
 اكتشف مدارس بوسطن العامة
طبعة المدارس الثانوي 2017

يبدأ التسجيل في 3 يناير 2017

اختيار المدرسة الثانوية
رسالة للطالب وعائالتهم

 إذاً ستذهب للمدرسة الثانوية في
!العام القادم

 تلك السنوات القليلة القادمة هي األجمل واألهم في حياتك.
 فتلك الخيارات التي تقوم بها اآلن ستحدد الكلية التي

 ستدخلها والمسار المهني الذي ستسلكه. اختيار المدرسة
 الثانوي الصحيحة – التي تالئم هدفك واهتماماتك – هي

.قرار مهم
 أنت محظوظ ألنك تعيش في بوسطن حيث المدارس
 الثانوي لدينا – أكثر من 30 مدرسة – تقدم مجموعة

 من الخبرات والتجارب األكاديمية، االجتماعية والثقافية
 التي يصعب أن تتواجد في أي مكان آخر. كل المدارس

 الثانوي الخاصة بنا هي “في أنحاء المدينة” وهو ما يعني
 أن الطالب يمكنهم التقديم في أي مدرسة بغض النظر عن

.مكان سكنهم

 الطالب المتقدم;ين لمدارس
 بوسطن العامة لديهم العديد من

.الخيارات
 تشمل خياراتكم مدارس صغيرة تعتمدعلى موضوع

 الدراسة وتسع أقل من 500 طالب، ومدارس ثانوي أكبر
 تتضمن مجتمعات تعليمية صغيرة، ثالث مدارس تقبل
 الطالب تبعاً لدرجاتهم ونتائج امتحان الدخول للمدرسة
 ومدرستان تقدمان الثانوية العامة الدولية وهي دراسة

.معترف بها عالمياً
 مدرسة ماديسون بارك الثانوية للتعليم الفني تقدم استكشاف
 للمسار الزظيفي وخبرة تعلم في 18 مجال بداية من هندسة

.السيارات والنجارة وحتى فنون الطهي والمساعدات الطبية
 في أكاديمية مونيو يتعلم الطالب باللغتين اإلنجليزية

واألسبانية
 باإلضافة إلى ذلك لدينا برامج خاصة للطالب األكبر سناً،

 الطالب المعرضين للخطر، الطالب ذوي اإلعاقة، متعلمي
 اللغة اإلنجليزية الواصلين حديثاً للبالد، الطالب الراغبين

 في العودة للدبلوما خاصتهم، الطالب الراغبين في الذهاب
 للمدرسة في المساء، الطالب الذين لدبهم أطفال، والطالب

 الراغبين في دراسة مناهج بمستوى الجامعة من خالل
.تنسيب متقدم; واالنتساب المزدوج أثناء دراستهم الثانوية

المزيد عن مدارسنا الثانوية
 المعرفة بالكلية والمسار المهني هي األولوية 

 في كل المدارس الثانوية المجتمعات والوكاالت الخاصة
 بالمدارس التي ثؤهل لدخول كليات معينة ومستشاري
 التوجيه يعملون مع الطالب خالل العام. يركزون على

 التخطيط للكلية، عملية كتابة استمارة الكلية، والنشاطات
 المعززة. يستعرض الطالب جميع الخيارات من خالل

 زيارة المدينة الجامعية، المستشفيات، البنوك، أو
 استوديوهات التلفزيون، والعديد منهم يمكن الوصول إليهم

 من خالل األعمال القوية والشركاء في الجامعات. يمكن
 للطالب المهتمين االشتراك في التدريب والتعلم، هناك
 فرص للتعرف على العمل في مجال الصحة، التعليم،

 اإلعالم، التكنولوجيا، الفنون البصرية، علوم البيئة، إدارة
 األعمال، وتخصصات أخرى. للعديد من الطالب فإن

 التعرف على الرابطة بين المدرسة و”العالم الحقيقي” هو

 مفتاح النجاح األكاديمي، إكمال الجامعة والنجاح في الحياة
.بشكل عام

 التكنولوجيا هي جزء من التعليم اليومي. مدرسي 
 بوسطن مزودين بأحدث أجهزة الالب توب في الفصول

 لتحقيق هدف المقاطعة في ضمان أن كل الطالب مؤهلين
 للجامعة وناجحين. الطالب يتعلمون األمان على االنترنت
 لعمل حسابات شخصية آمنة على االنترنت في عالم اليوم

.الرقمي

 كل مدارسنا الثانوية لديها برامج بعد اليوم 
 الدراسي والتي يمكن أن تشمل تدريس، نوادي، تعزيز

 ورياضة. بعض المدارس اليوم الدراسي بها أطول لتعطي
 الطالب مزيداً من الوقت للتعليم ولألنشطة االختيارية

 .األخر

 إننا نعمل بجد للوفاء باحتياجات متعلمي اللغة 
 اإلنجليزية، إننا ملتزمون تماماً بمساعدة كل طالب يتعلم

 اإلنجليزية لمساعدته على إحراز تقدم في دراسته لألدب،
 الرياضيات، العلوم والتاريخ. باإلضافة إلى خدمات الدعم
 اللغويفي العديد من مدارسنا الثانوية فإن مدرسة بوسطن

 (BINcA) الثانوية الدولية، أكادمية الوافدين الجدد
 والبرامج األخرى في أنحاء المقاطعة مصممة خصيصاً

.للطالب الوافدين حديثاً للواليات المتحدة

 جميع مدارسنا تراعي قيم المساواة، التماسك، 
 االبتكارهذا إلى جانب األولويات التي وضعتها لجنة

 مدارس بوسطن. األولوية القصوى للمدارس هي أن تعمل
 بشكل كبير على اإلشراك الفعال لجميع الطالب في المناهج

.التعليمية والتعليم واإلثراء

 أثناء استكشافك لخياراتك في المدرسة الثانوية تأكد من
 قيامك بزيارة مدارسنا وفصولنا والتحدث إلى مديري

 المدارس، المدرسين، الطالب وأولياء األمور. إننا نتطلع
 ألن نفوق توقعاتك وان نكون شركائك فى االستعداد

.للجامعة والنجاح في عملك

تومي تشانج، إدارة التعليم
مراقب

دليل لآلباء والطالب
اختيار مدرسة ثانوي في بوسطن

كيف، أين ومتى أسجل لمدرسة ثانوي
برامج وسياسات مدارس بوسطن العامة

خدمات االنتقاالت
أرقام هواتف مهمة

:الجديد هذا العام
 استمارات الرغبات على
االنترنت للصف الثامن
 طالب الصف الثامن المقيدين حالياً

 في مدارس بوسطن العامة والذين لدينا
 بريدهم اإللكتروني سيحصلون على
 استمارة الرغبات بالبريد افلكتروني

 يوم 3 يناير، 2017. يمكن للعائالت أن
 تذهب إلى موقعنا على االنترنت وتسجيل

 بريدهم اإللكتروني، التأكد من بياناتهم
.وتقديم استمارة رغباتهم على االنترنت

 إلضافة بريدك اإللكتروني: اعلم مدرسة
.طفلك الحالية أو اتصل بمركز ترحيب

 شركاء مدارس
بوسطن العامة

 واعرف المزيد PartnerBPS.org زر موقع
 عن موسساتنا التي تقدم خدمات في المدرسة

 للدعم األكاديمي والنشاطات بعد اليوم الدراسي
.في بوسطن

:اليوم PartnerBPS.org القي نظرة على
 تعرف على فرص الشراكة المتاحة في كل

مدرسة
 اعرف كيف تشرك طفلك في البرامج والخدمات

المتاحة
 حدد البرامج التي ترغب في أن تكون في

مدرستك

www.bostonpublicschools.org
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نشرات مدارس بوسطن العامة
Bolling Municipal Building

2300 Washington Street

Roxbury, MA 02119

617-635-9000

تومي تشانج

مراقب

لجنة المدرسة لمدينة بوسطن

ميشيل أونيل، الرئيس

     هاردين كوليمان، نائب الرئيس

 جيري روبينسون  • ريجينا  
   روبينسون

أليكساندرا أوليفر-دافيال

 د. ميرين يوريارتي• ميشيل لوكونتو   

 كيوندري ماكالي

ممثل الطالب

 من المنتظر أن يكون اكتشف مدارس
 بوسطن العامة هو تعريف عام ببرامج
 وسياسات مدارس بوسطن العامة وهو
 ليس دليل شامل للسياسات. بعضاً من

 المعلومات في هذا الكتيب قد تكون
 تغيرت منذ أن تم النشر. لمزيداً من
 المعلومات اتصل بنا أو زر أي من
 مركز الترحيب المدرجة في صفحة

28.

منشر من

مدارس بوسطن العامة

مكتب االتصاالت

نوفمبر 2016

 كتيب اكتشف مدارس بوسطن العامة
 متوفر باللغة اإلنجليزية، كرولي الرأس
 األخضر، الصينية، هاييتي، البرتغالية،

 الصومالية، األسبانية والفيتنامية
 للحصول على نسخة أو ألي مساعدة
 برجاء زيارة أي من مراكو الترحيب

.المذكورة في صفحة 28

... في داخل الكتيب
مرحباً في مدرستنا من
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اختيار مدرسة ثانوي
ما هي الخيارات المتاحة لك؟

 كل مدارس بوسطن العامة الثانوية هي
 ألنحاء المدينة لبعضها استمارات تقديم
 خاصة انظر الصفحات 25-18 لمعرفة
 التفاصيل. مدارس الثالث امتحانات –

 األكاديمية الالتينية في بوسطن، مدرسة
 بوسطن الالتينية ومدرسة أوبريانت للعلوم

 والرياضيات – يعتمد تقدم الطالب لهذه
 المدارس على نتيجة اختبار دخول ومتوسط

 درجات اللغة اإلنجليزية والرياضيات.
.برجاء قراءة صفحة 6

كيف يمكن أن تختار المدرسة المناسبة لك؟
 كتيب اكتشف مدارس بوسطن العامة هو

 بداية جيدة. في الصفحات التالية سنجيب عن
.العديد من األسئلة ونقدمك لمدارسنا الثانوية
 تأكد من زيارة موقعنا على االنترنت لقراءة

 بيانات مدارسنا والتعرف على المدارس
-www.boston :المتاحة وعملية التسجيل

publicschools.org/register
 مراكز الترحيب الخاصة بنا يمكن أن

 تساعدك. موظفي المنطقة التعليمية يمكن أن
 يشرحوا لك ما تمنحة كل مدرسة والخيارات

 المتاحة لك وكيفية التقدم. كذلك لديهم كافة
:المعلومات عن

 قوائم االنتظار والتحويالت إلذا 
كنت ترغب في تغيير المدرسة

 برامج لمتعلمي اللغة اإلنجليزية 
وللطالب ذوي اإلغلقة

 البرامج التي تعد الطالب للجامعة 
والعمل في المجاالت الفنية

برامج قبل وبعد المدرسة 
موارد المجتمع 
!والمزيد ... 
 هناك قائمة بمراكز الترحيب في صفحة 28.

.برجاء االتصال أو المرور علينا
 إننا نشجعك على زيارة مدارسنا والتحدث

 إلى أقرباءك، أصدقائك وجيرانك الذين كانوا
 في المدارس التي تفكر في اإللتحاق بها.

 كل المدارس مفتوحة للزوار خالل ساعات
 الدراسة. إذا كنت ترغب في زيارة الفصول

 والتحدث إلى مدير المدرسة والمدرسين
 برجاء االتصال لتحديد ميعاد أو اذهب

 في احد أيام معاينة المدرسة. (زر الموقع

www.bostonpublicschools.org/
schoolpreviewdays) 

ماذا تسأل
:اسأل المدير والمدرسين عن

 فلسفة المدرسة والتوقعات لكل 
طالب

 إنجازات الطالب والمقاسة 
 بدرجات االختبار واألداء في المشروعات

والتكليفات المكتوبة
 خطة المدرسة في مساعدة الطالب 

للتحقيق أعلى المستويات
 المنهج الدراسي: ما هي 

الكورسات المقدمة؟
 الموارد التي تدعم التعليم 

 النشط والتي تشمل المكتبة، معامل العلوم
.والتكنولوجيا

 االتصال بين المنزل والمدرسة: 
 هل توجد نشرة دورية للمدرسة أو نشرة
 بريد إلكتروني؟ كيف تتواصل المدرسة

 مع الوالدين ذوي المعرفة المحدودة باللغة
 اإلنجليزية؟ هل هناك أوقات منتظمة يمكن

فيه للوالدين االتصال بالمدرس؟
النشاطات قبل وبعد المدرسة 
 الفرص المتاحة للفنانين، 

الموسيقيين والرياضيين
 خدمات الدعم المتاحة للطالب 

 وأسرهم مثل خدمات المشورة والخدمات
الصحية

من بحاجة للتقديم للمدرسة الثانوية؟
 الطالب الذين يذهبون لمدارس بوسطن

 العامة حالياً يمكنهم البقاء في المدرسة حتى
 أعلى صف. ليسوا بحاجة لملئ استمارات
 للبقاء في المدرسة. إال أن الطالب يمكنهم
 االلتحاق بمدارس أخرى. بعض المدارس

 لها إجراءات إدارية خاصة. لمزيد من
 المعلومات إقراء ما هو مكتوب عن كل

(مدرسة (الصفحات 18-26

 على الطالب التقديم لإللتحاق بالصف التاسع
... إذا كان

 الطالب ملتحق بأحد مدارس 
 بوسطن العامة وفي أعلى صف في المدرسة

 هذا العام – على سبيل المصال في الصف
 الثامن في مدرسة إعدادية أو في مدرسة

K-8.
 الطالب خاضع لبرنامج خاص 
 ويجب أن يذهب إلى مدرسة مختلفة لبرنامج

.جديد
 الطالب يرغب في التحويل 

.لمدرسة أخرى
 الطالب غير ملتحق حالياً بأحد 

 مدارس بوسطن العامة – حتى إذا كان
 قد قدم طلباً وحصل على تنسيب في أحد

.مدارس بوسطن العامة في العام الماضي
 طبقاً لقانون الوالية فإن الطالب يجب أن
 يلتحقوا بالمدارس حتى سن 16 عام. عدم
 إرسال األطفال إلى المدرسة قد ينتج عنه

.اتخاذ إجراءات قانونية ضد الوالد

ديسمبر -2016يناير 2017
 .هذا هو وقت جيد للعائالت لمعرفة المزيد عن مدارسنا قبل بداية التسجيل للمدرسة

