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 مذكرة

 أعضاء لجنة المدرسة  المرسل إليه: 

 دكتور بريندا كاسيليوس، المشرف العام المرسل:

 2021يونيو,  30  التاريخ:

 المدرسة المستقلة في حي شارع دادلي -توصية بخصوص طلب تجديد الميثاق   الموضوع:

______________________________________________________________________
________ 

، وهي مدرسة هوراس مان المستقلة التي تخدم الصفوف من  (”DSNCS“تسعى المدرسة المستقلة في حي شارع دادلي )

ارة التعليم االبتدائي والثانوي شارع شيرلي في روكسبري، إلى تقديم طلب إلى إد 6وتقع في  5الصف  - 1رياض األطفال 

(DESE( لتجديدها عقد إيجار لمدة خمس )سنوات إضافية.  حصلت المدرسة المستقلة في حي شارع دادلي على ميثاقها 5 )

.  في حالة الموافقة ، سيتم تجديد 2017، وتمت الموافقة على تجديدها لمدة خمس سنوات في عام  2012األولي في عام 

.  تتعاقد المدرسة المستقلة في حي شارع دادلي مع خطة 2027-2022المستقلة في حي شارع دادلي للفترة ميثاق المدرسة 

بوسطن للتميز كمنظمة إدارة تعليمية. كمنظمة إدارة تعليمية ، تشرف خطة بوسطن اللتميز على وظائف مدرسية يومية محددة 

 مة والتوجيه والتقدم نحو األهداف األكاديمية.، بينما يشرف مجلس إدارة المدرسة على اإلستراتيجية العا

"ال يجوز تجديد ميثاق مدرسة هوراس مان المستقلة من قبل المجلس بدون )مكرر( ،  89، الفقرة  71عمالً بالقانون العام رقم 

لمذكورة. . مستقلة اتصويت األغلبية من لجنة المدرسة ووحدة المفاوضة الجماعية المحلية في المنطقة التي تقع فيها المدرسة ال

. .”   

تستند إدارة التعليم االبتدائي والثانوي إلى قرارها بتجديد الميثاق "بناًء على تقديم دليل إيجابي فيما يتعلق بإخالص المدرسة 

لشروط ميثاقها ، بما في ذلك مدى اتباع المدرسة لخطة التوظيف واالحتفاظ بها ونشرها ألفضل الممارسات وفًقا لقانون 

)مكرر( ؛ نجاح البرنامج األكاديمي للمدرسة ؛ وصالحية المدرسة كمنظمة ".   89، الفقرة  71ساتشوستس العامة المادة ما

603 CMR 1.11. 

"ال يجوز تجديد ميثاق مدرسة هوراس مان المستقلة من قبل المجلس بدون )مكرر( ،  89، الفقرة  71عمالً بالقانون العام رقم 

نة المدرسة ووحدة المفاوضة الجماعية المحلية في المنطقة التي تقع فيها المدرسة المستقلة المذكورة. . تصويت األغلبية من لج

. .”   

لطلب المدرسة المستقلة في حي شارع دادلي،  تم إرفاق طلب المدرسة المستقلة في حي شارع دادلي.  بعد إجراء مراجعة

 .2027-2022التعليم االبدائي والثانوي للفترة من  أوصي بالموافقة على طلب تجديد الميثاق إلى إدارة

 

 ملخص البيانات
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، ال تتوفر نتائج مساءلة الدولة ، بما في ذلك نظام ماساتشوستس للتقييم الشامل، اعتباًرا من عام  19-نظًرا لوباء الكوفيد

ي شارع دادلي في النسبة المئوية ، كانت المدرسة المستقلة في ح 2019. في أحدث بيانات المساءلة المتاحة من عام 2020

الثامنة من المدارس على مستوى الوالية ، بانخفاض عن النسبة المئوية التاسعة في العام السابق. إذا كانت المدرسة المستقلة 

في حي شارع دادلي مدرسة داخل المنطقة )غير مستأجرة( ، لكان من الممكن اعتبار المدرسة المستقلة في حي شارع دادلي 

، كان أداء الطالب األمريكيين  2018-2017درسة تحول. كانت نتائج المدرسة مختلطة لمجموعات الطالب المختلفة. في م

