ARABIC

2018–2019 DISTRICT CALENDAR
 August 14-16 ................August Leadership Institute
 August 20-22 ................... Teacher Summer Institute
 August 23........Up Academies: Boston, Dorchester,
and Holland, all grades − first day of school
 September 3 .......................... Labor Day: No school
 September 4-5 ........... All teachers and paras report
 September 6 .......... Students in grades 1-12 report,
including grade 1 in ELCs and EECs:
 September 11 ........... Kindergarten students report,
including EECs, ELCs, and special ed.
 October 8 ...................... Columbus Day: No school
 November 12 ..Veterans’ Day (observed): No school
 November 21 .....Early release for students and staff
Dever - Full day off
 November 22-23... Thanksgiving Recess: No school
 December 24 - January 1 ..Winter Recess: No school
 January 2.................... All teachers and paras report
January 3...................... Students return from recess

 January 21.................M. L. King Jr. Day: No school
 February 18 ................... Presidents’ Day: No school
 February 19-22............. February Recess: No school
February 25 .................. Students return from recess
 April 15 ..............................Patriots’ Day: No school
 April 16-19 .......................Spring Recess: No school
 April 19 ................................................ Good Friday
April 22 ........................ Students return from recess
 May 27 .............................Memorial Day: No school
 June 4 (or day 170) ....................Last day for seniors
 June 17 (or day 179) ........ Early release for students
 June 18 (or day 180) ................... Last day of school:
Early release for students
 June 18 is the 180th school day if no days are lost
due to cancellations.
 June 25 is the 185th day required for calendar
purposes.
 No graduation program should be scheduled
before June 4, 2019.
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Feb. 5 .....Lunar New Year
Apr. 19 .........Good Friday
Apr. 20-27 ..........Passover
Apr. 21 ...................Easter
Apr. 28 .. Orthodox Easter
Apr. 22 ............. Earth Day
May 5 ..... Ramadan begins
May 12 ........Mother’s Day
June 5 .............. Eid al-Fitr
June 16 ........ Father’s Day

Observance of Jewish and Islamic holidays begins at
sundown of the preceding day.
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Major Religious & Cultural Holidays
Aug. 22 ......... Eid al-Adha
Sept. 10-11 ..Rosh Hashanah
Sept. 19 ........ Yom Kippur
Nov. 7 ........ Diwali begins
Nov. 22 .......Thanksgiving
Dec. 25 ............ Christmas
Dec. 3-10 ......... Hanukkah
Dec. 26 - Jan. 1 ..Kwanzaa
Jan. 1 ...... New Year’s Day
Jan. 6 .... Three Kings Day
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Extenuating circumstances and/or inclement weather may necessitate changes to the calendar during the year.
Visit www.bostonpublicschools.org/calendar for current information.
Produced by the Boston Public Schools Communications Office | July, 2018

2018–2019
الدليل إلى

مدارس بوسطن العامة
للطالب واألسر
مدينة بوسطن

Martin J. Walsh، المحافظ

 لجنة مدارس بوسطنBoston School Committee
Michael Loconto، الرئيس
Dr. Hardin Coleman، نائب الرئيس
Michael O'Neill
Alexandra Oliver-Dávila
Jeri Robinson
Regina Robinson
Dr. Miren Uriarte

Boston Public Schools
Laura Perille, من مشرف المؤقت

2018 سبتمبر
وضع بواسطة:
Boston Public Schools مكتب اتصاالت
Bruce C. Bolling Municipal Building
2300 Washington Street, Roxbury MA 02119
617-635-9265
communications@bostonpublicschools.org
www.bostonpublicschools.org
الغالف الفني من:

Ms. Collymore’s Class, Roger Clap Elementary School: Mia Avelar, Aniyah Bing, Anyah King,
Lianna Cardoso, Demetrius Correa, Joana Dako, Kaelissa Meija, Yoseliani Ocasio, Jordyn Rivera,
Kelyce Watson, Daniel Uzoma, Jalen Weatherhead, Adam Daoud, Lisandro Dosreis, Cayden Rollins,
Kathryn Nguyen, Keira Cantor, Anyla McQueen Simpson, Corrina Hinds, Daniel Contreras,
Ismacil Mohammed, Anthony Cabral Jimenez, Yaslene Pepin. نفلا سردم: Connie Cummings.

، والبرتغالية، والكريول الهايتية، والفرنسية، واإلنجليزية، والصينية، والكريولية،هذا الكتيب متوفر باللغة العربية
 والفيتنامية، واإلسبانية،والصومالية.
یلخص ھذا الكتيب العدید من القوانین والسیاسات واألنظمة والممارسات المھمة لطالب
Boston Public Schools BPS))  ليس المقصود به أن.وأولياء أمورھم وأوصياءھم
ً
ً يكون.
كامل لجميع القوانين والسياسات المتعلقة بالطالب وأولياء األمور
دليل
 والسیاسات واللوائح والممارسات الخاصة ب،تخضع القوانين الفیدرالیة وقوانین الوالية
Boston Public Schools،  ربما تكون بعض. للتغییر،علی مستوى المقاطعة والمدرسة
2018 المعلومات قد تغيرت منذ طباعة الدليل في يوليو.

جدول المحتويات

سياسة االتصاالت
ولجنة  Boston Public Schools،يقع على عاتق
 (Boston School Committee)،مدارس بوسطن
والمدير العام ،وجميع الموظفين المركزيين ،وموظفي
المدرسة ،مسؤولية التواصل بدقة في الوقت المناسب مع األسر
والطالب والزمالء والشركاء والمجتمع .التواصل المستمر
أمر ضروري لتطوير واستدامة الشراكات المنزلية/المدرسية/
.المجتمعية الفعالة ولتحسين التحصيل الدراسي للطالب
 (Boston Schoolوتؤكد لجنة مدارس بوسطن
:هذه المبادئ )Committee
األسر والمواطنون لهم الحق في معرفة ما يحدث في مدارسهم
.العامة
مسؤولية ضمان إبقاء الجمهور  BPSيتحمل جميع موظفي
.على اطالع منهجي كاف
من  Boston Public Schoolsيستفيد موظفو وأسر
.تحسين عمليات تبادل المعلومات—اإليجابية والسلبية
يجب أن تعكس االتصاالت الكتابية والشفوية من المدارس
بدعم جميع األطفال واألسر ،مع  BPSوالموظفين التزام
التركيز على تحصيل الطالب من خالل التعليم والتعلم عالي
.الجودة
يجب أن يكون التواصل الفعال متبادل :ينبغي على المدارس
والمكتب المركزي إيجاد طرق لالستماع إلى وجمع المدخالت
من األسر والطالب والمجتمع ،واالستجابة بلغة واضحة
وموجزة
ً
وحساسية
يجب على جميع وسائل االتصاالت أن تظهر انعكاسًا
وتكون حرة خالية من التحيز  BPS،للتنوع في أسر وموظفي
فيما يتعلق بالنوع أو العرق أو اللغة أو التعليم أو الدخل أو
.الجنس أو الدين أو التوجه الجنسي أو اإلعاقة
للمزيد من المعلومات حول
:سياسة االتصاالت

.......................................................... 2سياسة االتصاالت
................................ 3برٸل المؤقت مشرف رسالة منPerille
.......................................... 4استخدام التكنولوجيا في المدرسة
:......................................... 5-8ميثاق أولیاء األمور والطالب
!يرجى التوقيع واإلعادة
......................................................... 9-11مدونة السلوك
..................................................... 12دليل الخدمات لألسر
داخل الغالف األمامي ...الجدول الزمني للسنة الدراسية 2018–2019
داخل الغالف الخلفي ...................................والتقارير المدرسية
قم بزيارة  Boston Public Schools،لعرض الدليل الكامل لـ
BostonPublicSchools.org/domain/2171
............................................... 6-12شراكة األسرة/المدرسة
...................................................... 13-23التقييم والترقية
..................................................... 24-27البرامج الخاصة
..................................................... 28-35خدمات للطالب
...................................................................... 33النقل
.................................................. 35خدمات الغذاء والتغذية
 BPS..................................................... 36-51سياسات
............................................................ 39مدونة السلوك
................................................. 43متطلبات اإلقامة للطالب
.......................................................... 44تسجيل المدرسة
........................................... 52-56المزيد من الموارد لألس
 I............................. 52والباب ) (ESSAاإلنجليزية كلغة ثانية
........................................................ 56متعلمو اإلنجليزية
المؤسسات التي توفر التدريب ألولياء األمور
.................................................... 57-59والتطوير المهني
 Boston Public Schools....................... 60-64الدليل إلى

bostonpublicschools.org/
السياسات واإلجراءاتdomain/1884، ":
دوريات المشرف " ،ثم انقر فوق
.قسم االتصاالت
617-635-9265

في برامجھا أو مرافقھا أو فرص العمل أو التعلیم علی أساس  Boston Public Schoolsوف ًقا لسیاسات عدم التمییز ،ال تمیز
العرق أو اللون أو العمر أو السجل الجنائي (فقط االستعالم) أو اإلعاقة أو التشرد أو الجنس/النوع أو الهوية الجنسية أو الدين أو
األصل القومي أو النسب أو الميول الجنسية أو الوراثة أو الوضع العسكري ،وال تتسامح مع أي شكل من أشكال التخويف أو التهديد أو
.المضايقات التي تهين كرامة األفراد أو تتعارض مع قدرتهم على التعلم والعمل

www.BostonPublicSchools.org
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نم ةلاسر فرشم تقؤملا لٸربPerille
:بالطلاو ،ءايصوألاو ،رومألا ءايلوأ انئازعأ

