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 الحياة ومواءمة والمهنية الجامعية، للمرحلة التأهب حول مدرسة للجنة تقديمي عرض  : الموضوع

________________________________________________________________ 

 للمرحلة طالبنا تأهب ضمان في BPS فعالية على تؤثر التي المجاالت من العديد على الليلة التقديمي العرض يركز

 معدالت حول الحديثة البيانات بمراجعة سنبدأ.  BPS مدرسة يغادرون عندما( CCLR) الحياة ومواءمة والمهنية الجامعية،

 يف المتسربين الطالب من أقل نسبة لدينا أن إلى البيانات تشير ترى، كما.  BPS بـ الملتحقين بللطال والمتسربين التخرج

 لمتعلقةا المعلومات فإن ذلك، ومع.  االحتفال البيانات هذه تستحق.  المتخرجين الطالب معدل في زيادة نشهد بينما المدرسة،

 ٪43 أن إلى تشير مكان أي وفي وقت أي في  الصارمة اسيةالدر الدورات في والمشاركة التراكمي، والمعدل بالحضور،

 زيادة لىع دليالً  سنرى للعرق، وفقًا البيانات هذه نجتاز عندما.  التخرج بعد الحياة لمواءمة مستعدين الجدد خريجينا من فقط

 .تاريخياً  المهمشين لطالبنا الفرص

 دراسية دورة تعيين في BPS لطالب الحياة ومواءمة المهنيةو الجامعية، للمرحلة التأهب عملية تحسين طرق إحدى تتمثل 

 الشفافية سنوفر للتخرج، كشرط MassCore من دورة تعيين خالل من.  BPS من للتخرج كمتطلب MassCore من

 على طالب كل حصول لضمان الفرصة MassCore توفر.  BPS مدارس من  ثانوية مدرسة كل في التخرج لمتطلبات

 MassCore بإكمال المتعلقة الفرص فجوات سد على أيًضا السياسة هذه ستعمل.  المنطقة أنحاء جميع في صارمة دورات

ً  المهمشين لطالبنا المستمرة  .   تاريخيا

 التمويل، على المترتبة واالثار MassCore بتبني يتعلق فيما مدرستنا مديري من تعليقات تلقينا المشاركة، عملية أثناء

 هذهل استجابةً . اإلعاقة ذوي والطالب اإلنجليزية، اللغة ومتعلمي االئتمان، وقلة السن في زيادة من يعانون الذين والطالب

 .  ممول غير تفويًضا ليس MassCore أن وضمان طالبنا دعم بشأن األولية خططنا سنشارك التعليقات،

 لعاما المشهد وتأثير الدورة ودرجات المتقدمة الدورات عن بيانات الثانوية المدرسة فريق سيقدم ،MassCore إلى باإلضافة



 

 2 الصفحة
 
 

 .الثانوية المرحلة بعد لما واالستعداد MyCapو

 الزيادة هذه تشمل. ٪75.4 بنسبة اآلن، حتى منطقتنا شهدته تخرج معدل بأعلى لالحتفال الوقت بعض سيتتغل ذلك، على عالوة 

 راتيجياتاالست من العديد مناقشة نعتزم. والالتينيون السمراء البشرة ذو الطالب ذلك في بما متعددة، طالبية مجموعات عبر النمو

 .المشكالت كافة لحل سحري حل يوجد ال أنه نعلم حيث المجال، هذا في العمل دعمت التي والمبادرات

 

 منذ تمرةومس قائمة زالت ما تحديات أي لمواجهة انفتاحنا على حفاظال مع تقدمنا لمواصلة المستقبلية الفرص سنتناول وأخيًرا، 

 العودة عمل وإطار اإلستراتيجية خطتنا في الموضحة وقيمنا ورسالتنا لرؤيتنا واضًحا توضيًحا الخيارات ستتضمن. الوباء ظهور

 مرالمست النمو لتحقيق األصوات كافة إعالء عملية في االنخراط سنواصل. للخطط تصورنا وإعادة التعافي وطرق للمدارس،

 العالقات على الضوء وتسليط الجماعي، والعمل األشخاص تفاعل بكيفية االهتمام مع ذلك سيتم. لدينا التخرج معدل في والتقدم

 .إعالئها تم التي األصوات إلى واالستماع والتعاطف، والثقة، اإليجابية،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


