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عَتَمدةالسياسةعلىعامةنظرة●
ُ
امل

2023-2022الدراس يالعامفيالساريةللسياسةتحليل●

السياسةتقييم●

2024-2023الدراس يالعامفيالتنفيذحول تحديث●



نظرة عامة على السياسة
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من املؤهل؟: 1الخطوة 
تحديد استعداد الطالب:  الغرض

مؤشرات الفقر املرتفعالتقييمالدرجاتدورة القبول 

نمساكفياملقيمينللطالبنقطة15●%0%2023100-2022العام الدراس ي 
الذين(BHA)بوسطنفياإلسكانهيئة

ايةبرعاملشمولينأوالتشردمنيعانون 
.(DCF)واألسراألطفالدائرة

أو 
ةمدرسيرتادون الذينللطالبنقاط10●

األسرمنالطالبنسبةفيهاتبلغ
.أكثرأو%40اقتصادًيااملحرومة

أعلىأو(B)الدرجة●
:6/8الصفلطالبدراسيينفصلينأول ●

والرياضيات(ELA)اإلنجليزيةاللغةفنون 
االجتماعيةوالدراساتوالعلوم

عدم إجراء تقييم بسبب استمرار وجود جائحة 
.19-فيروس كوفيد

2024-2023العام الدراس ي 
وما بعده

70%30%

أعلىأو(B)الدرجة●
:5/7الصفلطالبالنهائيالدراس يالفصل●

والرياضيات(ELA)اإلنجليزيةاللغةفنون 
:6/8الصفلطالبدراسيينفصلينأول ●

والرياضيات(ELA)اإلنجليزيةاللغةفنون 
االجتماعيةوالدراساتوالعلوم

يجب إجراء تقييم
والرياضيات( ELA)في فنون اللغة اإلنجليزية 

األهلية
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من املدعو؟: 2الخطوة 
ضمان الوصول من مختلف أنحاء املدينة:  الغرض

املستوى؟هو ما
درجةهذامنأوتنش.مشابهةاقتصاديةاجتماعيةبخصائصتتميزاملدينةفيالجغرافيةاملناطقمنمجموعةهواملستوى 
األسرنسبة(3)تملكه،منزل فيتعيشالتياألسرنسبة(2)الفقر،خطتحتاألفرادنسبة(1):خصائصخمسةعلىتعتمد

.العلميالتحصيل(5)اإلنجليزية،اللغةغيرأخرى لغةتتحدثالتياألسرنسبة(4)أعزب،أمرولييعولهاالتي

العملية؟تسير كيف
ل لينناآلخريالطالبإالينافسولنمنزله،عنوانعلىبناءً الثمانيةاملستوياتمنمستوى فيالطالبُيسجَّ سجَّ

ُ
فيمعهامل

ع.تقريًبامتساويةمقاعدعددمستوى لكلوسُيخصَّص.نفسهاملستوى  %10تخصيصمعجوالت،10علىالدعواتوسُتوزَّ
 أو سيحصلاألقلاالقتصاديةاالجتماعيةالدرجةذو املستوى .جولةلكلمستوى كلفياملتوفرةاملقاعدمن

ا
الدعواتعلىال

.جولةكلفي

 6رقمشريحةفيمذكورةعواملعلىبناًء إضافيةنقاطعلىالطالبيحصل:مالحظة
ً
.منفصلمستوى فيوضعهممنبدال

ص،2023-2022الدراس يالعامفيالقبول دورةمنابتداءا  خصَّ
ُ
.انيةالثماالقتصاديةاالجتماعيةاملستوياتفيالطالبترتيبحسبااللتحاقدعواتمن%100ست

ص امتساوي دعواتعددمستوى لكلوسُيخصَّ .تقريبا

الدعواتتوزيع



:  تحليل السياسة
2023-2022التنفيذ في العام الدراس ي 



:الجديدةالقبول شروطبموجبالدرجاتوضعسياسةفيالتغييرات●
.التراكمياملعدلحسابفياالجتماعيةالدراساتومادةالعلوممادةدرجاتإضافة○
."A"والدرجة+"A"الدرجةبيناملساواة○

