
االستعداد الوظيفي واالستعداد 

للكلية وللحياة

المشرفة بريندا كاسيليوس
3.24.2021

مدارس بوسطن الحكومية



:أهداف لجنة المدرسة
.سيتخرج الطالب من المدرسة الثانوية مع الوكالة لتوجيه مستقبلهم

توى المدينة النسبة المئوية للخريجين الذين يستوفون التعريف المعمول به على مس
.االستعداد الوظيفي واالستعداد للحياة, لالستعداد لدخول الكلية
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تحسنت معدالت التخرج واالنقطاع عن الدراسة بشكل مستقر مع مرور الوقت
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.نقطة خالل الفترة نفسها ، بانخفاض يزيد على الثلث2.5وانخفض معدل االنقطاع من المدرسة بمقدار . نقطة مئوية خالل العقد الماضي11زاد معدل التخرج بمعدل 



2020-2019معدالت التخرج واالنقطاع عن الدراسة للعام الدراسي 
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نقطة في 0.3نقطة مئوية في معدل التخرج لمدة أربع سنوات ، وانخفاض بنسبة 2.2، شهدت مدارس بوسطن الحكومية زيادة بنسبة 2020-2019بالنسبة للعام الدراسي 

شوستس مهمة توضح الخاليا الملونة التغييرات التي تعتبرها إدارة التعليم االبتدائي والثانوي في والية ماسات. 2019-2018معدل االنقطاع عن الدراسة مقارنة بالعام الدراسي 

.في نظام مساءلة الوالية
2020معدل االنقطاع عن الدراسة السنوي لعام 2020سنوات لعام 4معدل التخرج لمدة 

مجموعة الطالب

التغير على مدار عام 

جينالنسبة المئوية للخريواحد

التغير على مدار عام 

واحد

النسبة المئوية 

للمنقطعين عن الدراسة

%0.33.9-%2.275.4+جميع الطالب
%0.24.8-%1.569.4+ذكر
%0.42.9-%2.881.5+أنثى

%1.56.3-%2.065.2+متعلمي اللغة اإلنجليزية
%0.15.0-%0.653.4-الطالب ذوو اإلعاقة

%0.34.5-%3.072.6+المحروم اقتصاديًا

%0.13.9+%2.774.6+أسود/ أمريكي من أصل أفريقي 
%0.20.6-%0.491.9+اآلسيويين
%0.85.0-%2.869.8+الالتينيين

%0.12.7-%2.083.9+أصحاب البشرة البيضاء
%0.84.3+%7.676.0-التيني/متعدد األعراق ، غير إسباني أمريكي



مكونات تعريف االستعداد الوظيفي، واالستعداد للكلية والحياة
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لمعرفة , حق البحثواالستعداد للحياة لديهم القدرة على العثور على أهداف تست, االستعداد الوظيفي, خريجي بوسطن الذين هم على استعداد للكلية

ي ستمكنهم من هؤالء الخريجين لديهم القدرة على تخطي المواقف الجديدة والمهارات الت. والتكيف مع تغير العالم من حولهم, كيفية الوصول إليهم

