
:للحصول على أحدث الساعات الدراسية، قم بزيارة
www.bostonpublicschools.org/belltimes

 مركز الوافدين الجدد :NACC ناسك
  و مركز التقييم

Boston Public Schools

 أجتمع مع أخصائي التسجيل اللذين سوف
 يقوموا بمراجعة وثائق اإلقامة وجميع الوثائق

 األخرى المطلوبة للتسجيل في مدارس بوسطن
 العامة؛ وبمجرد استعراضها، فإن األخصائيين

.سوف يبدؤوا عملية التسجيل

 يسافر طلبك إلى أخصائي تعيين حيث يكون لديه مراجعة
 نهائية. ثم يتم تعيين لطفلك مقعدا في المدرسة. بمجرد
 تعيينه، إذا كان طفلك مؤهال للحافلة، يتم تسجيل النقل

.تلقائيا وسيتم إرسال إشعار التكليف بالبريد إلى منزلك

 )إذا كان لطفلك خطة تعليمية فردية )إيب
(IEP(،  سوف يسافر طلبك إلى إدارة التربية 

 الخاصة. هناك، سيقوم الموظفون المدربون
 بمراجعة برنامج التعليم الفردي الخاص بطفلك
 وتحديد المدرسة يمكن أن تلبي احتياجات طفلك

.على أفضل وجه

 سيقوم الطالب، يرافقه الوالد )الوالدين)،
 تأخذ تقييم اللغة في التاريخ والوقت

 المقرر. بعد ذلك، فإن الممتحن سيجعل
 توصيات للمدرسة على أساس مستوى

.إتقان الطالب

طريق إلى التسجيل

دليل االختيار التسجيل
 طبعة السنة الدراسية 2021-2022

 .مورد لألسر الواردة والحالية بمدارس بوسطن العامة التي تسعى إلى مدرسة جديدة أو برنامج أو التنسيب

 مركز ترحيب
 مدارس بوسطن

العامة

أخصائي
التعيين 

التربية الخاص

Arabic

البداية
النهاية
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المقدمة

 تقدم مدارس بوسطن العامة برامج أكاديمية واجتماعية -عاطفية وثقافية والمنهجية تلبي
 االحتياجات المتنوعة لجميع األسر في جميع أنحاء المدينة. تسعى مدارسنا جاهدة إلى تطوير

 المعرفة والمهارات والشخصية لدى كل متعلم من مرحلة ما قبل الروضة حتى المرحلة الثانوية
.للتميز في المرحلة الجامعية والحياة الوظيفية والحياة بشكل عام

:تقدم مدارس بوسطن العامة ما يلي

 ”K1“ بدوام كامل لجميع األطفال بعمر 5 سنوات، وأكثر من 3000 مقعد  ”K2“ صف ●
 لألطفال البالغين من العمر 3 سنوات؛ ”K0“ لألطفال بعمر 4 سنوات، وعدد محدود من برامج

مع برامج تتراوح من الجداول التقليدية إلى مدارس اليوم الدراسي الممدد، وبرنامج مونتيسوري؛

 K-8 و K-6 مدارس بصفوف ذات تشكيالت مختلفة بما في ذلك عدد من برامج ●
والصفوف من 7 حتى 12؛

 مجموعة من نماذج المدارس، بما في ذلك المدارس التقليدية واالبداعية والريادية ●
.والمدارس المستقلة داخل المنطقة

 مدارس تقدم برامج للطالب الموهوبين والمتفوقين ومتعلمي اللغة اإلنجليزية والطالب ●
.ذوي اإلعاقة

 عندما تقوم باستطالع التنوع الذي نقدمه، يرجى االتصال بمدارسنا والتحدث إلى مديرينا
 والمعلمين والطالب وأولياء األمور. نحن نعلم أنك ستجد أفضل الخيارات ألسرتك في مدارس

!بوسطن العامة

 واضطراب نهاية العام الدراسي السابق، لم يتم تحديث  COVID-19 يرجى مالحظة أنه بسبب
 العديد من المقاييس التي نتحدث عنها في هذه النشرة، ال من جانب المنطقة وال الوالية. نتيجة

 ومستويات ،State Accountability Ratings لذلك، فإن معايير تقييمات مساءلة الوالية
 ونتائج نظام ، School Quality Framework (SQF( Tiers إطار جودة المدرسة
 ومقاييس ،Graduation Data وبيانات التخرج ، MCASماساتشوستس الشامل للتقييم

.النجاح في الكلية تعطي جميًعا معلومات تعود لخريف 2019 أو ما قبله

31
مارس

28
مايو

 مهمة اإلخطارات

5
 يناير

 الطالب في
 جميع الدرجات

.األخرى 8
فبراير

بداية األولوية
التسجيل

29
يناير

5
إبريل

نهاية األولوية
التسجيل

 الطالب
 الذين يدخلون
 ،K0 الصفوف

K1، 6، 7، 9 أو.

مهمة  تواريخ 
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...ماذا يوجد في الداخل
اكتشف

  مدارس بوسطن العامة
2021-2022

نشرة لمدارس العامة في بوسطن

البلدي Bolling مبنى
2300 Washington St., Roxbury, MA 02119  

617-635-9000

Brenda Cassellius 
المشرف

  لجنة المدرسة
لمدينة بوسطن

Alexandra Oliver-Dávila، رئيس     
Michael O’Neill، نائب الرئيس 

Dr. Hardin Coleman 
Dr. Lorna Rivera 
Jeri Robinson 

Quoc Tran

 Discover ُيقصد من إكتشف مدراس بوسطن العامة
BPS ا بسياسات وبرامج مدارس  أن تعطي تعريًفا عاّمً
 بوسطن العامة. إنها ليست دليل  سياسًة شامالً. قد تكون
  بعض المعلومات الواردة في هذه الصفحات تغيرت بعد
 نشرها. لمزيد من المعلومات، اتصل أو قم بزيارة أي

 مركز استقبال تابع لمدارس بوسط العامة، وهي مدرجة في
.الصفحة 2

من إنتاج مدارس بوسطن العامة مكتب االتصاالت 

نوفمبر 2020
 مدارس بوسطن العامة ال تميز على أساس العرق أو اللون
 أو العمر أو اإلعاقة أو الجنس / النوع أو هوية النوع أو

 المعتقدات الدينية أو األصل القومي أو النسب أو االنتقام أو
 التوجه الجنسي أو الوراثة أو الوضع العسكري وال تتسامح
 مع أي شكل من أشكال الترهيب أو التهديد أو اإلكراه و /

.أو التحرش

  عرض هذا المنشور على اإلنترنت في
www.bostonpublicschools.org/register

ENGLISH: Discover Boston Public Schools is available in 
English, Arabic, Cabo Verdean creole, Chinese, French, 
Haitian creole, Portuguese, Somali, Spanish, and 
Vietnamese. For a copy, or for assistance, please call or visit 
any Welcome Center, listed on page 2.

ARABIC: اكتشف مدارس بوسطن العامة متاحة باللغة اإلنجليزية 
 والعربية والكريولية الرأس األخضر والصينية والفرنسية

 والكريولية الهايتية والبرتغالية والصومالية واإلسبانية والفيتنامية.
 للحصول على نسخة، أو للمساعدة، يرجى االتصال أو زيارة أي

   .مركز الترحيب، المدرجة في الصفحة 2

Cabo Verdean: Diskubri Skolas Públiku di Boston sta 
dispunivel na Inglês, kriolu di Kabu Verdi, Xinês, Kriolu di 
Aiti, Portugês, Sumalianu, y Vietnamita. Pa obte un kópia 
o asistensia, pur favor telefona o vizita kualker Sentru di 
Boas-Vindas ki sta na pájina 2.
CHINESE: 波士頓公立學校探索有英文、 
佛德角土語、中文、海地土語、葡萄 
牙文、索馬里文、西班牙文及越南文 
版本，索取或求助，請電或到訪列在第  
2 頁的歡迎中心。

FRENCH: Découvrez Boston Public Schools est disponible 
en anglasi, arabe, créole capverdien, chinois, francais, 
créole haïtien, portugais, somali, espagnol et vietnamien. 
Pour obtenir une copie, ou de l’aide, s’il vous plaît appeler 
ou visiter un centre d’accueil, figurant à la page 2.

HAITIAN CREOLE: Dekouvri Lekòl Piblik Boston yo ekri an 
Angle, an Kreyòl Kapvèdyen, an Chinwa, an Krèyol Ayisyen, 
an Pòtigè, an Somalyen, an Panyòl ak an Vyetnamyen. Si 
ou bezwen yon kopi, osnon pou tout lòt kesyon, telefone 
oswa ale nan nenpòt Biwo Sant Dakèy yo, w ap jwenn yon 
lis nan paj 2. 

PORTUGUESE: Descubra as Escolas Públicas de Boston 
está disponível em inglês, caboverdeano, chinês, haitiano, 
português, somali, espanhol e vietnamita. Para uma cópia 
ou para assistência, por favor telefone ou visite qualquer 
Centro de Bem Vindos, listado na página 2.

SOMALI: Qoraalada barashada Dugsiyada Dadweynaha 
Boston waxa la helayaa iyagoo ku qoran Ingiriisi, Keb-
feerde koroyoole, Shiine, Hayshiyan koroyoole, Boortaqiis, 
Soomaali, Isbaanish, iyo Fiyatnaamiis. Nuqul qoraalkaas 
ah iyo wixii kaalmo ah, wac ama soo booqo mid ka mid ah 
Xarumaha Soo-dhaweynta Waalidka ee ku qoran bogga 2.

SPANISH: Descubra las Escuelas Públicas de Boston está 
disponible en inglés, caboverdiano criollo, chino, haitiano 
criollo, portugués, somalí, español y vietnamita. Para 
obtener una copia en cualquiera de estos idiomas o para 
más información, por favor llame o visite cualquier Centro 
de Bienvenida que se encuentran enumerados en la 
página 2.

VIETNAMESE: Tập Khám Phá Trường Công Lập Boston được 
ấn hành bằng Anh Ngữ, Cabo Verdean creole, Trung Hoa, 
Haitian creole, Bồ Đào Nha, Somali, Tây Ban Nha, và tiếng 
Việt Nam.  Nếu quý vị muốn có tập này, hoặc cần sự giúp 
đỡ, vui lòng gọi điện thoại hoặc đến bất kỳ Trung Tâm Chào 
Đón nào, được liệt kê ở trang 2.

الغالف ..........................................مقدمة داخل
2........................................ دليل سريع للتسجيل
3.................... من يحتاج إلى زيارة مركز الترحيب؟
4....................................... تعرف على مدارسنا

4........................................... التطعيمات
5.................................... التسجيل الخاص بطفلك

6....................................... متطلبات العمر
6................... الطالب الذين يعانون من التشرد

سياسة تعيين المدارس
7....................................... الخطة المنزلية
8.................................. ”ما هي “األولويات
8..........................................قوائم انتظار
8....................................... أرقام عشوائية
9............... مسارات مدارس المرحلة المتوسطة
9...................................تحويالت المدارس
9........................................ تغيير عنوانك

10............................................... وسيلة النقل
البرامج المقدمة

Universal Pre-K( ..11) ما قبل الروضة عام
11.................................... رياض األطفال
12............................. فصول العمل المتقدمة
12.................................... االمتياز للجميع
12................................ مدارس االختبارات
12................................... تعليم مهني وفني
13.............................. الطالب ذوي اإلعاقة
13........................... متعلمي اللغة اإلنجليزية

14.............................. كيف يتم تصنيف المدارس
Build BPS ...........................................15
K-8  16.............................. لمحة على المدارس
19............................. مسارات المدرسة االعدادية
K-8  20................................... مالمح المدرسة
49.............................. المدارس الثانوية في لمحة 
مالمح المدرسة الثانوية

51..................... فتح تسجيل المدارس الثانوية
68.............. االلتحاق الخاص بالمدارس الثانوية

81.................................. مدارس التربية الخاصة
84................................................. مالحظات
85................................ موارد للعائالت والطالب
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دليل التسجيل السريع
من يجب عليه التسجيل في المدرسة؟

 في ماساتشوستس، يجب على كل طفل أن يبدأ الدراسة في أيلول / سبتمبر من السنة التقويمية حيث يبلغ العمر هو/هي ست سنوات. ) سنة الوالدة عام 2015 للسنة
 لجميع الطالب الذين سوف يكون عمرهم 5 سنوات بحلول 1 سبتمبر K2 2021 الدراسية 2022-2021 .) في بوسطن، يتم ضمان المقاعد لرياض األطفال

ً .للعام الدراسي 2022-2021 .هناك أيضا مقاعد محدودة لألطفال الذين يتراوح أعمارهم ما بين 3 و 4 سنوات، على الرغم من أن ذلك ليس مضمونا

ما هي اختيارات مدرستي؟
.تقدم مدارس بوسطن العامة قائمة مخصصة من الخيارات المدرسية لكل أسرة على أساس عنوان منزلهم

.للقائمة الشخصية الخاصة بك   www.DiscoverBPS.org قم بزيارة

أين يمكنني التسجيل؟
.تواصل مع أحد مراكز الترحيب

تعلم أكثر من خالل الموقع 

www.bostonpublicschools.org/welcomeservices

Dorchester - 1216 Dorchester Ave  617-635-8015

East Boston - 312 Border Street  617-635-9597

Roslindale - 515 Hyde Park Ave 617-635-8040

Roxbury - 2300 Washington Street, 2nd fl.     617-635-9010

متى يجب علي التسجيل؟
للعام الدراسي 2020 - 2021: اآلن

:للعام الدراسي 2021 - 2022:، ألفضل فرصة للحصول على خيارك المفضل

والصفوف 6 أو 7 أو K1 9) و )Universal Pre-K(  K0) يناير لصفوف ما قبل رياض األطفال 5-29

الصفوف K2( ، 10-12 ، 8 ، 1-5)فبراير - 5 أبريل  رياض األطفال 8

 بغض النظر عن وقت التسجيل. على أية حال، فإننا نشجعك بشدة على التسجيل خالل جولة األولوية الخاصة بك ألفضل فرصة K2 المقاعد مضمونة للصفوف -12
.للحصول على خيارك المفضل

كيف أسجل؟
 تفضل بزيارة مركز الترحيب. كل التسجيالت والتحويالت والتغييرات في العنوان يجب ان تكتمل بواسطة

الوالدان أو

و   sis.mybps.org األوصياء هناك. لتبسيط زيارتكم، التسجيل المسبق هو متاح في 

:يرجى إحضار معك www.bostonpublicschools.org/appointment. يمكن جدولة حجز المواعيد في 

{	 صورة هوية الوالد

{	 )I-94 شهادة ميالد الطفل األصلية )أو، إذا لزم األمر، جواز سفر أو

{	 )سجل التطعيمات المحدث للطفل )انظر الصفحة 5

{	 )اثنان من األدلة على اإلقامة بوسطن )انظر الصفحة 4

ساعات مراكز الرتحيب
Dorchester, Roslindale, and Roxbury

الثالثاء    االثنني األربعاء امخليس امجلعة

8:30-5:00 8:30-5:00 12:00-7:00 8:30-5:00 8:30-5:00

East Boston

الثالثاء    االثنني *األربعاء

8:30-5:00 8:30-5:00 12:00-7:00

يناير وأواخر أغسطس إلى أوائل سبتمبر فقط*
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دليل التسجيل السريع من الذي يحتاج زيارة مركز الترحيب؟

ثم

 في السنة النهائية في مدرسة •
 المتعلمين المبتدئين )إلك /

/ELC/EEC) )إيك / إيس
EES(

 في السنة النهائية في مدرسة •
K5/K6

 في الصف الثامن 8 وفي •
السنة النهائية في مدرستك

 دعيت مؤخرا إلى فصل العمل •
المتقدم

 األسر المهتمة بالتسجيل في •
 مدرسة التميز للجميع

 حديث في مدارس بوسطن •
العامة

 العائلة التي لم تحصل علي •
 مقعد في مرحلة رياض

  K2 أو ،K0   ، K1 األطفال
في العام الماضي

مهتم بالتحويل بين المدارس •

 تواصل مع أحد مراكز
 التر الترحيب بالوثائق

المناسبة
(انظر الصفحة 5)

 أكمل نموذج االختيار
 الذي توزعه مدرستك

 الحالية

... إذا كنت أنت



4 Discover Boston Public Schools 2021-2022

تعرف على مدارسنا
أين يمكنني معرفة المزيد عن كل مدرسة؟

 هي أداتنا عبر اإلنترنت التي تساعدك DiscoverBPS.org :عبر اإلنترنت
 على التعرف على البرامج المختلفة ، وساعات العمل ، وسياسات األزياء ،

.والمرافق ، واألداء األكاديمي للمدارس المدرجة في قائمتك

 عادًة ما يعقد مكتب خدمات االستقبال جلسات إعالمية وأنشطة معاينة للمدارس
 طوال فصل الخريف لألسر لفهم عملية التسجيل ، وزيارة المدارس ، ومعرفة

 المزيد حول خيارات المدارس. هذا العام ، ، ستقام هذه األنشطة هذا العام
 لمزيد من المعلومات ولالطالع على برنامج . Covid-19عن ُبعد بسبب

/bostonpublicschools.org هذه األنشطة، يرجى زيارة الصفحة
welcomeservices  عندما تصبح متاحة.

التطعيمات المطلوبة قبل التسجيل للمدرسة
).مالحظة: سارية لهذه السنة فقط)

K0/K1
)األعمار 3-4)

K2 
)األعمار 4-5)

 المراحل
1-6

المراحل
7-12

االلتهاب الكبدي ب *جرعات 3 *جرعات 3 *جرعات 3 *جرعات 3

DTaP/DTP/
DT/Td (/الدفتريا / التيتانوس 

)السعال الديكي

DTaP/DTP جرعات 4 ≤ DTaP/DTP جرعات 5  أو DTaP/DTP 3 جرعات لقاح 4≤
Td جرعات لقاح

 أو ≤ DTaP/DTP 3 جرعات 4 
 Tdap جرعة Td +1 جرعات

Dtap - - - جرعة 1

Polio (شلالألطفال( جرعات 3 ^جرعات 3-4 ^جرعات 3-4 ^جرعات 3-4

Hib (األنفلونزا البكتيرية( جرعات 1-4 - - -

MMR (الحصبة والنكاف 
)والحصبة األلمانية

*جرعة 1 *جرعة 2 *جرعة 2 *جرعة 2

Varicella (الجديري المائي(
(Chickenpox(

*جرعة 1 *جرعة 2 *جرعة 2 *جرعة 2

^^MenACWY
(Meningococcal 

conjugate(
– – –

 جرعة واحدة غرام 7 جرعة واحدة ≤
)سن 16 )معزز

إنفلونزا ** جرعة واحدة في السنة 1 ** جرعة واحدة في السنة 1 ** جرعة واحدة في السنة 1 ** جرعة واحدة في السنة 1

أو اوثيقة رسمية باللمرض / المناعة *

 يجب تلقي لقاح األنفلونزا الموسمية لموسم األنفلونزا الحالي )يوليو - يونيو) كل سنة ألي شخص يبلغ من العمر 6 أشهر فما فوق قبل 31 ديسمبر. يجب أن يكون الطالب الجدد الذين يدخلون بين 1 يناير و 31 **
 .مارس قد تلقوا جرعة من اللقاح في موسم االنفلونزا الحالي ليتمكنوا من الدخول

يجب أن تكون الجرعة األخيرة في أو بعد عيد الميالد الرابع و< 6 أشهر بعد الجرعة السابقة ، وإال سيلزم جرعة إضافية ^

.مطلوب لقاح المكورات السحائية المتقارنة للدخول إلى الصف 7 وجرعة معززة إضافية في سن 16 أو بعده ^^

.باإلضافة إلى ذلك، نوصي بشدة أن يخضع طفلك لتقييم مخاطر السل في الفحص البدني السنوي

 يمكن أن يلتحق الطالب بالمدارسن باستثناء حاالت الطوارئ أو الوباء، الدراسة إذا قدم الوالد أو الوصي إفادة خطية )1) من طبيب يفيد بأن طفلهم لم يتم تطعيمه ألسباب طبية، أو )2) أنه لم يتم تطعيم الطفل بسبب
.معتقداته الدينية

 اتصل بمدارس بوسطن www.mass.gov/service-details/school-immunizations. :لمزيد من المعلومات ، انتقل إلى
.العامة، الخدمات الصحية، على 6788-635-617 إذا كان لديك أية أسئلة



5bostonpublicschools.org/welcomeservices

تعرف على مدارسنا تسجيل طفلك
قبل أن تتواصل مع أحد مراكز الترحيب

www.DiscoverBPS.org احصل على قائمة المدارس الخاصة بك على الموقع
sis.mybps.org قم بالتسجيل المسبق عبر اإلنترنت على الموقع

bostonpublicschools.org/appointment حدد موعدا للمقابلة على الموقع
:أحضر المستندات التالية

وثيقة أو جواز سفر I-94 ،شهادة ميالد الطفل األصلية
 سجل حديث من تطعيمات الطفل

صورة بطاقة هوية الوالد / الوصي
 إثبات اإلقامة: اثنتان من تلك المطبوعة مسبقا مع اسم وعنوان

:والد الطالب / الوصي
فاتورة المرافق )ال يمكن أن تكون فاتورة المياه أو الهاتف الجوال) مؤرخة في غضون 60 يوما الماضية

عقد إيجار حالي، اتفاق القسم سيكشن 8 ، أو شهادة المالك مدارس بوسطن العامة
سند أو رهن عقاري مؤرخ خالل ال 60 يوما الماضية، أو فاتورة ضريبة األمالك مؤرخة في السنة األخيرة 

في غضون 60 يوما الماضية   payroll stub   نموذجW2  مؤرخة في غضون السنة أو كعب الرواتب 
خطاب من وكالة حكومية معتمدة مؤرخة في غضون ال 60 يوما الماضية   

كشف حساب بالبنك أو بطاقة االئتمان خالل ال 60 يوما الماضية  

تواصل مع أحد مراكز الترحيب
د أن بحوزتك المستندات السالف ذكرها أعاله عند التواصل مع واحد من مراكز الترحيب األربعة لدينا• .تأكَّ

 .إذا كنت تسجل لهذا العام الدراسي )2021-2020)، أحضر في أقرب وقت ممكن، في أي وقت يكون فيه المكتب مفتوًحا •  

:إذا كنت تسجل للعام الدراسي القادم )-2021)2022 •  

o   دخول الصف K0 أو K1 أو 6 أو 7 أو 9: قم بزيارة أي من مراكز االستقبال بين     5 و 29 يناير ألفضل الفرص للحصول على أفضل خياراتك. سيتم 
.إخطارك قبل 31 مارس

o   دخول الصفوف K2 أو أي صف آخر، قم بزيارة أي من مركز االستقبال بين 8 فبراير و 5 أبريل ألفضل الفرص للحصول على أفضل خياراتك. سيتم 
 .إخطارك قبل 28 مايو

  o المقاعد مضمونة للصفوف K2 -12  بغض النظر عن وقت التسجيل.

 bostonpublicschools.org/register
 قم بزيارة الموقع  لمشاهدة فيديو حول

التسجيل
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تسجيل طفلك

الخطوات التالية
 إذا لم يكن طفلك متعلما باللغة اإلنجليزية وليس لديه إعاقات: سيتم تعيين طفلك في
 غضون بضعة أيام إذا كنت مسجال في هذه السنة الدراسية. إذا كنت مسجال للعام

.الدراسي التالي، يرجى االطالع على التواريخ المدرجة على الغالف الداخلي

 في حالة التحدث بلغة أخرى غير اللغة اإلنجليزية في المنزل: قد تحتاج عائلتك إلى
.زيارة مركز تقييم الوافدين الجدد وتقديم المشورة بشأن اختبار اللغة

 إذا كان طفلك يعاني من إعاقة: سيتم إرسال اختيارات مدرستك إلى مكتب التعليم
.)الخاص للمراجعة )والتعيين المحتمل

 الطلبات المهنية خارج نطاق المنطقة: يجب على الطالب الذين يدرسون هذا الخيار
@msylvaria) االتصال بمكتب التعليم المهني والتقني للمساعدة في هذه العملية

bostonpublicschools.org( /الموعد النهائي لهذا الطلب هو1  نيسان 
.أبريل

 إذا قد قمت بالتسجيل لکالً من السنة الدراسية الحالية والسنة الدراسية القادمة: ربما
 قد يتم تعيين طفلك لمدرسة واحدة لهذا العام ومدرسة مختلفة للعام القادم. في حين
 أن مدارس بوسطن العامة تبذل قصارى جهدها لوضع الطالب في نفس المدرسة

 في كلتا السنتين، إال أنه ال توجد دائما مقاعد متاحة خالل سنوات الدراسة في نفس
. المدرسة. التسجيل خالل أقرب وقت بالجولة األولى لصف العام المقبل

 السن المطلوبة للتسجيل في السنة الدراسية
2021-2022

سنة الميالد سبتمبر 2021 1 الصف
المتعلمين في وقت مبكر

2018 سنوات من العمر 3 K0
2017 سنوات من العمر 4 K1
2016 سنوات من العمر 5 K2
2015 سنوات من العمر 6 1

المدرسة االبتدائية
2014 سنوات من العمر 7 2
2013 سنوات من العمر 8 3
2012 سنوات من العمر 9 4
2011 سنوات من العمر 10 5

المدرسة االعدادي المتوسطة
2010 سنوات من العمر 11 6
2009 سنوات من العمر 12 7
2008 سنوات من العمر 13 8

المدرسة الثانوي
2007 سنوات من العمر 14 9
2006 سنوات من العمر 15 10
2005 سنوات من العمر 16 11
2004 سنوات من العمر 17 12

2003 سنوات من العمر 18

 سيتم وضع الطالب على
 أساس االحتياجات المحددة

.وتوافر البرنامج

2002 سنوات من العمر 19
2001 سنوات من العمر 20
2000 سنوات من العمر 21
1999 سنوات من العمر 22

الطالب الذين يعانون من التشرد
 إذا انتقلت إلى ملجأ، تضاعفت )تقاسم السكن من أشخاص آخرين بسبب فقدان المساكن والمشقة االقتصادية)، أو اإلقامة في أي حالة مؤقتة أخرى، اذهب إلى أي مركز

.ترحيب وأمنحهم عنوانك الجديد

 الطالب لهم الحق في البقاء في نفس مدرستهم الحالية طوال فترة التشرد، حتى لو انتقلوا إلى منطقة تعليمية مختلفة. سيتم توفير النقل إذا كان ركوب الطالب رياض
 هو فترة 45 دقيقة أو أقل. سيتم توفير وسائل النقل للطالب من الصف األول حتى الصف الثاني عشر 12-1 إذا کانت الرحلة ساعة أو أقل. K0-K2  األطفال

 وللطالب الحق في البقاء في المدرسة الحالية سواء كانوا يعيشون مع والديهم أم ال. ربما قد يختار الوالد / الوصي أيضا تسجيل الطفل في مدرسة داخل القائمة المنزلية
 الجديدة أو البلدة أو المدينة التي يعيشون فيها بشکل مؤقت. إذا أصبح الطالب بال مأوى خالل فصل الصيف وكان عليه أن ينتقل، يمكن للطالب العودة إلى المدرسة

 التي قد حضر هو/هي بها آخر مرة. ويمكن توفير المواصالت ما لم يكن العنوان الجديد على بعد ميل واحد من مدرسة الطالب. إذا انتقلت األسرة إلى سكن دائم، يمكن
.للطالب إنهاء السنة في نفس المدرسة وسيتم توفير وسائل النقل

.للحصول على المساعدة، يرجى االتصال بشبكة موارد التعليم المشردين على الهاتف 617-635-8037
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 حتى الصف الثامن 8. جميع المدارس K0 مدارس بوسطن العامة لديها سياسة لتعيين الطالب رياض األطفال صفر
.الثانوية يبقى لديها خيارات على مستوى المدينة لجميع الطالب

.الخطة المنزلية تستخدم منزل الطالب كنقطة انطالق
 تقدم مدارس بوسطن العامة قائمة مخصصة من الخيارات المدرسية لضمان أن كل عائلة لديها إمكانية الوصول إلى المدارس عالية الجودة، بغض النظر عن مكان

 إقامتهم. كل عائلة لديها خيار من ست مدارس على األقل: وسيكون معظمهم بين 10 إلى 14 خيارات. متعلمي اللغة االنجليزية وطالب التعليم الخاص قد يكون لديهم
.تعديالت على قائمة اختيارهم تبعا الحتياجاتهم الفردية. انظر الصفحة 13 للحصول على التفاصيل

:تشمل القائمة
كل مدرسة داخل دائرة نصف قطرها ميل واحد من المنزل

حسب الحاجة، القريبة من ، الخيارات عالية الجودة

 خيارات على مستوى المدينة والخيارات ،K0 برنامج معين معروض للصف الدراسي الخاص بالطفل، مثل برنامج ثنائي اللغة، برنامج لرياض األطفال صفر
)AWC) )اإلقليمية، و / أو برنامج درجة العمل المتقدم )أوك

 الطالب الذين يطبقون أثناء تسجيل األولوية لديهم أفضل فرصة لاللتحاق بالمدارس العليا. تستخدم الخطة القائمة على المنزل خوارزمية مشابهة لليانصيب لتحديد المهمة
 استنادا إلى رقم عشوائي وسلسلة من األولويات )انظر الصفحة 8 لالطالع على التفاصيل). ونتيجة لذلك، ال يمكننا ضمان أن يتم تعيين مقدم الطلب هو/هي إلى واحد

 K1 . أو رياض األطفال واحد K0 من الخيارات العليا. أيضا، نظرا لعدد المحدود من المقاعد، ال يمكننا ضمان التعيين لرياض األطفال صفر

السكن – المفتاح االساسي
يسكن في K2 مثال طالب  برياض األطفال أثنان

شارع واشنطن، روكسباري 2300

	 المدارس على بعد ميل واحد
	 إضافة خيارات عالية الجودة
	 خيارات على نطاق واسع
	  المدرسة القريبة للمتعلمين المبتدئين )إيك /

)EEC/ELC) )إلك
	 أخرى



سياسة تعيين المدارس

8 Discover Boston Public Schools 2021-2022

“ما هي “األولويات؟
 في بعض األحيان ال تيكون لدى المدرسة مكان لكل طالب يدرجها كخيار. عندما

:يحصل هذا، يتم توزيع الطالب بناًء على األولوية التي قد تشمل

أولوية المدرسة الحالية .1

)أولوية األخوة )االشقاء .2

EEC/ELC أولوية إيك / إلك .3

 أولوية  شرق بوسطن / غير شرق بوسطن .4

أولوية المدرسة الحالية

 هذا يعطي الطالب األولوية لبرنامج في مدرسته هو/ هي على طالب آخر الذي
 يحضر مدرسة مختلفة. علی سبيل المثال، طالب مسجل حالياً في الصف الثالث

 في مدرسة هينجان سوف يحصل على علی األولوية لمقعد الصف المتقدم في
 الصف الرابع )أوك) في هنيغان علی طالب من الصف الثالث يحضر مدرسة

.مندل حيث اختار برنامج هينيجان أوك في اختيارهم للقائمة

أولوية األخوة

 تعمل مدارس بوسطن العامة على إبقاء األسر سوياً في نفس المدرسة إذا كان ذلك
 هو ما يفضله اآلباء. للمساعدة في جعل هذا ممكنا، فإن السياسة تعطي األولوية

 لألشقاء لزيادة فرص أنهم يمكن أن يحضروا نفس المدرسة. ومع ذلك، ألن
 المدارس ال تملك دائما مكان متاح لجميع األشقاء الذين يتقدمون بطلب للحصول

.عليها، فإن مهام األشقاء في نفس المدرسة ليست مضمونة

األولوية للطالب المتقدمين للصف الثاني من مدارس المتعلمين المبتدئين

 يحظى الطالب الذين يكملون الصف األول في مدرسة المتعلمين المبتدئين بدون
 مدرسة مضمونة للدراسة بأولوية أعلى لمقاعد الصف الثاني المتاحة قبل الطالب

.الجدد أو نقل الطالب الذين ليس لديهم أشقاء في تلك المدرسة

  أولوية شرق بوسطن / غير شرق بوسطن

 ونظرا لجغرافية بوسطن الفريدة، يعطى الطالب الذين يعيشون في شرق بوسطن
 األولوية للمدارس في شرق بوسطن ويتم إعطاء الطالب الذين يعيشون خارج
 شرق بوسطن األولوية للمدارس خارج شرق بوسطن، إال إذا اختاروا خالف

 .ذلك
 يرجى المالحظة: هذه األولويات ال تبطل وتحل محل فترة التسجيل التي قمت

 بالتسجيل خاللها. سيتم النظر في الطالب الذين يسجلون خالل فترة التسجيل األولى
 ذات األولوية لصفهم قبل أية طالب يسجلون في فترة تسجيل الحقة. هذا هو السبب
 في أنه من األهمية بمكان بالنسبة لك التسجيل في فترة التسجيل األولى لصف طفلك

 حتى تحصل على أفضل الفرص لقبول أحد خياراتك العليا. انتقل إلى الصفحة 5
.لالطالع على فترة تسجيل األولوية لصف طفلك

أرقام عشوائية
 يعطي الكمبيوتر كل تطبيق رقًما عشوائًيا. تستخدم األرقام

 العشوائية لكسر “الروابط” بين الطالب الذين سجلوا خالل نفس
.الفترة ولهم نفس األولويات للمدارس

قوائم انتظار
 إذا لم تحصل على خيارك األول، مدارس بوسطن العامة سوف تحاول تعيين
 طفلك إلى أحد الخيارات األخرى. سيتم وضع طفلك أيضا على قائمة انتظار

.واحدة أو عدة قوائم استنادا إلى القواعد أدناه

:العائالت التي قد سجلت قبل 5 نيسان أبريل 2021

 سوف يكونوا على جميع قوائم االنتظار للمدارس التي صنفها على قائمة
 اختيارهم حتى 15 يونيو 2021. خالل هذا الوقت، سيتم تعيين الطالب

.إلى المدارس من قوائم االنتظار كلما تصبح المقاعد المتاحة

 بعد 15 يونيو 2021، سوف يبقى الطالب تلقائيا على قائمة االنتظار
 واحد، المدرسة أعلى مرتبة، ما لم يتصل أحد الوالدين بمركز الترحيب

.لتحديد خالف ذلك

 إذا أصبح المقعد متاح، سيتم نقل الطالب تلقائيا إلى قوائم االنتظار أعلى
 مرتبة خالل يوليو. إذا كنت راضيا عن مهمة طفلك وال تريد أن ينتقل طفلك

.إلى مدرسة أعلى مرتبة، يرجى إزالة طفلك من أي قوائم انتظار

:العائالت التي قد سجلت بعد 5 نيسان أبريل 2021

.سيتم وضعهم تلقائيا على قائمة انتظار واحدة ألعلى مرتبة المدرسة

:مالحظات قائمة االنتظار

 تنتهي قوائم االنتظار في 30 تشرين ثاني/ نوفمبر للصفوف األول إلى
 الثاني عشر 12-1 و 31 كانون الثاني/ يناير للصفوف رياض األطفال

.K0-K2 صفر إلى رياض األطفال أثنان

o إذا لم تحصل على مقعد من قائمة االنتظار قبل انتهاء صالحيتها، فأنت 
.بحاجة إلى إعادة تقديم طلب للنقل في مركز الترحيب

 نظرا لقضايا االستيعاب، قد تضطر مدارس بوسطن العامة إلى تعيين
 الطالب المسجلين حديثا، 5 سنوات فما فوق، إلى المدارس قبل الطالب

.اللذين هم في قوائم االنتظار حاليا

 فإذا قمت بإعادة تنشيط قائمة االنتظار التي قد قمت بإزالتها من قبل، سوف
.يتم إضافة طفلك إلى أسفل قائمة االنتظار

استقبال التعيين من قائمة انتظار
 بعد تموز / يوليو، في حالة توفر مقعد، ستتصل مدارس بوسطن العامة

 باألسر عبر البريد اإللكتروني أو الهاتف. يرجى التأكد من أن بيانات
.االتصال بك محدثة عن طريق االتصال أو زيارة أحد مراكز الترحيب
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مسارات المدرسة اإلعدادي
 بالنسبة لطالب التعليم العام، ترتبط كل مدرسة ابتدائية بمدرسة من الصف
 السادس 6 إلى الصف الثامن 8 أو من صف رياض االطفال - إلى الصف

 الثامن 8 كمسار مضمون )انظر خريطة المسار في الصفحة 19). وفي كانون
 الثاني / يناير، ستتلقى أسر الصف الخامس في المدارس االبتدائية رسالة بقائمة

 مدرسة المسار الخاص بك. إذا كنت سعيدا باختيار المسار الخاص بك، سيتم
 تسجيلك تلقائيا في ذلك للصف. إذا كنت ترغب في اتخاذ خيارات أخرى، يرجى

 تعبئة نموذج اختيار مدرسة أثناء تسجيل األولوية للحصول على أفضل فرصة
.للحصول على مدرستك المفضلة

تغيير عنوانك
 إذا كنت قد انتقلت منذ التسجيل، قم بزيارة مركز الترحيب بإحضار هويتك

.)الشخصية واثنين من إثباتات اإلقامة في بوسطن )انظر الصفحة 5

.الحظ أنه ال يمكننا تغيير محطة الحافالت حتى تقوم بتغيير عنوانك

 استكشف قائمة الخيارات الجديدة لعائلتك عن طريق إدخال عنوانك الجديد على
.www.DiscoverBPS.org الموقع

:إذا كانت المدرسة الحالية لطفلك ضمن قائمتك المنزلية الجديدة

.يمكن لطفلك أن يبقى هو/هي في مدرسته الحالية وقد يكون مؤهال للنقل

.أو، يمكنك اختيار مدرسة جديدة لطفلك

:إذا لم تكن المدرسة الحالية لطفلك ضمن القائمة المنزلية الجديدة

 يمكن لطفلك البقاء في المدرسة الحالية، ولكن لن يكون مؤهال للحصول
.على النقل

 يمکنك اختيار مدرسة جديدة لطفلك هو/ هي ضمن قائمة اختيارهم وقد
.يکون هو/ هي مؤهال للنقل

النقل بين المدارس
 في مدارس بوسطن العامة، يكون النقل عندما ينتقل طالب من مدرسة عامة

 في بوسطن إلى مدرسة عامة أخرى في بوسطن. إذا كان طفلك يداوم حالًيا في
 مدرسة خارج بوسطن، أو في مدرسة خاصة أو مدرسة تابعة لألبرشية أو مدرسة

.مستقلة، فيرجى اتباع التعليمات الخاصة بالتسجيل المدرجة على الصفحة 5

 لتقديم طلب نقل، يجب على الوالد التواصل مع أحد مراكز االستقبال ومعك
.هويتك الشخصية وعليها صورتك.ه

 تنتهي التنقالت للعام الدراسي الحالي في 30 نوفمبر 2020 للصفوف
.K2-K0 12-1 وفي 31 يناير 2021 للصفوف

 يبدأ تقديم طلبات النقل للعام الدراسي 2022-2021 في يناير 2021.
.يرجى اتباع الجدول الزمني للتسجيل على الغالف الداخلي

:يرجى المالحظة

 بسبب محدودية توافر المقاعد، فإن التنقالت غير مضمونة. في حالة
 التوافر، فسيتم تعيين الطالب في مدرستهم ذات الترتيب األعلى التي يتوفر

.فيها مقعد متاح

 يحل النقل محل أية تعيينات وترتيبات وقوائم انتظار سابقة. هذا 
 يعني أنه إذا تمت الموافقة على عملية نقل للعام الدراسي الحالي ، فإن طفلك

.سيفقد تعيينه للسنة الدراسية الحالية

 وبالمثل، إذا إذا تمت الموافقة على عملية نقل للعام الدراسي التالي، 
.فإن طفلك سيفقد أي تعيين سابق  للعام الدراسي التالي

 بالنسبة لجميع طلبات النقل، في حالة عدم توفر مقاعد، فسيتم وضع 
 طفلك في قائمة االنتظار لمدرسة الخيار األول الخاصة بهم حتى انتهاء

.صالحية قوائم االنتظار

 إذا تم تعيين طفلك في برنامج تربية خاصة عالي مستوى الحاجة 
 )دمج كامل أو منفصل بشكل جوهري)، فستتم مراجعة طلبات النقل للعام

 الدراسي 2022-2021 في أواخر يوليو / أوائل أغسطس من العام
.2021 ومرة أخرى في نوفمبر 2021

 إذا كان طفلك ملتحًقا ببرنامج رياض أطفال، فستتم أيًضا مراجعة الطلبات
.في يناير 2022

 باإلضافة إلى االتصال بأحد مراكز االستقبال، يمكن للوالدين أيًضا طلب
.النقل خطّيًا من خالل منسق التربية الخاصة في مدرسة أطفالهم

 يرجى مالحظة أن سياسة طلب النقل تنطبق على الطالب الذين ينتقلون من
 برنامج إلى نفس البرنامج في مدرسة مختلفة وال تنطبق على الطالب الذين

 يحتاجون إلى مدرسة و / أو برنامج مختلف على النحو الذي يحدده فريق
IEP برنامج التعليم المفّرد
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وسائل النقل
وسائل النقل

المعلومات 617-635-9520

bostonpublicschools.org/transportation

:هؤالء هم الطالب المؤهلون للنقل

 الطالب الذين يعيشون ميالً واحد أو أكثر من مركز التعليم المبكر، مركز
التعليم المبكر، أو المدرسة االبتدائية

 الطالب الذين يعيشون على بعد ميالً ونصف أو أكثر من مدرستهم
االعدادية

اجميع الطالب في الصفوف 7-12

 معظم الطالب الذين يأخذون الحافلة المدرسية يتم التقاطها وإنزالهم في
 الزاوية القريبة من منزلهم. الطالب في الصفوف السابع12-7 والثاني

 MBTA pass عشر يحصلون على كارت تصريح لركوب النقل العام
 والحافلة المدرسية. يمكن T pass أو مزيج من كارت تصريح النقل العام

 لطالب الصف السادس االشتراك في الحصول على كارت تصريح النقل
.العام عن طريق االتصال بمكتب النقل

 عندما يتم تعيين طفلك إلى المدرسة، سيتم إعالمك إذا كان طفلك مؤهال للنقل.
 بالنسبة إلى تسجيالت العام نفسه، ستتلقى معلوماتك بالبريد في غضون أسبوعين.

 بالنسبة للتسجيالت في العام المقبل، سوف تتلقى محطة انتظار الحافلة الخاصة
.بطفلك، رقم الحافلة، والجدول الزمني في البريد في شهر أغسطس

وسيلة النقل للطالب ذوي اإلعاقة

 يمكن للطالب ذوي اإلعاقة الحصول على خدمة الركن إلى الركن، خدمة امبتا
MBTA ، أو خدمة من الباب إلى الباب، على النحو المحدد في برنامج التعليم 
 لطلب الخدمات، يرجى االتصال بممرضة المدرسة أو .)IEP) )الفردي )إيب
 الخدمات الصحية على الرقم 6788-635-617 خالل فصل الصيف. يرجى

.مالحظة أن النقل الطبي ال يتم تجديده تلقائيا كل عام

النقل البديل

 لحافالت بخالف محطة موقف منزلك )مثلh النقل البديل”، من أو إلى محطة“
 برنامج ما بعد المدرسة)، يمكن طلبها. ويمكن للطالب غير المؤهلين للنقل من

:وإلى المنزل أيضا طلب هذه الخدمة. ويخضع طلبك لهذه القيود

 يجب أن تكون المحطة التي تقوم بطلبها موجودة على مسار الحافلة ويجب
.أال تضيف أي وقت إلى المسار

 يجب أن يكون هناك مكان في الحافلة للطالب الجدد ليتم تعيينها إلى مسار
.الحافلة

.يجب أن يتم طلب التوقف البديل طوال األسبوع، وليس أيام معينة فقط

 ال تقدم مدارس بوسطن العامة خدمة بديلة من الباب إلى الباب ما لم تكن
.IEP مطلوبة في برنامج التعليم الفردي

 لمزيد من المعلومات وطلب للحصول على وسائل النقل البديلة، يرجى االتصال
.بمكتب النقل
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البرامج المقدمة
Pre-K Boston ما قبل رياض األطفال بوسطن

(Universal Pre-Kinderrgarten-K0-K1) ما قبل 
(K1-K0)   مرحلة رياض األطفال العامة

bostonpublicschools.org/UPK
 مدرسة تمهيدية عالية الجودة لكل طفل يبلغ من Pre-K Boston يقدم

.العمر 4 سنوات ويقيم في بوسطن دون أية تكلفة لألسر

 جميع أطفال بوسطن الذين يبلغون أربع سنوات من العمر قبل 1 سبتمبر
 .2021 مؤهلون

 برنامج ما قبل المدرسة هو يوم دراسي مدته ست ساعات ونصف إما في
.مدارس بوسطن العامة أو في مركز مجتمعي للتعلم المبكر

 يتفوقون BPS Pre-K تظهر األبحاث أن األطفال الذين التحقوا ببرنامج
.على الطالب الذين ال يحضرون ولديهم تحصيل أكاديمي طويل األجل

العالي الجودة؟ Pre-K ماذا يعني
.برنامج مدارس بوسطن العامة يتجاوز المعايير الوطنية •

 حاصلون على شهادة Pre-K جميع معلمي صف ما قبل الروضة •
 جامعية في تعليم الطفولة المبكرة وهم معدون للتعليم في الغرف الصفية

.لدعم الطالب من جميع الخلفيات واالحتياجات

 يتلقى المعلمون تطويًرا مهنًيا مستمًرا على مدار العام لتحسين  •
.طريقة تعليمهم

ا للمعلمين  • .يقدم المدربون الخبراء دعًما مستمّرً

 Focus on K1 يتعلم الطالب من منهاج مدارس بوسطن العامة  •
 وهي نماذج وطنية في ،Building Blocks Curriculum و منهاج

.تعليم الطفولة المبكرة

.جميع بيئات الغرف الصفية مناسبة للعمر ومستجيبة ثقافًيا  •

.غرف صفية صغيرة بمعلمين اثنين لـ 20 طالًبا  •

 معتمدة وطنّيًا من قبل الرابطة الوطنية لتعليم األطفال الصغار  •
.(NAEYC(

 كل مركز مجتمعي للتعلم المبكر لديه منسق لمشاركة الوالدين متاح  •
.لتقديم الدعم لألسر لتلبية احتياجاتهم الفردية

 بمبلغ 15 مليون دوالر من Universal Pre-K Boston يمول برنامج
 يلتزم .Mayor Walsh ومكتب العمدة City of Boston مدينة بوسطن

Mayor Walsh بتوفير تعليم عالي الجودة لكل طفل في كل حي.

