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نيابة عن مجتمع مدرسة  Eliot K-8 Innovation Schoolبما في ذلك مجلس اإلدارة ،يسعدنا تقديم اقتراح االبتكار
الجديد هذا لطلب استمرار استقالليتنا للدورة الخمس سنوات القادمة .2027 - 2023 ،تتضمن مواد اقتراحنا خطة تسجيل
محدثة باإلضافة إلى تصويت لجنة مدرسة بوسطن السابقة في عام .2016
تستمر مدرسة  Eliot K-8لالبتكار ،في إعادة التصور الجذري لمستقبل التعلم ،المرتبط بمستقبل العمل ،مع التركيز
صب على المساواة والوصول إلى تعليم عالي الجودة .مهمتنا هي توفير رحلة تعليمية شاملة وممتعة وصارمة تما ًما تُعد
ال ُمن َ
كل طالب لتحقيق أعلى إمكاناته من خالل تبني الهويات ،وتطوير مهارات القرن الحادي والعشرين متعددة التخصصات،
وتطبيق عقلية مناهضة للعنصرية مدعومة بالمعرفة للمشاركة بنشاط في مجمع و عالم متغير ثقافيا باستمرار.
بصفتنا مدرسة لالبتكار منذ عام  ،2012قمنا بتحسين االستقاللية الممنوحة في خططنا لمواصلة تقييم برامجنا وتكرارها
وتحسينها من أجل أن نكون حاضنة لالبتكار .كمدرسة نمت من  324طالبًا في مبنيين في عام  2012إلى أكثر من 800
مبان في عام  ،2021فإننا نواصل تنمية ممارستنا التالية في خدمة مجتمعنا.
طالب في ثالثة
ٍ
على مدى السنوات التسع الماضية ،احتضننا استقالليتنا لخلق تجارب تعليمية أصيلة ومبتكرة لطالبنا للوصول بفعالية إلى
كل متعلم متنوع داخل مدرستنا .يتضح نجاحنا ليس فقط من خالل نمو االلتحاق واالحتفاظ به عا ًما بعد عام ،بل يتجلى أيضًا
من خالل مستويات الكفاءة في  MCASالتي تؤدي في أعلى  ٪25من الوالية.
مع انطالقنا في دورتنا التالية كمدرسة لالبتكار ،نخطط لالستفادة من تعلمنا من العقد الماضي لدفع أنفسنا إلى إنشاء
الممارسات التالية .ستدعم استقالليتنا الممنوحة طالبنا في أن يصبحوا متعلمين في القرن الحادي والعشرين ومواطنين
عالميين يزدهرون في عالمنا المتغير باستمرار .بصفتنا حاضنة لالبتكار ،نأمل أن نشارك ممارساتنا القوية عبر منطقتنا
ومنطقتنا.
يقدم مجتمع رعاية  Eliot Schoolمن الطالب والموظفين واألسر والشركاء بحماس هذا االقتراح معك ومع قادة مدارس
بوسطن العامة ،بما في ذلك لجنة مدرسة بوسطن .نواصل التزامنا بتعزيز االبتكار والمساواة في التعليم باإلضافة إلى تصميم
مساحة للتعلم والمشاركة والنمو معًا.
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