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إدارة ماساتشوستس للتعليم االبتدائ 

  والثانوي
 1صفحة              

BOSTON GREEN ACADEMY HORACE MANN CHARTER SCHOOL 

 المساءلة خطة

 Boston Green Academy Horace Mann Charter School 

 نوع االستقالل
(Commonwealth 

 (Horace Mannأو

Horace Mann III بوسطن الموقع 

 بوسطن األحياء في المنطقة غير اقليمي إقليمي أم غير إقليمي؟

 2021, 2016 سنة التجديد 2011 افتتح عام

 12-6 نطاق الصف الُمستقل 595 الحد األقصى للتسجيل

 بيان المهمة

بالطالب المتنوعين من جميع القدرات، وتقوم بتعليمهم وتمكينهم من النجاح في  Boston Green Academyتُرحب  
 الكلية والعمل، وإعدادهم لقيادة ُمستدامة لمجتمعنا وللعالم.

 

 )مع اقتباسات من نفس النوع لصفحات من تطبيقات أو تعديالت الميثاق(: عناصر التصميم الرئيسية

 (.2015والوظيفة )بيان المهمة، المعدل في عام إعداد الطالب للنجاح في الكلية  (1

 (.6و  2وتطبيق الميثاق، ص  2015إعداد الطالب ليكونوا قادة في استدامة مجتمعنا والعالم )بيان المهمة، المعدل   (2

 (3وتطبيق الميثاق ص  2015الترحيب والتسجيل بمجموعة متنوعة من الطالب )بيان المهمة، المعدل  (3

 (4حساسة للصدمات )تطبيق الميثاق، ص توفير بيئة مدرسية  (4

 

 كما هو موضح في معايير أداء المدرسة المستقلة. 10إلى  1تلتزم المدرسة المستقلة بالوفاء بالمعايير من 

 02/11/2021 تاريخ الموافقة التمهيدية للدائرة

 02/11/2021 تاريخ موافقة مجلس األمناء:

 14/04/2022 تاريخ موافقة اتحاد المعلمين في بوسطن:

 يحدد الحقًا تاريخ موافقة لجنة مدارس بوسطن:

 يحدد الحقًا تاريخ موافقة الدائرة:



ي والثانوي
 2صفحة                إدارة ماساتشوستس للتعليم االبتدائ 

 (: مطلوباألهداف والتدابير المتعلقة بالرسالة وعناصر التصميم الرئيسية ) 

 على تعليم الطالب وتمكينهم من النجاح في الكلية والوظيفة Boston Green Academyستعمل   : (KDE 1الهدف )لصالح 

من الطالب  BGAوخريجي  BGAستتجاوز النسبة المئوية لجميع خريجي  المقياس: 

ذوي االحتياجات العالية الُملتحقين بمؤسسات التعليم العالي كما تم قياسها بواسطة بيانات 
Clearinghouse  القومية للطالب التي أبلغت عنهاDESE  كل عام. ٪70نسبة 

 البيانات الواجب اإلبالغ عنها:
 اليالذين يلتحقون بمؤسسات التعليم الع BGAالنسبة المئوية وعدد خريجي  ●
من الطالب ذوي االحتياجات العالية الملتحقين بمؤسسات التعليم  BGAالنسبة المئوية وعدد خريجي  ●

 العالي

سنويًا )الخريجين  DESEالقومية للطالب كما ورد في ملفات  Clearinghouseبيانات   ●
 الملتحقين بالتعليم العالي(.

 خطة جمع البيانات: 
 DESEسيقوم مدير التكنولوجيا بجمع وتقديم تقرير سنوي من موقع  ●

والرياضيات،  ELAفي كل من  11إلى  6كل عام في الصفوف من  المقياس:
متوسط النسبة المئوية لنمو  Boston Green Academyسيحقق طالب 

 .STAR 360أو أكثر في تقييم  50( من SGPالطالب )

 البيانات الواجب اإلبالغ عنها:
في التقييمات  ELAحسب مستوى الصف في كل من الرياضيات و  SGPمتوسط  ●

 اعتباًرا من اعتماد خطة المساءلة(. STAR 360التكوينية للمدرسة )حاليًا 
 خطة جمع البيانات: 

 البيانات ويُبلغ عنها BGAيجمع القائد التعليمي لـ  ●

على درجة نجاح  BGAفي كل عام، سيحصل جميع طالب السنة النهائية في  المقياس:
+( في فترة تدريب مدتها ستة أسابيع مع مشروع تتويج في شهر يونيو من عامهم 60)

 CTEالنهائي، بما في ذلك جميع طالب السنة النهائية الُمسجلين في برنامج 

 البيانات الواجب اإلبالغ عنها:
الذين أتموا بنجاح تدريبًا مدته ستة أسابيع  BGAالنسبة المئوية وعدد طالب السنة النهائية في  ●

 بمشروع التتويج
 خطة جمع البيانات: 

 تُنشأ وتٌحفظ بواسطة مجلس الكلية ومكتب التوظيف ومدير البرامج الخضراء سنويًا ●

 الطالب ليكونوا قادة في استدامة مجتمعنا والعالم Boston Green Academyستُعد  : (KDE 2الهدف )لصالح 

في كل صف من  BGAمن طالب  ٪90سيُكمل بنجاح ما ال يقل عن   المقياس:
 +( مشروع أخضر متعدد المناهج كل عام60بدرجة اجتياز ) 11-6الصفوف بين 

 البيانات الواجب اإلبالغ عنها:
 النسبة المئوية وعدد الطالب الذين يكملون بنجاح مشروًعا أخضر متعدد المناهج كل عام ●

 ت:خطة جمع البيانا
 سيشرف مدير البرامج الخضراء على العمل بالشراكة مع مدير التكنولوجيا ●

