مع تتواءم الفردي وللتدريب

 الُمحدَّدة التركيز مجاالت ومن والهوية،

 والتعليم االستكشافي التعلم يلي: ما

 اإلنصاف أجل من للعنصرية المناهض

 رهايوف التي اللغوية الثنائية والممارسات

 "HALEو" "EL" مثل التيسير شركاء

 "Boston University" وجامعة

 والموظفون الطالب

 والشركاء

 
 

 الصفوف فرق

 وفرق الدراسية

 المحتوى

 
 
 
 
 

 االستعداد فريق

 الجامعية للمرحلة

 المهنية والحياة

 والموظفون

 

 1 الناتج
 الصفوف في المحتوى معلمي جميع مشاركة

 في *موظفين 7و 26 عددهم البالغ الدراسية

 العناصر يدعم الذي المهني، التطوير

 في ،دارسلل التوضيحية لصورتنا المحورية

 جميع تضم التي األسبوعية االجتماعات

 الصف فريق اجتماعات وفي الموظفين

 من الفردي والتدريب األسبوعية الدراسي

 ويُستدل ،2022 يونيو إلى 2021 أغسطس

 وتذاكر المهني التطوير بتقويم ذلك تنفيذ على

 فريق اجتماعات ومذكرات الموظفين خروج

  المحتوى. الدراسي/فريق الصف

 
 

 1 النتيجة
 الدراسي المنهج وحدات فحص

 ماذجن وإعداد ميدانيًا فحًصا وتقييماته

 ،2022 ربيع بحلول الدراسي للمنهج

 جهود لتنقيح النتائجواستخدام

 أكثر. تنقيًحا المواءمة

 
 الدراسي المنهج خرائط مواءمة

 عليميةالت واإلستراتيجيات والتقييمات

 يف دارسلل التوضيحية صورتنا مع

 يونيو بحلول "Muñiz" مدرسة

 في التنفيذه استعدادًا وتوثيقها ،2022

 .2023-2022 الدراسي العام

 

 2022 ربيع بحلول

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2022 يونيو بحلول
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 التعلم/الزيارات جوالت عن فضال

  الميدانية.

 الصفوف فريق اجتماعات مذكرات كتابة 

 خطوات وضع مع الدراسية/المحتوى

 الدراسي منهجنا مع تتواءم واضحة عمل

 التكوينية والتقييمات )الخرائط

 سميةالر التقديمية والعروض والتلخيصية

 ةالتوضيحي صورتنا باستخدام للطالب(

  ".Muñiz" مدرسة في دارسلل الجديدة

 
 مشاركة ممارسات تعميق

 على تركز التي الطالب

 والعالقات. الهوية

 

