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Horace Mann Charter Schools

 Horace Mann Charterتضم مدارس بوسطن العامة ستة مدارس 
Schoolوهي:

●Dudley Street Neighborhood Charter House
●Boston Day and Evening Academy
●Boston Green Academy
●Edward M. Kennedy Academy for Health Careers 
●UP Academy Boston
●UP Academy Dorchester

مستقلةوشبهابتكاريةمدارسهي Horace Mann Charter Schoolإن

والثانوياالبتدائيالتعليموإدارةبوسطنمدارسلجنةمنكل  قِبلمناعتُمدت

مدارسكذلكتُدعىإنها .العامةبوسطنمدارسوتمّولهاماساتشوستس،واليةفي

.الداخليةالميثاق

مدارس بوسطن العامة

 Horaceماذا تكون
Mann Charter 

School؟



3 التجديدات المطلوبة

-EMK
-BDEA
-UP Academy Dorchester

مدارس بوسطن العامة

تجديدات وتعديالت

Horace Mann 
Charter   2022لعام

التعديالت
-BGA

ال يجوز تجديد ميثاق "، (مكرر)89، الفقرة 71عماًل بالقانون العام رقم 

ية من مدرسة هوراس مان المستقلة من قبل المجلس بدون تصويت األغلب

تقع لجنة المدرسة ووحدة المفاوضة الجماعية المحلية في المنطقة التي

”. . . .فيها المدرسة المستقلة المذكورة
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تجديد الميثاق

، فإن هذه 2022لعام DESEوفقًا لطلب التجديد الخاص بـ

:الفرصة مفتوحة أمام المدارس كي

تقدم دليالً على األداء●

تتفّحص الممارسات والقرارات●

تقّدم إيضاحات تبّرر المشاكل التشغيلية●

تحّدد اإلجراءات الالزمة لتصحيح المشاكل السابقة●

توفّر معلومات حول الخطط المدرسية للتحسين●

بياناتمنالمدرسةنجاحعلىدليالً المدارستقدمأنينبغي

DESEمعبالفعلمشاركتهاتتمالتياألداء

مدارس بوسطن العامة

الميثاقتعديالت

تشملالتيالتغييراتإلجراء DESEموافقةعلىالحصوليلزم

المدرسةاسم●

المهمة●

اإلدارسالهيكلأوالحوكمة●

التعليميةالبرامج●

الداخليةاللوائح●

●MOU
الزمنيالجدولتغيير●

والتقّدمااللتحاقسياسة●

االستبعادسياسة●

الموقعتغيير●



Edward M. Kennedy Academy for 

Health Careers (EMK)



