تعديالت على ميثاق UP Academy Boston
 14يوليو 2021

تعريف بأكاديمية UP
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مضى على شراكة  UPمع  BPSمدة  10سنوات
الرؤية
نقوم بتحويل المدارس إلى بيئات تعليمية استثنائية
بالشراكة مع أسر طالبنا ومجتمعاتنا .يقوم الطالب في
مدارسنا بتنمية عقولهم المتقدة وبمشاركة قلوبهم الطيبة
واستكشاف طريقهم وقدراتهم .ينجح خريجو  UPفي
طريقهم إلى الجامعة ويواصلون شغفهم.
تدخل األكاديمية ،التي تأسست في العام  ،2010في شراكات مع المناطق ومع الوالية لتحسين المدارس.
في بوسطن ،نخدم ~  2,000طالب في ثالث مدارس.
●
●
●
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 –South Boston (The Gavin Building) - UP Academy Bostonالصفوف Horace Mann Charter - 8-6
 –Dorchester (The Marshall Building) - UP Academy Dorchesterالصفوف Horace Mann Charter - 8 -K1
 –Dorchester (John P. Holland Building) - UP Academy Hollandالصفوف Receivership - 5 -K1

موافقات مطلوبة لتعديل الميثاق
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مطلوب من مدارس  Horace Mannالحصول على موافقة من لجنة
مدارس BPSعلى التعديالت
باإلضافة إلى الميثاق الذي يحتاج إلى موافقة ،هناك عدد من الوثائق التي تحتاج إلى موافقة من لجنة مدارس
 ،BPSو  ،BTUومجلس مدرسة  .Horace Mannفيما يلي بعض األمثلة على هذا:
•
•
•
•
•
•
•

سياسة التسجيل
جدول
خطة المساءلة
الحد األقصى للتسجيل
الصفوف المقدمة
عقود اإلدارة
مذكرة تفاهم

اليوم  ،نطلب الموافقة على عقد إدارة UP Academy Bostonو UP Academy Dorchesterومذكرة
التفاهم ألكاديمية UPفي بوسطن
5لقد تلقينا الموافقة على التعديل من كل من مجلس UAB / UADو DESE

موافقات مطلوبة لتعديل الميثاق
UAB UAD Management Contract
● كان قد تم توقيع اإلصدار األخير في يوليو من العام ،2019
وقد استحق تحديثااآلن.
● بشكل عام ،عقد اإلدارة:
○ يبين العالقة بين  UP Education Networkو
UAB UAD Board
○ يبين بالتفصيل الخدمات التي ستوفرها  UPENللمدارس
• تضم النسخة المعدة للموافقة تواريخ  /مصطلحات محدثة
وأسماء الموظفين وتعريفات وفقًا إلرشادات .DESE
• يتم احتساب رسوم اإلدارة كنسبة مئوية من عائدات ،BPS
وتبلغ حاليًا بحد أقصى  725ألف دوالر .النسبة المئوية ال
تتغير ،لكننا نقترح زيادة الحد األقصى إلى  765ألف دوالر
للتكيف مع التضخم  -أي لزيادة نفس النسبة المئوية التي
قدرت  BPSأن تمويل الطالب قد زاد بها منذ آخر تحديث
للعقد.
• حصل على موافقة مؤقتة من DESEوموافقة من مجلس
.UAB UAD
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UAB MOU
●
●

•

•

كانت الموافقة على أحدث إصدار قد تمت في أغسطس من
العام .2020
بشكل عام ،مذكرة التفاهم:
○ تبين الشراكة مع BPS
○ تبين مسؤوليات  BPSومسؤوليات  UPبالتفصيل
○ تحدد تمويل UP Boston

○ تشمل مواءمة مع  BPSفي مدونة السلوك وسياسات
اإلنصاف
تضم النسخة المعدة للموافقة تواريخ محدثة لمدة الميثاق
الجديدة .كما أنها تضيف مصطلح "سياسات اإلنصاف" إلى
القسم  .7aيعكس هذا التغيير ما هو معمول به بالفعل في
شراكتنا مع .BPS
حصلت على موافقة مؤقتة من  DESEوموافقة من مجلس
.UAB UAD

