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 وافقت لجنة مدارس بوسطن على الطلب بخصوص: ______________________

 _______________________________________يُقدم الطلب بخصوص: 

 
 

 الخطاب التعريفي
هي مدرسة ثانوية مستقلة عامة تقع  Boston Day and Evening Academy (BDEA)أكاديمية  المهمة والتاريخ:
 Horaceوتحولت إلى  1995. بدأت المدرسة باعتبارها برنامج مسائي يمنح إجازة دراسية في عام MAفي روكسبري، 

Mann Charter School   منذ ذلك الحين، أُعيد 2004، مع إضافة برنامج نهاري في عام 1998المستقلة في عام .
طالبًا. تتمثل مهمتنا في إشراك الشباب في بناء رؤية  505منح المدرسة الميثاق أربع مرات بنجاح للحد األقصى الحالي البالغ 

التعلم الهادفة القائمة على الكفاءة ضمن األولوية االستراتيجية الفردية األكبر  لمستقبلهم من خالل العالقات الداعمة وخبرات
الخدمات لطالب بوسطن األكثر تهميًشا على مدار  BDEAحجًما التي تتمثل في أن تصبح مؤسسة مناهضة للعنصرية. قدمت 

مستمرة في الحضور ولم يُزودوا باألدوات  عاًما. عانى طالبنا الذين تجاوزوا سن االلتحاق بالمدرسة الثانوية من مشاكل 24
 أو الموارد الالزمة لتحقيق النجاح في المدارس الثانوية التقليدية.

 
إلعادة إشراك الطالب من جميع أنحاء بوسطن  BDEAتأسست  المناطق الجغرافية والسكان المستفيدون من الخدمات: 

يدية، والذين كافحوا على الصعيد األكاديمي بسبب التحديات التي والذين لم يتلقوا خدمات على نحو جيد في النماذج التقل
واجهوها مثل الصحة النفسية، أو الظروف االقتصادية، أو االلتزامات العائلية، أو الشعور بأن المدرسة لم تكن جزًءا من 

ل مما يسمح لطالبنا ويتوفر به حافلة للتنق MAحياتهم بشكل عام. تقع مدرستنا في وسط ميدان النوبة في روكسبري، 
 من طالبنا حاليًا في روكسبري، ودورشستر، وماتابان. %70بالوصول إلى مدرستنا من جميع أنحاء المدينة. يعيش أكثر من 

في حلقة الفقر، وقد عانوا من العديد من الصدمات خالل طفولتهم. تشير األبحاث  BDEAمن طالب  %95نشأ أكثر من  
كس أقرانهم األكثر غنى، الذين ينحدرون من أسر ذات دخل منخفض ليس لديهم قدوات يُحتذى إلى أن أغلب الطالب، على ع

بها لمساعدتهم على تخيل أنفسهم بصفتهم مشاركين في اقتصاد االبتكار، وليس لديهم شبكات مهنية لالستفادة منها للوصول إلى 
تعلموا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أنهم ال ينتمون  الوظائف والدورات التدريبية. يتمثل الجزء األهم في أن طالبنا قد

لألماكن المرتبطة بالمجاالت المهنية ذات الدخل المرتفع. أما بالنسبة لطالبنا ذوي البشرة الداكنة، فتؤدي حاالت عدم المساواة 
ليها. حيث يصعب التغلب عالمستمرة في الثروة العرقية في بوسطن إلى خلق فجوة في الموارد والوصول إلى فرص العمل ب

يشكل االنتقال من المدارس الثانوية للتعليم العالي أو المسار الوظيفي أمًرا ضروريًا لتقليص الفوارق المهنية واالقتصادية في 
 هذه المدينة.

 
 نُجري ثالثة برامج متميزة وُملمة بتأثير الصدمات، يستخدم كٍل منها نموذًجا أكاديميًا يعتمد على الكفاءة: البرامج والخدمات: 

لدينا للطالب بالمضي قدًما في طريقهم نحو الحصول على إجازة دراسية من خالل  Flagshipبرنامج يسمح   ●
العلوم، والدراسات اإلنسانية والرياضيات. ينقل الحصول على كفاءات محددة في مجاالت المواد التقليدية بما يشمل 

الطالب خبرتهم في المدارس الثانوية بالوتيرة التي تالئمهم من خالل فصل دراسي مدته ثالثة شهور مع "خارطة 
 عاًما. 23طريق للكفاءة" الشخصية والتي يجب أن يتموها قبل سن 

من الشباب الذكور السود والالتينيين لدينا كان بعد إدراك أن حضور العديد  2018في عام  BDEA 2.0بدأت   ●
يتراجع ولم يُحرزوا تقدًما في خارطة الطريق الخاصة بهم. يركز البرنامج على التعلم القائم على العمل مع الدورات 

لطاقم" االتدريبية المطلوبة، ونموذج بلوغ الكلية، أو البناء، أو التكنولوجيا قائم على مسار التوجيه الذاتي، ونموذج "
 طالبًا.   55طالبًا، وُمسجل فيه حاليًا  60االستشاري بين المعلم والطالب. يتمتع هذا البرنامج بالقدرة على خدمة 

ليم برنامج التعنظًرا إلدراكنا أن بعض الطالب قد حققوا نجاحات في التعلم عن بعد في العام المنصرم، فقد أعدنا  ●
الطالب في التعليم المدمج الفصول الدراسية عبر اإلنترنت، في حين أنهم  خالل هذا العام الدراسي. يحضرالمدمج 

 طالبًا. 50يصلون أيًضا إلى الدعم وفصول اإلثراء األكاديمية والعاطفية شخصيًا. يخدم هذا البرنامج 
 

 أهم اإلنجازات:
 BDEA 2.0إنشاء برنامج  ●
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 سنويًا 35خريًجا؛ ما يقرب من  900أكثر من   ●
 في معامالت تجارية/ برامج فنية %27؛ يدخل -4أو  -2من الخريجين في كليات مدتها  %50يدرس أكثر من   ●
 من الخريجين خطة دراسات عليا تركز على التعليم أو التوظيف %100يُكمل   ●
 %50عاًما: متوسط الوقت حتى تخرج الطالب الذي يحضرون < 2.5 ●
 شخًصا ُملونًا، والدين، اثنين من الموظفين %65مجلس األمناء:   ●
 %91متوسط معدل استبقاء الموظفين:  ●
 عاًما 17مدير المدرسة: فترة تولي المنصب  ●
 شخًصا ُملونًا %65شخًصا ُملونًا؛ فريق القيادة:  %70الموظفون بالكامل: <  ●
)على  - %3.1لموظفين بحيث تؤدي إلى معدل تعليق بنسبة ندمج ممارسات العدالة التصالحية للطلبة، والعائالت وا  ●

 ُعلقوا في المدرسة )المدارس( الثانوية السابقة( BDEAمن طالب  %32النقيض من ذلك، 
ألف دوالر  523ألف دوالر نقًدا والمكافئات النقدية، و 778مليون في األصول ) 1.66لدينا استقرار مادي بمقدار  ●

 ألف دوالر في األصول الثابتة، صافي االستهالك المتراكم( 52في الحساب االستثماري و
 

مثلما هي الحال مع الجميع، كان التحدي األساسي الذي واجهناه خالل فترة الميثاق هذه هو تداعيات الجائحة  أهم التحديات:
-COVIDهم بسبب فيروس المستمرة والضرر الذي ألحقته بمرونة مدرسينا، وطالبنا الذين عانوا من فقد أحد أفراد عائالت

مصحوبًا بمشاعر الحكم العرقي على مدار ما يزيد عن عامين ماضيين. يحتاج طالبنا وموظفينا إلى الدعم المعنوي أكثر  19
من أي وقت مضى. مثل المدارس كافة، شهدنا أيًضا انخفاًضا واضًحا في الحضور والتسجيل في النصف األخير من فترة 

كل استراتيجي في طرق التعامل مع هذا األمر بحيث يمكننا العودة لمعدالت التسجيل واالستبقاء التي الميثاق هذه. نستثمر بش
طالبًا، لكن تقيدنا  500كانت قبل الجائحة في أقرب وقت ممكن. أخيًرا، في غضون فترة الميثاق هذه اعتُمدنا لدعم أكثر من 

تبارها مدرسة ابتدائية. حتى نكرم الخبرة األكاديمية والتطلعات المساحة المحدودة لمبنى مدرستنا التي ُصممت أصالً باع
المستقبلية لطالبنا على أكمل ما يستحقون، فنحن في حاجة ُملحة لمبنى أكبر للمدرسة بموارد أكثر أو إلى إعادة تصميم كاملة 

 لمنشأتنا الحالية.
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 جدول المحتويات 
 

 4 مقدمة عن المدرسة                                                                                              □

 4 :المهمة وعناصر التصميم الرئيسية                                                                     1المعيار  □

 11                                                                                  التعديالت                        □

 11          :الوصول والمساواة                                                                            2المعيار   □

        13                                                           :االمتثال                                    3المعيار   □

 14             : النشر                                                                                            4المعيار   □

           17                : أداء الطالب                                                                   5المعيار  □

 18 : تقديم البرنامج                                                                                      6المعيار  □

 21   كة األسرة                                                           : المناخ ومشار7المعيار  □

 22 :القدرة                                                                                                     8المعيار  □

                                                               23       الحوكمة                                   :9المعيار   □

 25 :التمويل                                                                                                      10المعيار  □

 26                                                 خطط السنوات الخمس المقبلة                                            □

 

 الملحقات 

 الملحق أ: أداء خطة المساءلة )وثيقة واحدة( □

 ممسوحة ضوئيًا؛ النسخ األصلية ُمرسلة إلى اإلدارة عبر البريد( -ملحق ب: البيان العام للتعهدات )حزمة الملحق □

 الملحق ج: الوثائق )حزمة الملحق( □

مجلس األمناء، بيانات أداء الطالب، بيانات المناخ المدرسي ومشاركة األسرة، بيانات القدرة وبيان  الملحق د: دوران □
، اتفاقيات المجتمع )حزمة (CRT، مبدأ االستجابة بشكل ثقافي للمهام )2021-2022العدالة العرقية، المخطط التنظيمي 

 الملحق(

 الملحق(الملحق هـ: قائمة مراجعة محتوى الطلب )حزمة  □

 

 

 

 صفحة )باستثناء صفحة الغالف والخطاب التعريفي( 25في حدود  BDEA*يرد طلب 
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 مقدمة عن المدرسة

BOSTON DAY AND EVENING ACADEMY 

نوع الميثاق )كومنولث أو  
 هوراس مان(

Horace Mann I )بوسطن الموقع )البلدية 

اإلقليم )إن المقاطعات في  غير اقليمي إقليمي أم غير إقليمي؟ 
 وجدت(

1. 

عام )أعوام( التجديد )إن  1998 افتتح عام
 وجدت(

2002 ،2007 ،2012 ،
2018 

التسجيل الحالي والتاريخ  505 الحد األقصى للتسجيل
 المحسوب

اعتباًرا من  286
6.03.22 

 المدارس الثانوية نطاق الصف الحالي  المدارس الثانوية نطاق الصف الُمستقل

عدد أيام التدريس في العام  
 الدراسي

طالب الموجودون في قائمة  180
 االنتظار والتاريخ المحسوب

0 

 24 العمر الحالي للمدرسة 3:30- 09:00 ساعات المدرسة

الشباب لبناء رؤية لمستقبلهم من خالل العالقات  Boston Day and Evening Academyتُشرك بيان المهمة  
 الداعمة وخبرات التعلم الهادفة القائمة على الكفاءة.

 

 الثقة التامة بالميثاق

 (KDE: المهمة وعناصر التصميم الرئيسية )1المعيار 
إشراك الطالب خارج المسار في  Boston Day and Evening Academyتعيد  :DESEالمهمة المعتمدة من 

  تعليمهم إلعدادهم للتخرج من المدرسة الثانوية والنجاح بعد المرحلة الثانوية والمشاركة الهادفة في مجتمعهم.

، بيان مهمتنا من خالل عملية تعاونية مع األطراف المعنية 2018راجعنا، منذ آخر طلب ُمقدم لتجديد الميثاق في عام  
شرك تُ  مهمتنا الجديدة على األصل وتعكس على نحو أفضل عناصر التصميم الرئيسية الموضحة في ميثاقنا: الرئيسية. تعتمد

Boston Day and Evening Academy  الشباب لبناء رؤية لمستقبلهم من خالل العالقات الداعمة وخبرات التعلم
. نتوقع تقديم طلب تعديل الميثاق DESEيُعتمد بعد من يُرجى مالحظة أن بيان المهمة هذا لم  الهادفة القائمة على الكفاءة.

 للموافقة الرسمية في العام المقبل.

اعتماًدا على أربع عناصر تصميم  Boston Day and Evening Academyبُنيت   عناصر التصميم الرئيسية: 
رئيسية والتي تسمح لنا بإنجاز بمهمتنا. يرد فيما يلي الدليل على أدائنا والتقدم الذي أحرزناه باالستناد إلى هذه العناصر منذ 

2019. 

 

  KDE #1:  ،نظام تقييم وتدريس قائم على الكفاءة ومتمحور حول الحث على زيادة ملكية الطالب الذين تجاوزوا السن
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 والذين حصلوا على رصيد أقل من الطالب المعرضين لخطر كبير من الطرد أو الذين طردوا بالفعل من المدرسة الثانوية.

 
 (:  2022-2019بيانات/ نتائج الميثاق الرئيسية ) 

 طة استراتيجية جديدةبدأت خ ●
 ، وأعادت التعلم المدمجBDEA 2.0اعتمدت على برنامج  ●
( مدتها ثالث GLEAM) منحة المساواة في محو األمية المتزايدة في جميع أنحاء ماساتشوستس حصلت على  ●

 سنوات
 عيَّنت مدربًا تعليميًا على دراية بالثقافة ●
 رمجة واحتياجات الطالبلدعم الب Salesforce Connectsراجعت قاعدة بيانات  ●

 
هي أقدم المدارس المستقلة العامة البديلة التي تعمل  Boston Day and Evening Academy (BDEA)أكاديمية  

(، 1998)واعتمادها باعتبارها مدرسة مستقلة في  1995، منذ إنشائها في BDEAباستمرار في ماساتشوستس. استخدمت 
أسلوب تعليم يعتمد على الكفاءة. نحافظ على اعتقادنا بأن هذا األسلوب هو األنسب لتحقيق النجاح األكاديمي لطالبنا، الذين لم 

درسة محورها الطالب، ودوًما ما نفكر في عبارة، في جوهرها، عن م BDEAتُلبي النماذج التقليدية احتياجاتهم. أكاديمية 
النقاط  تتعلق  أنظمتنا وطرق التدريس لدينا لضمان تقديم الدعم االجتماعي الوافي للطالب وإخضاعهم للتحديات األكاديمية.