MCAS ELA 2021 
MCAS  2021الرياضيات

MCAS  2021العلوم

معدل الرسوب 

معدل التخرج  

MassCoreمعدل إنجاز
DESEالنسبة المئوية للمساءلة في

EMKدليل نجاح
الثانوية أداءً  BPSبمكانتها المستمرة بين أعلى مدارس EMKتحتفظ

ية من بين المدارس االمتحان)المرتبة االربعة  EMKاحتلت

(الثالثة األوائل

المرتبة الخامسة  EMKاحتلت

المرتبة الرابعة EMKاحتلت

في عامي ( تعادل)المرتبة األولى  EMKاحتلت

21و 2020

21و 2020المرتبة الثانية في عامي  EMKاحتلت

2021المرتبة الثالثة في عام  EMKاحتلت

ة المرتبة األولى من بين جميع المدارس EMKاحتلت

BPSفي12-9الثانوية التي تدعم الصفوف 



مهمة مزدوجة EMKحققت

العاليللتعليمالطالبجميعإعداد

منكلياتفيالماضيةالخمسالسنواتمدىعلى EMKخريجيجميعمن %98قبولتم●

.سنوات 4إلىعامينمنبهاالدراسةمدةتتراوحاختيارهم

الُمستقبليينالصحيينالمهنيينإعداد

دراسةطبيعةذاتبكلياتالماضيةالخمسالسنواتمدىعلىالخريجينمن % 52التحق●

بالصحةتتعلق

فيدراسيةطبيعيةذاتبكلياتالماضيةالخمسالسنواتمدىعلىالخريجينمن % 18التحق●

التمريض



(22-21بيانات )BPSالطالب عن طريق القرعة العشوائية وتخدم األشخاص بنفس قدر EMKتسجل 

 / EMK% 89االحتياجات العالية
82 % BPS
 / EMK% 82الدخل المنخفض

71 %BPS
EMK / 22% BPS% 23الطالب ذوي اإلعاقة

 / EMK% 13متعلمي اللغة اإلنجليزية
30% BPS

EMK / 48% BPS٪ 51الطالب الذين تكون لغتهم األولى ليست اإلنجليزية

طالب كل عامEMK 400تتجاوز قائمة االنتظار في 

الطالب ذوي االحتياجات العالية EMKتخدم



EMKالموظفين االستثنائيين في/أعضاء هيئة التدريس

تُظِهر EMKالتزامها القوي بالنمو المهني 

من موظفيها درجة الدكتوراه5يحمل ●

من أعضاء هيئة التدريس بها شهادة المجلس القومي6يحمل ●

●SPED من المعلمين األكاديميين األساسيين يحملون أيًضا ترخيًصا مزدوًجا في55يحمل ٪

●ESL  من المعلمين األكاديميين األساسيين أيًضا ترخيًصا مزدوًجا في39يحمل ٪

●EMK 4 من أعضاء هيئة التدريس هم من خريجي

BPSالجيل القادم من قادة  EMKتبني 

ارتقى قادة EMKإلى أدوار قيادية في جميع أنحاء المنطقة ●

 Julie)مدير اللغة العالمية ،(Gabrielle Farrell)كبير مسؤولي االتصاالت ،Sam DePina)الدكتور )نائب المشرف ○
(Caldarone،مدربي شبكة تلسكوب) BPS/BTUMark Lonergan و(Alison Mosher، مدرب التحول

(Kwame Adams)، مديرة برنامج التاريخ((Angela Hedley-Mitchell، مديرة برنامج العمل االجتماعي

(Carmen Calderon O’Hara)،والمدير. (Michael Baulier)



Boston Day and 
Evening Academy 
(BDEA)



حققت مهمتها

SY19-22في( اإلنصاف والوصول)تخدم السكان المستهدفين 

يستجيب الحتياجات السكان المتغيرة-برنامج مبتكر قائم على الكفاءة 

(لدعم جميع المتعلمين)موظفون وقادة متنوعون ومؤهلون تأهيالً عاليًا 

%39.4إلى٪ 27.3من  SpEdببرنامجااللتحاقمعدلارتفع-
(SY21)٪ 16إلى٪ 12.6من  ESLفيالتسجيلمعدلارتفع-
مستوىدونمنهم٪ 63نتيجةجاءت)السنتجاوزواممنالطالب-

(MAPSتقييمفيالصف

ACEتقييمعلىبناء 'خطرفي'٪ 75-
العقليةالصحةعنذاتيإقرارلديهم٪ 50-

منخفضدخللديهم 78%-

330)BDEA Flagship قائم على الكفاءة، وُمِلم بالصدمات -(طالب

لحياة ما بعد النفسية، ويركز على الرياضيات والعلوم اإلنسانية والعلوم والتخطيط

.الثانوية

60) BDEA 2.0 ين، ُصممت حول احتياجات الرجال السود والالتيني-(طالب

طالبوالتعلم القائم على العمل، ونموذج التعلم القائم على المشروع، بقيادة ال

يمزيج من التعلم عن بعد وبالحضور الشخص-(طالب50)برنامج التعلم المختلط 

SpEdو ESL (22٪)فيمزدوجةلشهادةالحاملونالمعلمون-
SpEdو COSEمنسقييشملونوال (48٪)