مرحبًا بكم في عام دراسي جديد ومثير .لي الشرف أن أعمل مشر ًفا مؤق ًتا لكم.
إنني أتطلع إلى إقامة شراكات معكم من أجل تعليم ودعم أبنائنا الصغار في
 Boston Public Schoolsسبيل مزيد من القوة لمدارس بوسطن العامة
.لجميع الطالب

نحن نعيش في مدينة ذات تاريخ عريق نفتخر به جميعًا ،مدينة يُنظر إليها على
أنها مهد الحرية ومهد التعليم العام في بالدنا .فقد شهدت مدينتنا والدة أول
مدرسة عامة في البالد وأقدم مدرسة ابتدائية عامة – وهي مؤسسات دأبت على
.تعليم أطفال بوسطن لمدة تقرب من  400عام
ً
مركزا لالبتكار ،مدعومًا بجامعات ذات مستوى عالمي ،ومستشفيات تعليمية رفيعة
تشتهر بوسطن أيضًا بكونها
المستوى ،وصناعة تكنولوجيا حيوية مزدهرة تعيد تشكيل عالم اليوم وترسم عالم المستقبل .هدفنا هو إعداد طالبنا
.الستيعاب هذا المستقبل واحتضانه
ُ
جعلت من اإلنصاف في التعليم العمل الذي كرست له حياتي .وإن رسالتنا في مدارس بوسطن العامة
 Bostonلقد
هي ضمان حصول جميع طالبنا على تعليم عالي الجودة ،في مدرسة تعزز قدراتهم وتدعم Public Schools
تطلعاتهم وطموحاتهم .يتوجب أن نضمن أن كل طفل يعبر أبواب مدرستنا يلقى الفرصة لتطوير المهارات والمعارف
.الالزمة لتحقيق أحالمه وللنجاح في الكلية والوظيفة والحياة
ً
فضل اقرأ الدليل الكامل لـ
: bostonpublicschools.على الموقع اإللكتروني Boston Public Schools
org/domain/2171
ً
لماذا هذا الدليل مهم؟ أول ،يفسر هذا الدليل الكثير من السياسات التي تؤثر على الطالب :على سبيل المثال ،ما
يجب القيام به للترقية إلى الصف التالي ،وتوقعاتنا للحفاظ على بيئة تعليمية آمنة وصحية ومرحبة بجميع الطالب
.والموظفين .وكذلك يشرح كيف يمكننا مساعدة الطالب عندما ال يستطيعون تلبيية تلك التوقعات
.ثانيًا ،بداخله وصف للطرق العديدة التي يمكن أن تدعم بها األسر تعلم أطفالها في المدرسة وفي المنزل

ً
وثالثا ،يصف الحقوق الكثيرة التي يكفلها القانون للطالب وأولياء أمورهم :على سبيل المثال ،الحق في أن يعاملوا
جميعًا على قدم المساواة بغض النظر عن العرق أو اإلعاقة ،والحق في المشاركة في اتخاذ القرارات المدرسية ،والحق
في معرفة مؤهالت معلم الطفل ،والحق في الخصوصية فيما يتعلق بسجالت الطالب .كذلك يقدم المشورة للوالدين
.والطلبة حول ما يجب القيام به إذا اعتقدوا أن حقوقهم قد انتهكت
وراب ًعا ،يقدم الدليل معلومات مفيدة حول العديد من الموضوعات ،بدءًا باالختبار إلى النقل إلى الخدمات الصحية إلى
.إلغاء المدارس
وقائمة مرجعية لحل المشاكل ،وموارد تعليمية لألسر ،وجدول العام الدراسي  BPS،وأخيرً ا ،به دليل مدارس ومكاتب
().داخل الغالف األمامي
ً
إضافة إلى قوانين الوالية والقوانين الفيدرالية ومدونة قواعد السلوك في المقاطعة ،كل مدرسة لديها مجموعة من
السياسات الخاصة بها ،والتي وافق عليها مجلس المدرسة .یتعین علی مدیر المدرسة أو الناظر أن یعطیك نسخة من
.القواعد المدرسیة
جميع السياسات والقوانين الخاصة بنا لها هدف واحد فقط :المساعدة في إعداد كل طالب للنجاح في الجامعة ،والعمل،
.والحياة في بيئة تعليمية آمنة وصحية ،ومرحبة .ومن خالل دعمكم ومشاركتكم ،يمكننا الوصول إلى هذا الهدف معًا
Laura Perille
من مشرف المؤقت
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برجا
و ء التوقيع
إعادة
ميثاق و
!وال لي األمر
طالب
إتفاقية أولياء األمر
والطالب في الصفحات
 5-8هي وثيقة قانونية
سوف نحتفظ بها في
الملف في المدرسة .يرجى
إزالة هذه الصفحات من
الكتيب ،وقراءة كل قسم
وتوقيعه وإعادة االتفاقية
إلى مدرسة طفلك على
الفور .ونحتاج أيضًا
إلى توقيع ولي األمر
أو الوصي حتى يتمكن
أطفالهم من المشاركة في
.أنشطة مدرسية معينة
هذا النموذج متوفر
 www.أيضًا في
bostonpublicschools.
org/contact

يجب ملء واحد فقط من
هذه النماذج .نرجو من
أولياء األمور مراجعة
دليل الطالب واألسرة
Bostonالخاص بـ
Public Schools
للفترة 2018-2019
والذي يمكن العثور
 www.عليه على الموقع
bostonpublicschools.
org/domain/2171
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استخدام التكنولوجيا داخل المدرسة
أنا مسؤول عن سلوكي على جميع المواقع .أنا أعي أن سلوكي
على شبكات التواصل االجتماعي يجب أال يكون له أي تأثير سلبي على
.بيئة التعلم في المدرسة ،أو زمالئي ،أو المعلمين ،أو المديرين

يجب على أن أكون صريحً ا أثناء استخدامي لشبكة االنترنت وأنا
مسؤول عن ذلك .أنا أعي أن التنكر ،والخداع ،وانتحال شخصية أخرى،
جميعها أفعال ممنوعة .هذا يتضمن ،وال يقتصر على ،إرسال رسائل البريد
اإللكتروني ،أو إنشاء الحسابات ،أو نشر الرسائل أو أي محتوى آخر على
شبكة االنترنت (مثال :النصوص ،الصور ،الملفات الصوتية أو المرئية)
.باسم شخص آخر

أنا مسؤول عن حماية أمان شبكة مدارس بوسطن .لن أحاول
تجاوز إعدادات األمان أو إعدادات غربلة المحتوى ،أو التدخل في عمل
الشبكة عن طريق تثبيت أي برامج غير قانونية ،بما في ذلك برامج
مشاركة الملفات ،والبرامج التجريبية ،والبرامج المجانية على أجهزة
.الكمبيوتر الخاصة بالمدرسة

أنا مسؤول عن حماية منشآت المدرسة وممتلكاتها .أنا أعي
أن أعمال التخريب محظورة .هذا يتضمن ،وال يقتصر على ،تخريب،
أو تعديل ،أو التمكن من أي من المعدات ،أو البرامج ،أو الملفات ،أو
اإلعدادات الخاصة بأي من أجهزة الكمبيوتر أو موارد التكنولوجيا
بالمدرسة .أنا أعي أنني أحتاج لتصريح من مدير المدرسة أو أحد المعلمين
قبل استخدام األجهزة اإللكترونية الشخصية التي أحضرها إل المدرسة،
وذلك يتضمن ،وال يقتصر على ،أجهزة تخزين البيانات (مثل ذاكرات
 USB).التخزين من نوع

أنا مسؤول عن احترام ملكيات اآلخرين على شبكة االنترنت.
سوف أمتثل لقوانين حقوق الطبع والنشر .لن أتعدي على الملكية الفكرية
لآلخرين أو أسرق أي من أعمالهم بدون تنويه والحصول على موافقتهم.
لن أقوم بتحميل أي محتوى محمي بحقوق الطبع والنشر بشكل غير قانوي،
.وذلك يتضمن (على سبيل المثال وليس الحصر) الموسيقى واألفالم
أنا مسؤول عن اتباع قوانين المدرسة عند نشر أي شيء على شبكة 
و BPS /االنترنت .سوف أتبع جميع القواعد واالرشادات التي تضعها
أو التي يضعها المدرسين عند نشر المهام المدرسية على شبكة االنترنت
(مثال :على المواقع ،أو المدونات ،أو مواقع الويكي ،أو منتديات النقاش ،أو
مواقع البث االذاعي ،أو بث مقاطع الفيديو) .أنا أعي أن نشر أية معلومات
شخصية عن نفسي ،بما في ذلك (على سبيل المثال وليس الحصر):
اسمي ،عنواني ،رقم هاتفي ،أو مدرستي يعد أمرً ا غير آمن .لن أقوم بنشر
أية صور ألي من الطالب مع ذكر اسمهم األول واألخير على أي موقع
على شبكة االنترنت ،وذلك يتضمن (وال يقتصر على) المواقع ،وشبكات
التواصل االجتماعي ،والمدونات ،ومواقع الويكي ،ومنتديات النقاش ،بدون
تصريح من ولى األمر أو من الطالب نفسه (إن كان سنة  18سنة فما
).فوق


اعرف أكثر عن
 BPSقواعد أمان االنترنت الخاصة بـ
لمزيد من المعلومات للطلبة وأسرهم عن
:سياسة االستخدام المقبول

bostonpublicschools.org/technology
)انظر فقرة سياسة االستخدام المقبول(
www.BostonPublicSchools.org