تفاصيل معاينة المدرسة
 لكل مدرسة جدول ويوجد على األقل ثالث فرص للعائالت لزيارة المدارس،
 DiscoverBPS.org الذهاب في جولة ومقابلة المدير. برجاء زيارة الموقع

 لمعرفة التوقيتات، أو اتصل بأحد مراكز الترحيب. إذا لم تكن قادراً على زيارة
.المدرسة في التوقيتات المحددة يمكنك االتصال بالمدرسة لتحديد ميعاد

ةسردملا رايتخا مسوم
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أين يتم التسجيل
 الطالب الملتحقين حالياً في مدارس بوسطن

 العامة سيحصلون على استماراتهم من
 مدارسهم. وليسوا بحاجة للتقديم بأنفسهم في

.مراكز الترحيب
 الطالب الجدد في مدارس بوسطن العامة
 يمكن أن يسجلوا أنفسهم مبكراً في موقع

 مدارس بوسطن العامة على االنترنت لكن
 الستكمال عملية التسجيل عليهم زيارة مركز

 ترحيب لمدارس بوسطن العامة (انظر
.(صفحة 28

األوراق المطلوبة
 عندما تذهب للتسجيل أحضر األوراق التالية

:معك
 أصل شهادة ميالد الطالب (بالختم 

I-94 البارز)، جواز السفر أو استمارة
 سجل حديث لتطعيم الطال. اطلع 

 على قائمة التطعيمات المطلوبة. اتصل
 بوحدة الخدمات الصحية لمدارس بوسطن
 العامة على هاتف 617-635-6788 إذا

 .كان لديك أية أسئلة
 بطاقة هوية الوالد/الوصي بها 

.صورة
 خطاب من آخر مدرسة التحق بها 

(الطالب (الصف 12-1 إن وجد
 اثباتان أنك تعيش في مدينة 
 بوسطن. الوثائق المقبولة في قسم متطلبات

.االقامة في هذه الصفحة

التطعيمات
 تطلب مدارس بوسطن العامة أن تكون

 التطعيمات التالية قد أخذت في مزاعيجها
:عندما تسحل لإللتحاق بالمدرسة الثانوية

الصفوف 7-12

3 اإللتهاب الكبدي ب
 دفتيريا أو ≥3 4

 تيتانوس زائد واحد
 تطعيم ضد السعال

الديكي

 الدفتيريا/
 التيتانوس/ السعال

الديكي

≤3 شلل األطفال
تطعيمان 2  الحصبة والنكاف

والحصبة األلمانية
*2  الحماق (الجدري

(المائي
*أو وثيقة بالمرض

 متطلبات التطعيم معقدة. لمعرفة
:المزيد زر الموقع

 bostonpublicschools.org/health-
services. اتصل بوحدة الخدمات الصحية 
لمدارس بوسطن العامة على هاتف -6643

 617-635 إذا كان لديك أية أسئلة. هذا
 باإلضافة إلى أننا نوصي بشدة بأن يتم تقييم

.الطالب لمخاطر التعرض لمرض السل
 عندما تسجل طالب في المدرسة يجب تقديم

 تقرير من طبيب يشير إلى أن الطالب حصل
 على التطعيمات المطلوبة ويجب أن يشمل

 هذا التقرير على تاريخ التطعين باليوم
 والشهر والسنة. إذا كنت ترغبفي الحصول

 على تسخة من سجل التطعيمات أو لديك أية
 أسئلة اتصل بطبيبك أو بالمركز الصحي. إذا

 لم يكن لديك طبيب أو مركز صحي اتصل
بالخط الصحي للعمجة على هاتف -0710

 800-847. برجاء اعطي مهلة أسبوعان
 أو ثالثة أسابيع لطبيبك أو للمركز الصحي

.لعمل نسخة من السجل
 برجاء العلم أن ممرضات المدرسة تراجع

.سجالت التطعيم بانتظام
 وفقاً للقانون فإن الطالب الذين تطعيمهم ليس

.حديثاً يمكن استبعادهم من المدرسة
 حاالت خاصة. فيما عدا حاالت الطوارئ

 أو األوبئة يمكن أن يبدأ الطالب المدرسة إذا
 قام الوالد أو الوصي بتقديم إقرار كتابي من

 طبيب بأن طالبهم لم يتطعموا ألسباب طبية،
 أو خطاب يشير إلى أن التطعيم يتعارض مع

.معتقداتهم الدينية
 الطالب الذين بحاجة لعناية الصحية

 الخاصة. وقت التسجيل ستقوم بملئ استمارة
 صحية تشير ما إذا كنت تعاني من أزمة

 الربو أو حساسية، على كرسي متحرك، أو
 لديك احتياجات خاصة وذلك لضمان تنسيب
 الطالب في مدرسة يستطيع أن توفر خدمات

 صحية مالئمة. كذلك فإن االستمارة تسأل
 عن بيانات االتصال بمقدمي العناية الصحية
.لك في حال حاجة المدرسة للتوصل له/لها

 الفحوصات البدنية. برجاء اطلع على
الصفحة 7

إستكمال االستمارة
 يوجد باالستمارة قائمة بكل المدارس التي

.يمكن أن تختار منها
 اختار العدد الذي ترغبه من 

 المدارس – لكن اختار خمس مدارس على
.األقل

 رتب اختياراتك تبعاً لترتيب 
.تفضيلك

 مهم: بعض المدارسلديها إجراءات 
قبول خاصة وبياناتها في الصفحاات -18

26. 
 احتفظ بنسخة من االستمارة في 

.حال وجود أي مشكلة

ميعاد التقديم
 لزيادة فرصة القبول في المدرسة التي
 اخترتها على الطالب أن يتقدم في فترة

 التسجيل األولى للصف. هذا الجدول
 للتسجيالت الجديدة وطلبات التحوبل للعام

.الدراسي 2017-2018

فترة التسجيل األولى
يناير - 3 فبراير، 2017 3

K0, K1, K2,  والصف السادس والتاسع 
فقط

 لتجنب الطوابير الطويلة في مراكز الترحيب
 إلننا نوصي باتباع الجدول التالي اعتماداً

:على الحرف األول من لقب الوالد
A–I التسجيل من 6-3 يناير
J–Q التسجيل من 13-9 يناير
R–Z التسجيل من 20-17 يناير
 التسجيل من 23 يناير إلى 3  الكل

فبراير

فترة التسجيل الثانية
فبراير - 31 مارس 2017 8

كل الصفوف
 ستقوم مدارس بوسطن العامة باالعالن عن

 المزيد من المعلومات بشأن مواعيد التسجيل
 للعاعم الدراسي 2018-2017 بعد 31

 مارس 2017 في إنتظار التعديالت على
.عملية التنسيب

 كل الطالب الذين يحصلون على تنسيب في
 مدرسة جديدة سيحصلون على استمارة طلب

 استجابة. إذا كنت تعلم أن طالبك لن يحضر
 في مدارس بوسطن العامة في سبتمبر برجاء

 وقعها وأعد استمارة طلب االستجابة حتى
 يمكننا تنسيب طالب آخر من قائمة االنتظار.
 كما يمكنك استخدام استمارة طلب االستجابة

 إلعالمنا ما إذا كنت ترغب في أن تكون
.على قائمة اإلنتظار لمدرسة أخرى أم ال

 كيف تقوم مدارس بوسطن
العامة بتعيين الطالب؟

 يتم تعيين الطالب بواسطة الكمبيوتر مبرمج
 بمعادلة رياضية حيث يحاول البرنامج تعيين

.الطالب في أكثر المدارس نفضيالً لهم
ما هي األولويات؟

 في بعض األحيان ال يكون هناك مكاناً كافياً
 في المدرسة لكل الطالب الذين اختاروها

 كأولوية أولى وعندما يحدث ذلك يقوم
 الكمبيوتر بتعيين الطالب تبعاً الختياراتهم
 وأولوياتهم وفيما يلي كبر األولويات التي

:تراعى أوالً

المتطلبات الخاصة بإقامة الطالب
 لإللتحاق بمدارس بوسطن العامة يجب أن يكون الطالب من سكان مدينة بوسطن.

 اإلقامة للطالب األقل من 18 سنة هو عبارة عن اإلقامة القانونية للوالد (الوالدين) أو
 الوصي (األوصياء) الذين لديهم الحضانة الفعلية للطالب. أما للطالب الذي سنه 18

 عاماً فأكثر يمكن أن ينشئ أوراق إلقامة منفصلة عن والديه أو األوصياء عليه لغرض
.اإللتحاق بالمدرسة

 اإلقامة المؤقته في مدينة بوسطن بهدف اإللتحاق بمدارس بوسطن العامة فقط ال تعتبر
.““إقامة

 سياسة اإلقامة تلك ال تطبق على الطالب الذين بدون مأوى. ألي سؤال عن الطالب
.بدون مأوى برجاء االتصال بمكتب المستشار القانوني على هاتف 9320-635-617

 على المتقدم;ين تقديم وثيقتين من تلك
.الوثائق عند التسجيل في المدرسة

 الوثائق يجب أن يكون مطبوع بها االسم والعنوان الحالي لوالد الطالب/الوصي (أو اسم
 الطالب إذا كان عمره 18 عاماً أو أكثر). الوثيقتين يجب أن يكونا من قسمين مختلفين

:من اآلتي

فاتورة كهرباء (ليست فاتورة ماء أو هاتف خلوي) بتاريخ 60 يوم مضى 
عقد إيجار حالي، اتفاقية البند 8 أو شهادة ملكية لعقار 
 شهادة دفع قسط عقاري خالل الستون يوماً الماضية أو فاتورة ضرائب 

 عقارية للعام السابق
 بتاريخ عام سابق أو كشف الراتب بتاريخ 60 يوم W2 استمارة ضرائب 

مضى
.بيان بنكي أو بيان بطاقة ائتمان بتاريخ 60 يوم مضى 
خطاب من وكالة حكومية معتمدة* بتاريخ 60 يوم مضى 
 الوكاالت الحكومية المعتمدة هي: إدارات ماساتشوستس للدخل، خدمات 

 األطفال واألسرة، المساعدة اإلنتقالية، خدمات الشباب، هيئة التأمينات االجتماعية
.األمريكية، أي اتصاالت مع كومنويلث وال ية ماساتشوستس

:مالحظات
 المدارس التي تجرى اختبارات تتطلب هذه األوراق والوثائق، لكن لديهم 

.استمارات قبول منفصلة وجدول زمني. أنظر صفحة 6 لمعرفة التفاصيل
.الوصاية القانونية تتطلب وثائق إضافية من المحكمة او وكالة 
.هذه الوثائق مطلوبة في حالة تغيير العنوان 

 أي مدرسة لها سياسة التحاق معتمدة خاصة بها يمكن أن تقبل استمارات وطلبات
 التحاق من طالب ليسوا مقيمين لكن فقط الطالب الذين قدموا اثباتين لإلقامة في

 بوسطن من القائمة الموجودة في هذه الصفحة يمكن أن يتم دعوتهم أو يمنحوا قبوالً في
.مدارس بوسطن العامة

أي طالب يخرق سياسة اإلقامة سيتم فصله فوراً من مدارس بوسطن العامة. يمكن لوالد/
 الزصي على الطالب المفصول بسبب عدم إقامته في المدينة أن يعترض ويستأنف على

.القرار. يمكن أن يسمح للطالب بالبقاء في المدرسة خالل إجراءات االستئناف
 إلى جانب الفصل من المدرسة قد تفرض مدارس بوسطن العامة غرامات على األسرة مثل

 اتخاذ إجراء قانوني، غرامة تقدر بقيمة الخدمات التعليمية المتحصل عليها وحجب بعضاً
.من المنح والجوائز

 مزيداً من المعلومات بشأن سياسة اإلقامة متاحة على موقع مدارس بوسطن 
:العامة على االنترنت

 bostonpublicschools.org/residency
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BPS المدارس الثانوية
 وجود أحد اإلخوة + المدرسة على 

بعد خطوات من المنزل
وجود إخوة 
رقم عشوائي 
 في كل فترة تعيين يتم تعيين الطالب األعلى

.أولوية أوالً
 تقوم مدارس بوسطن العام حالياً بمراجعة
 سياسة أولوية القبول بها. سياسة وعملية
 القبول بداية من نوفمبر 2016 مشروحة

.هنا

أولوية اإلخوة
 إننا نحاول أن نجمع األطفال من نفس

 األسرة في نفس المدرسة فإذا كنت ترغب
 فى ذهاب أبنائك لنفس المدرسة اسأل مركز

 الترحيب كيف تقدم في أولوية اإلخوة. إال
 أنه في بعض األحيان ال يكون هناك مكان

 في المدرسة لكل اإلخوة المتقدم;ين لإللتحاق
 بالمدرسة، لذلم نحن ال نضمن قبول كل

.طلبات اإلخوة المتقدم;ين
 تأكد من ذكر أولوية اإلخوة أول شيء عند

.التقديم

 المدارس مزدوجة اللغة
 لدى مدارس بوسطن العامة برامج للعات

 حالياً)، K-4) مزدوجة وذلك في جرينهود
 حالياً)، هيرنانديز K-2) أكاديمية أومانا
(K-8) وهورلي (K-8). طالب الصف 
 الثامن من مدرستي هيرنانديز وهورلي

 لديهم األولوية – لكن بدون ضمان – وذلك
 لإللتحاق بأكاديمية مارجريتا مونيز وهي

.مدرسة ثانوي مزدوجة اللغة

المدارس الثانوية الكلية
 المدارس التالية تضمن التحاق الطالب من

 الحضانة وطوال مراحل التعليم حتى الصف
12

وليون الثانوية K-8 ليون 
 وكوينسي (K-5) كوينسي السفلى 

(العليا (6-12
 (K-4) هاندرسون السفلى 

(وهاندرسون العليا (5-12

األرقام العشوائية
 الكمبيوتر يعطي كل استمارة رقم عشوائي

 وتستخدم األرقام العشوائية في فك
 “الروابط” بين الطالب الذين لديهم نفس

.األولوية للمدرسة
 كيف يعمل ذلك؟ فلنفترض وجود مكان
 واحد متبقي للصف التاسع في مدرسة

 كورس آخر للكلية. كل المتقدم;ين الذين
 لديهم أولوية اإلخوة والقرب من المنزل تم

 قبولهم ويوجد ثالثة طالب آخرين كلهم ليس
 لديهم أولوية اإلخوة والقرب من المنزل
 كتبوا مدرسة كورس آخر للكلية كرغبة

 أولي فإن الطالب صاحب أقل (“أفضل”)
.رقم عشوائي سيتم قبوله

قوائم االنتظار
 إذا لم تلتحق بمدرسة الرغبة األولى لديك

 سيحاول الكمبيوتر الحاقك في أحد الخيارات
 األخرى كما أنه سيضعك في ثالث قوائم
:انتظار وفيما يلي قواعد قوائم االنتظار

 ستقوم مدارس بوسطن العامة 
 بعمل قوائم انتظار عندما يكون عدد

 المتقدم;ين أكبر من عدد المقاعد المتاحة
.لصف محدد

 وضع طالب على قائمة االنتظار 
 يعتمد على فترة التسجيل الذي يسجل فيها
 الطالب، أولوية اإلخوة، أولوية القرب من
 المنزل (إذا كان هناك مكان متاح لحاالت

 القرب من المنزل)، خيارات المدارس
 المختارة في االستمارة، واألرقام العشوائية.

