
المدرسة المستقلة بشارع دادلي

طلب تجديد الميثاق

2021يونيو 30لجنة مدرسة بوسطن ، 



التاريخ

(BPE)للتميزبوسطنوخطةدادليشارعحيمبادرةقبلمن 2011فيتأسست•

أكاديميةمعالحيفي 12الصفإلىالحضانةمرحلةمنمدرسةمسارإلطالقإنشاؤهاتم•

(12-6)والهندسةوالعلومللرياضياتديربورن

إلنشاءفريدةشراكة :دادليشارعحيومبادرةللتميزبوسطنوخطةالعامةبوسطنمدارس•

مانهوراسميثاق

:أجزاءثالثةمنمهمة•

عاليةجودةلتقديم .1

الطالبلجميعالتعليممن

محفّزبمثابةليكون .2

البشريالمالرأسلتنمية

فيكشريكللعمل .3

مدارستحسين

.دادليحي



تعليم عالي الجودة لجميع الطالب:تلبية مهمتنا

:النجاح األكاديمي-1عنصر المهمة رقم 

يمات في التقي)النسبة المئوية للطالب الذين حققوا نمًوا أكاديميًا لمدة عام واحد على األقل 

(التكوينية الداخلية

المقدرة على 

القراءة والكتابة

الرياضيات

العام الدراسي 

2017-2018

76% 59%

العام الدراسي 

2018-2019

79% 54%

العام الدراسي 

2019-2020*
68% 63%

العام الدراسي 

2020-2021:
70% 51%



تعليم عالي الجودة لجميع الطالب:تلبية مهمتنا
:األكاديميالنجاح- 1رقمالمهمةعنصر

الفرعيةالمجموعةحسبمصنفة :والواليةالمنطقةمقارنات

أصلمناألمريكيينمن٪ 59دادليشارعبحيالمستقلةالمدرسةفيالحاليينالطالبعدديبلغ•

التيني٪ 35وأفريقي
(5-3للصفوف )مهارات اللغة اإلنجليزية 

المدرسة 

المستقلة بحي

شارع دادلي

2018

BOS

2018

الرتبة على 

ةمستوى الوالي

(3-8)

المدرسة 

المستقلة بحي

شارع دادلي

2019

BOS

2019

الرتبة على 

ةمستوى الوالي

(3-8)

األفارقة األمريكان 491.6 488.1 وي التنسيب المئ

49

491.6 488.4 وي التنسيب المئ

40

اسباني أو التيني 491.7 488.8 وي التنسيب المئ

40

491.1 489.4 وي التنسيب المئ

34

(5-3للصفوف )الرياضيات 

المدرسة 

المستقلة بحي

شارع دادلي

2018

BOS

2018

الرتبة على 

ةمستوى الوالي

(3-8)

المدرسة 

المستقلة بحي

شارع دادلي

2019

BOS

2019

الرتبة على 

ةمستوى الوالي

(3-8)

األفارقة األمريكان 486 483.5 وي التنسيب المئ

41

490.8 483.3 وي التنسيب المئ

57

اسباني أو التيني 488 485.3 وي التنسيب المئ

39

486.5 485.6 وي التنسيب المئ

30



محرك تنمية رأس المال البشري:تلبية مهمتنا

بوسطنمعلميودعمإعداد- 2رقمالمهمةعنصر
2002عامفيالعامةبوسطنمدارسمعبوسطنمعلميإقامةتأسيسفيشارك•

العامةبوسطنلمدارسمعلم 700منأكثربوسطنمعلميإقامةأعدت•

الملونينمننصفهممنأكثر•

والرياضياتوالهندسةوالتكنولوجياالعلومفيالثانويةالمرحلةمعلمينصفمنأكثر•

اإلنجليزيةوظائفمنالخاصةالتربيةفيالخريجينثلثمنيقربما•

:الماضيةاألربعالسنواتفيالعامةبوسطنلمدارسجديًدامعلًما 40بإعداددادليشارعبحيالمستقلةالمدرسةقامت•

فياألقلعلىمنهمثالثةباستثناءالجميعوبقيالعامة؛بوسطنمدارسفيللتدريسواحدباستثناءالجميعذهب•

.الثانيعامهم

:المدرسةفيمهًمادوًراكورببروميسدادليوأعضاءبوسطنمعلميإقامةسكانيلعب•

(ذلكإلىومابالكوفيد،اإلصابةاختبار،الغذائياألمنزوم،منصةعبر)األسردعم•

ومتباينةشخصيةتعليمات•

.إضافيوعاطفياجتماعيدعم•



شريك لتحسين فرص تعليم دادلي:تلبية مهمتنا

دادليمجتمعخدمة- 3رقمالمهمةعنصر
الكوفيداستجابةجهودتنظيمفيالمشروعيأملدودلي،شارعحيمبادرةمع (N3)النوبيالجوارشبكةتأسيسفيشارك•