 البارزة التالية بمنهجيتنا على مدار السنوات األربع المنصرمة:
 

ظات األطراف المعنية من الموظفين، والطالب، والعائالت، خطة استراتيجية جديدة بعد دمج ملحو BDEAبدأت   ●
وأعضاء المجلس، والشركاء في المجتمع. حددنا خمس مجاالت استراتيجية ذات أولوية، والتي يتمثل مبدأها في "أن 

( تعزيز 1تصبح مؤسسة مناهضة للعنصرية". ينهض هذا التركيز المركزي بمجاالتنا اإلضافية ذات األولوية: )
( وتوضيح 4( والتخطيط لالستقرار واالستدامة التنظيمية، )3( وتحديد البيانات للتعلم، )2ة الطالب، )برمج

 ممارستنا.
الذي بدأنا فيه عاًما دراسيًا ُمنفذًا بشكل أساسي من خالل التعلم عن بعد، التعليم  2021أضفنا، في العام الدراسي   ●

وجددت مجموعة عمل تتألف من الموظفين ممارساتنا التعليمية عن بعد مع ملحوظات  Zoomالمتزامن من خالل 
مكثفة من مجموعات التركيز التي تتشكل من الطالب والعائالت واالستطالعات. عمل هذا الفريق لوضع أنظمة 

دو وتُعطي شعوًرا ( تبLMSُمبسطة لتقديم تعليم عن بعد، بما يشمل النماذج التي تجعل دورات نظم إدارة التعلم )
 بأنها هي ذاتها في جميع التخصصات.

ل  مبادرة لمحو األمية مدتها ثالث سنوات. 2022بدأنا في عامنا الدراسي الحالي   ● )منحة المساواة  GLEAMتُموَّ
باستخدام التمويل الفيدرالي الشامل  DESEفي محو األمية المتزايدة في جميع أنحاء ماساتشوستس( من خالل 

، تقييًما رسميًا TNTP(. أجرينا، من خالل العمل مع مدرب محو أمية من CLSDمحو األمية في الوالية )لتنمية 
لمناهج العلوم والدراسات اإلنسانية لدينا ونضع اآلن خطة عمل دمج محو األمية بشكلها النهائي لضمان توفير تعليم 

 محو األمية بأعلى جودة في مستقبلنا.
. يعمل Kayla Morse Higgs، مع مدربة تعليمية على دراية بالثقافة، 2022اسي الحالي نتعاقد، في عامنا الدر  ●

لمراجعة التعديالت الضرورية الُمدخلة على المناهج  Morse Higgsكل فريق أكاديمي من كثب مع السيدة 
شكل دأ االستجابة بوتنفيذها. يستخدم طاقم التدريس، لدعم المناهج ذات الصلة بالثقافة والمناهضة للعنصرية، مب

( لدمج العناصر في مناهج المهام، والمشاريع، والتقييمات الخاصة بهم )انظر الملحق د(. تتألف CRTثقافي للمهام )
العناصر من مبادئ االتصال، والتفكير األكثر منهجية، والعدالة االجتماعية، والمساواة/ إنهاء االستعمار، والصوت، 

 والتفاضل، والوصول.
 

 استثمرنا كثيًرا في فترة الميثاق هذه في مجموعتين من الطالب المحتاجين لدعم أكثر تخصًصا. 
الخاص بنا والُمصمم خصيًصا لتلبية احتياجات الشباب )على الرغم من إتاحته  BDEA 2.0لقد أسسنا برنامج   (1

ائم على العمل مع الدورات على التعلم الق BDEA 2.0للطالب كافة( بالتعاون مع الطالب في التصميم. يركز 
التدريبية المطلوبة، ونموذج بلوغ الكلية، أو البناء، أو التكنولوجيا القائم على مسار التوجيه الذاتي، والتركيز على 

طالبًا في عام  30المسئولية المشتركة من خالل نموذج "الطاقم" االستشاري بين المعلم والطالب. بدأ هذا البرنامج بـ 
 طالبًا. 55اآلن ويخدم  2018
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، فقد أعدنا برنامج 2021نظًرا إلدراكنا أن بعض الطالب قد حققوا نجاحات في التعلم عن بعد في العام الدراسي   (2
التعليم عن بعد، بحيث أُعيد تسميته باسم برنامج التعليم المدمج وقبلنا الطالب في هذا البرنامج في عامنا الدراسي 

برنامج التعليم المدمج فصول قائمة على الكفاءة عبر اإلنترنت في حين يصلون . يحضر الطالب في 2022الحالي 
أيًضا إلى الدعم األكاديمي بشكل شخصي، وفصول اإلثراء مثل الرسم والموسيقى، ومجموعة الدعم المعنوي 

 .BDEAاالجتماعي والتخطيط لمرحلة ما بعد التخرج التي تقدمها 

 
يدمج  BDEA 2.0األساسي، لكن منهج  flagshipالوحدات األكاديمية التي يتبعها برنامج يتبع برنامج التعليم المدمج نفس  

الدراسات الدقيقة متعدة التخصصات مع التعلم العملي المباشر القائم على العمل والذي يمكن للطالب أن يحصلوا على ائتمان 
الخاصة  Salesforce Database Connectsت أكاديمي من أجله. استلزم تمييز البرنامج هذا التكيف مع قاعدة بيانا

 بنا:  
. تتألف من مجموعات، يُشار إليها 2019صادرة في سبتمبر  القائمة على الكفاءة: BDEA 2.0خارطة طريق  (1

بالكفاءات وُمعدلة لتناسب الطالب ذوي اإلعاقة. يتمتع الطالب بالمرونة للعمل على الكفاءات التي يحتاجون إليها 
 طريقهم.إلتمام خارطة 

الكفاءة المتزايدة للموظفين والشفافية للطالب إلدارة خبرتهم األكاديمية في المدارس  :BDEA 2.0بطاقة تقرير   (2
القائم على العمل في مدرستنا بالكامل، مما  2.0الثانوية. يمهد إنشاء بطاقة التقرير اآلن الطريق لتكرار نموذجنا 

 ة الخاص بهم.يتيح للطالب الفهم الكامل إلتمام الكفاء
باعتباره  Schoology، والمنقول إلى LMSالمنتهي باعتباره  PowerSchool: تعلم Schoologyدمج  (3

 إلى Schoologyمحور محتوى للطالب متاح الوصول إليه في أي وقت. تأسس الدمج لقراءة البيانات من 
Connects.مما يؤكد إدخال البيانات الفعالة بين األنظمة ، 

 
 KDE #2:.نموذج الدعم الطالبي، بما في ذلك الدعم االجتماعي والعاطفي لجميع الطالب لتعزيز النمو الشخصي والمرونة 

 
 (:  2022-2019بيانات/ نتائج الميثاق الرئيسية ) 

 في عدد الموظفين المخصصين للدعم الطالبي %33زيادة  ●
 في عدد الطالب المشاركين في العالج الرسمي في المدرسة %94زيادة   ●
 االستثمار المتزايد في ممارسات العدالة التصالحية والتحول إلى مؤسسة مناهضة للعنصرية ●

 
طالبنا للقد استثمرنا كثيًرا، منذ آخر ميثاق، وضمن سياق الواقع الوبائي الجديد الذي نواجهه، في التعليم االجتماعي العاطفي 

وركزنا على التحول إلى مؤسسة مناهضة للعنصرية. كنا فخورون بشكل خاص بوضع أساس هذه األولوية في بيان العدالة 
، من خالل BDEA( في SST)انظر الملحق د(. قاد فريق الدعم الطالبي ) 2021العرقي الخاص بنا، صدر في مايو 

المجتمعية لدينا، تُدعى اآلن اتفاقيات المجتمع )انظر الملحق د( للقضاء عدسة العدالة التصالحية الجهود لمراجعة األعراف 
على هياكل القمع التي يهيمن عليها ذوي البشرة البيضاء. أسسنا مجموعة عمل للعدالة التصالحية متعددة التخصصات، والتي 

عم عملنا بشأن المساواة العرقية. صممت جلسات شهرية تضم جميع الموظفين وتهدف إلى مكافحة أنظمة التأديب العقابية لد
، نظًرا إلى االعتراف بأن التحول إلى مؤسسة مناهضة للعنصرية يعني القضاء على الهياكل القمعية لكل من SSTأعاد 

بعيًدا عن الدور التأديبي/  SSTالموظفين والطالب، تصميم مواصفات وظائف اإلدارة الخاصة بهم مع التركيز على نقل 
جه أكثر نحو دور العدالة التصالحية واتصال الموارد. نعتقد أن هذا األمر سيوفر مساحة أكثر أمانًا ومساواة الشرطي، والتو

دوالر لتحقيق هذا الهدف من  80,000خصصنا في عامنا الدراسي الحالي أكثر من  للطالب والموظفين على حٍد سواء.
مثل تدريب الكفاءات الثقافية للمدرسين، والتدرب على خالل إدخال تحسينات على المناهج بحيث تركز على موضوعات 

ممارسات العدالة التصالحية، وتدريب فريق الريادة ومدير المدرسة فيما يتعلق بالتخلص من ثقافة سيادة ذوي البشرة البيضاء 
 والتطوير المهني لجميع الموظفين بخصوص الممارسات المناهضة للعنصرية.

 
ا الطريقة التي نستوعب بها الطالب ومنحنا األولوية لدعمهم االجتماعي المعنوي من خالل جمع لقد راجعن استيعاب الطالب:

البيانات والتوظيف. عند التسجيل، يقترن جميع الطالب بشخصين بالغين: استشاري أكاديمي ومنسق ميداني مجتمعي. يعمل 
لمدرسة الثانوية الخاصة بهم. يخضع كل طالب، في أولئك الموظفون بشكل تعاوني لدعم الطالب في انتقالهم خالل تجربة ا

الذي يحدد حاالت صدمات الطفولة. باإلضافة إلى ذلك، يكتب كل طالب خطاب يتضمن رحلته  ACESالتوجيه، لمسح 
 Connectsوالبيانات النوعية لرحالت الطالب في  ACESالشخصية في أثناء التوجيه. تُسجل البيانات الكمية لمسح 
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)باعتبارها  .BDEAمن كثب للمساعدة في تنوير الدعم المستمر طوال فترة وجود الطالب في  SSTظفو ويراجعها مو
 %75عامل خطر واحد على األقل للصدمات، ويعتبر أكثر من  BDEAمن طالب  %90وسيلة مرجعية، يظهر أكثر من 

بأنفسهم كل عام عن  BDEAمن طالب  %50الخاصة بهم. يبلغ أكثر  ACES"معرضون للخطر" بناًء على درجة 
 مخاوف بخصوص الصحة النفسية أو يُشخصون بأنهم يعانون من حالة تؤثر على الصحة النفسية.(

 
من  %26يُخصص  على مدار فترة ميثاقنا لتلبية احتياجات الصحة النفسية لطالبنا. SSTلقد استثمرنا في توظيف  التوظيف 

االجتماعية والعاطفية لطالبنا )على النحو المحدد وفقًا لمواصفات وظيفتهم(. يشمل موظفًا للرفاهية  63موظفينا البالغ عددهم 
أربعة أطباء: منهم أخصائيَّين اجتماعيَّين يعمالن بدوام كلي، ومتدرب أخصائي اجتماعي، ومنسق سريري وموظفي  هذا األمر

التي تتطلب هذا التدخل. لقد  IEPsللطالب مع  1:1بة التعليم الخاص لدينا. يقدم األطباء الوارد ذكرهم هنا عالًجا نفسيًا بنس
 (.101إلى  52، عدد الطالب الذي يتلقون االستشارات الداخلية )2019ضاعفنا، منذ عام 

 
لتقديم استشارة سريرية  Wediko Program - The Home for Little Wanderersلدينا تعاقد أيًضا مع برنامج  

لدعم طالبنا  Youth Harborsألربعة أيام/ أسابيع. لدينا تعاقد مع  IEPفي برنامج  في الموقع للطالب غير المدرجين
إلنشاء منطقة موارد للمالبس واإلمدادات. يدير الموظفون لدينا أيًضا مخزنًا  Catie’s Closetالمشردين، وقد عملنا مع 

ة طعام على الطالب في أثناء كل إجازة مدرسية حقيب 125صغيًرا للطعام لتلبية االحتياجات الملحة للطالب ووزعنا أكثر من 
، خدمات التطعيم ضد Whittier Street Health Centerهذا العام. استطعنا تقديم، في ضوء شراكة نامية مع مركز 

 .2021وجرعات لقاح اإلنفلونزا لجميع الطالب المهتمين عندما عدنا للمدرسة في  COVIDفيروس 

 
من استمرار تلبية احتياجات طالبنا بالرغم من  SST، تأكد COVID-19أبوابها بسبب  BDEAعندما أغلقت  الجائحة:

بُعدنا المكاني. ربط الفريق الطالب والعائالت بفرص اإلسكان واإلغاثة من البطالة من خالل مدينة بوسطن، وتواصل بصورة 
 SSTو اإلنترنت، أو الطعام أو اإلسكان. أنشأ متكررة مع جميع العائالت لتحديد من افتقر إلى الوصول إلى التكنولوجيا، أ

لتحديد الطالب الذين لم يشاركوا في عملهم المدرسي، و/ أو لم يتواصلوا  Connectsنظاًما لتتبع الطالب والذي أُخذ من 
عضاء أحد أ بانتظام مع الموظفين. لقد ابتكرنا نظاًما ثالثي الطبقات لدعم الطالب، ولتنظيم اإلرشادات في "ُحجيرات" دعمها

البيانات أسبوعًيا لتحديد الطالب الذين كانوا أكثر عرضة لخطر عدم  SSTباإلضافة إلى المسؤول. حلل  SSTفريق 
 .BDEAالمشاركة وأجروا عمليات تحقق عبر الهاتف وشخصيًا مع أي طالب حددوا أنه ُمعرًضا لخطر النجاح المستمر في 

 
 SSTج الطاقم االستشاري لدينا لنموذج "الشخص الرئيسي"، ويعد أعضاء ، من نموذBDEA 2.0انتقل الموظفون، في  

في عملية إجراء زيارات  BDEA 2.0عمليات تناوب أسبوعية لعمليات التحقق الفردية مع الطالب.  انضم جميع موظفي 
 منزلية كل أسبوعين، بحيث أعطوا األولوية لمن عرفوا عدم مشاركتهم أو أنهم كانوا في محنة.

 
 األنظمة: دعم
الذين يعانون من مستويات قلق عالية  IEPالجديد للطالب في  PATHبرنامج  2019في العام الدراسي  BDEAأطلقت  

والذين يحتاجون إلى الدعم اإلضافي لينجحوا في البيئة المدرسية العادية. يعلم هذا البرنامج، الذي يتم الوصول إليه من خالل 
الخاص بالطالب، الطالب مهارات التأقلم، ومهارات األداء  IEPل اإلحالة عند ذكره في عملية التعليم الخاص أو من خال

 التنفيذي، والتنظيم الذاتي.

 
أصبح من الواضح، في أثناء تجاوز مرحلة الحائجة، تزايد الحاجة إلى اإلشارة بشكل منهجي إلى أولئك الطالب الذين  

لدينا  Connectsمورًدا جديًدا في منصة  2021الفعلي. أنشأنا في صيف احتاجوا إلى اإلحالة للدعم الفوري في الوقت 
والذي يسمح لجميع الموظفين باإلشارة إلى الطالب الذين يحتاجون إلى العالج النفسي العاجل، أو المساعدة الغذائية أو السكن. 