 

من الطالب الفصل الدراسي لـ  ٪90كل عام، يكمل ما ال يقل عن  المقياس:
BGA 74. سيحصل برنامج CTE  للعلوم البيئية على اعتماده الصناعي الذي

 يؤهل حامله للوظائف الخضراء

 عنها:البيانات الواجب اإلبالغ 
 الذين يحصلون على شهادة صناعية معتمدة كل عام CTEالنسبة المئوية وعدد طالب  ●

 خطة جمع البيانات:
 سيشرف مدير البرامج الخضراء على العمل بالشراكة مع مدير التكنولوجيا  ●

 بالطالب المتنوعين من جميع القدرات Boston Green Academyتُرحب  : (KDE 3الهدف )لصالح 

من الطالب الذين تم تحديدهم على أنهم  ٪50ما ال يقل عن  BGAستسجل  المقياس:
"معرضون للخطر" في تقرير المؤشرات القيادية والمتأخرة للمدارس العامة في بوسطن. 

على النحو  BGA 50٪كما سيتجاوز تسجيل الطالب "ذوي االحتياجات العالية" في 
 الملفات الشخصية سنويًا.في  DESEالمحدد في تقارير التسجيل في 

 البيانات الواجب اإلبالغ عنها:
 BGAعدد ونسبة الطالب الذين تم تحديدهم على أنهم "معرضون للخطر" من بين المسجلين في  ●

 خطة جمع البيانات: 
 البيانات ويُبلغ عنها كل عام مدير المدرسةيجمع مساعد   ●



ي والثانوي
 3صفحة                إدارة ماساتشوستس للتعليم االبتدائ 

سنوات للطالب "ذوي  5و  4في كل عام، ستكون معدالت التخرج لمدة  المقياس:

 من معدالت باقي الطالب. ٪5في نطاق  BGAاالحتياجات العالية" 
سنوات كما يتم نشرها سنويًا على  5و  4لمدة  DESEمعدالت التخرج من  البيانات الواجب اإلبالغ عنها:

 موقع الويب الخاص بالملفات التعريفية.
 ع البيانات:خطة جم
 DESEسيقوم مدير التكنولوجيا بجمع وتقديم تقرير من موقع   ●

 بيئة مدرسية حساسة للصدمات للطالب Boston Green Academyستوفر  : (KDE 4الهدف )لصالح 

ممارسات حساسة  BGAسيستخدم جميع موظفي الفصول الدراسية في  المقياس:
من موظفي الفصل الدراسي في  ٪100للصدمات في فصولهم. على وجه التحديد، سيقوم 

BGA  بتنفيذ إرشادات السالمة لـBGA 5 R  وBGA  والممارسات الشائعة لـBGA 
 كما تم قياسها من خالل زيارات الجوالت التعليمية الخاصة بنا.

 البيانات الواجب اإلبالغ عنها: 
، وإرشادات السالمة BGA's 5 R'sلمئوية وعدد موظفي الفصل الدراسي الذين ينفذون النسبة ا ●

 أثناء زيارات الدورات التعليمية في ربيع كل عام BGA، والممارسات الشائعة لـ BGAالخاصة بـ 
 خطة جمع البيانات: 

 يكون قائد وفريق التدريس مسؤولين عن جمع البيانات واإلبالغ عنها ●

عن شعورهم باألمان  BGAمن طالب  ٪90في كل عام، سيُعرب أكثر من  المقياس:
على األقل  ٪75. سيستجيب BPSوالدعم في المدرسة في استبيان المناخ الطالبي في 

 من الطالب لالستبيان.

 البيانات الواجب اإلبالغ عنها: 
سنوًيا، باإلضافة إلى استبيانات إضافية ألكاديمية  BPSيُجرى استبيان المناخ الطالبي في مدارس  ●

BGA.معدل االستجابة والنسبة المئوية اإلجمالية لالستجابة . 
 خطة جمع البيانات:

 البيانات التي تم جمعها من قبل مدير دعم الطالب ومدير التكنولوجيا ●
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 4صفحة                إدارة ماساتشوستس للتعليم االبتدائ 

 (: مطلوبالهدف والتدابير المتعلقة بالنشر ) 

 نموذًجا لمدرسة خضراء وُمستدامة وتنشر أفضل الممارسات للمدارس والمنظمات والشبكات األخرى في هذا القطاع  Green AcademyBostonستكون  الهدف: 

أفضل الممارسات الخضراء مع مجتمع المدارس  BGAسوف تشارك  المقياس:
 الخضراء األوسع وخارجها

 البيانات الواجب اإلبالغ عنها:
تقريًرا سنويًا عن نشر البرامج الخضراء كجزء من التقرير السنوي لـ  BGAستصدر  ●

DESE 
 خطة جمع البيانات:

 DESEوتتم مشاركتها مع  BGAستُجمع هذه البيانات من قبل مدير البرامج الخضراء في  ●
 وأصحاب المصلحة اآلخرين كجزء من تقريرنا السنوي

بوسطن العامة والمدارس مدارس أفضل الممارسات مع  BGAستشارك  المقياس:
ذات الموضوعات المماثلة في ماساتشوستس وشبكة إقليمية واحدة من المدارس الخضراء 

 / المستدامة كل عام

 البيانات الواجب اإلبالغ عنها:
التنمية المهنية / تبادل الفرص حول الممارسات الخضراء  في BGAسيشارك موظفو  ●

 والمستدامة ثالثة مرات على األقل في كل عام
 خطة جمع البيانات:

 DESEوتتم مشاركتها مع  BGAستُجمع هذه البيانات من قبل مدير البرامج الخضراء في  ●
 وأصحاب المصلحة اآلخرين كجزء من تقريرنا السنوي

 