توفر مجموعة كبيرة من الموارد التكنولوجية المتاحة  BPSتوفر
لالستخدام من قبل الطالب والعاملين بالمدرسة .ويجب أن يقتصر استخدام
هذه الموارد على األغراض التعليمية فقط .توضح سياسة االستخدام المقبول
قواعد االستخدام ) BPS (BPS Acceptable Use Policyلـ
المسؤول واألنشطة الممنوعة عند استخدام وسائل التكنولوجيا ،بما في
ذلك الشبكات ،واألجهزة اإللكترونية ،وموارد شبكة االنترنت .تم وضع
والطالب ،وأولياء األمور BPS، ،هذه السياسة بمشاركة المسؤولين في
 BPS.والشركاء المجتمعيين ،والشرطة المدرسية ،والمستشار القانوني لـ
بما في ذلك العاملين  BPS،ويتم تطبيقها على جميع مستخدمي شبكة
والطالب والزائرين .قامت لجنة المدارس بتبني سياسة استخدام مقبول
جديدة في ربيع  2014لتغطي العديد من وسائل التكنولوجيا )(AUP
.الحديثة التي يتم استخدامها في الفصول أو قد يتم استخدامها في المستقبل
يجب على جميع الطالب اتباع جميع القواعد والقوانين المدرجة أدناه،
وإظهار حسن المواطنة  BPS،والمقررة شفهيًا من قبل معلمي أو مديري
.والسلوك األخالقي على الدوام

سياسة االستخدام المقبول للتكنولوجيا ،بما في ذلك اإلنترنت:
)االستخدام المسؤول (خاص بالطالب
أنا مسؤول عن حساب جهاز الكمبيوتر والبريد اإللكتروني
الخاص بي .أنا أعي أن كلمات السر شخصية وال يجب مشاركتها مع أي
شخص آخر .أنا أعي أنني مسؤول عن جميع األنشطة التي تتم من خالل
حسابي .لن أسمح لآلخرين باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين
بحسابي ،ولن أحاول استخدام اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بحسابات
اآلخرين .أنا أعي أنني إذا حاولت الحصول على كلمة السر الخاصة
بشخص آخر أو االستيالء على حسابه ،فأنا بذلك أقوم بانتهاك القانون .أنا
أعي أنه من الضروري أن أقوم بتسجيل الخروج من جهاز الكمبيوتر قبل
.مغادرته حتى ال يتمكن شخص آخر من استخدام كلمة السر الخاصة بي

أنا مسؤول عن اللهجة واأللفاظ التي اقوم باستخدامها .سوف أقوم
باستخدام لهجة وألفاظ مالئمة في رسائل البريد اإللكتروني ،والمنشورات
على شبكة االنترنت ،وجميع اشكال االتصال الرقمية األخرى الخاصة بي.
لن أقوم باستخدام األلفاظ البذيئة أو الفاحشة أو أي لهجة غير مقبولة وف ًقا لما
.يحدده المسؤولين في المدرسة

أنا مسؤول عن طريقة تعاملي مع اآلخرين .سوف أقوم باستخدام
البريد اإللكتروني ،أو أشكال التواصل األخرى (مثل المدونات ،مواقع
الويكي ،الدردشة ،الرسائل الفورية ،منتديات النقاش ...إلى آخره) بشكل
مسؤول .لن أقوم بإرسال أو نشر أي رسائل مضايقة أو تحرش ،أو تعليقات
تمييزية أو تحقيرية بخصوص اآلخرين ،أو االشتراك في التنمر ،أو
المضايقة ،أو أية تصرفات أخرى معادية للمجتمع بينما أكون في المدرسة
.أو خارجها

سوف أقوم باستخدام  BPS.أنا مسؤول عن استخدامي لشبكة
بشكل مسؤول .لن أقوم بالبحث BPS ،الموارد التكنولوجية الخاصة بـ
أو استرجاع ،أو حفظ ،أو نشر ،أو عرض أي مواد تحرض على كراهية،
أو مهينة ،أو فاحشة .لن أقوم بالبحث ،أو استرجاع ،أو حفظ ،أو نشر
 BPSأية صور أو معلومات تخص األسلحة باستخدام أيًا من موارد
التكنولوجية إال بتصريح من أحد المسؤولين/المعلمين كجزء من مشروع
.مدرسي
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نموذج تحديث معلومات الطالب Boston Public Schools 2018-2019
 www.bostonpublicschools.org/contact.يرجى تحديث معلومات الطالب في الموقع اإللكتروني
إذا لم يكن ذلك ممك ًنا ،يرجى ملء هذا النموذج بالكامل .تعتبر النماذج واإلفادات في هذه الصفحات وثائق قانونية .یجب علی أولیاء األمور
والطالب ملء کل قسم علی النحو المطلوب وتوقيعه ،وإزالة النموذج من ھذا الکتیب ،وإرجاع النموذج بأربع صفحات إلی المدرسة بحلول
.یوم الجمعة 28 ،سبتمبر  .2018الرجاء عدم فصل الصفحات
طالب المدارس الثانوية :إذا کنت ال ترید الكشف عن اسمك إلی جھات توظیف عسکریة و/أو جامعیة ،فیجب علیك التحقق من البيان في
.الصفحة  6وتوقيعه .الداعي لتوقيع ولي األمر على هذا القسم
!شكرً ا لك
_________ تاريخ الميالد __________________________________________________ _اسم الطالب
______الحالي _____ _الصف _______________________________________________اسم المدرسة
_______الرمز البريدي ____رقم الشقة_______________________________________________العنوان

.يرجى إزالة هذا القسم من الكتاب والتوقيع عليه وإعادته إلى المدرسة بحلول  28سبتمبر 2018

______ _تاريخ ميالد ولي األمر/الوصي______________________________________اسم ولي األمر/الوصي
______________العمل _____________________الجوال_______________________رقم الهاتف :المنزل
_________________________________________________________________البريد اإللكتروني
______ _تاريخ ميالد ولي األمر/الوصي______________________________________اسم ولي األمر/الوصي
______________العمل _____________________الجوال_______________________رقم الهاتف :المنزل
_________________________________________________________________البريد اإللكتروني
:إذا تعذر الوصول إلى أحد الوالدين في حالة الطوارئ ،أو في حالة المرض ،يرجى ذكر شخصين بالغين مسؤولين لالتصال
)رقم الهاتف (هاتف االتصال بالنهار أو الجوال ______________________________________________اسم
)رقم الهاتف (هاتف االتصال بالنهار أو الجوال ______________________________________________اسم
______________________:هل توجد أي أمور أخرى يجب أن تكون المدرسة على دراية بها؟ إذا كان األمر كذلك ،وضح
__________________________________________________________________________
.لألسر والطالب والقواعد المدرسية لمدرسة طفلي  Boston Public Schoolsلقد راجعنا عبر اإلنترنت دليل
ندرك أن الدليل يحتوي على معلومات مهمة عن الشراكة بين المدرسة والمنزل ،وسياسة الترقي ،والحضور بالمدرسة ،ومدونة
قواعد السلوك ،ومتطلبات إقامة بوسطن ،وسياسة استخدام الطالب لإلنترنت ،وقوانين التمييز ،وسجالت الطالب ،والعناية بالكتب
.المدرسية وكتب المكتبة ،وغيرها من القواعد والسياسات المدرسية
الخاص بالمدرسة قد وافق على القواعد المدرسية ،وأن الطالب الذين  School Site Councilندرك أن مجلس المدارس
.ينتهكونها قد يفقدون بعض االمتيازات
نوافق على التعاون مع موظفي المدرسة للتأكد من أن طفلي يذهب إلى المدرسة كل يوم (باستثناء الغياب لعذر) ويكمل
.الواجبات المنزلية
لقد قرأنا ملخص مدونة قواعد السلوك والقواعد المدرسية في الصفحات  9-11من هذا الكتيب .لقد ناقشنا مدونة قواعد السلوك.
.نوافق على التعاون مع موظفي المدرسة للتأكد من أن طفلي يتبع مدونة قواعد السلوك








_____________التاريخ __________________________________________________ _توقيع ولي األمر
_____________التاريخ ____________________________________________________ _توقيع الطالب

___ ___ ___ ___ ___

___ )اًفورعم ناك اذإ( بلاطلا فتاه مقر ______________________________________________بلاطلا مسا

العائالت العسكرية

األسر العسكرية :يرجى التحقق مما إذا كان هذا الطالب ( )1طفل ألحد أفراد الخدمة الفعلية من الخدمات النظامية ،والحرس الوطني ......
.واالحتياطي على أوامر العمل النشط ،أو ( )2طفل ألحد أعضاء أو قدامى المحاربين الذين يتم استبعادهم طبيًا أو المتقاعدين
يجب على مقاطعات المدارس العامة اإلفصاح عن أسماء وعناوين وأرقام هواتف طالب المدارس الثانوية إلى جھات التوظیف العسکریة
ً
كتابة عدم اإلفصاح عن هذه المعلومات .إذا كنت ال تريد اإلفصاح عن
والجامعیة في الواليات المتحدة .يحق للطالب أو ولي األمر أن يطلب
:هذه المعلومات ،يرجى ترك عالمة عند أحد المربعين أو كالهما والتوقيع أدناه
.عدم اإلفصاح عن معلومات إلى جھات التوظیف العسکریة ......................................................................................
.عدم اإلفصاح عن معلومات إلى جھات التوظیف الجامعیة  .......................................................................................
______________التاريخ _________________________________________________________التوقيع
)الوالد أو الطالب (سن  14أو أكثر

) (Charter Schoolsاإلفصاح عن المعلومات للمدارس المستقلة

.