 لن يحصل أي طالب على مكان متأخر
 في قائمة االنتظار عن الطالب المتقدم; في
 مرحلة تقديم متأخرة، يمكن أن يتغير مكان

 الطالب في قائمة االنتظار في حال تغير
 أولويته/أولويتها. فعلى سبيل المثال يمكن

 أن يتحرك الطال ألعلى في قائمة االنتظار
 إذا انتقل في السكن ليكون على مسافة السير

 باألقدام وبالتالي يمكن أن يؤثر ذلك على
.مكان الطالب اآلخرين في قائمة االنتظار

 الطالب المسجلين ألي صف 
 يمكن وضعهم في قوائم انتظار يصل عددها
 إلى ثالث قوائم انتظار. الطالب الذين قبلوا
 في مدرسة الرغبة الثانية يمكن أن يكونوا
 على قائمة انتظار مدرسة الرغبة األولى.

 الطالب الذين قبلوا في مدرسة الرغبة الثالثة
 يمكن أن يكونوا على قائمة انتظار مدرسة

 الرغبة األولى والثانية. والطالب الذين قبلوا
 في مدرسة الرغبة الرابعة أو رغبة متأخرة
 يمكن أن يكونوا على قائمة انتظار المدارس

.الثالث األولى في الرغبات
 أي طالب وضع على قائمة انتظار 

 مدارس معينة ويرغب في أن يكون في
 قوائم انتظار لمدارس مختلفة يمكنه الذهاب

 إلى مركز ترحيب لالختيار من جديد
 والطالب المدرجين في العدد األقصى لقوائم

 االنتظار يجب أن يخرجوا من قائمة منهم
.إلدراجهم في أخرى

 اي طالب مازال مقيماً في مدينة 
 بوسطن قد يظل مدرجاً في قائمة االنتظار
 حتى بعد بداية العام الدراسي بغض النظر

 عن التحاقه أو عدم التحاقه بمدارس بوسطن
.العامة

 تنتهي كل قوائم االنتظار بنهاية 
 فترة التعليم الثانية (شهر يناير من العام

.(التالي
 المدارس التي لها إجراءات قبول 
 خاصة بها (انظر الصفحات 26-18) تحتفظ

.بقوائم االنتظار الخاصة بها
 عندما تتوافر مقاعد سيتم قبول الطالب

 من قوائم االنتظار بهذا الترتيب بداية من
:الطالب المتقدم;ين في المراحل المبكرة

 إذا لم تصل المدرسة لنسبة %50 من
 الطالب القريبين من المدرسة فإن الطالب
:بتم قبولهم من قوائم االنتظار بهذا الترتيب

 الطالب أصحاب أولوية اإلخوة + 
يبعدون مسافة سير قصيرة من المنزل

الطالب أصحاب أولوية اإلخوة 
 الطالب أصحاب أولوية مسافة 

السير القصيرة من المنزل
 الطالب الذين ليس لديهم أي 

أولوية
 إذا وصلت المدرسة لنسبة %50 من

 الطالب القريبين من المدرسة فإن الطالب
:بتم قبولهم من قوائم االنتظار بهذا الترتيب

 الطالب الذين لديهم أولوية اإلخوة 
 (ال توجد أولوية إضافية لمسافة السير

(القصيرة من المنزل
 جميع الطالل اآلخرين (بدون 

(أولوية القرب من المدرسة
 ستستخدم األرقام العشوائية “لفك الروابط”

.فيما بين الطالب الذين لهم نفس األولوية
 يمكنك معرفة موقف طالبك من قائمة

 االنتظار عن طريق االتصال بأي مركز
 ترحيبي في نهاية كل فترة تقديم. في يناير،

 أغسطس وسبتمبر كما يمكنك االتصال على
الخط الساخن للمدرسة 9046-635-617
 تقوم مدارس بوسطن العام حالياً بمراجعة
 سياسة أولوية القبول بها. سياسة وعملية
 القبول بداية من نوفمبر 2016 مشروحة

 هنا. برجاء مراجعة موقع مدارس بوسطن
 العامة على االنترنت أو السؤال عن أي
 تغييرات عند زيارتك لمركز ترحيبي.

 المعلومات عن أي سياسة أو عملية جديدة
 سوف تكون متضمنةفي الملف الذي

.ستحصل عليه أثناء التسجيل

التوزيعات اإلدارية
 الطالب الذين لم يتلقوا قبوالً في مدرسة

 مما اختاروها أو لم يقدموا استمارة سوف
 يتم توزيعهم على أقرب مدرسة لمنزلهم بها

.مقعد شاغر

التحويالت
 إذا كنت ترغب في تغيير المدرسة في العام

 الدراسي القادم قم بالتقديم خالل الفترات
:التالية

K1/K2   ، 3 :الصفين السادس والتاسع 
يناير – 3 فبراير 2017

 باقي الصفوف: 8 فبراير – 31 مارس
 2017 أو ما بعده

 كل طلبات التحويل التي تستقبل في كل فترة
.تسجيل يتم العمل عليهم معاً

 الطلبات المقدمة بعد 30 سبتمبر 2017
 سيتم تجميعه والعمل عليه في منتصف شهر

.نوفمبر 2017 وأواخر يناير 2018
 إذا كنت ترغب في طلب التحويل في العام

 الدراسي الحالي قم بتقديم الطلب في أي
 مركز ترحيب حتى نهاية يناير 2017 لكننا

.ال نضمن الموافقة على طلب تحويلك
 يمكن لطالب المرحلة الثانوية التحويل مرة

.واحدة خالل الصفوف 9-12
 النقل التأديبي: الطالب في الصفوف 6-12

 الذين الذين تم نقلهم ألسباب تأديبية سيتم
.إلحاقهم في برنامج بديل

الفصل
 الطالب الذين فصلوا من مدارس في مناطق
 تعليمية أخرى بسبب حيازة سالح خطير أو
 مواد ممنوعة، االعتداء على المدرسين أو
 المدانين بجناية قد ال يسمح لهم بااللتحاق

 بمدارس بوسطن العامة خالل فترة فصلهم.
 إذا وجدت مدارس بوسطن العامة أن الطالب

 فصل من مدرسته أو مدرستها السابقة ألي
 من هذه األسباب فإن الطالب سيتم استبعاده

 من مدارس بوسطن العامة تبعاً لقوانين
.والية ماساتشوستس

 في ظل قانون الوالية الجديد ال يمكن
 استبعاد الطالب من المدرسة لمدة تزيد عن
 90 يوم مدرسي إال في حالة حدوث هجوم

 خطير كما هو موضح سابقاً ويجب حصول
 الطالب على خدمات تعليمية خالل فترة

.االستبعاد

إذا غيرت مكان سكنك
 احضر وثائق عنوانك الجديد 

 (أنظر صفحة 3) لمدرستك أو ألي مركز
 ترحيب مباشرة. إذا لم يكن لديك دليل اتصل

 .بمركز ترحيب للنصح
 تذكر أن تعطي لمدير المدرسة 

.عنوانك الجديد ورقم هاتفك

الطالب بدون مأوى
 إذا انتقلت إلى مأوى أو شاركت في منزل

 (مشاركة آخرين في منزل نظراً لفقدان
 منزلك أو للصعوبات اإلقتصادية) أو تعيش

 في أي مكان مؤقت اذهب ألي مركز
.ترحيب واعطهم عنوانك الجديد

 للطالب الحق في البقاء في مدارسهم
 األصلية خالل فترة عدم وجود المأوى حتى

 إذا انتقل لمدرسة منطقة تعليمية أخرى.
 سيتم توفير وسيلة انتقال إذا كانت المسافة
 للحضانة تستغرف 45 دقيقة أو أقل. سيتم

 توفير وسيلة انتقال للصفوف من 1 إلى 12
 إذا كانت المسافة ساعة أو أقل. للطالب

 الحق في البقاء في مدارسهم األصلية سواء
 كانوا يعيشون مع والديهم أم ال. كذلك فإن

 الوالد/الوصي يمكن أن يختار إلحاق الطفل
 في درسة في نطاق السكن الجديد، البلدة أو

 للحصول على فرصة أكبر لإللتحاق باحد
... مدارس الخيارات األولى لديك

 سجل في فترة التسجيل األولى – 3 يناير – 3 فبراير 2017 وذلك للصفوف 
K0, K1, K2 الصف 6 والصف 9 وفي 8 فبراير – 31 مارس 2017 لباقي 

 الصفوف. كل المتقدم;ين في نفس فترة التقديم يتم معاملة طلباتهم في نفس الوقت وليس
.بترتيب تلقي الطلبات

 سجل كل خياراتك بترتيب تفضيلك. فإ1ا كتبت مدرسة مطلوبة كرغبة أولي 
 لن تؤثر بالسلب على فرصتك في االلتحاق بالمدرسة التي هي في الرغبة الثانية في

.حال عدم قبولك في مدرسة الرغبة األولى
 اختار مجموعة من المدارس – ويشمل ذلك المدارس التي لديك فيها أولوية 

 اإلخوة والمدارس التي من السهل اإللتحاق بها. لمزيد من المعلومات عن المدارس
.األقل اختياراً التي قد تكون “مالئمة” لطالبك اسأل فريق مركز الترحيب عنها

 يمكنك الذهاب إلى مركز الترحيب في أي وقت من العام للتسجيل لمدرسة أو لطلب
 التحويل – لكن اإلنتظار األطول سيقلل من الفرص المتاحة أمامك. تمتلئ العديد من

.المدارس بعد فترة التسجيل األولى
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 المدينة التي يعيشون بها مؤقتاً. إذا أصبح
 الطالب بال مأوى خالل الصيف وكان البد
 من االنتقال يمكن للطالب أن يعود للمدرسة
 األخيرة التي كان أو كانت بها. يمكن توفير
 خدمة االنتقال ما لم يكن عنوانك الجديد يقع

.في نطاق مسيرة قصيرة من مدرسة الطالب
 إذا انتقلت األسرة إلى منزل دائم يمكن

 للطالب أ، ينهي العام الدراسي في نفس
.المدرسة وسيتم توفير وسيلة انتقال

 للمساعدة اتصل بشبكة مصادر تعليم الكالب
.بدون المأوى، 8037-635-617

االنتقاالت
 الطالب في الصفوف 8-6 مؤهلين للحصول
 على انتقاالت مجانية إذا كانوا يسكنون على

 مسافة 1 1/2 ميل أو أكثر من المدرسة.
 طالب الصفوف 12-9 مؤهلين إذا كانوا
 يسكنون على مسافة 2 ميل أو أكثر من
 المدرسة. الطالب في الصفوف 7-12

 أو مزيج من MBTA سينتقلون بواسطة
 واألوتوبيس األصفر. “T” األتوبيسين

 مجانية MBTA سيحصلون على بطاقات
 في المدرسة المقبولين بها وهذه البطاقات
.صالحة لإلستخدام طوال ساعات الخدمة

 الطالب الغير مؤهلين للحصول على خدمة
 االنتقال يمكن أن يحصلوا على بطاقة

MBTA في المدرسة بالسعر المخفض 
 الخاص بالطالب ويمكن أن يستخدم خالل

.MBTA جميع ساعات عمل خدمة
 بمجرد قبول الطالب في مدرسة سيتم

 إعالمك إذا كان الطالب مؤهل للحصول
 على خدمة االنتقال. في أواخر شهر

 أغسطس سيتم ارسال المعلومات لك بالبريد
.عن خدمة الحافلة وموعدها

 ملحوظة: األشخاص البالغين ممنوعون من
 دخول الحافالت المدرسية. فقط األشخاص
 المخول لهم (المستعلم عنهم بصحيفة الحالة

 الجنائية من مدارس بوسطن العامة) يمكن أ،
.يركبوا الحافلة

 إذا غيرت مكان سكنك: إذا كنت مؤهالً
 لركوب “الحافلة الصفراء” سوف نعطي

 للطالب تلقائياً محطة حافالت قريبة من
 منزلك الجديد عندما تتقدم باستمارة “تغيير

.“العنوان
 يمكنك ملئ استمارة “تغيير 

 العنوان” في أي مركز تجميع. إدارة
 االنتقاالت

 إذا قررت المدرسة أنك تعيش في 
 نطاق المسافة المطلوبة ورفضت ذلك يمكنك

.طلب قياس المسافة

 االنتقال للطالب ذوي
االعاقة

 الطالب ذوي اإلعاقة يمكن أن يحصلوا على
 أو MBTA خدمة من الركن للركن، خدمة
 خدمة من الباب للباب كما هو مطلوب في

.برنامج التعليم الفردي
 بعض الطالب ذوي الحاالت الطبية أو
 الجسدية الحرجة التي تمنعهم من السير

 للمدرسة يمكن أن يحصلوا على خدمة النقل.