Count Down to Kindergartenهو عبارة عن حملة 
 استعداد للمدرسة تساعد األسر على المشاركة بنشاط في تعليم

 أطفالهم منذ البداية، وفهم قيمة رياض األطفال، وتعلم كيفية اختيار
.المدارس ثم التسجيل في مدارس بوسطن العامة

 لالطالع على countdowntokindergarten.org قم بزيارة
برامج وتقويم األحداث القريبة منك

(K2) Kindergarten 

 تقدم مدارس بوسطن العامة العديد من الخيارات لجعل المتعلمين
:الصغار لدينا ينطلقون بنجاح

• Kindergarten رياض األطفال. Kindergarten رياض 
 األطفال هو عبارة عن برنامج مدته ست ساعات )يوم كامل) لألطفال

 البالغين من العمر 5 سنوات يتم توفيره في جميع المدارس االبتدائية. تعيين
 ليوم K2 المدرسة مضمونة لجميع األطفال الذين يتقدمون للحصول على

 كامل. على أية حال، نظًرا لضيق المساحة، ال يمكن ضمان تعيين المدرسة
 يجب أن يكون عمر األطفال خمس سنوات ،K2التي تختارها. للتسجيل في

.في أو قبل 1 سبتمبر 2021

• Schools for Early Learners (ELC/EE( تقدم العديد 
 حتى الصفوف K1 / K0 من مدارس بوسطن العامة برامج ليوم كامل من
 1 أو 3. توفر هذه المدارس أيًضا رعاية مجانية قبل المدرسة وبعدها من
 7:30 صباًحا إلى 4:35 مساًء. نظًرا لمحدودية المقاعد، ال يمكننا ضمان

.التعيين في هذه البرامج، لكننا نشجع األسر على تقديم طلبات

مالحظات هامة على رياض األطفال
 يحظى جميع طالب رياض األطفال في التعليم العام بضمان مقاعد •

 لهم حتى الصف األعلى في المدرسة المعينة لهم باتباع الخطوط اإلرشادية
 .المحددة في خطتنا لتعيين المدارس للطالب

 لمعرفة أي برنامج رياض أطفال طفلك مؤهل له، يرجى االطالع •
.على الرسم البياني على الصفحة 6

 ينص قانون الوالية على أن كل طفل يجب أن يلتحق بالمدرسة في •
 شهرسشبتمبر من السنة التقويمية التي يكمل فيها الطفل العام السادس من

.العمر

 في مدارس K1 بينما تم في السنوات األخيرة توسيع برنامج •
 بوسطن العامة لألطفال بعمر 4 سنوات، إال أنه ال يمكن ضمان

 تعيين المدارس.  إذا كنت بحاجة إلى برنامج لطفلك الذي يبلغ من
 العمر ثالث أو أربع سنوات، فنحن نشجعك على االطالع على

 Head Start, Child Care  Choices of Boston برنامج
(childcarechoicesofboston.org( وخيارات أخرى لما قبل 

.المدرسة



12 Discover Boston Public Schools 2021-2022

البرامج المقدمة
(صف العمل المتقدم (الصفوف 4-6

االختبار  617-635-9450
التعيين  617-635-9512

المناهج الدراسية 617-635-9202  
bostonpublicschools.org/AWC

 هو برنامج بدوام كامل في مدارس بوسطن العامة )AWC) صف العمل المتقدم
 يوفر منهًجا أكاديمًيا مسرًعا للطالب في الصفوف من 4 إلى 6. إذا تمت دعوة
 فإن  قائمتك لخيارات المدارس ،AWC طفلك للمشاركة في صف عمل متقدم
 البرامج العادي. نظًرا AWC ستتضمن كالً من برنامجي صف العمل المتقدم

 للطفل. قد AWC لمحدودية المتاح، ال تعد الدعوة ضماًنا لتعيين صف عمل متقدم
 تكون بعض الصفوف مزيًجا من طالب التعليم العام وطالب صف العمل المتقدم

AWC. في هذه الصفوف، يتبع جميع الطالب نفس منهج صف العمل المتقدم 
AWC.

(التميز للجميع (الصفوف 4-6
للمعلومات 617-635-9202

bostonpublicschools.org/EFA
 هي مبادرة لمدارس بوسطن العامة توسع الوصول إلى )EFA) التميز للجميع
 خبرات تعلم صارمة ومثيرة للقرن الحادي والعشرين في الصفوف 6-3 عبر
 المعلمين بتدريب مستمر ومباشر، وبتطوير EFA 14 مدرسة. تزود مبادرة

 مهني وبدعم يركز على الكفاءة الثقافية ومعرفة القراءة والكتابة ومتعلمي
 اللغة اإلنجليزية والطالب ذوي اإلعاقة. يحصل الطالب في الصفوف 3 - 6
 الترميز والروبوتات ومساق في) STEM على مواد إثرائية تشمل برنامج

 التحضير) Scholars Program  الطباعة ثالثية األبعاد)، وبرنامج العلماء
 ودعم الوظائف التنفيذية) ، ومساق اللغات العالمية )اإلسبانية ، ISEE المتحان

 والماندرين ، والفرنسية). في كل عام، يشارك طالب الصفوف 6-4 في مشروع
EFA Capstone ، حيث يقومون بالبحث ويقترحون حلواًل للقضايا العالمية 
 التعليم للجميع مؤتمر EFA والمجتمعية. في نهاية كل عام دراسي، يستضيف
EFA Capstone حيث يقدم الطالب ألقرانهم وللمعلمين وشركاء المجتمع. 

(مدارس االمتحانات (الصفوف 7-12
للمعلومات 617-635-9512

bostonpublicschools.org/exam
 يوجد لدى مدارس بوسطن العامة ثالث “مدارس امتحان” للصفوف من 7 إلى

 12 والتي تقبل الطالب من خالل عملية قبول خاصة: أكاديمية بوسطن الالتينية
Boston Latin Academy ومدرسة بوسطن الالتينية Boston Latin 

Academy ومدرسة جون دي أوبراينت للرياضيات والعلوم John D. 
O’Bryant School of Mathematics & Science. تقبل جميع هذه 

 O’Bryant المدارس الثالث الطالب الجدد للصفين السابع والتاسع. تقبل مدرسة
 أيًضا عدًدا صغيًرا من الطالب الجدد في الصف العاشر. يجب على الطالب
 الراغبين في التقدم للقبول للعام الدراسي 22-2021 استيفاء الحد األدنى من

 أو معايير العالمات في اختبار نظام ماساتشوستس  GPAالمعدل التراكمي
 ليصبحوا مؤهلين. لن يكون هناك جلسة منفصلة المتحان MCAS الشامل للتقييم

.القبول للنظر في القبول للعام الدراسي 2021-2022

 يجب على الطالب غير المسجلين حالًيا في أي من مدارس بوسطن العامة إثبات
 إقامتهم في بوسطن كجزء من عملية تقديم الطلب. ال ُيطلب من طالب مدارس

.بوسطن العامة الحاليين إكمال عملية التحقق من اإلقامة

 ال ُيطلب من طالب مدارس بوسطن العامة الحاليين إكمال عملية التحقق من
.اإلقامة

) التعليم المهني والتقني (الصفوف 9-12
المعلومات  617-635-9186

bostonpublicschools.org/cte
 CTE طورت مدارس بوسطن العامة مجموعة واسعة من فرص التعليم المهني والتقني
 للسماح للطالب بالتنافس على مهن مجزية في أكثر من 25 مجااًل. يوفر التعليم المهني

 تعلم عملي يبني معرفة أكاديمية وتقنية ، ومهارات حل المشكالت ، CTE والتقني
 والمهارات العامة الالزمة للتوظيف ، ومهارات مهنية محددة تؤدي إلى اعتماد الصناعة.
 بمهارات أكاديمية CTE هدفنا هو أن يمتلك كل طالب من طالب التعليم المهني والتقني

 وتقنية ومهنية قوية عند التخرج من أجل الوصول إلى فرص ما بعد المرحلة الثانوية
 الصارمة بما في ذلك شهادات جامعية مدتها سنتان وأربع سنوات وشهادات وبرامج تدريب

.تقني وتلمذة

 تقدم مدارس بوسطن العامة أكثر من 40 مساًرا من خالل ثالثة أنواع من برامج التعليم
:المهني والتقني

 برامج الفصل 74 التي تقدم في مدرسة ماديسون بارك التقنية المهنية الثانوية .1
Madison Park Technical Vocational High School، والمدرسة الثانوية 

 Boston Arts وأكاديمية بوسطن للفنون ،The English High School اإلنجليزية
Academy، وأكاديمية كينيدي للمهن الصحية Kennedy Academy for Health 
Careers. 74 تتوافق هذه البرامج مع تعريف التعليم التقني والمهني الوارد في الفصل 
 Massachusetts General Law Chapter 74 من قانون ماساتشوستس العام
 وهي معتمدة من جانب إدارة التعليم االبتدائي والثانوي ، Perkins Act وقانون بيركنز

Department of Elementary and Secondary Education.

 غير الخاضعة للفصل 74 في CTE تقدم مسارات التعليم المهني والتقني .2
 Boston المدارس الثانوية الشاملة في بوسطن، بما في ذلك أكاديمية بوسطن جرين

Green Academy وبوسطن الدولية Boston International وشرق بوسطن 
East Boston وجيريما إي بوركة Jeremiah E. Burke وجون دي أوبراينت 

John D. O’Bryant ونيو ميشن New Mission وأكاديمية بوسطن التقنية 
TechBoston Academy. تحقق هذه البرامج تعريف التعليم التقني والمهني الوارد 

.وهي معتمدة من جانب مدارس بوسطن العامة  Perkins Act في قانون بيركنز

م في أكاديمية ديربورن .3  مسار اإلبتكار مسار التعليم المهني والتقني الذي يقدَّ
STEM وهو معتمد من جانب إدارة التعليم االبتدائي والثانوي.

طلبات التدريب المهني من خارج المنطقة

 تقدم طلبات تعليم الطالب غير المقيمين ألية طلبات تنسيب مهني من خارج المنطقة عن
 طريق البريد اإللكتروني أو البريد العادي إلى المدير التنفيذي للتعليم المهني والتقني

Executive Director of Career and Technical Education قبل 1 أبريل 
 2021 للنظر فيها في الخريف القادم. على الطالب الذين يفكرون في هذا الخيار االتصال
  Office of Career and Technical Education بمكتب التعليم المهني والتقني

.للمساعدة في هذه العملية

 يتم توفير فرص متساوية لجميع األفراد بما في ذلك أولئك الذين ينتمون إلى فئات سكانية
 خاصة للوصول إلى برامج وخدمات وأنشطة التعليم التقني / المهني، وال يتعرضون

 للتمييز على أساس وضعهم كأفراد من فئات سكانية خاصة أو بسبب العرق أو اللون أو
 الجنس أو األصل القومي أو اإلعاقة أو الدين أو التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية أو إجادة

 و 134 ، تعليمات التعليم Perkins Sections 122 اللغة اإلنجليزية. أقسام بيركنز
.القسم CMR 4.03 (4( (6( (7( ، M.G.L.c.76 ، 5 الفني المهني 603
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البرامج المقدمة
الطالب ذوي اإلعاقة.

للمعلومات 617-635-8599

 يقدم مكتب التعليم الخاص التوجيه والمساعدة لألسر والمدارس في دعم نجاح
.الطالب ذوي اإلعاقة

 إذا كنت تظن أن طالبك في مدرسة بوسطن العامة قد يكون لديه إعاقة، فيرجى
 االتصال بالمدير الرئيسي لمدرسة الطالب. إذا لم الطالب مسجل بمدرسة بوسطن

 .العامة، اتصل بمكتب التعليم الخاص على الرقم المذكور أعاله

المتعلمين باإلنجليزية
للمعلومات 617-635-9435

 )االختبار والتنسيب )ناسك
 (NACC( 617-635-1565 الطابق الثاني من مينى (Bolling

bostonpublicschools.org/EL
 هم الطالب الذين يتحدثون لغات أخرى غير )ELs) متعلمو اللغة اإلنجليزية

 اإلنجليزية والذين لم يتقنوا اللغة اإلنجليزية األكاديمية بعد بما يكفي ألداء
 الواجبات الصفية باللغة اإلنجليزية دون دعم لغوي. حوالي 15,000 طالب
 في مدارس بوسطن العامة 30) ٪ من جميع طالب مدارس بوسطن العامة)

.مصنفون كمتعلمي لغة إنجليزية

 إذا كان الطالب يتحدث لغة أخرى غير اللغة اإلنجليزية، فسيتم اختباره
 NACC(( .Newcomers من قبل مركز تقييم وإرشاد الوافدين الجدد
Assessment and Counseling Center تعقد جميع اختبارات 

NACC بمواعيد فقط.

 مواعيد  NACC يجري مركز ،COVID-19 يرجى مالحظة أنه بسبب
 افتراضية عبر الهاتف أو عبر اإلنترنت. أثناء المواعيد االفتراضية، يطبق

NACC أداة فحص عن بعد لتحديد مستوى الطالب مبدئّيًا بانتظار الوثت الذي 
 يصبح فيه االختبار الشخصي ممكًنا. المواعيد االفتراضية متاحة من االثنين إلى

.الجمعة من الساعة 9:00 صباًحا حتى الساعة 3:30 بعد الظهر

 يحدد كال أداة الفحص عن بعد واالختبار الشخصي مهارات الطالب في اللغة
 اإلنجليزية ويساعد ذلك األسر في اختيار الخدمات التعليمية األفضل لهم. من

.المهم جًدا أن تكمل األسر عملية التقييم

 :EL خيارات برنامج متعلمي اللغة اإلنجليزية
 في التعليم العام. بالنسبة للمدارس التي ليس )ESL) اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية

 لديها برنامج لغوي، يتم   توزيع متعلمي اللغة اإلنجليزية على فصول التعليم
 العام ولكنهم يتلقون تطوير اللغة اإلنجليزية من خالل حصص اللغة اإلنجليزية

 من المهم مالحظة أنه يتعين على متعلمي اللغة اإلنجليزية في  ESL.كلغة ثانية
.صفوف التعليم العام أن يتم تدريسهم من قبل معلم )معلمين) مؤهلين

 تعليم ثنائي اللغة يتعلم المتحدثون باللغة اإلنجليزية والمتحدثون بلغة أخرى لغة
 شريكة ومحتوى أكاديمّيًا مًعا. الهدف هو أن يتقن جميع الطالب القراءة والكتابة
 في كلتا اللغتين. هناك مدارس من بين مدارس بوسطن العامة تقدم لغة اإلشارة

 واللغة الكريولية الهايتية والبرامج اإلسبانية. الجديد في العام )ASL) األمريكية
 ولغة الرأس األخضر K2- Grade 1  المقبل هو الفيتنامية في الصفوف

Cabo Verdean في .K1

 الطالب هم متعلمو اللغة اإلنجليزية )SEI) برامج غمر اللغة اإلنجليزية المحمية
 )1) الذين مستواهم في اللغة اإلنجليزية من 1 إلى 3 و )2) يعلمهم معلم مؤهل
 )معلمون مؤهلون) للمحتوى )الرياضيات والعلوم والتاريخ والقراءة والكتابة).

 على مدار اليوم، وهذا ESL يتلقى الطالب أيًضا تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية
.مصمم لمساعدة الطالب على تعلم اللغة بشكل أسرع

 اللغة-محدد لغة التدريس هي مزيج من اللغة اإلنجليزية ودعم باللغة األم حسب
 الحاجة. اللغات التي تقدم حالًيا هي: اإلسبانية، الهايتية الكريولية، الفيتنامية، لغة

.والصينية Cabo Verdean الرأس األخض

.متعدد اللغات لغة التدريس هي اللغة اإلنجليزية

 توصي )SLIFE) الطالب الحاصلون على تعليم رسمي محدود أو متقطع
 مدارس بوسطن العامة بهذا البرنامج للطالب الذين تبلغ أعمارهم 8 سنوات فما
 فوق الذين وصلوا حديًثا إلى الواليات المتحدة والذين تضعهم خبرتهم التعليمية
 خلف أقرانهم في الواليات المتحدة بعامين على األقل. في هذا البرنامج، يتلقى

 الطالب تعليًما مكثًفا بلغتهم األم في القراءة / الكتابة والرياضيات والعلوم
.والدراسات االجتماعية في بيئات غرف صف صغيرة الحجم

 طلب برامج إضافية إذا رغب 20 أو أكثر من أولياء األمور في مدرسة ما في
 طلب نموذج مختلف لتعليم اللغة لمدرستهم، فيرجى تقديم خطاب إلى مكتب
 متعلمي اللغة اإلنجليزية يبين الطلب ويضم بيانات االتصال لمجموعة أولياء

.األمور المهتمة بهذه الفرصة

 المجلس االستشاري للمنطقة لمتعلمي اللغة اإلنجليزية
((DELAC

 اللجنة االستشارية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية في المنطقة هي مجموعة 
 من أولياء أمور متعلمي اللغة اإلنجليزية تهدف إلى تقديم المشورة لمكتب

 متعلمي اللغة اإلنجليزية فيما يتعلق بالقضايا التي تتعلق بمتعلمي اللغة
 في ثالث يوم اثنين من كل شهر. لمزيد من DELAC اإلنجليزية. يجتمع

  المعلومات حول المجلس االستشاري للمنطقة لمتعلمي اللغة اإلنجليزية
DELAC أو ELACs المجالس االستشارية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية 
www.BostonDELAC.org.  القائمة على اللغة، يرجى زيارة
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كيف يتم تصنيف المدارس
كيف يتم تصنيف المدارس

www.doe.mass.edu/accountability لمزيد من المعلومات ، تفضل بزيارة

 تم تصنيف جميع المدارس في مدارس بوسطن العامة) للعام الدراسي 2019-2018 *) من قبل والية ماساتشوستس. تم تقييم وتصنيف جميع المدارس التي يوجد عنها
.معلومات كافية بناًء على بيانات اختبار الوالية ومؤشرات أخرى

 حسابات مساءلة في خريف 2020. لذلك، فإن أحدث نتائج المساءلة ألية منطقة أو مدرسة تعود إلى خريف )DESE) لن تجري إدارة التعليم االبتدائي والثانوي *
.نتائج مساءلة محدثة ستكون في خريف DESE 2021 2019، وفي المرة القادمة التي تنشر فيها

 يتم تصنيف كل مدرسة على أنها إما: مدارس التقدير، أو تحقيق األهداف أو تجاوزها، أو تقدم كبير نحو األهداف، أو تقدم متوسط نحو األهداف، أو تقدم محدود أو
معدوم نحو األهداف، أو بحاجة إلى دعم مركز / موجه، أو بحاجة إلى دعم واسع / شامل

فئات محددة للمدارس
مدارس تحتاج إلى مساعدة أو تدخل

(٪ حوالي 15)
مدارس ال تحتاج إلى مساعدة أو تدخل

(MA ما يقرب من 85 ٪ من المدارس في ماساتشوستس)

 بحاجة إلى دعم
 مجلس / شامل
 مدارس متدنية •

األداء
 مدارس متدنية •

األداء بشكل مزمن

 بحاجة إلى دعم 
مركز / مستهدف
لمئينات -1 10 •

 تدني معدل •
التخرج

 مجموعة •
 )مجموعات)
متدنية األداء

 مشاركة متدنية في •
االختبارات

 تقدم محدود أو ال
تقدم نحو األهداف

 مدارس من الممكن
 أن تحقق من 0-24٪
من النقاط المستهدفة

 تقدم معتدل نحو
األهداف

 مدارس من الممكن
أن تحقق من -25

 ٪49 من النقاط
المستهدفة

 تقدم جوهري نحو
األهداف

 مدارس من الممكن
أن تحقق من -50

 ٪74 من النقاط
المستهدفة

 تحقق األهداف أو
 تتجاوزها

 مدارس من الممكن
أن تحقق من -75
 ٪100 من النقاط

 المستهدفة

التقدير
 معروفة باإلنجاز

 العالي أو النمو
المرتفع أو تجاوز األ

(SQF)  إإطار جودة المدرسة
www.bostonpublicschools.org/schoolquality لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة

 إطار جودة المدرسة هو نظام قياس يعيد تحديد كيفية تقييم جودة المدرسة. تؤمن مدارس بوسطن العامة أن أفضل طريقة لتحديد جودة المدرسة هي النظر ليس فقط في
 كيفية أداء الطالب في االختبارات الموحدة ولكن أيًضا في كيفية تطورهم من عام إلى آخر، جنًبا إلى جنب مع فحص مجاالت رئيسية معينة في المدرسة، مثل ثقافتها.

.يوفر هذا اإلطار لألسر بيانات أكثر شموالً عن مدارسنا حتى تتمكن األسر من اتخاذ خيارات مدرسية أكثر استنارة وتهيئة خاصة

 تستخدم مدارس بوسطن العامة إطار عمل جودة المدرسة كطريقة لألسر لمقارنة أداء المدرسة بأداء مدارس أخرى من مدارس بوسطن العامة. تعتمد العالمات على
.معايير مثل أداء الطالب، وجودة التعليم ، والقيادة ، وثقافة المدرسة. تعطى كل مدرسة مستوى جودة من 1 إلى 4 لكل مدرسة، حيث يمثل المستوى 1 أعلى مستوى

(MCAS) نظام ماساتشوستس للتقييم الشامل
www.doe.mass.edu/mcas لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة

 والرياضيات والعلوم. وقد انتقلت ماساتشوستس إلى نظام )ELA) في صفوف مختلفة في فنون اللغة اإلنجليزية )MCAS) يقدم نظام ماساتشوستس للتقييم الشامل
 من “الجيل التالي” لجميع الصفوف. ستنتقل المدارس الثانوية والعلوم إلى تقييمات الجيل التالي في السنوات القادمة. هناك أربعة )MCAS) ماساتشوستس للتقييم الشامل

:)MCAS) مستويات ألداء الطالب للجيل القادم من نظام ماساتشوستس للتقييم الشامل

.يفوق التوقعات: تجاوز الطالب التوقعات على مستوى الصف من خالل إظهار إتقانه للمادة

.يلبي التوقعات: حقق الطالب التوقعات على مستوى الصف وهو على طريق النجاح من الناحية األكاديمية  للنجاح في الصف الحالي في هذه المادة

 يلبي التوقعات جزئًيا: حقق الطالب جزئًيا التوقعات على مستوى الصف في هذه المادة. على المدرسة، بالتشاور مع ولي األمر / الوصي على الطالب، أن تنظر فيما إذا
.كان الطالب يحتاج إلى مساعدة أكاديمية إضافية للنجاح في هذه المادة أم ال

 ال يلبي التوقعات: لم يحقق الطالب التوقعات على مستوى الصف في هذه المادة. على المدرسة، بالتشاور مع ولي األمر / الوصي على الطالب، أن تحدد المساعدة
.األكاديمية المنسقة و / أو التعليم اإلضافي التي يحتاجها الطالب للنجاح في هذه المادة
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BuildBPS بناء مدارس بوسطن العامة

 إلى تحديث المدارس BPS   BUILD يهدف بناء مدارس بوسطن العامة	9
 لتوفير المزيد من المساحات التي تسهل التعلم في القرن الحادي والعشرين،

 جنًبا إلى جنب مع الشروع في تشييد مباٍن مدرسية جديدة، والتوسع في
 مقاعد الغرف الصفية في المناطق األكثر حاجة في المدينة، وتقليل حاالت
 انتقال الطالب بين المدارس، وتبني شكلين مفضلين للصفوف في المدارس
(-K6/7-12 و K-8/9-12(، وضمان قدر أكبر من المساواة في تنسيبات 

 البرنامج لتلبية احتياجات متعلمي اللغة اإلنجليزية والطالب ذوي اإلعاقة
.وغيرهم من فئات سكانية أخرى

 نواصل وضع مقترحات محددة للعديد من المدارس التابعة لمدارس بوسطن
 العامة - استناًدا إلى المبادئ التوجيهية للخطة - بهدف إشراك المجتمع للحصول

.على تغذية راجعة  على مدى األشهر والسنوات العديدة القادمة

:هي BPS Build المبادئ التوجيهية لبناء مدارس بوسطن العامة

توسيع إمكانية الوصول إلى بيئات تعلم ذي نوعية جيدة لمزيد من الطالب	9

معالجة تحديات التسجيل لتلبية احتياجات الطالب	9

 تحديد مواقع مباٍن جديدة أو موسعة في أحياء ذات حاجة طالبية عالية	9
وقدرة حالية منخفضة على الوصول

 إيجاد فرص أكثر إنصاًفا للتعلم ولتنسيبات البرامج لطالبنا من ذوي	9
 االحتياجات العالية، بما في ذلك الطالب ذوي االحتياجات الخاصة ومتعلمي

اللغة اإلنجليزية

 تقليل عدد المرات التي يغير فيها الطالب المدارس خالل تجربتهم من ما	9
قبل رياض األطفال حتى الصف الثاني عشر

BuildBPS هي الخطة الرئيسية للتعليم والمرافق لمدارس بوسطن العامة التي تنفذ على مدى 10 سنوات، وهي 
  Martin J. Walsh.  تعكس التزاًما بقيمة مليار دوالر من العمدة مارتن ج. والش
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EL A= فنون اللغة االنجليزية, Math = الرياضيات, Science = علم 
EE = يفوق التوقعات, ME = يلبي التوقعات, PME = ا ال يلبي التوقعات = NME ,يلبي التوقعات جزئّيً

K-8 في لمحة

المدرسة الموقع الصفحة  الدرجات
 المتوقعة في

2021-2022

التسجيل
2020-2021

 برامج المدرسة
قبل / بعد المدرسة

AWC/
EFA / أوك 
إفا  الصفوف

 برامج متعلمي
اإلنجليزية

برامج التعليم الخاصة SQF TIER

Adams East Boston 20 K1°-6 246 A SEI-S ABA, INC 1

Alighieri Montessori East Boston 20 K0-6 111 A ID

Baldwin ELC Brighton 20 K0-1 152 B / A EC-INC, INC ID

Bates Roslindale 21 K1°-5 239 B / A EFA: 3-6 EC-INC, INC 1

Beethoven West Roxbury 21 K1-2 282 B / A SEI-M EI ID

Blackstone South End 21 K0-5 523 B / A SEI-S, SLIFE-S EC-INC, EC-SS, INC, MD 4

Boston Teachers Union Jamaica Plain 22 K1-8 278 A ABA, INC 2

Bradley East Boston 22 K0-6 305 B AWC: 5-6 EC-INC, INC 1

Channing Hyde Park 22 K1°-6 219 B / A EC-SS, ABA 2

Chittick Hyde Park 23 K1°-5 250 A EC-INC, INC, ABA 3

Clap Dorchester 23 K1°-6 124 B / A EC-INC, INC 2

Condon South Boston 23 K1°-8 749 B / A AWC*: 4-6 SEI-M EC-INC, EC-SS, INC, 
LD,SEV-II

2

Conley Roslindale 24 K1°-6 198 B / A EC-INC, EC-SS, INC, 
MOD-II

3

Curley Jamaica Plain 24 K1°-8 918 B / A EFA & 
AWC*: 4-6 

SEI-S, SLIFE-S EC-INC, INC, ABA, 
MILD-II

1

Dever Dorchester 24 K1-5 363 SEI-S EI 3

Dudley St. NCS Roxbury 25 K1-5 283 A  4

East Boston EEC East Boston 25 K0-1 191 B / A SEI-M EC-INC, INC ID

Edison Brighton 25 K1-8 519 B / A EFA: 3-6 SEI-M, SLIFE-M INC, EI 3

Eliot North End 26 K1°-8 785 A EC-INC, INC, LD 1

 فهم جدول المدارس في لمحة سريعة

 واكتب عنوانك، www.DiscoverBPS.org نحن نرحب بكم لمعرفة المزيد عن جميع مدارسنا. لمعرفة أي المدارس ستكون على قائمة اختيار طفلك، يرجى زيارة
 أو االتصال / زيارة مركز الترحيب. وألن كل أسرة لديها قائمة خاصة بها وفقا لقواعد الخطة المنزلية )انظر الصفحة 7)، فقد أدرجنا معلومات عن جميع المدارس في

.هذه المجلة. يرجى التأكد من التركيز على المدارس في القائمة الخاصة بك

برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية
 متعلمي اللغة اإلنجليزية المسجلين في جميع

 مدارس بوسطن العامة يحق لهم الحصول على
.ومأوى تعليمات المحتوى ESL خدمات إسل

SEI ساي: مأوى تعليمات اإلنجليزية 
SLIFE  سليف: التدريب اللغوي عالي الكثافة 

DL دل: اللغة الثنائية
C  الصينية

K  كابفيردين
M  متعدد اللغات

H  الكريول الهايتية
S   اإلسبانية
V  الفيتنامية

 انتقل إلى هذه الصفحة للحصول على مزيد الصفحة
من المعلومات حول المدرسة

K1°   رياض األطفال واحدK0 رياض االطفال صفر 
متاح للطالب ذوي اإلعاقة لهذه المدرسة

  برنامج قبل / بعد المدرسية
- B ب  قبل  - A / أ  بعد  عرضها

AWC/EFA أوك / إفا  درجة العمل 
المتقدم أو التميز للجميع، والدرجات المقدمة

 الغرفة AWC فصل مختلط يشارك فيه طالب *
.مع طالب التعليم العام AWC الصفية ومناهج

SQF Tier مستوى إطار جودة المدرسة
 .علًما بأن الرمز 1 هو التقدير األعلى ،1-4 
اطلع على المزيد حول إطار جودة المدرسة على الصفحة 14

  الرمز
ID: معلومات غير كافية )بيانات غير كافية( 

برامج التعليم الخاصة
ABA     تحليل السلوك التحليلي
EC-INC مرحلة الطفولة المبكرة ـ المشتملة     إيك-إنك
EC-SS مرحلة الطفولة المبكرة - المنفصلة فعلياً   إيك-اسس
EI ضعف عاطفي   إي
EI-INT ضعف عاطفي-استيعاب  إي-إنتي
INC مستوى عال من الحاجة إدراج   إنك
LD صعوبات التعلم   لد 
MD إعاقات متعددة  امدي
Mild-II  ضعف فكري قليل متوسط
Mod-II  ضعف فكري معتدل مود
Sev-II  ضعف فكري شديد  سيف
PI  ضعف بدني   باي
 يخدم جميع الطالب المقبولين من خالل عملية اليانصيب أو القبول 

الخاصة
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K-8 في لمحة
المدرسة الموقع الصفحة  الدرجات

 المتوقعة في
2021-2022

التسجيل
2020-2021

 برامج المدرسة
قبل / بعد المدرسة

AWC/
EFA / أوك 
إفا  الصفوف

 برامج متعلمي
اإلنجليزية

برامج التعليم الخاصة SQF TIER

Ellis Roxbury 26 K1-5 379 B / A SEI-S EI 4

Ellison/Parks EES Mattapan 26 K0-3 173 B / A SEI-M EC-INC, INC ID

Everett Dorchester 27 K1°-6 288 B / A EC-INC, INC 1

Gardner Allston 27 K1°-8 374 B / A EFA: 3-6 EC-INC, INC 2

Greenwood Dorchester 28 K1-8 397 B / A DL-S EI, LD 2

Grew Hyde Park 28 K1-5 216 B / A EFA: 3-5 4

Guild East Boston 28 K1°-6 259 B / A EFA: 3-6 SEI-S EC-INC, INC, LD 2

Hale Roxbury 29 K1-6 173 B / A 1

Haley Roslindale 29 K1°-8 379 B / A EC-INC, INC 2

Harvard/Kent Charlestown 29 K1°-6 390 B / A EFA: 4-6 SEI-C EC-SS, INC, EI 2

Haynes EEC Roxbury 30     K0-1 177 B / A SEI-M EC-INC, INC ID

Henderson Dorchester 61 K0-12 932 B / A EC-INC, INC 2

Hennigan Jamaica Plain 30 K2-8 537 B / A AWC*: 4-6 SEI-M, SLIFE-S, 
SLIFE-M

INC, LD 2

Hernández Roxbury 30 K1-8 422 A DL-S 4

Higginson Roxbury 31 K1°-2 129 B / A SEI-S EC-INC, INC, ABA ID

Higginson/Lewis Roxbury 31 3-8 221 B / A INC, ABA 4

Holmes Dorchester 31 K1°-5 288 B / A EFA: 4-5 EC-INC, INC, EI 4

Hurley South End 32 K1°-8 362 A DL-S EC-SS 1

Jackson/Mann Allston 32 K1°-8 435 B / A AWC*: 4-6 SEI-M EC-INC, INC, ABA 2

Kennedy, J. F. Jamaica Plain 33 K1°-5 353 A SEI-S EC-SS, LD 1

Kennedy, P. J. East Boston 33 K1°-6 278 B / A SEI-S EC-SS, INC 2

Kenny Dorchester 33 K1°-6 338 B / A EC-SS, INC, LD 1

Kilmer West Roxbury 34 K1°-8 433 B / A INC, ABA 2

King Dorchester 34 K1°-8 559 A EFA: 3-6 EC-INC, EC-SS, INC, ABA 2

Lee Academy Dorchester 34 K0-3 181 B / A INC ID

Lee K-8 Dorchester 35 K1°-8 596 A AWC*:5-6 EC-INC, INC, ABA 3

Lyndon West Roxbury 35 K1-8 647 B / A MILD-II 1

Lyon K-8 Brighton 35 K2-8 126 B / A INC 4

Manning Jamaica Plain 36 K1°-6 176 B / A EC-INC, EI 1

Mason Roxbury 36 K0-5 229 B / A EC-INC, INC 4

Mather Dorchester 36 K1-5 520 B / A SEI-V, DL-V LD 2

Mattahunt Mattapan 37 K1°-5 415 SEI-H, DL-H EC-INC, EC-SS, INC, ABA ID

McKay East Boston 37 K1-8 756 A SEI-S INC 3

Mendell Roxbury 38 K1°-5 268 B / A EFA: 4-5 EC-INC, INC 1

Mildred Ave. Mattapan 38 K1-8 683 A SEI-M, SLIFE-S INC, MILD-II, MOD-II 2

Mission Hill Jamaica Plain 38 K0-8 229 B / A EC-INC, INC 1

Mozart Roslindale 39 K1°-5 169 B / A ABA 1

Murphy Dorchester 39 K1°-8 913 B / A AWC: 4-6 SEI-M EC-INC, INC, EI, MD 2
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K-8 في لمحة
المدرسة الموقع الصفحة  الدرجات

 المتوقعة في
2021-2022

التسجيل
2020-2021

 برامج المدرسة
قبل / بعد المدرسة

AWC/
EFA / أوك 
إفا  الصفوف

 برامج متعلمي
اإلنجليزية

برامج التعليم الخاصة SQF TIER

O’Donnell East Boston 39 K1-6 273 B / A SEI-S 2

Ohrenberger West Roxbury 40 3-8 542 B / A AWC: 4-6 SEI-M EI, INC 2

Orchard Gardens Roxbury 40 K1°-8 838 A SEI-K, SLIFE-K ABA 3

Otis East Boston 40 K1°-6 415 B / A SEI-M INC 1

Perkins South Boston 41 K2-6 174 B ABA 4

Perry South Boston 41 K1-6 205 B / A EC-SS, MOD-II 3

Philbrick Roslindale 41 K1°-5 110 B / A EFA: 3-5 EC-INC 4

Quincy Chinatown 42 K1°-5 754 B / A AWC: 4-5 SEI-C EC-SS, INC, LD, MD 1

Roosevelt Hyde Park 42 K1°-8 409 B / A EC-INC, INC 3

Russell Dorchester 42 K1°-5 368 B / A SEI-S EC-SS 1

Shaw Dorchester 43 K1°-3 166 B / A EC-SS ID

Sumner Roslindale 43 K1-5 502 B / A EFA: 4-5 SEI-S INC, LD 2

Taylor Mattapan 43 K1°-5 348 B / A SEI-H, SLIFE-H EC-INC, INC, MOD-II 2

Tobin Mission Hill 44 K1°-8 411 B / A SEI-S EC-INC, ABA 2

Trotter Dorchester 44 K1°-8 382 A EC-SS, ABA 3

Tynan South Boston 45 K1°-6 251 B EC-INC, ABA 3

Umana East Boston 45 K2-8 757 B / A SEI-S, SLIFE-S, 
DL-S

ABA, MOD-II 2

UP Academy Dorchester Dorchester 46 K1-8 690 A  4

UP Academy Holland Dorchester 46 K1-5 689 A MILD-II 3

Warren/Prescott Charlestown 46 K1°-8 549 B / A ABA 1

West Zone ELC Jamaica Plain 47 K0-1 101 B / A EC-INC, INC ID

Winship Brighton 47 K1°-5 226 B / A EC-SS 1

Winthrop Dorchester 47 K1°-5 233 B / A 3

Young Achievers Dorchester 48 K0-8 577 B / A SEI-S EC-INC, INC, EI 4

المدارس المتوسطة
المدرسة الموقع الصفحة  الدرجات

 المتوقعة في
2021-2022

التسجيل
2020-2021

 برامج المدرسة
قبل / بعد المدرسة

AWC/
EFA / أوك 
إفا  الصفوف

 برامج متعلمي
اإلنجليزية

برامج التعليم الخاصة SQF TIER

Frederick Dorchester 27 6-8 391 A EFA: 6 SEI-M, SEI-S, 
SLIFE-M, SLIFE-S INC, LD, MOD-II, PI 4

Irving Roslindale 32 6-8 188 A EFA: 6 SEI-S, SEI-M INC, LD 3

McCormack  Roslindale 37 7-8 255 A SEI-S, SLIFE-S EI, MILD-II 3

Timilty Roxbury 44 6–8 234 A AWC*: 6 SEI-S LD, INC 2

UP Academy Boston South Boston 45 6–8 352 A  4

 تغييرات تكوينية محتملة في العام الدراسي 2022-2021 كجزء من خطة بناء المدارس “BuildBPS”. لالطالع على أحدث المعلومات، ُيرجى زيارة الموقع 
.www.bostonpublicschools.org/buildbps :اإللكتروني التالي

مسارات المدرسة االعدادية
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مسارات المدرسة االعدادية
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عنوان تفسيري
مسار مدرسة الغذاء

مسار مدرسة المكان المقصود

    K-8مدرسة رياض األطفال 
K – 8 حتى الصف الثامن

  K-12مدرسة رياض األطفال K 
حتى الصف الثاني عشر 12 –

يجب تحديد المسار
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Adams Elementary School
  صفوف رياض األطفال واحد حتى الصف الخامس

grade 6-K1  
Joanna McKeigue Cruz, Principal 

165 Webster St., East Boston 02128
617-635-8383

 Adams مدرسة صموئيل آدمز االبتدائية
Elementary School .هي مجتمع تعليمي صغير 

 بالشراكة مع األسر والمجتمع، تعمل المدرسة على توفير
 تجربة تعليمية ديناميكية في بيئة متنوعة وشاملة ومنصفة

.ومرحبة. في آدمز، نعتقد أننا مًعا، جميعنا نحقق إنجازات
:المميزات الخاصة

 • .برامج اإلثراء في الموسيقى والفن
 •  مجلس اآلباء مع الضباط المنتخبين، وممثلي األلباء في
 مجلس موقع المدرسة، ومعلمين اثنين يعمالن كمنسقين

.في عائلة المدرسة ومنسقي مشاركة الطالب
 •  أنشطة لآلباء واألمهات بما في ذلك توجيهات رياض
 األطفال، البيت المفتوح، ليلة الرياضيات مع األسرة،
.ورش عمل أولياء االمور، وعشاء األسر البوتلوك

 • موظفون متنوعون متعددو اللغات
 •  التربية البدنية، والتكنولوجيا، والكمبيوتر، والعلوم،

.والمسرح كمواد تخصصية للطالب خالل اليوم
 •  مدرسون الدوام الكامل للتدخل لمساعدة الطالب في
 الصفوف رياض األطفال واحد حتى الصف الخامس

K1-5
:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

 •  ،البرنامج اإلسباني لسوالر إنيرجي إنترناشيونال 
 • واللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام

 برامج تربية خاصةمعلم غرفة الموارد الذي يقدم
.الخدمات لطالبنا ذوي صعوبات التعلم الخفيفة

 • -K0 متخصصين عاليين في التوحد الضفي للصفوف
 .رياض األطفال صفر حتى الصف الخامس .5

:برامج ما بعد المدرسة داخل المبنى
 •  برنامج ما بعد المدرسة من خالل جمعية الشبان

YMCA السيحيين

Baldwin Early Learning Pilot 
Academy

  صف رياض األطفال صفر حتى الصف األول 
K0-Grade 1

Min-Jen Taylor, Principal
121 Corey Rd., Brighton 02135

617-635-8409

 وتكرس األكاديمية بالدوين التجريبية التعلم المبكر لكونها
 رائدة مبتكرة في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. ونحن
 ملتزمون بتوفير حجر االساس لبناء أساس قوي لنجاح كل
 طفل في المستقبل من خالل تقييم الحياة الثقافية واألسرية،

.وتعزيز العدالة االجتماعية وخدمة المجتمع
:المميزات الخاصة

 •  المعلمين مرخصين ثنائياً - ثالثياً في مرحلة الطفولة
.المبكرة والتعليم الخاص واإلنجليزية كلغة ثانية

 • .موظفون متنوعون ومتعددو اللغات
 •  أكثر تسعون بالمئة من طالب الصف االول 1 90٪ <

.يسجلون في أو فوق المعيار في تقييمات القراءة
 • .برنامج نشاط القراءة المنزلية تاك-هوم

 •  لدينا +170  اكثر من مائة وسبعون طالب يقرأ أكثر
.من 45،000 كتاب مع أسرهم كل عام

 •  تم CitySprouts حديقة المدرسة سيتيسبروتس
.دمجها في المناهج الدراسية لجميع مستويات الصف

 •  الفن، والموسيقى، والكمبيوتر، والتربية البدنية
.المتخصصة

 •  رحالت ميدانية متعددة والمناسبات المدرسية الخاصة
.على مدار السنة

 •  األحداث العائلية متعددة على مدار السنة بما في ذلك
.ليلة المناهج، عيد الصداقة وورش عمل أولياء األمور

 • .تعليمات السباحة لطلبة الصف األول
:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

 • اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام
 • .مدرسة اإلدماج الكامل

برامج تربية خاصة
K-8 مسار الحضانة حتى الصف الثامن: ضمان 

 االلتحاق إلى الصف 2الثاني في مدرسة إديسون
Edison K-8 School ال يوجد مستوى 

Alighieri Montessori School
صف رياض األطفال صفر حتى الصف السادس 

 K0-Grade 6 
Jessica Gorham, Principal

37 Gove St., East Boston, MA 02128
617-635-8529

 توفر مدرسة دانتي أليغييري مونتيسوري لألطفال أهداف
 تعليمية فردية. الفصول الدراسية من األعمار المختلطة
 حيث األطفال والكبار يعملون جنبا إلى جنب في بيئات

 جميلة تركز على الطفل. مواد التعلم الخاصة مونتيسوري
.تشجيع التركيز والتنسيق والنظام واالحترام

:المميزات الخاصة
 • .التدريب العملي على المنهج مونتيسوري

 • .المعلمين المعتمدين مونتيسوري
 • .التعليم فردي

 • .التركيز القوي على التدخل المبكر
 • .التعلم في الهواء الطلق، بما في ذلك الحدائق

 • .والموسيقى TAB المدمج في اختيار الفن تاب
 •  مجتمع االسر- الصديقة، بما في ذلك البيوت المفتوحة،

.والتوجهات، واالحتفاالت، وعشاء بوتلوك
:القبول الخاص

 •  الطالب الذين يرغبون في التقديم سوف ترسل
 موظفو المدرسة .Alighieri أسماؤهم إلى أليغيري

 سوف يقوموا باالتصال باألسر، في اطار أمر عشوائي
 ورقم عشوائي، وتحديد مستوى خبرتهم مع برنامج

 مونتيسوري ومن ثم تقديم طلب التحاق للطالب في حال
.إذا كان المقعد متاحا

:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية
 •  في ESL يتم توفير تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية

التعليم العام
برامج تربية خاصة

 •  نحن نؤمن بأن طالبنا يستفيدون من الوتيرة الفردية،
 واالهتمام الشخصي، ودروس متعددة الحواس

 باإلضافة إلى المراقبة والتقييم والتغذية الراجعة
.المتسقة

محاسبة الدولة: تقدم جوهري نحو األهداف
SQF Tier: 1

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME
(3-8) 8 26 51 15
MATH EE ME PME NME
(3-8) 2 33 40 24
SCIENCE EE ME PME NME
(5,8) 0 18 41 41

محاسبة الدولة: تقدم جوهري نحو األهداف
SQF Tier: بيانات غير كافية

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME
(3-8) 7 32 54 7
MATH EE ME PME NME
(3-8) 4 36 43 18

محاسبة الدولة: بيانات غير كافية
SQF Tier: بيانات غير كافية
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Bates Elementary School
 صفوف رياض األطفال واحد حتى الصف الخامس 

K1-Grade5 
Rodolfo Morales, Principal

426 Beech St., Roslindale 02131
617-635-8064

 تعليًما  The Bates School توفر مدرسة بيتس
 شامالً عالي الجودة يؤكد هويات جميع األفراد. نحن نبني
 المواطنين والقادة المسؤولين ونغرس حب التعلم في جو
 مالئم يشدد على مصلحة الطالب االجتماعية والعاطفية.

 بالشراكة مع األسر والمجتمع، نسعى جاهدين لتحقيق
.التميز األكاديمي ونحتفل باإلنجاز

:المميزات الخاصة
 • .معرض كتب مدرسية

 •  يجتمع مجلس موقع المدرسة ومجالس اآلباء معا
.للحصول على أقصى قدر من التعاون

 •  متخصصون إدماج ومساعدون مهنيون متعلمون لكل
.صف، وتوفير معلم إضافي للطالب

 •  أسبوعياً تربية بدنية، وفنون وعلوم رحالت ميدانية
.لكل مستوى دراسي حيث ترتبط بالمناهج الدراسية

 •  ملعب كبير، هيكل اللعب، و باليوركس لتعزيز اآلمان،
.واللعب الصحي

 •  منسق المدينة لدعم األسر من االحتياجات السلوكية
.والطبية ورعاية األطفال، واإلسكان

 •  اللغة اإلسبانية ، التشفير، الروبوتكس، والموسيقى في
.الصفوف 3 - 5

 • .جعل الموسيقى مسألة مهمة في الصفوف 3-5
 • .برنامج التميز للجميع في الصفوف من 3 إلى 5

برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية
 • اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام
:قبل وبعد برامج المدرسة في المبنى

 •  قبل وبعد البرنامج المدرسي بدعم من جمعية الشبان
.YMCA المسيحية

K-8 مسار: ضمان االلتحاق إلى الصف 6 في 
 the Irving Middle مدرسة ايرفينج االعدادية

School.

Beethoven Elementary School 
  صفوف رياض األطفال واحد حتى الصف الثاني

K1-Grade 2
Edward Puliafico, Principal 

5125 Washington St., West Roxbury 
02132

617-635-8149

 بيتهوفن هي بيئة مدرسية ودية ومرحبة لكال من طالبنا
 وأسرهم. مجتمعنا يتجاوز الفصول الدراسية، ونحن نسعى
 جاهدين لجعل طالبنا يفكرون في العالم من حولهم. ضمن

 حدود جدران المدرسة، ونحن نعمل بجد كل يوم و “
“ !التعلم مع المرح

:المميزات الخاصة
 •  اختصاصيو كمبيوتر وموسيقى وتربية بدنية وفنون

وعلوم
 •  جعل من الموسيقى مسألة مهمة، وبرنامج اآلالت

.الموسيقية
 • .برنامج القراءة المنزلية المعترف بها وطنيا

 •  اختصاصيون في الحاسوب والموسيقى، والتربية
.البدنية، والفن والعلوم

 • .الوالدين المتطوعين النشيطين جدا
 • .الموجهين والمعلمين الطالب من كلية بوسطن
 • .شبكة دعم للطالب الذين يعانون من صعوبات

 •  مبنى مشرق ونظيف مع فناء مدرسي جميل وملعب
عظيم

 • لدعم األسر Rosie’s Place تعاون مع ملجأ روزي
:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

 •  متعدد اللغات، اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية SEI برنامج
في التعليم العام

 برامج تربية خاصة
 • وسائل دعم في اإلرشاد

:برامج قبل وبعد المدرسية عندنا في المبنى
 • برنامج ما قبل المدرسة من الساعة 7:00 حتى 8:15

 • بعد المدرسة من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30
K-8 3 مسار: ضمان االلتحاق إلى الصف 

 • .Ohrenberger grade 3 في مدرسة أوهرنبرجر

Blackstone Elementary School
 صفوف رياض األطفال صفر حتى الصف الخامس 

K0-Grade 5
Shammah Daniels, Principal

380 Shawmut Ave., Boston 02118
617-635-8471

 في مدرسة االبتكار بالكستون، نحن نمكن بعضنا
 البعض للتعلم والنمو والنجاح وان نصبح أفضل أنفسنا.