 2 الناتج/النتيجة مع المتوائمة

 الصف مستوى على عمليات إعداد 

 يقوم المدرسة مستوى وعلى الدراسي

 يةالدراس الصفوف جميع في الطالب فيها

 تنمية على تركز فردية أهداف بوضع

 بصفات واالستعانة واإلرادة، الهوية

 لمدرسة التوضيحية الصورة

"Muñiz" استرشادي. كدليل 

 منهجنا في والفجوات القوة نقاط تقييم 

 إلى إضافة "Crew" الدراسي

 المدرسة، مستوى على ممارساتنا

 في العالقات تعميق كيفية على والتركيز

 المجتمع. أنحاء مختلف

 
 الهياكل تحديد في الطالب مع التعاون 

 هاخالل من يمكننا التي األخرى التنظيمية

 في وإرادتهم الطالب صوت تطوير

 الطالب. مجلس مثل منتديات

 عن ممثلين 10 إلى يصل ما اجتماع 

 4 الدراسية الصفوف جميع من الطالب
 ومالحظاتهم آرائهم عن للتعبير مرات

 العالقات بناء جهود على وتعليقاتهم

 ،"Crew" الدراسي المنهج وعلى

 بمذكرات ذلك تنفيذ على ويُستدل

 إلى منها نسخة ستُرسل التي االجتماعات

 ياةوالح الجامعية للمرحلة االستعداد فريق

 والموظفين. المهنية

 مجلس من طالبًا 10 إلى يصل ما اجتماع 

 مرتين تركيز مجموعات في الطالب

 لوضع (2021 وربيع 2021 )خريف

ق جديدة إستراتيجيات  الطالب صوت تُعم ِّ

 العالقات، بناء في خاصة وإرادتهم

 "CREW" منهج أنشطة وإلجراء

مة وأنشطة  المدرسة مستوى على ُمعمَّ

 راتبمذك ذلك تنفيذ على ويُستدل بأكملها،

 
 

 الصفوف فرق

 الدراسية

 
 المنهج قيادة فريق

 "CREW" الدراسي

 
 العدالة قيادة فريق

 التصالحية

 
 الطالب مجلس

 

 2 الناتج
 الصفوف مختلف في الطالب إشراك

 مجموعات 8 إلى يصل ما في الدراسية

 لوضع المصالح أصحاب اجتماعات / تركيز

ق جديدة إستراتيجيات  الطالب صوت تُعم ِّ

 ومنهج العالقات بناء في خاصة وإرادتهم

"CREW" بأكملها المدرسية والثقاقة 

 لكذ تنفيذ على ويُستدل ،2022 يونيو بحلول

 على تُعرض التي االجتماعات بمذكرات

 يةالمجتمع اللقاءات أثناء والموظفين الطالب

 بأكملها. المدرسة مستوى على المنعقدة

 
 
 

 2 النتيجة
 تاستطالعا نتائج تحليل من االنتهاء

 اجتماعات وكذلك والموظفين الطالب

 2022 يونيو بحلول اإلنصاف

 جميع مع ومشاركتها وتوثيقها

 في واستخدامها المصلحة أصحاب

 إستراتيجياتنا وتطوير توجيه

 الصفوف مستوى على الدراسية

 المدرسة مستوى وعلى الدراسية

 أهداف على تركز التي بأكملها

 واالستعداد والعالقات المشاركة

 المهنية، والحياة الجامعية للمرحلة

 ذلك تنفيذ على ويُستدل

 التي الموضوعة باإلستراتيجيات

ن  والنسخة الطالب مشاركة تُحس ِّ

  ".Crew" منهج من الُمنقَّحة
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 * الموظفون السبعة هم:

 مستشار االستعداد للمرحلة الجامعية والحياة المهنية -1

 منسق نجاح الطالب الخريجين -2

 منسق نموذج المدرسة الشاملة يعمل بدوام كامل -3

  أخصائي اجتماعي يعمل بدوام كامل -4
 منسق أسري 2 -5

 مدير التطوير -6

 
 
 
 

  

 الهيئة إشراك وخطط االجتماعات

 نطاقًا. األوسع الطالبية

 استطالع في والطالب الموظفين إشراك 

م "Youth Truth" منظمة  الُمصمَّ

 لتقييم تركيز مجموعات وفي خصيًصا

 األهمية بالغة الثالثة المجاالت

 االستطالع تقرير في عليها المنصوص

 واالستعداد العالقات :2020 خريف في

 المهنية والحياة الجامعية للمرحلة

 بحلول االستطالع وإجراء والمشاركة،

 نتائج تحليل مع 2021 ديسمبر

 العمل في واستخدامها االستطالع

 في والموظفين الطالب مع المستمر

 الصور تخطيط عملية

 التوضيحية/الصفات.

 

 مشاركة ممارسات تعميق

 على تركز التي الطالب

 والعالقات. الهوية

 

 3 الناتج/النتيجة مع المتوائمة

 العنصرية لمناهضة تعريفنا تطوير 

 المهني التطوير مواصلة مع أكثر تطويًرا

 الموظفين. لجميع

 حقيقي عمل إطار إلنشاء عملية وضع 

 ناهجالم يوجه للعنصرية المناهض للتعليم

 ة.المدرسي والسياسات والتعليم الدراسية

 غويةالل الثنائية وممارسات سياست تقييم 

 لةالص على تركز التي حاليًا بها المعمول

 والمشاركة.

