
 

 2022يونيو،  17

 أعضاء لجنة مدارس بوسطن  إلى:

 Boston Day and Evening Academy (BDEA)، مديرة Alison Hramiec  من:

  Cris Rothfuss رئيس مجلس أمناء ،BDEA 

 

 Boston Day and Eveningطلب تجديد ميثاق أكاديمية   رد على

 

، Horace Mann I Charterهي مدرسة تابعة لمجموعة مدارس  Boston Day and Evening School (BDEA)إن 

، حيث 1995والتي ترّخصها إدارة التعليم االبتدائي والثانوي لمدة خمس سنوات في كل مرة. يعود تاريخ اعتمادها األصلي إلى عام 

، وتم تجديد ميثاقنا أربع مرات دون أي شروط.  نقترب حاليًا من نهاية العام 1998وستس كمدرسة في عام استخدمتها والية ماساتش

.  كجزء من عملية مساءلة المدارس المستقلة، نسعى إلى تجديد ميثاقنا للسماح 2023الرابع من الميثاق الُمقرر انتهاؤه في يونيو 

. تتطلب عملية التجديد أن نفكر في التقدم الذي أحرزناه خالل فترة الميثاق الحالي، 2028حتى يونيو  2023باستمرار عملياتنا من يوليو 

وأن نضع خططنا للمستقبل. يعرض طلب التقديم تحليالً وافيًا حول عملياتنا والنتائج التي أحرزناها باإلضافة إلى مدخالت من طالب 

رة العُليا للمدرسة. تضمنت الخطط المستقبلية أيًضا تعليقات من أصحاب وكذلك فريق اإلدا BDEAوموظفين وعائالت وأمناء أكاديمية 

 .BDEA( من قبل مجلس أمناء 2022يونيو  14المصلحة السابق ذكرهم. نُقّحت هذه المواد واعتُمدت )يوم الثالثاء الموافق 

 BDEA ين تجاوزوا السن الطبيعي لاللتحاق هي مدرسة ثانوية عامة بديلة في روكسبري لها دور فريد ومهم في خدمة الطالب الذ

)أحرز ما  ةبالمدرسة الثانوية والذين فقدوا اعتماد التحاقهم بالمدارس الثانوية، حيث توفّر لهم األكاديمية نموذًجا تعليميًا قائًما على الكفاء

نا بزيادة معّدل االلتحاق ببرامج (. في فترة الميثاق الحالية، استطعMAPSمن الطالب نتيجة دون مستوى الصف في تقييم  ٪63نسبته 

SpEd  وESL ( من المعلمين حاصلون على شهادة مزدوجة في  ٪22مع زيادة عدد الموظفين والموارد وفقًا لذلكESL  في  ٪48و

SpEd من  ٪19خريًجا خالل فترة الميثاق هذه، باإلضافة إلى التحاق  161من خريجينا البالغ عددهم  ٪54(. التحق بالُكليّات

منهم بالبرامج التدريبية. مع التركيز على العدالة اإلصالحية وااللتزام بأن نصبح مؤسسة مناهضة  ٪27لخريجين بسوق العمل والتحاق ا

وهو أقل بكثير من المعايير المتوقعة. نحن مستقرون ماليًا حيث تبلغ فيمة  ٪ 3للعنصرية، فقد حافظنا على معدل إيقاف من التعليم بنسبة 

 على مدى سنوات عديدة. BTUو  BPSمليونًا. نفتخر بشراكتنا القوية مع كٍل من  1.66أصولنا 

، فإن طلب تجديد ميثاقنا يتطلب دعًما من اتحاد المعلمين في بوسطن وتصويتًا Horace Mann Charter Schoolنظًرا ألننا 

ى مناقشة طلب التجديد معك في اجتماع لجنة المدرسة يوم إيجابيًا من لجنة مدارس بوسطن.  ُمرفق مسّودات المواد لمراجعتكم. نتطلع إل

 .2022يونيو  21الثالثاء 

أو عبر البريد  1157-838( 617أنا ُمتاح لمناقشة هذه الوثائق قبل االجتماع إذا كان ذلك مفيًدا.  يُمكنكم التواصل معي على الرقم )

 ahramiec@bostonpublicschools.org . اإللكتروني على
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