 العمل سوياً، ونحن نعزز القيم األساسية التي تقع داخلنا.
.واالحترام، والوحدة، والتميز

:المميزات الخاصة
 • Generations, Inc تقد دعم داخل الغرفة الصفية

 • NAEYC نايك المعتمدة برامج التعليم في مرحلة 
  الطفولة المبكرة للطالب الذين تتراوح أعمارهم بين

.ثالثة وخمس سنوات 3-5
 •  التربية البدنية والفن والدراسات االجتماعية والموسيقى

.والدراما والتكنولوجيا
 •  مدرسة ستات اوف ارت -عيادة صحية حديثة :

 Dr. Gerald Hass مركز الدكتور جيرالد هاس
Center - مركز ساوث إند الصحي المجتمعي. 

South End Community Health Center.
 •  ليالي األسرة الشهرية مع مواضيع مختلفة: ليلة محو
 األمية، عشاء متعدد الثقافات، ليلة الصحة، ليلة ستيم

STEAM .
 •  تقديم المشورة، ورعاية األسنان، وتطعيمات اإلنفلونزا

 وزيارات الرعاية األولية للطالب واألسر من خالل
 موقع واحد لمركز الصحة

 • .االجتماعي ساوث اند
 • .الزيارات المنزلية لبناء عالقات مع األسر والطالب

:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية
 •  اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام وفصول

.ألولياء األمور لإلبقاء على صلة
 • SLIFE اللغة اإلسبانية ،SEI – اللغة اإلسبانية

:قبل وبعد البرامج المدرسية في المبنى
 •  قبل المدرسة: من االثنين إلى الجمعة،  8:15-7:15 ؛

.5 دوالرات لليوم
 •  برنامج بعد المدرسة، Imajine بعد المدرسة: إماجين

 وبرنامج إيباK0 / K1 / K2،    M-F في الصفوف
IBA 1-2 بعد المدرسة، الصفوف، M-F؛ برنامج 

 ، City Year Starfish سيتي يير ستار فيش
 ,  M-T .الصفوف 3-5

K-8 مسار: ضمان االلتحاق إلى الصف 6 السادس 
Timilty Middle School. في مدرسة تيميلتي

محاسبة الدولة: تقدم جوهري نحو األهداف
SQF Tier: 1

MCAS % (Key below(
ELA EE ME PME NME
(3-8) 5 23 58 14
MATH EE ME PME NME
(3-8) 1 34 52 14
SCIENCE EE ME PME NME
(5,8) 5 23 58 15

محاسبة الدولة: بيانات غير كافية
SQF Tier: بيانات غير كافية

محاسبة الدولة:  بحاجة إلى دعم مركز/ مستهدف
SQF Tier: 4

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME
(3-8) 0 19 53 27
MATH EE ME PME NME
(3-8) 1 18 51 31
SCIENCE EE ME PME NME
(5,8) 1 17 44 37
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Boston Teachers Union K-8 School
  صفوف رياض األطفال واحد حتى الصف الثامن

K1-Grade 8
 Rebecca Gadd و Lauren Clarke-Mason 

معلمون قادة
25 Walk Hill St., Jamaica Plain 02130

617-635-7717

 تسعى مدرسة بوسطن تيتشر يونيون إلى تثقيف الطالب
 على مستويات عالية ومساعدتهم على الوصول إلى

 إمكاناتهم التعليمية وتصبح قادرة والرعاية ومواطنين
 مشاركين. ونحن نهدف إلى تزويد جميع الطالب من تعليم

 الفنون الليبرالية صارمة واسعة النطاق في بيئة شاملة
 وديمقراطية، ورعاية، وبيئة آمنة حيث ترحب باألسر

.وتستفيد من خبرة المعلمين الممتازة
:المميزات الخاصة

 • .تعليم الفنون الليبرالية الصارمة
 • .التركيز على المناخ المدرسي اإليجابي

 • .االلتزام بإشراك األسر
 • .التقييم المستمر والتدخل والدعم

 •  الفن، الموسيقى، والتربية البدنية / الصحة لجميع
.الطالب

 •  التعلم االجتماعي العاطفي، بما في ذلك دائرة مفتوحة،
.العدالة التصالحية، والشراكة مع تحسين الحضرية

 •  اثنان من األطباء من المنزل ليتل واندررز في الموقع
.لتقديم خدمات المشورة الفردية والجماعية الصغيرة

:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية
 • اللغلة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام

برامج تربية خاصة
 •  فصلين منفصلين بشكل كبير يقدمان خدمات لطالب

.التعليم الخاص
:برامج ما بعد المدرسة في المبنى

 •  برنامج ما بعد المدرسة التي تديرها هايد بارك جمعية
 YMCA  the Hyde Park الشبان المسيحية

 فضال عن غيرها من فرص النوادي ،K1-6 للصفوف
 الخصبة مثل اليوغا، كرة القدم، اللعب، الفن، والدروس

.الخصوصية

Bradley Elementary School
  صف رياض األطفال صفر حتى الصف السادس 

K0-Grade 6 
Claire Carney, Principal

10 Beachview Rd., East Boston 02128
617-635-8422

 توفر مدرسة برادلي بيئة تعليمية آمنة ومحفزة ومستندة
 إلى االستفسارات مع توقعات عالية لجميع الطالب.

 الطالب في مدرسة برادلي لديها ما ال يقل عن 5 دورات
 خصبة كل أسبوع. في الصفين الرابع والخامس، يأخذ

.جميع الطالب لغة أجنبية ثانية
:المميزات الخاصة

 •  تعليم أسبوعي لفنون المسرح من خالل مركز
 لجميع CMCB الموسيقى المجتمعي في بوسطن

.الطالب من أكتوبر إلى فبراير
 • .K-5 التربية البدنية ودروس الحركة للطالب

 •  الفصول الدراسية في الهواء الطلق لالنخراط والتدريب
.العملي على التحقيق العلمي

 •  الوصول إلى المحتوى األكاديمي القوي للجميع، بما في
.ذلك طالبنا ذوي اإلعاقة ومتعلمي اللغة اإلنجليزية
 •  تعليم اللغة األجنبية )اليابانية أو اإلسبانية) لجميع

.الطالب في الصفين 4الرابع والخامس 5
 •  اختصاصيو علوم وحاسوب

 • غرف صفية للعمل المتقدم للصفين 4 و 5
 • .تعليم الفن لجميع الطالب

:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية
 • اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام

Channing Elementary School
 صفوف رياض األطفال واحد حتى الصف الخامس 

K1-Grade 6
Carline Pignato, Principal

35 Sunnyside St., Hyde Park 02136
617-635-8722

 مهمة مدرسة تشانينج هي خلق بيئة التي تقدر الطفل كله.
 ونحن نعتقد أن لتطوير الطفل كله، والتوقعات عالية،

 والقيم األساسية، والمناهج التقدمية، والقيادة القوية،
 والتدريس اإلبداعي القائم على المعايير، والتقييم المناسب

 يجب أن يحدث. ونحن نشجع دعم اآلباء والمجتمعات
.المحلية. التميز هو الخيار الوحيد

:المميزات الخاصة
 • .برنامج الحاسب

 • .برنامج العلوم البيئية
 •  فئة العمل المتقدمة للطالب المؤهلين في الصفين

.الرابع4 والخامس 5
 • .التعلم التجريبي

 • .برنامج التربية البدنية
 • .المعلمين المؤهلين تأهيال عاليا

 •  الشركاء في المدرسة يشمل مركز هايد بارك
 Hyde Park Community Center المجتمعي
 Hyde Park هايد بارك جمعية الشبان المسيحية ،

YMCA ، متحف العلوم Museum of Science 
.Kennedy Library ومكتبة كينيدي ،

:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية
 •  .اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام

برامج تربية خاصة
 •  نحن نحب ونرحب بجميع الطالب من جميع الخلفيات.

 يتعلم األطفال على مستويات عالية في نفس الغرفة
.مًعا

:برامج ما بعد المدرسة في المبنى
 • .بعد المدرسة YMCA برنامج

محاسبة الدولة:تقدم جوهري نحو األهداف
SQF Tier: 1

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME
(3-8) 7 38 42 14
MATH EE ME PME NME
(3-8) 12 40 35 13
SCIENCE EE ME PME NME
(5,8) 0 23 45 32

 محاسبة الدولة:  تحقق األهداف أو تتجاوزها
SQF Tier: 1

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME
(3-8) 11 58 30 1
MATH EE ME PME NME
(3-8) 12 50 33 5
SCIENCE EE ME PME NME
(5,8) 6 48 39 6

محاسبة الدولة: تقدم جوهري نحو األهداف
SQF Tier: 2

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME
(3-8) 2 36 55 8
MATH EE ME PME NME
(3-8) 0 17 64 19
SCIENCE EE ME PME NME
(5,8) 0 6 75 19
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Clap Elementary School
 صفوف رياض األطفال واحد حتى الصف الخامس 

K1-Grade 6
Lauretta Lewis Medley, Principal
35 Harvest St., Dorchester 02125

617-635-8672

 ومن خالل التأكيد على خبرات التعلم العملي في العالم
 الحقيقي، فإن هذا النهج في التعليم يزيد من التحصيل

 الدراسي، ويساعد الطلبة على تطوير عالقات أقوى مع
 مجتمعهم، ويعزز تقدير الطلبة للعالم الطبيعي، ويخلق

.التزاما قويا بالعمل كمواطنين فاعلين ومساهمين
:المميزات الخاصة

 •  برامج ما قبل وبعد المدرسة، والدروس الخصوصية،
.ومبادرة العشرة األوالد

 •  اختصاصيو الموسيقى، الفنون البصرية، العلوم،
 والتربية البدنية

 • .اجتماعات قاعة البلدية مع أفراد المجتمع
 • .تعليمات صارمة لجميع الطالب

 • اجتماعات شهرية لالحتفال باإلنجازات
 • .رحالت ميدانية مرتبطة بالمناهج الدراسية

:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية
 • اللغة اإلنجليزية في التعليم العام

:قبل البرامج المدرسية وبعدها في مبنانا
 • BOKS يشمل برنامج ما قبل المدرسة
 • لما بعد المدرسة Bird Street برنامج

Condon K-8
صفوف رياض األطفال واحد حتى الصف الثامن 

 K1-Grade 8
Robert Chisholm, Principal

200 D St., South Boston 02127
617-635-8608

 بجميع الطالب في بيئة آمنة K-8 ترحب مدرسة كوندون
 وداعمة وشاملة حيث يمكنهم بناء المهارات والمعرفة
 والطابع لتحقيق النجاح في حياة المواطنة النشطة في

.أحياء بوسطن وخارجها
:المميزات الخاصة

 • .مركز اجتماعي
 • .ملعب / فصول دراسية في الهواء الطلق

 • .برامج ما قبل وبعد المدرسة
 • .صالة ألعاب رياضية كاملة
 • .برنامج الوقاية من البلطجة

 •  الرقص، المسرح، جوقة، اآلالت الموسيقية، ستوديو
الفن

 • عربة البتوب متنقلة 15
 • عدد 2 مختبرات كمبيوتر

 • STEM ستيم المتخصص )الترميز والروبوتات(.
 • .ممرضات 2.5

:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية
 •  متعدد اللغات، اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية SEI برنامج

في التعليم العام
برامد تربية خاصة

 • برامج متنوعة لدعم الطالب ذوي اإلعاقات
برامج لما بعد المدرسة في مبنانا

 • التدريس الخصوصي بعد المدرسة متاح

Chittick Elementary School
  صف رياض األطفال واحد حتى الصف الخامس 

K1-Grade 5
Michelle Burnett, Principal

154 Ruskindale Rd., Hyde Park 02136
617-635-8652

 مدرسة تشيتيك هي مدرسة صغيرة توفر بيئة آمنة،
 ورعاية، وتحدياً أكاديميا. نحن نمكن جميع أطفالنا لالعتقاد

.والتحقيق
:المميزات الخاصة

 •  لدينا كتلة محو أمية لمدة ساعتين وكتلة رياضيات لمدة
.90 دقيقة كل يوم

 •  لدينا ملعب جديد جميل وفصول دراسية في الهواء
.الطلق يستمتع بها طالبنا يومًيا

 •  الخطوة الثانية، هو برنامج يساعد الطالب على وضع
.استراتيجيات لحل النزاعات

 • .مجلس اآلباء القوي
 •  النشرات اإلخبارية الشهرية ومخططي الطالب
 للمساعدة في إبقاء اآلباء على علم حول الفصول

.الدراسية واألنشطة على مستوى المدرسة
 •  تخصصات الموسيقى، الفنون المسرحية، الفنون

.البصرية، التربية البدنية واإلسبانية
 •  برنامج ألعاب التشغيل لتشجيع وقت اللعب اآلمن

.والصحي
 • .مختبر للبيانو تدريس البيانو للطالب

:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية
 •  .اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام

برامج تربية خاصة
 •  متخصصين عاليين التخصص لنمازج للطالب على

.طيف التوحد
K-8 6 مسار: ضمان االلتحاق إلى الصف السادس 

the Irving Middle School في مدرسة ايفرينج

محاسبة الدولة:  بحاجة إلى دعم مركز/ مستهدف
SQF Tier: 3

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME
(3-8) 2 30 56 12
MATH EE ME PME NME
(3-8) 1 23 49 27
SCIENCE EE ME PME NME
(5,8) 0 29 46 25

محاسبة الدولة:  بحاجة إلى دعم مركز/ مستهدف
SQF Tier: 2

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME
(3-8) 5 22 53 19
MATH EE ME PME NME
(3-8) 2 19 57 22
SCIENCE EE ME PME NME
(5,8) 0 18 64 18

محاسبة الدولة: بحاجة إلى دعم مركز/ مستهدف
SQF Tier: 2

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME
(3-8) 5 25 45 25
MATH EE ME PME NME
(3-8) 4 25 43 28
SCIENCE EE ME PME NME
(5,8) 4 17 54 25
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Curley K-8 School
صفوف رياض األطفال صفر حتى الصف الثامن 

K0-Grade 8 
Katherine Grassa, Principal

40 Pershing Rd., Jamaica Plain 02130
617-635-8239 

 • .نحن مجتمع متنوع ومرّحب له ثالثة توقعات مشتركة
:المميزات الخاصة

 •  الرقص، الفنون المسرحية، الفنون البصرية، التربية
.البدنية

 •  كرة السلة، المسار، كرة القدم، البيسبول، التنس وفريق
.الكرة الطائرة

 • صفوف عمل متقدمة الصفوف 4-6
 • .أثناء المدرسة وبعدها STEM يجري تقديم برنامج

 •  مجلس آباء نشيط للمدرسة
 •  North شراكة قوية مع جامعة نورث إيسترن

Eastern.
:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

 •  اللغة اإلسبانية ،)SEI (8-6   – اللغة اإلسبانية
SLIFE  (5-3(، اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية 

:برامج بعد المدرسة في مبنانا
 •  برنامج تدريس وتوجيه بعد المدرسة

Conley Elementary School
 صفوف رياض األطفال واحد حتى الصف الخامس 

K1-Grade 6
Jennifer Eddington, Interim Principal

450 Poplar St., Roslindale 02131
617-635-8099

 كونلي هي مدرسة صغيرة، الحضرية، تقع في حي سكني
 متنوع في روزليندال. لدينا ملعب فسيح تم تجديده حديثا
 به لوحة جدارية جميلة، مدرجات، وفصول دراسية في
 الهواء الطلق. ويتكون أعضاء هيئة التدريس لدينا من

 الديناميكية والمحفزين، والرعاية، ومعلمين ذوي المهارات
.العالية الذين لديهم توقعات عالية ألنفسهم وطالبنا

:المميزات الخاصة
 • بيئة تعلم آمنة وراعية

 • .برامج ما قبل وبعد المدرسة
 •  تخصصات العلوم والفن والموسيقى والتربية البدنية،

. والرياضيات
 •  الطالب في الصفوف الثاني حتى الخامس 5-2 لديهم

 كمبيوتر غوغل كروم بوك الخاص بهم. الطالب في
 الصفوف رياض األطفال صفر ورياض األطفال واحد

K0 - 1 لديهم فرصة الحصول على األي بادز.
 •  مدرسون خاصون من شركاء بوسطن بارتنرز في

 Boston التعليم ومعلمي الطالب من جامعة بوسطن
University ، جامعة ليسلي Lesley ويوماس 

.UMass Boston بوسطن
 •  يتعلم الطالب في الصفوف 5-4 العزف على آلة

 Making Music موسيقية من خالل شراكتنا مع
Matters.

 •  المشورة في الموقع متاحة لجميع الطالب والدروس
.الخصوصية للطالب المعرضين للخطر

 • .مجلس أولياء أمور المدرسة النشط
 •  النشرة اإلخبارية األسبوعية االسبوعية والتقويم

.الشهري
 •  برنامج التكنولوجيا تذهب الي المنزل

 •  أربع ليالي عائلية بما في ذلك العلوم في متحف
.األطفال، الرياضيات للعائلة، محو األمية، والفن

:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية
 • اللغة اإلنجليزية في التعليم العام

Dever Elementary School
 صفوف رياض األطفال واحد حتى الصف الخامس 

K1-Grade 5
Margaret Reardon, Principal 

325 Mt. Vernon St., Dorchester 02125
617-635-8694 

 يخدم ديفر العائالت من خلفيات ثقافية واقتصادية ولغوية
 متنوعة. ونحن نعتقد أن جميع الطالب يستحقون الوصول

 إلى التعليم على مستوى عالمي من شأنها أن تسمح لهم
.بالتفوق في الكلية، الوظائف، واألعلى

:المميزات الخاصة
 •  كتلة محو أمية لمدة ساعتين وكتلة رياضيات لمدة 90

.دقيقة كل يوم
 • .وقت التعلم الممتد

 • .خدمات التمريض بدوام كامل
 •  الشراكة مع العديد من البرامج العالجية، وتقديم

.المشورة في مجال الصحة العقلية
 • .الترحيب بالبيئة الثنائية اللغة

 • .دروس في الفنون المسرحية والبصرية
 •  دروس اللغة اإلسبانية والعلوم متوفرة في كل مستوى

.من مستويات الصفوف
:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

 • للغة اإلسبانية SEI برنامج
 • اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام

برامج تربية خاصة
 • خلل عاطفيstrand) ) ستراند

:برامج قبل وبعد المدرسة في المبنى
 • .اليوم الدراسي الممتد من الساعة 7:30 حتى 3:30

 •  Walter شراكة مع مركز والتر ديني للشباب
Denney Youth Center (نادي بنين وبنات 

 Boys & Girls Club of في دورشستر
Dorchester( لبرنامج ما بعد المدرسة. 

محاسبة الدولة: تقدم جوهري نحو األهداف
SQF Tier: 3

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME
(3-8) 4 33 46 17
MATH EE ME PME NME
(3-8) 2 24 48 26
SCIENCE EE ME PME NME
(5,8) 0 15 56 29

محاسبة الدولة:  بحاجة إلى دعم مركز/ مستهدف
SQF Tier: 1

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME
(3-8) 8 22 41 28
MATH EE ME PME NME
(3-8) 6 22 39 32
SCIENCE EE ME PME NME
(5,8) 4 17 43 37

محاسبة الدولة:   بحاجة إلى دعم واسع / شامل
SQF Tier: 3

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME
(3-8) 2 28 53 16
MATH EE ME PME NME
(3-8) 5 35 42 18
SCIENCE EE ME PME NME
(5,8) 0 17 52 31
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Dudley Street Neighborhood 
Charter School

صفوف رياض األطفال واحد حتى الصف الخامس
K1-Grade 5 

Elijah Heckstall, Principal
6 Shirley St., Roxbury 02119

617-635-8507

 مهمتنا: )1) توفير تعليم عالمي لجميع الطالب. )2) إعداد
 أعلى جودة المعلمين الجدد. و )3) الخدمة كشريك في

.Dudley تحسين جميع المدارس في منطقة دادلي
:المميزات الخاصة

 •  تأسست وتدار من قبل خطة بوسطن للتميز- إقامة
 معلمي بوسطن، وهي منظمة ذات سجل حافل من

 النجاح األكاديمي، في الشراكة مع مبادرة حي شارع
. دادلي

 •  مزيد من الوقت للتعليم والتعلم من خالل يوم مدرسي
.ممتد وسنة دراسية

 •  الفصول الدراسية مختلطة الصف مع نفس المعلمين
 لمدة عامين، حيث يتثنى للمعلمين التعرف على طالبهم

.بشكل جيد
 •  الترقية إلى الصف التالي على أساس الكفاءة: يجب
 على الطالب إثبات أنهم قد حققوا المعايير األكاديمية

.العالية
 •  دعم اجتماعي وعاطفي قوي من خالل الوكاالت

الشريكة للمدارس
 •  شراكات قوية مع المنظمات المجتمعية والمدارس

.األخرى في حي دادلي
 •  التسجيل مفتوح لجميع الطالب الذين يعيشون في

.بوسطن
:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

 •   اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام
 •   

:برامج قبل وبعد المدرسية في المبنى
 •  قبل المدرسة: إفطار مجاني لجميع الطالب من الساعة

.8:15 إلى 8:45
 •  بعد المدرسة: من الساعة 3:15-4:30  نحن نقدم

 الفنون، والصحة، واالستكشاف الموضوعي، والدروس
 الخصوصية كجزء من يومنا الدراسي الممتد لجميع

.الطالب دون أي رسوم إضافية

Edison K-8 School
صفوف رياض األطفال واحد حتى الصف الثامن 

 K1-Grade 8
Kimberly Williams, Principal

60 Glenmont Rd., Brighton 02135
617-635-8436

 األطفال في بيئة الرعاية K-8 يخدم توماس إديسون
 واآلمان. يتعلم طالب اديسون القراءة والكتابة والحساب

 والتفكير من خالل منهج التوقعات العالية التي تشمل
 التعليم األكاديمي والفني. ونحن حريصون على الصحة

 والعافية ولديها مرافق جميلة لالستجمام، والتمرين،
.والتأمل على أرض مدرستنا

:المميزات الخاصة
 •  موسيقى اآلالت الموسيقية والمسرح والرقص والفنون

.البصرية
 • .كرة السلة، المسار، الكرة الطائرة وكرة القدم

 • .ملف الخروج مطلوب للصف الثامن
 • .مختبرات العلوم الجديدة

 • صالة رياضية جديدة
 • .مسرح، وكافتيريا الخدمات الكاملة، وملعب

 •  التميز للجميع في الصفوف 6-4، بما في ذلك الترميز،
.والروبوتات وتعلم لغة أجنبية

 • .التكنولوجيا في الفصول الدراسية
:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

 •  ،)SLIFE (5-3 متعدد اللغات، برنامج SEI برنامج
.اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام

برامج تربية خاصة
 •  دروس دمج ودروس عالية التخصص في الخلل

 .العاطفي في جميع مستويات الصفوف
 •  تركيز على إيجاد مدرسة يشعر فيها الجميع باألمان

.والترحيب
:برنامج قبل وبعد المدرسية في المبنى

 •  قبل المدرسة: يديرها مركز مجتمع جاكسون / مان
 Jackson/Mann Community كوميونيتي

Center للطالب في الصفوف K1-5.
 • بعد المدرسة: برامج وأندية كثيرة

East Boston Early Education 
Center

صفوف رياض األطفال واحد حتى الصف األول 
K0-Grade 1 

Rhiannon Varmette, Principal
135 Gove St., East Boston 02128

617-635-6456

 مجتمًعا ترحيبًيا متنوًعا. East Boston EEC يعد
 نسعى لتطوير قلوب وعقول طالبنا الصغار لنحضرهمم

 ليكونوا مفكرين ناقدين وأعضاء مجتمع. يتعاون موظفونا
.عن قرب مع بعضهم البعض ومع األسر لدعم الطالب

:المميزات الخاصة
 •  هناك معلم رئيسي واحد وإثنان من المساعدين المهنيين

.أو مساعدي المعلمين في كل غرفة
 •  دعم الطالب المعرضين للخطر من خالل ريادينغ

 ريكوفيري، الدروس الخصوصية في المدرسة،
.وبرامج القراءة المحوسبة

 • .تعليم العلوم والهندسة لجميع الطالب
 • .شراكة مع متحف الفنون الجميلة

 • .برنامج مونتيسوري
 •  برنامج دمج

برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية
 •  متعدد اللغات، اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية SEI برنامج

في التعليم العام
:برامج قبل وبعد المدرسية في المبنى

 •  الرعاية المحيطة المجانية من الساعة 7:30 صباحا
.إلى الساعة 4:35 مساء

 •  برنامج ما بعد المدرسة يستمر اليوم الدراسي مع
 المشاريع والموضوعات الشهرية والفنون والحرف

.اليدوية، المسرحية الدرامية، واألغاني، والطبخ

محاسبة الدولة:  بحاجة إلى دعم مركز/ مستهدف
SQF Tier: 4

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME
(3-8) 4 28 51 17
MATH EE ME PME NME
(3-8) 2 30 48 20
SCIENCE EE ME PME NME
(5,8) 0 11 44 44

محاسبة الدولة: بيانات غير كافية
SQF Tier: بيانات غير كافية

محاسبة الدولة:  بحاجة إلى دعم مركز/ مستهدف
SQF Tier: 3

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME
(3-8) 3 21 47 30
MATH EE ME PME NME
(3-8) 2 17 51 29
SCIENCE EE ME PME NME
(5,8) 2 14 44 40
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Ellis Elementary School 
 صفوف رياض األطفال واحد حتى الصف الخامس 

K1-Grade 5
Lem Ivy, Principal

302 Walnut Ave., Roxbury 02119
617-635-8257

 تعليًما فعااًل ومعمًقا في بيئة آمنة وداعمة Ellis يوفر
 تركز على تنمية المهارات القوية والتحضير لمشاركة

.منتجة ومسؤولة في المجتمع
 النجاح من خالل تقديم Ellis يحقق كل طالب من طالب

 أفضل ما لديهم في بيئة تعليمية آمنة ومرحبة. يتمسك
 الطالب بالقيم: احترام نفسك، واحترام اآلخرين، واحترام

 التعلم. يعمل المعلمون وأولياء األمور بشكل تعاوني
 لضمان تنشئة متعلمين منتجين ويشعرون بمسؤولية مدى

.الحياة
:المميزات الخاصة

 •  وتكنولوجيا األلواح iPad مختبر كمبيوتر وأجهزة
 تحتوي المكتبة على .SMART board الذكية

 جديدة بالكامل. مختبر الكمبيوتر ، Apple أجهزة
 .SMART board وتكنولوجيا ، iPad وأجهزة
.الجديدة Apple تحتوي المكتبة على جميع أجهزة

 •  مختبر العلوم االستكشافية مع مدرب العلوم المعتمدة،
.باإلضافة إلى التدريب العملي على التجارب العلمية
 •  تشارك أراضيها مع المتحف األمريكي األفريقي، 

 وهو ما يثري المناهج الدراسية للدراسات االجتماعية
.والتاريخ

 •  Reading Is من خالل برنامج القراءة أساسية 
Fundamental، نقدم الكتب المجانية لجميع 

.الطالب
:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

 •  للغة اإلسبانية – الللغة اإلنجليزية كلغة SEI برنامج
.ثانية في التعليم العام
برامج تربية خاصة

 • نظم متخصصة - الضعف العاطفي
:برامج قبل و بعد المدرسة في المبنى

 •  يوفر Boston’s Bridge جسر بوسطن للتميز
 برنامج قبل وبعد المدرسة مع موظفين أخصائيين

 بعد المدرسة Wheelock سلوك وبرنامج ويلوك
.لطالب التنسيب الميداني

 • K-12 مسار: ضمان االلتحاق إلى الصف السادس 
 the Dearborn 6 في مدرسة ديربورن اكاديمي

STEM Academy

Eliot K-8 School
صفوف رياض األطفال واحد حتى الصف الثامن 

K1-Grade 8 
Traci Walker, Principal

Grades K0-1, 16 Charter St., North End 
02113, 617-635-8545

Grades 2-4, 173 Salem St., North End 
02109 617-635-8388

Grades 5-8, 585 Commercial St., Boston 
02113, 617-635-8912

 إليوت هي المدرسة الوحدة المبتكرة في بوسطن لصف
 نحن نقدم مجموعة . K-8 رياض األطفال حتى الثامن

 ديناميكية من التخصصات الغنية بما في ذلك تعليم اللغة
 اإليطالية، والمسرح، والتربية البدنية، والمناقشة، والفن،

،والتكنولوجيا
 • .والموسيقى، والروبوتات / الهندسة

:المميزات الخاصة
 •  أقدم مدرسة تعمل بشكل متواصل في بوسطن )تأسست

.)عام 1713
 •  الرعاية، االلتزام والتعاون ألعضاء هيئة التدريس

.والطالب واألسر والمجتمع
 •  K-8 واحدة من المدارس العامة بوسطن الوحيدة مع

.الروبوتات وبرنامج الهندسة
 • .منسق موقع اتصال المدينة بالمدرسة

 • .برنامج اللغة اإليطالية وبرنامج الثقافة
 •  برنامج الِنجارة وتجليد الكتب بالتعاون مع مدرسة

.North Bennet Street School شمال بينيت
 •  برنامج األلعاب جزءا ال يتجزأ من خالل عطلة

.K-8 الفاصل / حركة في الفواصل
 •  بما في ذلك الترميز STEAM برامج التعلم ستيم

.وفرص علوم الكمبيوتر
:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

 • اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام
:برامج ما بعد المدرسة في المبنى

 •  بعد المدرسة الساعة Champions برنامج األبطال
3:30-6:00  مساء

 •  برامج ما بعد المدرسة األخرى وتشمل المسرح /
 الحركة، واكتشاف األبطال، ومصارعة المدرسة
 Boston) )المتوسطة )مصارعة شباب بوسطن

Youth Wrestling( ، وفريق دوريات بوسطن 
 Boston Urban Debate للمناظرات الحضرية
League Team ، إيسي ISEE الدروس التعليمية  
 في اللغة اإلنجليزية)AWC) )الخاصة والمتقدمة )أوك

.والرياضيات لجميع الصفوف

Ellison/Parks Early Education 
School

  صفوف رياض األطفال واحد حتى الصف الثالث 
K0-Grade 3

Benjamin Rockoff, Principal
108 Babson St., Mattapan 02126

617-635-7680

 مدرسة دكتورة كاثرين إليسون-روزا باركس للتعليم
 المبكر هي مدرسة دمج تام. من المتوقع أن يقوم المعلمون

 بالتعليم والقيادة والتعاون مع مستويات عالية من الخبرة
 التعليمية والكفاءة الثقافية والعناية باحتياجات األطفال

 .االجتماعية والعاطفية
:المميزات الخاصة

 •  شعب دمج صغيرة ، بنسبة 1:10 في صفوف رياض
األطفال والدمج

 • ا منهج قائم على المعايير ومستجيب ثقافّيً
 •  قبل المدرسة وبعدها Surround Care برنامج

 يوفر اإلثراء األكاديمي والنشاط البدني والشراكات مثل
األعمال الخشبية وكرة القدم والموسيقى

 • طاقم متنوع من الموظفين يعكس الطالب
 • أسر نشطة تقود وتتعلم وتدافع وتعلم

 •  دمج الفنون حيث ُيدعى فنان مقيم ليقوم بكل من
التخطيط والمشاركة في إعطاء دروس متكاملة

 •  القراءة مع أصدقاء، ونوادي الكتب القائمة على الغرف
 الصفية وتوزيع الكتاب المجاني اليومي على الطالب

واألسر
 •  وجبات فطور وغداء محضرة طازجة في المنزل،
 وبرنامج فواكه وخضروات طازجة، وبرنامج وجبة

خفيفة بعد الظهر
 • الرقص والفنون البصرية والتربية البدنية

 •  بدوام كامل متخصص التضمين ومعلمين االنجليزية
.)ESL) )كلغة ثانية )إسل

:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية
 •  ،متعدد اللغات SEI برنامج

 •  .اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام
برامج تربية خاصة

 •  فئات متكاملة من التعليم العام وطالب التعليم الخاص
.في كل مستوى الصفوف

 •  الذي يدعمSEI Inclusion برنامج ساي الشامل
.متعلمي اإلنجليزية ذوي اإلعاقة

 • اختصاصي دمج بدوام كامل
:قبل وبعد برامج المدرسة في المبنى

 •  برامج محيطة مجانية قبل وبعد المدرسة وبرامج
 اإلثراء من 7:15 - 8:15 صباحا -2:45  4:35

.مساء
K-8 مسار: ضمان االلتحاق إلى الصف الرابع 
 Mildred Avenue K-8 4 في مدرسة ميلدريد

School

محاسبة الدولة: تقدم جوهري نحو األهداف
SQF Tier: 1

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME
(3-8) 24 48 20 8
MATH EE ME PME NME
(3-8) 32 41 21 6
SCIENCE EE ME PME NME
(5,8) 12 43 32 13

محاسبة الدولة:  بحاجة إلى دعم مركز/ مستهدف
SQF Tier: 4

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME
(3-8) 0 12 52 36
MATH EE ME PME NME
(3-8) 0 14 45 41
SCIENCE EE ME PME NME
(5,8) 0 9 37 54

  محاسبة الدولة:   تقدم معتدل نحو األهداف
SQF Tier: بيانات غير كافية

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME
(3-8) 7 13 70 10
MATH EE ME PME NME
(3-8) 3 23 40 33
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Frederick Middle School
  الصف السادس و الصف الثامن 

Grades 6-8
Pauline Lugira, Principal

270 Columbia Rd., Dorchester 02121
617-635-1650

 .نحن نقدم للطالب خبرة أكاديمية قوية في بيئة الرعاية
:المميزات الخاصة

 •  برنامج الفنون يضم الموسيقى وحصص الفنون ثنائية
.Dوالفنون ثالثية االبعادD 3االبعاد 2

 • .خدمات اإلرشاد في الموقع متاحة لجميع الطالب
 •  أجهزة الكمبيوتر المحمولة لكل طالب، وفرص

 للعائالت المتالك جهاز كمبيوتر منزلي من خالل
.التكنولوجيا تذهب إلى المنزل

 • .ممرضة بدوام كامل
 •  مبنى جميل وجديد على أحدث طراز مع إمكانية
 الوصول إلى اإلنترنت وصالة لأللعاب الرياضية
 واستوديو سيراميك واستوديو للرقص وموسيقى

 كورالية وأدوات موسيقية ومختبرات للعلوم
.والتكنولوجيا

 • كرة سلة، تنس، مصارعة، كرة قدم وبيسبول
:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

 •  متعدد SEI للغة اإلسبانية، برنامج SEI برنامج
اللغات، اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام

برامج تربية خاصة
 •  مجموعات المهارات االجتماعية، اإلرشاد، الدعم 

 السلوکي، تعليم المهارات الحياتية، خبرات في المجتمع
 وفي المدرسة سابقة للتدريب المهني وخدمات الصحة

.والرعاية الصحية، والمجاالت الحسية
:برامج ما بعد المدرسة في المبنى

 •  دروس خصوصية، الرياضة والنوادي واألنشطة بما
 في ذلك الفن والدراما واآلالت الموسيقية و العلوم

.والرياضيات ووسائل اإلعالم
 • .دورات السبت مجانية الدروس واألنشطة

Everett Elementary School
صفوف رياض األطفال واحد حتى الصف الخامس 

K1-Grade 6 
Karen Cahill, Principal

71 Pleasant St., Dorchester 02125
617-635-8779

 تلتزم إيفرت لكفاءة اكاديمية قوية قوية وكذلك االحتياجات
 االجتماعية والعاطفية، والصحة البدنية للطالب. ويشارك

 الطالب أيضا في التواصل، فهي محو األمية من خالل
 الفنون، مرة واحدة على األقل في األسبوع. تعليم موسيقى

.الكورال و التربية البدنية مرة واحدة في األسبوع
:المميزات الخاصة

 • .برامج قوية في القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم
 •  برنامج الصحة الذي يتضمن التربية البدنية والتعليم

.الصحي
 •  مدرسون متخصصون في الموسيقى والعلوم والتربية  

.البدنية والصحة والفن
 • .النشرة األسبوعية إلبقاء اآلباء على علم

 •  دعم الموظفين للطالب الذين لديهم صعوبة، بما في
.ذلك مستشار، معالج النطق، والعالج الوظيفي

 •  خدمات تضامنية ومصادر موارد األكاديمية تخدم
الغرف للطالب في جميع الصفوف

 •  فناء مدرسي وفصول دراسية في الهواء الطلق حائزة
.على جوائز

:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية
 • اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام    

برامج تربية خاصة
 •  خدمات التضمين ودعم غرفة الموارد األكاديمية

للطالب في جميع الصفوف
:قبل وبعد البرامج المدرسية في المبنى

 •  نحن نساعد الطالب الذين لديهم صعوبة حيث نضعهم
 في مجموعات صغيرة قبل وبعد المدرسة على حد

.سواء
 • YMCA في الموقع قبل وبعد البرامج المدرسية.

 محاسبة الدولة:   تحقق األهداف أو تتجاوزها
SQF Tier: 1

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME
(3-8) 3 38 54 5
MATH EE ME PME NME
(3-8) 2 40 50 8
SCIENCE EE ME PME NME
(5,8) 2 16 67 14

محاسبة الدولة:  بحاجة إلى دعم مركز/ مستهدف
SQF Tier: 4

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME
(3-8) 0 9 38 54
MATH EE ME PME NME
(3-8) 0 10 49 41
SCIENCE EE ME PME NME
(5,8) 0 5 41 54

Gardner Pilot Academy
صفوف رياض األطفال واحد حتى الصف الثامن 

 K1-Grade 8
Erica Herman, Principal

30 Athol St., Allston 02134
617-635-8365

 أكاديمية غاردنر الطيار تثقيف العقول وتطوير شخصية
 جميع الطالب في شراكة مع األسر والمجتمع لضمان

 جميع األطفال يصبحوا مسؤولين اجتماعيا وتحقيق التفوق
 األكاديمي. وتلتزم غاردنر بتوفير تعليم عالي الجودة

 والتعلم لجميع الطالب جنبا إلى جنب مع فرص اإلثراء
 ذات مغزى من خالل شراكات المجتمع القوية. هذا العام،

 نحن فخورون لتقديم برامج بعد المدرسة، تعليم الكبار،
 الخدمات الصحية، خدمات المشورة، الدروس الخصوصية

./ التوجيه، وتعليم الشخصية لطالبنا واألسر
:المميزات الخاصة

 •  فرص الفنون: برنامج الفنون يوم الجمعة يتكون من
 فرص الفنون المهنية لجميع الطالب صباح كل يوم

.جمعة
 •  الصحة والعافية: برنامج ألعاب اللعب لجميع الطالب،

 ممرضة المدرسة بدوام كامل، والعيادة الصحية في
 الموقع، مستشار المدرسة بدوام كامل ، ومنسق رابط

.المدينة  بدوام كامل
 •  المشاركة العائلية: 5 مناسبات مدرسية واسعة في

.السنة لربط األسر بتعلم الطالب
 •  الشراكة الجامعية والمجتمعية: 35 شريك رئيسي

 لتقديم الخدمات في مجاالت الصحة والعاطفة
.االجتماعية واألكاديميين والفنون

 • دروس ممنوحة ممولة لتعليم الكبار
 • منسق لآلباء ثنائي اللغة متفرغ
 • خدمات الصحة العقلية والدعم

:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية
 • اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام

برامج تربية خاصة
 • .مدرسة شاملة تماما لجميع الطالب في جميع الدرجات

:برنامج قبل وبعد المدرسة في المبنى
 •  مجانا برنامج قبل المدرسة، ابتداء من الساعة 7:30

 صباحا
 •  برنامج بعد المدرسة حتى الساعة السادسة مساء
 في YMCA بالتعاون مع جمعية الشبان المسيحية

 .بوسطن الكبرى

محاسبة الدولة: تقدم جوهري نحو األهداف
SQF Tier: 2

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 4 21 55 20
MATH EE ME PME NME

(3-8) 4 21 52 23
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 1 4 65 29
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Sarah Greenwood K-8 School
  صفوف رياض األطفال واحد حتى الصف الثامن 

K1-Grade 8
Camila Hernandez de Obi-Tabot, 

Principal
189 Glenway St., Dorchester 02121

617-635-8710

 نحن نفتخر بمجموعة متنوعة من البرامج المتاحة
 لطالبنا. لدينا برنامج ثنائي اللغة في الصفوف من

K1 - 7 (يرفعوا صًفا واحًدا كل سنة)، وخدمات دعم 
 طالب متخصصة في مركزنا للتعلم العالجي. نحن

 نستخدم العدالة التصالحية كفلسفة توجيهية لدعم الطالب
 والمجتمع. يجلب معلمونا المتخصصون اإلثراء لطالبنا

 من خالل الموسيقى، والتربية البدنية، والمجتمعات
 المهنية، والتكنولوجيا، والفن. لدينا خدمات استشارات

.ودعم طالبي في الموقع من خالل مستشفى الفرنسيسكان
:المميزات الخاصة

 •  مدرسة “ثنائية اللغة” تقدم للطالب فرصة التعلم  
باللغتين اإلسبانية واإلنجليزية
 • .التعلم القائم على المشاريع 

 • .مكتبة ثنائية اللغة
 • .أثنان من الفصول الدراسية الجديدة للفن 2

 • .الموسيقى لجميع الطالب في غرفة جديدة للموسيقى
 •  مختبرنا التكنولوجي، بفضل أجهزة الكمبيوتر المكتبية

 هو المحور ،Mac الجديدة التي تعمل بنظام التشغيل
 الرئيسي لبرنامجنا  للروبوتات والهندسة حيث يقوم

 الطالب بإنشاء الروبوتات والسيارات واآلالت األخرى
.وهم يتعلمون الهندسة

برامج لمتعلمي اللغة اإلنجليزية
 • برنامج ثنائي اللغة - اإلسبانية

:قبل وبعد برامج المدرسة في المبنى
 •  قبل المدرسة: برنامج اللياقة البدنية بوكس كيدز
BOKS Kidz وفيفستار Fivestar ابتداء من 

ً .الساعة 7:00 صباحا
 •  بعد المدرسة: لعب الكرة للصفوف 8-6 مع الكرة

.الطائرة، البيسبول، الكرة المزدوجة، والتتبع

Grew Elementary School
 صفوف رياض األطفال واحد حتى الصف الخامس 

K1-Grade 5
Christine Connolly, Principal

40 Gordon Ave., Hyde Park 02136
617-635-8715

 نحن نقوم بتطوير الطفل كله واالعتراف بنقاط القوة كالً
.منها على حدة

:المميزات الخاصة
 • يوم دراسي مطول   

 •  فرص تطوير منح تمول التعليم المتفوق للموظفين
.وتحسين الفرص للطالب

 • .فصول دراسية في الهواء الطلق – الفناء المدرسي
 •  تعليم التكنولوجيا والتربية البدنية، باإلضافة إلى تدريس

 .تخصصي للعلوم للصفوف 1-5
 •   Hale Reservation شراكة مع هيل ريزرفاشن

.لبناء المجتمع المدرسي وتحسين تعلم العلوم
 •  لضمان Eliot School مدرسة إليوت للفنون الجميلة

.الطالب لديهم الفنون
 •  التميز لجميع المدارس للصفوف من الرابع حتى

.الخامس 5-4 يشمل اإلسبانية والتشفير والروبوتكس
برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

 •     اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام 
:قبل وبعد برامج المدرسة في المبنى

 •  قبل المدرسة، من الساعة 7:30 ريبوك بوكس
Reebok BOKS ((البناء على نجاح األطفال 

.برنامج اللياقة البدنية عدة مرات صباح في األسبوع
 •  العديد من البرامج بعد المدرسة بما في ذلك أمريكا

 America SCORES سكوريس بوسطن
Boston لكرة القدم والكتابة يومين في األسبوع 

.للصفوف الثالث حتى الخامس 3-5
K-8 6 مسار: ضمان االلتحاق إلى الصف السادس 

Irving Middle School في مدرسة ايرفينج

Guild Elementary School
 صفوف رياض األطفال واحد حتى الصف الخامس 

K1-Grade 6
Karen McCarthy, Principal

195 Leyden St., East Boston 02128
617-635-8523

 مدرسة جايلد تحتفل بالتنوع وتوقعات عالية، وتحتضن

 االعتقاد بأن جميع الطالب يمكنهم تحقيق النجاح
 األكاديمي. قيمنا األساسية هي: اللطف، المجتمع، اإلبداع،

.االحترام، والتميز
:المميزات الخاصة

 •  موظفين حائزين على جوائز، بما في ذلك المتعلمين
 من السنة النهائية والموظفين المعتمدين من المجلس

.الوطني
 •  الدعم األكاديمي City Year يقدم أعضاء سيتي يير

.والتوجيه
 • مشاركة قوية للوالدين

 • .مجلس أولياء األمور النشط والمرحب
 •  المناهج االجتماعية العاطفية القوية والتركيز على

.الطالب في جميع الفصول الدراسية
:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

 •  للغة اإلسبانية – الللغة اإلنجليزية كلغة SEI برنامج
  .ثانية في التعليم العام
برامج تربية خاصة

 •  التميز لجميع البرامج، بما في ذلك دروس اللغة
اإلسبانية ابتداء من الصف الرابع

 •  متخصصين بالجودة للطالب ذوي اإلعاقة، بما في ذلك
.إدراج الفصول الدراسية

:برامج قبل وبعد المدرسة في المبنى
 •  وقت ممتد للتعلم مع برنامج شامل بعد المدرسة، متاح

.للطالب في جميع الدرجات
 •  برنامج قبل المدرسة، من الساعة 7:10

.صباحالواجبات منزلية والحركة / التربية البدنية
 •  برنامج بعد المدرسة، حتى الساعة 6:00 مساء. في

.YMCA الشراكة مع لجمعية واي امسي

محاسبة الدولة:  بحاجة إلى دعم مركز/ مستهدف
SQF Tier: 2

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 0 17 51 32
MATH EE ME PME NME

(3-8) 0 7 47 46
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 0 4 40 55

محاسبة الدولة:   بحاجة إلى دعم واسع / شامل
SQF Tier: 4

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 4 39 45 12
MATH EE ME PME NME

(3-8) 0 32 52 16
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 0 18 47 35

محاسبة الدولة: تقدم جوهري نحو األهداف
SQF Tier: 2

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 3 22 62 14
MATH EE ME PME NME

(3-8) 0 26 48 25
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 0 3 47 50
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Hale Elementary School
 صفوف رياض األطفال واحد حتى الصف الخامس 

K1-Grade 6
Romaine Mills-Teque, Principal
51 Cedar St., Roxbury 02119

617-635-8205

 األطفال هم قلب وروح مدرسة ناثان هيل، وهي مدرسة
 مجتمعية صغيرة في قلب روكسباري التاريخية. وتلتزم

 عائلة مدرستنا للتدريس الفعال وأفضل الممارسات إلعداد
 جميع الطالب لإلنجاز. التركيز التعليمي لمدرستنا هو

.القراءة والكتابة والرياضيات
:المميزات الخاصة

 • .التكنولوجيا تذهب إلى المنزل
 • .مختبر الحاسوب للوالية الفنية
 • .مشاريع تعلم الخدمة المجتمعية

 • .برامج اإلنجاز للشباب
 • ً .التوقعات العالية أكاديمياً وسلوكيا

 • .الكتيب السنوي
 •  مجلس الصحة، متخصص سلوك اجتماعي متواجد

.اساسي بالمدرسة
 • .ملتزمة بالتعليم الفعال وأفضل الممارسات

 •  و ان Celtics شراكة المدرسة مع بوسطن سلتكس
.NE Patriots أي باتريوتس

 •  الجوائز الوطنية للموظفين والمديرين، الجائزة الوطنية
.البرونزية للصحة

:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية
 • اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام
:برامج قبل وبعد المدرسة في المبنى

 • - 8:00  
 وهو برنامج النشاط ، BOKS 7:15صباحا: بوكس

.البدني الممتع
 •  برنامج بعد المدرسة، حتى الساعة 6:00 مساء:

 يديرها مركز بيرد ستريت Run برنامج رن
 كوميونيتي سينتر الذي يقدم البرامج في الموسيقى
 واآلالت الموسيقية، والشطرنج، والشعر، والفن،

.والواجبات المنزلية

 Haley Elementary School
صفوف رياض األطفال واحد حتى الصف الثامن 

K1-Grade 8 
Kathleen Sullivan, Principal

570 American Legion Highway, 
Roslindale 02131

617-635-8169

 التميز: إن برنامجنا التعليمي يدعم الطالب في الوصول
 إلى أعلى إمكاناتهم األكاديمية وتوفير فهم مشترك للتميز

.األكاديمي لجميع الطالب
 المساواة: إن نظامنا التعليمي هو تعليم مفّرد شامل

 وفي متناول الجميع وقائم على نقاط القوة واالحتياجات
.المتنوعة للطالب، ويحتفي بالهوية الثقافية لطالبنا

 الدمج: يتم تأكيد األطفال وعائالتهم واالحتفاء بهم كأجزاء
.قيمة في مجتمع المدرسة

:المميزات خاصة
 • .تركز المدرسة على المجتمع والبيئة
 • .الشراكة مع مركز بوسطن للطبيعة

 •  ساحة مدرسية جميلة، وفصول دراسية في الهواء
.الطلق، والحدائق

 • .العديد من الفرص لمشاركة الوالدين
 • .التعلم االستكشافي

 •  )يدعم نموذج الصحة السلوكية الشامل )كبهم
(CBHM(.

:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية
 • اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام

 برامج تربية خاصةنحن مدرسة إدماج كاملة. يتعلم
 الطالب في جميع الصفوف مع أو بدون إعاقات معا في
.جميع الفصول مع الدعم لتلبية احتياجات التعلم الفردية

 • :برنامج قبل وبعد المدرسة في المبنى
 •  مقابل رسوم. K-5 برنامج قبل المدرسة للصفوف

 للياقة البدنية. مدارس بوسطن العامة BOKS برنامج
.ألعاب القوى للصفوف 6-8

 •  :برنامج بعد المدرسة حتى الساعة 6:00 مساء
Haley/YMCA برامج بعد المدرسة

محاسبة الدولة:   مدارس التقدير: نمو عاٍل
SQF Tier: 1

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 16 51 31 1
MATH EE ME PME NME

(3-8) 15 37 44 4
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 9 35 43 13

محاسبة الدولة: تقدم جوهري نحو األهداف
SQF Tier: 2

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 6 34 43 16
MATH EE ME PME NME

(3-8) 2 30 43 26
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 2 20 49 28

Harvard-Kent Elementary School
 صفوف رياض األطفال واحد حتى الصف الخامس 

K1-Grade 6
Jason Gallagher, Principal

50 Bunker Hill St., Charlestown 02129
617-635-8358

 مهمتنا هي أن نكون مدرسة راعية ومتميزة أكاديمّيًا
 تدعم طالبنا ليصبحوا متعلمين مدى الحياة. نتوقع من

 جميع طالبنا أن يقرأوا ويكتبوا ويصبحوا بارعين
 في الرياضيات وقادرين على إنتاج فنون ذات معنى

 والمشاركة في أنشطة. ونحن نعتقد أن جميع الطالب يمكن
.أن يصبحوا مواطنين رائعين

:المميزات الخاصة
 •  فن، علوم، صالة ألعاب رياضية، أجهزة كمبيوتر

.والموسيقى
 •  لمساعدة الطالب ReadBoston قراءة بوسطن

.األصغر سنا لصبحوا قراء أقوياء
 •  الفصول الدراسية الواسعة والمكتبة، وصالة رياضية

.كبيرة ومختبر كمبيوتر جديد
 • .استشارات للطالب في موقع المدرسة ومعدلة

 • ساحة مدرسة مجددة حديًثا ودروس في الهواء الطلق
 • .برنامج بناء قوارب

 • .مستويات عالية من الكفاءة في الرياضيات
:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

 •  للغة الصينية واللغة اإلنجليزية كلغة ثانية SEI برنامج
  في التعليم العام

برامج تربية خاصة
 •  برامج التعليم الخاص: اإلعاقة العاطفية وصعوبات

.التعلم
:برنامج قبل وبعد المدرسة في المبنى

 •  قبل المدرسة ابتداء من الساعة 9:10-7:45  صباحا:
 األعمار 12-5 تعليم قراءة تخصصية للقراء الذين

.يجدون صعوبة كبيرة
 • .برنامج بعد المدرسة: برنامج الرياضيات للصف 3-5

 •  كرة القدم وغيرها من األنشطة المنظمة للصفوف
K1 – K2.

 محاسبة الدولة:   تحقق األهداف أو تتجاوزها
SQF Tier: 2

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 8 42 41 9
MATH EE ME PME NME

(3-8) 10 40 44 7
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 3 35 51 10
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Haynes Early Education Center
صف رياض األطفال صفر حتى الصف األول 

K0-Grade 1 
Donette Wilson-Wood, Principal

263 Blue Hill Ave., Roxbury 02119
617-635-6446

 واليتنا من مرافق الفن لألطفال الصغار يقدم حجم صغير
 من الفصل الدراسي، يوم ممتد، وفرق التدريس للفصول

 الدراسية يسمحون لألطفال للمشاركة بشكل كامل في
 التعلم الخاصة بهم. تم تصميم عرض العد التنازلي من
 قبل متحف األطفال بعد تنفيذ فصلنا النموذجي لرياض
 األطفال. يوفر برنامج العناية المحيطية فرصا ألطفالنا

 لتجربة مجموعة متنوعة من األنشطة، مثل السباحة
 والتنس والكاراتيه والرقص وكرة السلة ونادي الجري.

 كل هذه الدورات لها مكون أكاديمي يعزز من اليوم
.الدراسي

:المميزات الخاصة
 • .عروض الرقص/ الموسيقى للشتاء والربيع

 •  المواضيع الخاصة: الرقص والعلوم والموسيقى  وتنس
.الطاولة والروبوتكس والنجارة والسباحة

 •  .منشأة حديثة بنيت لألطفال الصغار
 • برنامج شامل للفنون مع رقص وموسيقى

 • .هيئة تدريس وهيئات طالبية متنوعة
:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

 •  متعدد اللغات، واللغة اإلنجليزية كلغة SEI برنامج
    ثانية في التعليم العام

برامج تربية خاصة
.إدراج الفصول الدراسية كاملة

:برنامج قبل وبعد المدرسة في المبنى
 •   محاطة مجانيا بعروض رعاية  قبل وبعد المدرسة
 بما في ذلك دروس آالت الخيط  قبل المدرسة، جوقة

 ’Boys’ Choir, Girls ،األوالد، جوقة الفتيات
Choir ، واحد إلى واحد رفيق القراءة، وقت اللعب 

 وفصل الطبخ ، وفصل الفن والسباحة والرقص والتنس
.وكرة السلة ونادي الكتاب ، واألولمبياد الخاص

Hennigan K-8 School
صف رياض األطفال اثنان حتى الصف الثامن 

K2-Grade 8 
Tanya Woodard, Principal

200 Heath St., Jamaica Plain 02130
617-635-8264

 نحن نرحب واالحتفال بمجتمع الطالب المتنوع. جميع
 طالبنا يتعلمون في بيئة حساسة ثقافيا مع المعلمين مع
 متعلمين قد تم تدريب كل منهم لتلبية احتياجات التعلم

 .المتنوعة لطالبنا
:المميزات الخاصة

 •  التخصصات بما في ذلك السباحة والفنون المسرحية
 والموسيقى والعلوم واإللمام بالكمبيوتر والتربية البدنية

 والرقص الالتيني والتيقظ واللغة اإلسبانية واللغة
.اليابانية

 •  مشاريع خدمات حكومية ومجتمعية لطالب المدارس
.المتوسطة

 •  يقدم خبراء ومدرسو الرياضيات والقراءة والكتابة
 .المساندة لمجموعة صغيرة ومن فرد إلى فرد

 •  فئة العمل المتقدم لتأهيل الطالب في الصفين الرابع و
.الخامس

 • .للطالب MCAS دروس خصوصية امكاس
 • ا مجتمع مدرسي متنوع ثقافّيً

 •  في الفصول الدراسية وبعد City Year عم سيتي يير
.المدرسة

:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية
 •  للغة SLIFE متعدد اللغات، برنامج SEI برنامج

 متعدد اللغات، للغة SLIFE اإلسبانية )3-5)، برنامج
اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام

برامج تربية خاصة
 •  فصول التعليم الخاص: التنمية العاطفية واالجتماعية

 ،دمج، وإعاقات تعلم محددة ، ,)ESD)))إسد
:برنامج قبل وبعد المدرسة في المبنى

 •  قبل المدرسة: مركز هينيغان المجتمعي، 20 دوالرا
 قبل المدرسة من BOKS في األسبوع. برنامج بوكس

.الساعة 8:10 صباحا، مجانا
 •  بعد المدرسة: العديد من البرامج، سواء مع وبدون

.رسوم

Hernández K-8 School
صف رياض األطفال اثنان حتى الصف الثامن 

K2-Grade 8 
Carolina Brito, Principal

61 School St., Roxbury 02119
617-635-8187

 نحن مدرسة لغة مزدوجة. يتم تدريس كل طالب باللغتين
 .اإلنجليزية واإلسبانية بغض النظر عن لغتهم األم

:المميزات الخاصة
 • ثنائية اللغة: تدريس بكال اللغتين اإلنجليزية واإلسبانية
 • .مناهج الفنون المتكاملة والشراكة مع متاحف المنطقة

 • .اكتشاف حالة المدرسة
 • .الحكم الذاتي مع المناهج والتقييم

 • .الزيارات المنزلية
 • .التعلم القائم على المشاريع

 • .تركيز الفنون
:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

 • ثنائية اللغة - اإلسبانية
:برامج ما بعد المدرسة في المبنى

 •  بعد المدرسة، 2:30 - 6:00 مساءا: التدريس
 والواجبات المنزلية والفنون والحرف اليدوية وفنون
 الدفاع عن النفس والدراما والفنون البصرية واليوغا
 والرقص والرقص االفريقي والطبول، قطار وحيد،

 النساء األقوياء الفتيات األقوياء، القيادة المتوسطة
 األقران المدرسة؛

 •  القيادة:  300$  دوالر شهريا، المنح الدراسية الجزئية
.متاحة

محاسبة الدولة: بيانات غير كافية
SQF Tier: بيانات غير كافية

محاسبة الدولة:  بحاجة إلى دعم مركز/ مستهدف
SQF Tier: 2

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 5 21 48 26
MATH EE ME PME NME

(3-8) 1 16 50 33
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 2 11 42 45

محاسبة الدولة: تقدم جوهري نحو األهداف
SQF Tier: 4

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 4 29 47 20
MATH EE ME PME NME

(3-8) 2 18 58 22
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 0 12 66 22
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Higginson-Lewis K-8 School
الصفوف 3 - 8

Darlene Ratliff, Principal
131 Walnut Ave., Roxbury 02119

617-635-8137 

 مدرستنا ترتكز مجتمعياً، موجهه نحو األسرة، مدرسة
 خدمة كاملة مع التركيز األكاديمي القوي. بنايتنا الحديثة

 تتضمن صالة لأللعاب الرياضية، وكافتيريا، وقاعة،
 وكلها تستخدم لتعزيز عروضنا األكاديمية. ونحن نسعى

 جاهدين إلى تحسين وتعزز التحصيل الدراسي للطالب من
 خالل القيم التوجيهية لدينا: االحترام والملكية والمساءلة

.والمسؤولية
:المميزات الخاصة

 • تعليم الموسيقى والرقص وفنون المسرح
 •  برنامج التربية البدنية بما في ذلك التجديف المجتمعي،
.وأنشطة المناهج الدراسية اإلضافية ، BOKS بوكس

 •  مجموعة كاملة من الشراكات المجتمعية التي توفر
.موارد المجتمع

 • تركيز أكاديمي قوي
 • رابطة حوار في مدرسة متوسطة
 • تدريب تايكووندو للصفوف 3-4

:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية
 • اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام

برامج تربية خاصة
 • .الدمج هو القناعة بأن وصول الجميع يفيد الجميع  

:برنامج قبل وبعد المدرسة في المبنى
 •  Bird قبل المدرسة: في شراكة مع مركز بيرد سانت

St. Community Center لألعمار 12-5؛ 
 بمقياس رسوم منخفض يبدأ من $50 دوالرا في

.األسبوع
 •  Bird بعد المدرسة: في شراكة مع مركز بيرد سانت

St. Community Center  لطالب المدارس 
 االبتدائية: أو بمقياس رسوم منخفض يبدأ من 50$

.دوالرا في األسبوع، أو يقبل كفيل
 •  برنامج مجاني بعد المدرسة للصفوف من 3 إلى 8

 و مشروع City Year يديره مشروع سيتي يير
.Young People’s Project الشباب الصغير

Higginson Elementary School
 صف رياض األطفال واحد حتى الصف الثاني الشامل 

K1-Grade 2 
Karla Jenkins, Principal

160 Harrishof Street, Roxbury 02119
617-635-8618

 •  تخدم مدرسة هنري ل. هيغنسون الطالب مع وبدون
 إعاقة، في وضع شامل تماما. مهمتنا هي دعم طالبنا
 في الوصول إلى أعلى إمكاناتهم أكاديميا واجتماعيا

 وعاطفيا. إن التجارب والدروس التي يتعلمها األطفال
 في هيغنسون سوف تساعدهم على التطور إلى طالب

 وأفراد مسؤولين واثقين، كالً في داخل وخارج
.الفصول الدراسية

:المميزات الخاصة
 • .مدرسة للمتعلمين في وقت مبكر في محيط الحي

 •  دمج كامل للطالب من ذوي اإلعاقات والطالب في
برامج التعليم العادية

 • صفوف صغيرة جدا
 •  مجموعة متنوعة من الموظفين الذين يتحدثون

 لغات مختلفة من الطالب الذين نخدمهم: اإلنجليزية،
 اإلسبانية، كاب فيردين كريول، الفرنسية، البرتغالية،

.الكانتونية ةالهاييتية الكريولية
 • .فريق دعم قوي لتلبية احتياجات طالبنا

 •  مواضيع متخصصة في التربية البدنية، والفنون
.البصرية، والموسيقى

:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية
 •  للغة اإلسبانية، اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية SEI برنامج

في التعليم العام
برامج تربية خاصة

 •  اإلدماج الكامل للتعليم العام، والتعليم الخاص والطالب
.المتعلمين اإلنجليزية

K-8 مسار: ضمان االلتحاق الشامل في الفصول 
 the  الدراسية للصفوف 8-3 في هيجينسون / لويس

Higginson/Lewis K-8 المدرسة.

محاسبة الدولة: بيانات غير كافية
SQF Tier: بيانات غير كافية

محاسبة الدولة:  بحاجة إلى دعم مركز/ مستهدف
SQF Tier: 4

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 0 11 48 41
MATH EE ME PME NME

(3-8) 0 4 48 48
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 0 3 31 66

Holmes Elementary School
صف رياض األطفال واحد حتى الصف الخامس 

K1-Grade 5 
Edverette Brewster, Principal

40 School St., Dorchester 02124
617-635-8681

 مدرسة هولمز المبتكرة هي مدرسة الدمج بالقرن الحادي
 والعشرين في مدارس بوسطن العامة. لدينا حاليا 21

 فصال دراسيا ضمني يدرس من قبل معلمون ذوو شهادة
 مزدوجة أو ثالثية. وينخرط جميع الطالب في وحدات

 العدالة االجتماعية والوحدات القائمة على ثمة المشاريع.
 جميع الطالب لديهم إمكانية الوصول إلى الفن والعلوم

 والترميز، والروبوتات، واإلسبانية، والتربية البدنية، تاي
 كوون دو، والموسيقى. لدينا أيضا مجموعة المنشدين

.الشاملة والفرقة الموسيقية
:المميزات الخاصة

 •  برنامج موسيقى قوي، مع الفرقة والكوراس، ومنحة
 Save the“”في “احفظ الموسيقى VH1 من

Music.”.
:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

 • اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام
برامج تربية خاصة

 •  مدرسة شاملة كلياً من صف رياض األطفال صفر
.K0 - 5 حتى الخامس

:برنامج قبل وبعد المدرسة في المبنى
 • )قبل المدرسة: 9:00-7:00  صباحا )يختلف المعدل

 •  !Achieve !بعد المدرسة: برنامج التحقيق
  من الساعة 3:20 إلى GRASP بواسطة غراسب
.)6:00مساء . واألكاديميين اإلثراء )يختلف المعدل

K-8 مسار: ضمان االلتحاق الشامل في الفصول 
 الدراسية إلى الصف السادس 6 في مدرسة فريدريك

the Frederick Middle School.

محاسبة الدولة: تقدم جوهري نحو األهداف
SQF Tier: 4

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 1 31 58 11
MATH EE ME PME NME

(3-8) 2 25 49 23
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 0 22 60 18
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Irving Middle School
الصف السادس حتى الصف الثامن 

Grades 6-8 
Jomila Smith, Principal

105 Cummins Highway, Roslindale 
02131

617-635-8072

 قيمنا األساسية هي االحترام والمسؤولية والنزاهة.
 بصفتنا موظفين، نلتزم بأن نوجد بيئة تعلم آمنة ومحبة
 وجذابة تشجع جميع الطالب على المجازفة أثناء بحثهم

 عن المعرفة. ونتيجة لذلك ، سيصبح طالب مدرسة
 إيرفينغ متعلمين متحمسين مدى الحياة ويطبقون مهارات
 التفكيرالتي يكتسبونها خارج غرفنا الصفية لحل ومعالجة

.المظالم في مجتمعاتهم
:المميزات الخاصة

 •  يوم مطول حتى الساعة 4:15 من اإلثنين حتى
.الخميس

 •  مجموعة محو األمية مجموعة صغيرة خمس مرات
.في األسبوع لدعم النمو في مهارات القراءة والكتابة

 • .برنامج قوي للفنون البصرية
 • .يتعاون المعلمون أسبوعيا لتحسين ممارساتهم

 • .يجتمع المعلمون أسبوعيا مع أولياء األمور
 • .بيئة المدرسة اآلمنة

 • دمج منهاج التميز للجميع لتعزيز نتائج الطالب
:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

 •  برنامج تغيير حياة الطالب إلى طالب تعليم خاص
.مؤهلين

 •  متعدد SEI للغة اإلسبانية، برنامج SEI برنامج
اللغات، اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام

 •  برنامج تغيير حياة الطالب لطالب التربية الخاصة
.المؤهلين

 •  نحن نقدم برنامجين منفصلين بشكل كبير، وهدفنا
 هو توفير فرص شاملة لجميع الطالب على أساس

.احتياجاتهمالفردية واستعدادهم
:برامج ما بعد المدرسة في المبنى

 •  ونادي الفتيان والفتيات City Year برنامج سيتي يير
.بوسطن

Hurley K-8 School
صف رياض األطفال واحد حتى الصف الثامن 

 K1-Grade 8
Bethy Verano, Principal

70 Worcester St., Boston 02118
617-635-8489

 تقع مدرسة هورلي في جنوب مدينة بوسطن وهو مدرسة
  ثنائية اللغة صف رياض األطفال حتى الصف الثامن

.K-8. نحن نعلم طالبنا اإلسبانية واإلنجليزية على مدار 
 العام لمساعدتهم على أن يصبحوا متحدثي ثنائية اللغة.

 التربية البدنية، ، STEM نحن نقدم للطالب الفن، ستيم
.الموسيقى، والرقص
:المميزات الخاصة

 • التركيز القوي على الفنون
 • .STEM ستيم
 • .حقل كرة القدم

 • .مكتبة مدرسية ثنائية اللغة آلية بالكامل
 • مختبر روبوتكس

 • .اليوم الميداني السنوي، ليالي الفيلم، وليالي األسرة
:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

 • ثنائية اللغة – اإلسبانية
:قبوالت خاصة

 •  يتوجب علی الطالب الذين يتقدمون لاللتحاق بالصفوف
 8-3 حضور دورة توجيه مع أسرهم، والمشارکة

 في مقابلة غير رسمية، وأن يحضروا تقييًما للكفاءتهم
 في اللغتين اإلسبانية واإلنجليزية لتحديد قدرتهم علی

.النجاح في برنامج ثنائي اللغة
:برامج ما بعد المدرسة في المبنى

 •  من الساعة Bodega de Arte 2:30 بعد المدرسة
.حتى 6:00 مساء

Jackson/Mann K-8 School 
صف رياض األطفال واحد حتى الصف الثامن 

K1-Grade 8 
Ligia Noriega-Murphy, Principal
40 Armington St., Allston 02134

617-635-8532

 مدرسة جاكسون مان هي  مجتمع يتسم بالرعاية كما
 يتضح من عالمات التحصيل، وبيئة مدرستنا التي

 تغذي وتثري، والمناهج الدراسية األساسية.  باإلضافة
 إلى برامج التعليم العام لدينا مأوى اللغة اإلنجليزية،

 وإدراج التعليم الخاص، وبرامج ضفة ، AWC أوك
 التوحد الناجحة. يتم تقديم الدعم للطالب الذين يحتاجون
 إلى تعزيز إضافي من خالل دروس متخصصة وعمل

المجموعات الصغيرة
:المميزات الخاصة

 •  ورش عمل لآلباء واألمهات في قضايا تطوير المدرسة
.والطفل

 • .مؤتمرات اآلباء والمعلمين واالتصال الهاتفي المستمر
 • .مدرسة اليوم الممتد

 • .برنامج التعلم المبتدئ مع الشركات المحلية
 •  مشروع العافية ونوادي الركض والمشي وخدمات

.الصحة العقلية
 • :برامج تعليم اللغة اإلنجليزية

 برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية وبرامج التعليم
:الخاص

 •  ،متعدد اللغات SEI برنامج
 • اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام

برامج تربية خاصة
 • .التعليم الخاص

 •  حتى  K0 برنامج التوحد لرياض األطفال صفر
.الصف الثامن  8

:برنامج قبل وبعد المدرسة في المبنى
 • .مجانا برنامج قبل المدرسة

 • بعد المدرسة: برامج وشراكات

 محاسبة الدولة:   تحقق األهداف أو تتجاوزها
SQF Tier: 1

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 10 50 36 3
MATH EE ME PME NME

(3-8) 8 43 46 3
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 6 27 54 13

محاسبة الدولة:  بحاجة إلى دعم مركز/ مستهدف
SQF Tier: 3

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 0 11 54 35
MATH EE ME PME NME

(3-8) 0 4 59 37
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 0 4 67 30

محاسبة الدولة: تقدم جوهري نحو األهداف
SQF Tier: 2

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 4 26 48 23
MATH EE ME PME NME

(3-8) 5 31 38 26
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 1 22 44 33
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P. J. Kennedy Elementary School
 صفوف رياض األطفال واحد حتى الصف الخامس 

K1-Grade 6
Kristen Goncalves, Principal

343 Saratoga St., East Boston 02128
617-635-8466

 تقع مدرسة باتريك كينيدي االبتدائية في قلب شرق
 بوسطن. نحن مدرسة صغيرة متماسكة قريبة من مدرسة

 التي تسجل حاليا حوالي knit school 300 كنيت
 طالب. موظفينا من أكثر من أربعين محترفين متعلمين

 لخدمة أطفالنا. مهمتنا هي تثقيف طالبنا من خالل توفير
 بيئة آمنة وصحية، واألسرة- مثل البيئة. نحن نقدم بيئة

 رعاية وتحفيز لجميع طالبنا لتنمو على حد سواء أكاديميا
.وعاطفيا

:المميزات الخاصة
 • .تدريس الحديقة لتنمية وزراعة الخضراوات

 • أجهزة كروم بوك للصفوف 3 – 5
 •  متخصصين أكاديميين يومياً بما في ذلك التربية البدنية

.والعلوم والموسيقى والمسرح
 •  برنامج صحة وتغذية يشمل اختبارات الذوق،

.والدروس التغذية
 •  يوميا “اختيار االطفال” كتلة حيث يختار الطالب

 من مجموعة مختارة من المشاركة العالية التي تربط
 المعايير األكاديمية للتدريب العملي على التعلم القائم

.على المشروع
:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

 •  للغة اإلسبانية، اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية SEI برنامج
  في التعليم العام

  برامج تربية خاصة
 •  في مرحلة الطفولة المبكرة وفصول K0 / K1 صف

.K2-4 الصفوف الشاملة
:برنامج قبل وبعد المدرسة في المبنى

 •  قبل المدرسة، 9:00-7:30  صباحا: وقت النشاط
 وفرصة للعمل على الواجبات المنزلية 5$ , في اليوم

.الواحد
 •  America أمريكا سكوريس كرة القدم بوسطن

SCORES Boston soccer والكتابة للصفوف 
.5-3 في الخريف والربيع

J. F. Kennedy Elementary School
صف رياض األطفال واحد حتى الصف الخامس 

K1-Grade 5 
Christine Copeland, Principal

7 Bolster St., Jamaica Plain 02130
617-635-8127

 وتطمح مدرسة جون إف كينيدي إلى إعداد طالبها لتلبية
 المتطلبات العالية لمعايير القرن الحادي والعشرين.

 كينيدي يكونوا مرنين، .F وهكذا، فإن الطالب جون
 مفكرين مبدعين، مهرة بحل المشكلة، متواصل فعال،
 وضليعا بالتكنولوجيا. كذلك سوف يكون نشط، واثق،

 منضبط، محترم، طيب وصادق. منهجنا يدعم مهارات
.القراءة والكتابة والرياضيات قوية

:المميزات الخاصة
 •  يوجد في الغرف الصفية ألواح ذكية تسمح للمدرسين

 بتسجيل تعليماتهم ونشر المواد ليتمكن الطالب من
.مراجعتها في وقت الحق

 •  المدربون بدوام كامل في الفن، الموسيقى، التربية
  البدنية والعلوم

 •  مجموعة اإلفطار مع اآلباء اسبوعياً والجلسات
.اإلعالمية حول القضايا التعليمية

 •  البرامج األساسية، مع التركيز على زيادة كمية ونوعية
.قراءة طالبنا

 • .صالة رياضية واسعة وقاعة
:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

 •  للغة اإلسبانية، اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية SEI برنامج
 في التعليم العام

 برامج قبل المدرسة وبعدها في المبنى العائد لنا
 •  YMCA, America برامج قبل المدرسة وبعدها مع

SCORES New England Soccer and 
City Year

K-8 6 المسار: ضمان االلتحاق الشامل إلى الصف 
 the Curley K-8 العليا K-8 في مدرسة كورلي

Upper School.

 محاسبة الدولة:   تحقق األهداف أو تتجاوزها
SQF Tier: 1

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 3 35 46 17
MATH EE ME PME NME

(3-8) 6 31 47 16
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 2 12 59 27

محاسبة الدولة: تقدم جوهري نحو األهداف
SQF Tier: 2

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 0 30 57 13
MATH EE ME PME NME

(3-8) 1 30 46 23
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 8 10 67 15

Kenny Elementary School
صف رياض األطفال واحد حتى الصف الخامس 

K1-Grade 6 
Emily Bryan, Principal

19 Oakton Ave., Dorchester 02122
617-635-8789

 نعتقد أن كل طفل يستطيع ، وأنه ،Kenny في كيني
 يجب، أن ينجح. نحن نقدم أكاديميين صارمين ووتعليًما

 عالي الجودة للفنون والموسيقى والعلوم والتكنولوجيا، في
 بيئة آمنة وداعمة. نعتقد أن الشراكة مع األسر أمر حاسم
لضمان النمو األكاديمي واالجتماعي- العاطفي للطالب.

:المميزات الخاصة
 •  برامج تم تصنيفها كبرامج نموذجية قبل المدرسة

 وبعدها تشمل القيادة الطالبية والفنون والبرامج
.األكاديمية والرياضية. المساعدة المالية متاحة

 •  الجوقة ونظرية الموسيقى VH1 يوفر متلقي منحة أداة
.واألجهزة

 • .NAEYC برنامج رياض أطفال معتمد من
 • .مع حصص العلوم STEM التركيز على

 •  ملعب، ملعب كرة قدم، شراكات رياضية والوصول
 للياقة Reebok برنامج) BOKS اليومي إلى

.قبل وأثناء وبعد المدرسة Playworks البدنية) و
 •  حديقة في الهواء الطلق وحيز في الغرف الصفية،

.وبرامج تغذية ، ودروس في الطبخ
 •  الوصول اليومي إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة
 واألجهزة التكنولوجية في الغرف الصفية لجميع

.الطالب
 •  ودعم الطالب / أولياء األمور مع التنقل ISEE تدريس

.في عملية التطبيق في المدرسة الثانوية
:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

 • اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام
برامج تربية خاصة

 •  نحن نقدم مجموعة صغيرة )منفصلة إلى حد كبير)،
 خدمات دمج كامل وغرفة مصادر على أساس

احتياجات كل طالب.على حدة
:برنامج قبل وبعد المدرسة في المبنى

 •  قبل المدرسة، 9:15-7:30  صباحا، يديرها موظفو
 قبل BOKS مدرسة كيني؛ 65$ / للشهر. بوكس

.المدرسة ألعاب القوى للصفوف 2-5
 •  للشهر والصفوف K-1 $120 / 1-5 ،بعد المدرسة

 مجانا البرامج األكاديمية واإلثراء اليومية
 • .هناك منح دراسية ومساعدات مالية متاحة

محاسبة الدولة: تقدم جوهري نحو األهداف
SQF Tier: 1

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 4 27 56 13
MATH EE ME PME NME

(3-8) 3 35 49 13
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 0 22 60 18
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M. L. King Jr. K-8 School
صف رياض األطفال واحد حتى الصف الثامن 

K1-Grade 8 
Grace Coleman Burnes, Principal

77 Lawrence Ave., Dorchester 02121
617-635-8212

 الشاملة هي العمل  K-8  مهمة مدرسة مارتن لوثر كينج
 نحو الهدف المشترك المتمثل في إعداد الطالب للنجاح

 في مجتمعنا المتغير باستمرار. لدينا منهجنا القوي أكاديميا
 وقيادياً يركز على تزويد الطالب بالمعرفة والمهارات

 الالزمة لتطوير الوعي الذاتي، والمسؤولية نحو األسرة
.والمجتمع، والدافع للتفوق

:المميزات الخاصة
 • .مبنى تم تجديده حديثا

 •  الحرم الجامعي تحت التجديد وسوف يضم معدات
،الملعب الجديدة وفصول دراسية في الهواء الطلق
 •  الفن، والموسيقى، والكورس، والفنون المسرحية،

.والتربية البدنية
 • .مجلس الطلبة

 • .الروبوتات والجمعية الوطنية لنادي المهندسين السود
 •  Thompson  وركزت شراكة جزيرة طومسون

Island على توسيع نطاق وصول الطالب إلى تعليم 
.”العلوم “في العالم الحقيقي

 •  الذي  Little Wanderer منزل ل واندررز الصغير
 يوفر المشورة في الموقع للطالب اللذين هم في حاجة

.إلى الخدمات
:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

 • اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام
:برامج ما بعد المدرسة في المبنى

 •  برنامج ما بعد المدرسة، من الساعة 2:30 حتى 6
 YMCA مساء. التي تديرها جمعية الشبان المسيحية

.في الموقع

Kilmer K-8 School
صف رياض األطفال واحد حتى الصف الثامن 

K1-Grade 8 
Joseph Foley, Principal

35 Baker St. (K-3(; 140 Russett Rd. 
(4-8( 

West Roxbury 02132
617-635-8060

 كيلمر هي مدرسة شديدة أكاديميا مع ذوي الخبرة، 
 ورعاية الموظفين. نحن مدرسة واحدة في مبنيين.

 نحن نقدر العلوم والتربية البدنية والفنون واللغة والتعلم
.االجتماعي- العاطفي
:المميزات الخاصة

 •  أجهزة الكمبيوتر مجددة حديثاً ومختبر العلوم مجهز
.تجهيزا كامال

 • .MCAS ارتفاع معدل النجاح ماكاس
 • .آلباء المشاركين

 •  ISEE تدريس المتحان القبول في المدارس المستقلة
.للطالب في الصفوف 6 و 8
 • K-5 منهج الدائرة المفتوحة

 • منهج العدالة التصالحية 6-8
 • Playworks TeamUp Recess برنامج

 • BOKS برنامج النشاط البدني
 • قبل وبعد المدرسة YMCA برنامج

 • 4-8 Run Club
:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

 • اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام
برامج تربية خاصة

 •  للطالب الذين يعانون من  K-8 متخصصة المعايير
.التوحد

:برنامج قبل وبعد المدرسة في المبنى
 •  رعاية قبل وبعد المدرسة لجميع الطالب متاحة كل

 يوم. جميع الطالب مؤهلين لنقل الحافلة المدرسية من
.وإلى الحرم الجامعي السفلي لهذا البرنامج

 •  دروس قبل وبعد المدرسة لآلالت الموسيقية المقدمة
 the Dedham من خالل مدرسة ديدهام للموسيقى

School of Music مقابل رسوم.

Lee Academy Pilot School
صف رياض األطفال صفر حتى الصف الثالث  

K0-Grade 3 
Jodi Fortuna, Assistant Superintendent 

on Assignment
25 Dunbar Ave., Dorchester 02124

617-635-8618

 مدرسة لي أكاديمية التجريبية هي مدرسة مستقلة تماما
 شاملة، مبنية على شراكات مع األسر والمربين وأعضاء

 المجتمع. من خالل تلبية االحتياجات االجتماعية والعاطفية
 لألطفال وتوجيههم إلى السعي من أجل التفوق األكاديمي،
 نحن مجتمع شامل ومتنوع وعادل حيث يقيم جميع أنواع
 المتعلمين والخلفيات. نحن نحتفل فرحة التعلم من خالل

 تعزيز اإلبداع وحب االستطالع في حين رعاية العبقري
.الفردية في كل طفل
:المميزات الخاصة

 •  تاي كوون دو، الرقص، الفنون البصرية، تعليم اليوغا،
.العلوم، والتربية البدنية

 • حيقة للتعلم في الهواء الطلق
 •  العديد من الفصول الدراسية لصف ما قبل الروضة

 مع نسب منخفضة جداً NAEYC المعتمدة من منايك
.من المعلمين الطالب

 •  الحلقات في بعض الدرجات: بعض األطفال لديهم نفس
.المعلم لمدة 2 سنوات

 •  التطوير المهني مقدم للموظفين لدعم أفضل لتعلم
.الطالب

 •  مناهج دراسية للمهارات االجتماعية: دائرة مفتوحة،
 الخطوة الثانية، وصانعي اللعب من قبل معلمين

 معتمدين للمساعدة في تعزيز التنمية العاطفية
.االجتماعية

 • .برنامج الزيارات المنزلية
:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

 •   اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام
برامج تربية خاصة

 •  الفصول الدراسية التضمين الكامل في جميع الصفوف
 )التعليم العام، والتعليم الخاص، ومتعلمين اإلنجليزية

.)دمجها في نفس الفصول الدراسية
:برنامج قبل وبعد المدرسية في المبنى

 •  قبل البرامج المدرسية من الساعة 7:30 صباحا،
 Reebok بما في ذلك اللياقة البدنية ريبوك بوكس

BOKS.
 •  برامج ما بعد المدرسة من الساعة 6:00-3:25  بعد

 الظهر: مع مساعدة الواجبات المنزلية، و اإلثراء
.األكاديمي، ووقت اللعب

K-8 مسار: ضمان االلتحاق الشامل للصف الرابع 
.Young Achievers 4 في يانغ أكيفرز

محاسبة الدولة: تقدم جوهري نحو األهداف
SQF Tier: 2

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 7 47 36 10
MATH EE ME PME NME

(3-8) 14 39 37 9
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 9 18 50 23

محاسبة الدولة:  بحاجة إلى دعم مركز/ مستهدف
SQF Tier: 2

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 0 21 57 21
MATH EE ME PME NME

(3-8) 0 12 62 27
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 0 8 57 35

 محاسبة الدولة: تقدم محدود أو ال تقدم نحو
  األهداف

SQF Tier: بيانات غير كافية
MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(

ELA EE ME PME NME
(3-8) 0 18 61 20

MATH EE ME PME NME
(3-8) 0 27 49 24
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Lee K-8 School
صف رياض األطفال واحد حتى الصف الثامن 

K1-Grade 8 
Kimberly Crowley, Principal

155 Talbot Ave., Dorchester 02124
617-635-8687

 على تعزيز مسؤولية Joseph Lee K-8 تركز مدرسة
 الطالب ونحن ملتزمون بمساعدة كل طالب للوصول إلى

.قدراته األكاديمية واالجتماعية - العاطفية
:المميزات الخاصة

 •  البرامج الشاملة ونظام اإلدماج لتعزيز مشاركة جميع
.الطالب

 • .فئة العمل المتقدم للطالب المؤهلين
 • .برنامج الفن، والموسيقى، والكمبيوتر، والتربية البدنية

 •  مدرج، مكتبة، بركة سباحة، صالة ألعاب رياضية،
 ملعب، غرف صفية في الهواء الطلق، ميدان رياضي،

 غرفة فن، غرفة حسية، مختبرات علوم وحاسوب،
 .وكافيتريا

:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية
 •   اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام

برامج نربية خاصة
 •  لدينا 18 غرفة دراسية منفصلة بشكل كبير للطالب

 الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد. يشارك
 الطالب في السباحة الحرة للمحرك اإلجمالي في
 كما أن لدينا أيضا اتجاه متزايد .K2-8 الصفوف

.للدمج
:برامج ما بعد المدرسة في المبنى

 • .بعد المدرسة برنامج حتى 5:15 مساء

Lyndon K-8 School
  صف رياض األطفال واحد حتى الصف الثامن 

K1-Grade 8
Kathleen Tunney, (K-3( and Andre Ward 

(K4-8(, Management Team
20 Mt. Vernon St., West Roxbury 02132

Grades K-3, 617-635-6824
Grades 4-8, 617-635-6336

 مدرسة ليندون تعد طالبنا ليكونوا متعلمين مدى الحياة.
 نحن نقدم برامج أكاديمية قوية والفنون البصرية، فرقة،

 الرقص، فريق حوار، التكنولوجيا، وبرنامج بعد المدرسة
 األكاديمي والرياضي. يتم تدريب المعلمين في الفصول

 الدراسية المستجيبة والخطوة الثانية، والمناهج االجتماعية
 التي تبني مجتمع تعلم قوي ذو أهداف اجتماعية وأكاديمية

.عالية كقيم أساسية للمدرسة
:المميزات الخاصة

 •  مناهج الفنون الكاملة مع الفن البصري، والموسيقى
.،العامة، الكورس، وبرنامج آالت موسيقية

 •  مكتبة اإلقراض
 •  التفضيلية، أصدقاء PTA :فرص للمشاركة األسرية

.ليندون ومجلس موقع المدرسة
 •  متخصص في الرياضيات و محو األمية والعلوم

 اللغة ESL والحاسوب والموسيقى، معلمو إسل
.اإلنجليزية كلغة ثانية، ومعلمي التربية الخاصة

 •  Children’s شراكة مع مستشفى األطفال
Hospital  ومنزل ل واندررز الصغير Home 
for Little Wanderers ، والتي توفر لطالبنا 

.الدعم والتوجيه
 •  مجهزة بعربات كرومبوك للصفوف من 2 إلى 8.
 فصول رياض األطفال والصف األول تحتوي على

.مراكز كرومبوك
 •  ووحدات STEM يشارك الطالب في أنشطة ستيم

.الدراسة
:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

 • اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام
برامج تربية خاصة

 •  أربع ، ضعف عقلي خفيف الغرف الصفية 2/3/4،
.4/5/6، 6/7/8 و7/8

:برنامج قبل وبعد المدرسة في المبنى
 •  قبل وبعد المدرسة برنامج البرمجة الذي يقدمه جمعية
 West Roxbury/Roslindale الشبان المسيحية

YMCA.

محاسبة الدولة:  بحاجة إلى دعم مركز/ مستهدف
SQF Tier: 3

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 4 22 41 34
MATH EE ME PME NME

(3-8) 2 13 45 40
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 2 11 42 46

محاسبة الدولة:  بحاجة إلى دعم مركز/ مستهدف
SQF Tier: 1

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 11 43 30 15
MATH EE ME PME NME

(3-8) 7 39 38 17
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 4 32 37 27

Lyon K-8 School
صف رياض األطفال واحد حتى الصف الثامن 

 K2-Grade 8 
Dr. Hervé Anoh, Principal

50 and 95 Beechcroft St., Brighton 
02135

617-635-7945

 أن جميع الطالب يمكن K-8 تعتقد مدرسة ماري ليون
 أن يتعلموا ويحق لهم الحصول على تعليم عالي الجودة.

 ونحن ملتزمون بأن نكون مدرسة شاملة ومدرسة مرحبة
 تسعى جاهدة لتعزيز النمو األكاديمي واالجتماعي

 والعاطفي. من خالل التفكير االبتكاري، والتفكير المستمر
 المنعكس على ممارستنا، والتفاني في ضمان أن كل طالب
 لديه فرصة للوصول إلى المناهج الدراسية، وسوف نسعى

.لخلق تجارب التعلم الغنية التي تطور الطفل كله
:المميزات الخاصة

 •  Pilot High School خيار مدرسة بايلوت الثانوية
للصفوف 9-12

 • صف صغير الحجم
 •  المتخصصين في الموسيقى والفن والتكنولوجيا،

.والتربية البدنية
 • .مجلس موقع المدرسة المشارك ومجلس اآلباء

:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية
 • .اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام

برامج تربية خاصة
 •  برنامج دمج كامل مصمم لتلبية احتياجات الطالب

الذين يعانون من إعاقات عاطفية
:برنامج قبل وبعد المدرسة في المبنى

 •  قبل المدرسة، من الساعة 9:15-7:30  صباحا متاح
 لجميع الطالب في الصفوف من الروضة إلى الصف

.السادس
 •  بعد المدرسة، من الساعة 4:30-3:30  مساء.
 للطالب المؤهلين: الموسيقى، والكورس، وفرص

.اإلثراء، واألنشطة الترفيهية
K-12 المسار: ضمان االلتحاق الشامل للصف 

 the Lyon التاسع 9 في مدرسة ليون الثانوية
High School.

  محاسبة الدولة:   تقدم معتدل نحو األهداف
SQF Tier: 4

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 8 42 44 6
MATH EE ME PME NME

(3-8) 7 37 52 4
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 0 36 54 11
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Manning Elementary School
صف رياض األطفال واحد حتى الصف الخامس 

K1-Grade 6 
Lori Clements, Principal

130 Louder’s Lane, Jamaica Plain 
02130

617-635-8102

 لدى مدرسة مانينغ التركيز التعليمي على مهارات التفكير
 العليا النظام وبرنامج اإلدماج الذي يدعم النجاح لجميع

 أطفالنا. حجمنا الصغير يسمح لنا بتطوير العالقات
 الهادفة مع الطالب حتى نتمكن من استراتيجياتنا التعليمية

 والتنمية االجتماعية للطالب. نحن مدعومون من قبل
 مجلس الوالدين النشط وشراكات قوية مع فصول دراسية

 Faulkner مستجيبة، باليوركس، ومستشفى فولكنر
Hospital ، من بين أمور أخرى.

:المميزات الخاصة
 •  بدوام كامل المعلم تكنولوجيا العلوم ومكتبة، ومعلمي

.الفن، والتربية البدنية
 • .علم النفس المدرسي

 • .العالج المهني وعالج النطق
 • .الموسيقى مع المجتمع مركز الموسيقى ببوسطن

 • .أجهزة الكمبيوتر في كل الفصول الدراسية
 •  مشاركة الوالدين النشطين كمتطوعين، وجمع
 التبرعات، وأعضاء المجالس المدرسية وموقع

.المدرسة
 • .مؤتمرات اآلباء واألمهات المنفصلة

:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية
 • اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام

برامج تربية خاصة
 •  .الفصول الدراسية K0-K1 الطفولة المبكرة المتكاملة

K2 الصف 5 هي فئات إدراج مع دعم إضافي.
:برنامج قبل وبعد المدرسة في المبنى

 •  قبل المدرسة من9:25-8:00   صباحا: برنامج القائم
.على الرسوم

 •  بعد المدرسة من 5:45-3:25  مساء: البرنامج القائم
.على الرسوم. كما نقدم الدعم األكاديمي واإلثراء

Mason Elementary School
صف رياض األطفال صفر حتى الصف الخامس 

K0-Grade 5 
Carolyn Allston, Principal

150 Norfolk Ave., Roxbury 02119
617-635-8405

 مهمة مدرسة ميسون هو توفير برنامج شامل ودقيق
 إدراج كامل بدعم من الموظفين الملتزمين، المتدربين

 الطالب، اآلباء الملتزمين، والمجتمع القوي حيث يعمل
 بشكل تعاوني والتعلم معا. المعلمين بشهادة معتمدة

 مزدوجة وكان لديهم التطوير المهني المتعلق بالتربية
.الخاصة  التعليم

 يتم تدريب الطالب ليكونوا مفكرين ومتعلمين وحاللي
.مشاكل استقالليين

:المميزات الخاصة 
 •  رياض األطفال المعتمدة من قبل الجمعية الوطنية لتعليم

.)NAEYC) )األطفال الصغار )نايك
 •  لتلبية City Connects شركاء مع سيتي كونيكت
.االحتياجات االجتماعية والعاطفية واألكاديمية للطالب

 •  الفن والموسيقى والرقص والتربية البدنية والتكنولوجيا
.وتعليم السباحة )الصفوف 5-1) المقدمة

 •  تعلم العلوم الموسعة من خالل مركز بوسطن للطبيعة
Boston Nature Center ، مشروع الغذاء 
 Food Project and Ferry وشاطئ فيري

Beach.
 • غرفة صفية في الهواء الطلق وبركة سباحة

 •  التي توفر الكتب READ منحة قراءة بوسطن
.المجانية ومناسبات لمحو األمية لجميع الطالب

 •  ومع واحد 2/3 و K2 / 1 4/5 الحلقات في الصفوف
.بالصف

 •  تدخالت محو األمية لطالب الصف األول الذين
.يكافحون

:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية
 • اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام

  برامج تربية خاصة
 •  K0 / K1 اثنان من الفصول الدراسية لكل صف من

.إلى الصف 5
:برنامج قبل وبعد المدرسة في المبنى

 •  قبل المدرسة من 8:10-7:30  صباحا: الصفوف
K-5، 45 $ شهريا.

 •  بعد المدرسة حتى 6:00 مساء. جمعية الشبان
.والتدريس متوفر YMCA المسيحية

K-12 6 المسار: ضمان االلتحاق إلى الصف 
 Dearborn STEM في اكاديمية ديربورن ستيم

Academy.

Mather Elementary School
صف رياض األطفال واحد حتى الصف الخامس 

K1-Grade 5 
Marcia Riddick, Principal

One Parish St., Dorchester 02122
617-635-8757

 مهمتنا هي، “تعليم وتمكين جميع األطفال للوصول
 إلى إمكاناتهم من خالل إثراء الخبرات األكاديمية

 واالجتماعية”. جميع الطالب يسرد قسم الوالء لمدرسة
 ماثر كل صباح، في بعض األحيان باللغة الفيتنامية

.والكاب فيردين، أو اإلسبانية لالحتفال بثقافات طالبنا
:المميزات الخاصة

 •  مجلس موقع المدرسة النشطة ومجلس أولياء أمور
.المدرسة

 • مالعب جديدة وغرفة صفية في الهواء الطلق
 • مكتبة على أحدث طراز

 • برامج ممتازة لفن والموسيقى
 • مختبر تكنولوجيا متنقل

 •  برامج التغذية
 •  وحديقة صالحة لألكل كاملة حيث يتعلم أطفالنا عن

.التغذية
:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

 • برامج الغمر المحمية للغة اإلنجليزية-الفيتنامية
 • ثنائي اللغة-الفيتنامية

 •  برامج الغمر المحمية للغة اإلنجليزية في التعليم العام
  برامج تربية خاصة

 •   )LD) )التعلم الكامل لمعايير الغير قادرين )لد
.للطالب في الصفوف 1-5

:برنامج قبل وبعد المدرسة في المبنى
 • ..)BOKS) )برنامج رياضي قبل المدرسة )بوكس

 •  بعد المدرسة، حتى 6:00  : 40 دوالرا في األسبوع.
يتلقى الطالب دعم الواجبات المنزلية وفرص اإلثراء
 •  Big Sister، America :برامج خارج المدرسة

SCORES soccer، Boston City 
Singers، BRYE، Brookline Literacy، 
Mather Music Ensemble، Boy / Cub 

Scouts، City Sprouts،
 • المرشدات

  K-8 مسار: ضمان االلتحاق إلى الصف 6 في 
 the Frederick مدرسة فريدريك المتوسطة

Middle School.