.  التحرك من خالل أي حواجز يجدونها على طول الطريق

ن يشمل مقياس االستعداد للكلية والوظيفي والحياة خريجي مدارس بوسط

رص على األقل من المعايير الثالثة التالية ويكملون ف2الحكومية الذين يحققون 

:التعلم في أي مكان وفي أي وقت

٪ أو أفضل94الحضور بنسبة ●

أو أفضل 2.7متوسط درجة ●

ة للدراسماس كورأكملت دورة )تشارك في الدورات الدراسية الصارمة ●

(الدورات الدراسية المتقدمةوكذلك المسجلين في

ة في أي مكان وفي أي وقت يتم قياس التعلم عن طريق التدريب واألنشط

.الالمنهجية األخرى

نز أجراها روبرت بالفادراسة بحثيةتم التحقق من صحة هذا اإلجراء من خالل

.2019في عام 

القياس دراسة الكوهورت 

للتخرج على مدار

سنوات لعام 4

2020

سنوات4عدد الخريجين على مدار  2958

الحضور%+ 94 54.0%

المعدل التراكمي+ 2.7 57.0%

الدورات الدراسية الصارمة 27.4%

نسبة من أكملوا دورة ماس كور 28.5%

المسجلين في الدورات الدراسية المتقدمة 83.4%

التعلم في أي مكان وفي أي وقت 83.7%

الحضور ، المعدل)مؤشرات إنجاز المدرسة الثانوية 3من 2

التعلم في أي" و ( التراكمي ، الدورات الدراسية الصارمة

”وقت وفي أي مكان
43.4%

https://www.doe.mass.edu/ccte/ccr/masscore/
https://www.doe.mass.edu/accountability/lists-tools/advanced-courses.docx
https://www.tbf.org/-/media/tbf/reports-and-covers/2019/boa_readiness-report-201903-v2.pdf?la=en


المجموعة
تغير على مدار عام 

واحد

2020سنوات لعام 4دراسة الكوهورت للتخرج على مدار 2019سنوات لعام 4دراسة الكوهورت للتخرج على مدار 

ةالنسبة المئويالعددالمجموع

االستعداد 

الوظيفي، 

واالستعداد 

ةللكلية والحيا

ةالنسبة المئويالعددالمجموع

االستعداد 

الوظيفي، 

واالستعداد 

ةللكلية والحيا

%2958128443.4%1.53181142744.9-جميع الطالب

%36126272.6%3.138729375.7-اآلسيويين

%103036735.6%3.2109942638.8-أصحاب البشرة السوداء

%111838634.5%0.5120140834.0+الالتينيين

%36923262.9%2.241627165.1-أصحاب البشرة البيضاء

%4039323.1%3.243011326.3-الطالب ذوو اإلعاقة

%84730235.7%3.994230031.8+متعلم اللغة اإلنجليزية

%209376936.7%0.5196072937.2-المحروم اقتصاديًا

االستعداد الوظيفي، واالستعداد للكلية والحياة بواسطة المجموعة الطالبية: النسبة المئوية للخريجين



ماس كور
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سياسة ماس كور المقترحة

2026صف ●
سنة التخطيط"/ 0العام "هو2022-2021العام الدراسي ○

:األهداف●
ن الوضوح والشفافية في متطلبات التخرج من مدارس بوسط○

الحكومية

التركيز على الصرامة والمرونة المدرسية  ○

يحدد توقع أن جميع الطالب الخريجين قد تم إعدادهم للكلية،○

المهنة والحياة

تينيين سد الفجوات بين الطالب البيض واآلسيويين واألسود والال○

من و متعلمي اللغة اإلنجليزية ومتعلمي التعليم الخاص في ٪

إكمال دورة ماس كور

8 مدارس بوسطن الحكومية

عناوين مقترحات

السياسة



المساواة 

وماس كور

9 مدارس بوسطن الحكومية

متطلبات مختلفة للتخرج من مدارس بوسطن الحكومية30●

٪ من خريجي مدارس 25.9، لبّى 2020-2019في العام الدراسي ●

٪ من 82.2بوسطن الحكومية متطلبات ماس كور، في حين أن 

رالطالب على مستوى الوالية يتخرجون وفقًا لمتطلبات ماس كو

٪ من خريجي مدارس بوسطن الحكومية الذين يدخلون الكلية ال50●

سنوات6يحصلون على شهادة في 

لى ٪ من طالب مدارس بوسطن الحكومية المتفوقين ال يحصلون ع25●

سنوات6شهادة جامعية في 

لكلية ٪ من خريجي مدارس بوسطن الحكومية الذين يلتحقون با75يلزم ●

أخذ فصل عالجي واحد على األقل



مدارس بوسطن الحكومية-إكمال ماس كور 
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20-192019-2018مجموعة الطالب