 اتصل بممرضة المدرسة لطلب هذه الخدمة.
 مكتب الخدمات الصحية لدينا سوف يقرر ما
 إذا كان الطالب مؤهالً للحصول على خدمة

 االنتقال بعد مراجعة الوثائق من طبيب
 الطالب ورأي مدرسي المدرسة. ستقوم
 ممرضة المدرسة باعطائك االستمارات

 الصحية المطلوبة وسوف تناقش مع طبيب
 طفلك الوسيلة والترتيبات المناسبة لتلبية

 احتياجات الطالب. خالل فترة الصيف
 برجاء االتصال بمكتب الخدمات الصحية

على هاتف 6788-635-617
 فيما عدا بعض الظروف الصحية فإن النقل

 الصحي ال يتجدد تلقائياً ويجب عليك أن
.تتقدم بطلبها سنوياً

للمساعدة فيما يتعلق باالنتقال
 9520-635-617 طوال العام

 9046-635-617 خط المدرسة الساخن
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.ومنتصف أغسطش وحتى منتصف سبتمبر

 برامج
 المدرسة
الثانوية

 الطالب المتقدم;ين لمدارس بوسطن
 العامة الثانوية لديهم العديد من الخيارات

 وتلك الخيارات تشمل مدارس صغيرة
 تعتمدعلى موضوع الدراسة وتسع أقل من
 500 طالب، ومدارس ثانوي أكبر تتضمن
 مجتمعات تعليمية صغيرة، ثالث مدارس

 تقبل الطالب تبعاً لدرجاتهم ونتائج امتحان
 الدخول للمدرسة ومدرسة ثانوية فنيه،

 ومدرسة ثانوية يتعلم فيها الطالب باللغتين
 اإلنجليزية واألسبانية ومدارس تخدم

.الطالب ذوي اإلعاقة
 باإلضافة إلى ذلك لدينا برامج خاصة

 للطالب األكبر سناً، الطالب المعرضين
 للخطر، متعلمي اللغة اإلنجليزية الواصلين
 حديثاً للواليات المتحدة، الطالب الراغبين

 في العودة للدبلوما خاصتهم، الطالب
 الراغبين في الذهاب للمدرسة في المساء،

 الطالب الذين لدبهم أطفال، والطالب
 الراغبين في دراسة مناهج بمستوى الجامعة
 من خالل تنسيب متقدم; واالنتساب المزدوج

.أثناء دراستهم الثانوية
 المعرفة بالكلية والمسار المهني هي األولوية

 في كل المدارس الثانوية المجتمعات
 والوكاالت الخاصة بالمدارس التي ثؤهل
 لدخول كليات معينة ومستشاري التوجيه

 يعملون مع الطالب خالل العام. يركزون
 على التخطيط للكلية، عملية كتابة استمارة

 الكلية، والنشاطات المعززة. يستعرض
 الطالب جميع الخيارات من خالل زيارة

 المدينة الجامعية، المستشفيات، البنوك، أو
 استوديوهات التلفزيون، والعديد منهم يمكن

 الوصول إليهم من خالل األعمال القوية
 والشركاء في الجامعات. يقوم أغلب الطالب
 باالشتراك في التدريب والتعلم، هناك فرص

 للتعرف على العمل في مجال الصحة،
 التعليم، اإلعالم، التكنولوجيا، الفنون

 البصرية، علوم البيئة، إدارة األعمال،
 وتخصصات أخرى. للعديد من الطالب فإن
 التعرف على الرابطة بين المدرسة و”العالم

 الحقيقي” هو مفتاح النجاح األكاديمي،
 إكمال الجامعة والنجاح في الحياة بشكل

.عام
 كل طالب المدارس العامة في والية

 ماساتشوستس يجب أن ينجحوا في المستوى
 العاشر من نظام التقييم الشامل لوالية

 ماساتشوستس في مهارات اللغة اإلنجليزية،
 الرياضيات والعلوم/التكنولوجيا للتخرج.

 تستخدم مدارسنا الثانوية مجموعة من
 االستراتيجيات لمساعدة الطالب في مواجهة
 هذا التحدي وإعدادهم للتعليم ما بعد المرحلة
 الثانوية وللعمل الناجح بدعم من المبادرات

 الرئيسية للمدينة والجامعات العديدة،
.الشركاء من المجتمع ومن قطاع األعمال

 برامج المدرسة الثانوية
للمدرسين

 تقوم برامج المدرسة الثانوية للمدرسين
 بتحديد وتشكيل مستقبل المعلمين من مدارس

 بوسطن العامة للعودة لمدارس بوسطن
 العامة كمدرسين مؤهلين. من خالل برامج

 مدارس بوسطن العامة للمدرسين يقوم
 الطالب باستكشاف مجال التعليم ويشتركوا

 في منهج تعليمي  يركز على فاعلية المدرس
 والجهوزية للكلية. طالب برامج مدارس

 بوسطن العامة للمدرسين خاضعين لرقابة
 المدرسين الحاليين وارشاد المستشارين

 ويقومون بعمل الخطط الدراسية، النعليم،
 يزورون الكليات ويحضرون المؤتمرات.

 يحصل المشاركين على إمكانية الدخول
 إلى الكلية الحضرية في بوسطن، برنامج

 التسجيل المزدوج وهو ما يقدم مناهج الكلية
 بدون مقابل للمشتركين باإلضافة إلى تدريب

 التكنولوجيا تذهب للمنزل وهو ما يمنح
 المشتركين كتب كروم باسعار مخفضة.

 كما يحصل الطالب المشتركين كذلك على
 برامج تعليمية مخفضة وغرفة ومكان في

.الكليات والجامعات الشريكة

التدريب الفني والمهني 
 6729-635-617

 التعليم الفني والمهني، يمنح الطالب فرصة
 لتعلم المهارات “التي عليها طلب كبير”،
 اإلعداد للدراسة لما بعد المرحلة الثانوية

 وبناء عمل ومستقبل مهني أثناء الحصول
 على دبلوما ثانوية. تقدم برامج التعليم الفني

 والمهني تعليم أكاديمي وفني في مجاالت
 عديدة بداية من إصالح السيارات وحتى
 فنون الطهي واإلنتاج التلفزيوني. فرص

 خدمات التعليم التعاوني وتوفير العمل
 متاحة للمتخرجين الذين يرغبون في دخول

 سوق العمل سواء بدوام كامل أو كجزء
 من الوقت وهم يسعون لمزيد اإلجراءات،

 بالنسبة للطالب المشتركين في هذه البرامج
 يمكنهم الحصول على اعتمادات الصناعة،
 اعتمادات الكلية وذلك للبرامج الفنية التي
 تمت في مجال الكلية و/أو مكانة متقدم;ة

 في مجال التعليم. تقدم برامج التعليم الفني
 والوظيفى خدمات التعليم الخاص والدعم

.لمتعلمي اللغة اإلنجلزية
 تقوم مدارس بوسطن العامة حالياً بتقديم

 برامج تعليم فني ووظيفي 23 فصل
 74 مصدق عليه من الوالية في مدرسة

 ماديسون بارك الثانوية للتعليم الفنى،
 المدرسة اإلنجليزية الثانوية وأكاديمية

 بوسطن للفنون في مجاالت الدراسة اآلتية:
 تكنولوجيا السيارات، إصالح تصادم

 السيارات، تكنولوجيا األعمال، النجارة،
 التجميل، فنون الطهي، التصميم واالتصال

 البصري، تمريض ألطباء األسنان،
 كهرباء، إدارة المنشآت، سياحة وفندقة،

 خدمات دعم المعلومات وشبكات، تمريض،
 تشكيل معادن، سباكة، برمجة وعمل مواقع،

 وإنتاج تلفزيوني. باإلضافة إلى ذلك فإنه
 في مدرسة ماديسون بارك الثانوية للتعليم
 الفنى والمدرسة اإلنجليزية الثانوية يقوم

 طالب السنة األولي باستكشاف اهتماماتهم
 واستعداداتهم عن طريق التعرف على

 مجموعة من برامج التعليم الفني والمهني
.قبل اختيار مجال تخصصهم الفني

 التسع مدارس التالية لديها مسارات غير
 فصلية 74 للتعليم الفني والمهني: برايتون،
 أكاديمية بوسطن والوافدين الجدد الدولية،

 جيريمياه إي بورك، تشارلزتاون، بوسطن
 الشرقية، مدرسة إدوارد إم كينيدي للمهن
 الصحية، أكاديمية بوسطن للتكنولوجيا،

 أكاديمية العلوم الحضرية، وأكاديمية
 روكسبوري الغربية. تشمل هذه البرامج

 علوم الحاسب االلي، الهندسة، التمريض،
 التصميم واالتصال البصري، خدمات

.وقائية، سياحة وفندقة وتسويق
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BPS المدارس الثانوية
 البرامج خارج المنطقة

التعليمية
 مدارس بوسطن العامة هي منطقة تعليمية
 عضوة في وحدة التعليم التعاوني، التعليم

 بالعمل والتعليم الفني. تقدم هذه الوحدة
 إمكانية استكشاف خبرات التعليم الفني

 والمهني التي ال تقدم في المنطقة التعليمية.
 طالب الصف التاسع الملتحقين بمدرسة

 ماديسون بارك الثانوية للتعليم الفنى يمكن
 أن تقدم عينة من البرامج الخاصة بالمناطق
 التعليمية األخرى فإذا كانوا مؤهلين ورغبوا

 في اإللتحاق في برنامج تعليم فني ومهني
 في المدارس العضوة وذبك بعد الصف 9،

 ويمكن أن يلتحقوا تبعاً لسياسة المدرسة
.العضوة

 على الطالب الراغبين في هذا االختيار
 االتصال بمكتب التعليم الفني والمهني

:لمساعدتهم في هذه العملية على هاتف
6729-635-617

 على الطالب المهتمين والراغبين في
 االلتحاق ببرنامج الفصل 74 الذي ال يقدم
 في بوسطن أو من خالل التعليم التعاوني

 أن يتقدموا في مدارس التعليم الفنيعلى أنهم
 طالب من “خارج المنطقة التعليمية”.

 كل الطلبات المستكملة يجب أن تقدم إلى
 مدارس بوسطن العامة للتصديق عليها قبل
 1 إبريل من العام الذي يرغب فيه الطالب

.في اإللتحاق

متعلمي اإلنجليزية
 9435- 635-617 المعلوم
 1565-635-617 االختبار 

وااللتحاق
 قامت مدارس بوسطن العامة بعمل منهج
 عالي الجودة لمتعلمي اإلنجليزية ليكونوا
 في األولوية. تقدم مدارس بوسطن العامة
 خيارات مختلفة لمساعدة هؤالء الطالب
 على تعلم اإلنجليزية حيث أنهم يدرسون

 األدب، الكتابة، الرياضيات، العلوم،
 التاريخ/الدراسات االجتماعية، الفنون، تربية

.بدنية ومواد أخرى

من هو متعلم اإلنجليزية؟
 متعلمي اإلنجليزية (كان يشار إليهم في
 السابق بتعبير متعلمي اللغة اإلنجليزية)

 هم الطالب هم الذين لغتهم األصلية ليست
 اإلنجليزية وليسوا على درجة كافية من
 اإلتقان في لغة التعليم اإلنجليزية لعمل
 الواجبات واألعمال العادية في الصف

 باإلنجليزية بدون دعم لغوي. يوجد حوالي
 18000 طالب في مدارس بوسطن

 العامة(%31 من إجمالي طالب مدارس
 بوسطن العامة) معرفين على أنهم متعلمي

.اإلنجليزية

 كيف يمكن إلحاق الطالب في
خدمات تعليم اإلنجليزية؟

 على كل والد/وصي على طالب يلتحق
 بمدارس بوسطن العامة ألول مرة أ، يملئ
 الحصر الخاص باللغة األم وقت التسجيل

 فإذا أشار الحصر إلى أن الطالب يمكن أن
 يكون مؤهالً للحصول على خدمات تعلم

 اإلنجليزية على المنطقة التعليمية تقييم

 طالقة الطالب في اللغة اإلنجليزية من
 الناحية األكاديمية. آباء وأوصياء األطفال

 المؤهلين للحصول على خدمات تعلم
 اإلنجليزية لديهم الحق القانوني في معرفة

 الخيارات المتاحة وفوائد هذه الخدمات
 المتاحة بشكل يمكنهم فهمه (فيما يتعلق
 بالمتوسط واللغة) ثم اختيار ما يعتقدون

 (األب أو الوصي) أنه المناسب إلحتياجات
 طالبهم. بغض النظر عن المدرسة الملتحق
 بها طالبك من حقه أو حقها الحصول على

.الخدمات
 لوالدين الطالب متعلمي اإلنجليزية الحق

 في “وقف” خدمات تعلم اإلنجليزية
 والحاق الطالب في صف تعليم عام به اللغة

.اإلنجليزية فقط

 ما هي البرامج المتاحة
 لمتعلمي اإلنجليزية في

مدارسنا؟
 طبقاً لقانون الوالية “كل األطفال في مدارس
 والية ماساتشوستس العامة سيتم إلحاقهم في
 صفوف تعلم اللغة اإلنجليزية” لتعلم محتوى

 بمستواهم الدراسي والتعليمي. كما أنه
 سيتم توفير المساعدة لهم في اكتساب اللغة
 اإلنجليزية مثل اإلنجليزية كلغة ثانية حتى

 يمكنهم التحدث، االستماع، القراءة والكتابة
.باإلنجليزية

 تقدم مدارس بوسطن العامة البرامج التالية
:لدعم متعلمي اإلنجليزية

 تعليم اإلنجليزية تحت الحماية. في 
 فصول تعليم اإلنجليزية، المدرسين المؤهلين

 لتدريس المواد األكاديمية وتعليم متعلمي
 اإلنجليزية في مهارات اللغة اإلنجليزيةن

 الرياضيات، العلوم/ التاريخ/الدراسات
 اإلجتماعية. يمكن للمدرس التحدث

 باللغة األم للطالب للمساعدة في توضيح
.التوجيهات

 التعليم باللغة المزدوجة. (كذلك 
 يطلق علية التعليم باللغتين). في هذا الصف
 فإن متحدثي اللغة اإلنجليزية ومتحدثي لغة
 أخرى يتعلمون سوياً. الهدف من التعلم في
 االتجاهين في برامج مزدوجة لكل الطالب

 ليكونوا طلقاء في كال اللغتين. مدرسة
 مارجريتا مونيز الثانوية هي المدرسة
 الثانوية الوحيدة في المنطقة التعليمية

.(مزدوجة اللغة (إنجليزية/أسبانية
 حتى يمكن للطالب اإللتحاق في هذه البرامج

 هم بحاجة لتوقيع الوالد/الوصي على إقرار
.بأن الوالد طلب هذا البرنامج بالتحديد

 تعليم انتقالي مزدوج اللغة. يمكن 
 للطالب  متعلمي اإلنجليزية يمكن أن يطلبوا

 الحاق أبنائهم في برنامج انتقالي مزدوج
 اللغة إذا اعتقدوا أن طفلهم سيتحسن أكاديمياً