محاسبة الدولة: تقدم جوهري نحو األهداف
SQF Tier: 1

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 18 50 23 9
MATH EE ME PME NME

(3-8) 11 42 32 15
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 11 32 42 16

محاسبة الدولة:  بحاجة إلى دعم مركز/ مستهدف
SQF Tier: 4

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 4 31 49 16
MATH EE ME PME NME

(3-8) 5 21 52 22
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 0 4 61 36

محاسبة الدولة:  بحاجة إلى دعم مركز/ مستهدف
SQF Tier: 2

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 6 36 37 20
MATH EE ME PME NME

(3-8) 4 32 42 22
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 0 27 40 32
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Mattahunt Early Elementary 
School

 روضة أطفال من الصف األول حتى الصف الخامس
K1-Grade 5

Walter Henderson, Principal
100 Hebron St., Mattapan 02126

617-635-8792

 Mattahunt / Toussaint تقدم أكاديمية
L’Ouverture ،برامج ثقافية ولغوية لجميع الطالب 
 بما في ذلك خيار برنامج ثنائي اللغة باللغة الكريولية

 Sheltered الهايتية واإلنجليزية، باإلضافة إلى برنامج
English Immersion باللغة اإلنجليزية. وهو بمثابة 

 نموذج للتميز في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة،
 وهو متخصص في تقديم الممارسات الحساسة للصدمات،

 ويشمل برامج تعليم عام وتربية خاصة للطالب الذين
 .يعانون من التوحد في بيئة دمج

:المميزات الخاصة
 •  برنامج ثنائي اللغة الكريولية الهايتية

 •  برامج التعليم الخاص للطالب الذين يعانون من التوحد
.في وضع إدراج

 • .يوم المدرسة الممتد
 •  التكنولوجيا، اللوحات الزكية سمارتبورد، وإيباد،

.أجهزة الكمبيوتر
 • .برنامج القراءة المنزلية

 •  النشاط الرياضي أسبوعياً: تعلم التكيف البدني ودروس
.السباحة

 •  لتوفير الدعم المدرسي City Year الشراكة مع
.للصفوف 3-5

:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية
 •  الهايتية، اللغة  SEI ،برنامج ثنائي اللغة - الهايتية

 اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام
برامج تربية خاصة

 •  .برامج للطالب الذين يعانون من التوحد في بيئة دمج
:قبل البرامج المدرسية في المبنى الخاص بنا

 • )BOKS) برنامج رياضي قبل المدرسة

 McCormack Middle School
امن الصف السادس حتى الثامن

Grades 7-8 
Elvis Henriquez, Principal

105 Cummins Hwy, Roslindale, MA 
02131

315 Mt. Vernon St., Dorchester 02125

617-635-8657
 مدرسة جون دبليو مكورماك المتوسطة تخدم مجموعة

 متنوعة من الطالب. ونحن نفخر في مهمتنا لدعم كالً من
 النمو األكاديمي والشخصي لكل طفل الذي يمر بأبوابنا.
 و مكورماك يخلق بيئة حيث يمكننا تلبية احتياجات كل
 طالب. لقد حولنا المساحات في مدرستنا لدعم الطالب

ً .اجتماعيا وعاطفيا
:المميزات الخاصة

 •  برنامج الفنون البصرية وفنون األداء المتاحة لجميع
.الطالب

 • .يومياً العلوم والدراسات االجتماعية لجميع الطالب
 •  مساعدة أكاديمية إضافية في القراءة والرياضيات

.حسب الحاجة
 •  توفر المدارس - Catie’s Closet خزانة كاتي

 المجهزة بخزانة كاتي للطالب الذين يعيشون في فقر
 القدرة على االختيار بشكل صارم واختيار المالبس

 والضرورات األساسية التي يحتاجونها، وهم فخورون
.بارتدائها

 •  المشاركة في بطوالت الدوري المدرسة المتوسطة
.لكرة القدم وكرة السلة والمسار والميدان والبيسبول
 •  يقدم برنامج التكنولوجيا تذهب إلى المنزل برنامج

 تدريبي الذي يستخدمه معلمينا لتعليم األسر محو أمية
.الكمبيوتر

 •  يعتني أعضاء هيئة التدريس على نجاح ولصالح كل
.طالب

 • وقت تعلم مطول
 برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

 •  للغة SLIFE للغة اإلسبانية، برنامج SEI برنامج
اإلسبانية، اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام

برامج تربية خاصة
 •  لدينا مجتمع تعلم عالجي للطالب الذين يعانون في

 LD / SAR السلوك االجتماعي / العاطفي ، وبرنامج
 .للطالب الذين يتم تشخيصهم بإعاقات معرفية

:برامج ما بعد المدرسة في المبنى
 •  بعد المدرسة من: 4:30-2:20 مجموعة واسعة من

 اإلثراء واألنشطة األكاديمية اإلضافية، التي تقدمها
.شركائنا من االثنين إلى الخميس

محاسبة الدولة: بيانات غير كافية
SQF Tier: بيانات غير كافية

محاسبة الدولة:  بحاجة إلى دعم مركز/ مستهدف
SQF Tier: 3

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 0 12 41 46
MATH EE ME PME NME

(3-8) 0 15 52 32
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 0 3 42 55

McKay K-8 School
  صف رياض األطفال واحد حتى الصف الثامن 

K1-Grade 8
Jordan Weymer, Principal

122 Cottage St., East Boston 02128
617-635-8510

 هي مجتمع مرحب الذي K-8 مدرسة دونالد ماكاي
 يحتضن المميزات لكل طفل. نحن نمكن الطالب من
 بذل قصارى جهدهم من خالل وضع توقعات عالية،
 والمشاركة بنشاط األسر، وتعزيز القيم األساسية من

 .االحترام والجهد والمسؤولية
:المميزات الخاصة

 • دروس فن وموسيقى وعلوم وتربية بدنية
 •  فريق دعم الطالب مصمم لتلبية احتياجات الطفل

.بالكامل
 • مختبرا حاسوب

 •  برنامج الفواكه والخضروات الطازجة يوفر لجميع
.الطالب وجبات خفيفة صحية

 •  برنامج مزدهر للفنون يوفر للطالب إمكانية الوصول
.إلى الموسيقى والمسرح

 •  في اللغة اإلنجليزية Pre-AP برنامج ما قبل ايه بي
 المتوسطة، والرياضيات، والعلوم.برنامج قوي لقيادة
 المعلمين يشجع أصوات المعلمين في اتخاذ القرارات

.التعليمية
:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

 •  للغة اإلسبانية، اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية SEI برنامج
في التعليم العام

 •  اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية، وبرنامج بعد المدرسة
.ومحو األمية األسرة

:برامج ما بعد المدرسة في المبنى
 •  بعد المدرسة دروس خصوصية مع مدرسين من

.حاملي الرخص

  محاسبة الدولة:   تقدم معتدل نحو األهداف
SQF Tier: 3

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 2 23 54 21
MATH EE ME PME NME

(3-8) 1 22 58 19
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 1 7 60 32
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Mildred Avenue K-8 School
صف رياض األطفال واحد حتى الصف الثامن  

K1-Grade 8 
Andrew Rollins, Principal

5 Mildred Ave., Mattapan 02126
617-635-1642

 نركز على تطوير ،Mildred Avenue  في مدرسة
 الطفل بأكمله. نحن نشترك مع أسرنا لدعم متعلمينا في

 غرفة الصف وفي الحياة. نحن نقدم دروًسا في الموسيقى
 الصوتية والفنون البصرية والتربية البدنية والسباحة

.والمسرح والرقص
:المميزات الخاصة

 •  Citywide School On The ُمنحت جائزة
Move 2018 – 2017 لسنة.

 •  Level 1 أول مدرسة تحصل على حالة المستوى 1
Status في ماتابان Mattapan.

 •  تم االعتراف بها كمدرسة احتفال شركاء بوسطن في
2018-2019

 •  منشأة على أحدث طراز يتوفر فيها استوديو للرقص
 ومسرح وحمام سباحة ومختبرات للعلوم والكمبيوتر،
 واستوديو للفنون، ومكتبة، ومالعب رياضية وساحة

.لعب
 • لاللتحاق بمدارس االمتحانات ISEE إعداد اختبار

 •  نسبة راشدبن إلى طالب صغيرة في الرياضيات وفنون
 العديد من الراشدين في معظم) ELA اللغة اإلنجليزية

)الشعب
 • رحالت ميدانية متكررة وفرص تعلم تجريبية

 •   Mildred Avenue وصلة مباشرة إلى مركز
 المجتمعي، الذي يوفر فرًصا إضافية بعد المدرسة وأيام

 السبتمتعلمي اللغة اإلنجليزية
 •  ،)متعدد اللغات )SEI 8 - 6 برنامج

 •  ،)للغة اإلسبانية )SLIFE 5 – 3 برنامج
 • اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في  التعليم العام

برامج تربية خاصة
 •  أحجام صفوف صغيرة مع موظفين إضافيين في كل
 غرفة صف، وخدمات إرشاد ومتنقلة كلها متاحة في

.الموقع ، وفرص للدمج
:برامج ما بعد المدرسة في المبنى

 •  البرامج حتى الساعة 5:00 مساء )من االثنين إلى
 الخميس، والجمعة في الصفوف االبتدائية األقل).
 برمجة االبتدائية االقل مقدمة من مركز ميلدريد

 the Mildred Avenue أفينيو كوميونيتي
Community Center وباس PACE (من 

.)االثنين إلى الجمعة

Mendell Elementary School
  صف رياض األطفال واحد حتى الصف الخامس 

K1-Grade 5
Julia Bott, Principal

164 School St., Roxbury 02119
617-635-8234

 نحن ملتزمون حقا بالتعليم ، Mendell في مدرسة
.والتعلم عالي الجودة لجميع الطالب

:المميزات الخاصة
 •  تخصصات الموسيقى والفنون البصرية والمسرحية

والتربية البدنية والعلوم واأللعاب
 • القيم األساسية للتميز والشمولية والوكالة

 •  قبل البرنامج المدرسي الذي يقدمه موظفو مندل
Mendell ابتداًء من الساعة 7:30 صباًحا مع 

.الحركة واإلنزال
 •  العديد من األنشطة العائلية، بما في ذلك ورش عمل
 حول كيفية إعداد األطفال لنظام ماساتشوستس الشامل

 ومحو األمية األسرية والرياضيات MCAS للتقييم
Magical Mendell Day واألنشطة الترفيهية مثل

 •  فرق نشطة لمجلس األسرة وإلشراك األسرة تدعم جمع
األموال والتسويق والتعليم والتعلم

 • غرف صف في الهواء الطلق
 • NAEYC برنامج طفولة مبكرة معتمد من

برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية
 • اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام
:برنامج قبل وبعد المدرسة في المبنى

 •  رعاية قبل المدرسة ابتداء من الساعة 7:30 صباحا
 باستخدام نموذج إثراء النوادي K1-5 للصفوف

.))بمقياس رسوم منخفضة
 •  خدمة ما بعد المدرسة من الساعة 3:30 حتى 6:00

.)برسوم منخفضة) K1-5 مساء. للصفوف
 •  مع األنشطة K2-5 في الموقع ل YMCA برنامج

.الالمنهجية
 •   التي تقدمها مندلK1  برنامج بعد المدرسة 

Mendell المعلمين و الموظفين.
K-8 مسار: ضمان االلتحاق إلى الصف 6 في 
 the Timilty Middle مدرسة تيميلتي المتوسطة

School.

Mission Hill K-8 School
صف رياض األطفال صفر حتى الصف الثامن 

 K0-Grade 8
Jenerra Williams و Geralyn Bywater 

McLaughlin، معلمون قادة
20 Child St., Jamaica Plain 02130

617-635-6384

 على منهج تعاوني قائم على Mission Hills يؤكد
 المشاريع، والفنون في بيئة استيعابية. تشهد الصفوف

 .أعماًرا متعددة، وهنا راشدان إثنان في كل غرفة صف
Mission Hill ُتدار من قبل معلمين 

:المميزات الخاصة
 • .وأكدت الفنون خالل معظم اليوم الدراسي

 •  التركيز على ثالثة مواضيع على مستوى المدرسة كل
 عام: موضوع علمي؛ موضوع عن الحضارة القديمة

وموضوع العدالة االجتماعية
 • التخرج على أساس الدفاع عن المحفظة

 • التركيز على عادات العقل وعادات العمل
 •  جائزة اإلنجاز االستثنائي للمدارس المارة من معلمين

2016
 • التخرج على أساس األداء

:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية.
 • اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام

برامج تربية خاصة
 • .اإلدماج الكامل لطالب التعليم العام والتعليم الخاص

:برنامج قبل وبعد المدرسة في المبنى
 • .قبل المدرسة، 9:15-8:00  صباحا لجميع الصفوف

 •  بعد المدرسة، 3:30 - 6:00 مساء. للطالب في
.K0-6 الصفوف

 •  حضور برنامج واحد فقط، سواء K0 يمكن لألطفال
ً .قبل أو بعد المدرسة، وليس كالهما سويا

محاسبة الدولة: تقدم جوهري نحو األهداف
SQF Tier: 1

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 20 37 35 8
MATH EE ME PME NME

(3-8) 14 32 36 18
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 5 24 46 24

محاسبة الدولة: تقدم جوهري نحو األهداف
SQF Tier: 2

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 3 16 50 31
MATH EE ME PME NME

(3-8) 1 18 51 30
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 0 7 44 49

محاسبة الدولة:  بحاجة إلى دعم مركز/ مستهدف
SQF Tier: 1

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 5 22 45 28
MATH EE ME PME NME

(3-8) 3 16 42 39
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 0 11 46 43
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Murphy K-8 School 
صف رياض األطفال واحد حتى الصف الثامن 

K1-Grade 8 
Courtney Sheppeck, Principal

1 Worrell Street, Dorchester 02122
617-635-8781

 مدرسة مورفي هي مدرسة كبيرة مع مجموعة متنوعة
 من الطالب. ونحن نعتقد التعلم مدى الحياة لدينا يبدأ
 في ميرفي وأن جميع الطالب يمكن أن يحققوا على

 ، murphymindset# المستويات. نحن نعتمد على
 حيث تعني أننا نعتمد على “عقلية النمو”، نظام المعتقدات

 التي نتعلمها من إخفاقاتنا ونحن نشجع النضال المنتج حتى
 .نتمكن من تحقيق أحالمنا وأهدافنا مدى الحياة

:المميزات الخاصة
 •  )التحضير المتحان مدخل المدرسة المستقلة )إيزي

(ISEE( لجميع الصف 6/8 الطالب.
 • AVID أفيد برنامج الجاهزية الكلية.

 •  السباحة، والموسيقى، والفن، والتكنولوجيا، والتربية
 البدنية، والعلوم، والحاسوب، والصحة، واللغة الصينية

.ثالثة مختبرات جديدة للكمبيوتر المحمول
 • .مشاركة قوية من اآلباء واألمهات، مع اللجان النشطة

 •  الشراكات مع العديد من الشركات والجامعات
والمنظمات الثقافية.برامج اللغة اإلنجليزية

 •  متعدد اللغات ، اللغة اإلنجليزية كلغة SEI برنامج
ثانية في  التعليم العام

:برنامج قبل وبعد المدرسة في المبنى
 •  قبل المدرسة، 8:15-7:30  صباحا وكذلك اللياقة

 أيام االثنين  BOKS Kidz البدنية بوكس كيدز
.واألربعاء والجمعة من 8-7 صباحا

 •  بعد المدرسة، من االثنين إلى الجمعة حتى الساعة
 6:15 مساء: المساعدة في الواجبات المنزلية، والفن،

 والموسيقى، والتكنولوجيا، والشطرنج، والعلوم،
 والتاريخ، والطاقة المتجددة، والدراما، والخيال

 الموجهة، دروس الموسيقى مفيدة، وبرامج ستيم
STEM.

Mozart Elementary School
صف رياض األطفال واحد حتى الصف الخامس 

K1-Grade 5 
Michael Baulier, Principal

236 Beech St., Roslindale 02131
617-635-8082

 الطالب موزارت هم نجوم الروك: فهم محترمون،
 متفتحون، متعاونون، وطيبون. نحن مدرسة صغيرة

 ومرحبة مع برنامج للطالب الذين يعانون من التوحد.
 نحن نخلق فرص يومية للطالب مع وبدون التوحد على

.االنخراط مع بعضهم البعض والتعلم معا
:المميزات الخاصة

 • التكنولوجيا في الصفوف 1 – 5
 •  - K2 تعليم التكنولوجيا مضّمن في الغرف الصفية

5th
 •  مجلس أسر مدرسية نشط ومتنوع ولجنة لألصل

والعرق
 •  منشأة جميلة تضم غرفة صفية في الهواء الطلق يكثر
 استخدامها لحصص العلوم، وملعب تم تجديده، ومدرج

في الهواء الطلق
 •  و BOKS فرص إثراء من خالل شراكات مع

YMCA 10 ومبادرة Boys ومتحف Isabella 
Stewart Gardner Museum

 •  موظفين ذوو خبرة وتفاني مع معدل منخفض للدوران
:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

 • اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام
برامج تربية خاصة

 • .K0-5 برنامج التوحد للصفوف
:برنامج قبل وبعد المدرسة في المبنى

 •  في الموقع قبل وبعد المدرسة البرمجة بقيادة جمعية
 للطالب في الصفوف YMCA الشبان المسيحية

K1-5
 •  قبل المدرسة: رسوم اساسية، تختلف األسعار. بوكس
BOKS برنامج النشاط البدني، برنامج مجاني برعاية 

.ريبوك
 •  بعد المدرسة، من الساعة 3:30 حتى 6:00 بعد

 التي تديرها جمعية الشبان K2-5 الظهر: للصفوف
 K1 by the المسيحية في غرب روسوري. ل

West Roxbury YMCA  تديرها موظفي مدرسة 
.موزارت

K-8 مسار: ضمان االلتحاق إلى الصف 6 في 
 the Irving Middle مدرسة ايرفينغ المتوسطة

School.

محاسبة الدولة: تقدم جوهري نحو األهداف
SQF Tier: 1

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 11 31 33 24
MATH EE ME PME NME

(3-8) 4 34 37 24
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 0 10 50 40

محاسبة الدولة: تقدم جوهري نحو األهداف
SQF Tier: 2

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 15 40 32 14
MATH EE ME PME NME

(3-8) 9 41 36 15
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 2 30 45 22

O’Donnell Elementary School
صف رياض األطفال واحد حتى الصف الخامس 

K1-Grade 6 
Emily Berman, Principal

33 Trenton St., East Boston 02128
617-635-8454

 نهدف إلى تمكين بعضنا البعض ، O’Donnell في
 لتصبح في أفضل وضع ألنفسنا كل يوم. إن قيم البطل
 األساسية، اإلنسانية، التعاطف، االحترام والفرص هي

 دليل على كيفية تفاعلنا مع بعضنا البعض ومجتمعنا. يعمل
 موظفونا الذين يتصفون بالتفاني في شراكة مع األسر

 ومع المجتمع لضمان حصول طالبنا على فرص أكاديمية
.واجتماعية وإثراء

:المميزات الخاصة
.التعلم االجتماعي العاطفي مدمج في جميع أنحاء المدرسة

 •  زيادة عدد مرات وصول الطالب إلى الفنون، من
 خالل محو األمية ومن خالل الفنون والرقص مع

.مركز الموسيقى المجتمعي
 •  تثقيف الوالدين واألسرة والمشاركة من خالل برامج
 وورش عمل يعقدها ،Tech Goes Home تشمل

 موظفونا بما في ذلك محو األمية المالية والصحة /
.العافية

 • NAEYC برنامج للطفولة المبكرة معتمد من
 •  ألعاب في الموقع لدعم أولوياتنا االجتماعية والعاطفية

 من خالل استخدام وقت اللعب في الصفوف وزيادة
 قدرتنا على قضاء فترات راحة ممتعة منظمة وآمنة

.للطالب
 •  عالمات بوسطن - في الخريف والربيع، يشارك طالب

 الصفوف 5-3 في إثراء كرة القدم والشعر.برامج
:متعلمي اللغة اإلنجليزية

 •  للغة اإلسبانية، اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية SEI برنامج
في التعليم العام

برامج تربية خاصة
 •  push-in نستخدم مجموعة من نموذج معلم الدفع

teacher  ومعلم السحب pull-out teacher من 
.أجل ضمان تدريس الطالب في بيئة تقييدية بحد أدنى

:برامج ما بعد المدرسة في المبنى
 •  للصفوف ALERTA ،3-5 بعد المدرسة: أليرتا

.مجانا، 5:00-3:30 األربعاء والخميس
 • K-8 مسار: ضمان االلتحاق إلى الصف 6 في مدرسة 

 the Edwards Middle إدواردز المتوسطة
School أو أكاديمية أومانا Umana Academy.

محاسبة الدولة: تقدم جوهري نحو األهداف
SQF Tier: 2

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 1 21 63 16
MATH EE ME PME NME

(3-8) 1 19 65 15
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 0 6 64 30
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Ohrenberger School
الصف الثالث حتى الصف الثامن 

Grades 3-8 
John Travis, Principal

175 West Boundary Rd., West Roxbury 
02132

617-635-8157
 نحن ملتزمون بإعداد طالبنا ليكونوا مستعدين للدراسة
 الجامعية وللحياة المهنية. يسعى فريقنا الذي يتكون من
 اآلباء والمعلمين وأعضاء المجتمع إلى خلق بيئة تعلم

 داعمة وتفاعلية وتعاونية لجميع طالبنا. نحن نؤمن بأن
 جميع الطالب يمكنهم اإلنجاز بمستويات عالية، وقادرون

 على التفكير الناقد وعلى أن يصبحوا قادة مجتمع متفاعلين
.مع مجتمعاتهم

:المميزات الخاصة
 •  ISEE دروس المتحان القبول في المدارس المستقلة

.للطالب في الصفوف 6 و 8
 •  الفرص الرياضية الالمنهجية للطالب في الصفوف

6-8
 • حصص عمل متقدمة للصفوف 4-6

 • فن، كمبيوتر، رقص، موسيقى، تربية بدنية والعلوم
 • برنامج موسيقى على اآلالت للصفوف 3-8

 • غرف صف في الهواء الطلق
 •  Technology برنامج التكنولوجيا تذهب إلى المنزل

Goes Home
:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

 •  متعدد اللغات ، اللغة اإلنجليزية كلغة SEI برنامج
ثانية في التعليم العام

برامج تربية خاصة
 •  التعليم الخاص: دعم غرفة الموارد؛ برنامج التعلم

 للطالب ذوي اإلعاقة)L/AB) والسلوك التكيفي
.العاطفية

:برنامج قبل وبعد المدرسة في المبنى
 •  قبل المدرسة من الساعة 7:00 صباحا ،6$  دوالرات

يوميا
 •  بعد المدرسة: برامج اإلثراء في شراكة مع

 Ohrenberger مركز المجتمع أوهرنبرجر
Community Center ، 1-2 ،بعد الظهر 

 35$  في األسبوع لمدة 10 جلسات؛ رعاية األطفال
 من 5:30-2:30  للصفوف 5-3، 20$  في اليوم

.الواحد

Orchard Gardens K-8 School
الصف االول حتى الصف الثامن

K1-Grade 8 
Megan Webb, Principal

906 Albany St., Roxbury 02119

617-635-1660
 بايلوت لجميع K-8 تضمن مدرسة أورشارد غاردنز

 الطالب تجربة أكاديمية صارمة، يتم توفيرها في بيئة تقدر
 القيم وتحتفل بعالقات قوية بين الطالب والموظفين واألسر

 والمجتمع. سيؤمن جميع الطالب بقدرتهم على التحقيق
 ويقدم مجموعة واسعة من اإلثراء ليكونوا على استعداد تام

 .للنجاح في الكلية والمهن
:المميزات الخاصة

 •  مدرسة ريادية مبتكرة للصفوف من رياض األطفال
.حتى الصف الثامن

 •  الموسيقى والفن والمسرح والرقص، وبرنامج وسائل
.اإلعالم مكتبة

 •  برامج متعددة من اليوم الموسع مثل المواد األكاديمية
.والنوادي وبرامج اإلثراء

 • .مستشار التوجيه ومنسق دعم الطالب
 •  شراكات قوية مع األسر من خالل التقارير المرحلية

.الشهرية
 • .مبنى جميل من أحدث الطرز تم بناؤه في عام 2003

 • .النوادي والرياضة للطالب الصفوف 3-8
:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية
 •  ،للغة كيب فورديانSEI   برنامج

 •  ،للغة كيب فورديان SLIFE برنامج
 • اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في  التعليم العام

 •  برنامج متخصص للطالب الذين يعانون من انقطاع
.التعليم الرسمي

:برامج تربية خاصة
 • .قاعدة متخصصة للطالب ذوي اإلعاقة

 •  معلمون زوي مهارات التدخل الذين يقمون قدم الدعم
.المتخصص

:برامج ما بعد المدرسة في المبنى
 •  برامج كثيرة بعد المدرسة، مثل نادي الفتيان والفتيات

Boys and Girls Club / سيتي يير City 
Year، 6 مدارس المواطنين  )إلزامية للصفوف من 
 كرة القدم SCORES إلى 8 )؛ أمريكا سكوريس
 وبرنامج الكتابة؛ والرياضة والنوادي )األهلية على

.)أساس الحضور والدرجات

Otis Elementary School
صف رياض األطفال واحد حتى الصف الخامس 

K1-Grade 6 
Paula Cerqueira-Goncalves, Principal

218 Marion St., East Boston 02128
617-635-8372

 يسعى جيمس أوتيس جاهداً لتلبية االحتياجات الفردية
 James Otis Instructional لجميع طالبه. يواصل
Focus دعم الطالب إلنتاج منتجات كتابية بلغت ذروتها 

.في جميع مجاالت المحتوى واألنواع
 •  تسعى جيمس أوتيس جاهدة لتلبية االحتياجات
 James Otis الفردية لجميع طالبها. يواصل
Instructional Focus دعم الطالب إلنتاج 
 منتجات كتابية بلغت ذروتها في جميع مجاالت

.المحتوى واألنواع
:المميزات الخاصة

 • .نسبة عالية من الوالدين الذين يحضرون جامعة اآلباء
 •  معلمون متخصصون للفنون والموسيقى والرقص

،وأجهزة الكمبيوتر
 • غرفة صف علوم في الهاء الطلق

 • .مدرسة الوقت الممتد للتعليم
 •  ألواح الكتابة التفاعلية بوليفيزيون في معظم الفصول

.الدراسية
 •  مجلس اآلباء النشط، مع ممثلين في مجلس موقع

.المدرسة لدينا
 • األداء السنوي لطالب في الصف الخامس

:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية
 •  متعدد اللغات، اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية SEI برنامج

في التعليم العام
:برنامج قبل وبعد المدرسة في المبنى

 •  قبل المدرسة: 8:15-7:15  صباحا برنامج اللياقة
 نادي الواجبات المنزلية، ، BOKS البدنية بوكس

.والدروس الخصوصية
 •  بعد المدرسة: برنامج ألطفال المسجل آبائهم في برنامج

 في الموقع، من االثنين إلى ESL المدرسة إسل
 الخميس، 5:15-3:15  مساء. الدروس الخصوصية

 من قبل المعلمين بأوتيس للطلبة المختارة. برنامج
  YMCA، 3:15-6:30 جمعية الشبان المسيحية

.مساء

محاسبة الدولة: تقدم جوهري نحو األهداف
SQF Tier: 2

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 10 30 45 15
MATH EE ME PME NME

(3-8) 10 31 46 13
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 5 20 47 27

محاسبة الدولة:  بحاجة إلى دعم مركز/ مستهدف
SQF Tier: 3

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 1 17 45 36
MATH EE ME PME NME

(3-8) 1 13 50 36
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 0 11 45 45

 محاسبة الدولة:   تحقق األهداف أو تتجاوزها
SQF Tier: 1

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 3 35 49 14
MATH EE ME PME NME

(3-8) 6 38 46 10
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 2 24 51 22



رياض األطفال إلى الصف 8: ميزات المدرسة

 partnerbps.org/locations لالطالع على قائمة كاملة بالمنظمات الشريكة للمدرسة، يرجى زيار الموقع41

EL A= فنون اللغة االنجليزية, Math = الرياضيات, Science = علم 
EE = يفوق التوقعات, ME = يلبي التوقعات, PME = يلبي التوقعات جزئّيًا, NME = ال يلبي التوقعات

Perkins Elementary School
صف رياض األطفال اثنان حتى الصف الخامس 

K2-Grade 6 
Heela Roshan, Principal

50 Rev. Burke St., South Boston 02127
617-635-8601

 بيركينز االبتدائية تزود طالبنا مع تجربة التعلم ال مثيل
 لها التي توسع مداركهم كمفكرين، حل المشاكل، ووكالء

 التغيير. مع صالبة التعليم والتعلم، ونحن سوف تعزز
 اإلبداع والعاطفة والتفاؤل الذي يجلبه طفلك إلى الحرم

 الجامعي لدينا. هدفنا هو تثقيف وتمكين، ورفع طفلك إلى
.التميز كمتعلمين وكمواطنين عالميين

:المميزات الخاصة
 •  غرفة صف في الهواء الطلق تلهم اإلبداع في الفن

  .والكتابة والقراءة والعلوم
 •  نموذج فريق نجاح مدرسة الذي يدعم االحتياجات

.االجتماعية والعاطفية للطالب
 • .MJP اإلخوة من التميز، برنامج األوالد

 • .MJP مصنوع بشكل رائع، مجموعة الفتيات
 • MJP  Perkins فخر برنامج سفير الطالب.

 • .ليلة لعشاء محو االمية الدولية المجلوب من البيت
 •  العلوم والتكنولوجيا والهندسة) STEAM نوادي ستيم

.)والفنون والرياضيات
:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

 • اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام
:برنامج قبل المدرسية في المبنى

 •  BOKS بوكس برنامج اللياقة قبل المدرسية.

Perry K-6 School
روضة األطفال من الصف األول حتى الصف السادس

K1-Grade 6
Michael Macchi, Principal

745 East 7th St., South Boston 02127
617-635-8840

 هي مجتمع يعمل معا إلعداد طالبنا K-6 مدرسة بيري
 لمستقبل ناجح. نحن نطور عالقات قوية مع العائالت

 والطالب لتوفير أفضل تعليم لكل طفل، كل يوم. ينصب
 تركيزنا على تقدم طالبنا أكاديميا واجتماعيا من خالل
 تجارب مبتكرة مصممة لهدف التعزيز اإليجابي لتعلم

.الطفل كله
:المميزات الخاصة

 •  المحيط - الجبهة الفصول الدراسية في الهواء الطلق
.التي أنشأتها مبادرة فناء المدرسة

 • .برنامج للعافية بما في ذلك التربية البدنية والصحية
 • .المناهج العلمية القائمة على التحقيق

 • .األدوات الوترية، الكورس، ودروس الموسيقى
 •  يمكن للطالب الوصول إلى التكنولوجيا: جميع المعلمين

 لديهم أجهزة عرض. يتمتع الطالب في الصفوف من
 ويمكن ، Chromebook الثالث إلى الثامن بجهاز

.IPad الوصول إلى عربات K1 -2 للفصول
:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

 • اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام
برامج تربية خاصة

 •  برامج تعليمية خاصة عالية التخصص للطالب ذوي
.اإلعاقات الفكرية

:برنامج قبل وبعد المدرسة في المبنى
 •  قبل المدرسة: 9:15-7:30  صباحا، من االثنين إلى

.الجمعة
 •  برنامج اللياقة البدنية سمك القرش يومي الثالثاء

.واألربعاء
 •  بعد المدرسة: 5:30-3:30  مساء. برنامج لطالب
K1-5 بقيادة موظفي بيري، من االثنين إلى الجمعة.

محاسبة الدولة: تقدم جوهري نحو األهداف
SQF Tier: 4

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 2 37 58 2
MATH EE ME PME NME

(3-8) 1 36 55 7
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 0 31 50 19

محاسبة الدولة: تقدم جوهري نحو األهداف
SQF Tier: 3

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 4 25 47 25
MATH EE ME PME NME

(3-8) 5 27 46 22
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 0 20 50 30

Philbrick Elementary School
صف رياض األطفال واحد حتى الصف الخامس 

K1-Grade 5 
Danladi Bobbitt, Principal

40 Philbrick St., Roslindale 02131
617-635-8069

 مدرسة فيلبريك الصغيرة تمكن المعلمين من توفير
 االهتمام الشخصي لجميع األطفال وتهيئة بيئة على حد

 سواء الحميمة والرعاية. ونحن نعتقد أن طالبنا يتعلمون
 إذا قدمت مع تجربة تعليمية صارمة وجيدة مقربة. نحن

 نستخدم نهج ورشة عمل في القراءة والكتابة والرياضيات.
 كما نقوم بتوفير دروس متخصصة في العلوم،

 والموسيقى، والتربية البدنية، والفن، ونحن أنشأنا عالقات
.شراكة تجارية واسعة، والمجتمع، واألسرة

:المميزات الخاصة
 •  أجهزة الكمبيوتر المحمولة الالسلكية، والوصول
 إلى آي باد للطالب، الصفوف 4 و 5 لها الترميز
.STEM والروبوتات كجزء من برنامجنا ستيم

 •  دروس خصوصية لألفراد وللمجموعات لدعم الطالب
الذين قد يكونوا يواجهون صعوبات

 • .التميز للجميع للصفوف 4-5
 • .شهرياً جوائز مجالس المجتمع المدرسي الشهري

 • .دروس لمجموعة صغيرة في الصفوف 4-5
 • .تم تجديد مؤخرا فناء المدرسة والملعب

 •  Ferry رحلة التخييم السنوية إلى شاطئ فيري
Beach في والية ماين لطالب الصف 5، مع 

.التركيز العلمي
 • .ليالي األسرة القائمة على المناهج الدراسية

 • .منحة العلوم ومحو األمية
 • .ورش عمل اآلباء

برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية
 •  اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام
:برنامج قبل وبعد المدرسة في المبنى

 •  قبل المدرسة: 9:15-8:00  صباحا يديرها موظفون
 مقابل 35$ دوالرا في األسبوع؛ يتضمن بوكس

BOKS اللياقة البدنية.
 •  بعد المدرسة: برنامج منظم يديره اآلباء فيلبريك،.

 معدل منخفض للرسوم. أيضا أنشطة مثل الطبخ
 والفنون والحرف اليدوية، ودروس الماندرين، بتكاليف

.إضافية لمعدل منخفض للرسوم

محاسبة الدولة:  بحاجة إلى دعم مركز/ مستهدف
SQF Tier: 4

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 3 29 56 12
MATH EE ME PME NME

(3-8) 0 32 47 21
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 0 5 60 35
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Quincy Elementary School
صف رياض األطفال واحد حتى الصف الخامس 

K1-Grade 5 
Cynthia Soo Hoo, Principal

885 Washington St., Boston 02111
617-635-8497

 االبتدائية للحصول Josiah Quincy تسعى مدرسة
 إن مهمتنا هي توفير .IB على االعتماد كمدرسة عالمية

 برنامج أكاديمي قادر على التحدي يمنح وسائل نجاح
 لجميع الطالب. يجري تصنيفنا بشكل ثابت ضمن أفضل

 المدارس العامة في والية ماساتشوستس.المميزات
:الخاصة

 • .تعليمات لغة الماندرين لجميع الطالب
 •  حوض سباحة داخلي مع تعليم سباحة معتمد للصفوف

1-4
 •  وصف ذي K2 مساعد معلم بدوام كامل في كل صف

حجم صغير في الصفوف 1 و 2
 •  برنامج ترميز ونموذج مجلس شيوخ طالب األمم

المتحدة للصفوف 4-5
 • K1-6 برنامج أوركسترا جوشيا كوينسي

 • .للطالب المؤهلين )AWC) فئة عمل متقدمة
 •  ساحات لعب على السطح ومساحة تعلم في الهواء

.الطلق
 • ساعة قهوة / شاي أسبوعية لآلباء واألمهات

 •  تشمل المرافق مكتبة مدرسية، ومسرح، وصالة
رياضية ذات حجم كامل

 •  األحداث الثقافية مثل مهرجان الشتاء، السنة الصينية
.الجديدة

:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية
 •  ،للغة الصينية SEI برنامج

 •  اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام
 برامج تربية خاصة

 •  نحن جزء من النموذج الصحي الشامل للسلوك في
 المنطقة وننفذ برنامج تداخالت سلوکية إيجابية ودعم

.على مستوى المدرسة
:قبل وبعد برامج المدرسة في مبنانا

 •  برنامج قبل وبعد المدرسة في المبنى: قبل المدرسة:
 األنشطة الحرة برعاية معلم التربية البدنية ثالث

 ساعات في األسبوع. نادي المشي مع الحي، اللياقة
.BOKS البدنية بوكس

 •  برامج اإلثراء بعد المدرسة: المرأة القوية، مجموعة
 البنات القويات، والرياضة، والفنون والحرف اليدوية،

.ليجو، الترميز، الفرقة، جوقة
K-12 المسار: ضمان االلتحاق إلى الصف 6 في 

 Josiah Quincy مدرسة جوشيا كوينسي العليا
Upper School.

Roosevelt K-8 School
صف رياض األطفال واحد حتى الصف الثامن 

K1-Grade 8 
Bannet Steele, Principal
30 Millstone Rd. (K1-1(; 
95 Needham Rd. (2-8( 

Hyde Park 02136
617-635-8676

 هي مدرسة تم K-8 روزفلت .D مدرسة فرانكلين
 تجديدها حديثا، وهما اثنان حرم مدرسي. ونحن نوفر

 بيئة تعليمية آمنة لرعاية أطفالنا. نحن نقدر الفردية لكل
 طفل والسعي لتمكين كل طالب مع مهارات التفكير النقدي

 واإلبداعي. يمثل موظفينا نماذج عادات التعلم على مدى
 الحياة، واحترام اآلخرين، والمواطنة المسؤولة التي نهدف

.إلى غرسها في كل طالب بروزفلت
:المميزات الخاصة

 • .خبير علوم يعلم الصفوف 2 – 5
 • .برنامج التكنولوجيا تذهب إلى المنزل

 •  الصفوف 8-6: الرياضيات ، و فنون اللغة اإلنجليزية
 ، والعلوم ، والدراسات االجتماعية ، والتربية البدنية /

.الصحة أو فنون المسرح كل يوم
 •  المدرسة االبتدائية: كرة القدم ، نادي الروبوتكس ،

)برنامج الدراما )الصفوف 2-8
:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

 • اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام
برامج تربية خاصة

 •  من سن 3 سنوات) إلى) K0 برنامج دمج كامل من
 الصف 8. يتم دعم معلمين في الفصل الدراسي من قبل

.مدرس دمج و مساعد مهني في كل مستوى صف
:برنامج قبل وبعد المدرسة في المبنى

 •  قبل المدرسة، 8:15-7:30، وتقدم في كل الحرم
 BOKS الجامعي. مجاناً برنامج الحركة الحرة بوكس

 يومين في األسبوع في كل الحرم الجامعي، في
.الخريف والربيع

 •  بعد المدرسة: أصوات صغيرة لصف رياض
 الصف الخامس 5 كل يوم. – K1 األطفال واحد

 نادي الروبوتات لطالب المدارس االبتدائية؛ برنامج
 الدراما القوية للصفوف 8-2؛ نادي النقاش للمدارس

.المتوسطة
 •  مباريات SCORES  رياضة بعد المدرسة: أمريكا

 كرة القدم، لصفوف 5-3،في الخريف والربيع؛
 الرياضة الداخلية حسب الموسم )كرة السلة، مزدوجة

.الهولندية، الكرة الطائرة، عبر البالد)، الصفوف 6-8

Russell Elementary School
صف رياض األطفال واحد حتى الصف الخامس 

K1-Grade 5 
Derrick Ciesla, Principal

750 Columbia Rd., Dorchester 02125
617-635-8803

:تركز مدرسة راسل على
 الصرامة األكاديمية .1

دعم الطالب .2
المشاركة المجتمعية .3

:المميزات الخاصة
 • .برنامج صحة وعافية

 •  Hale Reservation رحالت ميدابية لمواقع مثل
 متحف العلوم ، Harbor Islands جزر الميناء ،

Museum of Science ، واكيفيلد العقارية 
Wakefield Estate ، بليموث بالنتيشن 

Plymouth Plantation ، ومتحف السمك the 
Aquarium.

 • .التربية البدنية، العلوم، الفن، المكتبة والموسيقى
 •  أمسيات أللعاب الرياضيات إلشراك اآلباء واألمهات

.في الرياضيات
 •  تقنيات مثل اللوحات الذكية للفصول الدراسية،  

.وأجهزة إيباد، وأجهزة الكمبيوتر، والكاميرات الوجه
 •  مجلس العافية للطالب، مبادرة 10 بنين، وبرنامج

.المدربين الشباب
 •  ملعب مجدد وغرفة صف في الهواء الطلق وحديقة

مجتمعية
:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

 •  ،للغة اإلسبانية SEI برنامج
 • اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام

برامج تربية خاصة
 •  لتلبية احتياجات طالبنا على نحو أفضل ، نحن نميز،

.ونوفر التعلم الشخصي والمفرد لطالبنا
:برامج ما بعد المدرسة في المبنى

 •  ليب في LEAP بعد المدرسة: برنامج تمكين الفتيات
 والميدان Russell Runs track الصفوف 5-4؛
 الروبوتات للصفوف 5-3؛ الفتيات .K-5  للصفوف

 في العلوم للبنات في الصفوف 5-4؛ التكنولوجيا تذهب
 إلى المنزل لألسر على استخدام التكنولوجيا للتعليم؛

 وشارع BOKS برمجة إضافية من قبل بوكس
.Bird Street الطيور

محاسبة الدولة: تقدم جوهري نحو األهداف
SQF Tier: 1

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 7 42 39 12
MATH EE ME PME NME

(3-8) 7 48 33 13
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 4 42 38 17

  محاسبة الدولة:   تقدم معتدل نحو األهداف
SQF Tier: 3

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 4 22 53 21
MATH EE ME PME NME

(3-8) 5 24 50 21
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 3 18 51 29

 محاسبة الدولة:   تحقق األهداف أو تتجاوزها
SQF Tier: 1

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 2 38 55 6
MATH EE ME PME NME

(3-8) 4 46 43 7
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 7 31 51 11
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P.A. Shaw Elementary School
صف رياض األطفال واحد حتى الصف الثالث 

K1-Grade 3 
Ashley Davis, Principal

429 Norfolk St., Dorchester 02124
617-635-8777 

 نحن في مدرسة بي اية  شاو، نؤمن بتعليم الطفل وهو
 طفل. نحن نركز على توفير تعليم عالي الجودة في
 مجاالت المحتوى األساسية الخاصة بنا في القراءة

 .والكتابة والرياضيات والعلوم
:المميزات الخاصة

 • .برنامج الزيارات المنزلية
 • K0 / K1 الفصول الدراسية القائمة على مركز.

 • .K1 برنامج رفع  القارئ في
 • وقت مطّول للتعلم: التركيز على التعلم االجتماعي-

.العاطفي
 •  دروس متخصصة: المكتبة والموسيقى والتربية البدنية

.والفن
:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

 • برامج تربية خاصة
اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام

 • K0 / K1 الفصول الدراسية القائمة على مركز 
.لألطفال ذوي اإلعاقة

:برنامج قبل وبعد المدرسة في المبنى
 •  قبل المدرسة من 9:15-7:15  صباحا في جمعية

.دورتشستر YMCA الشبان المسيحيين
 •  بعد المدرسة من الساعة 3:30 حتى 6:00 مساء. في

 قدمت أيضا من قبل جمعية الشبان the Shaw الشو
.YMCA Dorchester المسيحية دورتشستر

K-8 مسار: ضمان االلتحاق إلى الصف 4 في 
 the Mildred Avenue مدرسة ايرفينغ المتوسطة

School.

Sumner Elementary School
صف رياض األطفال واحد حتى الصف الخامس 

K1-Grade 5 
Maghan Welch, Principal

15 Basile St., Roslindale 02131
617-635-8131

 تلتزم مدرسة سومنر بتطوير ورعاية مواهب كل
 طفل وقدراته في بيئة آمنة منافسة أكاديميا. جميع

 الطالب يدرسون الفنون البصرية والمسرح والموسيقى
 والتكنولوجيا والمشاركة في الترميز والروبوتات في

 الصفوف األعلى. يستكمل طالب الصف الرابع والخامس
 في الربيع )Capstone) مشروع بحث مستقل صارم

 .القتراح حلول لتحديات المجتمع أو العالم
:المميزات الخاصة

 •  التميز للمدرسة بأكملها: مشاريع صارمة مستقلة
للطالب وتدريب المعلمين

 •  علوم، تربية بدنية، أجهزة كمبيوتر، مسرح، ترميز،
والروبوتات

 • فريق دعم الطالب لدعم جميع المتعلمين
 •  في Sumner :برامج قبل وبعد البرامج المدرسية

المنزل ونادي األوالد والبنات
 • مجتمع متنوع

 •  األحداث العائلية من التجمعات إلى ورش العمل
األكاديمية

 • ملعب جديد بكلفة 1 مليون دوالر
:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

 •  ،للغة اإلسبانية SEI برنامج
 • اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام

برامج تربية خاصة
 • .دروس التربية الخاصة، الصفوف 1-5
:برنامج قبل وبعد المدرسة في المبنى

 •  قبل المدرسة: أنشطة محو األمية والرياضيات
 ؛ رسوم بمقياس مخفض، والمساعداتK1-5 للصفوف

.المالية المتاحة
 •  بعد المدرسة: الصفوف 5-1 البرمجة التي تقدمها

 K2 و K1 .نوادي الفتيان والفتيات في بوسطن
 البرمجة تركز على الدعم األكاديمي، واألنشطة

.اإلثرائية، والترفيه
K-8 مسار: ضمان االلتحاق إلى الصف 6 في 
 the Irving Middle مدرسة ايرفينغ المتوسطة

School.

 محاسبة الدولة: تقدم محدود أو ال تقدم نحو
  األهداف

SQF Tier: بيانات غير كافية
MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(

ELA EE ME PME NME
(3-8) 0 44 41 15

MATH EE ME PME NME
(3-8) 0 21 59 21

 محاسبة الدولة:   تحقق األهداف أو تتجاوزها
SQF Tier: 2

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 7 37 43 13
MATH EE ME PME NME

(3-8) 7 23 48 21
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 3 20 52 25

Taylor Elementary School
صف رياض األطفال واحد حتى الصف الخامس 

K1-Grade 5 
Jennifer Marks, Principal

1060 Morton St., Mattapan 02126
617-635-8731

 تايلور إمكانية وفرص لجميع.Hتوفر مدرسة تشارلز
 الطالب للتعلم في بيئة تحتضن وتحترم جميع الثقافات.

