مديرية مدارس بوسطن العامة التعليمية

الدورة الثالثة
من مقترح االبتكار

لمدرسة ""Muñiz Academy

د .دانيا فاسكيز ،مديرة المدرسة

االبتكار في مدرسة " Muñiz
 :"Academyدورة االقتراح الثالثة
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نطلب الموافقة على الدورة الثالثة من مقترحنا لالبتكار من العام الدراسي 2023
إلى العام الدراسي .2027
الدورة 2012 :1

المدرسة الثانوية العامة الثنائية اللغة الوحيدة في مدينة بوسطن ومنطقة "نيو إنجالند".

الدورة 2018 :2

المنجزة  -التوسع وضم الصفوف الدراسية 12-7
األعمال غير ُ

الدورة 2021 :3

الصورة التوضيحية لصفات الدارس في مدرسة ""Muniz

عمل فني من تشيلسي ديفيد ،طالب في
العام النهائي بمدرسة ""Muñiz

اليوم

خطتنا
تضمن توفير الظروف المالئمة في مدرسة " "Muniz Academyالتي تضع مهمتنا
موضع التنفيذ والتطبيق مع االستقالليات التي نتمتع بها:
.1
.2
.3

التقويم المدرسي
التوظيف والموازنة
المنهج الدراسي والتدريس والتقييم ،واإلدارة والسياسات.

تضمن استمرار االبتكار ومشاركة العمل في مدرسة "."Muniz Academy

تضمن استمرار قيادة مدرسة " "Muniz Academyالتعليم الثنائي اللغة على مستوى
المدارس الثانوية.
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بناء المستقبل:

االبتكار والقيادة
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مهمة مدرسة ":"The Margarita Muniz Academy
تُ ِّ
كرس مدرسة " "The Margarita Muñiz Academyجهودها لتمكين جميع الطالب
منالطالقة الثقافية واللغوية الكاملة باللغتين اإلسبانية واإلنجليزية .وتعمل المدرسة على
إعداد الطالب لمرحلة التعليم العالي والحياة المهنية والقيادة المدنية من خالل الشراكات
العميقة مع أسرنا ومجتمعنا.

تنوع الطالب
%80.5

المتحدثون بلغة أولى أخرى غير اإلنجليزية

%74

متعلمو اللغة اإلنجليزية

%15.5

الطالب أصحاب الهمم

%21

المتجاوزون للسن بمقدار عام واحد أو أكثر

%88.5

محدودي الدخل

%95.7

احتياجا
النسبة اإلجمالية لألكثر
ً

التركيبة السكانية للطالب
مزيج من مجموعات أخرى

7.7%

أبيض

أمريكي من أصول أفريقية

التيني*

*ينحدر الطالب
الالتينيين من
 13دولة

%89.7

السياق:

مهمتنا ومَن نخدم
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نسب التخرج
التخرج على  5أعوام

الم َّ
عدلة
التخرج على  4أعوام ُ

التخرج على  4أعوام

91.8%

88.9%

80.4%

72.9%

80.4%

74.1%

2021

2020

2020

2021

2020

2019

نسب التسرب من التعليم والمشاركة والمثابرة على المسار المهني
المثابرة على المسار المهني

79.0%

61.0%

2020

2019

التسرب من التعليم

المشاركة

93.4%

89.6%

2021

2020

4.9%
1.6%
2021

2020

ارتفعت نسبة التخرج على مدار  5أعوام في مدرسة " "Muniz Academyإلى  %90في العام
الدراسي  2021وانخفضت نسبة التسرب من التعليم إلى أقل من .%2

ُنبذة َّ
عنا:

نقاط البيانات الرئيسية
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الصورة التوضيحية لصفات الدارس في مدرسة ":"Muniz
إعادة تصور التعلم من خالل نموذج ""City as a Campus

المحركات الشاملة...
•
•
•
•
•
•
•

ممارسات التعليم المناهض للعنصرية من أجل اإلنصاف.
الممارسات الثنائية اللغة.
دمج العافية في تجارب التعلم.
التعلم االستكشافي.
التعلم الميداني/في المجتمع المهني والمشاركة.
استعداد الجميع للمرحلة الجامعية والحياة المهنية.
برنامج نجاح الخريجين "."Alumni Success Program

...تؤدي إلى نتائج إيجابية للطالب
•
•

عروض الصفوف الدراسية ومحافظ أعمال طالب العام النهائي.
بيانات المرحلة الجامعية والحياة المهنية.

دورتنا الثالثة لالبتكار
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أسئلتكم