عدد من أكملوا دورة عدد الخريجين

ماس كور

نسبة من أكملوا دورة 

ماس كور

عدد من أكملوا دورة عدد الخريجين

ماس كور

نسبة من أكملوا 

دورة ماس كور

%3,32886325.9%3,5151,00528.6جميع الطالب

%37414639.0%39416642.1اآلسيويين

%1,16420717.8%1,22826521.6أصحاب البشرة السوداء

%1,30730623.4%1,37532623.7الالتينيين

%39718446.3%43622551.6أصحاب البشرة البيضاء

%1,73751229.5%1,79557732.1أنثى

%1,58935022.0%1,71942824.9ذكر

%2,39348420.2%2,44053121.8اقتصاديًا المحرومين

%1,00515315.2%1,10812911.6متعلم اللغة اإلنجليزية

%5706811.9%5479918.1الطالب ذوو اإلعاقة

.ال يشمل مدارس هوراس مان المستأجرة. الملف الشخصي إلدارة التعليم االبتدائي والثانوي في والية ماساتشوستس:المصدر

https://profiles.doe.mass.edu/masscore/default.aspx?orgtypecode=5&fycode=2020&TYPE=DISTRICT&orgcode=00350000


الوالية-إكمال ماس كور 
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20-192019-2018مجموعة الطالب

عدد من أكملوا دورة عدد الخريجين

ماس كور

نسبة من أكملوا دورة 

ماس كور

عدد من أكملوا دورة عدد الخريجين

ماس كور

نسبة من أكملوا 

دورة ماس كور

%68,40556,23382.2%68,23355,52381.4جميع الطالب

%4..4,6783,71679%4,6363,60577.8اآلسيويين

%6,2623,99263.7%6,1753,94964.0أصحاب البشرة السوداء

%11,9878,66372.3%11,1817,97871.4الالتينيين

%43,33538,11588.0%44,10738,27286.8أصحاب البشرة البيضاء

%34,14628,77384.3%34,15128,56583.6أنثى

%34,19227,40380.1%34,04826,93079.1ذكر

%26,15718,91572.3%25,20418,17072.1اقتصاديًا المحرومين

%5,8503,56861.0%5,5353,24558.6متعلم اللغة اإلنجليزية

%11,6548,56573.5%11,6368,59973.9الطالب ذوو اإلعاقة

..الملف الشخصي إلدارة التعليم االبتدائي والثانوي في والية ماساتشوستس:المصدر

https://profiles.doe.mass.edu/masscore/default.aspx?orgtypecode=5&fycode=2020&TYPE=DISTRICT&orgcode=00350000
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ردود فعل رئيس 

المدرسة لعام 

2020

اإلجراء المقترحردود الفعل

مراجعة ميزانية كل مدرسة وخطة التوظيف والجدول الزمني ،التمويل

وتوفير تمويل إضافي عند الضرورة

ر دعم الفائض من الطالب متجاوزي السن غي

المدعومين

تخرج تحدد السياسة الظروف المحددة لإلعفاءات من متطلبات ال

وتطوير الفرص لتسريع مسار الدراسة

لجميع سوف تركز خطة التنفيذ على كيفية إنشاء هياكل الدعممتعلمي اللغة اإلنجليزية

.طالبنا للتخرج مع ماس كور

لجميع سوف تركز خطة التنفيذ على كيفية إنشاء هياكل الدعمالطالب ذوي االحتياجات الخاصة

.طالبنا للتخرج مع ماس كور

ي تحدد توفير التدريب والتطوير والمواد المناهج الدراسية التالصرامة

الصرامة وراء إيه بي، وما وراء ماس كور كإجراء لالمتثال



مراجعة فردية لميزانية كل مدرسة وجدولها الزمني وخطة التوظيف●

مع فريق التمويل وفريق األكاديميين وقائد المدرسة

استخدام موارد المجتمع عند الضرورة ، مثل التربية البدنية و ●

المساحات الفنية

ف سيتم تخصيص تمويل إضافي لدعم المدارس من حيث التوظي●

والتعلم المهني والمواد واحتياجات األماكن الشاغرة

مليون دوالر أمريكي10-5= النطاق المتوقع لتكلفة التنفيذ ●
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ردود فعل رئيس 