فحوص" ثم "ُمسند" إلى استشاري إذا يتحرك الطالب في عملية اإلحالة الُمراجعة حديثًا من خالل ترتيب "ُمحال" إلى "م
الستشاري  %55، واسنُد 2021إحالة استشارية مقدمة في العام الدراسي  59، من بين %91اقتضت الحالة. جرى فحص 

حالة إسكان  53من الطالب خالل الفحص. أُجريت  %22لخدمات استشارة خارجية، وُرفضت استشارة  %7داخلي وأُحيل 
 Harborو P-EBTوالتي جرى تسويتها من خالل موارد  2022ة في العام الدراسي حالة مساعدة غذائي 22و

resources. 
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اجتماع مع  SSTعند اإلشارة إلى الطالب ليتلقوا العالج النفسي سواء بشكل غير رسمي أو من خالل نظامنا الجديد فيبدأ 
في حين  IEPsشبكة دعم الطالب لمناقشة خيارات االستشارة. يعمل األطباء الداخليون لدينا مع الطالب الُمدرجين في برنامج 

الُمتعاقد معه مع الطالب غير  Wediko Program - The Home for LIttle Wanderersيعمل طبيب برنامج 
 .IEPsالُمدرجين في برنامج 

 
لقد واصلنا، خالل فترة الميثاق هذه، إجراء مجموعات الدعم. تضمنت المواضيع: الخسارة، والتحكم في  :مجموعات الدعم

. كانت المجموعة الجديدة ذات GSAالغضب، وتمكين الشابات، وتمكين الرجال، واآلباء اليافعون، واألمهات اليافعات، و
( لدينا التي أُطلقت باعتبارها مجموعة دعم للطالب الذين هم أولياء YPIاألهمية البالغة هذا العام هي مبادرة اآلباء اليافعين )

باعتبارها تدخل حضور  YPIبعد حاالت إغالق المدارس. تعمل مبادرة  BDEAأمور/ الطالب الُمنتظرين للعودة إلى 
توحة جميع المجموعات مف بتركيز ُمنظم يوفر اتصاالت بالمنظمات المجتمعية لتنمية المهارات ومهارات التكيف لدى الوالدين.

كافة ويمكن للطالب أن يتلقون ائتمان لمشاركتهم. لقد أضفنا أيًضا رياضات داخلية، وفرقًا لكرة  BDEAواختيارية لطالب 
 .BDEAالسلة، وفريق تشجيع خالل فترة الميثاق الحالية، والتي أصبحت جميعًا أمور محورية تدعو للفخر واإليجابية في 

 
يمثل التواصل مع الوالدين، وأولياء األمور، والعائالت )على النحو الذي يحدده الطالب( عنصًرا أساسيًا  لياالرتباط العائ

منصب االرتباط العائلي. لقد أدى هذا الدور إلى توسيع نطاق  2022لنموذج الدعم الطالبي لدينا. أضفنا في العام الدراسي 
المستمرة لالحتفال  Zoomلياء األمور الذين يلتقون شهريًا وفعاليات وصولنا للعائالت بشكل كبير في ظل وجود مجلس أو

بالطالب ولتقديم الدعم والتواصل مع عائالتنا. يساعد ممثلَْينا في مجلس أولياء األمور على ترأس المجلس مما يؤدي إلى زيادة 
 المشردين والمحتاجين للدعم العاجل.العضوية وملكية الوالدين. زاد هذا الدور أيًضا من قدرتنا على العمل مع الطالب 

 
  KDE #3: ( التخطيط للدراسات العلياPGP برمجة الكلية والوظيفي:  االستكشاف، واالستعداد، والممارسة من خالل / )

 تجارب الحياة الواقعية، والتدريب الداخلي، والوظائف مدفوعة األجر، والتسجيل المزدوج.
 

 (:  2022-2019بيانات/ نتائج الميثاق الرئيسية ) 
 BDEAطالبًا في  161تخرج  ●

 التحقوا بالكليات 54%  ○
 التحقوا بالعمل 19%  ○
 التحقوا بالبرامج التدريبية 27% ○

 طالبًا فريًدا سنويًا. 165سنويًا، إذ يحضر متوسط  PGPورشة  35استضافت متوسط يبلغ   ●
 وجطالبًا في التسجيل المزد 31التحق  ●
منسق  : منسق المسارات و2021في عام  PGP، وموظفَين جديدين في 2019أضافت استشاري توجيه إضافي   ●

 AmeriCorps Mass Promise Fellowالمسارات و

 وهم ُمثبطين الهمة ولديهم تصور بأن المدرسة ليست إحدى األمور المالئمة لهم. BDEAيصل العديد من طالبنا إلى  

، استجابةً للعراقيل المعينة التي تواجه طالبنا، برمجة قوية ُمصممة PGP)يقدم مكتب التخطيط لمرحلة ما بعد التخرج ) 

من عضوين يعمالن بدوام  PGP. يتألف مكتب BDEAبخصوص مساعدة الطالب بشأن "الخطوة التالية" بعد التخرج في 

(. عمل اآلباء والموظفون معًا لتنسيق الخدمات للطالب  PGPتب منظمة شريكة )لديهم جميعًا مكاتب في مك 4-2كامل و

 كافة.

 

 Connects، في كل فصل دراسي مدته ثالثة شهور، بيانات خارطة الطريق األكاديمية للطالب في PGPيحلل موظفو  

لطالب الكفاءة حيث ينتقل ا لتحديد الطالب المتبقي لديهم عام واحد إلتمام متطلبات التخرج. )نظًرا إلى أننا مدرسة تعتمد على

خالل خارطة طريقهم بصورة مستقلة، فهذا األمر ليس ُمحدًدا بعمر أو بالوقت المستغرق للتعلم(. بمجرد اعتبار أولئك الطالب 

 لدينا الجهود للتفاعل معهم. PGPفي مرحلة "ما قبل التخرج"، يكثف فريق 

 

لدينا لضمان وضع جميع جوانب خطط ما بعد التخرج الخاصة بالطالب بالصورة المالئمة قبل التخرج.  PGPيعمل مكتب  

مع أول دورة في يتالقاها الطالب في أثناء تجربته في المدرسة: "بعد  BDEAيبدأ العمل في مرحلة ما بعد التخرج في 
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BDEAالثة شهور، يبحث خاللها الطالب عن المجال الذي " وينتهي بدورة تكون قبل التخرج عبارة عن فصل دراسي مدته ث

يشغل اهتمامهم )غالبًا ما يكون في المجال المهني الذي يختارونه(، مع التعلم العملي المباشر في الميدان. بالرغم من أن 

لدينا على تواصل  PGPيظل مكتب  -BDEAبرمجتنا تنتهي في مرحلة ما قبل التخرج، ال تنتهي تجربة الطالب في 

 بالطالب، خاصة فور تخرجهم مباشرةً.

 
 راسخة في أثناء فترات ميثاقنا الحالية: PGPظلت مجموعة من العناصر الفريدة في برنامج 

 

، أو ينضمون BDEAنجري ورش عمل أسبوعيًا يأتي خاللها ممثلين من الكليات أو الصناعة إلى  ورش العمل:  ●

هم في مدرستهم. يطور الطالب، من خالل "أيام الخميس ، للتحدث عن مجالهم أو فرصZoomإلينا من خالل 

PGP هذه، حسن تقدير للنطاق الواسع لفرص العمل المتاحة أمامهم بعد التخرج. أتاح لنا التحول إلى المنصات "

 االفتراضية في الجائحة تقديم مجموعة أكبر من المتحدثين الضيوف ليجتمعوا بالطالب.

مع العديد من الشركاء المجتمعيين لتزويد الطالب بالخبرة الجامعية والمهنية  BDEAتعمل  الشراكات والتدريبات:  ●

 College، وPrivate Industry Council (PIC)، وDigital Readyقبل التخرج. يتضمن الشركاء 

Advising Corp وMadison Park Development Corps يؤدي العمل مع موظفين من هذه .

، إلى زيادة سبل الوصول لخدماتنا وتوسيع نطاقها. حصل الطالب على PGPالمنظمات، المشمولين في مكتب 

 مجموعة كبيرة، من خالل هذه الشراكات، من الدورات التدريبية، بأعداد متزايدة.

ألساسي والمتزايد لطالبنا في القدرة على أخذ دورات يتمثل الحافز ا  التسجيل المزدوج/ الوصول المبكر إلى الكلية:  ●

. لقد واصلنا تنظيم هذه BDEAعلى المستوى الجامعي في بعض الكليات الشريكة في أثناء إكمال الفصول في 

العملية بحيث يتمتع الطالب بالدعم الذي يحتاجون إليه في حين تتداخل بيئتين وجداول زمنية دراسية مختلفة. شارك 

 الثون طالبًا في التسجيل المزدوج في أثناء فترات هذا الميثاق.واحد وث

لدينا الذي بدأناه في أثناء فترة هذا  BDEA 2.0نعزز اآلن نموذجنا القائم على العمل في برنامج  المسارات: ●

 اساتالميثاق. لقد أدخلنا مساًرا للتأسيس من خالل دمج الدورات المعنية في فصول الرياضيات، والعلوم، والدر

اإلنسانية لدينا، وأوجدنا فرًصا عملية ومباشرة لتطبيق المهارات الُمكتسبة في تلك الفصول وفرص التدريب 

المرتبطة بهذا المجال. تتضمن المزايا اإلضافية إتاحة الفرصة أمام طالبنا الستكشاف االهتمامات المهنية، 

 نية قبل التخرج.والمشاركة في التوجيهات المتعلقة بالمجال وبناء شبكات مه

 

  KDE #4:.بناء والحفاظ على مجتمع تعليمي احترافي قوي ونشط للمعلمين والموظفين على جميع مستويات الخبرة 
 

 (:  2022-2018بيانات / نتائج الميثاق الرئيسية ) 
 متوسط مدة فريق القيادة عاًما: 10.3 ●
 في الشهر للموظفين كافة، بما في ذلك المدرسين PDساعة  14 ●

 
على مجتمع تعليمي محترف، مع استثمارات متعمقة في  Boston Day and Evening Academyتحافظ أكاديمية  

، في Alison Hramiecوفي المجتمع األوسع نطاقًا.  بدأت مديرة مدرستنا،  BDEAفرص التطوير المهني في كٍل من 
BDEA  بصفتها مدرسة علوم. نظًرا إلى انتقالها من ذلك المنصب لتصبح قائدة تعليمية ثم مديرة المدرسة،  2004في عام

فهي تتمتع بقدرة فريدة على الحفاظ على الرقابة المالية واإلشراف على العمليات في المدرسة، وتدرك في الوقت ذاته األهمية 
 10عضًوا  11يز في ممارستنا التعليمية الفريدة. تبلغ مدة فريق القيادة الذي يتكون من البالغة للتعلم المستمر للحفاظ على التم

وهي مدة مدهشة تبين تفاني الفريق، وإفساح المجال إلحراز التقدم واالزدهار في مدرستنا، والخبرة اإليجابية في  -سنوات
 .BDEAالعمل والمصقولة في 
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رص التطور المهني للموظفين والمدرسين كافة. تنتهي الفصول الدراسية، في لتيسير ف BDEAُصمم األسبوع المدرسي في 
ويُنظم الوقت بعد الظهيرة للتدريب الرسمي أو لوقت التخطيط التعاوني للموظفين.  2:30أيام األربعاء والجمعة، في الساعة 

 ساعة ُمخصصة لوقت التخطيط من كل شهر. 34لدى المدرسين 

 
ستراتيجية الجديدة التي تتمحور حول التحول إلى مؤسسة مناهضة للعنصرية، فقد بدأنا العمل مع عندما وضعنا خطتنا اال 

، Joseph DiCenso، وWard-Jenna Chandler) 2019استشاريين في مجال العرق والمساواة في عام 
ل، والتدريبات وحاالت الشهرية لدينا، وورش العم PDقدم أولئك االستشاريين اإلرشادات في جلسات  ).Anika Nailahو

باإلضافة إلى تجمع ذوي البشرة البيضاء واجتماعات تجمع األغلبية العالمية. يستكشف الموظفون، في هذه  االنتكاس
 التجمعات، تأثير العنصرية الشاملة على تجاربهم الحياتية وكذلك العالقات والتفاعالت مع الزمالء والطالب.

 
، العديد من اجتماعاتنا الشهرية بخصوص أولوياتنا االستراتيجية الجديدة. يُحدد اختيار 2020 أعدنا تنظيم، في العام الدراسي 

( 3( وتعزيز برمجة الطالب: 2لمؤسسة مناهضة للعنصرية؛  BDEA( تحويل 1المدرسين ذاتيًا في أربع مجموعات عمل: 
لة عن مجموعة من معايير األولوية ( ودعم حضور الطالب. كانت كل مجموعة عمل مسؤو4وتصميم أنظمة البيانات؛ 

 االستراتيجية وكان يترأسها مسؤوالن و، في معظم الحاالت، كذلك استشاري خارجي يساعد على وضع إطار العمل وتوجيهه.  

 
بيئة تعلم عن بعد، أجرت منصة  BDEAكان التطوير المهني التكنولوجي ذا أهمية بالغة طوال فترة الوباء. عندما أصبحت 

PowerSchool  س العديد من المدرسين والقادة التعليميين تدريبات "مدربو التعلم" جلسات سريعة أسبوعية للمدرسين، ودرَّ
لدينا دورة  PowerSchoolفردية على أدوات التكنولوجيا . أنشأت أيًضا نفس المجموعة التي وضعت نماذج خطة درس 

ست كيفية التنقل بين الدورات عبر اإلنترنت. راقبنا تنفيذية وظيفية أتمها الطالب كافة في أثناء االستشار ة، بحيث درَّ
باستمرار، في أثناء الجائحة، التوازن لدينا بين الحاجة العاجلة للغاية للتطوير المهني في التنمية التكنولوجية مع التزامنا 

 بالممارسات المناهضة للعنصرية والعدالة التصالحية.

 
لدعم كٍل من الطالب  -لجميع الموظفين بخصوص موضوع الصدمة PDن جلسات العديد م BDEAوأخيًرا، قدمت 

 Wediko Program - Home for Littleوالموظفين الذين يعانون من صدمة شخصية وثانوية. لقد استفدنا من برنامج 
Wanderers  واألخصائيين االجتماعيين الداخليين لدينا لتقديم هذه الجلسات الهامة. ركزنا أيًضا على بناء الفريق وبناء

 المجتمع طوال العام، مدركين التأثير الذي يمكن أن تعكسه العالقات القوية على رفاهية طالبنا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التعديالت 
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 معتمد؟ التعديل المطلوب التاريخ

تحديث سياسة التسجيل، والمواءمة مع قانون المدرسة المستقلة، وتحديد  2019مايو,  15
عملية تخصيص السعة المتوفرة، وتوضيح عملية قائمة االنتظار )لتلبية 

 603رقم  DESEالتغيرات التي طرأت على قانون المدرسة المستقلة 
CMR 1.05) 

 معتمد

 معتمد 505إلى  405زيادة الحد األقصى لألعداد في المدرسة المستقلة من   2019فبراير,  27 

 معتمد  MOUsالنوع أ والنوع ب  2021ديسمبر,  30 

 معتمد  BDEAخطة مساءلة المدرسة المستقلة  2021ديسمبر,  30 

 

 : الوصول والمساواة2المعيار  
 BDEAبضمان الوصول والمساواة لجميع الطالب المؤهلين للحضور. لبلوغ أهداف التسجيل لدينا، تسجل  BDEAتلتزم 

الطالب على مدار العام ممن تجاوزوا السن ولم يحظوا بتجربة جيدة في مدرستهم الثانوية. نبدأ العام الدراسي األكاديمي 
، وعملية التقديم، BDEAفي منطقة بوسطن إلبالغهم عن مهمة  التقليدي من خالل التواصل مع المدارس المتوسطة والثانوية

اجتماعات القبول الفردية مع كل متقدم، وتجمع معلومات  BDEAوالجدول الزمني للتسجيل. عند استالم الطلبات، تجري 
ن الطالب يتخرجو الطلب المطلوبة و، عند قبولهم، تحدد مواعيد للطالب للمشاركة في التوجه الطالبي الجديد. نظًرا إلى أن

في نهاية كل فصل من فصولنا الدراسية الثالثة التي مدتها ثالثة شهور باعتباره جزًءا من نموذجنا القائم على  BDEAمن 
الكفاءة، فيُسجل الطالب بشكل مستمر في أثناء العام لشغل األماكن الشاغرة للفصل الدراسي التالي الذي مدته ثالثة شهور. 