تلتزم المقاطعات المدرسية  (Massachusetts Education Reform Law)،وبمقتضى قانون إصالح التعليم بماساتشوستس
أسماء وعناوين الطالب ألغراض التوظيف .إذا كنت ال تريد اإلفصاح عن ) (Charter Schoolsالعامة بأن تعطي المدارس المستقلة
:هذه المعلومات ،يرجى ترك عالمة عند أحد المربعين أو كالهما والتوقيع أدناه
CHARTER SCHOOLS.عدم اإلفصاح عن المعلومات لـ  ................................................................................
______________التاريخ _________________________________________________________التوقيع
)ولي األمر أو الطالب (سن  18أو أكثر

اإلفصاح عن معلومات دليل الطالب

.

قد تصدر المنطقة "معلومات الدليل" الخاصة بالطالب دون موافقة كتابية ،ما لم تكن قد أشرت عن طريق تحديد المربع أدناه أنك ال
ترغب في اإلفصاح عن المعلومات .معلومات الدليل هي المعلومات التي ال تعتبر عاد ًة ضارة أو تعتدي على الخصوصية إذا تم اإلفصاح
عنها .الغرض األساسي هو السماح للمنطقة بتضمين هذا النوع من المعلومات في منشورات مدرسية معينة ،مثل الكتاب السنوي ،أو النشرة
اإلخبارية ،أواإلعالنات  ،أو قائمة الشرف .تشمل معلومات الدليل ما يلي :اسم الطالب ،والعمر ،ورقم هوية الطالب ،وحي اإلقامة ،والفصل
أو الصف ،وتواريخ االلتحاق ،والمشاركة في األنشطة المعترف بها رسميًا ،والعضوية في الفرق الرياضية ،والدرجات ،ومراتب الشرف،
.والجوائز ،وخطط ما بعد المدرسة الثانوية
.
ما لم تشر إلى خالف ذلك ،يجوز للمنطقة اإلفصاح عن معلومات الدليل في ظل ظروف محدودة .تحتفظ المنطقة بالحق في حجب أي
معلومات إذا كانت المنطقة تعتقد أنها في مصلحة الطالب .ومع ذلك ،فإن المنطقة سوف تكشف عن المعلومات كما هو مطلوب بموجب
.القانون
.
.يرجى ترك عالمة على المربع أدناه إذا كنت ال ترغب في أن تقوم المنطقة باإلفصاح عن معلومات دليل الطالب الخاص بك
ال أريد اإلفصاح عن معلومات دليل طفلي .من خالل تحديد هذا الخيار ،أفهم أن اسم طفلي و/أو صورته لن يتم تضمينهما في الكتاب .....
السنوي ،والنشرات اإلخبارية ،والبرامج ،والمنشورات األخرى في المقاطعة والمدرسة؛ ولن يتم نشر معلومات الدليل للمنظمات الشريكة
.التي قد تقدم الخدمات للطالب
______________التاريخ _________________________________________________________التوقيع
)ولي األمر أو الطالب (سن  18أو أكثر

.ألولياء األمور والطالب :يرجى إزالة هذا القسم من الكتاب والتوقيع عليه وإعادته إلى المدرسة  BPSميثاق

اإلفراج عن المعلومات إلى التوظيف العسكري والعالي

___ ___ ___ ___ ___

___ )اًفورعم ناك اذإ( بلاطلا فتاه مقر ____________________________________________بلاطلا مسا

.ألولياء األمور والطالب :يرجى إزالة هذا القسم من الكتاب والتوقيع عليه وإعادته إلى المدرسة  BPSميثاق

الظهور في وسائل اإلعالم

بتسجيل أو تصوير أو مقابلة و/أو نشر على المأل أو توزيع أو طباعة في وسائل اإلعالم  Boston Public Schoolsأصرح لـ ......
المطبوعة والوسائط اإللكترونية اسم ابني/ابنتي وهيئتها وكلماتها المنطوقة وأعمالها خالل العام الدراسي  ، 2018-2019سواء كان ذلك
 Boston Publicمن طرف موظفي المدرسة أو الطالب أو أي شخص خارج المدرسة ،بما في ذلك وسائل اإلعالم .أوافق على أن
 Boston Publicقد تستخدم هذه األعمال أو تسمح لآلخرين باستخدامها دون قيد أو تعويض .أعفي مدرسة طفلي وموظفي Schools
.من أي دعاوي تنشأ عن ظهور طفلي أو مشاركتي في هذا العمل Schools
.ال أصرح بظهور اسم ابني/ابنتي ،وهيئته ،وكلماته المنطوقة ،وأعماله في وسائل اإلعالم كما هو موضح أعاله ............................
_____________التاريخ _________________________________________________________التوقيع
)الوالد أو الطالب (سن  14أو أكثر

سياسة االستخدام المقبول للتكنولوجيا ،بما في ذلك اإلنترنت

بصفتي ولي أمر أو الوصي على هذا الطالب ،قرأت سياسة االستخدام المقبول في الصفحة  4من هذا الكتيب وناقشتها مع طفلي .أدرك...
وأنه من  BPS،لألغراض التعليمية بما يتماشى مع األهداف األكاديمية لـ  Boston Public Schoolsأن الكمبيوتر المتاح لدى
تقييد الوصول إلى جميع المواد المثيرة للجدل BPS ،غير المناسب استخدام الطالب له ألي غرض آخر .أدرك أنه من المستحيل على
وأنا لن أحمل المدرسة المسؤولية عن المواد المتاحة على شبكة إنترنت المدرسة .أدرك أن أنشطة الكمبيوتر لألطفال في المنزل يجب أن
 Boston Publicتخضع لإلشراف ألنها يمكن أن تؤثر على البيئة األكاديمية في المدرسة .أصرح لطفلي باستخدام موارد الكمبيوتر في
Schools.
ال أصرح لطفلي باستخدام موارد الكمبيوتر في ....................................................................................................
 (Google Apps for Education).بما في ذلك تطبيقات جوجل للتعليم Boston Public Schools،
_____________التاريخ _________________________________________________________التوقيع

:يجب على الطالب توقيع البيان أدناه فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا

ً
امتيازا وليس ح ًقا .أدرك أن  Boston Public School،بصفتي طالبًا في
أدرك أن استخدام الشبكة المدرسية والبريد اإللكتروني هو
الوصول إلى معلوماتي في أي وقت BPS .وھي لیست خاصة .يحق لـ  BPSشبکة مدرستي وحسابات البرید اإللکتروني مملوکة لـ
يقررون ما هو السلوك غير المالئم إذا لم يتم تحديد هذا السلوك في هذه االتفاقية .سوف أستخدم التكنولوجيا  BPSأدرك أن المسؤولين في
بطريقة تمتثل لقوانين الواليات المتحدة وكومنولث ماساتشوستس .أدرك أنني يجب أن أبلغ شخصًا بال ًغا على الفور إذا واجهت موا ًدا تنتهك
.االستخدام المناسب
على نحو  BPSأدرك سیاسة االستخدام المقبول في الصفحة  4من ھذا الکتیب وسألتزم بھا .سوف أستخدم موارد تكنولوجيا المعلومات لـ
مثمر ومسؤول في األغراض المتعلقة بالمدرسة .لن أستخدم أي من موارد التكنولوجيا بطريقة من شأنها أن تعطل أنشطة المستخدمين
اآلخرين .أدرك أن عواقب أفعالي قد تشمل فقدان امتيازات التكنولوجيا و/أو أحد اإلجراءات التأديبية المدرسية كما هو منصوص عليه في
.مدونة السلوك و/أو المالحقة القضائية بموجب قانون الوالية والقانون االتحادي
_____________التاريخ ________________________________________)توقيع الطالب (عمر  5سنوات فأكثر

___ ___ ___ ___ ___

___ )اًفورعم ناك اذإ( بلاطلا فتاه مقر ______________________________________________بلاطلا مسا

بإجراء فحوصات معتمدة من قِبل الوالية .يتم فحص الطالب للطول والوزن ووضع الجسد )(BPSكجزء من السجل الصحي لكل طالب  ،تقوم مدارس بوسطن العامة
والرؤية والسمع بشكل دوري من الصف األول لرياض األطفال حتى الصف العاشر .اعتبارً ا من عام  ، 2017يجب على جميع المناطق التعليمية في ماساتشوستس
يسهل) .(SBIRTتضمين فحص وقائي لتعاطي المواد للطلبة في الصفوف السابع والتاسع .ويطلق على أداة الفحص بروتوكول الفرز والتدخل الموجز واإلحالة إلى العالج
إجراء محادثة فردية بين كل طالب وممرضة أو مستشار في المدرسة في محاولة لمنع أو على األقل تأخير بدء استخدام المواد الضارة  ،مثل  SBIRTبروتوكول سبيريت
الكحول أو الماريجوانا .يركز هذا البرنامج على تعزيز القرارات الصحية والتصدي للسلوكيات حول استخدام المواد بهدف تحسين الصحة والسالمة والنجاح في المدرسة.
.فحص طفلك .ضع دائرة حول جميع العروض التي ال تريد تنفيذها  BPSضع عالمة صح في المربع أدناه وقم بالتوقيع إذا كنت ال تريد لمدارس بوسطن العامة
) (SBIRTال أعطي اإلذن لمدارس بوسطن العامة لفحص طفلي بخصوص الطول والوزن ووضع الجسد والرؤية والسمع وتعاطي المواد الستخدامات



________________التاريخ __________________________________________________ _توقيع ولي األمر

معلومات طبية مهمة

أتفهم ما الذي ستفعله المدرسة إذا كان طفلي بحاجة إلى عالج طبي و  /أو دواء أثناء وجوده في المدرسة .أدرك أنه من المهم ج ًدا أن تتمكن المدرسة من الوصول إلي في
.حالة الطوارئ الطبية
إذا كانت الرعاية الطبية الطارئة ضرورية وال يمكننا الوصول إليك  ،فهل تسمح لموظفي المدرسة طلب العالج الطبي؟
ال 