المدرسة لعام 

التمويل: 2020



برامج العمل والتعلم●

استكشاف خيارات االعتمادات المتزامنة●

الدرجات القائمة على الكفاءة واالعتماد●

تماداتالتعلم متعدد التخصصات لزيادة المشاركة والفرص لتجميع االع●

محاذاة ماس كور إلى فئات استرداد االعتماد●

ي ذلك بما ف)تعتمد عمليات النسخ دخول الطالب للدورات المنجزة سابقًا ●

(دوليًا
ضمان حصول الطالب على االعتماد إلتقانهم الواضح للمحتوى ، على●

في الدورة المطلوبة" وقت المقعد"الرغم من عدم حصولهم على 

14

ام ردود فعل رئيس المدرسة لع

استراتيجيات لدعم : 2020

الفائض واألشخاص غير 

المعتمدين
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ردود فعل قائد 

المدرسة لعام 

2020  :
عم استراتيجيات لد

متعلمي اللغة 

اإلنجليزية

ولهم يمكن للطالب متعددي اللغات ومتعلمي اللغة اإلنجليزية حساب أص●

.اللغوية المكتسبة سابقًا من خالل عملية مشتركة ومنصفة
قت سابق زيادة وصول التنسيب المتقدم للمتعلمين متعددي اللغات في و●

من حياتهم المهنية في المدرسة الثانوية

اعتماد صفوف اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية●

في ذلك بما)تعتمد عمليات النسخ دخول الطالب للدورات المنجزة سابقًا ●

(دوليًا
ى ضمان حصول الطالب على االعتماد إلتقانهم الواضح للمحتوى ، عل●

في الدورة المطلوبة" وقت المقعد"الرغم من عدم حصولهم على 

التوافق مع تنفيذ قانون فرصة تعلم اللغة ألطفالنا●



ع طالبنا سوف تركز خطة التنفيذ على كيفية إنشاء هياكل الدعم لجمي●

للتخرج مع ماس كور

إعادة تعريف تجربة صارمة تتجاوز االمتثال●

ل إلى تعزيز فرص التعلم خارج المدرسة لتوفير دفعة نحو الوصو●

الصرامة

اركة التعلم متعدد التخصصات والقائم على المشاريع لزيادة المش●

والفرص لجمع االعتمادات

االعتماد للعمل وتعلم الخبرات●

االصطفاف مع أعمال التضمين●
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ردود فعل قائد 

المدرسة لعام 

2020  :
عم استراتيجيات لد

الطالب ذوي 

االحتياجات 

الخاصة



تنفيذ ماس كور

تحليل الميزانية والجدول الزمني والتوظيف-

اصطفاف الدورة-

تطوير العملية القائم على الكفاءة-

إطالق التعلم المهني للمعلم-

لى وضع تعاميم لإلعفاءات والنسخ وغيرها من الممارسات الرئيسية ع-

مستوى المقاطعة

وضع اإلطار-

2021-
2022

2022-
2023

2026

2020-
2021

إشراك أصحاب المصلحة-

ائدي مجتمعات التعلم االحترافي لق-

المدرسة

اعتماد سياسة ماس كور-

عملية مراجعة كتالوج الدورة-

إطالق أول مجموعة ماس كور-

االستثمارات تبدأ-

إطالق تراكم االعتماد القائم على الكفاءة-

مواصلة مجتمعات التعلم االحترافي لقائدي المدرسة-

مراجعة الدورة المحددة للصف-

واردمواصلة استعراض الميزانية والمساحة والموظفين والم-

خريج الدرجة األولى مع دبلوم ماس -

كور

مواصلة التعلم المهني للمعلم-



دورات متقدمة
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دورات متقدمة
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(المقاطعة)االنتهاء من الدورات الدراسية المتقدمة 2019-20
و 11رقم الخريج مجموعة الطالب

