
 (Excellence For All)ومبادرة التميز للجميع  (Advanced Work Class)برنامج فصل أعمال المتفوقين 

 2021-2020للعام الدراسي 
 

هو عبارة عن برنامج تابع إلدارة مدارس بوسطن العامة التعليمية يدون اليوم الدراسي بأكمله، وهو يقدم  (:AWCبرنامج فصل أعمال المتفوقين )

. يحتوي هذا البرنامج على المواد الدراسية نفسها التي يدرسها الطالب 6إلى الصف  4ي أكاديمي متسارع للطالب في الصفوف من الصف منهج دراس

 ، وتحتاج من الطالب أداء أعمال مدرسية وواجبات منزلية أكثر مقارنة بالمنهج الدراسي التقليدي.رفي نظام التعليم العام، ولكن بتعمق أكب
 

في فصل يُجرى (، الذي TerraNovaمن خالل درجات الطالب في اإلصدار الثالث من اختبار ) (AWCتتحدد أهلية القبول في برنامج ) :القبول

، الذين لم يُجروا 5والصف  4كما يُرجى هذا االختبار خالل عطالت أسبوعية منتقاة في فصل الخريف لطالب الصف . 3لكل طالب الصف  الخريف

(، سوف تتضمن قائمة اختيار المدارس الخاصة بك كل من AWC( من قبل. إذا تمت دعوة طفلك إلى المشاركة في برنامج )vaTerraNoاختبار )

(، ال تمثل الدعوة AWCبسبب محدودية عدد المقاعد المتوفرة في برنامج )( والمدارس التي تقدم البرنامج العادي. AWCالمدارس التي تقدم برنامج )

 ( ضمانًا بالحصول على مقعد فيه.AWCبرنامج )إلى المشاركة في 

 
هي فصول يتعلم فيها طالب التعليم العام جنًبا إلى جنب مع الطالب الذين تم اختبارهم وحصلوا على مقاعد في برنامج  (:الهجينفصل أعمال المتفوقين )

(AWC.) 

 
على تجربة تعليمية عالية  6إلى الصف  4في الصفوف من الصف هي مبادرة مخصصة لضمان حصول كل المتعلمين  :(EFAمبادرة التميز للجميع )

( على تعزيز التفكير النقدي لدى الطالب، EFAتركز المدارس التي تقدم مبادرة )أصلية تهيئهم للمرحلة الثانوية والجامعية والحياة المهنية. و الجودة

الترميز وكتابة نصوص  علم الروبوتاتالطالب في هذه المبادرة في حصص  . ويشاركومهارات الكتابة لديهم، وقدرتهم على حل التحديات الواقعية

 كما يقوم الطالب بعمل مشروع تخرج في نهاية العام ويقدموا مشروعاتهم آلبائهم ولزمالئهم ولمعلميهم.)األكواد( واللغة العالمية. 

 
إلى  4( في الصفوف من الصف EFAكل الطالب في مبادرة )ويشارك  .(EFAللجميع )التميز : ال توجد متطلبات أو شروط للقبول في مبادرة القبول

 (.EFAفي جميع المدارس التابعة لإلدارة في فصل البرمجة التابع لمبادرة ) 6الصف 

 
 كيفية التقدم

بوسطن العامة التعليمية  (، فسوف تتلقى نموذج اختيار المدارس من إدارة مدارسAWCإذا كنت طالبًا تلقى مؤخًرا دعوة إلى المشاركة في برنامج )

(BPS) نحن . في شهر يناير أو فبراير. يجوز لكل الطالب اآلخرين تعبئة نموذج اختيار المدارس لدى أحد مراكز الترحيب التابعة لإلدارة التعليمية

على  نشجع كل األسر على تحديد المدارس التي يرغبون في انتقال طفلهم إليها خالل فترة التسجيل المحددة لكل صف، حتى تزداد فرصهم في الحصول

 مقعد بالمدرسة الموجودة في قمة قائمة اختياراتهم.
 .6إلى الصف فترة التسجيل المخصصة للطالب المنتقلين  – 2020يناير  31إلى  2020يناير  6من  ●
 .5أو  4فترة التسجيل المخصصة للطالب المنتقلين إلى الصف  – 2020أبريل  3إلى  2020فبراير  10من  ●

 
 .2021-2020تحتوي الصفحة الخلفية من هذا المنشور على قائمة بالبرامج المتوقع توافرها خالل العام الدراسي 

 برجاء العلم بما يلي:
لالطالع على االختيارات الخاصة بالطالب، يُرجى زيارة الرابط  ختيارات الخاصة بهم.القائمة اكورة في المدارس المذفقط لطالب يختار ا ●

 ، أو زيارة أحد مراكز الترحيب التابعة لإلدارة التعليمية.discoverbps.orgالتالي 
 قعد بكل برنامج.ال يمكن ضمان توفير م ●
 تخضع البرامج للتغيير. ●

 

http://discoverbps.bostonpublicschools.org/


 2021-2020البرامج المتوقع توافرها خالل العام الدراسي 
 

 الصفوف اسم البرنامج اسم الحي اسم المدرسة

Bates Roslindale 5-4 التميز للجميع 

Bradley East Boston  6-5 فصل أعمال المتفوقين 

Condon South Boston 6-4 (الهجينن )فصل أعمال المتفوقي 

Curley Jamaica Plain ( الهجينفصل أعمال المتفوقين) 6-4 التميز للجميعو 

Edison Brighton 6-4 التميز للجميع 

Frederick Pilot Dorchester 6 التميز للجميع 

Gardner Pilot Academy Allston 6-4 التميز للجميع 

Grew Hyde Park 5-4 التميز للجميع 

Guild East Boston 6-4 التميز للجميع 

Harvard Kent Charlestown 6-4 التميز للجميع 

Hennigan Jamaica Plain ( الهجينفصل أعمال المتفوقين) 6-4 

Holmes Dorchester 5-4 التميز للجميع 

Irving Roslindale 6 التميز للجميع 

Jackson Mann Allston ( الهجينفصل أعمال المتفوقين) 6-4 

King K8 Roxbury 6-4 التميز للجميع 

Lee K8 Dorchester ( الهجينفصل أعمال المتفوقين) 6-5 

Mendell Roxbury 5-4 التميز للجميع 

Murphy Dorchester 6-4 فصل أعمال المتفوقين 

Ohrenberger West Roxbury 6-4 فصل أعمال المتفوقين 

Orchard Gardens Pilot School Roxbury 6-4 ميز للجميعالت 

Philbrick Roslindale 5-4 التميز للجميع 

Quincy Elementary Chinatown 5-4 فصل أعمال المتفوقين 

Quincy Upper Chinatown ( الهجينفصل أعمال المتفوقين) 6 

Sumner Roslindale 5-4 التميز للجميع 

Timilty Roxbury ( الهجينفصل أعمال المتفوقين) 6 

 


