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2  Muñiz"االبتكار في مدرسة 
Academy :" ةالثالثدورة االقتراح

2023من مقترحنا لالبتكار من العام الدراسيالثالثةنطلب الموافقة على الدورة 
.2027إلى العام الدراسي 

لب في عمل فني من تشيلسي ديفيد، طا
"Muñiz"العام النهائي بمدرسة 

1:2012الدورة
."إنجالندنيو"ومنطقةبوسطنمدينةفيالوحيدةاللغةالثنائيةالعامةالثانويةالمدرسة

2:2018الدورة
12-7الدراسيةالصفوفوضمالتوسع-الُمنجزةغيراألعمال

3:2021الدورة
"Muniz"مدرسةفيالدارسلصفاتالتوضيحيةالصورة
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:بناء المستقبل
االبتكار والقيادة

خطتنا

".Muniz Academy"تضمن استمرار االبتكار ومشاركة العمل في مدرسة 

التعليم الثنائي اللغة على مستوى " Muniz Academy"تضمن استمرار قيادة مدرسة 
.   المدارس الثانوية

التي تضع مهمتنا " Muniz Academy"تضمن توفير الظروف المالئمة في مدرسة 
:موضع التنفيذ والتطبيق مع االستقالليات التي نتمتع بها

المدرسيالتقويم1.

والموازنةالتوظيف2.

.والسياساتواإلدارةوالتقييم،والتدريسالدراسيالمنهج3.
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:السياق
مهمتنا وَمن نخدم

":  The Margarita Muniz Academy"مهمة مدرسة 

The Margarita Muñiz"تُكر ِّس مدرسة  Academy " جهودها لتمكين جميع الطالب
لمدرسة على وتعمل ا.الطالقة الثقافية واللغوية الكاملة باللغتين اإلسبانية واإلنجليزيةمن

راكات من خالل الشلمرحلة التعليم العالي والحياة المهنية والقيادة المدنيةإعداد الطالب 
.أسرنا ومجتمعناالعميقة مع

تنوع الطالب

7.7%

89.7%

مزيج من مجموعات أخرى 
أبيض
يةأمريكي من أصول أفريق
*التيني

ليزيةالمتحدثون بلغة أولى أخرى غير اإلنج 80.5%

متعلمو اللغة اإلنجليزية 74%

الطالب أصحاب الهمم 15.5%

ثرالمتجاوزون للسن بمقدار عام واحد أو أك 21%

محدودي الدخل 88.5%

النسبة اإلجمالية لألكثر احتياًجا 95.7%
الطالب نحدر ي*

الالتينيين من 
دولة 13

التركيبة السكانية للطالب
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:ُنبذة عنَّا
ةنقاط البيانات الرئيسي

في العام % 90إلى " Muniz Academy"أعوام في مدرسة 5ارتفعت نسبة التخرج على مدار 
%.2وانخفضت نسبة التسرب من التعليم إلى أقل من 2021الدراسي 

74.1% 80.4% 72.9% 80.4% 88.9% 91.8%

202120202019 2020 2020 2021

أعوام4التخرج على أعوام5التخرج على  ل4التخرج على  ةأعوام الُمعدَّ
التخرجنسب

المهنيالمسارعلىوالمثابرةوالمشاركةالتعليممنالتسربنسب

4.9%

1.6%

2020 2021

89.6% 93.4%

2020 2021

61.0% 79.0%

2019 2020

ليمالتسرب من التع المشاركة هنيالمثابرة على المسار الم
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دورتنا الثالثة لالبتكار
":Muniz"الصورة التوضيحية لصفات الدارس في مدرسة 

"City as a Campus"إعادة تصور التعلم من خالل نموذج 

...الشاملةالمحركات
.اإلنصافأجلمنللعنصريةالمناهضالتعليمممارسات•
.اللغةالثنائيةالممارسات•
.التعلمتجاربفيالعافيةدمج•
.االستكشافيالتعلم•
.والمشاركةالمهنيالمجتمعفي/الميدانيالتعلم•
.المهنيةوالحياةالجامعيةللمرحلةالجميعاستعداد•
Alumni"الخريجيننجاحبرنامج• Success Program".

للطالبإيجابيةنتائجإلىتؤدي...
.النهائيالعامطالبأعمالومحافظالدراسيةالصفوفعروض•
.المهنيةوالحياةالجامعيةالمرحلةبيانات•



أسئلتكم
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