طالبًا12

عدد الطالب الذين 

أكملوا الدورات 

الدراسية المتقدمة

الطالب الذين % 

أكملوا الدورات 

الدراسية المتقدمة

%7,0294,05357.7جميع الطالب

%80268785.7اآلسيويين

%2,4061,23751.4أصحاب البشرة السوداء

%2,7591,33948.5الالتينيين

%88368677.7أصحاب البشرة البيضاء

%3,4702,19063.1أنثى

%3,5541,85952.3ذكر

%4,2612,11949.7اقتصاديًا المحرومين

%1,65445727.6متعلم اللغة اإلنجليزية

%1,19941334.4الطالب ذوو اإلعاقة

زيادة الوصول إلى الدورات الدراسية المتقدمة

التسجيل SP/11/12الصف 2021-2020العام الدراسي ●

:3.17.21اعتباًرا من 
طالبًا 2,972تقديم الخدمات لعدد : التنسيب المتقدم○

وطالبة

طالبًا 288تقديم الخدمات لعدد : البكالوريا الدولية○

وطالبة

طالبًا وطالبة335تقديم الخدمات لعدد : القيد المزدوج○

لس إطالق استراتيجيات مناهج ما قبل التنسيب المتقدم لمج●

الكلية في الصفين التاسع والعاشر

ي العلوم فرصة جديدة لتوسيع الوصول إلى التنسيب المتقدم ف●

والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

كلية وجامعة18تعميق شراكات التسجيل المزدوج مع ●

مدارس ثانوية تابعة 3تسميات الكلية في وقت مبكر في ●

رن و ديربو, ماديسون بارك , شارلستون-لبوسطن الحكومية

للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

ا الدوليةتوسيع  برنامج السنوات المتوسطة والمهنية للبكالوري●
ات الدراسية الدور. ال يشمل مدارس هوراس مان المستأجرة. الملف الشخصي إلدارة التعليم االبتدائي والثانوي في والية ماساتشوستس: المصدر
المتقدمة

Chp-74رامج يشمل على سبيل المثال ال الحصر التنسيب المتقدم و البكالوريا الدولية ومشروع ُقد الطريق والتسجيل المزدوج لالعتماد وب
.    ودورات اتفاقية التعبير وغيرها من الدورات الصارمة المختارة من إدارة التعليم االبتدائي والثانوي في والية ماساتشوستس



درجات الدورة
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تحديث عن فشل الدورة
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معدل فشل الدورة الدراسية للمواضيع األساسية
12-6الصفوف 

التغييرQ1 2019Q1 2020:الموضوع

%4.8%18.5%13.7تقييم اللغة اإلنجليزية

%3.3%17.4%14.1الرياضيات

%3.6%16.3%12.7العلوم

%5.8%17.3%11.5الدراسات االجتماعية

%4.4%17.4%13.0مواضيع أساسية4: المجموع

التغييرQ1 2019Q1 2020العرق

%3.6%9.8%6.2اآلسيويين

%5.2%35.6%30.4أصحاب البشرة السوداء

%3.7%35.2%31.5الالتينيين

%8.1%26.7%18.6أخرى/ متعدد األعراق 

%5.1%15.0%9.9أصحاب البشرة البيضاء

نسبة الطالب الذين فشلوا في أكثر من دورة واحدة
12-6الصفوف 

وجميع تماشيًا مع االتجاهات على الصعيد الوطني ، هناك زيادة في إخفاقات الدورة التدريبية عبر جميع الموضوعات األساسية األربعة

.المجموعات العرقية

.،للمدارس الثانوية في مدارس بوسطن الحكومية2/22/21تعكس البيانات الدرجات التي تم إدخالها في أسبن اعتباًرا من : مالحظة

التغييرQ2 2019Q2 2020:الموضوع

%2.5%19.3%16.8تقييم اللغة اإلنجليزية

%0.7%18.0%17.3الرياضيات

%0.4%16.6%16.2العلوم

%2.6%18.5%15.9الدراسات االجتماعية

%1.6%18.2%16.6مواضيع أساسية4: المجموع

التغييرQ2 2019Q2 2020العرق

%3.1%11.7%8.6اآلسيويين

%1.7%36.5%34.7أصحاب البشرة السوداء

%2.3%38.6%36.3الالتينيين

%7.4%27.3%19.9أخرى/ متعدد األعراق 

%1.8%16.5%14.7أصحاب البشرة البيضاء



تعليق جميع عالمات منصة نافيانس والتأكيد على استراتيجيات عدم الفشل
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21". غير مكتملة"تستخدم العديد من المدارس عالمات 
من عالمات الفصل " غير مكتملة+ "25مدرسة لديها 