نعم 

_____________أخرى

Medicaid 

HPHC  Mass Health 

Tufts 

: BCBS نوع موفر التأمين

رقم الوثيقة_________________________________________________________________________
 #أسم الطبيب ________________________ رقم الهاتف ______________________________________
المستشفى/المركز الصحي الذي تأخذ طفلك له في حاله مرضه :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العنوان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رقم الهاتف #ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هل يعاني طفلك من أي مشاكل صحية يجب أن تكون المدرسة على دراية بها؟ إذا كانت اإلجابة بنعم  ،يرجى ذكر ذلك أدناه.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.ال

إذا كانت اإلجابة نعم  ،يرجى ذكر ما يلي



نعم

هل يتناول طفلك دواء بشكل يومي؟

.يجب على جميع الطالب الذين يتناولون أي نوع من أنواع األدوية تقديم طلب طبيب وتوقيع ولي األمر  /الوصي على ممرضة المدرسة
اسم الدواء (األدوية) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقت (أوقات) اتخاذه :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحساسية :الغذاء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

األدوية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ألي نوع من األنشطة؟ـــــــــــــــــــــــــ شكل جزئيال
ال نعم: ال

يرتدي نظارات جميع األوقات نعم مشكلة الرؤية المعروفة؟

مساعدات السمع نعم مشكلة السمع المعروفة؟

:هل خضع الطفل لجراحة أو مرض أو إصابات في العام الماضي؟ إذا كان األمر كذلك  ،يرجى وصف
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

________________التاريخ __________________________________________________ _توقيع ولي األمر

.نشكرك على ملء هذا النموذج
.يرجى العودة إلى مدرسة طفلك بحلول يوم الجمعة  28سبتمبر 2018

.ألولياء األمور والطالب :يرجى إزالة هذا القسم من الكتاب والتوقيع عليه وإعادته إلى المدرسة  BPSميثاق

الفحص الطبي

) (The Code of Conductمدونة قواعد السلوك
القواعد المدرسية
لكل مدرسة مجموعة من القواعد
الخاصة تسمي “القواعد المدرسية” يجب
على الطالب اتباعها في حالة االنتهاكات
التي ال يمكن وقفها ،برغم أن مدونة
قواعد السلوك تنسخ قواعد المدرسة.
فعلى سبيل المثال ،قد يتوجب على
الطالب االصطفاف واالنصراف بهدوء
إلى حصتهم التالية في إحدى المدارس
اإلعدادية .وفي مدرسة أخرى ،قد يسمح
للطالب بالذهاب إلى الحصة التالية سيرً ا
.في مجموعات صغيرة
إذا قام أحد الطالب بخرق واحدة أو
أكثر من القواعد الخاصة بالمدرسة ،فقد
يخضع ذلك الطالب للتأديب المتدرج.
قد يخيّر ناظر المدرسة الطالب بين
توقيع تعهد بتغيير سلوكه ،أو االحتجاز
.المدرسي بعد انتهاء الدوام
تتولى لجنة مؤلفة من اإلداريين في
المدرسة ،ومعلميها ،وأولياء األمور
كتابة القواعد الخاصة بالمدرسة ،ويقوم
مجلس المدرسة االستشاري بمراجعة
هذه القواعد كل ربيع .يشارك الطالب
أيضًا في هذه اللجان في المدارس
اإلعدادية والثانوية .يجب أن تعلق قائمة
القواعد المدرسية في جميع الفصول
وأن يتم تسليمها لجميع الطالب في شهر
.سبتمبر من كل عام

يحتاج الطالب إلى بيئة آمنة ومنظمة للتعلم .ولضمان ذلك ،تلتزم مدارس بوسطن العامة باتباع مدونة قواعد
انظر الشريط الجانبي) .ويلتزم أولياء األمور والمدرسين باتباع القواعد الخاصة(  BPSالسلوك الخاصة بـ
بالمدرسة التي ينتمون إليها كما يساهمون في تطويرها .وسوف نورد ملخصًا لمدونة قواعد السلوك في
الصفحات التالية من هذا الدليل .من المفترض أن تتسلم نسخة من القواعد المدرسية الخاصة بالمدرسة التي
يذهب إليها طفلك مع هذا الدليل .وكالهما بالغ األهمية .يمكنك االطالع على مدونة قواعد السلوك عبر موقعنا.
.انظر “كيفية الوصول لمدونة قواعد السلوك” صفحة 11
 BPSمدونة قواعد السلوك الخاصة بـ
وتورد المدونة مجموعة القواعد  BPS.يجب على كل مدرسة االلتزام بمدونة قواعد السلوك الخاصة بـ
الواجب على الطالب اتباعها .إذا تعارضت القواعد الخاصة بالمدرسة مع مدونة قواعد السلوك ،يتم تطبيق
.قواعد المدونة
وتشدد مدونة قواعد السلوك لعام  2016على المناهج الوقائية واإليجابية ،والتي تتضمن مناهج توجيهية
وإصالحية للسلوك .لدى كل مدرسة نظام دعم متعدد الطبقات لرعاية االحتياجات االجتماعية والعاطفية
والسلوكية لكل طالب .يتلقى الطالب إرشادات لتطوير المهارات العاطفية واالجتماعية ،والتوقعات الواضحة
.من خالل عملية الدعم والتدخل اإليجابي لتقويم السلوك
تهدف خطط التفاعل والتوابع المتدرجة إلى معالجة سبب سوء السلوك ،وحل النزاع ،وتلبية احتياجات الطالب،
وبقاؤه في المدرسة .وتشدد رؤية المدونة المنقحة على اتباع المناهج الغير اقصائية قبل التفكير في اإلقصاء،
حين يمكن تطبيق ذلك .وبموجب مدونة قواعد السلوك ،يجب أن تتسم جميع االجراءات التأديبية المطبقة
.باالحترام ،واإلنصاف ،واالتساق ،وأن يتم حماية حق الطالب في الحصول على وقت إرشادي كلما أُتيح ذلك
يتم تطبيق القواعد الخاصة بالمدرسة ومدونة قواعد السلوك على سلوك الطالب داخل المدرسة أو خالل أي
من األنشطة التي تنظمها المدرسة وأثناء رحلة الذهاب والعودة من المدرسة (في الحافلة المدرسية ،أو محطة
).أو مشيًا على األقدام  “MBTA”،انتظار الحافلة ،أو أي من المواصالت العامة الخاصة بوالية ماساتشوستس
إذا كانت هناك أية أسئلة أو مخاوف حول مدونة السلوك  ،وعلى وجه التحديد  ،إزالة حاالت الطوارئ أو
إجراءات التقاضي السليمة أو الطعن بالتعليق  /الطرد  ،يرجى االتصال بمكتب مراقب العمليات على الرقم
617-635-9057.

التي تم حرمانه من استقالل الحافلة المدرسية فيها ،إال إذا كان قد تم توقيفه من
المدرسة .ال يمكن حرمان الطالب ،الذي يستقبل خدمة التوصيل من الباب إلى
الخاصة به ،من خدمة النقل لمدة تزيد ) (IEPالباب ضمن برنامج التعليم الفردي
 (Manifestationعن عشرة أيام إال بعد عقد اجتماع تحديد مظهر سلوكي
Determination Meeting).

فيقوتلا

التوقيف هو الحرمان من الحضور إلى المدرسة لعدد معين من األيام الدراسية.
بالنسبة للطلبة الذين يبلغ عمرهم  15عامًا أو أقل ،يمكن أن تصل مدة التوقيف
قصير المدى إلى ثالثة أيام دراسية على التوالي .بالنسبة للطلبة الذين يبلغ عمرهم
 16عامًا أو أكثر ،يمكن أن تصل مدة التوقيف إلى خمسة أيام دراسية متوالية.
.التوقيف طويل األجل هو التوقيف لمدة  10أيام متتالية أو تراكمية
عملية التوقيف واإلجراءات القانونية .يجب على مدير المدرسة أو ناظرها عقد
جلسة استماع داخل المدرسة يحضرها الطالب وولي األمر/الوصي قبل أن يتمكن
من إصدار قرار بتوقيف الطالب .يجب أن يتسلم ولي األمر/الوصي إخطارً ا كتابيًا
بموعد جلسة االستماع من المدرسة باللغة االنجليزية واللغة المستخدمة داخل
المنزل .خالل جلسة االستماعّ ،
يطلع مدير المدرسة أو ناظرها على األدلة ويقرر
إن كان يجب وقف الطالب أم ال .في حالة اعتراض الطالب أو ولي األمر/الوصي
على قرار التوقيف ،يمكن لهم التوجه إلى مسؤول االستماع بمكتب المشرف العام
.للطعن في القرار خالل  10أيام دراسة
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!ةسردملا اهرفوت يتلا تازايتمالا تّوفت ال

تتاح للطالب فرص المشاركة في العديد من المهام واألنشطة المدرسية ،مثل
الرحالت الميدانية ،واالحتفاالت ،والعروض ،وأعياد الفصول ،وحفالت
الرقص في نهاية العام الدراسي ،ومراسم التخرج ،باإلضافة للعديد من األنشطة
ً
امتيازا يجب أن يستحقه
واالمتيازات األخرى .المشاركة في هذه األنشطة يعد
الطالب ،وليس "ح ًقا ".وقد يفقد الطالب هذه االمتيازات إذا ما قام بانتهاك أحد
قوانين المدرسة ،أو مدونة قواعد السلوك ،أو االشتراك في أية أنشطة محظورة
خارج المدرسة .مدير المدرسة أو ناظرها لديهم سلطة حرمان الطالب من
.االشتراك في تلك المهام واألنشطة ،أو وضع حدود على مشاركته بها