سنوات LT -10فترةمتوسط-

العاطفيةلالحتياجاتالمكرسينالموظفينفي٪ 33بنسبةزيادة-

االجتماعية

%91بنسبةبالموظفيناالحتفاظ-
الملونةالبشرةذويمنهمالموظفينمن٪ 70-

المونةالبشرةذويمنهماإلداريالمجلسأعضاءمن٪ 65-

الملونةالبشرةذويمنهمأمناءمجلسأعضاءمن٪ 65-



النجاح األكاديمي

برنامج صارم قائم على الكفاءة

التقييم المستمر للبرمجة-ثقافة قوية تعتمد على البيانات

برنامج الدراسات العليا الداعم

ثقافيًاصلةذومنهج-

(2.0وبخاصة)المشروععلىالقائمالتعلمعلىالتركيز-
ثالثمدارعلىالممتدالعادلاألميةبمحوالتزامه SY21الدراسيالعامبدأ-

خارجيينمستشارينباستخدامسنوات

-MCAS -فيكبيرنموELA (6بنسبةزيادة٪) منوالرياضياتSY19 إلى

SY21

والموظفينللطالبالمخّصص Salesforceبياناتقاعدةنظام-

(Connects)
  Connectsمعمتكاملبأكملها،للمدرسة LMSنظام-

العدالة)والموظفينالموظفينوبينوالطالبالموظفينبينالتواصلتحسين-

(التصالحية
)وعاجلمستمر(الدعم /التدخالتتتبع-
الموظفينفيالتغييراتأوالمستهدفةللتدخالتالمصنفةالبياناتاستعراض-

-ية االستكشاف الوظيفي واستكشاف الكل: ورش عمل أسبوعية ُمستضافة-

طالبًا كل عام165يحضرها 

طالبًا31-التسجيل المزدوج -

سنة/ خريج 40-

الخريجين مع خطة الدراسات العليا-جميع الخريجين-

٪ لبرامج التدريب 27٪ للعمل، 19٪ إلى الكلية، 54-

(  TA)المسار الموسع لمساعد التدريس -

AmeriCorps, PIC, College Advising Corps-الشراكات-



مستوى عاٍل من المساءلة

توقعات عالية للطالب التصالحية وثقافة الموظفين

(SY18-23)خالل فترة الميثاق السابقة

اإلخالص للميثاق واالستقرار المالي وتقييم رئيس المدرسة-مراقبو مجلس اإلدارة 

المحاسبون والمراجعون الخارجيون لضمان الممارسات المحاسبية السليمة

ممارساتفي)خارجيًاأوداخليًا(المدربينالموظفينجميع

التصالحيةالعدالة

الطالبي،المجتمعدوائر /المدرسةموظفيجميع-

الطالبوبينوالموظفينالموظفينبين(الضرردوائر-

)والموظفينالطالبوبينوالطالب،
واألسرةالطالببينمشتركةاتفاقيات-

الطالبيالدعمموظفيفيزيادة٪ 33-

يتلقونالذينالطالبعددفي٪ 94بنسبةزيادة-

BDEAفيالرسميالعالج
تاريخلديهمالذينللطالب،٪3تعليقمعدل-

السابقةمدرستهمفيمرة 2.2تعليق

)نطاقأضيقفيولكن(مغزىذاتفعل  ردودتوفرجميعها- DESEموقعزياراتمناثنين-
مجالحلتم .29/31معاييرنفّذت .SY18-19الدراسيللعامSpEdلبرنامجالمتدّرجالتركيزاستعراض-

SY19-20النمو
ثالثةمناثنينحلّت .9/12معاييرنفذت .SY19-20الدراسيللعام ESLلبرنامجالمتدرجالتركيزمراجعة-

.المشاركةمعدلزيادة .للنمومجاالت



UP Academy Dorchester (UAD)



UP Academy Dorchester
ألكثر من عقد من الزمان وهي تتمتع بامتياز مخّصص لخدمة الطالب واألسر BPSفي شراكة مع UPلقد دخلت

الرؤية

.  ا ومجتمعاتناإننا نحّول المدارس إلى بيئات تعليمية استثنائية بالشراكة مع عائالتن