 فريقنا يعمل بجد لخلق مجتمع مدرسي مبهج حيث يشعر
 الطالب واألسر بموضع الترحيب. ونحن نعتقد في الحفاظ

 على التوقعات العالية وتوفير مستويات عالية من الدعم
.للتأكد من جميع الطالب الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة

:المميزات الخاصة
 •  التركيز على القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم

.والتكنولوجيا والتربية البدنية
 •  المسرح ، وتعليم اللغة الفرنسية ، ومجلس الطالب

.))الصفوف العليا
 • .برنامج تعلم اجتماعي عاطفي مفتوح الدائرة
 • .تعليم اللغة اليابانية لطالب فئة العمل المتقدم

:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية
 •  ،للغة الهايتية SI برنامج

 •  ،للغة الهايتية  SLIFE برنامج
 • اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام

برامج تربية خاصة
 •  التعليم الخاص قاعدة للطالب المصابين بضعف عقلي

 بسيط
:برامج ما قبل وبعد المدرسة

 •  قبل المدرسة: 9:00-7:00  صباحا، دروس
 خصوصية وبرنامج إثراء 40$  دوالرا في األسبوع؛
.أيام في األسبوع BOKS ، 5 بوكس برنامج تدريب

 •  بعد المدرسة: 5:45-3:30 مساء. واإلثراء،
 والواجبات المنزلية وبرنامج الدروس الخصوصية،

.65$ دوالرا في األسبوع
K-8 6 المسار: ضمان االلتحاق إلى الصف 

 the Mildred Avenue في مدرسة ميلدريد
School.

محاسبة الدولة: تقدم جوهري نحو األهداف
SQF Tier: 2

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 2 32 44 21
MATH EE ME PME NME

(3-8) 1 23 49 27
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 0 19 37 44
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Timilty Middle School
 الصف السادس حتى الصف الثامن 

Grades 6-8
Jason Meland, Principal

205 Roxbury St., Roxbury 02119

617-635-8109 
 ينصب تركيزنا على كل طالب، في كل صف، في كل

 يوم للحصول على تعليم على مستوى الصف، القائم
اً. تأتي مدرستنا حية  على المعايير، تعليم مستجيب ثقافّيً
 من خالل أصوات الطلبة ، والحجة القائمة على األدلة،

.والتدريب المهني واإلرشاد الجامعي
:المميزات الخاصة

 • .القراءة والكتابة والرياضيات مدمجة في جميع المواد
 • ساعة واحدة من وقت التعلم المطول

 •  دروس عمل متقدمة للمستحقين من طالب الصف
السادس

 •  التربية البدنية، الصحة، الفنون البصرية، موسيقى على
اآلالت، واللغة اليابانية

 • .برنامج التوعية والجهد الجامعي
 • برنامج علوم مع مستشفى ماساتشوستس العام
 •  للقبول في مدارس ISEE التحضير المتحان

االمتحانات
 • برنامج التكنولوجيا تذهب إلى المنزل

 •  المرافق: قاعة ، ومختبر كمبيوتر ، وغرف    
.موسيقى وفن ، وصالة لأللعاب الرياضية

:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية
 •  للغة اإلسبانية، اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية SEI برنامج

في التعليم العام
:برامج ما بعد المدرسة

 •  من خالل سوسيداد التينا  STE(A(M فريق
Sociedad Latina ؛ دروس سلسلة مجانية 

 من خالل أوركسترا سلسلة مدينة بوسطن؛
MathSTARS ماثستارس من خالل 

MathPOWER ماثبور )جامعة نورث إيسترن 
Northeastern University(. واألنشطة 

 UU Urban األكاديمية واإلثراء مع وزارة الحضرية
Ministry و SquashBuster .

Tobin K–8 School
  صف رياض األطفال واحد حتى الصف الثامن 

K1-Grade 8
Efrain Toledano, Principal

40 Smith St., Mission Hill, Roxbury 
02120

617-635-8393

 مهمتنا هي تنفيذ برنامج أكاديمي قوي مع فرص التعبير
 الفني وتوقعات واضحة في جو آمن، ورعاية، واحترام،

.والملهم
:المميزات الخاصة

 •  مختبر الكمبيوتر من أحدث ما تبرع به سلتكس ’راي
 وثماني عربات   Celtics’ Ray Allen ألين

 كرومبوك للصفوف 3 – 8
 • تركيز على الفنون

 •  فرص الموسيقى والرقص
 •  وظائف الصيف لتخرج طالب الصف الثامن

 Brigham and في مستشفى بريغهام والمرأة
Women’s Hospital.

 • .سوق األغذية الحرة المتاحة لألسر توبين
 • .مجلس أولياء األمور النشط ومجلس موقع المدرسة

 •  المعلمون للجميع، برنامج الدروس الخصوصية 1 إلى
.1 لطالب الصف السابع والثامن

 • .الفائز بجائزة بوسطن إديوكاتور للسنة على الموظفين
 •  يشارك طالب من الصفوف الخامس إلى الثامن في

 مختبرات العلوم من خالل شراكة مع المدرسة مع
.مستشفى بريغهام والمرأة

:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية
 •  للغة اإلسبانية، اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية SEI برنامج

 في التعليم العام
:برامج ما قبل وبعد المدرسة

 •  قبل وبعد المدرسة: جسر بوسطن إلى التميز لطالب
الصف الثاني K2-  8:00- ،2 رياض األطفال اثنان

.9:30  صباحا و 5:30-4:10  مساء
 •  بعد الدوام المدرسي: يسير الموظفون الصف األول

 -1 حتى الخامس 5 إلى مركز توبين االجتماعي )حول
 زاوية المبنى) من الساعة 5:30-4:10  مساء )مقياس

 التينا للصفوف Sociedad. )رسوم منخفضة
 السادس -6 حتى الثامن 8 ،  5:00-3:30 مساء. في

.تيميلتي؛ يقدم، التنقل مجانا

Trotter K-8 School
  صف رياض األطفال واحد حتى الصف الثامن 

K1-Grade 8
Sarita Thomas, Principal

135 Humboldt Ave., Dorchester 02121
617-635-8225

 تعد مدرسة تروتر الطالب للنجاح األكاديمي من خالل
.تعليم عالي النوعية في غرفة الصف

:المميزات الخاصة
 •  .التدريس والتوجيه التي تقدمها جامعة بوسطن

 •  .جميلة، مكتبة جديدة مخزنة جيدا التي تقدمها تارجت
Target 

 •  الفصول الدراسية في الهواء الطلق للعلوم
.والرياضيات، والكتابة األنشطة

 •  برنامج التكنولوجيا تذهب الى المنزل في مختبر
 الكمبيوتر الجديد: اآلباء وأطفالهم يأخذون دروس
 الكمبيوتر معا ويمكن شراء جهاز كمبيوتر بتكلفة

.منخفضة
 •  برنامج ما قبل وبعد المدرسة – الدروس الخصوصية

 األكاديمية، والرياضة، واإلثراء من خالل النوادي،
.وبرامج المعلم

 •  برنامج مبادرة 10 فتيات، باليوركس، أمريكا
.سكورس بوسطن، نادي الكشافة

 •  برنامج دراجة بوسطن، الرقص مع الكتب، األخوات
 المرأة القوية، الفتيات قوية ،BLA الكبيرة التعاون مع

.التعاون مع كلية سيمون
:برامج اللغة اإلنجليزية

 • اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام
:برامج ما بعد المدرسة في المبنى

 • من  -Imajine That 2:00 يديرها إيماجين زات
 6:00 مساء: مساعدة الواجبات المنزلية، والدروس

 الخصوصية والرياضة واإلثراء من خالل النوادي مثل
.)الرقص والنجارة، وكرة السلة )برسوم

 •  العديد من البرامج المجانيًة ، مثل سيتي يير، والدروس
 الخصوصية، األخوات الكبار. وهذه ليست مناسبة

.للعائالت التي تحتاج إلى رعاية متسقة بعد المدرسة

محاسبة الدولة:  بحاجة إلى دعم مركز/ مستهدف
SQF Tier: 2

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 1 19 39 41
MATH EE ME PME NME

(3-8) 1 15 46 39
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 3 13 55 29

محاسبة الدولة: تقدم جوهري نحو األهداف
SQF Tier: 2

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 2 25 55 18
MATH EE ME PME NME

(3-8) 4 23 55 19
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 0 10 51 39

محاسبة الدولة: تقدم جوهري نحو األهداف
SQF Tier: 3

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 2 29 52 17
MATH EE ME PME NME

(3-8) 2 24 56 18
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 0 11 51 37
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Tynan Elementary School
صف رياض األطفال واحد حتى الصف الخامس 

K1-Grade 6 
Leslie Gant, Principal

650 East 4th St., South Boston 02127
617-635-8641

 نحن ُنِعد طالبنا ليكونوا ناجحين أكاديميا واجتماعيا. نحن
 نعمل بجد لمساعدة طالبنا لكي يصبحوا مواطنين عالميين
 قادرين على القراءة والكتابة باستخدام المعلومات القائمة

 على األدلة في جميع مجاالت المحتوى. لدى طالبنا
 الوصول إلى أجهزة كروميبوك واالستفادة من التكنولوجيا

 عبر مناطق المحتوى. نحن ملتزمون لالحتفال بالهدايا
ا  التي يجلبها كل طفل لمجتمعنا. القدرة على التواصل خطّيً

.هي عامل أساسي لنجاحجميع المتعلمين
:المميزات الخاصة

 •  كتل التدخل اليومية التي تشمل اليوغا، ومراكز اللغة
.ELA وكذلك دعم الرياضيات وفنون اللغة اإلنجليزية

 •   برامج العلوم قسم مصادر مياه ماساتشوستس
(MWRA(.

 • .برنامج سلسلة أوركسترا للطالب في الصفوف 3-5
 •  التكنولوجيا تذهب إلى المنزل دروس الكمبيوتر

.للعائالت
 • .إلى K 3 توجيه الطالب في الصفوف من

 •  معلم متخصص في العلوم واحدة العلوم ومهندس
.)STEM) )تكنولوجيا الهندسة والرياضيات )ستيم

 • .تعداد سكان المدرسة متنوعة ثقافيا
:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

 • :برامج قبل وبعد المدرسة في المبنى
 • اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام

يرامج تربية خاصة
 •  فرع قائم على أساس التحليل التطبيقي للسلوك

.K0-5  للصفوف
 •  نحن نشجع الفرص الشاملة خالل دروس المحتوى

 والتخصص، باإلضافة إلى تناول الغداء واالستراحات
.لجميع المتعلمين

 •  اللياقة البدنية من BOKS قبل المدرسة: بوكس
.ريبوك

 •  بعد المدرسة: مركز المجتمع تينان. حافلة إلى حي بيت
وجنوب بوسطن

 • . Boys & Girls Club نادي البنين &البنات

Mario Umana Academy 
صف رياض األطفال واحد حتى الصف الثامن 

K2-Grade 8 
Christina Michel, Principal

312 Border St., East Boston 02128
617-635-8481

 رؤية أكاديمية ماريو أومانا هي: لرعاية وتمكين جميع
 الطالب للتفكير النقدي، وتحقيق التفوق األكاديمي،

 والمساهمة كمواطنين عالميين، والنجاح في عالم متنوع
 ثقافيا ولغويا. يوفر وقت التعليم الموسع يقدم وقتا إضافيا

.للدعم األكاديمي واإلثراء
:المميزات الخاصة

 •  دروس عمل متقدمة في الصف السادس
 •  احتفاالت بالنجاحات األكاديمية واالجتماعية والسلوكية

.للطالب في نهاية كل فترة تصحيح
 •  الذي يسمح للطالب EcoRise قيادة برنامج إكوريس

.ألخذ دور نشط في القضايا البيئية في مجتمعهم
 •  تعليم موسيقى مبهجة على اآلالت وفي فرق بالشراكة

ZUMIX مع
 • .غرفة صفية في فناء المدرسة وفي الهواء الطلق

 • )مدرسة ثنائية اللغة )اإلنجليزية / اإلسبانية
 • .www  اطلع على المزيد على

bostonpublicschools.org/umana.
:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

 •  ،ثنائية اللغة اإلسبانية
 •  ،للغة اإلسبانية SEI برنامج

 •  ،للغة اإلسبانية SLIFE برنامج
 • اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام

برامج تربية خاصة
 •  برنامج للطالب ذوي الدرجات الفكرية الصفوف

K2.- 8.
:برامج ما بعد المدرسة في المبنى

 •  كرة القدم والشعر خالل موسم الخريف والربيع
 ؛ كرة)America SCORES )أمريكا سكوريس

 السلة وهوكي الطالبة خالل موسم الشتاء. نادي العلوم
.والهندسة والرياضة؛ النادي البيئي

محاسبة الدولة: تقدم جوهري نحو األهداف
SQF Tier: 3

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 0 26 33 41
MATH EE ME PME NME

(3-8) 3 11 42 44
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 4 21 29 46

محاسبة الدولة:  بحاجة إلى دعم مركز/ مستهدف
SQF Tier: 2

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 3 21 46 29
MATH EE ME PME NME

(3-8) 2 17 50 32
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 1 10 47 42

UP Academy Charter School of 
Boston

 الصف السادس حتى الصف الثامن 
Grades 6-8

Rashidah Lawson, Principal
215 Dorchester St., South Boston 02127

617-635-8819 
 •  تركز مدرستنا على خلق هيكل منظم، والدقة العالية
.والبيئات الداعمة حيث يمكن لجميع الطالب التفوق

:المميزات الخاصة
 •  منهج قوي، قائم على المعايير والتعليم يركز على

.الرياضيات والقراءة
 •  توقعات عالية بال هوادة فيها، اتساق أكاديمي وتوقعات

 سلوكية لجميع أصحاب المصلحة بما في ذلك الطالب
.واألسر والموظفين

 •  فتح خطوط التواصل بين المدرسة والعائلة: يتم إرسال
 تقارير عن تقدم الطالب وأداءهم إلى منازلهم كل

.أسبوع
 • .برنامج إثراء يوم الجمعة لجميع الطالب

 •  لطالب الصف SSAT وسات ISEE إعداد إيزي
.الثامن

 • .مدير اختيار المدارس الثانوية بدوام كامل
:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

 • اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام
برامج تربية خاصة

 •  شبكة الدعم األكاديمي وغيرها من الدعم في المكان
.لجميع الطالب، بما في ذلك الطالب ذوي اإلعاقة

:برامج ما بعد المدرسة في المبنى
 •  اليوم الدراسي الممتد من االثنين إلى الخميس؛ البرمجة

بعد المدرسة االثنين-الخميس حتى الساعة
 • .والجمعة حتى الساعة 1:00 3:30

:قبوالت خاصة
 •  تسجيل على أساس القرعة، قم بزيارة موقعنا على

www.upacademyboston.org.

محاسبة الدولة:  بحاجة إلى دعم مركز/ مستهدف
SQF Tier: 4

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 1 28 44 27
MATH EE ME PME NME

(3-8) 3 29 46 22
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 0 11 57 32



رياض األطفال إلى الصف 8: ميزات المدرسة

46 Discover Boston Public Schools 2021-2022  •  bostonpublicschools.org/welcomeservices

EL A= فنون اللغة االنجليزية, Math = الرياضيات, Science = علم 
EE = يفوق التوقعات, ME = يلبي التوقعات, PME = ا ال يلبي التوقعات = NME ,يلبي التوقعات جزئّيً

UP Academy Charter School of 
Dorchester

صف رياض األطفال واحد حتى الصف الثامن 
K1-Grade 8 

Erica Andrew and  
Ariella Silverstein-Tapp, Principal

35 Westville St., Dorchester 02124
617-752-2788

 •  أكاديمية يواب دورشيستر تهدف إلى ضمان حصول
 جميع الطالب على المعرفة والمهارات والقوة

 الشخصية الالزمة للنجاح على الطريق إلى الكلية
 وتحقيق كامل إمكاناتهم. يتم تصميم برنامج مدرستنا

 على أعلى أداء المدارس الحكومية الحضرية في
.الواليات المتحدة

:المميزات الخاصة
 •  منهج قوي - قائم على المناهج والتعليمات يركز على

.محو األمية والرياضيات
 •  ثقافة توقعات أكاديمية وسلوكية عالية للطالب واألسر

.والموظفين
 •  دعم فرد لفرد ولمجموعات صغيرة خالل اليوم

  .الدراسي
 •  فتح خطوط االتصال بين المدرسة واألسرة: تقارير عن

.تقدم الطالب واألداء كل أسبوع
:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

 • اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام
برامج تربية خاصة

 •  الدعم الشامل لجميع الطالب، بما في ذلك طالب
.التربية الخاصة

:برامج قبل وبعد المدرسة في المبنى
 •  قبل المدرسة: يتم تقديم اإلفطار من الساعة 7:30

.صباحا وحتى الساعة 7:45  صباحا يوميا
 •  إماجين ذات) K1- 4 بعد المدرسة: البرمجة للصفوف

Imajine That( كل يوم حتى   6:00مساء.
:قبوالت خاصة

 •  تسجيل على أساس القرعة، قم بزيارة موقعنا على
www.upacademydorchester.org.

UP Academy Holland Charter 
School

صف رياض األطفال واحد حتى الصف الخامس 
 K1-Grade 5

Victoria Thompson, Principal
85 Olney St., Dorchester 02121

617-635-8832

 •  يهدف أب أكاديمية هولندا ضمان حصول جميع
 الطالب على المعرفة والمهارات والقوة الشخصية

 الالزمة للنجاح على الطريق إلى الكلية وتحقيق كامل
”.إمكاناتهم. شعارنا هو “العاطفة + الغرض

:المميزات الخاصة
 • .الَقسم اليومي: العمل بجد للحصول على ذكاء أكثر

 • .منسق مجتمع األسرة
 •  تشمل المرافق بركة سباحة بحجم أوليمبي، صالة

رياضية كاملة ومالعب متعددة
 • .برنامج الفنون الجميلة: الفن وبوسطن الباليه

 • .اثنين من مختبرات التكنولوجيا
 • .الماس توجيه المعلمين برنامج يوم السبت

 •  برنامج عالج في المدرسة وباحث اجتماعي بدوام
كامل

 • .التكنولوجيا تذهب إلى المنزل
:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

 • اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام    
برامج تربية خاصة

 •  مجموعة كاملة من فصول التعليم الخاص وبرامج
.لمتعلمي اللغة اإلنجليزية

:برامج ما بعد المدرسة في المبنى
 •  من االثنين إلى الخميس؛ ، City Year سيتي يير

.مركز هوالند االجتماعي، من االثنين إلى الجمعة
K-8 مسار: ضمان االلتحاق إلى الصف 6 في 

 the Frederick مدرسة ايرفينغ المتوسطة
Middle School.

Warren/Prescott K–8 School
صف رياض األطفال واحد حتى الصف الثامن 

K1-Grade 8 
Michele Davis, Principal

50 School St., Charlestown 02129
617-635-8346

 في مدرسة وارن بريسكوت، نحن نتناول احتياجات جميع
 الطالب من خالل توفير الدعم التعليمي للطالب المحتاجين

 .والتحديات اإلضافية للطالب المتقدمين
:المميزات الخاصة

 •  الدروس الخصوصية التي تقدمها وكاالت المجتمع
.المحلي

 • .األخ األكبر وبرامج األخت الكبرى
 • .K1-8 مدرسة التعلم الموسعة للصفوف

 •  معلمون متخصصون للفن والموسيقى والتربية البدنية
.والعلوم واإلسبانية

 •  برنامج الُعطلة الذي  يعزز من النشاط اآلمن
.واإليجابي، والمرح لجميع الطالب

 • .قوة الغداء
 • .الجوقة، والموسيقى، واإلنتاج المسرحي

 •  برنامج أخر في مسار الرياضيات وبرنامج قواعد
الرياضيات

 • تدريس متميزلمسار الرياضيات لدعم جميع المتعلمين
 •  ، BOKS برامج اللياقة البدنية بما في ذلك بوكس

وركوب الدراجات، واليوغا، وكرة القدم
:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

 • اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام    
برامج تربية خاصة

 •  غرف صف تربية خاصة فرع تحليل السلوك التطبيقي
:برامج قبل وبعد المدرسية في المبنى

 •  اللياقة البدنية BOKS قبل برنامج المدرسة: بوكس
 مع التركيز على العادات الصحية والتغذية، وممارسة

.الرياضة
 • :برامج ما بعد المدرسة

 • برامج مجانية وبرامج مقابل رسوم لجميع الصفوف

محاسبة الدولة:  بحاجة إلى دعم مركز/ مستهدف
SQF Tier: 4

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 1 24 53 22
MATH EE ME PME NME

(3-8) 1 18 56 26
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 0 10 57 33

محاسبة الدولة:   بحاجة إلى دعم واسع / شامل
SQF Tier: 3

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 2 29 50 19
MATH EE ME PME NME

(3-8) 1 30 45 24
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 2 24 46 29

 محاسبة الدولة:   تحقق األهداف أو تتجاوزها
SQF Tier: 1

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 14 50 29 7
MATH EE ME PME NME

(3-8) 14 43 37 7
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 6 37 43 15
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West Zone Early Learning Center 
صف رياض األطفال صفر حتى الصف

األول 
K0-Grade 1 

Stacia LeMond, Principal
200 Heath St., Jamaica Plain 02130

617-635-8275

 تركيزنا هو خلق فرص التعلم التي من شأنها زيادة عدد
 الطالب الكتاب واللغة الشفوية التي من شأنها أن تمكنهم

.من أن يصبحوا جاهزون للكلية والمهنة
:المميزات الخاصة

 •  مدرس العلوم البيئية والمناهج الدراسية تتماشى مع
 مع برامج للعائالت للمشاركة في التعلم STEM ستيم

.مع أطفالهم
 •  )ESL) أخصائيو تدخل / اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية

 الذين يقدمون تدريًسا لمجموعات صغيرة على أساس
االحتياجات الفردية

 •  بدوام كامل المهنية تعليم الموسيقى بما في ذلك استخدام
.األدوات

 •  زيارات ميدانية متكررة
 •  العلوم والموسيقى والقص والتربية البدنية والفنون

.الدرامية اإلبداعية
 •  الرعاية المحيطية مع السباحة والعلوم والبستنة وأيام

.علوم األسرة
 •  تدريب المعلمين في انعاش القراءة، مستوى محو تدخل

 ، CPI ،األمية، الدائرة المفتوحة، قراءة المشروع
..CPRLead / اإلسعافات األولية

 • .جميع المعلمين لديهم شهادات عديدة
:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

 • اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام    
برامج تربية خاصة

 • الفصول الدراسية المتكاملة للطفولة المبكرة
 • يتعلم الطالب في التعليم العام والتعليم الخاص معا

:برامج قبل وبعد المدرسية في المبنى
 •  قبل المدرسة: 7:30 وجبة اإلفطار تليها أنشطة

.المركز ووقت المجموعة الصغيرة
 •  بعد المدرسة: مجاناً رعاية محيطة حتى الساعة 4:35
 مساء. مع أنشطة اإلثراء، مثل السباحة واليوغا والتنس

 والعلوم والرحالت إلى المكتبة المحلية والموارد
.المجتمعية

Winship Elementary School
صف رياض األطفال واحد حتى الصف الخامس 

K1-Grade 5 
Brian Radley, Principal

54 Dighton St., Brighton 02135
617-635-8399

 مهمتنا هي تزويد الطالب بالتجارب التعليمية واإلثراء
 العلوم والتكنولوجيا) STEAM الصارمة من خالل ستيم

 والهندسة والفنون والرياضيات). ونحن ملتزمون
.باالحتفال بتنوع مجتمعنا من أجل تعزيز نمو الطالب

:المميزات الخاصة
 • .NAEYC معتمدة من قبل نايك

 •  برنامج قوي للقراءة والرياضيات للتدخل لتلبية
.احتياجات الطالب الفردية

 •  خدمات المشورة في الموقع التي يقدمها مستشفى
.لألطفال Franciscan Hospital الفرنسيسكان

 •  دعم قوي لمتعلمي اللغة الثانية وأسرهم )مشروع أليرتا
Alerta ، فصول إسل ESL لآلباء واألمهات(.

 •  المعلمين الذين يساعدون المعلمين والطالب بشكل
.فردي وفي مجموعات صغيرة
 • مكتبة/ مركز إعالمي جديدين

 • .دعم بالتدخل للطالب المتعثرين
 • :برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

 • اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام    
برامج تربية خاصة

 • : K0 / K1 الصفوف في مرحلة الطفولة المبكرة
:برامج قبل وبعد المدرسية في المبنى

 •  قبل المدرسة: من الساعة 7:30 صباحا من قبل جمعية
 في سن الرابعة فما فوق YMCA الشبان المسيحية

 BOKS )بعض المنح الدراسية متوفرة). بوكس
)اللياقة البدنية )مجانا

 •  حتى الساعة YMCA 6:00 بعد المدرسة: برنامج
 مساء انشطة اللعب بالي وركس. برنامج مشروع

ALERTA أليرتا للمتعلمين اللغة اإلنجليزية ؛ جامعة 
 بوسطن صنع الموسيقى. كشافة الفتيات؛ المرأة القوية،

.بنات قوية
K-8  المسار: ضمان االلتحاق إلى الصف 6 في 

.K-8 مدرسة اديسون

محاسبة الدولة: بيانات غير كافية
SQF Tier: بيانات غير كافية

محاسبة الدولة:   مدارس التقدير: نمو عاٍل
SQF Tier: 1

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 4 48 48 0
MATH EE ME PME NME

(3-8) 6 42 48 4
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 7 47 47 0

Winthrop Elementary School
صف رياض األطفال واحد حتى الصف الخامس 

K1-Grade 5 
Leah Blake McKetty, Principal

35 Brookford St., Dorchester 02125
617-635-8379

 مدرسة وينثروب االبتدائية هي مدرسة ابتدائية صغيرة.
 ونحن نسعى جاهدين إلقامة عالقات إيجابية للمدرسة

 المنزلية مع كل عائلة وينثروب ويكون الموظفين
 مخصصين لرؤية نجاح طالبنا. عائالتنا هي شركائنا،

 ومعا، يمكننا أن نؤكد أن كل طفل على استعداد جيد
.للمستقبل بعد وقته في مدرسة وينثروب

:المميزات خاصة
 • .الدائرة المفتوحة مناهج الكفاءة االجتماعية

 •  شراكة قوية مع كلية بوسطن وعضوية في -5كليات
.STEP UP برنامج ستيب أوب

 • .شراكات مذهلة
 •  العديد من األنشطة إلشراك الوالدين، بما في ذلك ليالي

 المناهج، والرحالت الميدانية األسرة في عطلة نهاية
 األسبوع، والفصول الدراسية والنشرات اإلخبارية

 على مستوى المدرسة، واأللعاب الرياضية تأخذ إلى
.المنزل، وأخذ أشرطة الفيديو المنزلية من الدروس

 •  مستشار بدوام جزئي حيث يعمل مع األفراد
.والمجموعات الصغيرة من الطالب

:برامج قبل وبعد المدرسة في المبنى
 • اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام    

برامج تربية خاصة
 •  قبل المدرسة من 7:15-8:10  صباحا يوميا:

 البرمجة من خالل شراكتنا مع جمعية الشبان المسيحية
YMCA مقابل رسوم رمزية.

 •  بعد المدرسة حتى الساعة السادسة 6:00  مساء يوميا:
 YMCA البرمجة التي تديرها جمعية الشبان المسيحية

 تقدم المساعدة المنزلية وأنشطة اإلثراء )معدل
 رسوم منخفض، والقسائم فاوتشر مقبولة)؛ البرمجة

 نجم البحر .City Year بعد المدرسة سيتي يير
Starfish ؛ نوادي اإلثراء، بما في ذلك فنون الدفاع 

.عن النفس والرقص والفن والعلوم
K-12 المسار: ضمان االلتحاق إلى الصف 6 في 

 the Dearborn STEM أكاديمية ستيم ديربورن
Academy.

محاسبة الدولة: تقدم جوهري نحو األهداف
SQF Tier:  3

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 2 27 57 14
MATH EE ME PME NME

(3-8) 2 16 64 19
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 3 25 38 34
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Young Achievers Science & 
Mathematics K–8 School

صف رياض األطفال صفر حتى الصف الثامن 
K0-Grade 8 

T’Sheba Martin, Principal
20 Outlook Rd., Mattapan 02126

617-635-6804

 لدى مدرستنا تركيز فريدة من نوعه وهو في العلوم
 والرياضيات. ونحن نسعى جاهدين لجعل فرص تعلم

 الطالب تأتي على قيد الحياة، واالستفادة من موارد
.المجتمع والشركاء

:المميزات الخاصة
 • يوم مطول ½7 ساعة لجميع الطالب

 •  فصول صغيرة 22-20 طالب، مع 2-1 من
 األشخاص البالغين

 •  منسق توعية للألر والمجتمع يسهل مشاركة األسرة في
.الحكم والمجتمع المدرسي

 •  مدرسة خدمة كاملة المجتمع التي تشارك بنشاط مع
.وكاالت المجتمع

 • .مبادرة العافية النشطة
 •  زيارات منزلية لكل طالب روضة األطفال الجديد

.وعائلة طالب الصف األول
 • .مساعدة الواجبات المنزلية والدروس الخصوصية

 •  أكاديمية التسارع خالل العطالت الدراسية في شهر
. )وأبريل )الرياضيات )ELA فبراير )ايال

 •   الموسيقى، الفن، الشطرنج، فنون الدفاع عن النفس
.والرقص

:برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية
 •  ،للغة اإلسبانية SEI برنامج

 • اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام
  برامج تربية خاصة

 كبرنامج أكاديمي للدمج الكلي، نحن نقدم جميع الخدمات  
 المطلوبة لتلبية احتياجات الطالب من برامج التعليم المفرد

IEPs

:برامج قبل وبعد المدرسة في المبنى
 •  قبل المدرسة من 7:00  8:15- صباحا: برنامج
 اإلثراء الذي يديره موظفو برنامج التعليم واإلثراء

.الموسعة
 •  بعد المدرسة: من الساعة 4:30 حتى 6:00  مساء.

 والتدريس ، والواجبات ، STEM مع برمجة
.المنزلية، يقبل الميزان االنزالقي وقسائم رعاية الطفل

محاسبة الدولة:  بحاجة إلى دعم مركز/ مستهدف
SQF Tier: 4 

MCAS % (انظر إلى أسفل الصفحة(
ELA EE ME PME NME

(3-8) 0 13 55 32
MATH EE ME PME NME

(3-8) 0 17 50 33
SCIENCE EE ME PME NME

(5,8) 0 10 46 44
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مالمح مظهر المدارس الثانوية
تتضمن كل ملف من ملفات المدارس الثانوية ، الصفحات 80-51 ، رسوًما بيانية ُتظهر التسجيل والحضور ؛

 في الفنون والرياضيات والعلوم اإلنجليزية. نتائج التخرج من المدرسة الثانوية. نجاح الكلية ومستوى محاسبة الدولة. اقرأ المزيد حول مساءلة MCAS 2019 نتائج
.مساءلة الدولة في صفحة 14

 ث العديد من  ُيرجى العلم بأن اإلدارة التعليمية أو الوالية لم ُتحدِّ
.نقاط  البيانات الواردة هنا، وذلك بسبب فيروس كوفيد19-

 للحصول على أحدث المعلومات عن اختيارات المدرسة 
 أو  www.DiscoverBPS.org الخاصة بك، يرجى زيارة

.االتصال بأيمركز الترحيب، المدرج في الصفحة 3
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2021-2022

Schools that are underlined are the three 
BPS exam schools. For SY21/22, eligibility 
criteria for these schools is based on 
student's grades or performance on the 
2019 MCAS.

مفتاح

 المدرسة الثانوية
 7-12 / 6 الصف
 مدرسة K-12
 عدد الطالب الخاص

 المدارس التي تم وضع خط تحتها هي مدارس
 االمتحانات الثالث التابعة لمدارس بوسطن العامة.

 بالنسبة للعام الدراسي  22 / 21، تعتمد معايير األهلية
 لهذه المدارس على عالمات الطالب أو أدائه في نظام

.ماساتشوستس للتقييم الشامل للعام 2019

 فهم المدارس في الجدول لمحة سريعة
 انتقل إلى هذه الصفحة   الصفحة
 للحصول على مزيد من المعلومات حول
المدرسة

:التطبيق الخاص
 تحقق مع المدرسة حول   نعم
.التطبيق الخاص ليتم القبول
 المدرسة ال تملك طلب   ال
.خاص للقبول

برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية
 متعلمي اللغة اإلنجليزية المسجلين في جميع
 مدارس بوسطن العامة يحق لهم الحصول على
.ومأوى تعليمات المحتوى ESL خدمات إسل
SEI ساي: مأوى تعليمات اإلنجليزية 
SLIFE  سليف: التدريب اللغوي عالي الكثافة 
DL دل: اللغة الثنائية
C  الصينية
K  كابفيردين
M  متعدد اللغات
H  الكريول الهايتية
S   اإلسبانية
V  الفيتنامية

برامج التعليم الخاصة
ABA     تحليل السلوك التحليلي
EI ضعف عاطفي  إي
EI-INT ضعف عاطفي-استيعاب إي-إنتي
INC مستوى عال من الحاجة إدراج  إنك
LD صعوبات التعلم   لد 
MD إعاقات متعددة  امدي
Mild-II ضعف فكري قليل متوسط
Mod-II ضعف فكري معتدل مود
Sev-II ضعف فكري شديد سيف
PI ضعف بدني  باي
 يخدم جميع الطالب المقبولين من خالل عملية اليانصيب 

أو القبول الخاصة
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المدرسة الصفحة
 الدرجات

 المتوقعة في
2021-2022

 التطبيق
الخاص

التسجيل
2020-
2021

الوصف برامج التربية الخاصة SEI برامج ساي

Another Course to College (ACC) 51 9-12 ال 244 Small pilot school مدرسة تجريبية صغيرة الصفوف INC, EI

Boston Adult Technical Academy 68
 األعمار من
 19 إلى 22

عاًما
معن 146 برنامج دبلوم المدرسة الثانوية البديل SEI-M ALT ED

Boston Arts Academy 69 9-12 معن 483 Pilot school المدرسة تجريبية؛ التركيز على الفنون 
البصرية والفنون المسرحية 

Boston Community Leadership Academy  70 7-12 معن 478 Pilot school  المدرسة التجريبية مع التركيز على قيادة 
المجتمع SEI-M INC (EL-INT), ABA

Boston Day and Evening Academy 71 9-12 معن 373 Horace Mann charter school  هوراس مان 
مدرسة مستقلة للطالب فوق السن 

Boston Green Academy 72 6-12 معن 510 Horace Mann charter school  هوراس مان 
 ”مدرسة مستقلة مع التركيز “األخضر

Boston International Newcomers Academy 52 9-12 ال 345 للطالب ذوي اللغة اإلنجليزية المحدودة و 3 سنوات أو 
أقل من التعليم في الواليات المتحدة SEI-M

Boston Latin Academy 73 7-12 معن 1,786 Exam school مدرسة االمتحان، الصفو INC (EI-INT)

Boston Latin School 74 7-12 معن 2,485 Exam school مدرسة االمتحان، الصفو INC (EI-INT)

Brighton High School  53 9-12 ال 408 SEI-S, SEI-M كلية كبيرة واإلعداد المهني للمدرسة الثانوية MILD-II, MOD-II, EI, LD

Burke High School 54 9-12 ال 402 كلية اإلعداد، مدرسة ثانوية شاملة SEI-K INC, ABA

Charlestown High School 55 7-12 ال 793 كلية كبيرة واإلعداد المهني للمدرسة الثانوية SEI-C, SEI-S, 
SLIFE-S

MILD-II, MOD-II, LD, 
MD, ABA

Community Academy 75 9-12 معن 58 مدرسة ثانوية بديلة EI

Community Academy of Science and 
Health 56 9-12 ال 342  المدرسة الصغيرة التي تعد الطالب للكلية والوظائف في

مجال العلوم والصحة SEI-H MILD-II, MOD-II, LD, ABA

Dearborn STEM Academy 57 6-12 ال 581 المتوسطة والثانوية STEM مدرسة ستيم SEI-K, SLIFE-K INC

East Boston High School 58 7-12 ال 1,051 كلية كبيرة واإلعداد المهني للمدرسة الثانوية SEI-S, SLIFE-S MILD-II, MOD-II, LD, 
EI-INT

The English High School 59 9-12 ال 527 مدرسة شاملة اإلعدادية الكلية SEI-S MD, PI, EI-INT, INC 
(EI-INT)

Excel High School 60 9-12 ال 474  مدرسة اإلعداد للكلية اإلعدادية مع التركيز على العلوم
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والفنون SEI-V MILD-II, EI, LD

Fenway High School 76 9-12 معن 389 Pilot school المدرسة التجريبية SEI-S LD, ABA

Greater Egleston High School 77
 األعمار من
 17 إلى 22

عاًما
معن 115 Pilot school مدرسة تجريبية للطلبة فوق السن المعتاد في ALT ED

Henderson K-12 Inclusion School 61 K-12 ال 932  Henderson Lower School* طالب مدرسة 
هندرسون االقل مضمونة القبول INC

Kennedy Academy for Health Careers 78 9-12 معن 391  Horace Mann charter schoolمدرسة هوراس 
مان المستقلة ركزت على المهن الصحية 

Lyon Pilot High School 62 9-12 142 ال Full inclusion pilot school مدرسة تجريبية شاملة 
الطالب يضمنون االلتحاق  Lyon K-8  * :لإلدماج INC (EI)

Madison Park Technical Vocational 
High School 63 9-12 ال 1,066  الصفوف 9 و 10 لهم مكانة في اختيار شكل االختيار

الصفوف 11 و  12 المقابلة مطلوبة في المدرسة SEI-M, SLIFE-M 

Margarita Muñiz Academy 64 9-12 ال 315 مدرسة االبتكار؛ اللغة المزدوجة DL-S

New Mission High School 79 7-12 معن 482 Pilot school المدرسة التجريبية SEI-M LD

O’Bryant School of Math and Science 80 7-12 معن 1,622 Exam school مدرسة االمتحان، الصفوف على 
الرياضيات والعلوم INC (EI-INT)

Quincy Upper School 65 6-12 ال 535 * Quincy Elementary School مدرسة كوينسي 
االبتدائية مضمونة القبول SEI-M LD, MOD-II,INC (EI-INT)

Snowden International School at Copley 66 9-12 ال 487 دراسات اللغة العالمية ولغة العالم LD, EI-INT

TechBoston Academy 67 6-12 ال 913 .كلية اإلعدادية والتكنولوجيا التجريبية المدرسة SEI-H, SLIFE-H INC

  سرادملا ءانب ةطخ نم ءزجك 2022-2021 يساردلا ماعلا يف ةلمتحم ةينيوكت تارييغت ”BuildBPS“. ةرايز ىجرُي ،تامولعملا ثدحأ ىلع عالطالل 
.www.bostonpublicschools.org/buildbps :يلاتلا ينورتكلإلا عقوملا



   

العرق / االصول➜

.تعرف على كيفية تصنيف المدارس من على الصفحة 14 

محاسبة الدولة
  تقدم معتدل نحو األهداف  

SQF Tier:  2 

MCAS 2019 فنون اللغة االنجليزية الرياضيات علم
EE ME PME NME EE ME PME NME EE ME PME NME

10 فصلا 0 26 67 7 0 14 67 19 3 36 54 8

فتح االلتحاق للمدرسة الثانويةفتح االلتحاق للمدرسة الثانوية

 partnerbps.org/locations لالطالع على قائمة كاملة بالمنظمات الشريكة للمدرسة، يرجى زيار الموقع51

اآلفارقه االمريكان

أصل اسباني

آسيوي

أبيض آخر

التسجيل والحضور

EE = يفوق التوقعات, ME = يلبي التوقعات,  
PME = يلبي التوقعات جزئّيًا, NME = ال يلبي التوقعات

 مالمح المدارس الثانوية

46%

2%

42%

9%

2%

Another Course to College دورة أخرى إلى الكلية
612 Metropolitan Ave., Hyde Park 02136 

Michele Pellam, Head of School
617-635-8865 • accbps.org

ACC هي مدرسة اإلعداد الثانوية للكلية للطالب المتحمسين الذين يرغبون 
 في حضور أربع سنوات في الكليات أو الجامعات. نحن مدرسة تجريبية

 صغيرة مع المعايير األكاديمية الصارمة فضال عن الموظفين رعاية وحيوية
 الذين يدعمون تماما الطالب ومنحهم االهتمام الفردي الذي يستحقونه. جميع
 طالبنا يشاركون في أنشطة االستعداد للكلية ولديهم استشارات أسبوعية مع

.مستشار التوجيه
 المميزات الخاصة:مدرسة تجريبية ومدرسة صغيرة مكونة من 250 طالبا، •

.مع الدعم األكاديمي الشخصي
.سجل القبول الكلية ممتازة: قبول الكلية هو شرط التخرج •

.)رعاية، الموظفين النشطين )بما في ذلك خمسة معلمين بوسطن للسنة •
.التركيز الرئيسي على مهارات القراءة والكتابة التحليلية •

.اتصال شخصي قريب مع اآلباء واألمهات •
.فرصة لكبار السن التخاذ فصول الكلية لرصيد كريدت •

 ،BUILD شركاء المدرسة: جامعة هارفارد، بناء برنامج ريادة األعمال •
.UMASS ومركز كتابة يوماس

.جمعية الشرف الوطنية، العدالة االجتماعية، خدمة التعلم، وبرنامج النقاش •
 AP و SEL حصص أسبوعية استشارية على مستوى المدرسة •

.مختارات فنية بصرية تقدم للصفوف 9-12 •
.برنامج المقدام: خارج الملزمة برنامج المشاة لألطفال الصغار •

.الفنون: االختيارات المقدمة الفنون البصرية وفنون المسرح •
.الروبوتات والهندسة: االختيارية وفريق •

.المناهج الدراسية الجامعية صارمة •
.مستوى عال من الدعم من أعضاء هيئة التدريس •

.التركيز الرئيسي: القراءة التحليلية والكتابة •
 .المزيد من القراءة المخصصة من معظم المدارس الثانوية األخرى •

.المزيد من الكتابة أكثر من معظم المدارس الثانوية األخرى •
.تتوفر المساعدة المنزلية بعد المدرسة حتى الساعة 5 مساء •

.كلية االستكشاف في كل مستوى الصفوف •
برنامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في العليم العام •
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%57....................... المحرومين اقتصاديا
%20...................... الطالب ذوي اإلعاقة
%13......................... متعلمين اإلنجليزية
%87.............................. معدل الحضور
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.تعرف على كيفية تصنيف المدارس من على الصفحة 14 

53%

31%

59%

0%

23%

محاسبة الدولة
بحاجة إلى دعم مركز/ مستهدف
SQF Tier:  بيانات غير كافية 

MCAS 2019 فنون اللغة االنجليزية الرياضيات علم
EE ME PME NME EE ME PME NME EE ME PME NME

10 فصلا 0 0 42 58 4 14 54 28 10 29 41 20

فتح االلتحاق للمدرسة الثانوية
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EE = يفوق التوقعات, ME = يلبي التوقعات,  
PME = يلبي التوقعات جزئّيًا, NME = ال يلبي التوقعات

العرق / االصول
اآلفارقه االمريكان

أصل اسباني

آسيوي

أبيض آخر

التسجيل والحضور
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Boston International Newcomers Academy
100 Maxwell St., Dorchester 02124

Tony King, Head of School
617-635-9373 • bihs@bostonpublicschools.org

 تم تصميمها خصيصا )BINcA) أكاديمية بوسطن الدولية للقادمين الجدد
.والموظفين لخدمة مجتمع الطالب المهاجرين المتنوع للجامعة والحياة المهنية
 بيان الرؤية: “نحن ُنِعد طالبنا ليكونوا مواطنين قادرين، ومساهمين في مجتمع •

 عالمي من خالل رحلة االكتشاف والتساؤل. يعكس مجتمع مدرستنا القيم
 األساسية للدعوة والمجتمع والتنوع والتوقعات العالية. نحن مركز التميز في

“ .تعليم المتعلمين اللغة اإلنجليزية ومورد لآلخرين ملتزمين بهذا العمل
المميزات الخاصة

 متعلمي اللغة اإلنجليزية مع 100 في EL التحقيق العالي، ٪100 مدرسة •
.المئة من تعداد الطالب المهاجرين

 العديد من المعلمين والموظفين لدينا هم من المهاجرين أنفسهم، وتكون بمثابة •
.نموذج يحتذى لطالبنا

 يحصلون على المساعدة في العثور على وظائف بدوام جزئي BINcA طالب •
 الذي يساعد الطالب على العثور على وظائف PIC مع أخصائي وظائف

.الصيف والعمالة في العام الدراسي
• BINcA ،لديها التكنولوجيا الحديثة مع مختبر الحاسوب، وعربات الكمبيوتر 

.والتكنولوجيا المستخدمة كجزء من التعليم اليومي
.دعم طلب االلتحاق الكلية •
.برامج ألعاب القوى الجيد •

.لطالب الصف الحادي عشر SAT إعداد •
.المكثف لجميع الطالب ESL / ELA برنامج •

.ويمثل الطالب أكثر من 25 بلدا •
.فصول دراسية أكاديمية بعد المدرسة •

.المشورة المهنية والكليات •
.برنامج إثراء الصيفية •

.برنامج قوي لدعم الطالب والعائلة •
برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

متعدد اللغات، اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام SEI برنامج •
عملية القبول الخاصة

 يتم تعيين الطالب بناء على نتائج اختبار وضع اللغة اإلنجليزية. يرجى •
 Newcomers Assessment االتصال بمركز التقييم واإلرشاد الجدد
& Counseling Center على الرقم  9010-635-617 حول جدولة 

.االختبار

%60....................... المحرومين اقتصاديا
%5........................ الطالب ذوي اإلعاقة
%95......................... متعلمين اإلنجليزية
%92.............................. معدل الحضور
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.تعرف على كيفية تصنيف المدارس من على الصفحة 14 

محاسبة الدولة
بحاجة إلى دعم واسع / شامل  

SQF Tier:  4 

MCAS 2019 فنون اللغة االنجليزية الرياضيات علم
EE ME PME NME EE ME PME NME EE ME PME NME

10 فصلا 0 14 41 46 0 12 56 32 3 28 46 24

فتح االلتحاق للمدرسة الثانويةفتح االلتحاق للمدرسة الثانوية
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اآلفارقه االمريكان

أصل اسباني

آسيوي

أبيض آخر

التسجيل والحضور

EE = يفوق التوقعات, ME = يلبي التوقعات,  
PME = يلبي التوقعات جزئّيًا, NME = ال يلبي التوقعات

40%

5%

48%

5%

2%

Brighton High School
25 Warren St., Brighton 02135
Andrew Bott, Head of School

617-635-9873 • brightonhigh.org

    .ينصب تركيزنا على وسائل اإلعالم والفنون والتصميم وريادة األعمال •
 التزام أعضاء هيئة التدريس والموظفين والتفاني لطالب برايتون العالية •

 تعطي الطالب التركيز الشخصي في مدرسة صغيرة، وفي نفس الوقت توفير
 مزايا المدرسة الكبيرة، بما في ذلك دورات التنسيب المتقدمة، والبرامج لقوية

.لأللعاب الرياضية، والبرامج اإلثرائية األكاديمية الالمنهجية
المميزات الخاصة

 التركيز على إعداد جميع الطالب لفرص ما بعد الثانوي؛ لدينا مدير بدوام •
 كامل من التعلم القائم على العمل لمساعدة الطالب على العثور على فرص

.التدريب المثيرة
 دورات التنسيب المتقدمة في اللغة والتكوين، واألدب والتكوين، والعلوم البيئية، •

.وحساب التفاضل والتكامل، الجغرافيا البشرية، وعلم النفس، وعلم األحياء
 سات خالل النهار وبعد المدرسة من خالل برنامج دعونا SAT  إعداد •

.الحصول على استعداد في جامعة بوسطن
.برنامج للطالب الذين يحتاجون إلى بيئة تعليمية فردية •

 أكثر من 3،000،000 $ من المنح الدراسية المتاحة للطالب مدارس بوسطن •
.الثانوية

.مجلس أولياء أمور المدرسة القوي ومجلس موقع المدرسة •
 واإلثراء المتاحة بعد المدرسة مع برنامج MCAS دروس خصوصية مكاس •