لقنلا تامدخ نم نامرحلا

يحق لمدير المدرسة أو ناظرها حرمان الطالب من خدمات النقل الخاصة بالمدرسة
إذا قام بتعريض نفسه أو تعريض اآلخرين للخطر أثناء استقالل الحافلة المدرسية.
.سيتم ايقاف الطالب من مسار الحافلة الذي وقع فيها الحادث فقط
يمكن أن تصل مدة الحرمان إلى ثالثة أيام بدون جلسة استماع .ال يمكن حرمان
الطالب من استقالل الحافلة المدرسية لمدة أربعة أيام أو أكثر على التوالي ،أو ستة
أيام متفرقة خالل مدة محددة بدون عقد جلسة استماع ً
أول .وفي جميع الحاالت،
يجب على مدير المدرسة أو ناظرها إعالم ولى أمر الطالب قبل حرمانه من
ركوب الحافلة المدرسية .ويجب على الطالب الذهاب إلى المدرسة في األيام
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مدونة قواعد السلوك
وأ فيقوت ىلإ يدؤت نأ نكمي تاكاهتنالا
بلاطلا لصف
يمكن طرد الطالب لمدة تصل إلى عام دراسي واحد في حالة ارتكاب أحد أو
:بعض هذه الجرائم فقط
•.

حيازة أسلحة خطيرة ،بما فيها ،على سبيل المثال وليس الحصر،
المسدسات والسكاكين
حيازة مواد محظورة مثل الماريجوانا والكوكايين والهيروين (على سبيل •
)المثال وليس الحصر
•.
التعدي على أحد العاملين بالمدرسة
•.
االتهام بارتكاب جريمة أو اإلدانة
:يمكن توقيف الطالب الرتكابه أحد هذه االنتهاكات
•.
االعتداء الجنسي
االعتداء الجسدي على أي فرد والذي ينتج عنه أية إصابات بدنية ،إال إذا •
كان ضروريًا أو دفاعًا عن النفس
اإلضرار بالسالمة الجسدية ،أو العقلية/النفسية لشخص آخر عن طريق •.
استخدام القوة أو التهديد عن طريق أية وسيلة للتواصل ،بما في ذلك الوسائل
التكنولوجية .وهذا يتضمن أيضًا اإلنهاك ،والرسوم/الكتابات على الجدران
(.الجرافيتي) ،والتنمر واإلرهاب اإللكتروني
•.
حيازة سالح خطير يحظره القانون ،أو أداة ليس لها استخدام مقبول
•.
استخدام أية أداة بطريقة تشكل تهدي ًدا أو خطرً ا
إشعال ،أو محاولة إشعال حريق داخل المدرسة ،أو خالل أحد األنشطة •.
التي تنظمها المدرسة ،أو في أحد وسائل النقل التي توفرها المدرسة
•.
تخريب أو سرقة أحد ممتلكات المدرسة الخاصة أو أحد منشآتها
التهديد بالتفجير أو اإلنذار الكاذب بالحريق (عن طريق اإلبالغ أو ضرب •
)جرس اإلنذار
•.
التعدي على الحقوق المدنية لآلخرين
•.
التحرش الجنسي بشخص آخر
•.
استخدام ألفاظ بذيئة أو إهانات عنصرية أو عرقية
•.
خرق قواعد االستخدام المقبول للبريد اإللكتروني وشبكة االنترنت
•.
عرقلة أو تعطيل النشاطات داخل الفصل أو المدرسة ،بما في ذلك
االستخدام الغير مسموح به للهاتف المحمول
•.
التواجد في منطقة من المدرسة يحظر على الطالب التواجد فيها
•.
رفض التعريف بنفسه/ها
•.
التالعب بالسجالت المدرسية
•.
مغادرة المدرسة بدون اذن او تفويت الحصص بشكل مفرط
 (BPSعدم الحضور أو االنتظام في الحضور في مركز ساكسيد بوسطن •
بدون عذر مقبول ،أو انتهاك الفقرة )Succeed Boston Center
.السابعة من مدونة قواعد السلوك اثناء الحضور في المركز
في ظروف محددة ،قد يتم فصل أو توقيف الطالب بسبب سلوك غير متعلق
بالمدرسة أو أنشطتها ،مثل اتهام الطالب أو إدانته بارتكاب جريمة واتخاذ
مدير أو ناظر المدرسة قرارً ا بأن وجوده سوف يسبب أي اضطراب في
.المدرسة
ملحوظة :القائمة الواردة أعاله تحد ً
دليل إرشاديًا فقط .يرجى الرجوع
 (Code of Conduct,إلى الفقرة السابعة من مدونة قواعد السلوك
.لالطالع على القائمة الكاملة لالنتهاكات والعقوبات )Section 7
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في بعض الحاالت ،قد يتم توقيف الطالب قبل عقد جلسة االستماع .هذا التوقيف
الطارئ يمكن تطبيقه فقط في حالة اتهام الطالب بارتكاب إساءة توجب الفصل من
المدرسة وحيث يشكل وجود الطالب في المدرسة خطرً ا على األفراد داخل المدرسة
أو على منشآتها ،أو يتسبب في تعطيل العملية التعليمية ،ويمتد التوقيف حتى نهاية
اليوم الدراسي فقط .يجب أن يحاول مدير المدرسة أو ناظرها إخطار ولي أمر الطالب
.قبل صرفه من المدرسة كإجراء طارئ .ويجب عقد جلسة استماع في تاريخ الحق

لصفلا

الفصل هو وقف الطالب عن الذهاب إلى المدرسة والمشاركة في األنشطة داخل
فصولها أو األنشطة التي تنظمها المدرسة لمدة تزيد عن تسعين يومًا ،أو لمدة غير
محددة ،أو بصورة نهائية .قد يتم فصل الطالب من المدرسة بسبب حيازته سالحً ا
خطيرً ا ،أو موا ًدا محظور ًة ،أو التعدي على أحد أفراد هيئة التدريس ،أو اتهامه
.بارتكاب جريمة ،أو إدانته

ةوطخب ةوطخ ،لصفلا تاءارجإ

في بعض الحاالت ،حين يرتكب أحد الطالب جريمة أو إساءة توجب
الفصل ،يمكن لناظر المدرسة أو مديرها إصدار أمر طارئ بتوقيفه ألسباب تتعلق
.بالسالمة



ثم في معظم الحاالت ،يقوم مدير المدرسة/الناظر أو مسؤول آخر بعقد
جلسة استماع للتوقيف ثم يتم توقيف الطالب .هدف التوقيف هو منع الطالب من
الحضور إلى المدرسة ريثما يرتب المدير/الناظر لجلسة استماع لتقرير إن كان سيتم
فصله .ولهذا فإنه ال يلزم عقد جلسة التوقيف إذا كان الطالب ال يذهب إلى المدرسة
.بالفعل سواء كان ذلك ألسباب قانونية أو طبية



خالل مدة التوقيف ،يبدأ مدير/ناظر المدرسة في إجراءات عقد جلسة
استماع رسمية لفصل الطالب .كما يقوم بتحديد موعد لتحويل الطالب إلى مركز
BPS BPS Counseling and Interventionالمشورة والتدخل التابع ل
يجب أن يتسلم ولي أمر الطالب إخطارً ا كتابيًا بموعد جلسة االستماعCenter) ). ،
مكتوب باللغة المستخدمة في المنزل .يمكن لولي األمر طلب تأجيل الجلسة إذا كان
.غير قادر على حضورها



يقوم مدير أو ناظر المدرسة باالستماع إلى الشهود واالطالع على األدلة
خالل جلسة االستماع المتعلقة بفصل الطالب .يسمح لولي األمر بإحضار محام إلى
جلسة االستماع .إذا لزم األمر ،تلتزم المدرسة بإحضار مترجم فوري ألولياء األمور
الذين ال يتحدثون اإلنجليزية أثناء جلسة االستماع .يجب أن تقوم المدرسة بتسجيل
.الجلسة وأن يكون هذا التسجيل متاحً ا للطالب أو ولي أمره عند الطلب




بعد جلسة االستماع ،يقوم مدير المدرسة أو ناظرها برفع توصية خطية
إلى مسؤول العمليات المختص لمراجعة اإلجراءات القانونية .إذا قرر مدير المدرسة
أو ناظرها فصل الطالب من المدرسة ،يجب إرسال إخطار كتابي إلى ولي أمر
.الطالب
الطعن في قرار التوقيف أو الفصل .في حالة اعتراض الطالب وولي أمره على قرار
الفصل ،يمكن لهم التوجه إلى المشرف العام أو أحد ممثليه للطعن في القرار خالل
 10.أيام دراسية
خالل فترة الفصل وبعدها .خالل فترة التوقيف طويل األجل أو الفصل ،تقوم هيئة
بإلحاق الطالب ببرنامج بديل للمدرسة اإلعدادية أو الثانوية ،أو بمدرسة ابتدائية BPS
أخرى .حين تنتهي مدة فصل الطالب ،يتوجب على ولي أمر الطالب (أو الطالب نفسه
وإعادة  BPSإذا كان عمره  18عامًا أو أكثر) التوجه إلى مركز الترحيب الخاص بـ
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الذي تستلمه عند تسجيل طفلك في برنامج برنامج التعليم )(Parents Rights
 (Individualized Education Program) (IEP).الفردي
ال يمكن توقيف أي طالب من ذوي اإلعاقات لمدة تزيد عن  10أيام مدرسية
تراكمية خالل العام الدراسي إال وف ًقا لما ينص عليه القانون الفيدرالي واللوائح
التنظيمية .وهذا يتضمن عقد اجتماع لتقرير ما إذا كانت إعاقة الطالب هي السبب
.في سلوكه أم ال

ةدعاسملا رومألا ءايلوأل نكمي فيك

يمكنك كولي أمر مساعدة طفلك على االمتثال للقواعد والحفاظ على األمان في
:المدرسة عن طريق

تحمل جزء من المسؤولية عن سلوك طفلك في المدرسة ،أو األنشطة التي
تنظمها المدرسة ،أو خالل رحلة الذهاب أو العودة من المدرسة

•.