 ويتعلم اإلنجليزية بشكل أسرع في صف
 تعليم انتقالي مزدوج اللغة. في صف تعليم

 انتقالي مزدوج اللغة يقوم المدرس بالتدريس
 بالغة الطالب األولى ومع تحسن اللغة

 اإنجليزية للطالب يقل استخدام لغة الطالب
 من المجرس حتى يتم التدريس وإعطاء
 التوجيهات كلها باللغة اإلنجليزية ويمكن

.للطالب االنتقال لصف التعليم العام
 تدريب مكثف على اللغة اإلنجليزية للطالب

.المضطربين في تعليمهم الرسمي

 توصي مدارس بوسطن العامة بهذا البرنامج
 للطالب الذين عمرهم 8 سنوات أو أكبر
 الواصلين حديثاً للواليات المتحدة ولغتهم

 اإلنجليزية ضعيفة، والذين يتصف تعليمهم
 وخبرتهم المدرسة بجودة منخفضة ال تؤلهم

 لدخول الكلية أو للعمل. في هذا البرنامج
 يحصل الطالب على تعليم مكثف باللغتين

 اإلنجليزية واللغة األم (إن أمكن) وذلك
 في القراءة/الكتابة، الرياضيات، العلوم

 والدراسات االجتماعية وذلك في صفوف
 ذات عدد صغير من الطالب. يحصلون

 كذلك على صفوف إضافية في التكنولوجيا،
 الفنون والتربية البدنية. مطلوب من جميع
 مدرسي الطالب المضطربين في تعليمهم
 الرسمي أن يضعوا خطة تشمل األهداف

 وكذلك خطة مراقبة ومتابعة كل طالب
.لضمان أن هؤالء الطالب بحققون تقدماً

 كيف يقوم الوالد بطلب إدراج
 طفله متعلم اإلنجليزية في

 برنامج تعليم انتقالي مزدوج
 اللغة أو برنامج الطالب
 المضطربين في تعليمهم

الرسمي؟
 يقوم الوالد بتقديم طلب وسوف 

 تصدق مدارس بوسطن العامة على الطلب
 إذا اعتقد مدير المدرسة والمدرسين أن
 البرنامج البديل سيكون أفضل للطالب

 ولتقدمه في التعليم بشكل عام والتعلم السريع
.لمهارات اللغة اإلنجليزية

 التنازل سيكون فعاالً فقط للعام 
 الدراسي الحالي وعلى الوالد زيارة المدرسة

.كل عام إلعادة تقديم الطلب
 للوالد الحق في االستئناف ضد 

 .القرار في حالة رفض الطلب

 برامج للوافدين الجدد
 للواليات المتحدة

 لدينا عدة برامج والتي تشمل أكاديمية
 الوافدين الجدد في مدرسة بوسطن الثانوية

 الدولية التي ترحب بمتعلمي اللغة اإلنجليزية
 بعمر من 18-15 الذين يدخلون إلى النظام

 التعليمي في الواليات المتحدة ألول مرة
 ولغتهم اإلنجليزية محدودة أو من لديه

 فجوات في تعليمه الرسمي. إننا نعمل مع
 هؤالء الطالب في تصميم خطة فردية حتى
 يتم اعالمهم وإعدادهم الختيار برنامج تعليم
 ثانوي. سيحصل الكالب على خدمات تعلم

 مهارات اللغة اإلنجليزية والرياضيات،
 العلوم والدراسات االجتماعية في برنامج

 حماية وتعليم االنجليزية. يمكنهم أن يقضوا
 فترة تتراوح بين شهور قليلة إلى عامان.

 كذلك تقدم هذه البرامج المشورة في مجال
 العمل، التوجيه للثقافة األمريكية ونشاطات

.ما بعد المدرسة
 من فضلك زر مركز الترحيب المحلي

 لمزيد من المعلومات عن االلتحاق بأكاديمية
 الوافدين الجدد في مدرسة بوسطن الثانوية

 الدولية. يقوم الطالب باالختبار قيل دخولهم
 األكاديمية. على األسر االتصال بتقييم

 الوافدين الجدد في مدارس بوسطن العامة
 واستشارة المركز لمعرفة المزيد عن تقييم

.اللغة

 مركز تقييم واستشارة
 الوافدين الجدد

 1565-635-617 
 كل الطالب الذي يشير حصر اللغة إلى

 أن لغتهم األم ليست اإلنجليزية سوف يتم
 اختبار لغتهم اإلنجليزية عند تسجيلهم لدخول

 المدرسة في مركز الترحيب وسيحصل
 هؤالء الطالب وأسرهم على ميعاد للذهاب
 إلى مركز تقييم واستشارة الوافدين الجدد.
 سيقوم فريق متعدد اللغة باختبار مهارات

 اللغة اإلنجليزية للطالب ومساعدة الوالدين
 والطالب في اختيار الخدمات التعليمة

 األنسب لهم. بعد أن تحصل األسر على
 تحديد الخدمات يمكنهم االتصال بمكتب

 متخصص موارد أسر متعلمي اإلنجليزية
 الذي سيساعدهم في تقديم خدمات أخرى في

.المدرسة والمجتمع
 يوجد مركز تقييم واستشارة الوافدين الجدد
 في مبنى بولينج مونيسيبال، 2300 شارع

 واشنطن روكسبري (ميدان دادلي) وهو
 مفتوح في األيام الدراسية من 8 صباحاً

.وحتى 5 مساًء

 خدمات التعليم الخاص
والطالب

 8599-635-617
 مكتب خدمات التعليم الخاص يقدم االرشاد

 والمساعدة لألسر والمدارس لنجاج الطالب
.ذوي اإلعاقة

 إذا كنت تشك في أن طفلك الطالب في
 مدارس بوسطن العامة به إعاقة برجار

 اتصل بمدير مدرسة طفلك وإذا كان طفلك
 ليس طالباً في مدارس بوسطن العامة برجاء

 االتصال بمكتب خدمات الطالب والتعليم
الخاص على هاتف 8599-635-617

 المدارس التي تختبر
الطالب

 9512-635-617
 لدينا ثالث “مدترس اختبارات” للصفوف

 12-7 والتي تقبل الطالب على أساس
:تنافسي

 أكاديمية بوسطن الالتينية في 
دروشستر

 مدرسة بوسطن الالتينية في 
فينواي

 مدرسة أوبريانت للعلوم 
والرياضيات في روكسبيري

 تقبل الثالث مدارس الطالب من الصفوف
 7 و 9 ومدرسة أوبريانت تقبل طالب جدد

.للصف 10
 يعتمد نظام القبول كليةً على متوسط درجات

 اختبار الطالب في كل من اللغة اإلنجليزية
 والرياضيات في العام الدراسي السابق

 (الصف 5 و 7) واالختبارين األولين من
.العام الجاري

 مواد اختبار التسجيل للطالب المتقدم;ين
 للعام الدراسي 2019-2018 ستكون متاحة

 في أول سبتمبر 2017 في جميع مدارسنا
 اإلعدادية والثانوية، مراكز الترحيب،
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 المكتبات الفرعية ونوادي األوالد والبنات
.ويتم عمل االختبار في بداية شهر نوفمبر

 الطالب الغير مقيدين حالياً في مدارس
 بوسطن العامة يجب عليهم الذهاب إلى
 مركز ترحيب لمدارس بوسطن العامة

 واثبات كونهم مقيمين في مدينة بوسطن يوم
 الجمعة األول من شهر نوفمبر وذلك للتقديم

 في أحد المدارس التي تقبل الطالب بناًء
 على نتيجة االختبار. المعلومات عن أين
 ومتى يتم إثبات اإلقامة متضمنة في مواد

.تسجيل االختبار
 :مزيداً من المعلوما 
 bostonpublicschools.org/

exam

الخيارات التعليمية
 8035-635-617

 تقدم مدارس بوسطن العامة مجموعة من
 البرامج لطالب المدارس اإلعدادية والثانوية
 الذين يواجهون صعوبة في المدارس العادية

 وتشمل هذه البرامج صفوف ذات عدد
 طالب صغير، خدمات دعم مكثفة وطرق

.تعليمية مختلفة
ً  تختلف عملية التقديم لتعليم بديل تبعا

 لمستوى الصف. الطالب الذي هو بحاجة
 لبرنامج بديل للمدرسة اإلعدادية عليه التقدم
 من خالل عملية تقديم غير تقليدية. الطالب

 الباحثين عن تعليم ثانوي بديل يمكنهم التقديم
 من خالب مكتب اإلرشاد في مدرستهم او

.مركز إعادة اإلرتباط لمدرسة بديلة
 إننا ال نضمن تلبية كل طلبات التقديم في

.برنامج بديل

إشتراك األسرة
 9660-635-617

 ترى مدارس بوسطن العامة أن تعليم الطفل
 هو محصلة شراكة بين المدرسة، األسرة،

 الكالب والمجتمع. تشير األبحاث إلى أنه
 عندما تقوم األسر باالشتراك سيحقق الطفل

.مستوى أعلى وسيكون لهم ميل للمدرسة
 هناك طرق عديدة يمكن لألسر اإلشتراك

:من خاللها في تعليم طفلهم بالمدرسة مثل
 االشتراك في مؤتمرات اآلباء-المدرسين،

 االتصال الدائم مع مدرس/مرشد الطفل
 والمستشار لضمان أن الطالب على الطريق

 الصحيح للتخرج، أن يصبح والد رائد في
 مجلس المدرسة وحضور نشاطات الكلية

.والعمل التي تستضيفها المدرسة
 في المنزل يمكن لألسر الدخول على

 الصفحة الخاصة باآلباء في موقع مدارس
 بوسطن العامة الذي يعطي اآلباء إمكانية

 الخول المباشر واآلمن على الدرجات
.الحالية لطفلهم وحضورهم وبيانات الصف

 اسأل طفلك عن ما يتعلمه في المدرسة
 وناقشه في خططه المستقبلية الخاصة بالكلية

.والعمل
 على مستوى المنطقة التعليمية يمكن لآلباء

:أن يشتركوا في اآلتي
 حضور ورش عمل وتدريب تستضيفه

-www.bostonpub  جامعة اآلباء على
licschools.org/parentuniversity

 االشتراك في مجلس مستشاري اآلباء للتعليم
 الخاص الذي يقدم الدعم لعائالت الطالب

.ذوي االحتياجات الخاصة
 االشتراك في مجلس اآلباء على مستوى

 المدينة والذي يشرك آباء طالب مدارس
 بوسطن العامة ويمكنهم من أن يكونوا

.مدافعين فعالين عن أبنائهم
 الشتراك في اللجنة االستشارية لمتعلمي

 االنجليزية في المنطقة التعليمية والمنوط بها
 تقديم توصيات للمدارس والمنطقة التعليمية

 بشأن البرامج والخدمات المقدمة للمنطقة
.التعليمية

الفحص الطبي
 طبقاً لقانون الوالية فإن الطالب الجدد في

 مدارس بوسطن العامة يجب أن يقدموا نتائج
 فحص طبي كامل خالل األسبوع األول من

 الدراسة ستطلب ممرضة المدرسة نتائج
 فحص طبي حديث (خالل عام) لكل طالب

 موقعة من طبيب أو مركز صحي. لن
 يشترك أي طالب في النشاطات الرياضية

 في المدرسة بدون فحص طبي حديث
 ووثائق طبية تشير إلى أن الطالب يمكنه

.االشتراك في النشاطات البدنية
 كذلك ستقوم الممرضة بمراجعة سجل كل
 طالب لالعتبارات الصحية واالحتياجات
 الدوائية. في حال وجود جرعات دوائية

 ستعطى خالل اليوم الدراسي ستقوم
 الممرضة باعطاء الوالد/الوصي استمارات
 لملئها وطبيب الطالب. يجب تسليم األدوية

 للمدرسة في عبوة عليها بيان من الصيدلية.
 برجاء تقديم كل المعلومات المتاحة

 والالزمة واعطي الممرضة نسخة من سجل
.تطعيم الطالب الحديث

الزي المدرسي
 يقرر مجلس المدرسة في كل مدرسة إذا

 ما كانت المدرسة ستفرض زياً موحداً من
 المتوقع أن يقوم كل طالب بارتدائه، أو زي

 تطوعي أو عدم وجود زي موحد. لمزيد
 من المعلومات اتصل بالمدارس مباشرة أو

 انظر في “تقرير عن التدريس والتعلم” على
.www.bostonpublicschools :الموقع

org/schools

وجبات المدرسة
 تقدم جميع مدارسنا إفطاراً وغذاًء صحياً هذا

 إلى جانب الوجبات بعد اليوم الدراسي لكل
 الطالب بدون أى مقابل بغض النظر عن

 دخل األسرة. هذا إلى جانب توفير مدارس
 بوسطن العامة لإلفطار والغذاء لكل الطالب

.في العطالت األسبوغية في الصيف

سياسة الحضور
 الحضور المنتظم هو أحد “مكونات” النجاح

 في المدرسة لذلك تأكد من ذهاب طفلك
 للمدرسة كل يوم ما لم يكون أو تكون مرض

.أو مريضة
 طبقاً لقانون الوالية فإن األطفال 
 من سن 16-6 سنة يجب أن يذهبوا للمدرسة

 والطالب من سن 6 سنوات فأكبر الذين
 ستغيبون من المدرسة بدون عذر ألكثر من
 خمسة أيام خالل العام سيتم متابعته وهو ما

 يمكن أن يءدي للتدخل واتخاذ إجراءات
.قانونية

 إذا يم يحضر كالب للمدرسة خالل 
 الثمانية أيام األولى من العام الدراسي أو

 خالل ثمانية أيام من قبوله بالمدرسة سيتم
 استبعاده من المدرسة وسيخاطر بفقد هذا

.القبول
 الطالب الذي يغيب أكثر من 12 

 يوم بدون عذر خالل العام الدراسي يمكن
.أال ينتقل للصف التالي

 حقوق الوالدين في
 ظل “ قانون كل

 “طفل ناجح
 قانون التعليم االبتدائي والثانوي
 الفيدرالي والمسمى حديثاً قانون

 يمول (ESSA) كل طالب ينجح
 مجموعة من المنح أكبرهم هي

 العنوان 1 والتي تهدف إلى تحسين
 التعليم األساسي للطالب منخفضي

 الدخل. جميع مدارس بوسطن العامة
 حصلت على التمويل من منحة

.العنوان 1 في عام 2016-2017
 إذا كان طفلك يذهب لمدرسة عنوان

 1 فلديك هذه الحقوق إلى جانب
:حقوق أخرى

 يجب على المنطقة التعليمية أن -
 تعطيك بطاقة تقرير سنوي عن طفلك

 تحتوي على بيانات التقييم، المسائلة
 والحق في معرفة المتطلبات الخاصة

 .بجودة المدرس
 بناًء على طلبك يجب أن تقدم -

 لك المدرسة المعلومات الخاصة
 .بمؤهالت مدرس طفلك

 تستخدم إلذارة والية ماساتشوستس للتعليم
 االبتدائي والثانوي نتائج االختبارات الوحدة
.في مقارنة أداء المدارس في أنحاء الوالية