.الطالبمعظمأهليةفياالجتماعيةالدراساتومادةالعلوممادةدرجاتإضافةتؤثر لم●
والدراساتالعلومدرجاتبدون مؤهلينكانواالثامنالصفطالبمن%3والسادسالصفطالبمن2%○

.االجتماعية
والدراساتالعلومدرجاتإضافةبعدمؤهلينأصبحواالثامنالصفطالبمن%7والسادسالصفمن4%○

.املادتينهاتيندرجاتإضافةلوالليتأهلواكانواماولكنهماالجتماعية،
عدبأعلىتراكميمعدلأو نفسهالتراكمياملعدلإماالثامنوالصفالسادسالصففيالطالبمعظمأحرز ●

.االجتماعيةوالدراساتالعلومدرجاتإضافة
ساتوالدراالعلومدرجاتإضافةمنتستفيدأناملرجحالفئاتأكثراقتصادًيااملحرومون الطالبكان○

ةإضافعندأعلىتراكميمعدلاقتصادًيااملحرومينالسادسالصفطالبمن%47أحرز حيثاالجتماعية،
.%27البالغةاقتصادًيااملحرومينغيرالطالببنسبةمقارنةاالجتماعيةوالدراساتالعلومدرجات
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التراكمياملعدل

.فقطرغباتهمقوائمفياملتفوقينمدارسرتبواالذينالطالبالتراكمياملعدلتحليليتضمن:مالحظة



 طالًبا2,267إجماليمنالتاسعوالصفالسابعالصفسيدخلون املتفوقينمدارسبأحدالتحاقدعوةطالًبا1,424تلقى●
ً
.مؤهال

االقتصاديجتماعياال التنوعزيادةإلىاملتفوقينمدارسفيللقبول التعليميةاملديريةوضعتهاالتيالجديدةالسياسةأدتعام،بوجه●

.2023-2022يالدراس العامفيالتعليميةباملديريةاملتفوقينمدارسبأحدلاللتحاقدعوةتلقواالذينللطالبوالعرقيوالجغرافي

 وتمثلدينتنا،مفيالثري التنوععندقةأكثرتعبيًرااملتفوقينمدارسبأحدااللتحاقإلىُدعيتالطالبيةالتياملجموعاتتعبر●
ً
علىدليال

تحلمالذينالطالبوصول زيادة
ُ
.املتفوقينمدارسدخول فرصةلهمت
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والقبول األهليةلبياناتاملبكر للتحليلالرئيسيةالنتائج



:املتقدمينقائمة

2023-20222022-20212021-2020نوع املدرسة والصف الدراس ي

72,8331,6661,283الصف

لين7الصفطالب سجَّ
ُ
2,1331,287953ليميةالتعباملديريةامل

لينغير7الصفطالب سجَّ
ُ
باملديريةامل

التعليمية
700379330

91,177760984الصف

لين9الصفطالب سجَّ
ُ
780618756ليميةالتعباملديريةامل

لينغير9الصفطالب سجَّ
ُ
باملديريةامل

التعليمية
397142228

4,0102,4262,267اإلجمالي
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ا383بمقدارالسابعالصففياملتقدمينعددانخفض ا224بمقدارالتاسعالصففياملتقدمينعددوزادالدراس ي،العامفيطالبا .طالبا



9الصف 7الصف 

العام الدراس ي اسم املدرسة

2020-2021

العام الدراس ي 

2021-2022

العام الدراس ي 

2022-2023

العام الدراس ي 

2020-2021

العام الدراس ي 

2021-2022

العام الدراس ي 

2022-2023

Boston Latin Academy3363203218982123

Boston Latin School484465462584143

O’Bryant School205189217261217258

1,0259741,000408340424اإلجمالي 
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عةالدعواتعدد
وزَّ
ُ
امل

عةالدعواتعددزاد
وزَّ
ُ
عةالدعواتبعددمقارنة2023-2022الدراس يالعامفيامل

وزَّ
ُ
دعوة84والسابعللصفإضافيةدعوة26الزيادةوبلغت،2022-2021الدراس يالعامفيامل

.التاسعللصفإضافية



الطالبيةاملجموعاتحسبالدعواتتصنيف
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لةاملجموعاتفيالطالبتلقى
َّ
مث