الشاغرة طوال العام بناًء على عدد المتخرجين وأي نقص إضافي. يرد توضيح جميع مواد االستقطاب  يتغير عدد األماكن
ل عملية التسجيل لدينا. طلبنا متوفر عبر  لدينا، بما يشمل ممارسات التسجيل غير التمييزية، على موقعنا اإللكتروني الذي يُفص ِّ

. إدراًكا منا للحاجة إلى استقطاب أكثر فعالية سنستثمر الموارد في التسويق اإلنترنت باللغة اإلنجليزية، واإلسبانية، والصينية
. لقد أدرجنا المزيد من المعلومات حول هذا المسعى في جزء الخطط 2023ودعم العالمات التجارية في فصلنا الدراسي 

 المستقبلية من طلبنا.  
 

تفظ أيًضا بفريق من الموظفين الذين يجتمعون شهريًا لتقييم باستقطاب رسمي وخطة استبقاء نحدثها سنويًا. نح BDEAتتمتع 
بيانات االستبقاء بحيث يمكننا اإلجابة في الوقت الفعلي بإجراءات بخصوص مشاكل الحضور، وتسريح الطالب واستقطاب 

، وي اإلعاقةالطالب الجدد. لقد كنا أكفاء خالل فترة الميثاق هذه بخصوص استقطاب طالبنا المستهدفين خاصة الطالب ذ
( والطالب من خلفيات محدودة الدخل. لقد عانينا، ال سيما منذ ظهور الجائحة بخصوص ELومتعلمي اللغة اإلنجليزية )

 استبقاء الطالب. نُوقشت هذه المواضيع بصورة أكثر تفصيالً مدعومة بالبيانات أدناه:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التسجيل 
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Boston Day and Evening Academy-  التسجيل )%(تاريخ 

 2019 2020 2021 2022 

 39.4 37.9 36.2 27.3 الطالب ذوي اإلعاقة

 12.9 16.0 14.7 12.6 متعلمو اللغة اإلنجليزية

 
. زاد معدل تسجيل متعلمي اللغة %39,4إلى  %27,3من  2019ارتفع معدل تسجيل الطالب ذوي اإلعاقة لدينا منذ عام 

نقطة مئوية. كما  3.1انخفاًضا بنسبة  2022. شهد عام 2021حتى  2019نقطة في المائة منذ  3.4اإلنجليزية لدينا بنسبة 
. ندرج عمليات دعم من MAمحو األمية التي مدتها ثالث سنوات من والية هو أول عام لمنحة  2022ذكرنا سابقًا، فقد كان 

، باعتباره جزًءا من هذه المنحة، للطالب الذين يعانون بصفة عامة من األمية، لكن لمتعلمي اللغة اإلنجليزية لدينا 3الفئة 
خالل فترة الميثاق هذه. نعتقد  ( الحاصلين على اعتماد مزدوجESL & SpEdأيًضا. ازداد عدد المدرسين من الموظفين )

سيزيد من معدالت االستبقاء إذ إننا  ELأن تزايد إيالء االهتمام بالطالب ذوي اإلعاقة وتعليم محو األمية الُمخصص لطالب 
 نتوقع معدالت تسجيل أعلى.

 
 النقص واالستبقاء

Boston Day and Evening Academy- )%( تاريخ النقص 

 2019 2020 2021 2022 

 17.2 17.5 6.4 5.7 كل الطالب

 14.6 16.7 10.7 4.1 الطالب ذوي اإلعاقة

 27.3 22.9 13.6 0.0 متعلمو اللغة اإلنجليزية

 
( لجميع الطالب. يعادل معدل النقص في 13.7النسب المئوية للربع الثالث ) 2022يتخطى معدل النقص في المدرسة لعام 

( لجميع الطالب ذوي اإلعاقة. يتخطى معدل النقص في المدرسة 14.6النسب المئوية للربع الثالث ) 2022المدرسة لعام 
لمتعلمي اللغة اإلنجليزية. في حين تناقص طالب التعليم لذوي االحتياجات ( 13.5النسب المئوية للربع الثالث ) 2022لعام 

 .ELالخاصة على مدار األعوام الماضية، فما يزال أقل من جميع الطالب ومتعلمي 

 
. وفَّق العديد من طالبنا بين المدرسة وااللتزامات COVIDفي أثناء جائحة فيروس  BDEAتدهور معدل االستبقاء في 

الطالبية، بما في ذلك رعاية إخوتهم الصغار أو أطفالهم. ربما كان هذا األمر صحيًحا على نحو خاص لطالبنا ذوي اإلعاقة، 
 عن بعد. واجه طالبالذين رغبوا في المزيد من الدعم العملي المباشر أكثر مما يمكن أن تقدمه الجلسات الدراسية اإلضافية 

EL  لدينا، مثل طالبنا ذوي اإلعاقة، أولويات تنافسية مشابهة أدت بهم إلى ترك المدرسة. بينما نتوقع أن ترقى هذه المقاييس
سنوات، فنخطط بالفعل لدمج االستراتيجيات الُمصممة خصيًصا لتناول احتياجات الطالب  3-2للمستويات العادية في غضون 

( بدوام COSEفنا، إلى جانب مبادرة محو األمية، منصب منسق لخدمات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة )ذوي اإلعاقة. أض
 سيتيح إيالء اهتمام أكبر للمجموعات الفرعية للطالب. ESLكامل، وطبيب نفسي يعمل في المدرسة بدوام كامل ومدرس 

 
 التعليق، واإلزالة في حاالت الطوارئ، وبيانات الترحيل

لتسهيل االتصال وزيادة كفاءتنا في حل مخاوف  BDEA، في نظام سجل 2021جازات فنية هائلة، في أثناء صيف تحققت إن
الطالب. يتواصل المدرسون والموظفون، من خالل نظام التواصل المرفق هذا، ويسجلون فئات السجل التالية: اإلجراء 

تغاثة إللقاء نظرة سريعة على هذه المقاييس، في عامنا المطلوب، واالتصال، والتدخل، واإلحالة، وعامل الخطر، واالس
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طالبًا استشارة غير رسمية. أُدخل إجمالي يبلغ  56طالبًا في تقديم االستشارة في مدرستنا وتلقى  101الدراسي الحالي، ُسجل 
ًدا حول ر 2817من تلك السجالت تدخالت، وورد  1494من تلك السجالت إجراًء، ووثقت  852سجالً، وتطلب  6583

فقط. نعتقد أن هذه المقاييس تشير إلى أننا نساعد طالبنا على تحسين األمان  2022احتياجات الطالب في العام الدراسي 
 المعنوي والبدني لديهم بحيث يمكنهم الذهاب إلى المدرسة وهم جاهزون للتعلم.

 
لتوسط بين الطالب وبعضهم وبين الطالب ممارسات العدالة التصالحية التي تشمل ا Boston Day and Eveningتقدم  

والموظفين، واالتفاقيات الموضوعة بصورة مشتركة، وكذلك اجتماعات أولياء األمور بدالً من التعليق داخل المدرسة. وبذا، 
في المدرسة  BDEAمن معدالت التعليق داخل المدرسة. ُعلق اثنان وثالثون في المائة من طالب  %0تحافظ مدرستنا على 

مرة خالل  2.2لمدارس( الثانوية التي التحقوا بها سابقًا؛ تعرض أولئك الطالب، في المتوسط، للتعليق خارج المدرسة بنسبة )ا
منذ العام الدراسي  %3.1إلى  %2.7خارج المدرسة بشكل طفيف من  BDEAمسيرتهم الدراسية. ازداد معدل تعليق 

 .2020حتى العام الدراسي  2019

بأن استثمارنا في ممارسات العدالة اإلصالحية أثمرت عن معدالت تعليق منخفضة وعدم وجود طرد نفتخر بشكل خاص  
وال يوجد اختالف كبير في معدالت التعليق للطالب ذوي اإلعاقة  BDEAبشكل جوهري. هذا األمر هو مقياس خاص لقوة 

 مقارنةً بمعدالت الطالب كافة. ELأو طالب 

مسارات معزولة للطالب ذوي اإلعاقة أو الطالب متعلمي اللغة اإلنجليزية. على هذا  BDEAال تشمل  مواد االستقطاب: 
النحو، نحن ال نعلن عن هذا المورد على وجه التحديد، لكننا بدالً من ذلك نضع إطاًرا لكل االتصال المتوفر لدينا لنوضح أننا 

للغة اإلنجليزية. يوفر موقعنا اإللكتروني مواد التقديم لدينا ومتعلمي ا IEPندعم جميع الطالب، بما فيهم الُمدرجين في برنامج 
 باللغة اإلنجليزية، واإلسبانية، والصينية.

 
من الباغ الطويل لعالقات اإلحالة مع نطاق واسع من  BDEAاستفادت  البرمجة الُمخصصة للمهمة والبرمجة العادلة: 

االتصاالت لدعم جهود االستقطاب في مدرستنا. نستقطب الطالب الجدد من مدرسي المدارس الثانوية والمدارس المتوسطة 
ب واستشارييها في المنطقة )كالهما من مدارس المنطقة والمدارس المستقلة(؛ ومن مركز إعادة المشاركة، ومن الطال

. نتواصل أيًضا مع الطالب غير المشاركين، والمتجاوزين للسن من خالل شركائنا المجتمعيين BDEAالحاضرين وخريجي 
الذين يعملون أيًضا مع متعلمين متنوعين في جميع أنحاء المنطقة. يعقد مدير االستقطاب لدينا فعاليات استقطاب سنويًا )خارج 

ممثلين من المدارس المتوسطة والثانوية والمنظمات التي تركز على الشباب من ( لالستشاريين والCOVIDفترة فيروس 
ن الطالب الُمحالين إلينا توقعات واقعية عن تجربة  ِّ أنحاء المدينة لتقديم مدرستنا، ومهمتنا، وعملنا، بحيث يمكن أن يكو 

BDEA ُسجل الطالب، في المتوسط، في مدرستين ثانويتين قبل التسجيل في .BDEA .  

 

 : االمتثال3المعيار 
 ية.رلم تكن المدرسة خالل أي وقت في فترة الميثاق الحالية غير ممتثلة لشروط ميثاقها و/ أو القوانين واللوائح الحكومية والفيدرالية السا



 

ي والثانويإدارة ماساتشوستس للتعليم 
 14صفحة      االبتدائ 

 : النشر4المعيار 

حدوث النشر 
 السنوي

أفضل ممارسة تم  
 مشاركتها

ف وسيلة النشر   )صِّ
أو التنسيق، أو الطريقة، 

المكان المستخدم لمشاركة 
 أفضل الممارسات(.

من في المدرسة  
شارك جهود النشر؟  

 )العنوان(

مع من نشرت 
المدرسة أفضل 
)حدد ممارستها؟  

الشركاء والمواقع، بما 
في ذلك المناطق 

 التعلمية.(

)شارك أي تغييرات طرأت في  نتيجة النشر
الممارسات أو الفرص الجديدة للطالب نتيجة لعملك 
في مدارس/ مناطق أخرى. ضع قائمة بأي أدوات، 
أو مواد، أو جداول أعمال، أو نتائج حققها الشركاء، 
وبين إذا ما كانت المدرسة قد تلقت تمويالً للمنحة 

 بخصوص النشر وإذا ما ُكتب تقرير للمنحة(.

مقدمة البرمجة التي تركز  2019
على الطالب، وتعتمد 
على الكفاءة وتراعي 

 الصدمات

الزيارات المدرسية التي 

يجريها المعلمون المهتمون 

بالتعرف على التعليم/ 

األنظمة القائمة على الكفاءة 

للتمتع بمناخ مدرسي آمن 

 وداعم.

مدير التقدم  

المؤسسي، شريك 

التقدم، القادة 

التعليميون، 

 المدرسون، الطالب

استضفنا، في العام 

، 19-18الدراسي 

زائًرا في  213

زياراتنا الشهرية التي 

 ساعات 3مدتها 

نراجع موادنا بانتظام بحيث يتلقى الزائرون على 

الدوام المعلومات الُمحدثة ذات الصلة الوثيقة 

 ير البرنامج للزائرين.باحتياجات تطو

 BDEAتوفر    2019

مختبرات تعليمية صيفية 

توجه المعلمين وتدربهم 

في إطار برمجة تركز 

على الطالب، وتعتمد 

على الكفاءة وتراعي 

 الصدمات

مدير المدرسة، القادة  الصيفي REALمعهد  

التعليميون 

المشاركون، مدير  

التقدم المؤسسي، 

شريك التقدم، مدرسو 

المحتوى، الطالب، 

 شركاء األفكار

 ،PAمدارس من  

IL، MA  ،بوسطن(

بروكلين، أتليبورو، 

 إيفريت(

ل البرنامج التجريبي لمعهد   ِّ في البداية  REALُمو 

 Nellie Mae Educationمن مؤسسة 

Foundation التي قدمت رواتب ألعضاء هيئة ،

التدريس إلنشاء المواد ونموذج التدريب الذي واصلنا 

. 2011اجعته واستخدامه في كل صيف منذ مر

لضمان  REALنستطلع رأس المشاركين من معهد 

مواءمتنا للبرمجة مع المجاالت التي يركز عليها 

 الحضور.

رؤية الحفاظ على   2019

 مشاركة الطالب

)بيئات  DESEمؤتمر 

 تعليمية آمنة وداعمة(

قسم التعليم، مدارس  مدير التقدم 

 MAمن جميع أنحاء 

أدى العرض التقديمي إلى زيادة االهتمام بمناطق  

MA بما يشمل المشاركة في معهد ،REAL 

 Attleboro Publicالصيفي من مدارس 

Schools. 

 -Salesforce.orgالُمعززة مع  BDEAشراكة المدارس، المناطق،  BDEAمدير بيانات  Dreamforceمؤتمر إدارة الخدمات الشاملة  2019 



 

ي والثانويإدارة ماساتشوستس للتعليم 
 15صفحة      االبتدائ 

حدوث النشر 
 السنوي

أفضل ممارسة تم  
 مشاركتها

ف وسيلة النشر   )صِّ
أو التنسيق، أو الطريقة، 

المكان المستخدم لمشاركة 
 أفضل الممارسات(.

من في المدرسة  
شارك جهود النشر؟  

 )العنوان(

مع من نشرت 
المدرسة أفضل 
)حدد ممارستها؟  

الشركاء والمواقع، بما 
في ذلك المناطق 

 التعلمية.(

)شارك أي تغييرات طرأت في  نتيجة النشر
الممارسات أو الفرص الجديدة للطالب نتيجة لعملك 
في مدارس/ مناطق أخرى. ضع قائمة بأي أدوات، 
أو مواد، أو جداول أعمال، أو نتائج حققها الشركاء، 
وبين إذا ما كانت المدرسة قد تلقت تمويالً للمنحة 

 بخصوص النشر وإذا ما ُكتب تقرير للمنحة(.

