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مدارس بوسطن العامة

Horace Mann Charter Schools
Horace Mann Charter تضم مدارس بوسطن العامة ستة مدارس
: وهيSchool

Horace ماذا تكون
Mann Charter
؟School

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

●
●
●
●
●
●

 هي مدارس ابتكارية وشبه مستقلةHorace Mann Charter School إن
اعتُمدت من قِبل كل من لجنة مدارس بوسطن وإدارة التعليم االبتدائي والثانوي
إنها تُدعى كذلك مدارس. وتمولها مدارس بوسطن العامة
،في والية ماساتشوستس
ّ
.الميثاق الداخلية

التجديدات المطلوبة
-

مدارس بوسطن العامة

3

EMK
BDEA
UP Academy Dorchester

التعديالت
-

BGA

عم ً
ال بالقانون العام رقم  ،71الفقرة ( 89مكرر)" ،ال يجوز تجديد ميثاق
مدرسة هوراس مان المستقلة من قبل المجلس بدون تصويت األغلبية من
لجنة المدرسة ووحدة المفاوضة الجماعية المحلية في المنطقة التي تقع
فيها المدرسة المستقلة المذكورة”. . . .

تجديدات وتعديالت
Horace Mann
Charterلعام 2022

مدارس بوسطن العامة

تعديالت الميثاق

تجديد الميثاق

يلزم الحصول على موافقة  DESEإلجراء التغييرات التي تشمل

وفقًا لطلب التجديد الخاص بـ DESEلعام  ،2022فإن هذه
الفرصة مفتوحة أمام المدارس كي:
● تقدم دليالً على األداء
● تتف ّحص الممارسات والقرارات
تبرر المشاكل التشغيلية
● تقدّم إيضاحات ّ
● تحدّد اإلجراءات الالزمة لتصحيح المشاكل السابقة
● توفّر معلومات حول الخطط المدرسية للتحسين

● اسم المدرسة
● المهمة
● الحوكمة أو الهيكل اإلدارس
● البرامج التعليمية
● اللوائح الداخلية
●MOU
● تغيير الجدول الزمني
● سياسة االلتحاق والتقدّم
● سياسة االستبعاد
● تغيير الموقع

ينبغي أن تقدم المدارس دليالً على نجاح المدرسة من بيانات
األداء التي تتم مشاركتها بالفعل معDESE
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Edward M. Kennedy Academy for
Health Careers (EMK)

دليل نجاحEMK

تحتفظ  EMKبمكانتها المستمرة بين أعلى مدارس  BPSالثانوية أدا ًء

احتلت  EMKالمرتبة االربعة (من بين المدارس االمتحانية
الثالثة األوائل)

احتلت  EMKالمرتبة الخامسة
احتلت  EMKالمرتبة الرابعة
احتلت  EMKالمرتبة األولى (تعادل) في عامي
 2020و 21
احتلت  EMKالمرتبة الثانية في عامي  2020و 21
احتلت  EMKالمرتبة الثالثة في عام 2021
احتلت  EMKالمرتبة األولى من بين جميع المدارسة
الثانوية التي تدعم الصفوف  12-9فيBPS

MCAS ELA 2021
MCASالرياضيات 2021
MCASالعلوم 2021
معدل الرسوب
معدل التخرج
معدل إنجاز MassCore
النسبة المئوية للمساءلة فيDESE

حققت  EMKمهمة مزدوجة
إعداد جميع الطالب للتعليم العالي
● تم قبول  98%من جميع خريجي  EMKعلى مدى السنوات الخمس الماضية في كليات من
اختيارهم تتراوح مدة الدراسة بها من عامين إلى  4سنوات.