تكشفون يُنّمي الطالب في مدارسنا عقولهم الذكية ويشاركون قلوبهم الطيبة ويس

في طريقهم إلى الكلية ويواصلون  UPينجح خريجو. مسارات حياتهم وإمكاناتهم

.شغفهم

التركيبة السكانية UAD BPS MA

االحتياجات العالية 92% 82% 56%

الطالب ذوي اإلعاقة 14% 22% 19%

متعلمو اللغة اإلنجليزية 37% 30% 11%

يةاللغة األولى ليست اإلنجليز 49% 48% 24%

المحرومون اقتصاديًا 84% 71% 43%

الطالب ذوو البشرة الملّونة 99% 85% 44%

، فإننا نشارك مع المقاطعات والوالية لتحسين المدارس2010منذ تأسيسها في عام 

طالب في ثالث مدارس 2000في بوسطن، نخدم حوالي 

● UP Academy Boston (The Gavin) - ، وتخدم 2011تأسست عام 

الصفوف من السادس إلى الثامن 

● UP Academy Dorchester (The Marshall) - ، 2013تأسست عام 

- K1وتخدم صفوف  8
● UP Academy Holland (The Holland) - ، وتخدم 2014تأسست عام 

K1الصفوف من  5إلى 



، بينما يستكشف الطالب SELنشدد على تدريس المواد األكاديمية الصارمة، مع التركيز على 

مسارهم وإمكاناتهم
ألنها مدرسة رائعة، ويستغرق المعلمون الوقت الكافي لفهم ما يمر به الطالب؛ كما أنك الUP Academy Dorchesterأوصي بـ " 

UADأحد طالب -" تتعلم الكثير فقط، ولكنك تحصل أيًضا على المتعة وتكوين صداقات جديدة 

الصارمةاألكاديميةالمواد
البحثعلىالقائمالمنهج

●N)AVLIT : 5-8 ELAأوالً اإلنجاز(
●: K2-4 ELAتدريسEL
الرياضيات K2-8 :للصفوفالرياضيات●

التوضيحية

OpenSciedللصفوفالعلوم● : 6-8

الممارساتأفضلتعليم

لديناالتدريسهيئةأعضاءجميعيستعد:اإلعداد●

يومكلللتدريسبعمق

لتحليلفرقهممعالمعلمونيجتمع:العملتحليل●

.أدنىبحدأسبوعكلمرةالطالبعمل
خاللمنالموظفينجميعتطويريتم:الدرستنفيذ●

إشراكمنيتمكنواحتىالدرستنفيذعلىالتدريب

المتعلمينجميع

SELعلىالتركيز
ُمثبتةوبرمجةمناهج

مناألهدافتحديدمع-النموعقلية:الثانيةالخطوة●

المشكالتوحلوالرحمةالتعاطفخالل

التفاهممعبالطالبالطالبربط:المجتمعاجتماعات●

التعاطفي

التقدمومراقبةالتقييم

فيويساعد،SELكفاءاتيقيم DESSA :ماسح●

القوةنقاطويوثقالتعليميةاالستراتيجياتتخطيط

النموومجاالت

الدعممنكاملفريقيعمل :النفسيةالصحةفريق●

أفضلتنفيذعلىالموظفينومساعدةتقييمعلىالطالبي

الممارسات

واإلمكاناتالمسار

الثانويةالمدرسةاختيارخيارات

مناسبةمدرسةعلىالعثورعلىبأكملهالفصلركز

أطفالنالجميع BPSفي

الطالبلتعريفالمدرسةفياإلضافيةالبرمجة

بالمزيد

والنواديالرياضة  :اإلضافيةالمناهجخيارات

:تشملوالتيواإلرشاد،

القوى،ألعابالسلة،كرةاألمريكية،القدمكرة●

ذلكإلىوماالقدم،كرة

المسرح،الفن،البيانو،األوركسترا،األنيمي،●

ذلكإلىوما

اإلرشادي،تايجروفريقهاوس،غريننادي●

علىوالتدريبالمدرسي،التجميلونادي

.ذلكإلىوماالعمليات،



!م بهولكن ال يزال لدينا الكثير من العمل للقيا... نحن فخورون للغاية بنتائجنا 

مزيد لنقوم بهلكننا نعلم أن لدينا ال... نحن فخورون للغاية بجميع األعمال التي قام بها مدرسونا وموظفونا خالل فترة عمل المدرسة لخدمة طالبنا 