تشجع هذه العالمة الطالب على . الدراسي الثاني

.جاحتعويض العمل واستعادة التعلم وكسب درجات الن

جنة المدارس يقوم مكتب المدارس الثانوية بتنفيذ تعليق ل

.لسياسة عدم االعتماد في المقاطعة

عالمات عدم اعتماد للفصل + 25مدارس لديها 3فقط 

يتم حل جميع عالمات منصة نافيانس . 2الدراسي 

.بنشاط

لم بذلت المدارس جهوًدا قوية إلشراك الطالب الذين

يمروا بعد ، وغالبًا ما تعلق استخدام حرف اإلف 

.للصفوف الدراسية

.،للمدارس الثانوية في مدارس بوسطن الحكومية3/22/21تعكس البيانات الدرجات التي تم إدخالها في أسبن اعتباًرا من : مالحظة



منصة بانوراما لنجاح الطالب تقود أفضل الممارسات
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:2019تنفيذ البانوراما ، بداية خريف 

إنشاء نظام موحد يوفر وجهات النظر على مستوى 

ن أجل مالمدرسة للمعلمين والقادة للوصول إلى البيانات ، 
م من خالل نظاتعزيز نهج تعاوني ونحن نتخذ إجراءات

.الدعم

:2018تقرير البارثينون ، 

سر وضع بيانات مؤشر النجاح في أيدي المعلمين واأل"
ة للبيانات كخطوة أولى في تمكين استخدام أكثر استراتيجي

تي أجريت ، وفًقا لتحليل البيانات ال. على مستوى المنطقة
٪ من الشباب خارج المسار 80يمكن تحديد ما يقرب من 

مع عدد محدود من مؤشرات البيانات إما قبل أو خالل 
”.9السنة الصف 



+خطتي المهنية واألكاديمية 

ةاالستعداد بعد المرحلة الثانوي
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خطتي المهنية واألكاديمية

25

عملية وأداة خطتي المهنية واألكاديمية
تجاوز عملية تخطيط ذاتية التوجيه ومتعددة السنوات تبدأ في موعد ال ي●

في مدارس بوسطن الحكومية9الصف 

تربط التعلم األكاديمي بالخطط المستقبلية●

,  مدير, مدرس, مستشار-كل طالب لديه بالغ واحد على األقل يرعاه ●
أو شخص آخر من موظفي المدرسة, شريك شبه مهني

محفظة تستخدم مدارس بوسطن الحكومية منصة نافيانس للكلية والمهنة ك●

تمامات إلكترونية اللتقاط التعلم وتوثيق تحقيق المعالم واألهداف وااله

وخطوات اإلجراءات والتأمالت

دات يتم تنفيذ خطتي المهنية واألكاديمية في مجموعة متنوعة من اإلعدا●

عبر المجتمع المدرسي

بناء ثقافة الخطة المهنية واألكاديمية في مدارس بوسطن الحكومية
2024تحدي خطتي المهنية واألكاديمية لصف عام : نجاح الجيل●
التعاون مع الشركاء لبناء تجربة ورشة عمل خطتي المهنية واألكاديمية●

للطالب 

يه خطتي المهنية واألكاديمية للصفوف المتوسطة كجزء من مبادرة التوج●

التحويلية



مجموعة التقييمات

26

زيادة الوصول إلى مجموعة التقييمات

ي مجموعة التقييمات المقدمة في اليوم الدراسي لطالب الصف الثان●

2020عشر في خريف عام 
اضطر عدد من المدارس إلى اإللغاء . طالبًا894شارك ○

نتصف بسبب ارتفاع حاالت الكوفيد على مستوى المدينة في م

.2020أكتوبر 
اسي لتوفير مجموعة التقييمات في اليوم الدر2021استثمار العام المالي ●

مارس و 24اختارت المدارس بين . لجميع طالب الصف الحادي عشر

.أبريل كتواريخ إدارة االختبار27أبريل و 13
طالب سوف تستمر مجموعة التقييمات في اليوم الدراسي في أن تدار ل●