إعداد المهنيين الصحيين ال ُمستقبليين
● التحق  52 %من الخريجين على مدى السنوات الخمس الماضية بكليات ذات طبيعة دراسة
تتعلق بالصحة
● التحق  18 %من الخريجين على مدى السنوات الخمس الماضية بكليات ذات طبيعية دراسية في
التمريض

تخدم  EMKالطالب ذوي االحتياجات العالية
تسجل  EMKالطالب عن طريق القرعة العشوائية وتخدم األشخاص بنفس قدر ( BPSبيانات )22-21
االحتياجات العالية
82 % BPS
الدخل المنخفض
71 %BPS
الطالب ذوي اإلعاقة
متعلمي اللغة اإلنجليزية
30% BPS
الطالب الذين تكون لغتهم األولى ليست اإلنجليزية

تتجاوز قائمة االنتظار في  EMK 400طالب كل عام

EMK / % 89
EMK / % 82
EMK / 22% BPS % 23
EMK / %13
EMK / 48% BPS ٪ 51

أعضاء هيئة التدريس/الموظفين االستثنائيين فيEMK
ظهر
التزامها القوي بالنمو المهني EMKت ُ ِ
●
●
●
●
●

يحمل  5من موظفيها درجة الدكتوراه
يحمل  6من أعضاء هيئة التدريس بها شهادة المجلس القومي
صا مزدو ًجا في
SPEDيحمل  ٪ 55من المعلمين األكاديميين األساسيين يحملون أي ً
ضا ترخي ً
صا مزدو ًجا في
ESLيحمل  ٪ 39من المعلمين األكاديميين األساسيين أي ً
ضا ترخي ً
EMK 4من أعضاء هيئة التدريس هم من خريجي

تبني EMKالجيل القادم من قادة BPS
●

إلى أدوار قيادية في جميع أنحاء المنطقة EMKارتقى قادة
○

نائب المشرف (الدكتور ( ،Sam DePinaكبير مسؤولي االتصاالت ) ،(Gabrielle Farrellمدير اللغة العالمية ( Julie
 ،(Caldaroneمدربي شبكة تلسكوبMark Lonergan ) BPS/BTUو  ،(Alison Mosherمدرب التحول
) ،(Kwame Adamsمديرة برنامج التاريخ ( ،(Angela Hedley-Mitchellمديرة برنامج العمل االجتماعي
) ،(Carmen Calderon O’Haraوالمدير). (Michael Baulier

Boston Day and
Evening Academy
(BDEA)

حققت مهمتها
تخدم السكان المستهدفين (اإلنصاف والوصول) فيSY19-22
-

 '٪75في خطر 'بناء على تقييمACE
 ٪50لديهم إقرار ذاتي عن الصحة العقلية
78%لديهم دخل منخفض

-

ارتفع معدل االلتحاق ببرنامج  SpEdمن  ٪ 27.3إلى39.4%
ارتفع معدل التسجيل في  ESLمن  ٪ 12.6إلى (SY21)٪ 16
الطالب ممن تجاوزوا السن( جاءت نتيجة  ٪ 63منهم دون مستوى
الصف في تقييم)MAPS

برنامج مبتكر قائم على الكفاءة  -يستجيب الحتياجات السكان المتغيرة
صممت حول احتياجات الرجال السود والالتينيين،
 60) BDEA 2.0طالب) ُ -
والتعلم القائم على العمل ،ونموذج التعلم القائم على المشروع ،بقيادة الطالب
برنامج التعلم المختلط ( 50طالب) -مزيج من التعلم عن بعد وبالحضور الشخصي

 330)BDEA Flagshipطالب)  -قائم على الكفاءة ،و ُم ِلم بالصدمات
النفسية ،ويركز على الرياضيات والعلوم اإلنسانية والعلوم والتخطيط لحياة ما بعد
الثانوية.

موظفون وقادة متنوعون ومؤهلون تأهيالً عاليًا (لدعم جميع المتعلمين)
-

االحتفاظ بالموظفين بنسبة91%
 ٪70من الموظفين هم من ذوي البشرة الملونة
 ٪65من أعضاء المجلس اإلداري هم من ذوي البشرة المونة
 ٪65من أعضاء مجلس أمناء هم من ذوي البشرة الملونة

-

المعلمون الحاملون لشهادة مزدوجة في) ٪ ESL (22و SpEd
) ٪(48وال يشملون منسقي  COSEوSpEd
متوسط فترة  LT -10سنوات
زيادة بنسبة  ٪ 33في الموظفين المكرسين لالحتياجات العاطفية
االجتماعية