 3 الناتج 
 خالل األقل على إنصاف اجتماعات 3 إجراء

 2022 مارس إلى 2021 أكتوبر من الفترة

 يصل وما طالب 8-7 إلى يصل ما حضرها

 من 3و األسر عن ممثلين 8و موظفين 5 إلى

 عن للتعبير المدرسة إدارة مجلس أعضاء

 السياسة مراجعات على وتعليقاتهم آرائهم

 الصورة مواءمة إلى تهدف التي المدرسية

 مناهضة أعمال وجدول التوضيحية

 على ويُستدل اإلنصاف، أجل من العنصرية

 مواءمة توصيات بملخص ذلك تنفيذ

 اجتماع. كل بعد السياسات

 3 النتيجة
 مع الرئيسية السياسات مواءمة

 مناهضة وأعمال التوضيحية الصورة

 هاوتوثيق اإلنصاف أجل من العنصرية

 على بناءً  2022 يونيو بحلول

 جميع وإدراج اإلنصاف، اجتماعات

 اتالسياس في والتنقيحات المراجعات

 لعامل التدريس هيئة أعضاء كتيب في

  .2023-2022 الدراسي

 

 2022 يونيو بحلول
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 2025-2024 الدراسي والعام 2024-2023 الدراسي والعام 2023-2022 الدراسي العام في والتنفيذ 2022-2021 الدراسي العام في التصميم على التركيز :2 األولوية

 مكونًا المجتمعيين الشركاء يعتبر والذي المدرسة في المنعقدة الصلة ذات الحضورية المجتمعية التعلم تجارب على يركز الذي "City as Campus" نموذج عمل إطار إنشاء التصميم:

 المهنية. والحياة الجامعية للمرحلة الطالب إعداد في األهمية بالغ
 الطالب من %90 وينتمي الثانوية، المدرسة في يتخرجون الذي األسرة في األول الجيل فئة إلى طالبنا من %85 ينتمي الالتينيين. من "Muñiz Academy" مدرسة في واألسر الطالب غالبية المنطقي: المبرر

 لوية:األو هذه التالية البيانات وتؤكد الطالب. لجميع متاحة المهنية والحياة الجامعية المرحلة نحو مساراتنا تكون أن ويجب الجامعة/الكلية. إلى ويذهب الجامعية الدراسة في يفكر الذي األول الجيل فئة إلى

 الصف من ابتداءً  مهنيةوال الجامعية للخيارات الطالب استكشاف تدعم التي الخيارات من المزيد تقديم إلى الحاجة على الضوء التعليمية والتجارب الدراسية للمقررات الحالي التنظيمي الهيكل تحليل يسلط .1

  المهنية. والحياة الجامعية للمرحلة باالستعداد شعورهم بشأن إيجابية إجابة "(Barr" منظمة مدارس إلى منهم %29 )ينتمي "YT" منظمة استطالع في الطالب من %44 أجاب فقد التاسع.

 بديلة. تدريب برامج في أو جامعية برامج في إما مشتركين يزاوا ال ،2016 في المدرسة في األولى الدفعة من بداية خريجينا، جميع بين من فقط 48% .2

 لجديدةا التوضيحية صورتنا مع يتواءم بما ميولهم وحددوا مهاراتهم الطالب بنى إذا فاعلية أكثر النهائي العام طالب أعمال محفظة ستصبح التقديمية، وعروضنا أعمالنا محفظة إعداد عملية جودة من يتضح وكما

  فقط. النهائي العام نهاية في األعمال محفظة على التركيز من بدالً  الثانوية دراستهم فترة طوال