 البيانات الحالية الخاصة بمسائلة الوالية 
.www.doe.mass   :موجودة على الموقع

edu
 في الصفحات 27-10 ستجد معلومات

 مختصرة عن كل مدرسة عالية لدينا ومع كل
 وصف لمدرسة هناك رسومات بيانية تعرض

 تفاصيل االلتحاقوالحضور، نتائج اختبارات
 عام 2016 في مهارات اللغة اإلنجليزية،

 الرياضيات والعلومن نتائج تخرج المدرسة
 الثانوية، النجاح في الكلية ومستوى مسئولية

.الوالية
 يعطي نظام والية ماساتشوستس الشامل
 للتقييم  درجات مختلفة في مهارات اللغة
 اإلنجليزية، الرياضيات والعلوم. مهارات

 اللغة اإلنجليزية في القراءة والتعبير. نظام
 والية ماساتشوستس الشامل للتقييم مصمم
 لتحديد مستويات أداء الطالب والمدارس

 في هذه المواد، هناك أربعة مستويات ألداء
 الطالب: متقدم;، بارع، بحاجة للتحسن

.ومنذر/راسب
ماذا تعني مؤشرات األداء تلك؟

 متقدم;: يظهر الطالب فهم عميق 
 للمواد ويقدمون حلوالً عصرية للمسائل

.المعقدة

 بارع: يظهر الطالب فهم قوي 
 لمادة التحدي ويمكنهم حل مجموعة من

.المسائل
 بحاجة للتحسن: يظهر الطالب 
 فهم جزئي للمواد ويمكنه حل بعض المسائل

.البسيطة
 يرسب: يظهر الطالب فهماً بسيطاً 

.للمواد وال يستطيعون حل المسائل البسيطة

 المسائلة:  الفجوة في البراعة هي المسافة بين
 المستوى الحالي للمجموعة ومستوى براعة

 %100 هدف الوالية هو خفض الفجوة
بمقدار النصف بنهاية العام الدراسي -2016

2017.
 تقوم الوالية بقياس تقدم المناطق التعليمية

 والمدارس لكل الطالب الذين يقسمون
 حتى 11 مجموعة فرعية، تضم مجموعة

 “احتياجات عالية” كل الطالب ذوي اإلعاقة،
 متعلمي اإلنجليزية، متعلمي اإلنجليزية

.السابقين والطالب منخفضي الدخل
 كل مدارس والية ماساتشوستس والمناطق

 التعليمية لديها بيانات كافية وتقسم إلى واحد
 من خمس مستويات للجدارة والمساعدة. يتم

 تحديد مستوى المدرسة مقارنة بكل المدارس
 التي تقدم نفس المستوى في الوالية. أعلى

 المدارس من حيث األداء هي في المستوى 1
 واألقل في اآلداء هي المستوى 5 ويتم تحديد

:المستوى كالتالي
 المستوى 1: تنفيد أهداف تقليل 

 الفجوة (لكل الطالب والطالب ذوي
 االحتياجات العالية) مدارس المستوى 1 التي
 تحقق إنجاز عالي ونمو عالي وتقليل الفجوة

.تسمى مدارس موصى بها
 المستوى 2: لم تنفذ أهداف تقليل 

 الفجوة (لكل و/أو الطالب ذوي االحتياجات
 العالية) أو معدل مشاركة منخفض في نظام

.والية ماساتشوستس الشامل للتقييم
 المستوى 3: هي أقل %20 من 
 المدارس من حيث األداء (تشمل المجموعات
 األقل أداء) أو ذات معدالت تخرج منخفضة

 أو معدل مشاركة منخفض جداً في نظام
.والية ماساتشوستس الشامل للتقييم

 المستوى 4: مدارس المستوى 3 
.األقل أداًء

 المستوى 5: المدارس ذات األداء 
  .الضعيف باستمرار

 وانقر على www.mass.gov :زر الموقع
.“تعليم” لمعرفة المزيد

 ملحوظة: المدارس الصغيرة جداً، المدارس
 الجديدة او التي معروفة بشكل ملحوظ يذكر
 عنها بأن البيانات “غير كافية” زيارة هذه
 المدارس هي أفضل طريقة للحصول على

 .رؤية كاملة لما يمكن أن تقدمه المدرسة

فهم الوالية ونتائج المسائلة
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برامج ونشاطات ما بعد اليوم الدراسي لمحة عن اليوم الدراسي الوصف التسجيل استمارة تقديم 
خاصة

المدارس الثانوية

يوم ممتد إلزامي حتى الساعة 03:3 أيام الثالثاء والخميس للطالب في الصف 9وقت لإلستذكار تحت 
اإلشرافحتى الساعة 00:5 لكل الطالب. منطقة الطالب الرياضيين في بوسطن لدعم الطالب الرياضيين.

 نواجه التاريخ وأنفسنا، القانون، المسرح، التدريب اإلعداد لالختبارات 
النهائية (SAT) استكشاف والتعرف على الكلية

مدرسة إرشادية صغيرة، الصفوف 21-9 122 نعم كورس آخر للكلية

التعليم والتدريب على اختبار تقييم الوالية استكشاف مهني، طالب حكوميون، (مساعد تمريض معتمد)، 
التدريب على المهارات، دوري كرة السلة يوم السبت.

برنامج أكاديمي كامل في مهارات اللغة اإلنجليزية، الرياضيات، العلوم، 
العلوم اإلنسانية، حماية التوجيهات اإلنجليزية لمتعلمي اإلنجليزية، برامج 

استعادة، خيار االلتحاق المزدوج في كلية مجتمعية، تدريب معامد على 
التمريض

برنامج ثانوي بديل يمنح دبلوم لألعمار 
22-91

912 نعم أكاديمية بوسطن الفنية للكبار

ساعات مدرسية ممتدةلكل الطالب مع المواد األكاديمية، صفوف الفنون، عروض خاصة، برنامج دعم 
وتعزيز بعد اليوم الدراسي.

برنامج أكاديمي كامل وتدريب على الفنون وفرص التحاق مزدوج في 
مجموعة الست كليات المتخصصة في الفنون

مدرسة إرشادية تركز على الفنون البصرية 
واألدائية

744 نعم أكاديمية بوسطن للفنون

الرياضة مع مدرسة االرسالية الجديدة الثانوية، تعليم، تعليم الخدمات االجتماعية، تدريب، برنامج الرياضيين 
في مدينة بوسطن.

مدرسة القادة المستقبليين منهج إعداد للجامعة، العديد من الكورسات 
المتقدم;ة، فليكن هدفك عالياً

مدرسة إرشادية تركز على القيادة 
المجتمعية

994 نعم أكادمية بوسطن للقادة المجتمعيين

نادي الفروض المنزلية، أسس إدارة األعمال، الطهي، إنتاج موسيقي رقمي، ألعاب دفاع عن النفس، تصميم 
وتفصيل وموضة، زومبا، كرة سلة، تصميم جرافيك، رسم، تلوين، قص القصص من خالل الفيديو والكتابة، 

حفر على الخشب، اإلعداد الختبار تقييم الوالية، دعم أكاديمي، خدمة المجتمع.

برمامج أكاديمي يعتمد على الكفاءة للطالب كبار السن، نصح، صفوف 
تعتمد على المشروع، صفوف في االستعداد للعمل بعد التخرج، نشاطات 

محفزة، التحاق مزدوج في الكليات المحلية، فريق قيادة الطالب

مدرسة هوراسي مان للطالب كبار السن 434 نعم أكاديمية بوسطن لليوم والمساء

اإلعداد الختبار SAT وتقرير التقدم للجامعة، حكومة الطالب، منطقة الطالب الرياضيين في بوسطن لدعم 
الطالب الرياضيين (مع مدرسة بريتون الثانوية) تدريب مع مجلس األعمال الخاص في بوسطن، تعليم، 

ارشاد األخ الكبير واألخت الكبرى.

مهارات اللغة اإلنجليزية، أسس األدب، علوم إنسانية، استشارة في الكلية 
والعمل

مدرسة هوراسي مان تركز على الخضرة 
لألعمار 21-6

605 نعم أكاديمية بوسطن الخضراء

برنامج PULSE برنامج الموسيقى الالتينية، دعم أكاديمي ودروس موسيقى، الالختبارر اإلعداد الختبار 
SAT للصف 11، عروض تلفزيزنية يقوم فيها الطالب بالتركيز على الموضوعات االجتماعية. برنامج 

رياضي قوي.

برنامج أكاديمي كامل إعداد للجامعة في مهارات اللغة اإلنجليزية المستوى 
الرفيع كل الصفوف تعمل على تنمية اللغة اإلنجليزية ومطلوب من كل 

الطالب عمل مشروع والدفاع عنه

للطالب محدوجي اللغة اإلنجليزية ولهم 
ثالث سنوات أو أقل في الواليات المتحدة

492 نعم بوسطن الثانوبة الدولية

رياضة: بيسبول، كرة سلة لألوالد، كرة قدم أمريكية، هوكي األوالد، هوكي البنات، تجديف للبنات، كرة قدم 
لألوالد، كرة قدم للبنات، كرة قدم، سباحة، تنس، الركض في مضمار مفتوح أو مغلق، كرة طائرة لألوالد، 

كرة طائرة للبنات، مضارب، أكاديمية الممثلين (دراما) نادي األعمال، فرقة موسيقية، النادي الالتيني، 
كورالنادي كالسيكي، رقص، اتحاد مناظرة بوسطن، قصص عن التنين (صحيفة المدرسة)، انسان آللي 
بدائي، اتحاد األسوياء والمثليين، نادي الصوب الزجاجية، النادي الثقافي الصيني، علوم الماكينات، نادي 
الرياضيات، محاكمة هزلية، نموذج األمم المتحدة، اتحاد الطالب المسلمون (نادي توعية)مجتمع الشرف 

القومي نادي نادي الكتابة على االنترنت نادي التدوير الكتاب، نادة الحماية الشخصيى منتدى الطالب، سفير 
الطالب موهوب، الكتاب السنوي، نتدي العلوم.

منهج إعداد للجامعة، قبول وتنسيب متقدم;، كورسات وصفوف في جميع 
المجاالت األكاديمية

 مدرسة اختبارية للصفوف
21-7

5961 نعم أكاديمية بوسطن الالتينية

رياضات، نوادي، هيئات ثقافية، موسيقى ودراما. كورسات متقدم;ة في كل المجاالت ومنهج يعد للجامعة  مدرسة اختبارية للصفوف 
21-7

3042 ال مدرسة بوسطن الالتينية

الرياضيين(كرة قدم أمريكية، كرة طائرة، كرة قدم ركض في مضمار مغلق/مفتوح تجديف، بيسبول، 
سوفتبول) نوادي الخدمات االجتماعية، أداء جماعي، هيئات ثقافية، دروس، نشاطات تقييم الكلية (روابط 

مع الكلية، روابط عليا) اإلعداد الختبار SAT، مركز تعليم الرياضيين في بوسطن، تدريب داخلي، بحوث 
صيفية.

تعليم مخصص لإلعداد للكلية والعمل أكاديمية الصف التاسع، 8 كورسات 
بمستوى متقدم;، شراكة مجتمعية ومع الكليات، فرص لاللتحاق المزدوج، 

تدريب على العمل، االلتحاق بفيالق تدريب صغار ضباط االحتياط بالجيش، 
هندسة آلية، تمريض، إعالم، فنون/اتصاالت، قمة بوسطن، علوم الكمبيوتر

مدرسة ثانوية كبيرة لإلعداد للملية والعمل 308 ال مدرسة برايتون الثانوية

حكومة الطالب، مجالت أدبية، نادي االنسان اآللي وعلوم الماكينات، صفوف SAT وتقييم الوالية، 
PULSE، الطالب الرياضيين لبوسطن، البطوالت الرياضية، قيادة فرق التشجيع، الدعم لإللتحاق بالكلية 

والعمل، تعلم مبادرة الشراكة المجتمعية مع مكتبة جروف هال ومركز بوسطن للشباب والعائالت.

إعداد صارم للكلية مع مناهج متقدم;ة، التحاق مزدوج وكورسات شرفية، 
األكاديمية العليا تقدم مناهج لتنمية المواهب، كورسات تكنولوجية، اإلعداد 

لختبارات السات واختبارات تقييم الوالية، صحافة، مجالت أدبية، االلتحاق 
بفيالق تدريب صغار ضباط االحتياط بالبحرية، المسرح، فنون بصرية، 

مركز األسرة، مركز صحي

تحضيرية للكلية، مدرسة ثانوية شاملة 294 ال بورك الثاتركز على العلومنوية

برنامج رياضي قوي يشمل كرة القدمن مضمار، كرة طائرة، سوفتبول، بيسبول، ورياضات أخرى وتشمل 
فريق كرة السلة بطل الوالية، دعم الطالب الرياضيين من خالل المنطقة الرياضية وصاالت الدراسة بعد 

اليوم الدراسي، هيئة مناظرة بوسطن، نادي البولنج، نادي الرياضيات، رحلة ألوروبا، فريق ماراثون 
األحالم، نادي الرقص، ونشاطات غير روتينية أخرى.

صفوف تدريبية متقدم;ة، اللغة العربية، طب شرعي، بناء روح المبادرة 
والدماثة، الرقص اإليقاعي، المسرح، صفوف متميزة في النقاش والمناظرة، 

علوم الحاسب اآللي والتكنولجيا، العلوم في العمل، االختالط واالرتباط 
بالمجتمع مع مركز الحي الصيني في بوسطن، العدالة االجتماعية والسالم 

االجتماعي دراسات افريقية-أمريكية.

مدرسة ثانوية كبيرة لإلعداد للملية والعمل 619 ال تشارلز تاون الثانوية

دروس قبل وبعد الدراسة استشاريين شخصيين لكل طالب، استشارة للكلية، رحالت ميدانية منتظمة 
تشمل الكليات المحلية ومعارض الكليات.