النجاح األكاديمي
برنامج صارم قائم على الكفاءة
-

-

بدأ العام الدراسي  SY21التزامه بمحو األمية العادل الممتد على مدار ثالث
سنوات باستخدام مستشارين خارجيين
 MCASنمو كبير في(  ELAزيادة بنسبة) ٪ 6والرياضيات من  SY19إلىSY21

-

منهج ذو صلة ثقافيًا
التركيز على التعلم القائم على المشروع( وبخاصة)2.0

ثقافة قوية تعتمد على البيانات-التقييم المستمر للبرمجة
-

-

تحسين التواصل بين الموظفين والطالب وبين الموظفين والموظفين( العدالة
التصالحية)
تتبع التدخالت  /الدعم) مستمر وعاجل(
استعراض البيانات المصنفة للتدخالت المستهدفة أو التغييرات في الموظفين

-

-

صص للطالب والموظفين
نظام قاعدة بيانات  Salesforceالمخ ّ
)(Connects
نظام  LMSللمدرسة بأكملها ،متكامل مع Connects

برنامج الدراسات العليا الداعم
-

 ٪54إلى الكلية ٪ 19 ،للعمل ٪ 27 ،لبرامج التدريب
المسار الموسع لمساعد التدريس ()TA
الشراكاتAmeriCorps, PIC, College Advising Corps -

-

ورش عمل أسبوعية ُمستضافة :االستكشاف الوظيفي واستكشاف الكلية -
يحضرها  165طالبًا كل عام
التسجيل المزدوج  31 -طالبًا
 40خريج  /سنة
جميع الخريجين-الخريجين مع خطة الدراسات العليا

مستوى عا ٍل من المساءلة
توقعات عالية للطالب التصالحية وثقافة الموظفين
-

 ٪33زيادة في موظفي الدعم الطالبي
زيادة بنسبة  ٪ 94في عدد الطالب الذين يتلقون
العالج الرسمي فيBDEA
معدل تعليق، ٪ 3للطالب الذين لديهم تاريخ
تعليق  2.2مرة في مدرستهم السابقة

جميع الموظفين المدربين) داخليًا أو خارجيًا (في ممارسات
العدالة التصالحية
 جميع موظفي المدرسة  /دوائر المجتمع الطالبي، دوائر الضرر) بين الموظفين والموظفين وبين الطالبوالطالب ،وبين الطالب والموظفين(
-اتفاقيات مشتركة بين الطالب واألسرة

خالل فترة الميثاق السابقة)(SY18-23
-

اثنين من زيارات موقع  DESE -جميعها توفر ردود فعل ذات مغزى) ولكن في أضيق نطاق(
المتدرج لبرنامج  SpEdللعام الدراسي  SY18-19.نفّذت معايير  29/31.تم حل مجال
استعراض التركيز
ّ
النموSY19-20
مراجعة التركيز المتدرج لبرنامج  ESLللعام الدراسي  SY19-20.نفذت معايير  9/12.حلّت اثنين من ثالثة
مجاالت للنمو .زيادة معدل المشاركة.

مراقبو مجلس اإلدارة  -اإلخالص للميثاق واالستقرار المالي وتقييم رئيس المدرسة
المحاسبون والمراجعون الخارجيون لضمان الممارسات المحاسبية السليمة

UP Academy Dorchester (UAD)

UP Academy Dorchester

صص لخدمة الطالب واألسر
لقد دخلت  UPفي شراكة مع  BPSألكثر من عقد من الزمان وهي تتمتع بامتياز مخ ّ
MA

BPS

UAD

56%

82%

92%

االحتياجات العالية

19%

22%

14%

الطالب ذوي اإلعاقة

11%

30%

37%

متعلمو اللغة اإلنجليزية

24%

48%

49%

اللغة األولى ليست اإلنجليزية

الرؤية

43%

71%

84%

المحرومون اقتصاديًا

نحول المدارس إلى بيئات تعليمية استثنائية بالشراكة مع عائالتنا ومجتمعاتنا.
إننا ّ
يُن ّمي الطالب في مدارسنا عقولهم الذكية ويشاركون قلوبهم الطيبة ويستكشفون
مسارات حياتهم وإمكاناتهم .ينجح خريجو  UPفي طريقهم إلى الكلية ويواصلون
شغفهم.