.وهذا هو االستثمار المستمر-في ربيع كل عام 11الصف ال

تحسين أداء مجموعة التقييمات

مية مهمة خطتي المهنية واألكاديمية لربط حساب مجلس الكلية مع أكادي●

خان لممارسة مجموعة التقييمات الشخصية

ة تعميق الشراكة مع منظمات مثل لنستعد الذين يقدمون إعداد مجموع●

التقييمات

رإدارة مجموعة التقييمات األولية لطالب الصف العاشر والحادي عش●

(المقاطعة)المشاركة واألداء : مجموعة التقييمات
SY18-19SY19-20مجموعة الطالب

عدد 

المتقدمين 

لالختبار

متوسط

القراءة  

الكتابة

النتيجة

متوسط

الرياضيات

النتيجة

عدد 

المتقدمين 

لالختبار

متوسط

القراءة  

الكتابة

النتيجة

متوسط

الرياضيات

النتيجة

3,5835005161,733508522جميع الطالب

560552611313574625اآلسيويين

1,161458468568463468أصحاب البشرة السوداء

1,207470480549472481الالتينيين

556592595262594599أصحاب البشرة البيضاء

2,024501509993508514أنثى

1,559499526740508533ذكر

1,895468486924473488اقتصاديًا المحرومين

525385408208398415متعلم اللغة اإلنجليزية

283443447157443444الطالب ذوو اإلعاقة
.جرةال يشمل مدارس هوراس مان المستأ. الملفات الشخصية العامة إلدارة التعليم االبتدائي والثانوي في والية ماساتشوستس: المصدر

ة بهم مع درجة يعتبر مجلس الكلية الطالب أن يكونوا مستعدين للكلية والوظيفة عندما تتوافق معدالت قسم مجموعة التقييمات الخاص: مالحظة
.    530ودرجة الرياضيات القياسية من 480القراءة والكتابة المستندة إلى األدلة من 



إكمال التطبيق المجاني لمساعدة الطالب الفيدراليين
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-2020معدل إكمال التطبيق المجاني لمساعدة الطالب الفيدراليين للعام الدراسي 
(اإلدارة)03.03.21اعتباًرا من 2021 12رقم الخريج مجموعة الطالب

SPطالب / 
العدد مع التطبيق 

المجاني لمساعدة 

ن الطالب الفيدراليي

كامل

مع التطبيق % 

المجاني لمساعدة 

ن الطالب الفيدراليي

كامل

%4,0511,65241جميع الطالب

%45633072اآلسيويين

%1,34549137أصحاب البشرة السوداء

%1,66649029الالتينيين

%49530361أصحاب البشرة البيضاء

%1,92295250أنثى

%2,12469933ذكر

%2,90699234اقتصاديًا المحرومين

%97413214متعلم اللغة اإلنجليزية

%83913216الطالب ذوو اإلعاقة
على التطبيق المجاني لمساعدة الطالب الفيدراليين CR607تقرير إنجاز إدارة التعليم االبتدائي والثانوي في والية ماساتشوستس : المصدر

.ال يشمل مدارس هوراس مان المستأجرة. وتحليل مدارس بوسطن الحكومية الداخلي03.03.21اعتباًرا من 

اسي زيادة معدل إكمال التطبيق المجاني لمساعدة الطالب الفيدراليين للعام الدر

2020-2021

2021م مبادرة التطبيق المجاني لمساعدة الطالب الفيدراليين لخريجي عا●
الحملة العامة○

