المدرسة المستقلة بشارع دادلي
طلب تجديد الميثاق
لجنة مدرسة بوسطن  30 ،يونيو 2021

التاريخ
•
•

•
•

تأسست في  2011من قبل مبادرة حي شارع دادلي وخطة بوسطن للتميز)(BPE
تم إنشاؤها إلطالق مسار مدرسة من مرحلة الحضانة إلى الصف  12في الحي مع أكاديمية
ديربورن للرياضيات والعلوم والهندسة)(6-12
مدارس بوسطن العامة وخطة بوسطن للتميز ومبادرة حي شارع دادلي :شراكة فريدة إلنشاء
ميثاق هوراس مان
مهمة من ثالثة أجزاء:
1.لتقديم جودة عالية
من التعليم لجميع الطالب
2.ليكون بمثابة محفّز
لتنمية رأس المال البشري
3.للعمل كشريك في
تحسين مدارس
حي دادلي.

تلبية مهمتنا :تعليم عالي الجودة لجميع الطالب
عنصر المهمة رقم  - 1النجاح األكاديمي:
نموا أكاديم ًيا لمدة عام واحد على األقل (في التقييمات
النسبة المئوية للطالب الذين حققوا ً
التكوينية الداخلية)
الرياضيات

المقدرة على
القراءة والكتابة

59%

76%

العام الدراسي
2018-2017

54%

79%

العام الدراسي
2019-2018

63%

68%

العام الدراسي
*2020-2019

51%

70%

العام الدراسي
:2021-2020

تلبية مهمتنا :تعليم عالي الجودة لجميع الطالب
عنصر المهمة رقم  1 -النجاح األكاديمي:
مقارنات المنطقة والوالية :مصنفة حسب المجموعة الفرعية
• يبلغ عدد الطالب الحاليين في المدرسة المستقلة بحي شارع دادلي  ٪ 59من األمريكيين من أصل
أفريقي و  ٪ 35التيني
مهارات اللغة اإلنجليزية (للصفوف )5-3
الرتبة على
مستوى الوالية
()8-3

BOS
2019

التنسيب المئوي
40
التنسيب المئوي
34

488.4

489.4

الرتبة على
المدرسة
المستقلة بحي مستوى الوالية
()8-3
شارع دادلي
2019
التنسيب المئوي
491.6
49
التنسيب المئوي
491.1
40

BOS
2018

488.1

488.8

المدرسة
المستقلة بحي
شارع دادلي
2018
األفارقة األمريكان
491.6
491.7

اسباني أو التيني

الرياضيات (للصفوف )5-3
الرتبة على
مستوى الوالية
()8-3

BOS
2019

التنسيب المئوي
57
التنسيب المئوي
30

483.3
485.6

الرتبة على
المدرسة
المستقلة بحي مستوى الوالية
()8-3
شارع دادلي
2019
التنسيب المئوي
490.8
41
التنسيب المئوي
486.5
39

BOS
2018

483.5
485.3

المدرسة
المستقلة بحي
شارع دادلي
2018
األفارقة األمريكان
486
488

اسباني أو التيني

تلبية مهمتنا :محرك تنمية رأس المال البشري
عنصر المهمة رقم  2 -إعداد ودعم معلمي بوسطن
•
•

•

•

شارك في تأسيس إقامة معلمي بوسطن مع مدارس بوسطن العامة في عام2002
أعدت إقامة معلمي بوسطن أكثر من  700معلم لمدارس بوسطن العامة
• أكثر من نصفهم من الملونين
• أكثر من نصف معلمي المرحلة الثانوية في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات
• ما يقرب من ثلث الخريجين في التربية الخاصة من وظائف اإلنجليزية
قامت المدرسة المستقلة بحي شارع دادلي بإعداد  40معل ًما جديدًا لمدارس بوسطن العامة في السنوات األربع الماضية:
• ذهب الجميع باستثناء واحد للتدريس في مدارس بوسطن العامة؛ وبقي الجميع باستثناء ثالثة منهم على األقل في
عامهم الثاني.
دورا مه ًما في المدرسة:
يلعب سكان إقامة معلمي بوسطن وأعضاء دادلي بروميس كورب ً
• دعم األسر( عبر منصة زوم ،األمن الغذائي  ،اختبار اإلصابة بالكوفيد ،وما إلى ذلك)
• تعليمات شخصية ومتباينة
• دعم اجتماعي وعاطفي إضافي.