إعداد طفلك لتحمل مسؤولية الذهاب إلى المدرسة وسلوكه فيها

•.

زرع أفكار ومواقف إيجابية داخل الطفل تجاه نفسه ،واآلخرين ،والمدرسة،
والمجتمع

•.

التواصل مع العاملين في المدرسة بخصوص طفلك

•.

حضور االجتماعات الفردية والجماعية الرسمية

•.

إدراك أن العاملين بالمدرسة لديهم الحق في تطبيق سياسات لجنة مدارس
) (Boston School Committeeبوسطن

•.

التصرف بشكل حضاري وغير معرقل عند زيارة المدرسة

•.

التأكد من عدم حيازة طفلك ألي شيء غير الئق أو غير مناسب للمدرسة أثناء •.
.تواجده فيها

 (Code ofكولسلا دعاوق ةنودمل لوصولا ةيفيك
)Conduct
 BPS: bostonpublicschools.org.قم بزيارة موقع
 "Code ofالطالب واألسر) ،ثم( " "Students and Familiesاختر
"Conduct.
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والذي يقع بمنطقة  (Succeed Boston)،يخدم مركز ساكسيد بوسطن
الطلبة الذين قاموا بانتهاك مدونة قواعد السلوك .وبينما يُنصح Roslindale،
دائما باتباع اإلجراءات التدرجية ،يؤدي االنتهاك المتكرر لقواعد المدونة إلى
يقدم هذا القسم  (Succeed Boston).تحويل الطالب لمركز ساكسيد بوسطن
خدمات المشورة لألفراد والمجموعات ،ويساعد الطالب على التقدم األكاديمي
والحفاظ عليه ،ويساعد الطالب على تطوير مهاراتهم االجتماعية-العاطفية
ومهاراتهم في اتخاذ القرارات ،والتي يحتاجونها لتقييم المخاطر ،والتفكير في
العواقب المحتملة ،وتحسين عملية صنع القرار .يلتحق الطالب بمركز ساكسيد
لمدة  5إلى  10أيام .قد يواجه الطلبة الذين ال ) (Succeed Bostonبوسطن
.يلتزمون بالحضور إلى المركز عواقب تأديبية أشد

وباإلضافة إلى منتهكي مدونة قواعد السلوك ،يوفر مركز ساكسيد بوسطن
الرعاية الطبية للطلبة المشتبه في كونهم تحت تأثير )(Succeed Boston
المواد المخدرة أو الكحولية .برنامج تعاطي المخدرات هو برنامج اختياري ويمكن
االلتحاق به عن طريق ممرضة المدرسة أو مديرها .انظر الفقرة  14من المدونة
.لمزيد من المعلومات
في أيام السبت  ،يتوفر برنامجان  ،برنامج تحسس أحداث الشباب  ،شراكة مع
إدارة وعمليات مكافحة حرائق بوسطن  ،وبرنامج الحقوق المدنية  ،شراكة مع
.مكتب حقوق الملكية
برنامج تحسس النار  ،للطالب الذين شاركوا في وضع النار  ،هو بديل تعليمي
وسريري معتمد من المحكمة للتهم الجنائية .يوفر البرنامج للطالب معلومات لفهم
قضايا السالمة وتأثير وضع النار .تساعد التقييمات والزيارات المنزلية على إعالم
.الحاجة إلى المزيد من التدخالت السريرية خارج البرنامج





يدسجلا باقعلا


 BPSلطلب نسخة مطبوعة ،تواصل مع أي مركز ترحيب تابع لـ
 (Superintendent’s Office) (617صفحة  )5أو مكتب المشرف العام( superintendent@bostonpublicschools.org).أو 635-9050
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) (Succeed Bostonمركز ساكسيد بوسطن
كان ُيعرف سابقا ً باسم مركز االستشارات والتدخل

برنامج يوم السبت الحقوق المدنية هو برنامج يوم واحد بديل لبرنامج تعليق
للطالب الذين شاركوا في حوادث مستندة إلى التحيز في المدرسة .من خالل
التدريس الجماعي والمناهج الفردية المستهدفة  ،واالستشارة والتأمل  ،يتعلم
الطالب حول تاريخ الحقوق المدنية  ،وتأثير خطاب الكراهية  ،والضرر الذي
.يلحقه باآلخرين

وتحميل نسخة  bostonstudentrights.orgقم بزيارة موقع
الهاتف المحمول .هذه النسخة الموجزة والمبسطة من مدونة قواعد السلوك
والتي قامت مجموعة من الطالب بتطويرها ،تحتوي (Code of Conduct)،
أيضًا على معلومات بخصوص حقوق الطالب ومسؤولياتهم وموارد المساعدة
.القانونية

متوفرة باللغات اإلنجليزية (Code of Conduct) ،مدونة قواعد السلوك
والعربية ،والكريولية ،والصينية ،والفرنسية ،والكريولية (هايتي) ،والصومالية،
.واإلسبانية ،والفيتنامية

لن يتم إعادة قيد الطالب بالمدرسة التي كان تم فصله منها إال إذا BPS.تسجيله ب
.كان مدير المدرسة أو ناظرها قد أوصى بذلك وقت إصدار قرار الفصل

ال يحق ألي من العاملين بالمدرسة معاقبة الطالب عن طريق الضرب أو الدفع
أو استخدام القوة البدنية بأي شكل بموجب قانون الوالية وسياسة لجنة المدارس
يمكن للعاملين في المدرسة استخدام القوة البدنية بقدر (School Committee).
معقول في حالة ( )1التدخل غیر البدني سیکون غیر فعال أو لم يكن ً
فعال ،و/أو
( )2اعتقدوا أن تصرفات الطالب قد تؤدي إلی إصابة بدنية للطالب أو ألشخاص
آخرین .يجب أن يتم توثيق أي استخدام لوسائل الكبح وإحالة األمر إلى مدير/ناظر
المدرسة (خالل  24ساعة) .يحال أي موظف يقوم باستخدام العنف الغير مبرر
.إلى العقاب التأديبي
ةصاخلا تاجايتحالا يوذ نم بالطلا
تنطبق قواعد السلوك على جميع الطالب .وهناك إجراءات محددة لعمليات
كبح وتأديب الطلبة من ذوي اإلعاقات .يمكنك االطالع على هذه اإلجراءات
اإلجراءات مفصلة بالكامل في دورية المشرف العام  BPS.عبر موقع
ويمكن تحميلها وطباعتها(Superintendent’s Circular - SPE-15). .
كما يمكنك الحصول على نسخة من هذه الوثيقة عند الطلب في مدرسة طفلك إن
كنت تفضل ذلك .كما يتم توضيح هذه اإلجراءات في كتيب حقوق أولياء األمور
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دليل الخدمات لألسر
 BPSمراكز ترحيب ) Boston Public Schools (BPSمكاتب
Roxbury
617-635-9010
Bolling Municipal Building
2300 Washington St., 2nd
Fl.

Dorchester
617-635-8015
Campbell Resource Center
1216 Dorchester Ave.

East Boston 
617-635-9597
Mario Umana Academy
312 Border St.
مركز األقمار الصناعية/ساعات 

Roslindale
617-635-8040
Jennie Barron Building
515 Hyde Park Ave.

:محدودة .اتصل أو قم بزيارة موقعنا  2019-2018ساعات الخدمة
:السنة الدراسية
:االثنين والثالثاء والخميس والجمعة
*صباحً ا -5مسا ًء األربعاء ظهرً ا  -7مسا ًء 8:30
:يوليو 2019
 Roxbury Welcome Centerفقط مركز
مفتوح .من االثنين إلى الخميس  ،مغلق أيام الجمعة  ،في الساعات
 ،المذكورة أعاله  .قم بزيارة موقعنا علي االنترنت لمزيد من التفاصيل
bostonpublicschools.org/welcomecenters
:مغلق
العطالت الفيدرالية ،وعطالت الوالية والمدينة
 (East Bostonال تنطبق هذه الساعات على مركز شرق بوسطن
center).

