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يحتاج الطالب إلى الحد األدنى من : مجموعة المتقدمين

ليتم اعتبارهم جزًءا من مجموعة  Bالمعدل التراكمي

ناًء سيحصل الطالب المؤهلون على درجة مركبة ب. المتقدمين

مع نقاط ( ٪70)والمعدل التراكمي ( ٪30)على التقييم 

.إضافية محتملة

السياسة المعتمدة

من هو المؤهل:1الخطوة 
تحديد استعداد الطالب:  الغرض

من مدعو:2الخطوة 
ضمان الوصول على مستوى المدينة:  الغرض

٪ من الدعوات من خالل الترتيب 100يتم توزيع :التعيين

.المباشر داخل المستويات االجتماعية واالقتصادية
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من هو المؤهل:1الخطوة 
تحديد استعداد الطالب:  الغرض

دورة القبول الصفوف التقييم مؤشرات الفقر المرتفع

العام الدراسي 

2022-2023

100% 0% يعيشونالذينللطالبنقطة 15●

منيعانونأو BHAمساكنفي

DCFرعايةفيأوالتشرد

أو

الملتحقينللطالبنقاط 10●

منأكثرأو٪40حيثبمدرسة

أسرمنهمالمسجلينالطالب

اقتصاديًامحرومة

أعلىأوبمتوسط●

الصفمندراسيينفصلينأول●

اإلنجليزيةاللغةآداب :الثامن /السادس

والدراساتوالعلوموالرياضيات

االجتماعية

-كوفيدال يلزم إجراء تقييم بسبب جائحة ال

القائمة19

العام الدراسي 

2023-2024

وما بعده

70% 30%

أعلىأوبمتوسط●

للصفاألخيرالدراسيالفصل●

اإلنجليزيةاللغةآداب :السابع /الخامس

والرياضيات

الصفمندراسيينفصلينأول●

اإلنجليزيةاللغةآداب :الثامن /السادس

والدراساتوالعلوموالرياضيات

االجتماعية

التقييم مطلوب

اتفي آداب اللغة اإلنجليزية والرياضي
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من مدعو:2الخطوة 
ضمان الوصول على مستوى المدينة:  الغرض

ما هو المستوى؟
يؤدي . ابهةالمستوى عبارة عن مجموعة من المناطق الجغرافية في المدينة ذات الخصائص االجتماعية واالقتصادية المتش

نسبة األسر التي ( 2)نسبة األشخاص الذين يعيشون تحت وطأة الفقر ؛ ( 1: )هذا إلى إنشاء نتيجة بناًء على خمس خصائص

ية ؛ و النسبة المئوية لألسر التي يتحدث بها لغة غير اإلنجليز( 4)نسبة األسر التي يرأسها والد وحيد ؛ ( 3)يشغلها المالك ؛ 

.التحصيل العلمي( 5)

كيف يعمل األمر؟
.  ب اآلخرين في فئتهميتم تعيين الطالب في أحد المستويات الثمانية بناًء على عنوان منزلهم وسوف يتنافسون فقط مع الطال

٪ من المقاعد 10جوالت بنسبة 10سيتم توزيع الدعوات على . سيتم تخصيص نفس عدد المقاعد تقريبًا لكل مستوى

ولى في كل المستوى ذو الدرجات االجتماعية واالقتصادية األدنى سيحتل المرتبة األ.المتاحة في كل مستوى في كل جولة

.جولة

.بداًل من وضعهم في طبقة منفصلة6يتم تعيين نقاط إضافية للطالب بناًء على عوامل في الشريحة : مالحظة

مستويات اجتماعية 8٪ من الدعوات باستخدام ترتيب مستقيم ضمن 100، خصص 2023-2022بدًءا من دورة القبول للعام الدراسي 

.يتلقى كل مستوى نفس عدد الدعوات تقريبًا. واقتصادية
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:للمحاكاةالبياناتمجموعة

تقريبًادعوة 1000توزيعيتمأنيُفترض●

2021-2020الدراسيللعامالسابعالصفمنالمتقدمون●

MAP Growthمنبدالً  ISEEنتائجيدمج●

التراكميالمعدلتقريبيتمال-فقطالخريفدرجاتباستخدامالتراكميالمعدلحسابمعاد●

ISEEاختباردرجةعلىأيًضاحصلواوالذينوالرياضياتاإلنجليزيةاللغةآدابفيأفضلأوبتراكميمعدلعلىالحاصلينالطالبيدمج●

:االعتبارفيوضعهايجباعتبارات

.نهائيةنتائجأنهعلىتفسيرهينبغيواليحدثقدبماإحساًسافقطالمحاكاةعملياتتوفرأنيمكن●

.هناتضمينهايتملموالتي،االجتماعيةوالدراساتالعلومدرجاتالمعتمدةالسياسةتشمل●

.متوفرةغير MAP Growthنتائجألن ISEEنتائجالمحاكاةتستخدم .MAP Growthأجلمن NWEAمعالحاليالمنطقةتقييمعقد●

-2020الدراسيللعامالقبوللدورةالمتقدمونبهاكانالتيالطريقةبنفسالمدينةأنحاءجميعفيالتاليةالقبوللدورةالمتقدمينتوزيعيتمالقد●

2021.