تلبية مهمتنا :شريك لتحسين فرص تعليم دادلي
عنصر المهمة رقم  3 -خدمة مجتمع دادلي
•
•

•
•

شارك في تأسيس شبكة الجوار النوبي ) (N3مع مبادرة حي شارع دودلي ،يأمل المشروع في تنظيم جهود استجابة الكوفيد
المبادرات:
• تعزيز النظام البيئي للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ) (STEMفي الحي( على سبيل المثال  ،الشراكة مع
MathTalkلتركيبات الرياضيات في جميع أنحاء الحي)
• البنية التحتية للتوظيف :تصميم ورسم خريطة عكسية لمجموعة من المهارات والخبرات األساسية الالزمة للنجاح
في مكان العمل الحديث
• نظام" ال يوجد باب خاطئ "لضمان تقديم الخدمات عبر القطاعات
• حملة إشراك الجذعية
معسكر الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا والهندسة في عطلة أبريل لطالب الصفوف  4و(  5في ديربورن)
مسار الحي لمرحلة الحضانة حتى الصف12
• أربع مدارس فرعية في األحياء ترسل اآلن حوالي ٪ 75من طالب الصف الخامس إلى ديربورن

تتمتع المدرسة المستقلة في حي شارع دادلي وغيرها
من المدارس االبتدائية المحلية بمقعد مضمون في
أكاديمية ديربورن للرياضيات والعلوم والتكنولوجيا:

تلبية احتياجات وتطلعات الطالب واألسر

ربط طالبنا بفرص بوسطن

نهجنا في التعلم

تعمل خطة بوسطن للتميز مع شركاء المجتمع والبرامج
المحلية التي تلبي احتياجات الطالب وتدعم اهتماماتهم.

تبني خطة بوسطن للتميز شراكات مع أرباب العمل
والجامعات لتزويد الطالب باإلعدادات والصالت التي
يحتاجونها للنجاح في اقتصاد بوسطن.

تؤمن خطة بوسطن للتميز أن جميع الطالب يستحقون
الوصول إلى الفرص التعليمية التي تزيد من إمكاناتهم.
ندرك أيضًا أن الوظائف العليا في بوسطن تتركز بشكل
متزايد في المجاالت المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات وتتطلب تدريبًا ال يوفره التعليم
التقليدي.

مدرسة إليس االبتدائية
(الحضانة-الصف ) 5
مدرسة ميسون االبتدائية
(الحضانة-الصف ) 5

تديرها خطة بوسطن
للتميز
منظمة تعليمية

مدرسة وينثروب االبتدائية (الحضانة-
الصف) 5

المدرسة المستقلة في حي شارع دادلي (رياض األطفال- 1الصف) 5

نحن ندعم الطالب بشكل هادف في
االنتقال إلى الصف السادس:
• أحداث ومخيمات العلوم
والتكنولوجيا والهندسة
والرياضيات
• الزيارات المدرسية لمراقبة
التغذية في ديربورن
• فعاليات عائلية

يقدم الشركاء من مجتمعنا
فرص اإلثراء والخدمات
االجتماعية

ت ُشرك برامج الشركاء الطالب أثناء
قيامهم ببناء المهارات المهنية التي
يحتاجونها لالزدهار في وظائف القرن
الحادي والعشرين

معرفة القراءة والكتابة والرياضيات
القوية وأنشطة العلوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات )(STEM
وبرامج اإلثراء ومجموعة كبيرة من
المواد الالمنهجية

توفر الشركات والكليات المحلية في
بوسطن تجارب تعليمية صعبة ومهنية

مدرسة صغيرة مع تعليمات وتكنولوجيا
فردية في كل فصل

أكاديمية ديربورن للعلوم والتكنولوجيا والهندسة
والرياضيات (الصفوف ) 12- 6

الوصول إلى التكنولوجيا وثقافة تركز
على إعداد الطالب للنجاح في الكلية
والوظيفة

بعد التخرج

على مدى العامين الماضيين ،زاد عدد طالب الصف السادس الصاعد الذين اختاروا ديربورن في
أفضل ثالثة اختيارات ستة أضعاف ( .)96 >- 16الثلثين من أربع مدارس فرعية .
يبني خريجو ديربورن الوكالة والرؤية
الالزمتين ليصبحوا قادة في مجتمعنا

يتخرج طالب ديربورن بخبرات عمل
حقيقية وائتمانات كبيرة للحصول على
درجات جامعية.

في كل عام ،يستكشف الطالب مجاالت العلوم
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ،ثم
يتخصصون في الصف العاشر .يعمل فريق
المسارات المهنية مع الطالب إلنشاء الخطط
الجامعية والوظيفية لما بعد التخرج وتحقيقها.

يمنح ديربورن الطالب أساسًا في رحلتهم
نحو مهنة واعدة.

إدارة الجائحة
•
•
•
•

تعليمات يومية ممتدة ومتسقة طوال مراحل الوباء
توعية واسعة لآلباء
معدل الحضور لهذا العام ٪93.7 :
 ٪96االحتفاظ بالموظفين