 التي الحقيقية والعمليات التجارب تجسيد إلى وخارجها المدرسة داخل التعلم فرص تدعم حضورية مجتمعية بيئة في الدراسية لمقرراتنا التنظيمية الهياكل تصوير إعادة سيؤدي التوضيحية: الصورة مع المواءمة

 التعلم من الُمستلَهمة الممارسات على تأكيدنا إعادة وتتواءم ".Muñiz" مدرسة في دارسلل التوضيحية للصورة كأساس الدراسية الصفوف جميع في صلة وذات هادفة سياقات في المشاركة إلى الطالب تجذب

 إضافة الصلة. لتعميق حكًمام ربًطا المجتمعية بالتجارب التعليمية التجارب نربط أن التوضيحية صورتنا تتطلب االستكشافي، التعلم لممارسات األساسية العناصر من العديد لدينا وبينما األولوية. هذه مع االستكشافي

 نموذج يتطلبس كما واقعية. بيئة في حقيقية ممارسة دارسال صفات ممارسة خاللها من الطالب يستطيع المهنية والحياة الجامعية المرحلة خيارات الستكشاف حقيقية فرًصا مجتمعي نموذج تصميم يوفر ذلك، إلى

"City as Campus" بعضهم. مع الطالب وتفاعل الطالب مع وتفاعلنا الجماعي تخطيطنا في متعمدة ممارسة وممارستها متعمدًا تبنيًا الصفات تبني المجتمعيين والشركاء الموظفين من  

 الزمني الجدول الُمتوقَّعة المستهدفة النتائج/المنجزات الناتج المصلحة أصحاب الرئيسية األنشطة العمل خطوة

 مجتمعية تجارب إعداد

 تمسارا توفير تدعم حضورية

 الجامعية للمرحلة حقيقية

 المهنية. والحياة

 4 الناتج/النتيجة مع المتوائمة

 الحاليين لشركائنا باألصول خريطة إعداد 

 تركز التي الشراكات في الفجوات وتحديد

 ة.التوضيحي صورتنا تنفيذ مع المواءمة على

 الحالي الدراسي منهجنا صلة مدى تقييم 

 بالطالب. الحالية التعليمية وتجاربنا

 التي األخرى المدارس/المجتمعات زيارة 

 City as" نموذج إعداد على تعمل
Campus" النموذج. تنفذ أو 

 تعميق خاللها من نستطيع وسائل تحديد 

 واالستعانة الخريجين الطالب مع مشاركتنا

  الحاليين. طالبنا مع كنماذج بها

 نموذج إعداد "City as Campus" مع 

 داخل التعلم لفرص واضحة خيارات توفير

 المبكر االستعداد تتضمن وخارجها المدرسة

 الداخلي والتدريب الجامعية للمرحلة

 وفرص المزدوج والتسجيل بالشركات

 منظمة مثل منظمات مع شراكات في الدخول

"Youth Build."  

 من أساسيًا مجاالً  4 إلى 3 إلى يصل ما تحديد 

 بالمرحلة المرتبطة الطالب اهتمام مجاالت

 استطالع خالل من المهنية والحياة الجامعية

 واجتماع "Youth Truth" منظمة

 واستكشاف الطالب مع التركيز مجموعة

 مدينة في المستهدفة الصناعية الفرص

 
 والشركاء الموظفون

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والشركاء الموظفون

 
 
 

 الخريجون/ الطالب

 االستعداد فريق

 الجامعية للمرحلة

 المهنية والحياة

 4 الناتج
 7 إلى عدده يصل فريق إنشاء
 7و طالب 7و موظفين / معلمين
 شركاء 4و األسر عن ممثلين