.PULSE بولز
.بطولة الفرق الرياضية المستوى في 18 الرياضة •

.تسريع المسار إلى التخرج لمتعلمي اللغة اإلنجليزية •
.كلية بوسطن، جامعة بوسطن، وبرامج الوصول لبحث الكلية في الصيف •
 برنامج التعلم االجتماعي العاطفي واألكاديمي المتخصص  للطالب الذين •

.يحتاجون إلى بنية إضافية ودعم إضافي
.برامج مسار الكلية والوظيفي •

إعداد والدروس الخصوصية بعد المدرسة SAT سات / MCAS مكاس •
.الرعاية الغذائية وأعضاء هيئة التدريس والموظفين المتعلمين •

.فريق النقاش المتميز •
.)المنافس USFirst) فريق الروبوتات الناجحة •

برنامج متعلمي اللغة اإلنجليزية
 متعدد اللغات، اللغة اإلنجليزية كلغة SEI للغة اإلسبانية، برنامج SEI برنامج •

ثانية في التعليم العام
برامج التربية الخاصة

 نحن ندعم المتعلمين من جميع األنواع ، بما في ذلك الطالب الذين لديهم •
.IEP مجموعة من احتياجات برنامج التعليم المفرد
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%65....................... المحرومين اقتصاديا
%20...................... الطالب ذوي اإلعاقة
%45......................... متعلمين اإلنجليزية
%82.............................. معدل الحضور
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MCAS 2019 فنون اللغة االنجليزية الرياضيات علم
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محاسبة الدولة
تقدم جوهري نحو األهداف

SQF Tier:  2 

فتح االلتحاق للمدرسة الثانوية
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آسيوي

أبيض آخر

التسجيل والحضور
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Jeremiah E. Burke High School
60 Washington Street, Dorchester 02124

Amilcar Silva, Head of School
617-635-9837 • jebhs.org 

 هناك ممارسات تعليمية مبتكرة بما فيها نموذج ورشة العمل قائمة في كل غرفة •
 صفية. يتم تحسين تعلم الطالب بجعل الغرف الصفية أصغر حجًما مع وجود أكثر

.في معظم الحاالت SEL من شخص راشد يستخدم مناهج
 ينصب تركيزنا على الطفل كامال ومسؤوليتنا هي في خلق فرص مفيدة لجميع •
 الطالب للتعلم. يتم تحسين تعلم الطالب في أحجام الفصول الصغيرة مع أكثر من

 شخص بالغ في معظم الحاالت. تقدم المدرسة فرص تحويلية للطالب، بما في ذلك
 السفر إلى واليات أخرى ودول أخرى، وزيارات للكلية، والتراجع، والرحالت

.التخييم بين عشية وضحاها
:المميزات الخاصة •

 برنامج أكاديمي قوي: التركيز التعليمي على مستوى المدرسة على محو األمية •
.AVID عبر المناهج الدراسية باستخدام استراتيجيات أفيد

.مرافق حديثة، بما في ذلك المكتبة والتكنولوجيا •
 دورات التنسيب المتقدمة في اإلحصاء، األدب اإلنجليزي والتكوين، وتاريخ •

.الواليات المتحدة
.أعلى من المتوسط على المدارس الثانوية •

 غرفة ، Debate Team فريق النقاش ،PULSE برامج بعد المدوسة نبض •
 بما في ذلك  Credit Recovery استرداد االئتمان ، BARK Room بارك

. MCAS ومكاس SAT اإلعداد لالختبار سات
 مركز الكلية والمهنية مع مجلس بوسطن الصناعة الخاصة متخصص بدوام كامل •

.المهنية
 بيئة صديقة - األسرة ، مركز عائلي يعمل مع منسق متخصص لدعم الشراكات بين •

.الوالدين والمدرسة، ومعلومات الوالدين، والتوعية
 خدمات دعم الطالب: اإلرشاد، والمركز الصحي، وتقديم المشورة، وتربية •

.المراهقين، والمساعدة المالية
.Perking Grants و GE مسار التكنولوجيا بدعم من •

 التي توفر تسجيال مزدوًجا  Bunker Hillو RCCو Beit شراكة نشطة مع •
امت يتراوح ما بين 5 و %10 من صفوف الصغار والكبار

برنامج متعلمي اللغة اإلنجليزية
للغة كيب فيرديان، اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في  التعليم العامSEI   برنامج •

برامج اللغة اإلنجليزية والتربية الخاصة
 يتمتع الطالب من ذوي اإلعاقة بالوصول إلی مجموعة واسعة من الخدمات لتلبية •

BPS معايير السياسة الترويجية لمدارس بوسطن العامة
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محاسبة الدولة
بحاجة إلى دعم مركز/ مستهدف

SQF Tier:  3 

%64....................... المحرومين اقتصاديا
%16...................... الطالب ذوي اإلعاقة
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فتح االلتحاق للمدرسة الثانويةفتح االلتحاق للمدرسة الثانوية
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اآلفارقه االمريكان

أصل اسباني

آسيوي

أبيض آخر

التسجيل والحضور

EE = يفوق التوقعات, ME = يلبي التوقعات,  
PME = يلبي التوقعات جزئّيًا, NME = ال يلبي التوقعات
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11%
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Charlestown High School
240 Medford St., Charlestown 02129

Joel Stembridge, Head of School
617-635-9914 • charlestownhs.org

 مدرسة تشارلستون الثانوية هي مدرسة ملهمة ومتنوعة التي ترحب بجميع الطالب
 تسمح برامجنا لاللتحاق بالكلية في وقت مبكر والتسجيل المزدوج للطالب بالحصول
 على ساعات جامعية مجانية. تضمن مجتمعات التعلم الصغيرة حصول جميع الطالب

 على الدعم وتوفر فرص األنشطة غير المنهجية شيًئا لكل شخص. لدينا مسارات جامعية
 في األعمال والتكنولوجيا والصحة. يمكن للطالب البدء في كسب ساعات معتمدة في
 الصف العاشر. المسارات هي برامج صارمة وعملية تضم مساقات دراسية أكاديمية

.واستكشاف المهن والتدريب الداخلي والتوجيه

المميزات الخاصة
 هيئة التدريس متفانية وملتزمة بدعم مجموعة طالبنا المتنوعة ليتمكن جميع الطالب من •

 .تحقيق أقصى إمكاناتهم
 برامج جامعية ومسارات وظيفية مبكرة في تكنولوجيا المعلومات واألعمال والصحة •

 Bunker Hill Community College بالتعاون مع كلية
 Cambridge دورات تسجيل مزدوج في كلية كامبريدج لمتعلمي اللغة اإلنجليزية •

College for English learners 
 تخلق مجتمعات التعلم الصغيرة “إحساًسا بالمدرسة الصغيرة” داخل المدرسة األكبر وتقدم •

.دعًمل مفرًدا للطالب واألسر
 ركزت المواد االختيارية على الفنون البصرية واألدائية، بما في ذلك الفرقة الموسيقية •

.والجوقة والرقص والمسرح والفنون البصرية
 شراكات كلية قوية. والتركيز على التحضير للتعليم العالي والتسجل القوي للقبول في •

.الكليات والجامعات لمدة أربع سنوات
 فرق رياضية بين المدارس بدعم من منطقة بوسطن الباحث العلمي لقاعات الدراسة 19 •

.ودعم الطالب
 دورات التنسيب المتقدمة واالختيارات المثيرة مثل العربية والهندسة والعلوم الطب •

.الشرعي
 شراكات مع مجلس بوسطن للصناعة الخاصة ومع أرباب العمل المحليين لتوفير فرص •

الستكشاف الوظائف وظالل الوظائف والتدريب الداخلي
-Alpha العديد من برامج مابعد المدرسية والنوادي واألنشطة الخاصة مثل مجموعة •

Esquire للبنين ومجموعة البنات والمناقشات ونادي LGBTQ ونادي EuroTrip 
)!للمسنين فقط)

 سواء في الصف أو خارج الوقت المألوف )SEI) دعم مكثف لمتعلمي اللغة اإلنجليزية •
 وبرنامج نجاح الطالب  Sociedad Latina للتعلم، بما في ذلك شركاء مثل

 Asian American Student Success اآلسيويين األمريكيين في جامعة بوسطن
Program at UMass Boston.

برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية
 للغة اإلسبانية، SLIFE للغة اإلسبانية، برنامج SEI للغة الصينية، برنامج SEI برنامج •

اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام
برامج تربية خاصة

 قسم متنوع للتربية الخاصة •
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أصل اسباني

آسيوي

أبيض آخر

التسجيل والحضور
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Community Academy of Science & Health (CASH)
11 Charles St., Dorchester 02122

Robin Lee, Head of School
617-635-8950  • bostonpublicschools.org/cash

CASH هي مدرسة ثانوية صغيرة -اإلعداد للكلية. مهمتنا هي إعداد 
 الطالب من خلفيات متنوعة لمتابعة الدراسات المتقدمة والمهن في

 مجاالت العلوم والصحة. صوت الطالب أمر بالغ األهمية في تطوير
 وتنفيذ ومراجعة ممارساتنا. شركاء المجتمع تقدم التدريب والفرص

 CASH الوظيفية إلدماج موضوع مدرستنا. ويوفر السكان المتنوعون
 ضخ شبان مهيئين جيدا ومتعددي اللغات في ميادين العلوم والصحة.
 وشراكة الجامعات لدعم الدقة CASH وتدعم الدورات التي تقدمها

.االكاديمية إلعداد الطالب لتجاوز المعايير

:المميزات الخاصة
 موظفون مؤهلون تأهيال عاليا ملتزمين بتعليم جميع الطالب على أعلى •

.المستويات
 مسارات لالزدهار المزدوج االلتحاق / أوائل برنامج الوصول إلى •

.الجامعات، والتدريب الداخلي وفرص المدرسة إلى مهنة
 المعارض الجامعية المدرسية والزيارات إلى الكليات المحلية التي تؤكد •

.على العلوم ومسارات المهن الصحية
 Med برنامج ، BUILD بناء ، buildOn ،نموذج األمم المتحدة •

.العلوم مع جامعة هارفارد
 التكنولوجيا تذهب إلى المنزل: الطالب وأولياء األمور تأخذ دروس •
.الكمبيوتر معا والحصول على قرض بدون فائدة لشراء جهاز كمبيوتر

.دقيقة كتل التعليمية في جميع المواد الدراسية 55 •
.دورات التنسيب المتقدم 6 •

 بما في ذلك الحلقات الدراسية الصحة “ extras العديد من “اإلضافات •
 والعافية والبرامج الرياضية، واألنشطة الالمنهجية، و اليوم الممتد

.اإلثراء األكاديمي
.الدعم من منسقي الدعم المدرسي والمجتمعي •

.Upward Bound جامعة بوسطن برنامج الحد األعلى •
.التوقعات: التميز األكاديمي •

.AVID برنامج •
.للذكور المعرضين للخطر Sankofa برنامج سانكوفا •

برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية
الهايتية، اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام  SEI برنامج •
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%69....................... المحرومين اقتصاديا
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MCAS 2019 فنون اللغة االنجليزية الرياضيات علم
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EE ME PME NME EE ME PME NME EE ME PME NME

10 فصلا 0 15 43 42 0 17 50 33 14 30 44 12
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Dearborn STEM Academy (6-12)
Winthrop Street,Roxbury 02119

Darlene Maracano, Head of School
617-635-8412  • bpe.org/Dearborn-stem-academy

طالب في العالمة التجارية الجديدة، لمنشأة الوالية- Dearborn 600 تخدم
 وقد تم تصميم المدرسة بعناية لتعلم طالب القرن ال .STEM في الفنون

 21. وسوف يضم مساحات مرنة للتعاون بين الطالب والبالغين و - باعتبارها
.قدرة عالية الستخدام التكنولوجيا - STEM كدولة من الفن بناية

المميزات الخاصة
 سوف يطور جميع الطالب الفهم األساسي للغة والمفاهيم :STEM منهج •
 التخرج مع وعي قوي .STEM واألفكار التي تنتشر في جميع مجاالت ستيم

 STEM من التخصصات ستيم، وظائف ومسارات وظيفية؛ وتحديد مصالحهم
.والهويات الخاصة بهم

 علوم الحاسب اآللي في كل الصف. جميع الطالب ديربورن يتعلمون الترميز •
code.

 المناهج الدراسية على التدريب العملي، فريق المنحى، متغلغلة في حل •
.المشاكل، والنموذجة بعد مشاريع العمل المتخصصة والمهام

.خطط التعلم الفردية لكل طالب •
 الطالب يتخرجون مع خطة وظيفية التي تأخذهم إلى حق الخيار في التعليم ما •

.بعد الثانوي / التدريب والمهنة التي يختارونها
 كلية االستكشاف والتحضير، مع مستشارين التوجيه مخصصة، والزيارات •

.الكلية، المعارض الكلية، لوحات مع طالب الجامعات، وأكثر من ذلك
 التدريب، والتعلم في مكان العمل وفرص العمل الصيفية لطالب المدارس •

.الثانوية
 ما بعد block دقيقة من وقت التعلم الممتد كل يوم، تم تعيين ساعتين من 60 •

.المدرسة للدعم األكاديمي واإلثراء للطالب الذين يحتاجون أو يريدون ذلك
 Jeremiah كرة القدم المدرسة الثانوية البنات والبنين، في جيرميا بورك •

Burke Track and Field 
 Peer بوسطن، نادي الروبوتات، تبادل األقران الصحة BUILD بيلد •

Health Exchange ، اكتشاف العدالة، ونادي المالكمة.
معلم فن بدوام كامل ومعلم موسيقى بدوام كامل •

مكتبة مكتفية بأمين مكتبة بدوام كامل •
برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

 للغة كيب فيرجيان، اللغة SLIFE ،للغة كيب فيرديانSEI   برنامج •
 اإلنجليزية كلغة ثانية في  التعليم العام
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East Boston High School
86 White St., East Boston 02128

Phillip R. Brangiforte, Head of School
617-635-9896 • ebhsjets.net  

 نحن نبض دعم الموقع، نقوم بتوفير الدروس الخصوصية بعد المدرسة
 التقدم عن طريق العزم الفردي)) AVID للطالب المبتدئون. نحن مدرسة

 ، تقدم الدعم للطالب الذين قد يكونوا أقل من قائمة الشرف ولكن  قد وضع
 Wheelock عالمة تعيين في الكلية. وقد شارك طالبنا في كلية ويلوك

College Upward Bound ، وأكاديمية الصيف هارفارد Summer 
Academy Harvard Crimson ، وبرنامج Dartmouth 

SEAD (إثراء الصيف في دارتموث Summer Enrichment at 
Dartmouth(. نحن نقدم أيضا برنامج اإلعداد SAT مع عنصر الجاهزية 
 Teen’s Connect Program الكلية، برنامج اتصال في سن المراهقة
 ،)BSA) مع عنصر االستعداد الوظيفي، وبرنامج بوسطن الباحث العلمي

.وهو مركز استشاري الطالب والرياضة ومركز الدعم

:المميزات الخاصة
.مختبرات الكمبيوتر المحمول 40 •

.مكتبة / مركز اإلعالم مع 25 جهاز كمبيوتر جديد •
.دورات التنسيب والترتيب المتقدمة •

 االختيارية في أكاديمية اإلدارة، أكاديمية الصحة / الخدمات اإلنسانية، وسائل •
.JROTC اإلعالم، الفنون البصرية، جوقة، و

.التركيز على محو األمية على مستوى المدرسة •
 برنامج استعادة الديون طالب الصفوف 11 و 12الذين يحتاجون إلى دروس •

.لتلبية المتطلبات المحلية للتخرج في الوقت المناسب
 New England معتمدة من قبل جمعية نيو انغالند للمدارس والكليات •

Association of Schools & Colleges (NEASC(.
 يقدم لطالب صفنا 9 التاسع دعما إضافيا ودروسا خصوصية من خالل •

.الموارد المتوفرة في الموقع والوكاالت الخارجية
.جوائز األكاديمية االحتفاالت )حسب األجل) والمنح السنوية والجوائز المقدمة •

 مركز مشاركة اآلباء في الموقع لمساعدة اآلباء على فهم المناهج المدرسية •
.والسياسات والتقييمات

 باإلضافة إلى الدعم SATو ،MCAS، PSAT الدروس الخصوصية •
 MCAS اإلضافي للطالب في الصفين 11 و 12 الذين لم يمروا بعد امكاس

.بما في ذلك الدروس الخصوصية قبل وبعد المدرسة ومرشد الموظفين ،
 شركاء المدارس: مستشفى ماساتشوستس العام، التعليم العالي التعاوني •

Higher Education Collaborative ، فرقة عمل الشباب  EB 
Youth Workers Task Force ،  Massport ، فنادق بوسطن 

Boston Hotels ، ومعهد بنجامين فرانكلين Benjamin Franklin 
Institute.

برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية
 للغة االسبانية، اللغة اإلنجليزية كلغة SLIFE ،للغة االسبانيةSEI   برنامج •

ثانية في  التعليم العام
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.تعرف على كيفية تصنيف المدارس من على الصفحة 14 

MCAS 2019 فنون اللغة االنجليزية الرياضيات علم
EE ME PME NME EE ME PME NME EE ME PME NME
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فتح االلتحاق للمدرسة الثانويةفتح االلتحاق للمدرسة الثانوية
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PME = يلبي التوقعات جزئّيًا, NME = ال يلبي التوقعات
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The English High School
144 McBride St., Jamaica Plain 02130

Caitlin Murphy, Head of School
617-635-8979 • englishhs.org

 بتقليد  The English High School تتمتع المدرسة الثانوية اإلنجليزية
 طويل من التميز في المواضيع األكاديمية وألعاب القوى واإلعداد المهني. تقدم

 برامج مساراتنا الخمسة للطالب تدريبا عمليا في مجاالت تشهد طلًبا عالًيا:
 التمريض، برمجة الحاسوب، تسويق األعمال، التصميم الجرافيكي وتطبيق

 ،Drumline أو Marching Band القانون. يمكن للطالب االنضمام إلى
 Debate وتعلم كيفية إنتاج موسيقى خاصة بهم، أو االنضمام إلى فريق

 الحائز على جوائز، أو اللعب مع إحدى فرقنا الرياضية الحائزة على العديد من
 ،Dance أو الرقص ،Step البطوالت، أو االنضمام إلى فرق التشجيع، أو
 أو السفر حول العالم. تعد المدرسة اإلنجليزية الثانوية مكاًنا رائًعا للعثور على

.شغفك واالستعداد للنجاح في الحياة الجامعية والحياة المهنية

مميزات خاصة
 أقدم مدرسة ثانوية عامة في الواليات المتحدة، تأسست عام لدينا موظفين •
.رائعين وأعضاء هيئة التدريس ملتزمة بالتنمية الطالبية والنجاح األكاديمي
.أقدم مدرسة ثانوية عامة في الواليات المتحدة، تأسست في عام 1821 •

 مسارات التقنية حيث يحصل الطالب على أوراق اعتماد معترف بها الصناعة •
.والشهادات

.دورات التنسيب المتقدمة في اللغة اإلنجليزية، والكيمياء، واإلسبانية •
 يقدم فريق دعم الطالب خدمات اإلرشاد واإلحالة في الموقع للطالب وأسرهم •

 .خارج الغرف الصفية
 برامج إضافية واسعة المناهج، مثل اإلنتاج الموسيقي، والرياضة، نادي •

 الحوار، والمساعدة في الواجبات المنزلية
 برنامج إنتاج موسيقى ،Marching Band ، Drumline :برنامج الفنون •

 جوقة ، استوديو فنون، ،Wind and Percussion الهيب هوب، فريق
.رقص، نجارة

.التخطيط األكاديمي مع كل طالب •
 ، College Advising Corps تقديم المشورة في أمورالكلية من خالل •

uAspire، وبرنامج Passport to College، 
. حاليا، لدينا أيام بها ستة حصص •

.هناك جمعية الخريجين النشطة •
برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

   للغة االسبانية، اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في  التعليم العامSEI   برنامج •
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MCAS 2019 فنون اللغة االنجليزية الرياضيات علم
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فتح االلتحاق للمدرسة الثانوية
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EE = يفوق التوقعات, ME = يلبي التوقعات,  
PME = يلبي التوقعات جزئّيًا, NME = ال يلبي التوقعات

العرق / االصول
اآلفارقه االمريكان
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آسيوي

أبيض آخر

التسجيل والحضور
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Excel High School
South Boston Education Complex • 95 G St., South Boston 02127

Renee McCall, Head of School
617-635-9870 • excelhigh.org

 مدرسة إكسيل الثانوية هي مدرسة متوسطة اإلِعداد للكلية التي تعزز التحصيل •
 األكاديمي العالي والتعبير اإلبداعي في بيئة تعليمية آمنة وداعمة. ونحن نعتقد أن
 التنوع هو قوتنا وكل ما نقوم به يسترشد قيمنا األساسية من االحترام والمسؤولية

 والمواطنة، والمثابرة. إن معلمينا وموظفينا ملتزمون بنجاح طالبنا ومصلحتهم. وهم
 يظهرون التزامهم وإيمانهم بطالبنا من خالل مقابلتهم أينما كانوا ومساعدتهم على

  .تحقيق إمكاناتهم الكاملة كعلماء وقادة
:المميزات الخاصة

 مرتبة الشرف، دورات التنسيب المتقدم والتسجيل المزدوج في فنون اللغة •
.اإلنجليزية والرياضيات والعلوم وعلم النفس والتاريخ

.اثنين من خيارات اللغة العالمية: الفرنسية أو اإلسبانية •
 دورات مثل الفنون البصرية، والكتابة اإلبداعية، والصحافة، وعلوم الكمبيوتر، •

.والتصميم الهندسي
.STEM الدورات والتدريب في المجاالت ذات الصلة بستيم •

 دورات التكنولوجيا بما في ذلك مايكروسوفت أوفيس، تصميم المواقع اإللكترونية، •
.مشرف الموقع، وعلوم الكمبيوتر

 مختبرات الكمبيوتر المتعددة، المختبرات المتنقلة التي تسافر إلى الفصول الدراسية، •
.وأجهزة اإليباد

 التدريب في العديد من الشركات والمنظمات بوسطن بما في ذلك البنك •
 Vertex وصيدلة فيرتكس Federal Reserve Bank االحتياطي الفيدرالي

Pharmaceuticals.
 لدينا العديد من البرامج الالمنهجية بما في ذلك ألعاب القوى والحوار وجمعية •

.الشرف الوطنية
 دوام كامل منسق األسرة ومشاركة الطالب الذي ينسق مجالس القيادة الطالبية •

.واآلباء
 في المنزل دورة برنامج االنعاش، فرصة للصغار والكبار لتعويض فشل في •

.الدورات بعد المدرسة من أجل التخرج
.برنامج معرض العلوم للتوجيه مع علماء من صيدلة فيرتكس •

• AVID أفيد - النظام التحضيري للكلية.
كامل JROTC برنامج تدريب عسكري •

برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية
    للغة الفيتنامية، اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في  التعليم العامSEI   برنامج •
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.تعرف على كيفية تصنيف المدارس من على الصفحة 14 

MCAS 2019 فنون اللغة االنجليزية الرياضيات علم

EE ME PME NME EE ME PME NME EE ME PME NME
8-3 فوفصلا 5 38 42 15 5 36 44 14 0 23 47 30

MCAS 2019 فنون اللغة االنجليزية الرياضيات علم
EE ME PME NME EE ME PME NME EE ME PME NME

10 فصلا 2 28 52 19 0 11 59 30 2 39 43 16

فتح االلتحاق للمدرسة الثانويةفتح االلتحاق للمدرسة الثانوية
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أصل اسباني
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PME = يلبي التوقعات جزئّيًا, NME = ال يلبي التوقعات
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Henderson Inclusion School
Lower Campus, K0-Grade 1: 1669 Dorchester Avenue, Dorchester 02122 

Upper School, grades 2-12: 18 Croftland St., Dorchester 02124
Patricia Lampron, Principal

617-635-6365 • bostonpublicschools.org/Henderson

 في هيندرسون، يتعاون الموظفون لضمان نجاح كل طالب. نحن نخطط
 والتركيز على ،)UDL ونرشد باستخدام إطار التصميم العالمي للتعلم )أودل
 تمكين الوصول إلى المناهج الدراسية لكل طالب. مهمتنا هي خدمة الطالب
 من جميع القدرات في بيئة شاملة توفر وصواًل مفيًدا إلى منهج دراسي قوي

 وكامل. نتعاون ونحل مشكالت لضمان تعلم جميع الطالب والنجاح بمستويات
 عالية. نحن ندمج الفنون الجميلة والفنون األدائية في تعلم الطالب حتى يتمكن

 جميع الطالب من التعلم بأقصى إمكاناتهم. يتلقی جميع الطالب تعليًما عالی
 الجودة وصارًما في فنون اللغة اإلنجليزية، والرياضيات والعلوم. ونحن نشرك

 .المتعلمين لدينا لخلق حب للتعلم يدوم مدى الحياة

المميزات الخاصة
.الوحيدة الشاملة في بوسطن K-12 المدرسة •

.تكامل الفنون لكل طالب ثالث مرات في األسبوع  •
.ELA تحصيل عالي للطالب ونمو في الرياضيات وفنون اللغة اإلنجليزية •

.شامل: يتعلم الطالب من جميع القدرات مًعا •
.معلمان في كل غرفة صف 2 •
.غرفة صف في الهواء الطلق •

.غرفة موتور الحسية •
.يمكن الوصول إليها بشكل كامل •

.معلمو فن بصري وحركة وموسيقى بدوام كامل •
برنامج شامل قبل المدرسة وبعدها •

.منهج قوي •
 نحن نراقب تقدم الطالب كل 6 أسابيع ونضع خطط عمل لضمان النجاح لكل •

.طالب
.التدريس المشترك في جميع فئات المحتوى األساسية •

.عالجات مقدمة في بيئة طبيعية للغرف الصفية •
برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

.اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام •
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MCAS 2019 فنون اللغة االنجليزية الرياضيات علم
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Lyon Pilot High School
95 Beechcroft Street, Brighton 02135

Dr. Hervé Anoh, Head of School
617-635-8351 • bostonpublicschools.org/lyonhs

 توفر مدرسة ماري ليون الثانوية اإلعدادية بيئة تعليمية شاملة تماما حيث يتم
 تغيير الظروف أو إنشاؤها لتمكين طالب التعليم العام والطالب ذوي اإلعاقة

 لتحقيق أقصى قدر من إمكاناتهم. ونحن ندعم جميع الطالب بحيث تكون
 قادرة على تلبية أو تجاوز معايير أكاديمية وتطوير المهارات لتكون مختصة
 في حياتهم اليومية. نحن نعلم كل طالب كفرد فريد من نوعه مستعد لمواجهة

.تحديات المجتمع المتنوع المتزايد والمجتمع العالمي

المميزات الخاصة
 يعمل الموظفون والطلبة واألسر بشكل تعاوني لتوفير الدعم الالزم للنمو •

.األكاديمي واالجتماعي والعاطفي
.يتعلم طالبنا استراتيجيات لحل المشاكل بشكل فردي وكأعضاء في الفريق •
 نحن نشجع المواطنة النشطة من خالل العمل التطوعي، وبرامج التدريب، •

.والمناسبات االجتماعية
.التعليم الشامل الكامل •

.)حجم الفصول الصغيرة )20 طالبا لكل فصل •
.المنهج التحضيري للكلية •

.كأداة تعليمية منتظمة  SMART Board استخدام اللوحات الزكية •
.التعليم القائم على الكفاءة والتصنيف •

. سات SAT بسات و PSAT برامج اإلعداد •
 المعلمين المؤهلين تأهيال عاليا: جميع المعلمين يحملون درجة الماجستير •

.ومرخصة في مجال المحتوى والتعليم الخاص
.نموذج التعليم المشترك •

.تشمل التقييمات الحافظة اإللكترونية •
برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام •
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%47....................... المحرومين اقتصاديا
%41...................... الطالب ذوي اإلعاقة
%17......................... متعلمين اإلنجليزية
%86.............................. معدل الحضور
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 partnerbps.org/locations لالطالع على قائمة كاملة بالمنظمات الشريكة للمدرسة، يرجى زيار الموقع63

اآلفارقه االمريكان

أصل اسباني

آسيوي

أبيض آخر

التسجيل والحضور

EE = يفوق التوقعات, ME = يلبي التوقعات,  
PME = يلبي التوقعات جزئّيًا, NME = ال يلبي التوقعات

37%

1%

58%

2%
3%

Madison Park Technical Vocational High School
75 Malcolm X Blvd., Roxbury 02120
Kevin McCaskill, Executive Director 

617-635-8970 • bostonpublicschools.org/madisonpark 

 مهمة ماديسون بارك التقنية الثانوية المهنية هي تزويد طالبنا بالبرامج
 التعليمية األكاديمية والتقنية الصارمة. برامجنا تعزز الشخصية الالزمة

 لمواصلة السعي والنجاح في فرص ما بعد الثانوي والوظيفي. نحن نريد من
.جميع طالبنا أن يصبحوا مواطنين منتجين

المميزات الخاصة
.فقط في بوسطن المرسة المهنة والتقنية الثانوية •

.الفصل 74 - البرامج المهنية التقنية المعتمدة 19 •
.البرامج األكاديمية والمهنية القائمة على المعايير •

.ثالث إدارات التركز وظيفيا •
.فرصة لجميع الطالب لكسب االعتمادات الكلية واعتمادات الصناعة •

.صناعة التعاونيات، الظل-- السفن، والعيادات لتطوير المهارات المهنية •
 معتمدة من قبل أنظمة السيارات لتعليم الشباب، جمعية الرعاية الصحية •
 برنامج الطباعة)، المؤسسة السيارات الوطنية لتعليم،) PrintED ،الوطنية

.وقسم ماساتشوستس الصحة العامة
 وهي شراكة بين الطالب والمعلمين والصناعة ، SkillsUSA عضو في •

.تعمل معا لضمان أن ألمريكا لديها قوة عاملة ماهرة
 من الطالب في برنامج مساعد التمريض يحصلون على ترخيص 100٪ •

.Mass. Red Cross مساعد التمريض من قبل الصليب األحمر
.عضو في جمعية الشرف الوطنية •

• OSHA 10-شهادة في جميع البرامج المهنية.
.فرص التسجيل المزدوج مع كليات المنطقة المحلية •

.التنسيب المتقدم لألطفال للصغار والكبار •
.الصف التاسع برنامج االستكشاف الوظيفي •

.JV و البرامج الرياضية ، Varsity بطولة •
.فرص ريادة األعمال •

.صناعة أوراق اعتماد الفرص •
.التعاوني، التدريب، الظل، وتنسيب العيادات •

 ويتطلب القبول في الصفين 11 و 12 إجراء مقابلة لتحديد مدى الموائمة •
.وتوافرها

برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية
 متعدد اللغات، اللغة اإلنجليزية كلغة SLIFE ،متعدد اللغات SEI برنامج  •

ثانية في التعليم العام
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SQF Tier:  4 

%71....................... المحرومين اقتصاديا
%33...................... الطالب ذوي اإلعاقة
%35......................... متعلمين اإلنجليزية
%87.............................. معدل الحضور
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التسجيل والحضور
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Margarita Muñiz Academy
20 Child St., Jamaica Plain 02130
Dania Vázquez, Head of School

617-635-8198 • munizacademy.org

 أكاديمية مارغريتا مونيز هي أول مدرسة ثانوية مزدوجة اللغة في مدارس
 بوسطن العامة! إننا ننفذ منهاًجا إعدادّيًا للجامعة ذا صلة ثقافّيًا وثنائي اللغة

 باتجاهين يزود الطالب بالمهارات الالزمة على مستوى القرن الحادي
  Muniz والعشرين للنجاح في التعليم العالي وما بعد ذلك. توفر أكاديمية

 ثالث منصات حساسة للغة ثنائية: التعلم السريع، الفنون، والتكنولوجيا. إن
 عملنا الجماعي كمجتمع مغروس في القيم المشتركة وهي التنوع، االستيعاب،

 .المجتمع، المواطنة، التقيد بالجوانب العلمية واإلبداع

المميزات الخاصة
مدرسة ثانوية ثنائية اللغة باتجاهين وحيدة في بوسطن •
منهاج متطور، ذو صلة ثقافّيًا في نموذج تعلم تجريبي •

يركز على التحضير لللجامعة والحياة الوظيفية لجميع الطالب •
مسارات جامعية ومهنية مع شراكات وكليات خارج الحرم الجامعي •

قائد مجموعة حوار معترف بها باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية •
للموسيقى  Grammy Wining برنامج •

برامج فنية تشتمل على موسيقى، فنون بصرية، فنون إعالمية، رقص ومسرح •
تهيئة للطالب الجدد تشتمل على رحلة تخييم مجتمعية •

زيارات للجامعات لكل صف •
 تدريب داخلي للطالب الكبار لدى شركاء في قطاع األعمال والقطاع •

االجتماعي
 بحث ،Boston University Upward Bound تسكين الطالب في •
Umass TAG و ،Minds Matter، Bridge to Calculus ،صيفي

.برامج متعلمي اللغة اإلسبانية
ثنائية اللغة – اإلسبانية •
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محاسبة الدولة
  تقدم معتدل نحو األهداف  

SQF Tier:  3 

%69....................... المحرومين اقتصاديا
%14...................... الطالب ذوي اإلعاقة
%52......................... متعلمين اإلنجليزية
%91.............................. معدل الحضور
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1%



   

العرق / االصول➜

.تعرف على كيفية تصنيف المدارس من على الصفحة 14 

MCAS 2019 فنون اللغة االنجليزية الرياضيات علم

EE ME PME NME EE ME PME NME EE ME PME NME
الصف 8 6 30 43 20 6 33 47 15 0 9 60 31

MCAS 2019 فنون اللغة االنجليزية الرياضيات علم
EE ME PME NME EE ME PME NME EE ME PME NME

10 فصلا 5 33 56 5 2 26 61 11 7 48 39 5

فتح االلتحاق للمدرسة الثانويةفتح االلتحاق للمدرسة الثانوية
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اآلفارقه االمريكان

أصل اسباني

آسيوي

أبيض آخر

التسجيل والحضور

EE = يفوق التوقعات, ME = يلبي التوقعات,  
PME = يلبي التوقعات جزئّيًا, NME = ال يلبي التوقعات
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Quincy Upper School (Grades 6–12)
Grades 6-7: 900 Washington St., Boston 02111 • Grades 8-12: 152 Arlington St., Boston 02116

 Richard Chang and Stephen Cirasuolo, Co-Heads of School 
617-635-8940 • jqus.org

 تقدم مدرسة جوشيا كوينسي العليا برنامج البكالوريا الدولية لجميع طالب
 الصفوف 12-6، بما في ذلك الفنون واللغات العالمية كمواضيع أساسية،

 وفرص السفر الدولي، وبعد المدرسة واألنشطة الرياضية. يتخرج الخريجون
.Ivy League schools إلى كليات انتقائية، بما في ذلك مدارس آيفي ليغو

المميزات الخاصة
التحاق بكليات نظام 4 سنوات، %10 التحاق بكليات نظام سنتين 85% •

نسبة التسرب 0% •
مبنى جديد للمدرسة في سبتمبر 223 •

.الفنون المسرحية، والموسيقى •
 التربية البدنية  وفرق رياضية •

.لغة الماندرين وبرامج اللغة اإلسبانية •
.برامج اإلثراء بعد المدرسة •

.المعلمين كقادة •
.الشراكات- المجتمعية •

برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية
 ،متعدد اللغات SEI برنامج •

اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام •
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SQF Tier:  2 

%57....................... المحرومين اقتصاديا
%18...................... الطالب ذوي اإلعاقة
%17......................... متعلمين اإلنجليزية
%92.............................. معدل الحضور
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Snowden International School at Copley
150 Newbury St., Boston 02116

Eugene Roundtree, Head of School
617-635-9989 • snowdeninternational.net

 مدرسة موريل اس سنودن الدولية هي مدرسة عالمية البكالوريا العالمية ثنائية
 الثقافة، متعددة اللغات، مع المنهج الدراسي التحضيري للكلية والتركيز على
 الدراسات العالمية. سنودن لديها متطلبات التخرج إضافية بما في ذلك: أربع
 سنوات من نفس اللغة )اليابانية، الماندرين، اإلسبانية، أو الفرنسية)، خدمة

 مجتمع العمل، ورقة بحثية رفيعة المستوى، ودراسات في العالقات الدولية.
.من أجل اجتياز كل دورة -C يجب على الطالب كسب الحد األدنى من درجة

المميزات الخاصة
.التعلم العالمي من خالل فرص الطالب للسفر والدراسة دوليا •

 يمكن للطالب التسجيل في برنامج دبلوم البكالوريا الدولية الصعبة في الصف •
 11 و 12. يتم منح الطالب الذين يمرون بجميع أعمال الدورة في هذا

 البكالوريا الدولية باإلضافة إلى دبلومة IB البرنامج الدقيق لمدة سنتين دبلومة
 IB توجد في ست قارات؛ يتم االعتراف بشهادة IB بوسطن. المدارس العالمية

.البكالوريا الدولية من قبل أكثر من 850 كلية وجامعة
.وتركز الدراسات الدولية على جميع الطالب •

.يتطلب 4 سنوات من دراسة اللغة العالمية والتاريخ والعلوم والرياضيات •
.يتطلب ساعات خدمة المجتمع •

 يعزز المسؤولية عن طريق الحرم الجامعي المفتوح )يعقد الدورات في ثالثة •
.)أبنية

.يعزز االستقصاء والتفكير النقدي، والمخاطر، والتفاهم بين الثقافات واالحترام •
 العديد من الفرص إلشراك األسر، بما في ذلك اثنين من اآلباء والمعلمين •

.المؤتمرات كل عام
 Calderwood Writing Center بعد المدرسة الدعم من خالل مركز •

.college tutors ومعلمي الجامعات
 بوسطن ، Boston PIC بوسطن ، Freedom House :شركاء المدرسة •

 ، Harvard Model UN الباحث العلمي، جائزة العلوم الفن، هارفارد
Old South Church ، شركة مسرح هنتنغتون The Huntington 

Theatre Company.
.البكالوريا الدولية IB أول مدرسة بمدارس بوسطن العامة لتخرج دبلومة •

.مركز صحي قائم على المدرسة •
برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام •
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%61....................... المحرومين اقتصاديا
%21...................... الطالب ذوي اإلعاقة
%14......................... متعلمين اإلنجليزية
%88.............................. معدل الحضور
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اآلفارقه االمريكان
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التسجيل والحضور
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PME = يلبي التوقعات جزئّيًا, NME = ال يلبي التوقعات
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TechBoston Academy (6–12)
9 Peacevale Rd., Dorchester 02124 

Nora Vernazza, Head of School
617-635-1615 • techbostonacademy.org
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 وهي تقدم منهج تحضيري للكلية حيث )TBA) تقدم أكاديمية تك بوسطن
 التكنولوجيا هي الجسر الذي يربط الطالب لتجربتهم التعليمية. يتم منح جميع

 الطالب الوصول إلى التكنولوجيا في فصولهم. يستفيد الطالب من فصول
 الشرف، وفصول التنسيب المتقدمة، وفرص التسجيل المزدوج في الكليات

 المحلية. نحن نقدم برنامج اليوم الممتد الذي يسمح لجميع الطالب الوصول إلى
.الدعم األكاديمي وأنشطة المناهج اإلضافية

المميزات الخاصة
 المدرسة التجريبية 12-6 مع 1،000 طالب، وتقديم منهج التحضير الجامعي •

.مع التركيز على التكنولوجيا والتخصصات، والتعلم القائم على المشروع
 الفائز في العديد من الجوائز والتقدير، بما في ذلك نموذج المدرسة الثانوية •

.Gates والجوائز المبتكرة المدرسة الثانوية من مؤسسة غيتس
.التعلم الشخصي والدروس الخصوصية مع المعلمين •

.فرص اإلثراء الصيفي •
.)الكتلة والتضمين) )SEI) برنامج مأوى غمر االنجليزية •

.برنامج اإلدماج للطالب ذوي اإلعاقة •
.مركز الكلية في الموقع •

.أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة كروميبوك في كل فصل دراسي •
 Adobe دورات التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الفن الرقمي، تطبيقات •

.التصميم الجرافيكس، برمجة الكمبيوتر، والروبوتات
:برامج ما بعد المدرسة في المبنى •

يوم ممتد لجميع الطالب الذين يقدمون الدعم األكاديمي المختلفة •
 برنامج رياضي كامل وأنشطة ما بعد المدرسة لجميع الصفوف بدءا من كرة •

 القدم المتوسطة والثانوية لكرة القدم لنادي الِحَرف والموسيقى مع طالب كلية
Berklee College بيركلي

برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية
 للغة الهايتية، اللغة اإلنجليزية  SLIFE للغة الهايتية، برنامج SEI برنامج •

 كلغة ثانية في التعليم العام
برامج تربية خاصة •

برنامج دمج للطالب من ذوي اإلعاقات •
0%

16%

67%

9%

87%

%67....................... المحرومين اقتصاديا
%20...................... الطالب ذوي اإلعاقة
%28......................... متعلمين اإلنجليزية
%91.............................. معدل الحضور

محاسبة الدولة
بحاجة إلى دعم مركز/ مستهدف
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العرق / االصول
اآلفارقه االمريكان

أصل اسباني

آسيوي

أبيض آخر

التسجيل والحضور

44%

4%

48%

1%
2%

Boston Adult Technical Academy
20 Church St., Boston 02116

Benjamin Helfat, Head of School
617-635-1542 • bostonpublicschools.org/BATA

 أكاديمية بوسطن للكبار الكبار  هي مدرسة ثانوية بديلة للشباب الناضج،
 والدافع، والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 22-19. نحن مجتمع يقدر

 التنوع، والتمكين الذاتي، والمساءلة، والمرونة تزويد الطالب مع فرص ما بعد
 الثانوي ذات مغزى. عندما يغادرنا طالبنا، نتوقع أنهم قد تعلموا الثقة، إجادة

 اللغة، ومهارات ما بعد الثانوية حتى يتمكنوا من أن يكونوا قادة واثقين في
.مجتمعهم وتحقيق أهدافهم

المميزات الخاصة
 مدرسة ثانوية بديلة للطالب األكبر سنا، الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 22 •

.عاما
.يمنح شهادة دبلومة بوسطن الثانوية العامة •

 البرنامج األكاديمي في فنون اللغة اإلنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والعلوم •
.اإلنسانية

.أجهزة الكمبيوتر في الفصول الدراسية •
.برامج استرداد الوحدات •

.خيار التسجيل المزدوج في كلية المجتمع •
.برنامج االستكشاف الوظيفي •

.المدربين المتخرجين •
.كلية وتطبيق مساعدة ما بعد الثانوية •

.متعدد اللغات، الطالب المتنوعة عرقيا •
.التحضير الجامعي والمهني ما بعد الثانوي •

متعدد اللغات، اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام SEI برنامج •
.عملية القبول الخاصة

.يجب على الطالب 19 سنة االتصال بالمدرسة لتحديد مقابلة •
 يتم تعيين الطالب  211/2-20 سنة تلقائيا مرة واحدة مسجلة مع المدارس •

.العامة بوسطن
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محاسبة الدولة
بيانات غير كافية

SQF Tier:  بيانات غير كافية 
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%67.............................. معدل الحضور
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42%

4%
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Boston Arts Academy
11 Charles St., Dorchester 02122

Anne Clark, Head of School
617-635-6470 • bostonartsacademy.org
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 أكاديمية بوسطن للفنون هي المدرسة الثانوية العامة الوحيدة في بوسطن للفنون
 المرئية والفنون المسرحية. مهمتنا هي إعداد مجتمع متنوع من الطموحين

 الفنانين والعلماء للمواطنين أن تكون ناجحة في كليتهم أو المهن المهنية،
 وأن تشارك أعضاء مجتمعاتهم. نحن نريد طالًبا يكونوا التي هي عاطفية

 عن الفنون واألعمال ويتعلموا معا كمجتمع، ويعكس التنوع الخاص بمدينة
 بوسطن. تم تصميم عملية القبول إلعطاء جميع الطالب الفرصة إلثبات قدرتها

.وإمكاناتها، وااللتزام

المميزات الخاصة
 بيركلي :ProArts مشروع تعاوني من مدارس بوسطن العامة والتحالف •
Berklee ، كلية الهندسة المعمارية Boston Architectural College 

 و ، Boston Conservatory ، Emerson ، MassArt معهد ،
SMFA.

 تدريب رفيع المستوى للطالب في الرقص، وتكنولوجيا األزياء، والموسيقى، •
.والمسرح، أو الفنون البصرية في سياق المنهج التحضيري للكلية

 االهتمام الفردي لكل طالب من قبل موظفينا ذوي الخبرة الحائزين على •
.الجوائز

. SAT و PSAT دورات اإلعداد لالختبارات •
.النجاح بعد التخرج: سنويا، و متوسط ٪94 من الخريجين قد تم قبولهم بالكلية •

 مدرسة بوسطن العامة األولى سميت مدرسة الثانوية اإلدراج، تقدم خدمات •
.شاملة للطالب ذوي االحتياجات التعليمية المحددة من جميع األنواع

.التسجيل المزدوج متاح في الكليات الشريكة •
.المنح الدراسية الصيفية في الفنون المتاحة •

 STEAM مختبر ستيم •
 وغيرها من المؤسسات التي توفر الموارد والفرص ProArts شركاء مع •

.لطالبنا
برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام •
.عملية القبول الخاصة

 يتم تشجيع جميع الطالب المهتمين، على جميع مستويات الخبرة - من المبتدئين •
/bostonartsacademy.org :إلى الخبراء لتقديم على الموقع االلكتروني

admissions/admissions-overview-and-process. عملية 
 القبول الخاصة، بما في ذلك عنصر االختبار أو العرض. استمارة التقديم

/bostonartsacademy.org/admissions :متاحة على االنترنت
application.