44%

85%

99%

الملونة
الطالب ذوو البشرة
ّ

التركيبة السكانية

منذ تأسيسها في عام  ،2010فإننا نشارك مع المقاطعات والوالية لتحسين المدارس
في بوسطن ،نخدم حوالي  2000طالب في ثالث مدارس
تأسست عام  ،2011وتخدم UP Academy Boston (The Gavin) -
الصفوف من السادس إلى الثامن
تأسست عام UP Academy Dorchester (The Marshall) - ،2013
K1 - 8وتخدم صفوف
تأسست عام  ،2014وتخدم UP Academy Holland (The Holland) -
إلى K1 5الصفوف من

●
●

●

نشدد على تدريس المواد األكاديمية الصارمة ،مع التركيز على  ،SELبينما يستكشف الطالب
مسارهم وإمكاناتهم
" أوصي بـ  UP Academy Dorchesterألنها مدرسة رائعة ،ويستغرق المعلمون الوقت الكافي لفهم ما يمر به الطالب؛ كما أنك ال
تتعلم الكثير فقط ،ولكنك تحصل أيضًا على المتعة وتكوين صداقات جديدة "  -أحد طالب UAD
المسار واإلمكانات
خيارات اختيار المدرسة الثانوية
ركز الفصل بأكمله على العثور على مدرسة مناسبة
في  BPSلجميع أطفالنا
البرمجة اإلضافية في المدرسة لتعريف الطالب
بالمزيد
خيارات المناهج اإلضافية :الرياضة والنوادي
واإلرشاد ،والتي تشمل:
●
●

●

كرة القدم األمريكية ،كرة السلة ،ألعاب القوى،
كرة القدم ،وما إلى ذلك
األنيمي ،األوركسترا ،البيانو ،الفن ،المسرح،
وما إلى ذلك
نادي غرين هاوس ،وفريق تايجر اإلرشادي،
ونادي التجميل المدرسي ،والتدريب على
العمليات ،وما إلى ذلك.

التركيز علىSEL
مناهج وبرمجة ُمثبتة
الخطوة الثانية :عقلية النمو  -مع تحديد األهداف من
●
خالل التعاطف والرحمة وحل المشكالت
اجتماعات المجتمع  :ربط الطالب بالطالب مع التفاهم
●
التعاطفي
التقييم ومراقبة التقدم
ماسح  : DESSAيقيم كفاءات ، SELويساعد في
●
تخطيط االستراتيجيات التعليمية ويوثق نقاط القوة
ومجاالت النمو
فريق الصحة النفسية  :يعمل فريق كامل من الدعم
●
الطالبي على تقييم ومساعدة الموظفين على تنفيذ أفضل
الممارسات

المواد األكاديمية الصارمة
المنهج القائم على البحث
N)AVLIT : 5-8 ELAاإلنجاز أوالً(
●
: K2-4 ELAتدريسEL
●
الرياضيات للصفوف  : K2-8الرياضيات
●
التوضيحية
العلوم للصفوفOpenScied : 6-8
●
تعليم أفضل الممارسات
اإلعداد  :يستعد جميع أعضاء هيئة التدريس لدينا
●
بعمق للتدريس كل يوم
تحليل العمل  :يجتمع المعلمون مع فرقهم لتحليل
●
عمل الطالب مرة كل أسبوع بحد أدنى.
تنفيذ الدرس :يتم تطوير جميع الموظفين من خالل
●
التدريب على تنفيذ الدرس حتى يتمكنوا من إشراك
جميع المتعلمين

نحن فخورون للغاية بنتائجنا  ...ولكن ال يزال لدينا الكثير من العمل للقيام به!
نحن فخورون للغاية بجميع األعمال التي قام بها مدرسونا وموظفونا خالل فترة عمل المدرسة لخدمة طالبنا  ...لكننا نعلم أن لدينا المزيد لنقوم به

...لكننا نعلم أننا بحاجة إلى النمو

لدينا العديد من النقاط المضيئة...
●

●

يجب تحسين نتائج  MCAS ...إننا نتطلع إلى نتائج أفضل

●

يمكننا تحسين أنظمة ثقافتنا حتى أكثر  ...وسنقوم بالشراكة مع
BPS

●

خلق المزيد من الفرص للطالب الستكشاف شغفهم وإمكانياتهم ...
من خالل االستفادة من مناهجنا وشراكاتنا.