:المبادرات•

معالشراكة،المثالسبيلعلى)الحيفي (STEM)والرياضياتوالهندسةوالتكنولوجياللعلومالبيئيالنظامتعزيز•

MathTalkالحيأنحاءجميعفيالرياضياتلتركيبات)

للنجاحالالزمةاألساسيةوالخبراتالمهاراتمنلمجموعةعكسيةخريطةورسمتصميم :للتوظيفالتحتيةالبنية•

الحديثالعملمكانفي

القطاعاتعبرالخدماتتقديملضمان "خاطئبابيوجدال"نظام•

الجذعيةإشراكحملة•

5و 4الصفوفلطالبأبريلعطلةفيوالهندسةوالتكنولوجياوالعلومالرياضياتمعسكر• (ديربورنفي)

12الصفحتىالحضانةلمرحلةالحيمسار•

ديربورنإلىالخامسالصفطالبمن٪75حوالياآلنترسلاألحياءفيفرعيةمدارسأربع•



ي على مدى العامين الماضيين، زاد عدد طالب الصف السادس الصاعد الذين اختاروا ديربورن ف

.الثلثين من أربع مدارس فرعية(. 96< -16)أفضل ثالثة اختيارات ستة أضعاف 

تديرها خطة بوسطن 

للتميز

منظمة تعليمية

نهجنا في التعلم

ون تؤمن خطة بوسطن للتميز أن جميع الطالب يستحق

.  اتهمالوصول إلى الفرص التعليمية التي تزيد من إمكان

بشكل ندرك أيًضا أن الوظائف العليا في بوسطن تتركز

يا متزايد في المجاالت المتعلقة بالعلوم والتكنولوج

التعليم والهندسة والرياضيات وتتطلب تدريبًا ال يوفره

.التقليدي

ربط طالبنا بفرص بوسطن

تبني خطة بوسطن للتميز شراكات مع أرباب العمل

والجامعات لتزويد الطالب باإلعدادات والصالت التي

.يحتاجونها للنجاح في اقتصاد بوسطن

تلبية احتياجات وتطلعات الطالب واألسر

امج تعمل خطة بوسطن للتميز مع شركاء المجتمع والبر

.تهمالمحلية التي تلبي احتياجات الطالب وتدعم اهتماما

يرها تتمتع المدرسة المستقلة في حي شارع دادلي وغ

من المدارس االبتدائية المحلية بمقعد مضمون في

:لوجياأكاديمية ديربورن للرياضيات والعلوم والتكنو

مدرسة إليس االبتدائية 

(5الصف -الحضانة)

مدرسة ميسون االبتدائية 

(5الصف -الحضانة)

-انةالحض)مدرسة وينثروب االبتدائية 

(5الصف

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

وجيا مدرسة صغيرة مع تعليمات وتكنول

فردية في كل فصل

يات معرفة القراءة والكتابة والرياض

وجيا القوية وأنشطة العلوم والتكنول

 (STEM)والهندسة والرياضيات

ن وبرامج اإلثراء ومجموعة كبيرة م

المواد الالمنهجية

يقدم الشركاء من مجتمعنا

فرص اإلثراء والخدمات 

االجتماعية

ركز الوصول إلى التكنولوجيا وثقافة ت

ة على إعداد الطالب للنجاح في الكلي

والوظيفة

نحن ندعم الطالب بشكل هادف في 

:االنتقال إلى الصف السادس
أحداث ومخيمات العلوم •

والتكنولوجيا والهندسة 

والرياضيات

الزيارات المدرسية لمراقبة •

التغذية في ديربورن

أكاديمية ديربورن للعلوم والتكنولوجيا والهندسةفعاليات عائلية•

(12-6الصفوف )والرياضيات 

ي توفر الشركات والكليات المحلية ف

هنيةبوسطن تجارب تعليمية صعبة وم

اء تُشرك برامج الشركاء الطالب أثن

قيامهم ببناء المهارات المهنية التي

ن يحتاجونها لالزدهار في وظائف القر

الحادي والعشرين

لوم في كل عام، يستكشف الطالب مجاالت الع

م والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ث

ريق يعمل ف. يتخصصون في الصف العاشر

المسارات المهنية مع الطالب إلنشاء الخطط

.قيقهاالجامعية والوظيفية لما بعد التخرج وتح

يتخرج طالب ديربورن بخبرات عمل 

ى حقيقية وائتمانات كبيرة للحصول عل

.درجات جامعية

ؤية يبني خريجو ديربورن الوكالة والر

عناالالزمتين ليصبحوا قادة في مجتم

حلتهم يمنح ديربورن الطالب أساسًا في ر

.نحو مهنة واعدة

بعد التخرج



إدارة الجائحة

الوباءمراحلطوالومتسقةممتدةيوميةتعليمات•

لآلباءواسعةتوعية•

٪ : 93.7العاملهذاالحضورمعدل•

بالموظفيناالحتفاظ96٪•


