Office of the Superintendent
Dr. Brenda Cassellius, Superintendent
superintendent@bostonpublicschools.
www.bostonpublicschools.org

617-635-9050

Bruce C. Bolling Municipal Building
2300 Washington Street, 5th Floor
Roxbury, Massachusetts 02119

 9أكتوبر 2020
مجتمع إدارة مدارس بوسطن العامة التعليمية العزيز،
أكتب إليكم ألوافيكم بمستجدات مهمة تتعلق بـ "مدارس المتفوقين" التابعة إلدارة مدارس بوسطن العامة التعليمية (.)BPS
مدارس المتفوقين الثالثة التابعة لإلدارة التعليمية هي :مدرسة "بوسطن التين أكاديمي" ومدرسة "بوسطن التين سكول" ومدرسة

طالبا في الفصول من  7إلى .12
"جون دي أوبراينت سكول أوف ماثيماتيكس آند ساينس" .تضم جميع هذه المدارس الثالثة
ً
والقبول في هذه المدارس مفتوح أمام جميع الطالب في مدينة بوسطن ،المسجلين في الصف  6والصف  8والصف ( 9مدرسة
حاليا في مدرسة تابعة إلدارة مدارس بوسطن العامة التعليمية.
"جون دي أوبراينت" فقط) ،بما يشمل الطالب غير المسجلين ً

أعلنت اإلدارة التعليمية في  2يوليو  2020عن استخدام تقييم تحديد مستوى الطالب "مقاييس التقدم األكاديمي ( ")MAPالتابع

لجميعة ( ) NWEAبصفته اختبار القبول الجديد في مدارس المتفوقين بمدينة بوسطن .وبسبب التأثير الهائل لجائحة فيروس
كوفيد ،19-أنشأت اإلدارة التعليمية مجموعة عمل معايير القبول في مدارس المتفوقين ،التي تضم قادة المدارس الجدد والقدامى

معا على مدار الشهرين الماضيين
وأولياء األمور وقادة الحقوق المدنية
وطالبا من مدارس المتفوقين .وقد عمل أعضاء المجموعة ً
ً
على إعداد توصيات بشأن السياسة الحالية للقبول في مدارس المتفوقين ،التي تشمل دخول اختبار القبول ودرجات الطالب في

المدرسة ،وتقديمها ليُ .يرجى العلم بأن أي تغيير في سياسة القبول سينطبق على الطالب المتقدمين لدخول مدارس المتفوقين
في سبتمبر .2021
وقد قدمت مجموعة العمل توصياتها إلى لجنة المدارس في اإلدارة التعليمية مساء أمس .وأوصت المجموعة اإلدارة التعليمية
بوقف إجراء اختبار القبول مؤقتًا في العام الدراسي  2022-2021وتطبيق اإلجراءات والمعايير التالية بدالً منه:
بناء على درجاتهم السابقة في مادة آداب اللغة اإلنجليزية أو
سي َّ
● تحديد الطالب الذين ُ
سجلون في قائمة المتقدمين ً
الرياضيات أو نتائج االختبارات السابقة؛ حيث تعكس جميع الدرجات ونتائج االختبارات مستوى الطالب وأدائه خالل

فترة ما قبل جائحة فيروس كوفيد 19-وفترة إغالق المدارس ،وتتطلب تحقق اإلدارة التعليمية (أو المؤسسة المماثلة) من

قياسا على معايير المناهج الدراسية بوالية ماساتشوستس.
أن مستوى الطالب متماشي مع صفه الدراسي ً
بناء على درجاتهم السابقة والرمز البريدي لمنازلهم ،مع احترام اختيار األسر.
● توزيع الدعوات ُ
المرسلة إلى الطالب ً
○ تخصيص  %20من المقاعد في كل مدرسة من مدارس المتفوقين للطالب الحاصلين على أعلى الدرجات
على مستوى المدينة باستخدام درجة المعدل التراكمي (.)GPA

بناء على معيار يجمع بين استخدام درجة المعدل التراكمي
○ توزيع النسبة الباقية من الدعوات والبالغة ً %80
( )GPAوالرمز البريدي لمنازل الطالب.
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بيانا آخر بأحدث المستجدات حول سياسة القبول والجدول الزمني للقبول ،وذلك بعد تصويت
وسوف ترسل اإلدارة التعليمية لألسر ً
لجنة المدارس على هذه التوصيات المقرر إجراؤه في يوم األ ربعاء الموافق  21أكتوبر  .2020إذا كانت لديكم أي أسئلةُ ،يرجى

شكر لكم على إدارة مدارس
التواصل مع خدمات الترحيب عبر البريد اإللكتروني ً .exam@bostonpublicschools.orgا
بوسطن العامة التعليمية وعلى دعمكم ومساعدتكم لنا في توفير تعليم ممتاز لطفلكم ولجميع الطالب.
مع أطيب التحيات،
د .بريندا كاسيليوس
مديرة اإلدارة التعليمية
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