مدارس بوسطن العامة
تعليق سياسة تعيين الحد األقصى للعمر
للعام الدراسي 2022

المقدمان إيمانويل ألين وكارلوس دياز

مدارس بوسطن العامة

يطلب مكتب المدارس الثانوية أن نواصل التعليق المؤقت لسياسة الحد
األقصى لسن التعيين والتسجيل)(AMT-5

العرض

•

لقد جلبت جائحة الكوفيد -19تحديات غير متوقعة أثرت بشكل كبير على السكان
األكثر ضعفًا

•

ستتاح لجميع الطالب الذين كان سيُطلب منهم االنتقال من مدرستهم المنزلية
الفرصة لمواصلة تسجيلهم حتى نهاية العام الدراسي  2021-22أو حتى
يستوفوا متطلبات التخرج ،أيهما يحدث أوالً

2

3

ً
مسجال ً
ً 384
حاليا هم أو سيكونون  +21بحلول أو قبل 31
طالبا
أغسطس 2021

•
•

ً 52
طالبا من طالب أكاديمية بوسطن الصباحية والمسائية (اتفاقية الميثاق
االبتدائ والثانوي تسمح بالتسجيل يف عيد
الخاصة بهم مع إدارة التعليم
ي
ر
والعشين)
ميالدهم الثالث
ر
ً
الثائ
 72طالبا يف التبية الخاصة لديهم خطط انتقالية بعد عيد ميالدهم ي
ر
والعشين ،يف برنامج التعلم الفردي

ً
ً 260
متبقيا سيستفيدون من تعليق سياسة  AMT-5لمدة عام
طالبا
واحد
•
•

 89من أكاديمية بوسطن الفنية للبالغي (مدرسة ممولة حسب المستوى)
ّ
المرجح للطالب)
 171من مدارس أخرى (مدارس التمويل

–

حتى يكون التأثير الماديمنعد ًماأو بأدنى حدعلى المدارس

البيانات

مدارس بوسطن العامة
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اآلثار المترتبة على" التصويت بنعم"

تصويتك

ُ
سيسمح لجميع الطالب الذين سيبلغون من العمر ً 21
عاما بحلول 31
●
ر
اس2021-
أغسطس  2021أو قبله بالبقاء مسجلين حت نهاية العام الدر ي
2022 (30يونيو ) 2022أو ر
حت تلبية متطلبات التخرج ،أيهما يحدث
ا
أول.
ن

اآلثار المترتبة على" التصويت بال"
ُ
سيطلب من طالب مدارس بوسطن العامة يف المدارس الثانوية التقليدية
●
ً
ومدارس التعليم البديل الذين سيبلغون من العمر  21عاما فن أو قبل 31
أغسطس  2021الخروج( إلغاء التسجيل وإحالتهم إىل المدرسة الثانوية
ف مقاطعة بريستول أو برامج مدارس الكبار األخرى ) يف نهاية
الزراعية ن
مدرسة  2020-2021عام ،بغض النظر عن مدى قرب هم أو بعدهم من
تلبية متطلبات التخرج.