محاسبة الدولة
  تقدم معتدل نحو األهداف  

SQF Tier:  3 
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Boston Community Leadership Academy
Hyde Park Education Complex • 655 Metropolitan Ave., Hyde Park 02136

William Thomas, Head of School
617-635-8937 • bclaboston.net 

 برنامج تحضيري جامعي قوي مع قبول الكلية كمتطلب التخرج. BCLA تقدم
 وتركز مدرستنا التجريبية على تطوير قادة العلماء في المستقبل من خالل
 التعلم خدمة المجتمع وااللتزام بالتوقعات األكاديمية واالجتماعية والمدنية

 الصارمة. نلتقي بكل طالب/طالبة على مستواه وإعدادهم ليكونوا ناجحين في
 واللغات العالمية، والفنون. إن لدى ، AP الكلية. وتشمل الدورات فصول

.أصوات الطلبة قيمة وتفيد ممارساتنا وسياساتنا المدرسية

المميزات الخاصة
.مدرسة نموذجية مع المنهج التحضيري الكلية وموضوع القيادة المجتمعية •

 المتطلبات األكاديمية لجميع الطالب: المعارض، وعروض المحفظة، وتعليم •
.Senior Capstone خدمة المجتمع منظم من خالل مشروع

 ومساق آخر New Mission High School برنامج رياضي مع مدرسة •
إلى الكلية

 في تكوين اللغة اإلنجليزية، األدب، اللغة االسبانية، حساب AP دورات •
.التفاضل والتكامل، واإلحصاء

.التعليم الشخصي بما في ذلك البرنامج االستشاري وفريق دعم التعلم •
ا •  يقدم المعلمون 80 دقيقة من الدروس الخصوصية األسبوعية ووقًتا إضافّيً

.لمساعدة الطالب
.الهدف برنامج تعليم عالي مع شركاء بوسطن في التعليم •

.Home for Little Wanderers الصحة: شراكة مع بوسطن الطبية •
.معرض البيت المفتوح، مؤتمرات المعلم، واجتماعات الدعم •

.إلزامية قبول الكلية للتخرجين •
.برامج ما بعد المدرسة للصف التاسع •

.تقييمات أصيلة من خالل المحافظ والمعارض •
.دروس االستشارية •

.الرياضة والنوادي والحكومة الطالبية، والجمعية الوطنية الشرف •
برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

متعدد اللغات، اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام SEI برنامج •
.عملية القبول الخاصة

.استدعاء المدرسة لجدولة جولة وتحديد مقابلة •
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Boston Day and Evening Academy
20 Kearsarge Ave., Roxbury 02119

Alison Hramiec, Head of School 
617-635-6789  • bacademy.org

Boston Day and Evening Academy هي للطالاب الذين هم فوق 
 سن المدرسة الثانوية، الذي كان لديه مشكلة مع قضايا الحضور، وقد اعيد في
 الصف الثامن، الذين يشعرون أنهم لم يحصلوا على االهتمام في الصف الذي
 يحتاجونه إلى النجاح، أو الذي انخفض ولكن يريد العودة إلى المدرسة لكسب

.الدبلوم

المميزات الخاصة
 على أساس الكفاءة: يمكن للطالب التخرج في واحدة من أربعة مراسم عقد كل •

.عام
 مدرسة هوراس مان المستقلة التي تخدم 380 طالب “خارج المسار” في ثالثة •

برامج: اليوم، المساء، أو التعلم عن بعد
 االهتمام الشخصي لجميع الطالب، مع برنامج الدعم واإلثراء األكاديمي، نسب •

.الطالب والمعلمين صغيرة، بدوام كامل خدمات دعم الطالب، وتقديم المشورة
.جو نابض بالحياة للطالب الذين لم يشهدوا نجاحا في المدارس األخرى •

 موظفي مختبر التعلم بدوام كامل لمساعدة الطالب اللحاق بالعمل الغير متذكر •
.أو تسريع التعلم خارج الفصول الدراسية

 دورات الكلية والمهنية )برنامج التدريب واإلثراء) معرضة على مدار •
.األسبوع

 دعم االتصاالت المنزلية والمدرسة قوية من خالل فريق المشورة والدعم •
.الطالبي

 التركيز على الوكالة الطالبية، بما في ذلك تحمل المسؤولية عن تعليمهم والنمو •
.الشخصي

 مركز تخطيط الدراسات العليا الذي ينطوي على الطالب في التسجيل في •
.التخطيط للحياة بعد المدرسة الثانوية

 شراكات قوية مع منظمات الفنون والمجتمع التي تساعد على دعم تعلم الطالب •
.وعادات النجاح

.تركز المدرسة بأكملها على عالقات قوية واالستماع إلى “صوت” الطالب •
 داعمة، حساسة للصدمات، االحترام، الترحيب، غير الحكم، بهيجة الثقافة •

والمناخ
التفاف حول خدمات دعم الطالب •

متخصصة في العمل مع الطالب الفائض •
.يحافظ الطالب على حديقتين حضريتين عضويتين •

برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية
اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام •

.عملية القبول الخاصة مع القبول على مدار السنة
 تبدأ عملية التقديم بعمل الطلب. اتصل بالرقم 6789-635  -617 التحويلة. •

.102 لمزيد من التفاصيل
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Boston Green Academy (6-12)
20 Warren St., Brighton 02135

Matthew Holzer, Head of School
617-635-9860 • bostongreenacademy.org

  أكاديمية بوسطن غرين التي تأسست  في عام 2011، هي واحدة من أكثر
 مدارس بوسطن العامة تحسًنا وفي مختلف أنحاء ماساتشوستس. وأكاديمية
 مستأجرة في المنطقة،وهي Horace Mann بوسطن غرين هي مدرسة
 تخدم الصفوف 12-6. نحن ملتزمون بتزويد بمناهج دراسية منطلبة وذات
 صلة، وبخبرات قيادية، وتعرض للحياة الجامعية والوظيفية. نهيئهم للتطرق

 للقضايا البيئية واالجتماعية واالقتصادية من خالل خبرات تعلم عملية
  .وتتمحور حول الطالب. نرحب بالطالب من مختلف القدرات

المميزات الخاصة
.هوراس مان هي مدرسة تشارتر •

.األخضر” هو سمة ورمز محبوك خالل جميع الدورات“ •
.AP دورات العلوم بما في ذلك الفيزياء وعلم األحياء والكيمياء والعلوم البيئية •

.دورات العلوم اإلنسانية التي تجمع بين محو األمية والدراسات االجتماعية •
 المتاحة وأيضا االلتحاق المزدوج مع الكليات AP ما ال يقل عن أربعة دورات •

.المحلية
 العلوم البيئية المهنية وبرنامج التعليم الفني بدءا من الصف 9 التاسع مما يؤدى •

.إلى شهادات التوظيف
 وحكومة ، SAT الفنون، والرياضة، وريادة األعمال، والنوادي، وإعداد سات •

.الطالب، والتدريب الداخلي، والدروس الخصوصية بعد المدرسة
.المناهج الدراسية اإلعدادية الكلية والمهنية •

.خدمات استشارية ودعم طالب قوية •
.دعم كبير للطالب ذوي اإلعاقة •

.استخدام المحافظ والمشاريع والمعارض •
.أسبوع المشروع ودورات الدعم واإلثراء •

.مدرسة كاملة 12-6 حيث يتوقع الطالب واألسر تجربة أقل في التحوالت •
برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام •
عملية القبول الخاصة

 كما هو في مدرسة هوراس مان الميثاق في المنطقة التعليمية، تطلب بوسطن •
 غرين أكاديمية لعقد اليانصيب للقبول الذي هو منفصل عن عملية القبول

 .العادية لمدارس بوسطن العامة
/bostongreenacademy.org للتقديم ، عبي االستمارة في الموقع •

apply.  أخر معاد لتقديم الطلبات هو يوم  2/27/2018 بحلول الساعة 
.4:00 بعد الظهر

 التسجيل عن طريق القرعة. جميع الطالب الذين يعيشون في بوسطن مؤهلون •
bostongreenacademy.org/apply للتقدم. يرجى ملء الطلب في
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MCAS 2019 فنون اللغة االنجليزية الرياضيات علم

EE ME PME NME EE ME PME NME EE ME PME NME
الصف 8 3 26 45 26 1 12 55 32 0 11 46 43

MCAS 2019 فنون اللغة االنجليزية الرياضيات علم
EE ME PME NME EE ME PME NME EE ME PME NME

10 فصلا 0 36 47 17 0 32 51 18 4 42 37 16

محاسبة الدولة
بحاجة إلى دعم مركز/ مستهدف

SQF Tier:  2 

%61....................... المحرومين اقتصاديا
%31...................... الطالب ذوي اإلعاقة
%16......................... متعلمين اإلنجليزية
%90.............................. معدل الحضور

76%

8%

70%

0%



   

العرق / االصول➜

.تعرف على كيفية تصنيف المدارس من على الصفحة 14 

قبول خاص للمدرسة الثانويةقبول خاص للمدرسة الثانوية

 partnerbps.org/locations لالطالع على قائمة كاملة بالمنظمات الشريكة للمدرسة، يرجى زيار الموقع73

اآلفارقه االمريكان

أصل اسباني

آسيوي

أبيض آخر

التسجيل والحضور

EE = يفوق التوقعات, ME = يلبي التوقعات,  
PME = يلبي التوقعات جزئّيًا, NME = ال يلبي التوقعات

21%

21%

26%

29%

4%

Boston Latin Academy (7-12)
205 Townsend St., Dorchester 02121

Dr. Gerald Howland, Interim Head of School
617-635-9957 • latinacademy.org  

 أكاديمية بوسطن الالتينية لديها تاريخ مائة وخمس وثالثين عاما من التفوق
 األكاديمي مع نسبة متميزة من وضع الكلية.  نحن نفخر بهيئة طالبية تمثل

 سكان بوسطن الغنية متعددة الثقافات ومتعددة األعراق وإداريين هيئة التدريس
 المتفوقين الذين يتحدون ويشجعون الطالب. وقد تم تطوير المناهج الدراسية

 لضمان أن جميع الطالب على استعداد جيد للنجاح في الكلية وفي الحياة.
 ونحن نسعى لتحدي طالبنا بالمناهج القوية بينما نقدم لهم المهارات لتحقيق

.النجاح

المميزات الخاصة
.معايير عالية من الصرامة األكاديمية في بيئة الرعاية •

.مدرسة الشريط األزرق الوطني للتميز •
.سميت مدرسة ثانوية أمريكية بارزة من قبل الواليات المتحدة •

.سجل متميز من وضع الكلية •
.مرتبة الشرف والدورات المتقدمة في جميع المواد الدراسية •

.أعضاء هيئة التدريس المتفانين الذين يتحدون ويشجعون الطالب •
.برنامج تعليم األقران المثالي •

.IBM الشراكة مع •
.الموسيقى والفنون، وبرامج الفنون المسرحية •

.فصول في الهواء الطلق المنزل األخضر •
.الفرق الرياضية التنافسية والنوادي •

.تنوع الجسم الطالبي •
.برنامج تعليم األقران الدروس الخصوصية •

.منظمات اآلباء النشطين •
.جمعية الخريجين داعمة •

برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية
اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام •

عملية القبول الخاصة
 تعتمد معايير القبول في المدارس في العام الدراسي 2022-2021 على •

 والرياضيات في )ELA) درجة الطالب في مادتي آداب اللغة اإلنجليزية
 فصل الخريف وفصل الشتاء في العام الدراسي 2019 أو أداء الطالب في

 لمادتي آداب اللغة )MCAS) اختبار نظام التقييم الشامل بوالية ماساتشوستس
.والرياضيات في عام ELA( 2019) اإلنجليزية

.اختبارات المدرسة: القبول في الصفوف السابع 7 والتاسع 9 •
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MCAS 2019 فنون اللغة االنجليزية الرياضيات علم

EE ME PME NME EE ME PME NME EE ME PME NME
الصف 8 11 58 30 1 4 69 27 0 3 40 53 3

MCAS 2019 فنون اللغة االنجليزية الرياضيات علم
EE ME PME NME EE ME PME NME EE ME PME NME

10 فصلا 18 69 13 0 17 76 7 0 51 45 4 0

محاسبة الدولة
 تحقق األهداف أو تتجاوزها  

SQF Tier:  1 

%33....................... المحرومين اقتصاديا
%4........................ الطالب ذوي اإلعاقة
%0.1........................ متعلمين اإلنجليزية
%95.............................. معدل الحضور

64%

90%

1%1%

97%
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العرق / االصول
اآلفارقه االمريكان

أصل اسباني

آسيوي

أبيض آخر

التسجيل والحضور

8%

29%

13%

47%

5%

Boston Latin School (7-12)
78 Ave. Louis Pasteur, Fenway 02115

Rachel Skerritt, Head of School
617-635-8895 • bls.org

 مدرسة بوسطن الالتينية، قد تأسست في 1635، هي أقدم مدرسة في الواليات
 المتحدة. المدرسة الالتينية تخدم مجموعة متنوعة من السكان اقتصاديا وثقافيا

 من الطالب. تسعى مدرسة بوسطن الالتينية إلرضاء طالبها في التعليم
 الكالسيكي المعاصر استعدادا للدراسات الجامعية الناجحة والمواطنة المسؤولة

.والمشاركة، ومكافئة الحياة

المميزات الخاصة
ا • تخدم ما يزيد عن 2480 طالًبا متنوعين ثقافّيًا واقتصادّيً

تققدم 31 لعبة رياضية، 62 فريًقا •
 منهاج دراسي شرف يشكل تحدٍّ ويضم 28 مساًقا دراسّيًا متقدًما مختلًفا إلى •

جانب المساقات العادية المقدمة
من بيين المدارس األعلى في نسبة اإلبقاء على الطالب في البالد •

 المعترف بها وطنيا: تم تصنيفها من قبل الواليات المتحدة األخبار والعالم: •
 رقم1# في والية ماساتشوستس؛ ورقم 33#   في الواليات المتحدة --- لسنة

2017
 برمجة الفنون االستثنائية والنشطة في المدرسة وخارجها: يشارك أكثر من •

 نصف هيئة الطالب في الموسيقى الكورال والعزف الموسيقي أو الفنون
.البصرية واسعة النطاق

.قبول الكلية: نسبة 99٪ •
.نشاط المنهجي شامل، والرياضية، وخدمة المجتمع والفرص الفنية •

مجموعات تعلم صغيرة في الصفين 7 و 8 •
 أنشطة فعالة منعددة بما فيها: متحف للفنون الجميلة، جامعة بوسطن، مستشفى •

Handel and Haydn أطفالجمعية
 State Streetو ،Stewart Gardner، the Boston Pops متحف •

Bank
برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام •
عملية القبول الخاصة

 تعتمد معايير القبول في المدارس في العام الدراسي 2022-2021 على •
 والرياضيات في )ELA) درجة الطالب في مادتي آداب اللغة اإلنجليزية

 فصل الخريف وفصل الشتاء في العام الدراسي 2019 أو أداء الطالب في
 لمادتي آداب اللغة )MCAS) اختبار نظام التقييم الشامل بوالية ماساتشوستس

.والرياضيات في عام ELA( 2019) اإلنجليزية

قبول خاص للمدرسة الثانوية
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MCAS 2019 English Language Arts Math Science

EE ME PME NME EE ME PME NME EE ME PME NME
Grade 8 21 64 15 0 24 67 9 0 13 67 20 0

MCAS 2019 English Language Arts Math Science

EE ME PME NME EE ME PME NME EE ME PME NME
Grade 10 % 35 62 3 0 48 51 1 0 68 31 1 0

محاسبة الدولة
 تحقق األهداف أو تتجاوزها  

SQF Tier:  1 

%17....................... المحرومين اقتصاديا
%2........................ الطالب ذوي اإلعاقة
%0.4........................ متعلمين اإلنجليزية
%96.............................. معدل الحضور
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غير كافية MCAS بيانات

محاسبة الدولة
بيانات غير كافية

SQF Tier:  بيانات غير كافية 

%64....................... المحرومين اقتصاديا
%40...................... الطالب ذوي اإلعاقة
%4........................... متعلمين اإلنجليزية
%67.............................. معدل الحضور

7%

42%

25%
16% 6%

قبول خاص للمدرسة الثانويةقبول خاص للمدرسة الثانوية
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اآلفارقه االمريكان

أصل اسباني

آسيوي

أبيض آخر

التسجيل والحضور

62%

27%

7%

4%

Community Academy
25 Glen Road, Jamaica Plain 02130

Rayna Briceno, Head of School
617-635- 7734 • bostonpublicschools.org/school/community-academy

 أكاديمية المجتمع هي مدرسة ثانوية بديلة صغيرة في جامايكا بالن. نحن نخدم
 الطالب الذين لم يزدهر في اإلعدادات التقليدية. لدينا نسبة 15 طالبا لكل معلم

 بحيث يسمح لجميع الطالب بالدعم الشخصي األكاديمي والدعم االجتماعي.
 الحجم الصغير يخلق شعور قوي من المجتمع ويسمح اآلباء بأن يكونوا نشطين

 في تعليم أطفالهم. التركيز على التفوق األكاديمي، كانعكاس الرتفاع درجات
 والوقت المخصص للدروس الفردية، ومجموعة متنوعة ، MCAS مكاس

 من دورات اإلعداد المقدمة للكلية. نحن ندعم الطالب غير التقليديين من خالل
.تقديم إعادة درجات التعيين، برنامج على االنترنت

المميزات الخاصة
 مدرسة ثانوية بديلة صغيرة تخدم الطالب الذين ال يزدهرون في بيئة الفصول •

.الدراسية التقليدية
.فصول صغيرة جدا - نحن متوسط عدد طالب 15 طالبا أو أقل •

.دعم قبل وبعد المدرسة/ الدروس الخصوصية •
.المستشارين الفرديين لكل طالب •

.المشورة الجامعية •
.MCAS دورات اإلعداد الكلية ومكاس •

.التركيز على التعلم العملي •
.الرحالت الميدانية، والتي تشمل الذهاب إلى الكليات المحلية والمعارض الكلية •

.التفاعالت اإليجابية والداعمة بين البالغين والطالب •
.التدريب العملي على التعلم الفردي •

.الفترة االستشارية اليومية •
.فرص استرداد درجات التعيين •

.خدمات استشارية •
برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام •
عملية القبول الخاصة

 يجب أن يتم تعيين الطالب إما من خالل قسم التعليم البديل أو الحصول علی •
.موافقة خاصة من المدير العام للتقدم بطلب
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قبول خاص للمدرسة الثانوية
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أبيض آخر

التسجيل والحضور
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Fenway High School 
67 Alleghany St., Roxbury 02120
Geoffrey Walker Head of School

617-635-9911 • fenwayhs.org

 تم تصميم المناهج الدراسية لدينا لبناء مهارات الطالب ومعرفتهم من خالل
 معالجة المشاكل والمشاريع الطريقة الناجحة للبالغين - العلماء ورجال األعمال
 واألخصائيين االجتماعيين، الخ - التعامل معها. لضمان أننا نقوم أيضا بإعداد

 الطالب لالختبار موحدة والقبول في الكلية، ونحن محاذاة منهجنا إلى األساسية
.المشتركة والمعايير التي وضعتها مؤسسات الرياضيات والعلوم الوطنية

المميزات الخاصة
.سمعة وطنية والعديد من الجوائز لالبتكار والتميز •

.مجموعة متنوعة، محترمة، من طالب المجتمع الحماسي / وأعضاء هيئة التدريس •
 مجموعة ثابتة من الممارسات التعليمية والهياكل المدرسية على أساس ثالثة مبادئ •

:أساسية
.التحدي الفكري، والعالقات الشخصية، والتعاون مع المنظمات الخارجية  •

.أثبت النجاح األكاديمي دون شروط القبول األكاديمية •
.االستخدام الواسع للمحافظ والمشاريع والمعارض •

.برنامج المشاريع، برنامج التدريب لمدة ستة أسابيع لجميع الكبار •
.معترف بها للنجاح مع الشباب من اللون وطالب الالتيني •

.متنوع، محترم، طالب المجتمع-- الحماسي وأعضاء هيئة التدريس •
 إرشادات مجموعة الطالب: يشكل الطالب روابط قوية مع الموظفين وزمالء •

.الدراسة على مدى أربع سنوات معا
• SEI للناطقين باللغة اإلسبانية.

 معترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم األمريكية كمدرسة الشريط األزرق •
Blue Ribbon School.

 Emmanuel College ، Wentworth مدرسة االلتحاق المزدوج مع كلية •
Institute ،و Fisher College.

.واحدة من ستة المدارس االبتدائية بوسطن التجريبية األولى •
.Division IV state champions فرق فريق كرة السلة للبنات •

.قوية االستشارية والدعم الطالبي •
.أسبوع المشروع - دراسة األسبوع خارج الفصول الدراسية •

.برنامج المشاريع وتدريب كبار •
من الخريجين يلتحقون بالجامعة 90٪ •

.برنامج التكنولوجيا تذهب إلى المنزل للعائالت •
برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

 للغة اإلسبانية، اللغة SEI للطالب المتحدثين باللغة اإلسبانية، برنامج SEI برنامج •
اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام

عملية القبول الخاصة
/www.fenwayhs.org يجب على الطالب ملء االستمارة )تحميل من •

admissions( 617-635-9911 أو اتصل بالرقم. 
 .يتطلب االستمارة مقال، خطابات توصية، وبيان المدرسية •

قبول خاص للمدرسة الثانوية
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MCAS 2019 فنون اللغة االنجليزية الرياضيات علم
EE ME PME NME EE ME PME NME EE ME PME NME

10 فصلا 6 46 46 2 0 32 64 4 2 52 46 0

محاسبة الدولة
  تقدم معتدل نحو األهداف  

SQF Tier:  3 

%54....................... المحرومين اقتصاديا
%19...................... الطالب ذوي اإلعاقة
%26......................... متعلمين اإلنجليزية
%93.............................. معدل الحضور

92%

76%

46%

4% 3%
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.تعرف على كيفية تصنيف المدارس من على الصفحة 14 

غير كافية MCAS بيانات

محاسبة الدولة
بيانات غير كافية

SQF Tier:  بيانات غير كافية 

%64....................... المحرومين اقتصاديا
%17...................... الطالب ذوي اإلعاقة
%19......................... متعلمين اإلنجليزية
%45.............................. معدل الحضور

8%
25%

36%
42%

3%

قبول خاص للمدرسة الثانويةقبول خاص للمدرسة الثانوية

 partnerbps.org/locations لالطالع على قائمة كاملة بالمنظمات الشريكة للمدرسة، يرجى زيار الموقع77

اآلفارقه االمريكان

أصل اسباني

آسيوي

أبيض آخر

التسجيل والحضور

37%

1%

52%

2%
7%

 Greater Egleston High School(Grades 10-12األعمار 17 - 22 ،)
80 School St., Roxbury 02119

Kevin Brill, Head of School
617-635-6429 • egleston@bostonpublicschools.org

 لديها أكاديمية الباحث العلمي للصفين )GEHS) مدرسة إجلستون الثانوية
 للكبار، وأكاديمية المتعلمين على )CPA) 10 و 11، أكاديمية كلية اإلعداد

 االنترنت للطالب األكبر سناً الذين يحتاجون إلى العمل لدعم أسرهم والطالب
 الذين هم اآلباء و / أو الطالب الذين لديهم ظروف ذات حاالت طبيا. وتشمل

 برنامج غمر جامعي مدته 10 أسابيع. مهمتنا هي CPA أكاديمية كلية اإلعداد
 إلدخال الطالب إلى المهن المحتملة من خالل استكشاف والبحث عن وظائف،

 واختيار موقع التدريب الوظيفي، وتطوير المهارات ضمن مجال حياتهم
.المهنية من الفائدة

المميزات الخاصة
 التركيز على الدروس التي تركز على الطالب، والقيادة، والمهارات الحياتية، •

.والتعلم التعاوني
 استخدام مجموعة متنوعة من التقييمات بما في ذلك المحافظ، ومشاريع •
 التعلم التعاوني الصغيرة، والمعارض، والتعيينات الصف الفردية، و مكاس

MCAS.
 المناسبات الموجهة نحو األسرة: التوجهات، التعرف على الطالب والوالد/ •

 الوصي، الشركاء الناجحين
.حفل توزيع الجوائز، مشاركة مجلس اإلدارة •

.نسبة عالية من قبول الكلية )٪100-90) سنويا •
.التدريب المهني والتلمذة الصناعية في جميع أنحاء بوسطن •

.مشاريع البحوث المدرسية، التحديات األكاديمية، وبرامج ما بعد المدرسة •
 المعايير األساسية المشتركة)، مدارس بوسطن) DESE تعليمات تتماشى مع •

 التي تعزز التعلم من خالل التفكير النقدي، GEHS معايير ، BPS العامة
.والبحوث، والقدرة على التعبير عن األفكار

.والحرم الجامعي GEHS دورات على مستوى الكلية في •
.تقديم المشورة الجامعية والوصول إلى تطبيق الكلية وموارد التسجيل •

.فترة تدريبات الخدمة المجتمعية •
.مجلس اإلدارة تشارك بنشاط في المدرسة •

.البحوث والتحديات األكاديمية والنوادي •
.االستعداد للكلية أولوية لجميع الطالب •

برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية
اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام •

عملية القبول الخاصة
 تطبيق للطالب لسن 17 سنة واالكبر. ويستند القبول على عملية المقابلة •

.واالختيار. اتصل بالمدرسة للحصول على المعلومات
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قبول خاص للمدرسة الثانوية
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محاسبة الدولة
تقدم جوهري نحو األهداف

SQF Tier:  1 

%55....................... المحرومين اقتصاديا
%17...................... الطالب ذوي اإلعاقة
%17......................... متعلمين اإلنجليزية
%92.............................. معدل الحضور

99%

73%

53%

1%0%

قبول خاص للمدرسة الثانوية
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EE = يفوق التوقعات, ME = يلبي التوقعات,  
PME = يلبي التوقعات جزئّيًا, NME = ال يلبي التوقعات

العرق / االصول
اآلفارقه االمريكان

أصل اسباني

آسيوي

أبيض آخر

التسجيل والحضور

41%

1%

51%

4%
3%

Edward M. Kennedy Academy for Health Careers
Dr. Caren Walker Gregory, Head of School

Grades 9-10: 10 Fenwood Rd., Boston 02115
Grades 11-12: 110 The Fenway, Boston 02115 

617-373-8576 • kennedyacademy.org

 أكاديمية كينيدي للمهن الصحية هي مدرسة ثانوية اإلعدادية المدرسة الثانوية
 لطالب بوسطن مستكشفين الوظائف في المهن الصحية والمهن ذات الصلة.

 وتوفر األكاديمية بيئة تعليمية داعمة تعزز االحترام وتحتوي التنوع. سيحصل
 الطالب على المهارات الحياتية الالزمة ليصبحوا أعضاء منتجين وإيجابيين

.في المجتمع

المميزات الخاصة
.أعيدت تسمية المدرسة لتكريم السيناتور الراحل إدوارد كينيدي •

 مدرسة ثانوية آمنة مع منهج التحضير كلية قوية تركز على الصحة •
.والرياضيات واإلنجليزية، لغة العالم، والعلوم، والتاريخ، ودورات التكنولوجيا

 Northeastern تجربة الطالب الحرم الجامعي من جامعة نورث إيسترن •
University.

 يمكن للطالب استخدام علوم الجامعة ومختبرات الحاسوب والمكتبات والموارد •
.األخرى

 مكان متنوع ومحترم للتعلم، حيث تلتزم الطالب لنجاحهم الخاص والموظفين •
.الذين يؤمنون بإمكانات كل طالب

 من أعضاء هيئة التدريس بشهادة مزدوجة في مجال المحتوى والتعليم 50٪ •
.الخاص

.من أعضاء هيئة التدريس تلقوا شهادة متعلمين اإلنجليزية 60٪ •
 التدريب، خدمة المجتمع، الخبرات العملية، والبرامج الصيفية في أماكن •

.الرعاية الصحية
 مع حرية ، A Horace Mann Charter Public School مدرسة •

.خاصة لمتابعة مبتكرة، تحديا األكاديمية والبرامج الالمنهجية
• AP ،اإلنجليزية، علم األحياء، حساب التفاضل والتكامل، والتاريخ، واإلحصاء 

.وعلم النفس، والطبقات اإلسبانية
 التوجيه الفردي والدعم للطالب حول القضايا األكاديمية والشخصية •

.واالجتماعية
 مجتمع الشرف الوطني، كرة السلة، المسار، البيسبول / سوفتبول، فريق •

 النقاش، فنون الدفاع عن النفس، كرة القدم العلم، نادي الدراما، مجلس الطالب،
.الكتاب السنوي، حفلة موسيقية، واألحداث االجتماعية، والرحالت الميدانية

.العديد من الموظفين هم حاملي شهادة المجلس الوطني •
برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام •
عملية القبول الخاصة

 يجب على الطالب إكمال استمارة الطلب قبل الموعد النهائي ليتم تضمينها في •
.اليانصيب للتسجيل. لمزيد من المعلومات ونسخة من طلبنا، زيارة موقعنا
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MCAS 2019 فنون اللغة االنجليزية الرياضيات علم
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.تعرف على كيفية تصنيف المدارس من على الصفحة 14 

محاسبة الدولة
تقدم جوهري نحو األهداف

SQF Tier:  1 

%53....................... المحرومين اقتصاديا
%15...................... الطالب ذوي اإلعاقة
%7........................... متعلمين اإلنجليزية
%93.............................. معدل الحضور

36%

87%

1%

95%

0%

قبول خاص للمدرسة الثانويةقبول خاص للمدرسة الثانوية
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اآلفارقه االمريكان

أصل اسباني

آسيوي

أبيض آخر

التسجيل والحضور

EE = يفوق التوقعات, ME = يلبي التوقعات,  
PME = يلبي التوقعات جزئّيًا, NME = ال يلبي التوقعات

56%
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40%

2%
1%

New Mission High School (7 – 12)
Hyde Park Education Complex • 655 Metropolitan Ave., Hyde Park 02136

William Thomas, Head of School
617-635-6437 • newmissionhigh.org

 مدرسة صغيرة تحضيرية للكلية بها 460 طالبا وأعضاء هيئة التدريس
 المتفانين. نحن “مدرسة اختبار بدون اختبار”. لدينا استراتيجية “التنسيب

 المتقدم للجميع” إعداد جميع خريجينا لمدة 4 سنوات للكليات. نحن نقدم 9
 وعروض تقديم الملف، وعملية تحضير الكلية خدمة شخصية ،AP دورات

.مضمونة لتحصل في الكلية التي تختارها

المميزات الخاصة
 مجتمع مدرسي صغير قد قام بالتركيز على تمكين طالبنا بأن يصبحوا متعلمين •

.ذاتيا ومعلمين مدى الحياة
.متوسط حجم الصف: 22 طالبا •

 دورات الوصول إلى الكلية: يثبت الطالب التزامهم بالتعلم، وعادات العقل، •
.والمهارات األساسية من خالل عروض تقديم الملف مرتين في السنة
.االختيارية التي توفر فرص لتطوير مهارات الرياضيات والكتابة •

 تقدم تعليًما شخصّيًا للطالب ذوي اإلعاقة بما في ذلك ولكن ال تقتصر على •
.اإلدراج

 أكاديمية واجبات مدرسية بعد المدرسة، تقدم مساعدة فرد لفرد بمعلممين •
ومدرسين خصوصيين

مستشاري الطالب الفرديين الذين يراقبون بعناية التحديات والتقدم لكل طالب •
 تحسين المعلمين والقيادة من خالل تعاون على مستوى المدرسة في دورات •

التحقيق
،تدريب كبار، خدمة المجتمع، والدفاع عن الكبار مطلوبة للتخرج •

 Benjamin Franklin Institute دورات الكلية المقدمة من خالل معهد •
، MassArt ، RCC ، معهد  Wentworth Institute ، كلية 

Wheelock College ،
.البرمجة الشخصية •

.عروض تقديم الملف مرتين سنويا •
.الوصول إلى الدرجات على االنترنت للعائالت •

.اإلدماج الكامل للطالب ذوي االحتياجات الخاصة •
برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام •
عملية القبول الخاصة

.لمزيد من المعلومات قم باالتصال أو زيارة موقعهم على االنترنت •
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MCAS 2019 فنون اللغة االنجليزية الرياضيات علم
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MCAS 2019 فنون اللغة االنجليزية الرياضيات علم
EE ME PME NME EE ME PME NME EE ME PME NME

10 فصلا 4 65 28 3 15 61 23 1 4 57 38 0
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%45....................... المحرومين اقتصاديا
%4........................ الطالب ذوي اإلعاقة
%2........................... متعلمين اإلنجليزية
%94.............................. معدل الحضور

محاسبة الدولة
 تحقق األهداف أو تتجاوزها  

SQF Tier:  1 

1%

98%

86%

56%

0.3%

قبول خاص للمدرسة الثانوية
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O’Bryant School of Mathematics and Science (7 – 12)
55 Malcolm X Blvd., Roxbury 02120

Tanya Freeman Wisdom, Head of School
617-635-9932 • obryant.us 

 مدرسة أوبراينت هي مدرسة االختبار الوحيدة التي تعكس إجمالي تعداد الطالب من
 مع مسارات الهندسة والعلوم STEM مدارس بوسطن العامة. لدينا التركيز على ستيم

 الصحية فضال عن مجموعة واسعة من دورات العلوم اإلنسانية. وتشمل برامجنا
 تدريب ضابط  البحرية) NJROTC  ،في الموقع الموسيقى، والفنون البصرية

.االحتياطي )، والروبوتات مع مختبر حديث

المميزات الخاصة
.كلية التحضير لالمتحان التحضيري مع التوقعات األكاديمية واالجتماعية العالية •

.مجتمع متنوع وداعم من المتدربين يشاركون في مناهج قوية •
.التركيز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات المتكاملة مع العلوم اإلنسانية •

 للموسيقى،  Roland Hayes School البرامج األكاديمية المتخصصة: مدرسة •
.)NJROTC) الفنون البصرية، و تدريب ضابط البحرية االحتياطي البحرية
.ارتفاع معدل القبول للجامعات والكليات، مع العديد من الفرص الدراسية •

صفوف تنسيب كثير متقدمة •
 Red Sox Scholar مركز اإلرشاد الجامعي والمهني، مركز األسرة، برنامج •

.لأللعاب الرياضية
.الفرق الرياضية التنافسية •

 Harvard هارفارد ، MIT تشمل الشركاء: معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا •
 Brigham and بريغهام ومستشفى المرأة ، Northeastern نورث ايسترن،

Women’s Hospital ، كليات فينواي Colleges of the Fenway ، 
.Microsoft ومايكروسوفت

.تعليمات عالية الجودة •
.تحدي المناهج الدراسية •

.تنوع الجسم الطالبي •
.ارتفاع التوقعات األكاديمية واالجتماعية •

.آمنة، بيئة تعليمية داعمة •
برامج رياضية وموسيقية قوية •

.المسارات االختيارية المتخصصة في العلوم الصحية والهندسة •
.أنشطة اإلثراء واألنشطة الالمنهجية •

برامج متعلمي اللغة اإلنجليزية
اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية في التعليم العام •

عملية القبول الخاصة
 تعتمد معايير القبول في المدارس في العام الدراسي 2022-2021 على درجة الطالب •

 والرياضيات في فصل الخريف وفصل )ELA) في مادتي آداب اللغة اإلنجليزية
 الشتاء في العام الدراسي 2019 أو أداء الطالب في اختبار نظام التقييم الشامل بوالية
 والرياضيات في عام )ELA) لمادتي آداب اللغة اإلنجليزية )MCAS) ماساتشوستس

2019.
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MCAS 2019 فنون اللغة االنجليزية الرياضيات علم

EE ME PME NME EE ME PME NME EE ME PME NME
الصف 8 12 66 21 1 21 67 12 0 2 51 47 1

MCAS 2019 فنون اللغة االنجليزية الرياضيات علم
EE ME PME NME EE ME PME NME EE ME PME NME

10 فصلا 8 71 21 0 13 76 11 0 29 64 7 0
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اآلفارقه االمريكان
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غير كافية MCAS بيانات
سنوات HS 4 عدم كفاية بيانات التخرج

عدم كفاية بيانات النجاح الكلية

محاسبة الدولة
بيانات غير كافية

SQF Tier:  بيانات غير كافية 

مدارس التربية الخاصة
وال يمكن اختيار هذه المدارس من خالل عملية االنتداب العادية
يجب إحالة الطالب من خالل اجتماع فريق تقييم التعليم الخاص
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قبول خاص للمدرسة الثانوية

59%

7%

17%

14%

3%

The Carter School
396 Northampton St., Boston 02118

Mark O’Connor, Principal
617-635-9832  • williamecarterschool.org

 طالبنا الذين يعانون من التأخر المعرفي الشديد / العميق، والمعوقات المادية،
 والظروف الطبية المعقدة، والتي تتطلب الرعاية الشخصية الكاملة. في

 مدرستنا، نحن ننفذ نموذج متعدد التخصصات حيث المعلمين / المعالجين
 يعملون على أهداف التعلم معا. مجتمع مدرستنا هو ممثل للعديد من األجناس
 والثقافات. لدينا الفصول الدراسية في الهواء الطلق حديقة شفاء حسية تضيف

 إلى مساحة التعلم، وتوفير الوصول إلى األنشطة الخضراء والحركة البدنية في
.الهواء الطلق لطالبنا

المميزات الخاصة
 برنامج التعليم الخاص المكثف الفردي مع نسبة 5 إلى 3 من الطالب إلى •

.الموظفين
.أخصائي اجتماعي ثنائي اللغة واالتصال األسري •

.اثنان ممرضات بدوام كامل •
.نهج فريق متعدد التخصصات •

 العالجات المتوفرة في الموقع: العالج الطبيعي، والعالج المهني، واالتصاالت، •
.والسلوك، والرؤية، والفنون اإلبداعية، والتكيف البدني التكيفي

.Massachusetts Hospital School العالج المائي في مدرسة •
 التعلم في الهواء الطلق واالستجمام في الحديقة الحسية الجميلة، مع مسارات •

.يمكن الوصول إليها بالكراسي المتحركة وميزات المياه
.تجارب المجتمع: سيمفونية، حفلة موسيقية، عطلة نزهة •

.مصاعد سقف بمحركات، معدات عالج طبيعي •
 موقع مركزي خلف جامعة نورث إيسترن في شارع ماس أف. محطة •

 .Northeastern University at the Mass. Ave الخط البرتقالي
Orange Line station.

 Boston College and Northeastern :شركاء المدرسة •
(Nursing, P.T.(, (التمريض(، Boston Architectural College 

 Anderson أندرسون ميلر ، Berklee College of Music كلية ،
Miller Design ، Cannon Design ، Structure Tone and 

Gilbane Construction Company ، Friends of the William 
E. Carter School ، ديفيد بيراردوتشي مهندس المناظر الطبيعية 

David Berarducci Landscape Architect ، ومركز صحي ويتيه 
.Whittier Street Health Center ستريت

%72.4.................... المحرومين اقتصاديا
%100.................... الطالب ذوي اإلعاقة
%27.6...................... متعلمين اإلنجليزية
%77.............................. معدل الحضور
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EE = يفوق التوقعات, ME = يلبي التوقعات,  
PME = يلبي التوقعات جزئّيًا, NME = ال يلبي التوقعات

31%

6%50%

13%

1%

Horace Mann School for the Deaf and Hard of Hearing
40 Armington St., Allston 02134

Maritza Ciliberto, Principal
617-635-8534 (V/TTY( • bostonpublicschools.org/horacemann

 وباعتبارها أقدم مدرسة عمومية للصم في الواليات المتحدة، تبقى مدرسة
 هوراس مان فريدة من نوعها من خالل خدمة الطالب الذين تتراوح أعمارهم
 Horace Mann .بين 3 و 22 سنة في مدرسة شاملة تعالج إصالح التعليم

 مدرسة بريميير في مجال الصم التعليم، وهي نشطة في أحدث االتجاهات
 التعليمية، وتوفر الفرص خالل اليوم الدراسي لمجتمعات التعلم المهني لجميع
 أعضاء هيئة التدريس. يتم تحليل التقييم الفردي لضمان استمرار نمو الطالب

.وإنجازهم، وكذلك إمكانية الوصول إلى المعايير األكاديمية

المميزات الخاصة
 الخدمات الفردية واألكاديمية العيادية واألكاديمية للطالب الصم وضعاف •

.السمع في مرحلة ما قبل المدرسة من خالل المدرسة الثانوية
.خدمات لألطفال الذين يعانون من تقنية زراعة قوقعة األذن •

 Mass General موقع إقامة مستشفى ماس العام الشامل لألطفال •
Hospital.

.العالج السمعي والكالم / اللغة •
 صوت مع دعم عالمة والتعليم عن ، )ASL) لغة اإلشارة األمريكية تعليمات •

.طريق الفم فقط
.فريق االتصال: النفسي واالجتماعي، والعيادي، والخدمات التشخيصية •

 برنامج توعية الوالد / الرضيع للصم وضعاف السمع، بما في ذلك تعليمات •
ASL لآلباء واألمهات.

.اإلنترنت العريض والفيديو الرقمي •
 نظام االتصاالت في حاالت الطوارئ في ثمانية مواقع مركزية في جميع أنحاء •

.PA المدرسة، الفصول الدراسية البصرية السلطة
• JM  جيم مركز سميث الصحي، M.D.   و  N.P. - في الحرم الجامعي 

.جزء من الوقت
 التدريب والموقع العيادي ل 25 طالب للدراسات العليا من جامعة بوسطن، •

 Emerson كلية ، Lesley University كلية بوسطن، جامعة ليسلي
College ، جامعة هارفارد، McDaniel College،في والية ماريالند 
 في والية San Diego State University وجامعة والية سان دييغو

.كاليفورنيا
 Fidelity ، ImageMax DataMax ،العالمية- AIIM :شركاء المدرسة •

، Mass. Housing Mellon Bank CORE ، و IKON.
.الخدمات العيادية واألكاديمية •

.التعليم المنتظم مع الخيارات الرئيسية •

 سنوات السنة الثانوية 4 
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MCAS 2019 English Language Arts Math
EE ME PME NME EE ME PME NME

Grades 3-8 0 6 6 87 0 0 22 78

الثانوية غير كافية MCAS بيانات

محاسبة الدولة
بيانات غير كافية

SQF Tier:  بيانات غير كافية 

%71....................... المحرومين اقتصاديا
%93...................... الطالب ذوي اإلعاقة
%69......................... متعلمين اإلنجليزية
%92.............................. معدل الحضور

13%

63%

0%
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McKinley Elementary
90 Warren Ave., Boston 02116

Christine Stella, Program Director 
617-635-9978

McKinley Middle
50 St. Mary St., Boston 02215

Jennifer Sweeney, Program Director
617-635-9853

McKinley Preparatory High
97 Peterborough St., Boston 02215
Johnathan Scott, Program Director

617-635-9907

McKinley South End Academy
90 Warren Ave., Boston 02116

Christine Stella, Program Director
617-635-9976

47%

2%

40%

8%

4%

McKinley Schools
Cindie Neilson, Head of School

617-635-9976

 مدارس ماكنلي في بوسطن هي أربع مدارس في واحدة، وتقدم التعليم الخاص
.للطالب في رياض األطفال حتى الصف 12

المميزات الخاصة
.التركيز على االحتياجات العاطفية والسلوكية، والتعلم •

.نظام إدارة السلوك منظم للغاية •
.الدعم العيادي المكثف •

.مجموعة كاملة من البرامج األكاديمية •
.)IEP) جميع الطالب المعينين من خالل برنامج فريق التعليم الفردي •

.أربعة مدرسين بوسطن من السنة على الموظفين •
.تدريس المطبخ - مدرسة ماكينلي اإلعدادية الثانوية •

 ، Sole Train ، Vertex ،خدمات األطفال Wediko الشراكات مع •
 ومعهد للفن ، BU جامعة بوسطن، Fab Lab Mel King’s مختبر

 Roxbury وكلية المجتمع ، Huntington Theatre المعاصر، ومسرح
Community College.
.التعلم القائم على الكفاءة •

.شراكة مسار مهني مع مدرسة ماديسون بارك الثانوية •
Madison Park High School الشراكة ألعاب القوى مع مدرسة •

 سنوات السنة الثانوية 4 
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MCAS 2019 فنون اللغة االنجليزية الرياضيات علم

EE ME PME NME EE ME PME NME EE ME PME NME
0 %8-3 فوفصلا 3 24 73 0 1 32 67 0 3 31 66

MCAS 2019 فنون اللغة االنجليزية الرياضيات علم
EE ME PME NME EE ME PME NME EE ME PME NME

10 فصلا 0 4 19 77 0 5 32 64 0 0 63 37

محاسبة الدولة
بحاجة إلى دعم مركز/ مستهدف
SQF Tier:  بيانات غير كافية 

%77....................... المحرومين اقتصاديا
%95...................... الطالب ذوي اإلعاقة
%23......................... متعلمين اإلنجليزية
%74.............................. معدل الحضور

22%

41%

37%

4%

 ال
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بيانات
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الموارد للعائالت والطالب
مدارس بوسطن العامة

www.bostonpublicschools.org
  الرقم األساسي/ كل األقسام 
Main Number/All Departments .........................617-635-9000
Adult Education ..................................617-635-9300 تعليم الكبار 
Attendance ............................................617-635-8035 الحضور 
Boston School Committee .......617-635-9014 لجنة مدرسة بوسطن 
 Boston Student Advisory المركز االستشاري للطالب في بوسطن 
Council (BSAC( ................................................617-635-9660
Communications  ................................617-635-9265 االتصاالت 
Counseling Services .....................617-635-8030 خدمات المشورة 
Educational Options ....................617-635-8035الخيارات التعليمية 
 Engagement)المشاركة )المكتب المركزي  
  (central office(...........................................617-635-9660
Field office .............................617-635-7750 المكتب الميداني  
English Learners ........................617-635-9435 متعلمي اإلنجليزية 
  Equity)العدالة)قضايا التمييز و الحقوق المدنية 
 (discrimination and civil rights issues( .......617-635-9650
Food and Nutrition Services .617-635-9144 خدمات الغذاء و التغذية 
Guidance Services ........................617-635-8030 خدمات اإلرشاد 
Health and Wellness .....................617-635-6643 الصحة والعافية 
  مركز خدمات تعليم لالمأوى 
Homeless Education Resource Center ............617-635-8037
........  تقييم الوافدين الجدد ومركز االستشارات  Newcomer Assessment &  
 Counseling Center.....................................617-635-1565
Parent University ..............................617-635-7750 جامعة االباء 
Re-engagement Center ............617-635-2273 مركز إعادة التفاعل 
  )خدمات السالمة)الشرطة المدرسية 
 Safety Services (School Police( ................617-635-8000
 ,School Hot Line (August )خط المدرسة الساخن)آغسطس،سبتمبر ويناير 
September, and January( .................................617-635-9046
Special Education ...........................617-635-8599 التعليم الخاص 
  المجلس االستشاري لرعاية اآلباء ذوي االحتياجات الخاصة 
 Special Education Parent Advisory Council  
(www.BostonSpedPac.org(...............................617-297-7335
Student Records ...........................617-635-9037 سجالت الطالب 
Superintendent’s Office .................617-635-9050 مكتب المشرف 
  Title I Training Center العنوان األول مركز التدريب للعائالت 
 (workshops for families( ............................617-635-7750
......................................... Transportation النقل    617-635-9520
مراكز الترحيب
 Dorchester .................................................617-635-8015
 East Boston ...............................................617-635-9597
 Roslindale..................................................617-635-8040
 Roxbury .....................................................617-635-9010

منظمات العمل والخدمات
Action for Boston Community Development (ABCD( 

617-357-6000 / www.bostonabcd.org
 GED, high school diploma, jobs programs, Head Start

جيد، شهادة الثانوية العامة، برامج الوظائف، البداية الرئيسية

American Student Assistance (ASA( College Planning Centers
877-332-4348 / www.asa.org/plan

معلومات مجانية عن التعليم العالي، والمساعدات المالية، والمهن
)مراكز بوسطن للشباب والعائالت )المراكز المجتمعية

Boston Centers for Youth & Families   ..................617-635-4920 /  
www.cityofboston.gov/BCYF 

برامج الشباب، تعليم الكبار، والترفيه، جيد

Boston Navigator www.BOSTONavigator.org
قاعدة بيانات واسعة وقابلة للبحث عن برامج الوقت خارج المدرسة

Boston Partners in Education .............................. 617-451-6145 /  
www.bostonpartners.org

تطوعات المدرسة وتمرين األباء

Boston Public Library ............................................... www.bpl.org
 الكتب، وأشرطة الفيديو، واستخدام أجهزة الكمبيوتر، واألنشطة لجميع األعمار، وتصريح

 المتحف، ومعلومات عن فرع المكتبات

EDCO Youth Alternative .......................................617-262-9562 /  
www.edcoyouthalternative.com

دبلومة المدرسة الثانوي و المدرسة إلى برنامج التوظيف للشباب خارج المدرسة

Federation for Children with Special Needs .........617-482-2915 /  
www.fcsn.org

المرافعة، البيانات والتدريبات

Mayor’s Health Line  ...............................................800–847-0710
معلومات عن التطعيمات وأكثر

Mayor’s Youthline....617-635-2240 / www.bostonyouthzone.com
أنشطة الشباب و المعلومات 

Steppingstone Foundation................617-423-6300 / www.tsf.org
إعداد أكاديمي مجاني لالمتحان والمدارس الخاصة

Mass. Department of Elementary & Secondary Education   
قسم التعليم االبتدائي والثانوي

www.doe.mass.edu  
781-338-3300

www.doe.mass.edu/charter / مدارس الميثاق 781-338-3227
 معلومات عن المدارس العامة مفتوحة لسكان بوسطن التي ليست جزءا من المدارس العامة

بوسطن
MCAS معلومات اآلباء مكاس الخط الساخن- 

866-622-7220
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