رمنتلا عنمو ةنمآ ةقطنمل نخاسلا طخلا
)مكالمة أو رسالة( 617-592-2378

للطالب وأولياء األمور/األوصياء لإلبالغ عن التنمر في المدرسة،
،وخارج المدرسة ،وعلى شبكة اإلنترنت
ومن خالل األجهزة اإللكترونية؛ وللطالب أو أولياء األمور  /أولياء
األمور لإلبالغ عن مخاوف السالمة في المدرسة أو خارجها .يعمل بها
مستشارون مدربون على مدار الساعة  7أيام في األسبوع.خط إرشاد
  617-635-9609اإلقامة
أترك نصائح مجهولة حول الطالب الذين يحضرون
.وال يقيمون في مدينة بوسطن Boston Public Schools
خدمات إضافية
| )........... cityofboston.govخدمات المدينة ( 9صباحً ا -5مسا ًء
617-635-4000

Boston:

.................................................... 311خط المحافظ  24ساعة
 (BCYF)................ 617-635-4920مراكز بوسطن للشباب واألسر
........................................ 800-847-0710خط المحافظ للصحة
)..... 617-635-2980مكتب المحافظ لسكان بوسطن الجدد (متعدد اللغات
........................................ 617-635-2240خط المحافظ للشباب
قسم التعليم االبتدائي و
 (DESE).............. www.doe.mass.edu | 781-338-3300التعليم الثانوي
.................................. 781-338-3227معلومات عن المدارس المستقلة

www.BostonPublicSchools.org

. ............................................ 617-635-9000الرقم الرئيسي

.................... 617-635-9300تعليم الكبار والمدرسة الثانوية المسائية
 (BSAC)......... 617-635-9660المجلس االستشاري للطالب بوسطن
)..................االتصاالت (وسائط اإلعالم ،والموقع الشبكي والمطبوعات
617-635-9265
........................................ 617-635-8030الخدمات االستشارية
.......................... 617-635-6816العد التنازلي نحو رياض األطفال
)................................ 617-635-9450البيانات والمساءلة (اختبار
........................................ 617-635-9701تعليم األطفال المبكر
)......................... 617-635-8035الخيارات التعليمية (التعليم البديل
.................................... 617-635-8030تصاريح العمل ،الطالب
)......................... 617-635-7750المشاركة (دعم المدرسة واألسرة
).............................. 617-635-9660المشاركة (المكتب المركزي
..................................... 617-635-9435متعلمو اللغة اإلنجليزية
...................بالمقاطعة ) (ELLاللجنة االستشارية لمتعلمي اإلنجليزية
617-635-9435
).............. 617-635-9516تخطيط ودعم التسجيل (التعيينات المدرسية
)................. 617-635-9650المساواة (قضايا التمييز والحقوق المدنية
 (AWC)......... 617-635-9512مدارس االمتحانات وفئة العمل المتقدم
.................................... 617-635-9300مركز محو أمية األسرة
..................................... 617-635-9144خدمات الغذاء والتغذية
.............................................. 617-635-8030خدمات التوجيه
............................................. 617-635-6643الصحة والعافية
)........... 617-635-1577جلسات االستماع وااللتماس (القضايا التأديبية
....................................... 617-635-8079دعم المدرسة الثانوية
..................................... 617-635-8037الطالب الذين بال مأوى
)....................... 617-635-9600الموارد البشرية (شؤون الموظفين
 (OIIT).................... 617-635-9199تكنولوجيا التعليم والمعلومات
............................................. 617-635-6788الخدمات الطبية
مركز تقييم وإرشاد القادمين الجدد
)............................................... 617-635-1565اختبار اللغة(
................................................. 617-635-9054أمين المظالم
 (Parent University)......... 617-635-7750جامعة أولياء األمور
...................................... 617-635-2273مركز إعادة المشاركة
............................................. 617-635-8000خدمات السالمة
............................................... 617-635-9014لجنة المدرسة
......................... 617-635-8599التعليم الخاص والخدمات الطالبية
....... 617-297-7335المجلس االستشاري ألولياء األمور للتعليم الخاص
............................................. 617-635-9507سجالت الطالب
............................................ 617-635-9336المدرسة الصيفية
.............................................. 617-635-9050مكتب المشرف
...................................... 617-635-7750مركز التدريب  Iالباب
......................................................... 617-635-9520النقل
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 Report Card Scheduleجدول بطاقة التقرير
.من روض األطفال إلى الصف الخامس 5
دورة الخريف

دورة الربيع

دورة الشتاء

)الصف األول  -الخامس  5 - 1فقط( )روض األطفال  -الصف الخامس (5

) روض األطفال  -الصف الخامس(5

المصطلح

سبتمبر/أيلول  2018إلي 6
نوفمبر/تشرين ثاني 30 2018

ديسمبر/كانون أول  2018إلي 3
مارس/أذار 15 2019

مارس /أذار  2018إلي18
يونيو/حزيران 18 2019

توزيع بطاقات التقرير

األسبوع من  10ديسمبر/كانون أول

األسبوع من  25مارس/أذار

يونيو/حزيران األسبوع من 17

.تشمل روض األطفال إىل الصف الخامس يف املدارس التي يتواجد بها روض األطفال إىل الصف الثامن
:استثناءات
.ال يحصل تالميذ روض األطفال على بطاقة تقرير فترة الخريف
على ثالثة شروط خاصة  Young Achievers Math & Scienceو  Kingو  Curleyو BTUتتفوق مدارس
.بالصفوف 1-8

الصفوف  6إىل 12
املرحلة األوىل

املرحلة الثانية

املرحلة الثالثة

املرحلة الرابعة
الصفوف  6إىل 11

املرحلة الرابعة
الصف 12

بطائق التقرير

سبتمبر/أيلول 6 2018
إلي
نوفمبر/تشرين ثاني 9
2018

نوفمبر/تشرين ثاني 13
 2018إلي
فبراير/شباط 1 2019

فبراير/شباط 4 2019
إلي
إبريل/نيسان 12 2019

إبريل/نيسان 22
2019
إلي
يونية/حزيران 18

إبريل/نيسان 22 2019
إلي
يونية/حزيران 4

تقارير مرحلية

أكتوبر/تشرين أول 10

ديسمبر/كانون أول 19

مارس/أذار 13

توزيع بطاقات
التقرير

نوفمبر/تشرين ثاني 15

فبراير/شباط 7

أبريل/أذار 25

مايو/أيار  21
أخر يوم في المدرسة

أخر يوم في المدرسة

 BTU,تشمل الصفوف من  6إلى  8في المدارس التي يتواجد بها روض األطفال حتى الصف الثامن باستثناء
Curley, King,Young Achievers
:س ِتناءات
.ثانوية إكليستون الكبرى -النتائج تكون حسب ثالث دورات
.سيتم تعديل فترة الوسم األخيرة في ربيع  2019بعد أن يتم تحديد اليوم األخير من المدرسة 



•
•
E. BOSTON

Bradley
Guild

CHARLESTOWN

•• •

Edwards
MS

Charlestown HS

•

•

••
• •

Boston Green
Academy

Winship

Edison
K-8

••

•

Jackson/Mann K-8
Horace Mann K-12

Snowden
HS

•

McKinley
MS

Brighton HS

Baldwin ELPA

•

Kennedy
HCA (11-12)

•

Quincy
Upper
(6-12)

•• •

BATA

Quincy Lower (K1-5)

Hurley K-8
Madison
Park HS

Tobin
K-8

Timilty
MS

Fenway HS

West Zone ELC
Henningan K-8

O'Bryant
7-12
BDEA

Hale

Mendell

Blackstone

Condon K-8

Orchard
Gardens K-8

Latin
Acad.
7-12

Higginson
(K1-2)

Perkins

Kilmer
Upper
(4-8)

•

Russell

Winthrop

•

Lyndon K-8

Mozart

W. ROXBURY

Irving MS

Bates

•

Kilmer
Lower
(K1-3)

•

S. Greenwood
K-8

Holmes

Lee K-8

TechBoston

Philbrick

Sumner

Beethoven (K1-2)

•

Haley
K-8

Young
Achievers
K-8

Conley

Mattahunt
(K1-2)

Another
Course to
College

P.A.
Shaw
(K1-3)

Perry
K-8

Excel HS

Clap

Dudley St
NCS

Haynes EEC
Ellis Trotter
Greater
Egleston HS Hernández K-8
King K-8
K-8
Frederick MS
Muñiz Academy
Community
Academy
UP Holland
Mission Hill K-8
Burke HS
English
Manning
UP Academy
HS
of Dorchester

BTU Pilot
School K-8

Tynan

UP Academy
Boston

Dearborn
Acad.
Mason

HigginsonLewis (3-8)

JF Kennedy

Curley K-8

McKinley S. End
Acad & K-5

Carter
Center

FENWAY-KENMORE

Kennedy HCA (9-10)

•

Adams

Eliot K-8
(K1-2)

•
• •
• • S.•END S. BOSTON
•
•
• • ••
• • • •
•
• •
•
•
•
• • •
•
•
•
•
•
•• • ••
• N. DORCHESTER••
•• •
JAMAICA
•
•
•
PLAIN
••
•
• • •
• •
•
ROXBURY
• •
•
•
•
•
•
•
ROSLINDALE
MATTAPAN
••
•
• • •
S. DORCHESTER
•
• • • •
•
•
•
•
•
•
•
LEGEND
•
••
EEC / ELC
Elementary School
•
K-8 School
• HYDE PARK
McKinley
Prep HS

Boston Latin School 7-12

W. Roxbury Academy
Urban Science Academy

East Boston EEC

McKay K-8

ALLSTON - BRIGHTON

Lyon
(9-12)
Lyon (K-8)

PJ Kennedy

Otis

Alighieri
Montessori

••

Gardner K-8

East Boston HS

O'Donnell

WarrenPrescott K-8 HarvardKent

Eliot K-8
(3-8)

•
•• •
•
••
•

Umana
Academy

McCormack MS
Dever

Everett

Mather

CASH

Boston Arts Academy

Henderson
Lower
Murphy
(K0-1)
K-8

Lee Acad.
(K1 -3)

Kenny

Newcomers
Acad. / BIHS

Mildred
Ave K-8

Henderson
Upper (2-12)

Taylor

Ellison /
Parks ELC

Chittick
BCLA
New Mission HS

Ohrenberger (3-8)

Grew

Channing

Roosevelt
Upper (2-8)

•

Roosevelt
Lower (K1-1)

•

K-12 School

Grades 6/7 - 12
Middle School
High School
Special Population