...المضيئةالنقاطمنالعديدلدينا
قويةالمؤقتةاألكاديميةالنتائج●

منأعلىالرياضياتفي MAPنمونتائجبلغت○

العامهذا 4-2الصفوففيالوطنيالمتوسط

مئويةنقاط 10بمقدار ELAإتقاننتائجزادت○

الماضيينالعامينخالل 9-5للصفوف

المستبعدينالطالبأعدادانخفضت●

منلديناالتعليقأرقامعلى٪54بنسبةانخفاضشهدنا○

2019-2020
2019-2018عن٪69بنسبةانخفاض○

للعائالتقويدعم●

عامبعدعاًمااألسرةرضامسحنتائجزادت○

األعلىأنهاعلىمدرستناتصنفالعائالتمن82٪○

المدارستصنيفمقياسفي

النموإلىبحاجةأننانعلملكننا ...

MCASنتائجتحسينيجب● أفضلنتائجإلىنتطلعإننا ...

معبالشراكةوسنقوم ...أكثرحتىثقافتناأنظمةتحسينيمكننا●

BPS

 ...وإمكانياتهمشغفهمالستكشافللطالبالفرصمنالمزيدخلق●
.وشراكاتنامناهجنامناالستفادةخاللمن



نحن متحمسون لما سيحدث بالشراكة مع مدارس بوسطن العامة





يقع،Horace Mann Charterلمدارستابعةنطاقيةمدرسةنحن●

يِفدون 12-6الصفوففيطالب 500منأكثرونخدم؛برايتونفيمقرها

 126عمرهالدراسيوالمبنى؛صحيةانتظارقائمةلديناانكماحيكلمن
عاًما

الجيلوإعداداالستدامةعلىتركزالتيبوسطنفيالوحيدةالمدرسةنحن●

برنامج 74الفصل؛الخضراءوالوظائفالكليةفيللنجاحالقادةمنالقادم

CTE ريبونجرينمدارسجائزةعلىحائزونأنناكما؛البيئةعلومفي

الشراكاتمنالعديدإلىباإلضافة؛وماساتشوستسالمتحدةالوالياتفي

الخضراء

لمدرسةناجحة "جديدةبداية"باعتبارها 2011عامفيمدرستناتأسست●

وتوسعت؛بوسطنجنوبفيمقرها BPSمدارسمنُمكافحةثانوية

2014عامفيالمتوسطةالصفوفلتشمل

قويدعممعومبتكًراصارًماتعليًماتقدمانتقائيةوغيرناجحةمدرسةنحن●

متطلباتتوفيرمعالطالب؛منعاليةاحتياجاتوذاتمتنوعةلمجموعة

2021عامفيبنجاحتوثيقهاإعادةتمت؛ BPSأهدافتتجاوزالتخرج

نبذة عنّا
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طلب لجنة المدرسة

:التعديالت

 BPSبينالتشغيليةالعالقةتفاصيل .جديدةميثاقفترةكلفيعليهاالموافقةإعادةمطلوب- (MOU-A،2021-2026)تفاهممذكرة1)
لوائحمعتتوافق .الماضيةالستةاألشهرخالل BPSمعبنجاحتفاوضت .(21-2016)السابقةالتفاهملمذكرةتقريبًامطابقة .BGAو

DESE

بمابالمدرسةالخاصةالمساءلةتدابيرلتحديدوذلكجديدةميثاقفترةلكل DESEقبلمنمطلوبة- (2026-2021)المساءلةخطة1)

تعزيزعلىوتركزللمدرسة،الرئيسيةالتصميمعناصرمعومتماشيةوالتزاماتها،مهماتهاتحقيقمع BGAتلتزم .MCASيتجاوز

االثنيمدارعلىتطّورت .DESEلوائحمعتتوافق .الخمسيةاإلستراتيجية BGAخطةمعيتماشىبمابينهم،والمساواةالطالبتحصيل

.المدرسةمجتمعبواسطةالماضيةشهًراعشر

سيتم،BSCبموافقة .المساواةتأثيربيانأُرِسل .BTUو BGAأمناءمجلسعليهووافق DESEقبلمنمبدئيًاعليهالموافقةتمتكالهما

النهائيةالموافقةعلىللحصول DESEإلىإرسالهما