.2021-2020الدراسيللعامالقبولدورةفيالمتقدمونبهاقامالتيالطريقةبنفسالثالثالمدارسترتيبالتاليةالقبوللدورةللمتقدمينيجوزال●

.بعدتسجيلهايتملم (2022-2021الدراسيالعامفيالصفوف)الدورةهذهفيللقبولاستخدامهاسيتمالتيالدرجات●

افتراضات المحاكاة الشاملة



مجموعة الطالب ادس التسجيل في الصف الس

-2020للعام الدراسي 

على مستوى 2021

*المدينة

المتقدمون للعام الدراسي 

2020-2021

المتقدمون للعام الدراسي 

مع معدل 2020-2021

تراكمي ب أو أعلى

بناًء على محاكاة)الدعوات 

باستخدام تجمع المتقدمين

-2020للعام الدراسي 

2021)

الطالب الحاضرون

**مدرسة بها معدالت فقر + ٪ 40
4,414 83% 2,104 75% 1,110 66% 796 80%

بلغ الطالب الملتحقين بمدرسة حيث ت

*٪40نسبة الفقر بها أقل من 
922 17% 697 25% 580 34% 204 20%

اإلجمالي 5,336 100% 2,801 100% 1,690 100% 1,000 100%

تدائي والثانوي بوالية يم االبتعلتم تحديد االلتحاق بالصف السادس على مستوى المدينة بناًء على البيانات المتاحة للجمهور من ملفات تعريف المدرسة والمنطقة بإدارة ال *

.ماساتشوستس، وتشمل المدارس العامة وغير الحكومية

.وستساساتش٪ من المدارس باستخدام البيانات المتاحة للجمهور من الملفات التعريفية لمدارس ومنطقة إدارة التعليم االبتدائي والثانوي بوالية م40تم تحديد أكثر من  **

٪ 20٪ من الملتحقين بالصف السادس على مستوى المدينة و 17٪ 40يمثل الطالب الذين يلتحقون بمدرسة بها نسبة فقر أقل من 

٪ من الملتحقين بالصف السادس و 83٪ أو أكثر 40يمثل الطالب الذين يلتحقون بمدرسة بها نسبة فقر تبلغ . من الدعوات المحاكاة

.٪ من الدعوات80

تسجيل محاكاة وتطبيقات ودعوات لمدارس االمتحانات



مجموعة الطالب
المستوى

1
المستوى

2
المستوى

3
المستوى

4
المستوى

5
المستوى

6
المستوى

7
المستوى

8 اإلجمالي

+ ٪ 40الطالب الملتحقون بـ 

مدرسة بها معدالت عالية من 

**الفقر
114 114 116 103 107 93 84 65 796 80%

يث الطالب الملتحقين بمدرسة ح

ن تبلغ نسبة الفقر بها أقل م

40٪*
11 11 9 22 18 32 41 60 204 20%

اإلجمالي 125 125 125 125 125 125 125 125 1,000 100%

وي بوالية ٪ من المدارس باستخدام البيانات المتاحة للجمهور من الملفات التعريفية لمدارس ومنطقة إدارة التعليم االبتدائي والثان40تم تحديد أكثر من  **

.ماساتشوستس

يمثل . من الدعوات المحاكاة لمدرسة االمتحان(٪20)204٪ 40نسبة فقر أقل من يمثل الطالب الذين يلتحقون بمدرسة بها 

.من دعوات محاكاة المدارس في االمتحان(٪80)796٪ أو أكثر 40نسبة فقر الطالب الذين يلتحقون بمدرسة بها 

دعوات محاكاة لمدرسة االمتحان
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دعوات محاكاة لمدرسة االمتحان

حسب الحالة االقتصادية والعرق

.تُظهر بيانات المحاكاة تنوًعا عرقيًا واجتماعيًا واقتصاديًا يتماشى أكثر مع تسجيل الطالب
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دعوات محاكاة لمدرسة االمتحان

حسب الحي

ا بتسجيل تُظهر بيانات المحاكاة تنوًعا جغرافيًا أكثر ارتباطً 

.الطالب

يق تعرض هذه البيانات نتائج محاكاة السياسة عن طر: مالحظة
تخصص السياسة المحاكاة المقاعد حسب . الرمز البريدي

.المستوى وال تخصص المقاعد عن طريق الرموز البريدية
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2021سبتمبر  سبتمبرأواخرفيالعادلةالدرجاتوحداتإطالق●

2021أكتوبر  االختباروإدارةالتراكميالمعدللحساباتالتشغيليةاللوجستيةالخدماتيوضحالذيالمشرفةمنشورنشر●