ُ
 امل

ا
اتمثيال

ا
اضعيف بالعاممقارنة2023-2022الدراس يالعامفيالدعواتمنأعلىنسبةتاريخيا

.2021-2020الدراس ي



العرق حسبالدعواتتصنيف
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نينالطالبمنأعلىنسبةتلقت لوَّ

ُ
.2021-2020الدراس يبالعاممقارنة2023-2022الدراس يالعامفياملتفوقينبمدارسلاللتحاقدعواتامل



التوزيع الجغرافي 
(الصف السابع)

سة في النسبة املئوية لألطفال في سن الدرااسم الحيالرمز البريدي

عموم املدينة

2023-2022العام الدراس ي 2022-2021العام الدراس ي 2021-2020العام الدراس ي 

2108Beacon Hill0.4%0.1%0.6%0.1%

2109Downtown0.1%0.7%0.2%0.3%

2110Downtown0.3%0.7%0.1%0.4%

2111Chinatown0.8%2.3%0.7%2.2%

2113North End0.3%0.7%0.2%0.1%

2114Beacon Hill / West End0.7%1.9%0.7%0.7%

2115Longwood/Fenway1.4%1.4%1.0%1.0%

2116Back Bay1.3%2.6%1.3%1.5%

2118South End3.3%3.5%2.8%4.5%

2119Roxbury6.1%2.6%5.1%5.2%

2120Roxbury1.5%1.6%1.1%1.8%

2121Dorchester8.2%2.6%6.9%5.5%

2122Dorchester4.6%6.1%4.9%8.0%

2124Dorchester12.4%8.2%11.2%10.7%

2125Dorchester6.2%4.6%6.1%6.1%

2126Mattapan6.3%2.0%5.2%3.7%

2127South Boston4.2%3.3%3.6%3.8%

2128East Boston9.0%5.6%7.7%8.9%

2129Charlestown3.0%5.5%3.6%4.1%

2130Jamaica Plain5.1%7.5%5.5%5.7%

2131Roslindale6.4%9.2%6.9%7.6%

2132West Roxbury4.7%13.0%7.1%5.3%

2134Allston1.2%1.7%1.1%1.6%

2135Brighton3.7%5.1%3.0%3.8%

2136Hyde Park7.8%6.5%6.9%5.9%

2163Allston0.1%0.0%0.1%0.0%

2199Back Bay0.0%0.0%0.0%0.0%

2210South Boston Waterfront0.1%0.2%0.2%0.1%

2215Fenway/Kenmore0.5%0.8%0.2%0.8%

2467Chestnut Hill0.5%0.3%0.4%0.0%

دين9999 شرَّ
ُ
5.4%(DCF)دائرة األطفال واألسر /امل
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وزَّ الدعواتنسبةتتناسب
ُ
عةامل

اس يالدر العامفيالبريديالرمزحسب
نسفياألطفالنسبةمع2022-2023

أكثراتناسبً املدينةعمومفيالدراسة
وزَّ الدعواتمعتناسبهامن

ُ
فيعةامل

.2021-2020الدراس يالعام



ِّين النسبة املئوية للطالب امل"O’Bryant"مدرسة "BLS"مدرسة "BLA"مدرسة الدعواتاملتقدمون املستوى 
دُعو 

*الذين حصلوا على نقاط

111611536592088%

2999928432898%

311011040482294%

413413347612580%

511511432602281%

615514337654180%

723414349652977%

832014352613058%

%1,2831,00032146221781جميع املستويات
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عةالدعوات
وزَّ
ُ
فةالسابعالصفلطالبامل

ًّ
االقتصادياالجتماعياملستوى حسبُمصن

ِّينالطالبالبياناتهذهتشمل*
.نقطة15ونقاط10علىحصلواالذيناملدُعو 
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الدعواتملخص

االجتماعيتنوعالزيادةإلىاملتفوقينمدارسفيللقبول التعليميةاملديريةوضعتهاالتيالجديدةالسياسةأدتعام،بوجه●

الدراس يالعامفييميةالتعلباملديريةاملتفوقينمدارسبأحدلاللتحاقدعوةتلقواالذينللطالبوالعرقيوالجغرافياالقتصادي

2022-2023.