●

●

النتائج األكاديمية المؤقتة قوية
○ بلغت نتائج نمو  MAPفي الرياضيات أعلى من
المتوسط الوطني في الصفوف  2-4هذا العام
○ زادت نتائج إتقان  ELAبمقدار  10نقاط مئوية
للصفوف  5-9خالل العامين الماضيين
انخفضت أعداد الطالب المستبعدين
○ شهدنا انخفاض بنسبة ٪ 54على أرقام التعليق لدينا من
2019-2020
○ انخفاض بنسبة ٪ 69عن2018-2019
دعم قوي للعائالت
○ زادت نتائج مسح رضا األسرة عا ًما بعد عام
○  ٪82من العائالت تصنف مدرستنا على أنها األعلى
في مقياس تصنيف المدارس

نحن متحمسون لما سيحدث بالشراكة مع مدارس بوسطن العامة

نبذة عنّا

المصدر :موقع ويب بملفات التعريف عىل ، DESEيونيو 2022

●

نحن مدرسة نطاقية تابعة لمدارس ، Horace Mann Charterيقع
مقرها في برايتون ؛ ونخدم أكثر من  500طالب في الصفوف  6-12ي ِفدون
من كل حي كما ان لدينا قائمة انتظار صحية ؛ والمبنى الدراسي عمره 126
عا ًما

●

نحن المدرسة الوحيدة في بوسطن التي تركز على االستدامة وإعداد الجيل
القادم من القادة للنجاح في الكلية والوظائف الخضراء ؛ الفصل  74برنامج
CTEفي علوم البيئة ؛ كما أننا حائزون على جائزة مدارس جرين ريبون
في الواليات المتحدة وماساتشوستس ؛ باإلضافة إلى العديد من الشراكات
الخضراء

●

تأسست مدرستنا في عام  2011باعتبارها" بداية جديدة "ناجحة لمدرسة
ثانوية ُمكافحة من مدارس  BPSمقرها في جنوب بوسطن ؛ وتوسعت
لتشمل الصفوف المتوسطة في عام2014

●

ومبتكرا مع دعم قوي
نحن مدرسة ناجحة وغير انتقائية تقدم تعلي ًما صار ًما
ً
لمجموعة متنوعة وذات احتياجات عالية من الطالب؛ مع توفير متطلبات
التخرج تتجاوز أهداف  BPS؛ تمت إعادة توثيقها بنجاح في عام2021

طلب لجنة المدرسة
التعديالت:
(1

مذكرة تفاهم2021-2026) - ، (MOU-Aمطلوب إعادة الموافقة عليها في كل فترة ميثاق جديدة .تفاصيل العالقة التشغيلية بين BPS
و  BGA.مطابقة تقريبًا لمذكرة التفاهم السابقة  (2016-21).تفاوضت بنجاح مع  BPSخالل األشهر الستة الماضية .تتوافق مع لوائح
DESE

(1

خطة المساءلة  (2021-2026) -مطلوبة من قبل  DESEلكل فترة ميثاق جديدة وذلك لتحديد تدابير المساءلة الخاصة بالمدرسة بما
يتجاوز  MCAS.تلتزم  BGAمع تحقيق مهماتها والتزاماتها ،ومتماشية مع عناصر التصميم الرئيسية للمدرسة ،وتركز على تعزيز
تطورت على مدار االثني
تحصيل الطالب والمساواة بينهم ،بما يتماشى مع خطة  BGAاإلستراتيجية الخمسية .تتوافق مع لوائح ّ DESE.
شهرا الماضية بواسطة مجتمع المدرسة.
عشر
ً

كالهما تمت الموافقة عليه مبدئيًا من قبل  DESEووافق عليه مجلس أمناء  BGAو  BTU.أُر ِسل بيان تأثير المساواة .بموافقة ، BSCسيتم
إرسالهما إلى  DESEللحصول على الموافقة النهائية

