
 
 

 2022 يونيو 17  التاريخ:
 بوسطن مدارس  لجنة أعضاء  إلى: 
 "Boston Green Academy" مدرسة  مدير هولزر، مات السيد/  من:

 " Boston Green Academy" مدرسة أمناء مجلس  رئيس تشو، أليكس السيد/  
 "Boston Green Academy" مدرسة ميثاق تعديل طلبات  رد:

 

 "Horace Mann Charter School"  المستقلة  الميثاق  مدارس  أحد  -تعلمون   كما-  "Boston Green Academy"  مدرسة
د   أعوام  خمسة  لمدة  يستمر  ميثاق  على   والثانوي   االبتدائي  التعليم  مجلس  من  وتحصل  التعليمية،  المديرية  مظلة  تحت  العاملة   وُيجدَّ
  تشغيل"   "إعادة  بمثابة  2011  عام  في   األول  الميثاق  وكان  بوسطن.  في  المعلمين  واتحاد  بوسطن  مدارس  لجنة   موافقة   بعد  مماثلة  لفترات

د   ،"BPS" التعليمية المديرية في وصعوبات  مشاكل من  تعاني ثانوية لمدرسة  آخرها مرات، ثالث الحين ذلك منذ المدرسة ميثاق وُجد ِّ
  مجموعة   تسجيل  في  وتستمر  المستدام،  التعليم  في  بتميزها  الوطني  المستوى   على  بشهرة  "BGA"  مدرسة  وتتمتع  . 2021  عام  في

 فيها  االنتظار  وقائمة  المدينة  أنحاء  جميع  في  األسر  لدى  بشعبية  وتحظى   الطالبية،  المجموعات  من  عالية  احتياجات  وذات  متنوعة
 معدالت   منها  عديدة،  مقاييس  على  بناء    وذلك   التعليمية  المديرية  في   االنتقائية  غير  الثانوية  المدارس  أنجح  من  واحدة   وهي   طويلة،
 ". MCAS" ماساستشوستس بوالية الشامل التقييم نظام في الطالب ودرجات التعليم من التسرب ومعدالت  التخرج

 (BGA)  المدرسة   بين   جديدة  تفاهم  مذكرة  إبرام  ميثاقها،  تجديد  بعد  ،"Horace Mann"  مستقلة  ميثاق  مدرسة   كل   على  يجب
  المدرسة  على  يجب  كما  الطرفين،  بين  التشغيلية  االتفاقيات  المذكرة  هذه   تحدد   أن   ويجب  ، (BPS)  تستضيفها  التي  التعليمية والمديرية
 المنصوص   التدابير  تلك  إلى  )إضافة  الميثاق  فترة  خالل  المدرسة  تضعها  التي  التقييم  تدابير  تحدد  التي  الجديدة  المساءلة  خطة  صياغة

 الميثاق،  في  تعديلين  الوثيقتان  هاتان  وُتعتبر  "(.DESE"  والثانوية  االبتدائي  التعليم  وزارة  وضعته  الذي  المساءلة   عمل   إطار  في  عليها
ض  إلى  إرسالهما  قبل  عليهما  الموافقة  بوسطن  مدارس  ولجنة  بوسطن  في  المعلمين  واتحاد  المدرسة  أمناء  مجلس  على  ويجب  وزير/ُمفوَّ

 كال   على  األولية  موافقتها  بالفع  "DESE"  الوزارة  أعطت  وقد  نهائية. موافقة   عليهما  للموافقة   "DESE"  والثانوي   االبتدائي  التعليم  وزارة
 على   عرضهما  قبل  عليهما  المعلمين  واتحاد   المدرسة   أمناء  مجلس  موافقة   على  وتؤكد  للوائح   الوثيقتين  مطابقة  تضمن  التي  الوثيقتين،

 فيهما. للنظر  المدارس لجنة

 ديسمبر   )من  أشهر  ستة  من  أكثر  لمدة  التعليمية  بالمديرية  القانوني  المستشار  مكتب  مع  التفاهم  مذكرة  بنود  على  المدرسة  تفاوضت
-2016)  للمدرسة  السابق  الميثاق  بفترة  الخاصة  التفاهم  لمذكرة  تقريب ا  مطابقة  وثيقة  على  الطرفان  واتفق  (،2022  مايو  إلى  2021
 والعناصر   المدرسة  مهمة  مع  تتوافق  التي  المساءلة  مقاييس  لتحديد  2021  في  المسائلة  خطة  المدرسي  المجتمع  وصاغ  (.2021

م ت  واإلنصاف.   الطالب  إنجازات  بتحسين  التزامنا  ولمواصلة  تصميمها،  في  الرئيسية ا  الوثيقتان  وُقد ِّ  المدارس   لجنة  تستطيع  حتى  مع 
 واحدة. مرة التعديالت جميع في النظر

 مناقشة   إلى  قدم ا  ونتطلع   عليهم.  لالطالع  اإلنصاف  على  التعديلين  تأثير  تقرير  من  ونسخة  الوثيقتين  من  نسختين  الخطاب  بهذا  مرفق
ر  المدارس  لجنة  اجتماع  في  معكم  ميثاقنا  في  التعديالت   التواصل   في  تترددوا  ال  .2022  يونيو  21  الموافق  الثالثاء  يوم  انعقاده  الُمقرَّ

 ( 857-210-5261)  الهاتف  سيساعد:  هذا   كان  إذا  االجتماع  موعد  قبل  الوثيقتين  هاتين  لمناقشة   التالية   التواصل  وسائل  عبر  معنا
 . mholzer@bostonpublicschools.org اإللكتروني البريد عبر أو