مدرسة ثانوية بديلة 25 نعم أكاديمية المجتمع

دروس إضافية قبل وبعد اليوم الدراسي، حكومة الطالب، مركز اإلعداد للكلية، خدمات دعم الطالب، مركز 
إعالمي ومكتبة، منطقة بوسطن للرياضيين، صالة مذاكرة، معامل كمبيوتر، اإلعداد الختبار الوالية، السير 

لمكافحة الجوع، السير لمكافحة السرطان وااليدز، فرق سير، تدريب، رياضة للبنات واألوالد كرة سلة، كرة 
طائرة للبنات، بيسبول، كرة قدم، سوفتبول، مضمار، اتحاد الشرف الوطني.

6 كورسات متقدم;ة، بناء، نموذج األمم المتحدة، تشريح وفسيولوجي، علم 
الجريمة.

مدرسة صغيرة تعد الطالب للكلية وللعمل 
في مجال العلوم والصحة

363 ال أكاديمية المجتمع للعلوم والتكنولوجيا

برجاء االتصال بالمدرسة لمزيد من المعلومات تركز على العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، والرياضيات، جهاز لكل طالب 
مثل حواسب الب توب للصفين 6 و9.

 مدرسة إعدادي وابتدائي
الصفوف 21-6

703 ال أكاديمية ديربورن

منطقة الرياضيين في بوسطن، دروس إضافية، اإلعداد الختبار SAT، االستعداد للعمل والكلية، االستعداد 
للعمل في مجلس الصناعات الخاصة في بوسطن، تدريب وعمل، SAT، اإلعداد للكلية، التحاق مزدوج، 

يوماسن بوسطن، االرتباط والقبول مضمون، فريق المناظرة، هيئة مناظرة بوسطن، القادة الناشئين ونادي 
التركيز على العجالة االجتماعية،، نادي الكمبيوتر، نادي اللياقة البدنية والمالكمة، الكرة الطائرة، بيسبول، 
كرة سلة (أوالد وبنات)، قيادة فريق التشجيع، مذمار مفتوح/مغلق مجموعة شابات، مجموعة شباب، نادي 

إدارة األعمال.

مقدمة في األعمال، التسويق، االقتصاد، المعمل االبتكاري، مقدمة في 
المسرح، أسس الفنون البصرية، تصميم إعالمي تفاعلي وتنمية، كورسات 
شرفية في الكيمياء، اللغة اإلنجليزية، تفاضل وتكامل، جبر، هندسة، تاريخ 
أمريكي، تاريخ العالم، جبر 2، التحاق مزدوج، مجلس الصناعة الخاصة 

لبوسطن، تدريب لإلستعداد للعمل وتوظيف، اختبار SAT لجامعة سافولك، 
اإلعداد للجامعة، برنامج التحاق مزدوج، يوماس، برنامج بوسطن لضمان 

االلتحاق بالجامعة، استشارة ونصح، برامج صيفية.

مدرسة صغيرة تركز على المنح الدراسية 
الفنية وريادة األعمال

59 ال أكاديمية دورشبتر

دروس قبل اليوم الدراسي، برنامج رياضي كامل: قيادة فريق التشجيع، فريق الحفر، نادي المفتاح، لجنة 
حفلة التخرج، كتاب الدفعة السنوي، فريق البنادق، فريق الرياضيات، الرقص، اتحاد األسوياء/المثليين، 

نادي الشطرنج، حكومة الطالب، مجتمع الشرف القومي، نادي الكتاب، برنامج GEMMA للبنات، هيئة 
المناظرة، برنامج PULSE (للصف 9 فقط)، ضباط للفصول لكل صف دراسي. كل النشاطات مجانية.

أربع أكاديميات (مجتمعات تعليمية صغيرة) صفوف متفدمة وشرفية، 
صفوف كمبيوتر، إعالم، فنون بصرية، االلتحاق بفيالق تدريب صغار 

ضباط االحتياط، إدارة

مدرسة ثانوية كبيرة لإلعداد للملية والعمل 2351 ال مدرسة شرق بوسطن الثانوية

تلفزيون المدرسة الثانوي اإلنجليزي، كورال، كتاب الدفعة السنوي، رياضات، رقص، نادي الفروض 
المنزلية، هيئة المناظرة، اإلعداد الختبار تقييم الوالية، محاكمة هزلية، طبول، نوادي ثقافية.

كورسات تنسيب متقدم;ة، كورسات مجراس بوسطن العامة، أدب إنجليزي، 
أدب أسباني، تفاضل وتكامل، أحياء، كيمياء، إنتاج تلفزيوني، علوم الطب 

الشرعي، النظريات الموسيقية والكورال.

مدرسة ثانوية شاملة لإلعداد للكلية 945 ال المدرسة اإلنجليزية الثانوية

برنامج دراسي بعد المدرسة، نادي الفروض المنزلية للصفين 9 و 01، هيئة الشرف الوطني، هيئة المناظرة، 
نادي بيئي، نادي الفن، لجان الصفوف النهائية، حكومة الطالب، معسكر اإلعداد الختبار تقييم الوالية، 

رياضات، منطقة الرياضيين في بوسطن، ميو ألفا ثيتا (هيئة الئرف الوطني)، االلتحاق بفيالق تدريب صغار 
ضباط االحتياط.

تعليم عام، كورسات متقدم;ة وشرفية، اإلعداد الختيار SAT، مجموعة من 
الكورسات على االنترنت، عمليات تداخل حيوية ويومية.

مدرسة ثانوية تعد للكلية وتركز على العلوم 
والتكنولوجيا، الهندسة، الرياضيات والفنون

625 ال اكسل الثانوية

رياضات، ارشاد أكاديمي، مركز تعليمي، اإلعداد الختبار SAT، كالب حكومي، نوادي، برامج أخرى 
للشباب، أخت ألخت، التكنولوجيا تذهب إلى المنزل لآلباء والطالب، برنامج الكلية/الطالب، هيئة المناظرة، 

فريق الخطوة، خدمة المجتمع.

علوم إنسانية متكاملة، علوم، رياضيات ومناهج أسبانية، برنامج تدريب 
داخلي، مشاريع للطلبة، خدمات استشارية، مركز دعم الطالب، مركز 

تعليمياسبوع المشروع (ال يوجد صفوف حيث يستكشف الكالب كل شيء 
عن بوسطن، خيارات اإللتحاق المزدوج.

مدرسة إرشادية 953 نعم مدرسة فنواي الثانوية

نوادي وتشمل: الهندسة، الفنون، فريق بعثة المدرسة اإلعدادية، لجنة حفلة التخرج، مجلة أخبار المدرسة، 
برنامج الصحة واللياقة البدنية، مجموعة استشارية قبل المدرسة.

صفوف االندماج في الكلية، أكاديمية اإلعداد للكلية، الكبار يشتركون 
في كورسات في الكلية في مختلف الكليات/الجامعات، طرق البحث/

صفوف في الرسائل العلمية للصفوف 11-21، مشاريع بحثية، أسبوع 
الصحة والسالمة، االحتفال بالتاريخ االفريقي األمريكي، شهر الموروثات 

األسبانية،برنامج قراءة في أنحاء الوالية، اسبوع المشاركة المدنية، برنامج 
التعليم التجريبي الصيفي.

مدرسة إرشادية للطالب المتوسطين من 
الصفوف 21-01

842 نعم مدرسة إيجلستون الكبري الثانوية

برامج رياضية في أكاديمية مجتمع العلوم والصحة ومدرسة بوركي الثانوية. كل الصفوف األساسية، مختارات، صفوف تعزيزية، الفن متكامل في 
صفوف التاريخ، صفوف في الجبر، الهندسة، مهارات اللفة اإلنجليزية، 

التاريخ، الطبيعة، األحياء، األسباني، الكمبيوتر، التدريب واالستعداد للكلية.

*مدرسة هندرسون الدنيا االلتحاق بها 
مضمون

402 ال* مدرسة هندرسون التكنولوجية العليا

دروس مجانية، اإلعداد الختبارات تقييم الوالية وSAT، تدريت في مجال الصحة، برامج خدمة المجتمع، 
نشاطات قيادة الشباب، هيئة الشرف الوطني، استكشاف الثقافةـ نوادي، كرة سلة، سوفتبول، بيسبول، قيادة 

فريق التشجيع ومضمار، فريق المناظرةكرة قدم، رياضة الدفاع عن النفس، دراما.

منهج صارم لإلعداد للكلية مع أربع كورسات من كل كلية، اإلنجليزية، كلية 
الرياضيات، التاريخ، العلوم، الصحة/ التربية البدنية، حلقات دراسية، ثالث 

كورسات عن اللغات العالمية.

مدرسة هوراسي مان تركز على مجال 
الصحة

063 نعم اكاديمية كينيدي للصحة

حكومة الطالب، نوادي، دروس وفترة استذكار تحت اإلشراف حتى الساعة 00:5. أدب إنجليزي يومي وتعبير إنجليزي، كورسات متقدم;ة في األدب، تاريخ 
أمريكي1، تاريخ أمريكي 2، طبيعة، أحياء، كيمياء، جبر 1، هندسة، جبر 
متقدم;، تفاضل وتكامل، تفاضل وتكامل متقدم;، أسباني، كورسات مختارة 
وخاصة تشمل ادارة األعمال، موضوعات عالمية، كتابة، صحة ورشاقة، 

سيكولوجي، هندسة، مدنية، عدالة جنائئية، فن بصري، وسائط متعددة، 
تربية بدنية/صحة عامة واستشارة.

مدرسة ارشادية شاملة *ليون K-8 القبول 
مضمون

621 ال* مدرسة ليون بايلوت الثانوية

المساعدة في عمل الفروض المنزلية، دروس من أجل اختبار تقييم الوالية، اإلعداد الختبار SAT، نادي كتاب 
األحالم، رياضيين في بوسطن، اتحاد األسوياء والمثليين، حكومة الطالب، حفلة التخرج، فصل الكبار وصف 

الصغار، االلتحاق بفيالق تدريب صغار ضباط االحتياط.

خدمات اإلستشارة، مركز صحي في المدرسة، كورسات متقدم;ة، معسكر 
للتدريب على اختبار تقييم الوالية، 91 دراسة فنية مهنية.

مدرسة ثانوية فنية، اتصل بالمدرسة أو 
مركز الترحيب التباع إجراءات اإلدارة

948 ال مدرسة ماديسون بارك الثانوية الفنية

تدريس الكورسات األساسيةوالفنون. اإلعداد للكلية، الدراسة بلغتين اإلنجليزية /األسبانية، التعليم بالطلب/ الفنون، 
التكنولوجيا، منح تنافسية للكلية.

مدرسة مبتكرة مزدوجة اللغة 782 ال أكاديمية مارجريتا مونيز

االستشارات قبل وبعد المدرسة، المساعدة في إنجاز الفروض، هيئة المناظرة، قيادة فريق التشجيع، فريق 
الرقص، كرة السلة، كرة القدم األمريكية، كرة القدم، مضمار وحقل، مجلس الكبار، كتاب الدفعة السنوي، 
صحافة، قيادة بعثة المدافعين ومجموعة اإلرشاد، مجلس الطالب، هيئة الشرف الوطني، إنعاش االئتمان.

اإلعداد للكلية، مع العديد من الكورسات المتقدم;ة، اللغة، األدب، تفاضل 
وتكامل، علوم بيئية، تاريخ أمريكي وأحياء، تدريب في السنة النهائية، 

خدمات مجتمعية، استشارات، تقييم المشروعات مرنين سنوياً.

مدرسة إرشادية 323 تعم مدرسة اإلرسالية الجديدة الثانوية

رياضيين، نشاكات عديدة غير تقليدية، برامج تعزيز أكاديمية، نوادي ثقافية، مجلس الطالب، هيئة الشرف 
الوكني، دروس إضافية يوم السبت، كل النشاطات الغير تقليدية مجانية، أغلب النواتي تجتمع يوم واحد في 

األسبوع وبعضها في عدة أيام.

مناهج لإلعداد للكلية، التركيز على العلوم، الرياضيات، الهندسة 
والتكنولوجيا متكاملة مع العلوم اإلنسانية، كورسات متقدم;ة وشرفية، 

موسيقي و االلتحاق بفيالق تدريب صغار ضباط االحتياط.

مدرسة اخنبارية للصفوف 7-21 وتركز 
على الرياضيات والعلوم

5341 نعم مدرسة أوبريانت للعلوم والرياضيات

رياضات، هيئة المناظرة، تعزيز، اإلعداد الختبار PSAT ، تدريس، فن، مسرح، موسيقى وبرامج أكاديمية 
أخرى.

تحدي منهج البكالوريا الدولي، استشارة المدرسين والموجهين، المسرح، 
الفنون البصرية، موسيقى، تعليم لغة الماندرين واألسبانية، تكامل المعاهد 

التاريخية والثقافية لتعزيز التعلم.

مدرسة كوينشي االبتدائية للصفوف 21-6 
* قبول الطالب مضمون

605 ال* مدرسة كوينشي العليا

دروس إضافية في جميع المواد، اإعداد الختبار SAT، محاكاة األمم المتحدة، برنامج رياضي (كرة 
قدم، مضمار، الدول المتقاطعة، كرة السلة، الكرة الطائرة، كرة قدم أمريكية، سوفتبول وبيسبول)، منطقة 

الرياضيين في بوسطن، حكومة الطالب، برنامج سفر دولي، خدمات مجتمعية.

أربعة أعوام من اللغات العالمية، التاريخ، العلوم والرياضيات المطلوبة، 
أكاديمية المستجدينكورس لطالب الصف 9، كورس بحث وكتابة في الصف 

01، اإلعداد الختبار SAT، وسيمينار للكلية في الصف 11، سيمينار 
للصف النهائي لإلرشاد الطالب بعملية التقديم للكلية.

دراسات دولية ولغات 334 ال مدرسة سنودين الدولية في كوببلي

اسكواش زرياضات أخرى (كرة قدم أمريكية، كرة سلة، بيسبول، كرة قدم، قيادة فريق التشجيع، الكرة 
الطائرة، سوفتبول، مضمار، مصارعة)، االلتحاق بفيالق تدريب صغار ضباط االحتياط، فريق الحفر، حكومة 

الطالب، أكاديمية دورتشستر للقيادة، نوادي التكنولوجيا، نادي الكتاب، برنامج مسئولية مراهقي هاييتي 
أمريكي، نادي الموسيقى، نادى الروبوتات، هيئة الشرف القومي، منطقة التحمل مع الرياضيين في بوسطن/ 

هيئة المناظرة في بوسطن.