 للجميع

الطالب الذين يستخدمون  

Salesforce 

 المنظمات غير

 الربحية،

الشركات، واألفراد  

من جميع بقاع العالم، 

منعقد في سان 

 .CAفرانسيسكو، 

 K-12من أوائل المتبنين لـ  BDEAكانت 

وتواصل ريادتها الفكرية حول أنظمة البيانات  

الُمحسنة لتعزيز الثقافة المدرسية التي تركز على 

 وتراعي الصدمات.الطالب، 

مقدمة البرمجة التي تركز  2020
على الطالب، وتعتمد 
على الكفاءة وتراعي 

 الصدمات

الزيارات المدرسية التي 

يجريها المعلمون المهتمون 

بالتعرف على التعليم/ 

األنظمة القائمة على الكفاءة 

للتمتع بمناخ مدرسي آمن 

 وداعم.

مدير  التقدم  

المؤسسي، شريك 

لقادة التقدم، ا

التعليميون، 

 المدرسون، الطالب

زائًرا في  91استضفنا 

زياراتنا الشهرية، التي 

ساعات من  3مدتها 

ت فبراير )أُلغي -سبتمبر

يونيو  -زيارات مارس

بسبب فيروس 

COVID) 

نراجع موادنا بانتظام بحيث يتلقى الزائرون على 

الدوام المعلومات الُمحدثة ذات الصلة الوثيقة 

 تطوير البرنامج للزائرين.باحتياجات 

أفضل الممارسات في  2020

 التعل م البديل

 BDEAقائد برنامج  فريق عمل انتقاالت الشباب

، معلم العلوم 2.0

 BDEAاإلنسانية 

 ، رئيس المدرسة2.0

اجتماعات منتظمة مع 

BPS  وBoston 

PIC  ومركز بوسطن

 إلعادة المشاركة

في  لشبابيُساهم جزء من شبكة أكبر لتوفير فرص ل

بوسطن في مشاركة أفضل الممارسات الخاصة بمنع 

 الرسوب والمشاركة والدعم الطالبي.

إشراك خبرات التعلم ذات  2020

الصلة والقائمة على 

 المشاريع

مؤسسة بار / اجتماع القيادة 

 في سبرينج بوينت

 BDEAقائد برنامج 

2.0 

اجتماعات منتظمة مع  

المستفيدين اآلخرين 

عبر نيو  Barrمن 

 إنجالند

جزء من مجموعة المستفيدين من منحة مؤسسة 

Barr وقد شارك ،BDEA  في ورش عمل بقيادة

Springpoint  مع مناطق أخرى في جميع أنحاء

المنطقة لتحسين الممارسة حول التعلم ذي الصلة 



 

ي والثانويإدارة ماساتشوستس للتعليم 
 16صفحة      االبتدائ 

حدوث النشر 
 السنوي

أفضل ممارسة تم  
 مشاركتها

ف وسيلة النشر   )صِّ
أو التنسيق، أو الطريقة، 

المكان المستخدم لمشاركة 
 أفضل الممارسات(.

من في المدرسة  
شارك جهود النشر؟  

 )العنوان(

مع من نشرت 
المدرسة أفضل 
)حدد ممارستها؟  

الشركاء والمواقع، بما 
في ذلك المناطق 

 التعلمية.(

)شارك أي تغييرات طرأت في  نتيجة النشر
الممارسات أو الفرص الجديدة للطالب نتيجة لعملك 
في مدارس/ مناطق أخرى. ضع قائمة بأي أدوات، 
أو مواد، أو جداول أعمال، أو نتائج حققها الشركاء، 
وبين إذا ما كانت المدرسة قد تلقت تمويالً للمنحة 

 بخصوص النشر وإذا ما ُكتب تقرير للمنحة(.

 القائم على المشاريع.

إعادة إشراك المتعلمين  2021
 في بيئة التعلم عن بُعد

"الزيارات المدرسية" عن 
 بُعد

المقاطعات عبر  مدير  التقدم المؤسسي
الواليات المتحدة 

(YouthBuild 
PA، CHARIHO 

RI) 

كقائد فكري في  BDEAتواصلت عدة مناطق مع 
دعم طالب التعل م البديل وذلك عوًضا عن الزيارات 
المدرسية الشخصية. شاركنا ممارساتنا األكاديمية 

 ؤى جديدة من "زيارة" المناطق، واكتسبنا رSELو

استخدام البيانات لدعم  2021
التعلم االجتماعي 

 والعاطفي

عقد ندوة عبر اإلنترنت 
تستضيفها 

Salesforce.org  و
National Charter 

School Association 

مدير البيانات 
والمحاسبة، مدير  
 التقدم المؤسسي

للمدارس الُمستقلة من 
جميع أنحاء الواليات 

 تحدةالم

الوصول المبكر الستكشاف منصة  BDEAتلقت 
K12  الجديدة منSalesforce.org  متأثرة بدعم(
(. تقدم PGPونماذج  BDEAطالب 

Salesforce  شراكة فكرية للمصلحة العامة لبناء
 SELتتبع بياناتنا على 

مسارات غير تقليدية  2022
 لمشاركة الطالب

 45عرض تفاعلي لمدة 
 دقيقة

ر أنظمة  Perrone-Sizer أول مطو 
Institute, 

Cambridge 
College, BPS, 

Chelsea Public 
Schools, 

Lawrence 
Public Schools 

تلقت منحة صندوق قيادة المعلم تقريًرا كتابيًا عن 
-Perroneالعرض التقديمي المقدم إلى معهد 

Sizer 

أفضل الممارسات في  2022

 التعل م البديل
ساعة واحدة عبر منصة 

 زوم
 مدير المدرسة

 مدير  التقدم المؤسسي

A-Venture 
Academy (RI) 

المشترك حيث يستعد الموظفون في  BDEAنموذج 
A-Venture Academy  إلضافة برنامج مسائي

 وتحديد التسلسل المناسب للبرمجة والتوظيف  



 

ي والثانويإدارة ماساتشوستس للتعليم 
 17صفحة      االبتدائ 

حدوث النشر 
 السنوي

أفضل ممارسة تم  
 مشاركتها

ف وسيلة النشر   )صِّ
أو التنسيق، أو الطريقة، 

المكان المستخدم لمشاركة 
 أفضل الممارسات(.

من في المدرسة  
شارك جهود النشر؟  

 )العنوان(

مع من نشرت 
المدرسة أفضل 
)حدد ممارستها؟  

الشركاء والمواقع، بما 
في ذلك المناطق 

 التعلمية.(

)شارك أي تغييرات طرأت في  نتيجة النشر
الممارسات أو الفرص الجديدة للطالب نتيجة لعملك 
في مدارس/ مناطق أخرى. ضع قائمة بأي أدوات، 
أو مواد، أو جداول أعمال، أو نتائج حققها الشركاء، 
وبين إذا ما كانت المدرسة قد تلقت تمويالً للمنحة 

 بخصوص النشر وإذا ما ُكتب تقرير للمنحة(.

إشراك خبرات التعلم ذات  2022

الصلة والقائمة على 

 المشاريع

صة ساعة واحدة عبر من
 زوم

 BDEAقائد برنامج 
، المنسق الميداني 2.0

 BDEAالمجتمعي 
، مدير  التقدم 2.0

 المؤسسي

 Excelفي مدارس 
Academy 

Charter 
Schools 

المشترك مثل  BDEA 2.0يستكشف نموذج  
برمجة التعل م  Excel Charter Schoolsنموذج 

 البديل القائمة على العمل



 

ي والثانوي
 18صفحة                                                                                                             إدارة ماساتشوستس للتعليم االبتدائ 

 نجاح البرنامج األكاديمي

 : أداء الطالب5المعيار 

نا نتائج  BDEAلدى   MCASتصنيف للمساءلة يتطلب المساعدة بسبب انخفاض معدالت التخرج والحضور لدينا. لقد ضم 
 وفاًء بالتزامنا بمعايير أداء المدارس الُمستقلة باإلضافة إلى التدابير التي نستخدمها لتتبع أداء الطالب بطريقة أكثر دقة.

 
 MCASوالرياضيات. يُعد اختبار  ELAمن الجيل التالي لطالب  MCASأول اختبار  BDEA، أدارت SY 2019في  

القديم  MCASالقديم، بينما تكون النتائج غير قابلة للمقارنة. تمت إدارة  MCASمن الجيل التالي اختباًرا معاد تنسيقه من 
و  2019.  شهدنا نمًوا كبيًرا بين نتائج 2022، وتحولت إلى صيغة الجيل التالي في يونيو 2021في العلوم حتى عام 

وكان هناك انخفاض في  والرياضيات. أحرز المزيد من الطالب درجاٍت في مستوى يحق ق التوقعات، ELAفي  2021
النسبة المئوية للطالب الذين يكسبون جزئيًا أو ال يستوفون مستويات تحقيق التوقعات. في حين أن هذا ينطبق على كال 

في عام  ٪ 35من الطالب الذين حققوا التوقعات إلى  ٪ 6، حيث ارتفع من ELAالموضوعين، كان هناك تحسن كبير في 
( بسبب إلغاء فرص االختبار أثناء CDالبتدائي والثانوي على تعديل متطلبات تحديد الكفاءة ). وافق مجلس التعليم ا2021
الخاصة بهم عبر إكمال  CDواستيفاء متطلبات  MCAS. يمكن إعفاء الطالب من الخضوع لتقييمات COVID-19جائحة 

 ELAموضوعات التخرج التالية: سارية لصفوف و CDالدورات الدراسية المحددة من قبل القسم. األهلية المعدلة ل
. أخيًرا، يظل معدل مشاركتنا ثابتًا بالنسبة 2023-2020فصول  - STEو  2022-2020فصول  -والرياضيات 

 .ELsمن الطالب ذوي اإلعاقة أو  10للمجموعات الفرعية، حيث يقل عدد المشاركين عن 

 

 
ن/االبتعاد عن استيفاء المتطلبات وإكمال الدورة التدريبية وحالته من االقتراب م MAPنحرص على تقييم درجات الطالب في 

 NWEAوذلك كوسيلة لفهم المعرفة األكاديمية األصيلة لدى الطالب تماًما من لحظة التسجيل وحتى التخرج. يُعد اختبار 
MAP درسة إلى الصف الثاني)مقياس التقدم األكاديمي( اختباًرا محوسبًا تكيفيًا يتم إجراؤه لألطفال من مرحلة ما قبل الم 

هذا االختبار كأداة لتحديد الطالب ذوي المهارات المنخفضة، جنبًا إلى جنب مع البيانات األخرى،  BDEAعشر. تستخدم 
 وذلك لجدولة الدورات التعليمية المناسبة لهم.

 
 



 

ي والثانوي
 19صفحة                                                                                                             إدارة ماساتشوستس للتعليم االبتدائ 

، ELA MAPSمن الطالب الوافدين عند مستوى الصف التاسع أو أعلى إلى اختبار  ٪37في المتوسط، يخضع   ●
في الصف  ٪28من الطالب بين مستويات الصف السادس إلى الثامن، و  ٪35كما يخضع لنفس االختبار نسبة 

 الخامس أو ما قبله.
 

من الطالب الوافدين عند مستوى الصف التاسع أو أعلى إلى اختبار الرياضيات  ٪35في المتوسط، يخضع  ●
MAPS في  ٪45الطالب بين مستويات الصف السادس إلى الثامن، و من  ٪20، كما يخضع لنفس االختبار نسبة

 الصف الخامس أو ما قبله.

 
تُمنح اإلعفاءات للطالب بناًء على درجاتهم في السجل الدراسي الُمستخرج  من مدارسهم السابقة في الوقت الذي يبدأون فيه 

ر الخارجي" لوحدة دورة دراسية معينة بناًء . هناك طريقة أخرى للحصول على اإلعفاءات من خالل "االختباBDEAارتياد 
من الطالب الوافدين في فئة  ٪12على بيان الحالة الذي قدمته إدارات العلوم اإلنسانية و / أو الرياضيات. في المتوسط، يُدرج 

فئة "بعيد  في ٪30في فئة "بعيد"، ويُدرج  ٪35في فئة "قريب" من التخرج، ويُدرج  ٪23"قريب جًدا" من التخرج، ويُدرج 
 2نقاط، وبعيد جًدا =  5-2نقطة، بعيد =  15-6نقطة، قريب=  16جًدا" عن التخرج )مفتاح اإلعفاء: قريب جًدا = أكثر من 

 أو أقل من النقاط(.
 

 ٪ 3.5من الدورات التي التحقوا بها، مع  ٪ 25حيث أننا ُعدنا إلى التعلم الشخصي بدوام كامل، يُكمل الطالب في المتوسط 
تقييمات مؤهلة،  ٪ 1.5جميع الملتحقين بالدورة لكل فصل دراسي مما أدى إلى الحصول على تقييمات أساسية مؤهلة، و من 
التقييمات قيد التقدم والتقييمات األساسية المؤهلة بنسبة أكثر قليالً من  IEPتقييمات عالية التأهل. يتلقى طالب  ٪ 10و 

(. كما أنهم ٪71.8يتمتع متعلمو اللغة اإلنجليزية بأعلى معدل من عدم اإلكمال ) .IEPأقرانهم من غير الملتحقين ببرنامج 
يُرجى  سنوات. 3األقل احتماالً في الحصول على تصنيف أساسي مختص استناًدا إلى بيانات تقييم الدورة التدريبية لمدة 

الحالة مع جميع المدارس، يعد هذا تحديًا  المالحظة: نحن ندرك أن إكمال الدورة التدريبية مرتبط بحضور الطالب. وكما هو
حيث أنه  أمر نتعامل فيه مع موظفين جدد وابتكار جديد ودعم إضافي للطالب في العام المرتقب. نواصل  BDEAحاليًا لـ 

 مراقبة نتائجنا في إكمال الدورة مقابل المدارس األخرى القائمة على الكفاءة.
 

أخرى لتحليل النتائج اإلجمالية ألداء الطالب، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر  أساليبًا وأدوات تقييم BDEAتستخدم  
، YouthTruthالشامل لتجربة المدرسة، وعناصر تنوع  YouthTruth)لكل قسم(، استبيان  MCASمراجعات إنجاز 

 وعناصر اإلنصاف، والشمول )انظر الملحق د(.
 

من خالل إدراك أن نظام المساءلة على مستوى الوالية يركز على إبداء  وتحسينه:الحفاظ على التحصيل األكاديمي للطالب 
على التحصيل األكاديمي  BDEA، ومعدالت التخرج، تحافظ MCAS، والمشاركة في MCASالكفاءة في اختبارات 

 كما وصفنا سابقًا.للطالب وتحسنه من خالل التأكد من العناية بالصحة العاطفية االجتماعية لطالبنا على أساس يومي 
 

إلى مراجعة بيانات نتائج الطالب المصنفة )التناقص، االحتفاظ، التخرج، الحضور، إكمال الدورة،  BDEAتستند ممارسة  
التعليق( التي تسمح لنا بتحديد التغييرات المطلوبة في البرنامج األكاديمي )التوظيف، التجميع، وما إلى ذلك(. يفحص طاقم 

لة ويُجري تعديالت على ممارساته التعليمية لتحسين تعلم الطالب ونتائجهم  MCASة كل عام بيانات التدريس في بداي المفص 
، والتدريس متعدد التخصصات، ودورات MCASفي الدورات التمهيدية، واإلعداد لتقييمات  MCAS)بما في ذلك أسئلة 

 المستوى التمهيدي، والتعلم القائم على المشروع، وما إلى ذلك(.