لةاملجموعاتفيالسابعالصففيالطالبتلقى●
َّ
مث

ُ
 امل

ً
التليالدعواتبعددمقارنةاتالدعو منأعلىنسبةتاريخًياضعيًفاتمثيال

.2021-2020الدراس يالعامفيتلقوها

الذينأوواألسراألطفالدائرةرعايةتحتيعيشون الذينأوالسكنياألمنانعداممنيعانون الذينالطالب■

.(مئويةنقاط6)+بوسطنفياإلسكانلهيئةمملوكةمساكنفييعيشون 

.(مئويةنقاط10)+اقتصادًيااملحرومون الطالب■

.(مئويةنقاط5)+اإلنجليزيةاللغةمتعلمو■

.(مئويةنقاط3)+الهممأصحابالطالب■

نون الطالبتلقال■ لوَّ
ُ
فيتلقوهاالتيالدعواتنسبةمقارنةمئويةنقطة16بزيادةالدعوات،من%76حواليامل

.2021-2020الدراس يالعام



16

اإلضافيةالنقاطتأثير 

10علىأكثرأو%40أعوام5مدارعلىاقتصادًيااملحرومينالطالبنسبةفيهاتبلغبمدرسةامللتحقون الطالبحصل:نقاط10●

بةالدرجةعلىإضافيةنقاط
َّ
رك

ُ
.امل

تابعةغيرمدرسة15و"BPS"التعليميةللمديريةتابعةمدرسة83إضافيةنقاط10علىللحصول املؤهلةاملدارسعددبلغ○
."BPS"التعليميةللمديرية

.إضافيةنقاط10علىالسابعالصففياملتقدمينالطالبمن%63تلقى○
نقاط10علىللحصول مؤهلةتكنلمالتي،"BPS"التعليميةاملديريةمدارسجميعفيالسابعالصففيطالبتلقى○

هذهفيالطالبنسبةتراوحت.2023-2022الدراس يالعامفياملتفوقينمدارسبإحدىلاللتحاقدعواتإضافية،
.%80إلى%38منبها،لاللتحاقدعواتتلقواوالذيناملتفوقين،بمدارسلاللتحاقبطلباتتقدمواالذيناملدارس،

فيشون يعيالذينأوواألسراألطفالدائرةرعايةتحتبعبشون الذينأوالتشردمنيعانون الذينالطالبتلقى:نقطة15●

.املركبةدرجاتهمعلىإضافيةنقطة15بوسطنفياإلسكانلهيئةمملوكةمساكن
.إضافيةنقاط15علىالسابعالصففياملتقدمينالطالبمن%6تلقى○
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االنتظارقائمة

الجدول الزمني لقبول الدعوات 

.2022أغسطس1هواملدعوينالطالبردالستالمالنهائياملوعد●

علىتردلمالتيراألسجميعمعاإللكترونيالبريدورسائلالهاتفيةباملكاملاتالتعليميةاملديريةتتواصل●

.الدعوة

30فياالنتظارقوائمصالحياتوتنتهي،2022أغسطسفياالنتظارقوائمفيبالوضعاإلخطارمكاملاتتبدأ●

.2022نوفمبر

ات في تأثير ترتيب املدرسة في قائمة الرغب

دخول الطالب قوائم االنتظار 

فيفسيوضع،الرغباتقائمةفيالثانيةاملرتبةفيالواقعةباملدرسةلاللتحاقدعوةالطالبتلقىإذا●

.األولىاملرتبةفيالواقعةاملدرسةانتظارقائمة

فيفسيوضع،الرغباتقائمةفيالثالثةاملرتبةفيالواقعةباملدرسةلاللتحاقدعوةالطالبتلقىإذا●

.والثانيةاألولىاملرتبتينفيالواقعتيناملدرستينانتظارقائمتي

قائمةفيثةالثالاملدارسانتظارقوائمفيفسيوضعمدرسة،بأيلاللتحاقدعوةالطالبيتلقلمإذا●

.الرغبات

معايير أهلية دخول قائمة االنتظار
األهليةمعاييراستيفاء●

.الرغباتقائمةفياملدرسةترتيب●

.طالب100البالغاالنتظارقائمةفياألقص ىالحدبلوغ●



تقييم السياسة



املتفوقينمدارسفيالحالياألداء

ل فيالستينيةاملئو الرتبةفوق درجةالتاسعوالصفالثامنوالصفالسابعالصففياملتفوقينمدارسفييدرسون الذينالطالبمن%90إلى%80منسجَّ
MAP"القراءةاختبار  Growth Reading"22إلى%18منتراوحتالتياألخرى املدارسفيالطالببنسبةمقارنة%.