 "Muñiz" مدرسة في مجتمعيين

 األقل على اجتماعات 5 يعقدون

 مارس إلى أكتوبر من الفترة خالل

 City as" نموذج لتصميم
Campus" الطالب فيه يحظى 

 يةالمدرس البيئة داخل التعلم بفرص

 سبتمبر منتصف بحلول وخارجها

 ذلك تنفيذ على ويُستدل ،2021

  االجتماعات. ومذكرات بالعضوية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 النتيجة
 "City as Campus" نموذج تصميم

 رسدالل التوضيحية صورتنا مع ومواءمته

 يونيو بحلول "Muñiz" مدرسة في

 والفرص المسارات يشمل بما ،2022

 نالقائمي الشركاء مع بالتعاون المتوفرة

 يالدراس العام في النموذج لتنفيذ والجدد

2022-2023.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2022 يونيو بحلول
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 ياوالتكنولوج الصحية الرعاية )أمثلة: بوسطن

  والفنون(. والتعليم الحيوية

 حتيةالت البنية في تعديالت إلجراء خطط وضع 

 جدولنا مواءمة مثل المحددة المدرسية

 City as" نموذج مع المدرسي
Campus." 

 المشاركته الخريجين الطالب تجارب توثيق 

 ممكن. هو ما على كأمثلة المجتمع مع

 وبيانات الخريجين الطالب تجارب مشاركة 

 كعملية "Muñiz" مدرسة مجتمع مع التقدم

 بهم. واالحتفاء منهم للتعلم مستمرة

 النموذج من كجزء استدامة خطط وضع 

  ".BPS" التعليمية المديرية مع بالتعاون

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 والشركاء الموظفون

 الطالب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فرق - الموظفون

 / الدراسية الصفوف

 المحتوى فرق

 
 
 
 
 

 االستعداد فريق

 الجامعية للمرحلة

 المهنية والحياة

 
 
 

 اإلداريون المسئولون

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 الزمني الجدول الُمتوقَّعة المستهدفة النتائج/المنجزات الناتج المصلحة أصحاب الرئيسية األنشطة العمل خطوة

 مجتمعية تجارب إعداد

 تمسارا توفير تدعم حضورية

 الجامعية للمرحلة حقيقية

 المهنية. والحياة

 5 الناتج/النتيجة مع المتوائمة

 لةللمرح لالستعداد الحالية ممارساتنا تقييم 

 وفالصف مختلف في المهنية والحياة الجامعية

 طنقا من لالستفادة تصميمها وإعادة الدراسية

 الفجوات. ولسد القوة

 المدارس إلى للزيارات زمني جدول وضع 

 نموذج تستخدم التي األخرى والمجتمعات

"City as Campus" .مماثل 

 (1 )األولوية الدراسي المنهج عمل مواءمة 
  ".City as Campus" نموذج تجارب مع

 5 الناتج 
 يشمل بما الموظفين جميع مشاركة

 الصفوف في المحتوى معلمي كل

 معلًما 26 عددهم البالغ الدراسية

 التطوير في السبعة والموظفين

 خالل من المتوفر المستمر المهني

 "HALEو" "EL" بين التنسيق

 التعليمية التجارب على يركز الذي

 مع قتتواف التي والحقيقية الصلة ذات

 ،"City as Campus" نموذج

 بتقويم ذلك تنفيذ على ويُستدل

 والمستندات المهني التطوير

 5 النتيجة
 جناومناه التعليمية إستراتيجياتنا مواءمة

 City as" نموذج مع وتقييماتنا الدراسية
Campus" 2022 يونيو بحلول، 

 يف األولي التنفيذ مرحلة لبدء وتوثيقها

 .2023-2022 الدراسي العام

 
 
 
 

 
 2022 يونيو بحلول
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 المستمرة المهني التطوير ممارسات تحديد 

 على يركز الذي المستمر التعلم تدعم التي

 ".City as Campus" نموذج

  

 الزيارات اجتماعات ومذكرات

 المستخدمة والمؤتمرات المدرسية

 City as" نموذج توجيه في
Campus"، يونيو بحلول وذلك 

2022. 

 


