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 16/06/2022  التاريخ:

 بوسطن  مدارس لجنة أعضاء  إلى:

 " Kennedy Academy"  مدرسة مديرة جريجوري، ووكر إس. كارين د.  من:

 " Kennedy Academy"  مدرسة ميثاق تجديد طلب  رد:
 

  وحصلت   ،"Horace Mann Charter School"   المستقلة  الميثاق  مدارس  أحد  -تعلمون   كما-  "Kennedy Academy"   مدرسة
 ثم تجريبية، مدرسة 1995 عام في  تأسيسها عند المدرسة وكانت أعوام. خمسة لمدة يستمر ميثاق على والثانوي  االبتدائي التعليم مجلس من

د  مستقلة،  ميثاق  مدرسة  لتصبح   1998  عام  في  ماساتشوستس  والية  من  الموافقة  على  حصلت   شروط.  بدون   مرات  أربعة  المدرسة  ميثاق  وتجدَّ
 الميثاق   مدرسة  مساءلة  إجراءات  إطار  في  ونسعى   .2023  يونيو  في  صالحيته  تنتهي   ميثاق  من  الرابع  العام  نهاية  بلوغ  وشك   على  اآلن  ونحن

 .2028 يونيو إلى 2023 يوليو من المدرسة تشغيل مواصلة لضمان ميثاقنا تجديد إلى المستقلة

 Kennedy"  مدرسة  للمستقبل.  خطًطا  نضع  وأن   للميثاق،  الحالية  المدة  في  نحرزه  الذي   التقدم  في  نفكر  أن  علينا  التجديد  إجراءات  تشترط

Academy"  ضمن  دائًما   ونحن  بوسطن.  مدينة  في  الثانوية  المدارس  بين  هامة  مكانة   ولها   واالزدهار،   النمو  على  وقادرة   قوية  مؤسسة  
  ومعدالت   " MCAS"  ماساتشوستس  بوالية  التقييم  نظام   في  اإلنجازات  في  المتفوقين،  مدارس   عقب   مباشرة  أداًء،  األعلى  الثانوية  المدارس
  لممارسة   والتأهيل  الجامعية  للمرحلة  التأهيل  في  المتمثلة  الثنائية،  مهتمنا  وتخدم  الوالية.  أمام  المساءلة  وتصنيف  التعليم  من  والتسرب  التخرج
  تحصل   ماساتشوستس  والية  في  مستقلة  ميثاق  مدرسة  أول  ونحن  المدرسة.  تأسيس  منذ  ممتازة  خدمة  بوسطن  مدينة  طالب  الصحية،  المهن
  مساعد   شهادة  على  الحصول  في  طالبنا  دعم  على  اآلن  ونعمل  ،74  للفصل  وفًقا  الصحية  المساعدة  في  مهني  تعليم  برنامج  تصنيف  على

  قائمة  ولدينا  استثنائًيا،  التزاًما  وملتزمة  استثنائية  مهارة  ماهرة  تدريس  أعضاء  هيئة  ولدينا  ".EMT"  طبية  طوارئ   فني  وشهادة  معتمد  تمريض
  " BPS"  التعليمية  المديرية  من  كل  مع  القوي   بتعاوننا  فخورون   نحن  المدرسة.  في  أطفالها  تسجيل  في   ترغب  التي  األسر  من  طويلة  انتظار
  النحو   على  المدينة  طالب  لخدمة  المستقبل  في  معهما  التعاون   إلى  قدًما  ونتطلع  عديدة،  أعوام  منذ  "BTU"  بوسطن  في  المعلمين  واتحاد

 األمثل.

  ألننا   وذلك  إيجابًيا،   تصويًتا  الميثاق  تجديد  طلب  على  بوسطن  مدارس  لجنة  وتصويت  بوسطن  في  المعلمين  اتحاد  تأييد   على  الحصول  يجب
 به  الُملحقة  والمواد  التجديد  طلب  مسودة   الخطاب  بهذا  ُمرَفق   ".Horace Mann Charter School"   المستقلة  الميثاق  مدارس  أحد

ر  المدارس  لجنة  اجتماع  في  معكم  التجديد  طلب  مناقشة  إلى  قدًما  نتطلع  عليها.  لالطالع  . 2022  يونيو  21  الموافق  األربعاء  يوم  انعقاده  الُمقرَّ
- 8450  الرقم  على  معي  التواصل  ُيرجى  سيساعد.   هذا  كان  إذا  االجتماع  موعد  قبل  المستندات  هذه  لمناقشة  معي  التواصل  في  تترددوا   ال
 .cswalker@bostonpublicschools.org اإللكتروني البريد عبر أو (617) 356
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