مجاني زيادة التنسيق مع الشركاء الذين يمكنهم تقديم دعم التطبيق ال○

على سبيل )2021-2020لمساعدة الطالب الفيدراليين للعام الدراسي 

(المثال يوأسباير و ما إدكو
جلسات تطبيق الطالب واألسرة االفتراضية○

الطالب الرصد المنتظم وتبادل بيانات إنجاز التطبيق المجاني لمساعدة○

الفيدراليين لدعم العمل المنسق وتقديم الخدمات

ناير رسالتان إلى العائالت العليا في مدارس بوسطن الحكومية في ي○

، بما في ذلك معلومات حول برنامج سي سي المجاني 2021ومارس 

الخاص بالعمدة

يق وقد تم مؤخًرا منح مدارس بوسطن الحكومية منحة فرصة إكمال التطب●

لمنحة المجاني لمساعدة الطالب الفيدراليين  على مستوى الوالية، قيمة ا

دوالر أمريكي  45,000
زيادة فرص الوصول إلى مستشاري المعونة المالية بلغتين○

في دعم التطبيق المجاني لمساعدة الطالب الفيدراليين في المساء و○

العطالت األسبوعية

إطالق حملة اتصال أكثر قوة للوصول إلى مجموعات الطالب مع ○

يننسبة أقل من إكمال التطبيق المجاني لمساعدة الطالب الفيدرالي



الملحقات
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(بواسطة المدرسة)االنتهاء من الدورات الدراسية المتقدمة 2019-20
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12و 11رقم الخريج :المدرسة
طالبًا

عدد الطالب الذين أكملوا 

الدورات الدراسية 

المتقدمة

الطالب الذين أكملوا % 

الدورات الدراسية 

المتقدمة

1112825.2دورة أخرى للكلية

20100.0أكاديمية بوسطن للبالغين

20311355.7أكاديمية بوسطن للفنون

15300.0مدرسة بوسطن الثانوية التعاونية

21810447.7أكاديمية بوسطن للقيادة المجتمعية

1684929.2مدرسة بوسطن الدولية الثانوية

81280298.8مدرسة بوسطن الالتينية

59151987.8أكاديمية بوسطن الالتينية

25112449.4برايتون الثانوية

**5مدرسة كارتر

40225062.2تشارلستون الثانوية

2400.0أكاديمية المجتمع

1886936.7أكاديمية العلوم والصحة المجتمعية

903033.3ديربورن

1324937.1ويليام هندرسون العليا. د

51816231.3شرق بوسطن العليا

ودورات اتفاقية التعبير Chp-74يشمل على سبيل المثال ال الحصر التنسيب المتقدم و البكالوريا الدولية ومشروع ُقد الطريق والتسجيل المزدوج لالعتماد وبرامج . ال يشمل مدارس هوراس مان المستأجرة. الملفات الشخصية العامة إلدارة التعليم االبتدائي والثانوي في والية ماساتشوستس: المصدر
.   صغيرnقمعها من قبل إدارة التعليم االبتدائي والثانوي في والية ماساتشوستس بسبب حجم -. * وغيرها من الدورات الصارمة المختارة من إدارة التعليم االبتدائي والثانوي في والية ماساتشوستس

12و 11رقم الخريج :المدرسة
طالبًا

عدد الطالب الذين أكملوا 

الدورات الدراسية 

المتقدمة

الطالب الذين أكملوا % 

الدورات الدراسية 

المتقدمة

25212850.8مدرسة إكسيل الثانوية

18211060.4مدرسة فينواي الثانوية

5500.0مدرسة مجتمع غريتر إيغلستون الثانوية

1700.0مدرسة هوراس مان للصم

21810950.0إرميا إي بيرك الثانوية

12591932.2-9ليون العليا 

34118554.3ماديسون بارك العليا

**2أكاديمية مارجريتا مونيز

15114092.7مدرسة نيو ميشن الثانوية

57650587.7العلوم/مدرسة أوبراينت للرياضيات

11411298.2مدرسة كوينسي العليا

21616174.5مدرسة سنودن الدولية في كوبلي

2659034.0أكاديمية تك بوسطن

26111443.7اإلنجليزية الثانوية

363494.4أكاديمية العلوم الحضرية

242291.7أكاديمية ويست روكسبوري