والتطبيقات

العامةبوسطنبمدارسالملتحقينغيرللطالبأكتوبرمنتصففياإلقامةمنالتحققيبدأ●

الوصولزيادةإلىتهدفاستثماراتتنفيذفيابدأ●

السادسإلىالرابعمنللصفوفاألكاديميةوالخطةالوافدينالطالبلدعمخطةونشروضع :الطالبدعم●

2021ديسمبر -نوفمبر  11/18حتىاإلقامةمنالتحققيستمر●

الوصولزيادةإلىتهدفالتياالستثماراتتنفيذفياالستمرار●

فيهاللنظرالمدرسةلجنةإلىالعادلةالدرجاتسياسةتوصياتتقديم●

الجدول الزمني للتنفيذ
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2022يناير  (1/3)العامةبوسطنمدارسمرتاديغيرمناالختبارلمدارسالمتقدمينلجميعالصفوفجمعيبدأ●

اإلنترنتعبرالمستمراالختيارنموذجخاللمنالمدارسبترتيبالعائالتجميعتقوم●

2022فبراير  (2/11)الطالبلجميعالدرجاتلتسليمموعدآخر●

2022أبريل -مارس  المستوياتضمنوالترتيبالتراكميالمعدلحسابات●

(ب >التراكميالمعدل)المؤهلينغيرللطالبالتطبيقحالةتحديث●

للعائالتالمرسلةوالحالةالدعوات●

2022يونيو -مايو  2022سبتمبريدخلالذيللفصلالنجاحاستراتيجياتبرنامج●

البرنامجوتقييمالمفصلةالطالبنتائجليشمليونيوشهرفيسنويتقريرنشر :السنويالتقرير●

الجدول الزمني للتنفيذ
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وستحددعنوانهاكتابةمنالعائالتستتمكن●

فيهيعيشونالذيالمستوىالخريطة

بوسطنمدينةفيالتحليالتفريقمعالشراكة●

المتوقعمن؛للعائالتتفاعليةخريطةإلنشاء

بحلولالعامةبوسطنمدارسموقععلىإطالقه

.نوفمبر 1

خريطة المستوى التفاعلية



 45حوالي)قصيرةوحدةإكمالالمعلمينجميعمنيُتوقع

فيالقبولوتغييراتالعادلةالدرجاتحول (دقيقة

.بالدرجاتالمتعلقةاالمتحانات

-الزمنيالجدول● -أكتوبر 1 نوفمبر 1

الدرجاتممارساتعلىعامةنظرة-الموضوعات●

 /الترقية)الدوريةوالتحديثاتاالمتحانومدرسة،العادلة

فيالدرجاتوممارسات،بالتصنيفالمتعلقة (الحضور

االجتماعيةوالدراساتالعلوم

وستسمح L4Lبتحديثالوحدةترتبط-المساءلة●

.الوحدةأكملقدمعلمكلبأنبالتأكيدات

وحدة التقدير العادل
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(S4S)برمجة االستراتيجيات من أجل النجاح

االمتحانفيبالمدارسلاللتحاقصيفيةتسريعبرامج Summer Strategies 4 Success (S4S)برامجقدمت:البرنامجمنالغرض

فيالمدرسيةالدراسةوتيرةمعللتأقلمالوقتمنمزيدإلىيحتاجونقد،االمتحانمدرسةلمحتوىأكاديميًامستعدينأنهمحينفي،والذين

.اختبارمدرسةكلفيوالتاسعالسابعالصفينفييدخلونالذينالطالب S4Sيخدم .االمتحان

:البرمجةمكوناتمنمكونان

أسابيع 4لمدةافتراضيبرنامج:2021يونيو●

والرياضياتاإلنجليزيةاللغةآدابوالكتابةعلىتركز
$415,600 :التكلفة○

وطالبةطالب 615شارك○

2021أغسطس● : 2 - امتحانمدرسةكلفيبرمجةأسابيع 3

.والمدنيةواالجتماعيةاألكاديميةبالتوقعاتوتعريفهممدرستهممجتمعإلىباالنتماءالشعورتطويرعلىالطالبلمساعدة

دوالر 300000حوالي :التكلفة○

وطالبةطالب 177شارك :الالتينيةبوسطنأكاديمية○

وطالبةطالب 286شارك :الالتينيةبوسطنمدرسة○

○O’Bryant: وطالبةطالب 129شارك
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العامفيتوسيعهليتم،2022-2021الدراسيالعامفياإلطالقتم

2023-2022الدراسي

الوافدينالطالبلجميعاستشاريةبرامج●

االجتماعيينواألخصائيينالتوجيهمستشاريعددزيادة●

الدراسيةالفصولفيالخاصالتعليميدعم●

المهنيينوالمساعدينالخاصةالتربيةمعلميعددزيادة●

المدرسةبعدالتدريسبرنامجمتضمن●

طومسونجزيرةفريقمبنى●

الالمنهجيالمعرض●

تدعم مجموعة مدارس 

االمتحانات