 

 : تسليم البرنامج6المعيار  

 : المنهج6.1المؤشر الرئيسي 

الكفاءات والمعايير  هذهتغطي .BDEA 2.0 معياًرا لـ  405كفاءة في نموذجنا التقليدي و  528من  BDEAيتكون منهج 
ثالثة تخصصات: الرياضيات والعلوم اإلنسانية والعلوم. اضطلع كل قسم ببناء خريطة منهج توضح سلسلة الدورات 

. تتماشى كل دورة وأهلية بشكل خاص مع جزء من المعايير وتتوافق مع BDEAوالكفاءات التي يخضع لها الطالب في 
Mass Common Coreلوقت للممارسة ثم إثبات الكفاءة. يتم تسجيل تقدم الطالب نحو إكمال جميع ، مما يتيح للطالب ا

 (.ILPالكفاءات والمعايير إلكترونيًا في مستند يسمى "خطة التعلم الشخصي" )
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يشمل منهج الرياضيات مهارات ومحتوى حاسة األرقام والجبر والهندسة والجبر المتقدم واإلحصاء ومحو األمية المالية. 

هج العلوم اإلنسانية مهارات ومحتوى القراءة والكتابة، والدراسات النوعية، والبحث، وتاريخ الواليات المتحدة، يشمل من
وتاريخ العالم، واألدب المتقدم، والقانون واألخالق. يغطي منهج العلوم مهارات ومحتوى الفيزياء والكيمياء الحيوية واألحياء 

عند االنتهاء بنجاح من هذه التأهيالت،  ة واألساليب العلمية والبحث العلمي والكتابة.الخلوية وعلم الوراثة والتطور والبيئ
والرياضيات والعلوم، يقضي الطالب الفصل الدراسي األخير في البحث عن سؤال أساسي  ELAفي  MCASواجتياز 

أحد متطلبات التخرج  Capstone، والذي بدوره يعدهم لخطة الدراسات العليا. يُعد عرض Capstoneوإنشاء مشروع 
 .BDEAالنهائية لطالب 

 
خالل فترة هذا الميثاق، أجرى فريق القيادة التعليمية مراجعات لتحسين الدقة العامة وخلق ثقافة متسقة للتوقعات عبر البرامج 

 واألقسام. شملت التغييرات ما يلي:
الوحدات المنق حة في الرياضيات والعلوم والعلوم اإلنسانية بناًء على نموذج تقييم الممارسة المشترك الذي تم إنشاؤه   ●

 .BDEAكانت صارمة وتعكس أولوية التدريس المستجيبة ثقافيًا لمعايير  BDEAلضمان أن جميع فصول 
، بناًء MCAS 2.0ة الصالحيات والمعايير مع حرصت أقسام العلوم والرياضيات والعلوم اإلنسانية على مواءم  ●

على بيانات من أحدث اختباراتنا. عملت األقسام معًا لتحليل الفجوات في فهم الطالب ومعالجة هذه الفجوات من 
خالل زيادة االهتمام بمجاالت المهارات، فضالً عن تحسين التدخالت. باإلضافة إلى ذلك، ركزت جميع األقسام على 

لصارمة والتأكد من أن جميع الطالب على استعداد تام لممارسة األعمال على مستوى الصف. أعاد قسم التعليمات ا
الرياضيات النظر في نماذج التقييم للتأكد من القواسم المشتركة عند تقييم الطالب مقابل المؤهالت. لدعم الطالب 

ًدا للتدريس المشترك، والذي تضمن كتلتين ، أنشأ قسم العلوم اإلنسانية نموذًجا جديELذوي اإلعاقة والطالب 
ل لطالبنا من المستوى الثاني والثالث في برنامج  مزدوجتين قام بتدريسهما معلم العلوم اإلنسانية واختصاصي التدخ 

ELD. 
، فإننا نقي م مناهج العلوم والعلوم اإلنسانية لدينا الخاصة بنا DESE GLEAMكما ذكرنا سابقًا، من خالل منحة  ●

 ان تحقيق محو األمية بأعلى جودة لمستقبلنا.لضم
 

 : التعليم6.2المؤشر الرئيسي  

األولويات التالية: إنشاء مجتمع من االحترام، وإنشاء أنظمة وإجراءات متسقة لتشجيع  BDEAتتضمن الممارسة التعليمية لـ 
تخريج الطالب تدريجيًا ليكونوا متعلمين  النجاح األكاديمي، وتوفير مزيج من التعليمات المباشرة والعمل التعاوني بهدف

 مستقلين، باإلضافة إلى استخدام نهًجا تعليميًا مستجيبًا ثقافيًا لتوفير المالءمة والدقة.
 

دمج التعلم القائم على المشاريع والتعلم القائم على العمل في  BDEAباإلضافة إلى التعليمات المستجيبة ثقافيًا، تواصل 
ة على مستوى المدرسة كوسيلة إلشراك الطالب. في النهاية، يُدمج نموذجنا القائم على العمل، والذي تم الممارسات التعليمي
عبر المدارس. يتم ذلك عادةً في شهر ديسمبر، على الرغم من إجرائه في مايو / يونيو من  BDEA 2.0تنفيذه في برنامج 

اسي المعتاد ويشاركون في شهر المشروع والتي تبلغ مدته أربعة هذا العام، فإن الطالب والموظفين ينفصلون عن الجدول الدر
أسابيع والذي يحدده التعلم المعتمد على المشروعات ويتوج بإقامة ندوة على مستوى المدرسة. يتيح شهر المشروع للموظفين 

ن موظفين. أصبحت العديد ممما يعزز الممارسة التعليمية لل -الوقت لتطوير وحدات التعلم بالتعاون مع الموظفين اآلخرين 
 المشاريع التي تم تطويرها خالل شهر المشروع دورات في الجدول العادي.

 
تتماشى الكفاءات والمعايير مع دورات محددة. في نهاية كل فصل دراسي، ينتقل الطالب الذين أتقنوا هذه المعايير إلى الدورة  

التدريبية التالية في تسلسل الفصول الدراسية في خارطة الطريق األكاديمية الخاصة بهم. يوفر هذا النظام نهًجا تعليميًا يتسم 
ضحة لتعلم الطالب. يعمل كٌل من إجراءات وهياكل الفصول الدراسية الشائعة مثل األنشطة التمهيدية، بالشفافية مع توقعات وا

وجداول األعمال اليومية مع أهداف التعلم، والمناطق المحددة للطالب اللتقاط المهام أو الواجبات المنزلية المصححة، 
المنشورة التي تسجل إتقان الطالب للمعايير والحضور اليومي  والمجلدات المطلوبة من الطالب مع أنظمة التنظيم والمخططات

ومع  COVIDعلى دعم الثقافة المدرسية حيث يشارك الطالب في الفصل ويتحملون ملكية تقدمهم األكاديمي. أثناء جائحة 
 Schoologyالمات في االستخدام المتزايد لنظام إدارة التعلم لدينا، يستخدم العديد من أعضاء هيئة التدريس لدينا دفتر ع

 .COVIDيسمح للطالب برؤية تقدمهم في الدورات الدراسية، وذلك على النقيض من المخططات الورقية المستخدمة قبل 
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كًرا على   ، فقد ارتقى موظفونا في إطار فترة الميثاق الحالي إلى التحدي الهائل المتمثل BDEAعلى الرغم من أن هذا ليس حِّ
وهي مجموعة من المهارات التي لم يتوقعها أحد في وقت تقديم طلبنا األخير. لقد قمنا بتكييف  -في تعلم التدريس عن بُعد 

 التعلم عن بعد كان فعاالً للغاية بالنسبة لبعض تقنيتنا لدعم هذا التحول الفوري والمهم في ممارستنا التعليمية. بمعرفة أن
 الطالب، أوصى فريق العمل بإعادة تقديم نموذج هجين للتعليم لثالثة معلمين مع منسق مجال مجتمعي واحد.  

 
ليمية تقدم المعلم نحو تحقيق هذه األهداف التع BDEAباإلضافة إلى متابعة متطلبات المنطقة والوالية لإلشراف والتقييم، تدعم 

المشتركة من خالل ما يلي ؛ مدربي الكتابة، وقيادة توجيه المعلمين لجميع الموظفين الجدد، ومراقبة األقران، واستطالعات 
 آراء الطالب، ووقت اجتماع القسم الخاص بالمحتوى، والتطوير المهني للمدرسة بالكامل.

 
تعليمي هو التعاقد مع المدربة التعليمية ذات الصلة بالثقافة، ، كان أهم استثماراتنا الSY 2022في عامنا الدراسي الحالي  

Kayla Morse Higgs يعمل كل فريق أكاديمي من كثب مع المدربة لمراجعة التعديالت الضرورية الُمدخلة على .
شكل ثقافي ستجابة بالمناهج وتنفيذها. يستخدم طاقم التدريس، لدعم مناهجنا ذات الصلة بالثقافة والمناهضة للعنصرية، مبدأ اال

( لدمج العناصر في مناهج المهام، والمشاريع، والتقييمات الخاصة بهم. تتألف العناصر من مبادئ االتصال، CRTللمهام )
 والتفكير األكثر منهجية، والعدالة االجتماعية، والمساواة/ إنهاء االستعمار، والصوت، والتفاضل، والوصول )انظر الملحق د(.

 
 : التقدير وتقييم البرنامج6.3يسي المؤشر الرئ 

 .5يُرجى الرجوع إلى المعلومات الواردة في المعيار 

 
 : الدعم لجميع المتعلمين6.4المؤشر الرئيسي 

Boston Day and Evening Academy  س كل جهودها في سبيل تحقيق التعليم العادل لجميع هي مدرسة تكر 
المتعلمين، بما في ذلك أولئك الذين لغتهم األولى ليست اإلنجليزية وألولئك الذين لديهم اختالفات في التعلم و / أو تحديات 

ع جميع الطالب الختبار ، يخضBDEAتجعل الوصول إلى المناهج الدراسية أمًرا صعبًا في بعض األحيان. عند دخول 
فحص وتشخيص شامل لتحديد المكان المناسب للدورة التدريبية وخدمات التدخل المطلوبة. بالنسبة ألولئك القادمين بمستوى 

ELD  تطوير اللغة اإلنجليزية( أو ذوي(IEP  يتم تحديد الخدمات بناًء على االحتياجات الفردية ،)برنامج التعلم الفردي(
 مطلوب بموجب القانون. للطالب كما هو

( من ٪22معتمد. إن اثنين وعشرين بالمائة ) ESLخدمات من معلم  ELDيتلقى الطالب الحاصلين على مستوى في 
مباشرة باللغة اإلنجليزية لمستويات  ESL. يقدم اثنان من هؤالء المعلمين خدمات ESLموظفينا هم معلمون معتمدون في 

ELD 2-3س ون الرياضيات وهناك معل م في مادة العلوم حاصل على شهادة في ُسبُل تقديم خدمات . اثنان من المعلمين يدر
 .ESL 1-4في فصولهم الدراسية. يتم تدريب جميع المعلمين في فئات  ELsإضافية ل

 

BDEA  أو أقل من اليوم الدراسي. نحن نؤمن  ٪21هي مدرسة شاملة بالكامل مما يعني إزالة الطالب من التعليم العام بنسبة
بالتعليم الشامل وأن النسبة المنخفضة للمعلمين إلى الطالب وفرص التطوير المهني لدينا تسمح بتوفير ثقافة مدرسية ناجحة مع 

( من معلمينا حاصلون على شهادة مزدوجة ٪48صل دراسي. ثمانية وأربعون بالمائة )مجموعة واسعة من المتعلمين في كل ف
في التربية الخاصة )ال يشمل ذلك منسق التربية الخاصة ومدير التربية الخاصة(. وفقًا لنتائج التقييم وبناًء على تقديم الخدمة 

يكون التدريس المصمم خصيًصا ضروريًا لنجاح  ، فإننا نتفهم الحاجة إلى الخدمات التكميلية حيثIEPالمفروض في كل 
 الطالب.

للطالب احتياجات فردية خارج الفصل الدراسي العادي مع دعم القراءة والكتابة والحساب والعلوم وبنفس  BDEAتوفر  
مع  مينالوصول إلى الموارد اليومية التي يمكن لجميع الطالب الوصول إليها. يعمل كٌل من خبرائنا التدريسيين المخضر

الطالب الذين يحتاجون إلى تعليمات أكثر تخصيًصا، ويساعد المعلمون على جعل المنهج في متناول المتعلمين الذين قد 
 يحتاجون إلى تعديالت في الفصل أو في االختبار من أجل إحراز تقدم أكاديمي.

( التي تتكون من مدير التعليم ARCديمية )لضمان أننا ندعم جميع الطالب ذوي اإلعاقة، نحافظ على لجنة المراجعة األكا 
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الخاص، ومنسق التربية الخاصة، واألخصائي االجتماعي، والقائد التعليمي والمتخصصين في محو األمية والرياضيات 
ر والطالب ذوي اإلعاقة وذلك بُغية التخطيط وتوفي ELوالعلوم. يجتمع هذا الفريق أسبوعيًا لمراجعة التقدم األكاديمي للطالب 

 التدخالت األكاديمية والدعم.

 

 : المناخ المدرسي والمشاركة األسرية7المعيار  

 بيئة آمنة وداعمة 7.1المؤشر الرئيسي 

 )انظر الملحق د(. -نُجري مسًحا سنويًا لطالبنا  □

ك طالبنا في خلق بيئة مدرستنا. صوت الطالب هو قسم  المكافئ للحكومة الطالبية. يعمل رئيس المدرسة  BDEAنُشرِّ
مع هذا الفريق من الطالب لتقديم المعلومات واتخاذ القرارات المركزية لعملياتنا وبرمجتنا. خالل فصلنا  وأخصائي العمليات

ونماذج  -ة طبقة أخرى من التمثيل داخل المدرس BDEAالدراسي الحالي، وس عنا برنامج مساعد التدريس الذي يمنح خريجي 
جزًءا ال يتجزأ من فريق العمل،  TAsيحتذى بها يمكن للطالب البحث عنها للحصول على المشورة والتوجيه. يصبح 

نة من درس واحد وحتى ثالثة دروس في PDويحضرون اجتماعات الموظفين وجلسات  ، ويخططون ويقدمون خطة مكو 
ه من TAsالفصل الدراسي. يساعد  خالل الدعم الطالبي في الفصل إما فرديًا أو في مجموعات صغيرة.  أيًضا معلمهم الموجِّ 

آخرين وكذلك  TAsأسبوعيًا مع الموجهين لتقييم األسبوع، ويجتمعون بشكل فردي مع مدير البرنامج ويلتقون ب TAsيلتقي 
 مع مدير البرنامج لمناقشة الممارسات والتجارب والنجاحات والتحديات المشتركة.