املتفوقينمدارسفيالحالياألداء

ل فيالستينةاملئويالرتبةفوق درجةالتاسعوالصفالثامنوالصفالسابعالصففياملتفوقينمدارسفييدرسون الذينالطالبمن%86إلى%66منسجَّ
MAP"الرياضياتاختبار  Growth Math"8إلى%7منتراوحتالتياألخرى املدارسفيالطالببنسبةمقارنة%.



فة حسب معايير، وعلى تقييم للب رنامج يتضمن عرض نشر تقرير سنوي في شهر يونيو يحتوي على نتائج الطالب ُمصنَّ
ف حسب معايير لنتائج استطالعات آراء املناخ املدرس ي وغيرها من البيانات املتعلقة بنتائج ا لطالب واملرتبطة ُمصنَّ

.بتنفيذ السياسة

س شراكة مع باحث خارجي ملساعدتنا في فهم تجربة الطالب ونتائجهم في مدار " BPS"ستعقد املديرية التعليمية ■
.املتفوقين فهًما أفضل

ملقبولين فيها الغرض من هذه الشراكة هو إفادة املديرية التعليمية بكيف تستطيع مدارس املتفوقين دعم الطالب ا■
.بموجب هذه السياسة الجديدة على النحو األمثل

:  مجاالت الدراسة○
.ة الجديدةاملناخ والثقافة والشعور باالستعداد للطالب املقبولين بموجب السياس: تجربة الطالب■
.ياسة الجديدةعملية القبول والتجارب التي عاشها الطالب واإلداريين أثناء تنفيذ الس: تنفيذ السياسة■

التقييمخطط



تحديث حول التنفيذ
2024-2023في العام الدراس ي 



"MAP"اختبارفيالطالبدرجة+أعلىأو "B"التراكمياملعدلالطالببلوغ:األهلية

%70:التراكمياملعدل●
%50السابقالعامفيالطالبدرجاتتمثل○
%50الحاليالعامفيالطالبدرجاتتمثل○

MAP":30%"اختبارفيالطالبدرجة●
:مرتينالتقييمإجراء○

وديسمبريونيوشهري في■
.املركبةالنقاطمجموعحسابعنداألعلىالدرجةاعتماد○
.يوليوشهربدايةفيالدرجاتتقاريراألسراستالم○

*عدد الطالب الذين دخلوا االختبارنوع املدرسة

BPS"4,539"لمديرية التعليمية تابعة ل

BPS"598"غير تابعة للمديرية التعليمية 

.(يونيو17حتىُمتاحختباراال دخول )يونيو13مناعتباًرااالختباردخلواالذينالطالبعدد*



2024-2023الدراس يالعامفيللقبول هامةأحداث

.لألسراملتفوقينبمدارسااللتحاقطلبتقديمبعمليةتعريفيةجلساتعقد2022خريف

ولترتيبإلقامةامحلإلثباتالتعليميةللمديريةتابعةغيرمدارسمناملتقدمينللطالبالنهائياملوعدنوفمبر18-أكتوبر24
.الرغباتقائمةفياملدارس

"MAP"تقييمإجراءديسمبرشهر بداية

.الرغباتقائمةفياملدارسالتعليميةللمديريةتابعةمدارسمناملتقدمينالطالبترتيبفبراير3-يناير4

.الدرجاتلتقديمالنهائياملوعد2023فبراير10

.األهليةتحديدإشعاراتإرسال2023مارس

.التعليميةباملديريةااللتحاقدعواتإشعاراتإرسال2023مايوشهر بداية/أبريلشهر نهاية