مقارنة بأداء نفس المجموعة الفرعية في  52من أصل أفريقي في المدرسة المستقلة في حي شارع دادلي في النسبة المئوية 

من النقاط(. حققت المجموعة  ٪83ا أنهم يستوفون معايير التحسين المشار إليها )المدارس التي تدير تقييمات مماثلة ، واعتبرو

-2018من النقاط(. في  ٪80وحققت أيًضا أهداف التحسين ) 46الفرعية التينا / س في المدرسة أداًء في النسبة المئوية 

ارنة بأداء المجموعة الفرعية نفسها ، لكن مق 57، ارتفع أداء الطالب األمريكيين من أصل أفريقي إلى النسبة المئوية  2019

 أداء المجموعة الفرعية التينا / س بالمدرسة انخفض إلى النسبة المئوية الثالثة والثالثين.  

في غياب نتائج مساءلة الدولة و نظام ماساتشوستس للتقييم الشامل، قدمت المدرسة المستقلة في حي شارع دادلي معلومات 

من  ٪75، تجاوزت المدرسة هدفها المتمثل في  2019-2018و  2018-2017نية المختارة. بينما في عن التقييمات التكوي

مما يدل على نمو لمدة عام واحد في تقييم معرفة القراءة والكتابة ستيب /  5الصف -2الطالب في الصفوف من رياض األطفال

فقط من الطالب الذين لديهم بيانات متاحة معيار  ٪68حقق  2020 -2019على التوالي( ، في  ٪79و  ٪76فونتاس وبينيل )

مما يدل  5الصف -2من الطالب في الصفوف من رياض األطفال  ٪70النمو. فشلت المدرسة في تحقيق هدفها المتمثل في 

، أو  2019-2018، أو  2018-2017على األقل في تقييمات نهاية الوحدة في الرياضيات في األعوام  ٪70على إتقان 

( من الطالب يحققون هذا 2020-2019) ٪63( و 2019-2018) ٪54( ، 2018-2017فقط. ) ٪59، بنسبة  2019-2020

 المعيار.

في ضوء هذه البيانات ، يجب أن تستمر المدرسة المستقلة في حي شارع دادلي في تطوير طرق لتحسين تحصيل الطالب 

 والقضاء على فجوات الفرص واإلنجاز.

كما حققت المدرسة المستقلة في حي شارع دادلي مكاسب.  خفضت المدرسة المستقلة في حي شارع دادلي إلى حد كبير 

في عام  ٪1.8إلى  2016في عام  ٪4.7معدالتها للتعليق داخل المدرسة وخارجها. انخفض معدل اإليقاف في المدرسة من 

إلى  2016في عام  ٪5.4فضت حاالت التعليق خارج المدرسة من .  وانخ٪1.9، وهو أقل من متوسط الدولة البالغ  2019

 .٪3.0، وهو أقل بكثير من متوسط الدولة البالغ  2019في عام  ٪0.7و  2017في عام  4.4٪

أخيًرا ، يعد نموذج أكاديمية التدريس في المدرسة المستقلة في حي شارع دادلي نقطة قوية ، حيث يعمل المقيمون في إقامة 

سطن وأعضاء دادلي بروميس كوربس مباشرةً مع الطالب أثناء استعدادهم للمهن كمعلمين. خالل فترة ميثاقها معلمي بو

مدرًسا جديًدا لمدارس  40الثانية ، عملت المدرسة المستقلة في حي شارع دادلي كموقع مضيف ألكاديمية التدريس إلعداد 

إعدادهم في المدرسة ، ذهب الجميع باستثناء واحد للتدريس في مدارس بوسطن العامة. من بين معلمي ما قبل الخدمة الذين تم 

 بوسطن العامة في العام التالي.  يجب أن تستمر المدرسة المستقلة في حي شارع دادلي في تنمية هذا البرنامج الناجح.

 .2027-2022دادلي لعام بناًء على التحليل أعاله ، أوصي بالموافقة على تجديد ميثاق المدرسة المستقلة في حي شارع 

ا هيكستال ، إيليسيكون المدير التنفيذي لخطة بوسطن للتميز جيسي سولومون ، ومدير المدرسة المستقلة في حي شارع دادلي

 متاحين لإلجابة على األسئلة المتعلقة بالطلب. ورئيس مجلس اإلدارة حكيم هاريس