 مشاركة األسرة 7.2ي المؤشر الرئيس

أثناء الجائحة. في العام النموذجي، نرحب دائًما بأسر  BDEAكما كان الحال مع الجميع، كانت مشاركة األسرة تحديًا لـ 
وندعوهم خصيًصا لحضور الفعاليات الخاصة باالحتفال ودعم النمو األكاديمي واالجتماعي والعاطفي  BDEAطالبنا في 

 ، في بعض األحيان، مع عائالتنا في منازلهم وفي جميع أنحاء المجتمع.BDEAألطفالهم. في العام النموذجي، يلتقي موظفو 
 

تُرَسل  مع أولياء أمور طالبنا واألوصياء عليهم. مستشار أكاديمي يحافظ على التواصل  BDEAلكل طالب من طالب 
بطاقات التقرير إلى العائالت، عند نهاية كل فصل دراسي، ولكن طوال الفصل الدراسي، يكون المستشارون األكاديميون على 

 ي مخاوفاتصال منتظم مع العائالت. يزود المستشارون األكاديميون العائالت بتحديثات عن تقدم طالبهم في دوراتهم وأ
باإلضافة إلى ذلك، يجتمع المستشارون مرتين في العام مع  أخرى قد تنشأ مثل الحضور غير المتسق أو سوء السلوك. 

تم تنفيذ هذه االجتماعات عبر منصة زوم  الطالب وعائالتهم للتفكير بقيادة الطالب وتحديد األهداف )االجتماعات العائلية(.
العائلية بمثابة مراجعة تعاونية ومحادثة حول التقدم األكاديمي للطالب وأهدافهم، وكذلك أي  أثناء الجائحة. تُعد االجتماعات
أسرة  159أسرة كما حضرتها  181، حضرت االجتماعات العائلية 2021خالل خريف عام  تحديات قد يواجهها الطالب. 

 .2022في ربيع عام 

 
ب، تُتاح للطالب الفرصة لعرض إنجازاتهم األكاديمية لعائالتهم خالل باإلضافة إلى االجتماعات العائلية التي يقودها الطال

تجلب العائالت الجيران واألصدقاء لالنضمام إلى  ندوة مدرستنا التي هي بمثابة تتويًجا لشهر المشروع المذكور سلفًا.
 ع الموظفين في حفلة شواء العودةالموظفين وأفراد المجتمع ليشهدوا الندوة السنوية. ندعو الطالب وأسرهم أيًضا للتواصل م

لكننا تحولنا إلى إشراك العائالت  2020إلى المدرسة وعشاء الشكر السنوي. لم نعقد أي فعاليات داخلية كبيرة منذ مارس 
 افتراضيًا كلما أمكن ذلك.  

 
. SY 2022كان التغيير األكثر أهمية فيما يتعلق بمشاركة األسرة خالل فترة ميثاقنا هو تعيين مسؤول اتصال عائلي في بداية 

لقد سمح هذا الدور بتوسيع نطاق وصولنا للعائالت بشكل كبير في ظل وجود مجلس أولياء األمور الذين يلتقون شهريًا 
بالطالب ولتقديم الدعم والتواصل مع عائالتنا. لقد عمل منسق االتصال العائلي لدينا وفعاليات منصة زوم المستمرة لالحتفال 

مع مدير العمليات لدينا إلنشاء خزانة المؤن والمالبس واللوازم الداخلية المذكورة سابقًا باإلضافة إلى أكياس الطعام الُمعد ة لكل 
 عطلة من عطالتنا المدرسية.
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 الجدوى التنظيمية 

 : القدرة8 المعيار

م المدرسية والقيادة8.1المؤشر الرئيسي      : النُظُ

، كمديرة المدرسة من قبل Alison Hramiecعندما تم تعيين مديرة التعليم آنذاك،  2015تغيرت قيادة المدرسة في يوليو 
ين من والذي ضم  إليه ممثلمجلس األمناء بعد بحث وطني. قاد العملية مستشار في التدريب على القيادة والتطوير التنظيمي، 

 جميع الدوائر االنتخابية في المدرسة.
 

بتمكين الموظفين من االبتكار وقيادة المحادثات التي تعزز التفكير العميق حول كيفية خدمة طالبنا بشكل  BDEAتؤمن  
وموظفين اثنين في  Department-Plus؛  ILT)تشمل الفرص المتاحة لقيادة الموظفين؛ فريق القيادة التعليمية ) أفضل. 

مجلس األمناء. إن تمكين الموظفين من االستحواذ على عملهم والنهوض به، واالستفادة من فرص التطوير المهني داخل 
المدرسة وخارجها، وقيادة التطوير المهني ومشاركة التفكير في الممارسة، يخلق مجتمعًا صحيًا واستباقيًا من المهنيين الذين 

 ئًما في تحسين حياة طالبنا وتعليمهم .يتمثل هدفهم دا

 
جزًءا من شبكة قوية من  Hramiec، تعد السيدة Boston Day and Evening Academyفي رحلتها الطويلة في 

تعمل  BDEAقادة المدارس اآلخرين الذين عملوا بشكل تعاوني للتغلب على الجائحة على مدار العامين الماضيين. نظًرا ألن 
للدعوة إلى فهم أفضل لصيغ  BPSضمن نموذج فريد، فقد استندت رئيسة المدرسة إلى العالقات داخل المكتب المركزي في 

التخصيص واالسترجاع والمقاييس المرجحة التي تتحكم في ميزانية التوظيف لدينا. تمك ننا استقالليتنا المالية من تضخيم قيمة 
نح، وجمع األموال، والشرا كات لدعم الخدمات األكاديمية وغير األكاديمية والفرص التي يحتاجها طالبنا حتى يكونوا جميعًا المِّ

 جاهزين لما بعد المرحلة الثانوية.

 
 2.0يقود ممارستنا التعليمية مدرسان مخضرمان شغال أدواًرا كقيادات تعليمية. وهما يشرفان جنبًا إلى جنب مع قائد برنامج  

األربعة وعشرين. يمكن لجميع أعضاء هيئة التدريس الوصول إلى المدرب التعليمي والمدرب المستجيب على جميع المعلمين 
( الذي يتألف من رئيس ALTالثقافيًا. خالل فترة الميثاق هذه، نقلت مديرة المدرسة فريق قيادتها من فريق القيادة اإلدارية )

العليا ومدير العمليات ومدير التقدم والقادة التدريسيين و قائد برنامج  المدرسة ومدير الدعم الطالبي ومدير التخطيط للدراسات
ليشمل أيًضا كبير مطوري األنظمة، ورئيس التعليم الخاص وكاتب السجالت. يجتمع هذا الفريق الذي يبلغ متوسط مدة  2.0

يزانية والتوظيف والبرمجة في سنوات كل أسبوعين التخاذ قرارات بشأن العمليات عالية المستوى والم 10عمله أكثر من 
إلجراء المراجعات السنوية لموظفي التدريس والدعم، والذي يتضمن وقتًا لتحديد  BPSالمدرسة.  تستخدم المدرسة ناقل 

األهداف، ومحادثات حول التقدم، وتعديل األهداف وتقييمات نهاية العام. يُجري مجلس أمنائنا مراجعة سنوية لرئيس مدرستنا 
 .BDEAلى تعليقات من جميع الموظفين في مجتمع للحصول ع

 
في تقييم داخلي سنوي لمساعدة القيادة على تحسين اإلشراف والتقييم، ومواصلة تحسين  BDEAأخيًرا، يشارك موظفو  

من الموظفين أن معد الت تقييمهم كانت انعكاًسا دقيقًا  ٪80الثقافة المدرسية. على وجه الخصوص، في المتوسط، يعتقد 
من الموظفين أفادوا بأنهم يشعرون بالرضا في  ٪83لكفاءتهم. على الرغم من تحدي الرضا خالل الجائحة العالمية، فإن 

لمناقشتها في العام المقبل، باإلضافة إلى تقييم فعالية  ELLو  SpEdأحدث تقييم لدينا. يقترح الموظفون أيًضا موضوعات 
مستجيب ثقافيًا، ووقت القسم، والتنمر، وما إلى ذلك(. سوف نستخدم هذه اآلراء التطوير المهني )المؤتمرات، والتدريس ال

ه العمل.  لتصميم الجدول الزمني األكاديمي للعام التالي بتوجيه من أصوات الموظفين التي توج 

 : المناخ المهني ومعايير األداء8.2المؤشر الرئيسي 

في نشر الممارسة على مدار العام في مجموعة متنوعة من القدرات. يعمل  BDEAكما أوضحنا في هذه الوثيقة، تشارك 
، أو يشرعون في التخطيط لتنفيذ جوانب من 2020معظم زوارنا، أو ضيوفنا الذين يلتقون عبر منصة زوم منذ مارس 

ي . يساهم تعليم اآلخرين فبرامجنا في مدارسهم الخاصة، ويعملون عادةً مع مجموعة مماثلة من الطالب في بيئة تعليمية بديلة
تعلمنا داخليًا حيث يستعد الموظفون والمعلمون لنشر ممارستنا، وغالبًا ما يتم ذلك بشكل تعاوني بناًء على الخبرة في 

الموضوع. ومن األمور التي تساهم أيًضا في مناخنا المهني هو التزامنا بالتفكير في تحيزاتنا في عملية تفكيك ثقافة تفوق 
لبيض داخل مدرستنا ؛ وهذا مهم بشكل خاص لموظفينا البيض. يوضح بيان المساواة العرقية الخاص بنا التزام فرق الطالب ا

القيادة بالقضاء على الظلم العنصري، ومعاملة جميع أفراد مجتمعنا برأفة، وتعزيز عملية مستمرة من التعافي والمصالحة 
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 لتفكيك ثقافة التفوق األبيض.

 
، قلبت المخطط التنظيمي من الهيكل التقليدي 2015مديرة جديدة للمدرسة في عام  Alison Hramiecعندما أصبحت  

ليتجلى دورها كمديرة مدرسة في كونه هو األساس الذي يدعم عمل الموظفين وليس مراقبة عملهم فحسب. يوضح مخططنا 
 الحالي.   SY 2022التنظيمي )انظر الملحق د( توزيع طاقم اإلشراف والتدريس والدعم لعام 

 

 : العالقات التعاقدية8.3المؤشر الرئيسي 

، والتي تجتمع خالل فصلي الخريف والشتاء BTUلدى المدرسة لجنة اختيار العمل تتألف من طاقم التدريس والدعم في 
وتقديمها إلى مدير المدرسة الذي يقدمها فيما بعد إلى مجلس األمناء للحصول على الموافقة  ETWلمراجعة اتفاقية 

على شروط العمل المتفق عليها، وساعات العمل، والفرص لتلقي رواتب نظير العمل على مدار  ETWAتنص  النهائية . 
 CFCو الدعم الطالبي وكاتبي السجالت و ومنسق BDEAيتلقى معلمو  العام وفقًا لتوجيهات اتحاد المعلمين في بوسطن.

مثل  -والممرضات التعويضات والمزايا كما لو كانوا في أي مدرسة عامة أخرى في بوسطن. إن شروط العمل األخرى 
امتداد اليوم الدراسي والسنة الدراسية، ومقدار الوقت اإلضافي المطلوب بعد اليوم الدراسي العادي، وأي وقت إضافي مطلوب 

 محددة في اتفاقية اختيار العمل. -العطلة الصيفية أو المدرسة خالل 

 

   : الحوكمة9المعيار 
من متطوعين يتمتعون بخبرة محددة تتعلق بالمدرسة، وهم، بشكل جماعي، مسؤولون  BDEA (BoT)يتكون مجلس أمناء 

هو "الحوكمة"، والتي تشمل المسؤوليات  BoTقانونيًا وأخالقيًا أمام المجتمع عن صحة وحيوية وفعالية المنظمة. دور 
 القانونية، واإلشراف العام، وتقييم مدير المدرسة، والتخطيط وصنع السياسات، واالمتثال االئتماني.

 
من األعضاء بأنهم أشخاص ملونون. يُعرف ستة وثالثون بالمائة  ٪64ويُعرف  BoTعضًوا من أعضاء  14لدينا حاليًا 

ض. على مدار فترة الميثاق الحالية، استقدمنا ثمانية أعضاء جدد لمجلس اإلدارة من ذوي الخبرة في ( على أنهم من البي36٪)
جمع التبرعات وتنظيم المجتمع والتعليم العالي والعمل االجتماعي وتعليم القوى العاملة. سمح لنا تنوع الخبرات في مجلس 

 إدارتنا بإجراء عدد من التغييرات بكفاءة وفعالية:
 وع في خطة استراتيجية جديدة مع التركيز على أن تصبح مؤسسة مناهضة للعنصريةالشر  ●
 إجراء أربعة تعديالت على ميثاقنا ●
 الخاص بنا BDEA 2.0تجربة برنامج   ●
 إعادة تقديم برنامج التعلم المدمج ●
 مع إعطاء األولوية للصحة العقلية لطالبنا وموظفينا COVID-19التنقل في جائحة   ●
بة المالية بما في ذلك عمليات التدقيق في الوقت المحدد وميزانيات المدارس المتوازنة وتوجيه اإلنفاق توفير الرقا ●

 ESSERعلى 
 المتميزة BPSتنفيذ البرمجة في اثنين من مرافق  ●
 تعزيز برامج الدراسات العليا لدينا ●
 BDEAتحديث اللوائح الداخلية لمؤسسة   ●

 
يجتمع مجلس اإلدارة سبع مرات خالل العام )بما في ذلك اجتماع العودة في سبتمبر( ويتضمن لجنة تنفيذية تجتمع شهريًا مع  

مدير المدرسة لمراجعة تقارير العمليات والتمويل وتقديم المشورة بشأن جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة الكاملة. ينشئ 
، حافظنا على عقد لجان SY 2022فرعية سنويًا للمضي قدًما في أولويات المدرسة. في  المجلس أيًضا ثالث إلى أربع لجان

جتماع بشكل تعاوني جدوالً زمنيًا الالبيانات والمرافق والتمويل. تضع اللجنة التنفيذية ومدير المدرسة وكبير مطوري األنظمة 
 التي يجب تغطيتها حتى يخطط المجلس مسبقًا لمناقشةمجلس اإلدارة السنوي، والذي يوضح بالتفصيل الموضوعات والبيانات 

والموظفين والعمليات وجهود  الموضوعات األكثر صلة على مدار العام. يتضمن كل اجتماع مراجعة لبيانات الطالب المصنفة
 التقدم والنتائج.

 
الطالب واألسر والموظفين في  تتمثل إحدى المزايا العظيمة لمجلس األمناء المتفاني في عمله في مشاركته المستمرة مع 
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حفالت التخرج السنوية األربعة وغيرها من األحداث المدرسية بما في ذلك حفل الشركاء السنوي، وحفل الشواء للتسجيل، 
، وانضم أعضاء 2019وعشاء الشكر، والندوة، ومهرجانات الحدائق. خالل فترة الميثاق الحالية، نف ذنا هذه األحداث في عام 

 دارة إلى اإلصدارات االفتراضية من هذه األحداث حسب توافرها.مجلس اإل

 
 الرقابة المالية 

كما هو مفصل في القسم المالي في طلب التقديم الخاص بنا، يعمل مجلس األمناء ومدير المدرسة ومدير العمليات مع محاسبينا 
(Insource Servicesا ) النفقات واإليرادات، ويتبع جميع الموظفين لذين يتبعون ممارسات محاسبية قياسية لمراقبة

البروتوكوالت لضمان وجود مسار ورقي واضح ونظام اعتماد لجميع النفقات.  تراجع اللجنة الفرعية المالية لمجلس اإلدارة 
أي فروق  ق حالتقارير الفصلية من الميزانية إلى التقارير الفعلية كما يراجع مجلس اإلدارة الميزانية السنوية ويعتمدها. تُن

جوهرية بين اإليرادات والمصروفات الفعلية والمدرجة في الميزانية من قبل مجلس اإلدارة مع مدير المدرسة وأمين الخزانة 
 بمجلس اإلدارة.  تراجع لجنة المالية تقرير التدقيق المحاسبي قبل عرضه على المجلس.

 

 : المالية10المعيار 
زن ا مركزنا المالي بشكل كبير. في وقت تقديم طلب الميثاق األخير، كان صافي أصول المدرسة خالل فترة ميثاقنا الحالية، عز 

دوالًرا أمريكيًا )اعتباًرا من  738،266دوالًرا.  تراكمت لدينا تمويالت نقدية وما يعادلها بمجموع  831،968هو 
ألف دوالر في  523والر نقًدا وما يعادله، و ألف د 778مليون دوالر ) 1.66(.  تمتلك المدرسة اآلن أصوالً تبلغ 30/6/16

ألف  502ألف دوالر في األصول الثابتة، بعد خصم االستهالك المتراكم(. لدينا التزامات بقيمة  52حساب استثماري و 
 دوالر.

 
 نعزو مركزنا المالي القوي إلى ثالثة تغييرات مهمة في مدة الميثاق الحالي: 

 
ن جدد في قسم الخدمات المالية للتعهيد الداخلي. وبدعم من التعهيد الداخلي، نظ منا عملية وضع ، وظ فا محاسبي2018في يناير 

الميزانية لدينا والتي يقودها مدير المدرسة لدينا والمدفوعة ماليًا بمخصصات كل طالب وفقًا لما حددته مدارس بوسطن العامة. 
واضحة لإليرادات والنفقات المتوقعة، واإلدارة المستمرة للنفقات مع  تحتوي عملية إعداد الميزانية لدينا على توقعات سنوية

ترميز البنود وإدارة المنح السليمة الفيدرالية والوالئية والخاصة. لقد أنشأنا ميزانيات متوازنة وحافظنا عليها سنويًا من 
صل المستمر بينهما، يُنشئ التعهيد . من خالل االجتماع مع محاسبينا على أساس ربع سنوي والحفاظ على التوا2019-2022

 ةالداخلي تقاريًرا مالية من الميزانية إلى التقارير المالية الفعلية التي تتم مراجعتها كل ثالثة أشهر من قبل اللجنة الفرعية المالي
لنا األصول من ح2018لمجلس األمناء. مع إضافة عضو مجلس إدارة يعمل في القطاع المصرفي في أكتوبر  ساب ، حو 

 التوفير إلى محفظة استثمارية وزادت عائدات المدرسة نتيجة لذلك.

 
الخاص بها. نظًرا ألن المخص صات الُمحد دة لكل طالب لدينا غير  501c3مع  BDEA، أنشأنا مؤسسة 2001في عام  

كافية لتغطية تكاليف جميع الخدمات التي نقدمها، تعتمد المدرسة على الجهود الداخلية لجمع األموال الستكمال البرمجة. مع 
لى مخصصات كل طالب وتأمين االستقاللية المضمنة في ميثاقنا، تسمح لنا المؤسسة بتأسيس أمان مالي مع اعتماد أقل ع

التمويل من مجموعة واسعة من الممولين بما في ذلك األفراد والشركات والمؤسسات الخاصة للعمليات الجارية، ومشاريع 
 محددة تتعلق بمدرستنا و استقرار طويل المدى في المستقبل.  

 
خالل فترة ميثاقنا الحالية، بإجمالي  ESSER، تلقينا ثالث جوالت من التمويل الفيدرالي COVID-19استجابةً لجائحة 
دوالًرا.  على النحو المنشود من هذا التمويل، استثمرنا في صحة وسالمة منشآتنا وخصصنا موارد إضافية  4،160،765

عن  بلتلبية احتياجات الصحة العقلية والبدنية الملحة لطالبنا. في عملية تعاونية مع مجلس اإلدارة والموظفين والطالب، نراق
 .2024بحلول االستنتاج المخطط له في سبتمبر  ESSERكثب إنفاقنا الحالي والمنشود لتلبية شروط تمويل 

 
بالكامل، علينا أن نكون في وضع مالي قوي للحفاظ على  ESSERنحن ندرك تماًما أنه عندما يتم إنفاق التمويل الفيدرالي  

مع محاسبينا في قسم التعهيد الداخلي إلنشاء توقعات الميزانية لمدة خمس سنوات، عملياتنا الحالية. تحقيقًا لهذه الغاية، عملنا 
الذي سيكون بمثابة دليل لجمع األموال الالزمة على مدى السنوات الخمس المقبلة. يركز على  ESSERبما في ذلك إنفاق 
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 واحد مخصص لجمع التبرعات. FTEهذه المهمة منصب 

 
للمدرسة منذ ميثاقها األصلي عمليات تدقيق غير مؤهلة باستمرار )ال توجد أخطاء جوهرية  توض ح مراجعة الشؤون المالية 

أو نتائج مادية(.  تنفذ المدرسة إجراءات الرقابة الداخلية من خالل عملية فتح مستقل للبريد الوارد، والموافقة المصرح بها 
 التوقيع المعتمد على المدفوعات النقدية.  على المدفوعات النقدية قبل إنشاء فاتورة السداد، والمراجعة و

 

 خطط السنوات الخمس القادمة
، نحن ممتنون لحصولنا على دعم الوالية والمدينة لخدمة مجموعة Boston Day and Evening Academyفي 

اصلة الخمس القادمة لمو سكانية من الطالب الذين غالبًا ما تخلفهم نماذج المدارس التقليدية لدينا. هدفنا هو أن نستغل السنوات
تطوير أفضل ممارساتنا في الدعم الطالبي والقوة األكاديمية مع الحفاظ على وفائنا بمهمتنا التي تلبي احتياجات الطالب األكثر 

عرضة لمخاطر التخرج من المدرسة الثانوية أو الفرص المهنية الثابتة وفرصة الحراك االقتصادي التصاعدي. في فترة 
 قادمة، نخطط لتقديم طلب تعديل للموافقة على بيان مهمتنا الجديد.الميثاق ال

 
في أن يكون الشاب الذي حصل على دبلومته ويغادر  Boston Day and Evening Academyتتمثل رؤيتنا لخريج 

الجتماعي مع االستقالل العاطفي وا -مدرستنا بخطة واضحة لما بعد المرحلة الثانوية والتي ترتبط بالتوظيف أو التعليم العالي 
ؤية، نسرد الرللتغلب على العقبات التي سيستمرون في مواجهتها في حياتهم على الصعيدين الشخصي والمهني. بسبب هذه 

 فيما يلي أهدافنا وغاياتنا طويلة المدى المرتبطة بطلبنا:

 
االستمرار في االستثمار في أن تصبح مؤسسة مناهضة للعنصرية. في هذا الوقت من العام الماضي، أكملنا بيان  ●

BDEA  للعدالة العنصرية المذكور سابقًا. كما هو موضح في هذا البيان، فإننا نعترف بكيفية ظهور البنى
االجتماعية والهياكل المنهجية المصممة لدعم التفوق األبيض في المدارس في شكل مناهج وسياسات وثقافة 

كية التعليمية العنصرية األمري وعالقات شخصية وتجاوزات دقيقة وتحيزات وغير ذلك. نحن نتصدى بنشاط لألنظمة
 -حتى يتمكن طالبنا من التنقل بسهولة وأمان أكبر في تجربتهم في المدرسة الثانوية وما بعدها  -التي نشغ لها 

دوالر لتحقيق هذا الهدف من خالل  80,000باإلضافة إلى االزدهار. خصصنا في عامنا الدراسي الحالي أكثر من 
، تدريب الكفاءات الثقافية للمدرسين، Black joyج بحيث تركز على موضوعات مثل إدخال تحسينات على المناه

والتدرب على ممارسات العدالة التصالحية، وتدريب فريق الريادة ومدير المدرسة فيما يتعلق بالتخلص من ثقافة 
ستمر لعنصرية. سنسيادة ذوي البشرة البيضاء والتطوير المهني لجميع الموظفين بخصوص الممارسات المناهضة ل

في جعل "نجم الشمال" هذا المحور المركزي الستراتيجيتنا للمضي قدًما مع العلم أنه أساس السالمة والدعم لجسم 
 الطالب لدينا.

 
 Whittierاالستثمار في صحة طالبنا. من خالل التعاون الممول من وزارة الصحة العامة، يسعدنا أن نشاركم أن   ●

Street Health Center  سيدير مركًزا صحيًا داخلBDEA  2023بدًءا من SY هذه فرصة رائعة لنا .
لتوفير الرعاية الصحية األولية والرعاية الصحية الوقائية وكذلك العناية بالفم والسلوك والعين لجميع الطالب في 

BDEA - تنا الشاملة مع هذا مجانًا. سيكون لدينا نظام منظم إلدارة الحاالت منسق بيننا ونتطلع إلى توسيع رعاي
المورد شديد التأثير. تماشيًا مع إعطاء األولوية للرعاية الصحية في السنوات الخمس المقبلة، سنقيم شراكة رسمية 

من اآلباء الصغار، وخاصة األمهات الصغيرات، الالئي  30مع حضانة نهارية حتى نتمكن من دعم أكثر من 
 احتياجات رعاية األطفال.يكافحن من أجل الذهاب إلى المدرسة بسبب 

 
تعزيز خدمات التخطيط لما بعد التخرج من خالل دمج نموذج المسار الوظيفي عبر جميع البرامج التعليمية في   ●

. نحن في وضع فريد لتحقيق هذا الهدف نظًرا لمستوى االستقاللية التي يتمتع بها المعلمون في BDEAأكاديمية 
نا القائم على الكفاءة. سنواصل إعطاء األولوية للشراكات المجتمعية لدعم تطوير المناهج الدراسية ضمن نموذج

التدريبات المهنية التي يمكن للطالب الحصول عليها خالل اليوم الدراسي، وفهم المدارس األخرى التي تُطب ق ذلك 
ظفينا لدعم هذه بشكل جيد، ومراجعة المناهج الجديدة ذات الصلة بالمسارات، وترك مجال للتطوير المهني لمو

بنا المفهوم المعمول به في  . ستؤدي النتائج القوية لهذا BDEA 2.0المبادرة . خالل فترة ميثاقنا الحالية، جر 
 النموذج التجريبي إلى توسيع نطاقه على مدى السنوات الخمس الالحقة.
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اقنا، خالل فترة ميث ة اإلنجليزية.االستمرار في تلبية احتياجات طالبنا من ذوي االحتياجات الخاصة ومتعلمي اللغ  ●

، مما سمح بالتركيز بشكل COSE)أضفنا منصب منسق خدمات التعليم الخاص الذي يعمل بنظام الدوام الكامل )
( والتي كانت بالغة األهمية حيث زاد عدد IEPsأكبر وزيادة االهتمام بالطالب الذين لديهم برامج تعليمية فردية )

ا آخر للتعليم  10الطالب ذوي اإلعاقة لدينا بأكثر من أكثر من  نقاط مئوية خالل فترة ميثاقنا الحالية. سنضيف معلم 
لضمان قدرتنا على تلبية احتياجات هذه الفئة من الطالب وزيادة عدد  SY 2023للعام الدراسي  ELالخاص/و 

 لنفس المدرسيين لدينا من العمل يوم واحد في األسبوع إلى العمل بدوام كامل.  أخصائيي علم ا

 
االستمرار في تعزيز نموذجنا القائم على الكفاءة. نحن محظوظون ألننا تلقينا منحة متعددة السنوات من الوالية   ●

مناهجنا في كل من محو . نحن نستخدم هذه المنحة لتعزيز 2024-2022تركز على محو األمية للسنوات الدراسية 
األمية النظامي ومحو األمية العادل من خالل العمل مع مدرب الكفاءة الثقافية المتعاقد معنا وفريق التخطيط الداخلي. 

إلجراء تقييم رسمي لممارسات محو األمية لدينا والتي قدمت  TNTP، عملنا مع 2022-2021في العام الدراسي 
عطاء األولوية لتوسيع محو األمية باعتباره المحور الرئيسي للتطوير المهني خطة عمل رسمية ترسي األساس إل

لفريقنا التعليمي في العامين القادمين. يعتزم فريق من الموظفين والمعلمين أيًضا تشكيل مجموعة عمل حول 
Teaching for Black Livesالتحرر . يسعى هذا المسعى إلى تركيز االحتفاء بالثقافة والمرونة والفرح و

 لطالبنا.
 

نحن نستثمر في االستقرار المالي لمدرستنا. نحن نوظف منسق حضور يعمل بنظام الدوام الكامل للعمل في شراكة   ●
مع مكتب القبول لدينا والدعم الطالبي واالتصال األسري وكذلك مع المعلمين لدعم دمج الطالب والمساعدة في 

ألمور األساسية لقوتنا المالية أيًضا، هي أننا سنخصص الموارد التحديات المستمرة للحضور والرسوب. ومن ا
للعالمات التجارية والتسويق وبناء مجلس إدارة تأسيسي للمساعدة في زيادة التحاق الطالب لدينا وزيادة جمع 

 التبرعات وإنشاء اتصاالت أعمق داخل مجتمع بوسطن.
 

المجموعات األكثر  BDEAلتي تلبي احتياجات طالبنا. تخدم وأخيًرا، علينا منح األولوية للعثور على المرافق ا  ●
. إن دعم الطالب إلكمال دراستهم الثانوية بالمهارات والخبرة الالزمة للحفاظ BPSتهميًشا من الطالب في نظام 

لمربح اعلى وظيفة ترتقي بحياتهم المهنية من شأنه أن يساهم بماليين الدوالرات المتزايدة للمدينة من خالل التوظيف 
 -في المستقبل. المسألة ما هي إال مسألة عدالة اجتماعية وعرقية حيث نوفر لطالبنا بيئة عادلة يتعلمون فيها 

، أصبح برنامج 2018ومنشأتنا الحالية ال تلبي احتياجات طالبنا. نظًرا لقيود المساحة التي يعود تاريخها إلى عام 
BDEA 2.0  موجوًدا اآلن في مبنىTimiltyا تنقسم عملياتنا وأنشطتنا بين حرمين دراسْيين. بينما كان من ، لذ
، مع إضافة المركز الصحي المذكور سابقًا والذي 2022-2021في نهاية العام الدراسي  Timiltyالمقرر إغالق 

للحصول على  BPS، تمك نا من تقديم التماس إلى 2023-2022في العام الدراسي  Kearsarge 20يقع في 
. في السنوات الخمس Timiltyر و تم منحنا القدرة على توسيع برامجنا داخل طابق واحد كامل من مبنى مساحة أكب

لوضع خطة واضحة تسمح لنا باالستقرار في منشأة مبنية على أحدث  BPSالمقبلة، سنعمل في شراكة وثيقة مع 
الذين يستحقون كل ما هو أفضل. لبدء هذه  -طراز، تعتد باالحتياجات االجتماعية والعاطفية والتعليمية لطالبنا 

الموقع لخيارات  Nubian Squareالعملية، عي نا مستشاًرا إلجراء دراسة جدوى لتقييم الخيارات المختلفة حول 
 وتوقعات النفقات لبناء المنشأة المستقبلية.