مناهج اإلعداد للكليات، صفوف متقدم;ة، فرص لاللتحاق المزدوج في 
الكليات المحلية، تكنولوجيا وإعالم رقمي، مواد مختارة، التكنولوجيا 

متكاملة مع كافة الكورسات، مواد تكنولوجية مختارة، حواسب الب توب 
لكل الطالب، يوم دراسي ممتد.

مدرسة إرشادية تكنولوجية تعد للكلية 
للصفوف 21-6

889 ال أكاديمية بوسطن التكنولوجية

حكومة الطالب، نوادي، رياضات، هيئة مناظرة بوسطن، دروس إضافية، تدريب، خدمات مجتمعية، نادي 
التكنولوجيا، نادي الطهي، نادي الشطرنج، نادي الجيتار، دروس في اآلالت، نادي الفنون، كتاب الدفعة 

السنوي، فريق العلوم، تدريس األقران، برنامج التعليم واإلرشاد، دروس إلزامية للصف 01.

حواسب الب توب لكل الطالب والمدرسين، تعليم خارجي، كورسات 
مختارة في اآلالت الموسيقية، كورال، إصالح الحاسب اآللي، شبكات، فن 

بصري، مناظرة، بيئة حضرية، طب شرعي، صحة عامة، سيكولوجي، 
علوم األرض، 8 كورسات متقدم;ة، رياضيات، وعلوم إنسانية، فرص 

تدريبية.

مدرسة صغيرة تركز على العلوم 
والتكنولوجيا والعلوم اإلنسانية والفنون

834 ال أكاديمية يوسطةاألكاديمية الحضرية 
لتكنولوجيا العلوم

رياضة، هيئة الشرف الوطني، دروس إضافية، نادي هاييتي، نادي الرياضيات، النادي الالتيني، مجموعة 
إرشاد أوالد/بنات، هيئة مناظرة بوسطن الحضرية.

منهج علوم إنسانية متكامل، كورسات اتسيب متقدم;ة، كورسات متقدم;ة في 
التسويق، االقتصاد، التصوير، إنتاج تلفزيوني، تكنولوجيا الحاسب اآللي 

وتصميم صفحات االنترنت.

مدرسة تعد للكلية وتركز على األعمال، 
الفنون التصويرية، اإلعالم والتسويق

394 ال أكاديمية روكبري الغربية

اكتشف مدارس بوسطن العامة الثانوية في لمحة
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.جميع المدارس الثانوية وعلى مستوى المدينة، مفتوحة أمام الطالب في جميع األحياء
.بعض لديها إجراءات تطبيق خاص

BPS المدارس الثانوية

 االمتحان الثالثة. BPS المدارس التي يتم تسطير هي المدارس
 يعتمد القبول في هذه المدارس كليا على درجات الطالب ودرجات

.(ISEE) االختبار من امتحان القبول المدارس المستقلة
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BostonPublicSchools.org/register

BPS المدارس الثانوية مع القبول العادية

كورس آخر للكلية
612 Metropolitan Ave., Hyde Park 02136

Michele Pellam, Headmaster
617-635-8865  •  accbps.org  •  Hours: 8:00-2:30

:مميزات خاصة
 طالب بوسطن الرياضي (منطقة بوسطن •

(للطالب الرياضيين
مجلس إدارة •

تعليم على االنترنت •
أسبوع ثقافي •

شهر الكلية زالمسار الوظيفي •
لجنة الصحة في بوسطن •

العروض األكاديمية
 هي مدرسة ثانوية تعد لدخول الجامعة •

للطالب المميزين
 مدرسة تجريبية ومدرسة صغيرة تضم •

 250 طالب، بدعم أكاديمي شخصي
 كورسات متقدمة على االنترنت وفي •

الفصل
 سجل قبول في الجامعة ممتاز: قبول الكلية •

هو أحد متطلبات التخرج
 تركيز كبير على مهارات القراءة التحليلية •

والكتابة
اتصال مباشر ووثيق مع األباء •

 أكاديمية الصيف القرمزي – جامعة •
هارفارد

االدماج التام مع خيارات مرتبة الشرف •

مناهج إضافية ونشاطات رياضية
بناء •

 مشاركة الرياضة مع مدرستي المهمة •
 الجديدة وأكاديمية بوسطن للقيادة

المجتمعية
التحاق مزدوج •
فريق المناظرة •

روبوتكس •
(فن (مسرح، رقص وبصري •

قراءة •

المسارات الوظيفية
صاخلا ةعانصلا سلجم •

ريابسأوي •
 ةعماج) ةيراشتسالا ةيلكلا قلايف •

(نطسوب

صوت الطالب
 لوقن ناكم يف نوكن نأ بحن اننإ” •

ًاريخأ ،انناكم هنأ هيلع  انانبم انيدل 
“هب رخفن يذلا انب صاخلا

 تقحتلا يتلا تاونس عبرألا لالخ” •
 ،ةيلكلل رخآ سروك ةسردمب اهيف

 نيلماعلاو نوسردملا صصخ
ًاتقو ةسردملاب  يف انتدعاسمل مهموي نم 
 جراخو لخاد انمهت يتلا تاعوضوملا

“ةسردملا
 رخآ سروك ةسردم يف تاسروكلا” •

 تامولعم انبسكت اهنكل ةبعص ةيلكلل
“ةيلكلل اندعت ةيوق ةيملع

ةيوناثلا نوتيارب ةسردم
25 Warren St., Brighton 02135
Emily  Bozeman, Headmaster

617-635-9873  •  brightonhigh.org  •  Hours: 7:30-1:55

:مميزات خاصة
 نيوبوري للكوميديا، كلية سيمونز وجامعة ،WGBH الشراكة مع الصليب األزرق/الدرع األزرق، قناة •

هارفارد، التوجيه للهندسة وأعمال البناء
برامج معززة مع كلية بوسطن وجامعة بوسطن •

بحث صيفي •
برنامج جامعة بوسطن للتوجيه •

 هيئة برايتون-ألستون للصحة العقلية •
ويست إيند هاوس وشارع البلوطة •

فيالق اإلستشارة للكلية والبحث عن المواهب •

العروض األكاديمية
 كورسات متقدمة في األدب واللغة اإلنجليزية، التفاضل والتكامل، علوم البيئة، تاريخ الواليات المتحدة، •

التاريخ األوروبي والحكومة األمريكية
خيارات التحاق مزدوج مع كلية فيشر ومعهد بن فرانكلين للتكنولوجيا •

لكلية بوسطن SAT كورس اإلعداد الختبار •
برنامج االرتباط بكلية بوسطن وبرنامج االرتباط التصاعدي لجامعة بوسطن •

المسارات الوظيفية
هندسة وروبوتكس •
الفنون التصويرية •

مناهج إضافية ونشاطات رياضية
لوبتفوسو مدقلا ةرك ،ةيكيرمألا مدقلا ةركل يلاد عمجم نويلم $13 •

ةيناسنإلا لجأ نم نونانف •
سكتوبور •

ةرظانملا قيرف •
ةصاخلا ةعانصلا سلجم يف يفيصلا بيردتلل بلاط 185 قاحتلا مت •

صوت الطالب
 ةغل 25 دوجو عو عونتلا بحن •

انتياعرل صصخم ناكم يهو انتلئاع طسو اننأكو ةسردملا يف رعشن •
نطسوب ةعماجو نطسوب ةيلك ،ةيفيص ثوحب لثم ةسردملا دعب ام جمارب •

ةيوقلا ةيضايرلا انقرف بحن •

روضحلاو قاحتلاللا
قرعلا    
%22  ةقاعإلا يوذ بالطلا
%42 ةيزيلجنإا يملعتم

%83  روضحلا لدعم

➜
  ;افريقي أمريكي

  ;أسباني44%
45%

آسيوي; 3%
أبيض; 5%

غيره 3%;

➜

روضحلاو قاحتلاللا
قرعلا    
%23  ةقاعإلا يوذ بالطلا
%17 ةيزيلجنإا يملعتم

%88  روضحلا لدعم

  ;افريقي أمريكي
40%

  ;أسباني
39%

آسيوي; 8%

أبيض; 8%
غيره 4%;

(بيانات تخرج مدرسة ثانوية ألربع سنوات (2016
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!إقراء هذا أوالً
 في اختبارات مهارات اللغة اإلنجليزية، العلوم والرياضيات. كذلك ستجد (MCAS) ستجد نتائج المدرسة في أنحاء المدينة بعام 2016 وذلك الختبارات نظام والية ماساتشوستس للتقييم الشامل

 مستوى براعة المدرسة ومساعدتها. ولمعرفة معنى ذلك برجاء قراءة “فهم نظام والية ماساتشوستس للتقييم الشامل” في ضفحة 7. كما توجد معلومات عن بيانات التخرج للمدرسة والنجاح في الكلية
.للحصول على أحدث البيانات عن المدرسة التى اخترتها برجاء زيارة موقعنا على االنترنت أو اتصل بأي مركز ترحيب فى القائمة صفحة 28 للمدارس التي لديها بيانات كافية
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ةيوناثلا كروب .يإ هايمرج ةسردم
60 Washington Street, Dorchester 02124

Lindsa McIntyre, Headmaster
617-635-9837  •  jebhs.org  •  Hours: 7:25-2:20

:مميزات خاصة
 حاصلة على جائزة “مدرسة على الطريق” •

إليدفيستورز
أكاديميات لكل مستوى تعليمي •

 برنامج تعليمي صارم: توجيهات على مستوى •
 المدرسة للتركيز في المناهج على القراءة
والكتابة باستخدام استراتيجيات االستبعاد

التركيز على التعليم االجتماعي-العاطفي •
فصول صغيرة العدد •

 معدل العضور أعلى من متوسك المدارس •
الثانوية

 مدرسة شاملة حيث أغلب المدرسين لديهم •
شهادات مزدوجة

 مدارس مجتمعية كاملة الخدمات ولها أكثر من •
50 شريك نشط وفعال

 مركز للكلية والعمل به مستشارين ومتخصصين •
 من يوأسباير، أكسس، فريدوم هاوس، ارتباط
 تصاعدي، مشروع ريتش ومجلس الصناعة

.الخاص
 شراكة فعالة مع يوماس بوسطن، ميثاق •

الجامعات في بوسطن و كريستو راي بوسطن
 بيئة صديقة لألسرة، مع مركز لألسرة به منسق •

 لدعم الشراكة بين المدرسة واآلباء، معلومات
وتوعية للوالدين

العروض األكاديمية
 كورسات متقدمة في مهارات اللغة اإلنجليزية، •

العلوم، الرياضيات والتاريخ
 لكل المراحل SAT صفوف إعداد الختبارات •

األولى
فرص لإللتحاق المزدوج •

 برنامج أسباني وبرنامج فرنسي مدته أربع •
 سنوات ممنوح من خالل شراكة مع المركز

الثقافي الفرنسي

المسارات الوظيفية
مسار التكنولوجيا •
مسار التمريض •

مسار ريادة األعمال •

مناهج إضافية ونشاطات رياضية
 الفرق الرياضية: كرة القدم األمريكية، كرة القدم، •

 كرة السلة، الكرة الطائرة، سوفتبول، بيسبول،
 العدو، فريق التشجيع، االلتحاق بفيالق تدريب

صغار ضباط االحتياط
بناء- في السفر الدولي •

بناء- مسابقة ريادة األعمال •
بوسطن للكتابة والنشر -826 •
NESBE فصل المبتدئين في •

فريق المناظرة •
االشتراك في العروض الفنية والمسابقات •

 المساعدة في عمل الفروض المنزلية في غرفة •
بارك

 دروس بعد انتهاء اليوم الدراسي واستعادة •
المعلومات ودعم الختبار الوالية الشامل

صوت الطالب
“نشعر كأننا في منزلنا” •

“مكان حيث الجميع يعرف اسمك” •
“الناس هنا يهتمون بك” •

“داعمة جداً” •
“كأنهم أسرتك” •

ةيوناثلا نوات زلراشت ةسردم
240 Medford St., Charlestown 02129

William Thomas, Headmaster
617-635-9914  •  Hours: 7:30-1:50

:مميزات خاصة
 مدرسة ثانوية كبيرة بها مجموعة كبيرة من •
 الفرص للطالب، تشمل الرياضة، علوم خاصة،

 صفوف متقدمة، فنون، برامج التأهيل للجامعة
وخدمات دعم الطالب

 نظام تعليم صغير يعمل على تكوين بيئة مدرسة •
صغيرة بدعم واحد لواحد أي مدرس لكل طالب

 مجموعة مختلفة من الطالب حيث تضم طالباً من •
كافة أنحاء مدينة بوسطن

 فريق قوي من المدرسين بالتزام خاص للعمل مع •
 المجموعة المختلفة من الطالب ودعمهم للنجاح

في عمل أكاديمي صارم
 برامج فريدة لمتعلمي اإلنجليزية، الطالب ذوي •

اإلعاقة والطالب الذين يدرسون الدبلوما بلس
 عمل على نطاق واسع، تدريب، فرص مهنية •

للطالب لمتابعة العمل والعمل المعتمد على التعليم
 لقاءات لمجموعات صغيرة لالستشارة ولتقديم •

.الدعم األكاديمي ولبناء المجتمع

العروض األكاديمية
 الطالب في المسارات الوظيفية يمكن أن يحصلوا •

على ائتمان الكلية في المدرسة الثانوية
 كورسات الاللتحاق المزدوج من خالل مجتمع •

كلية بانكر هيل
 فصول تنسيب متقدمة لألدب، اللغة، األحياء، •
 اإلحصاء، التفاضل والتكامل أ/ب، علوم البيئة،

التاريخ األمريكي

مناهج إضافية ونشاطات رياضية
 الرياضة: قيادة التشجيع، كرة قدم لألوالد، كرة •

 قدم للبنات، الكرة الطائرة للبنات، كرة السلة
 لألوالد، كرة السلة للبنات، مضمار وملعب

مغلق، مضمار وملعب مفتوح، بيسبول وسوفتبول
 النادي والنشاطات: سباحة، هوكي، فريق •

 المناظرة، إدارة الخدمات العامة، نادي الرحالت
 ألوروبا، نادي الفرقة المعاصرة، نادي الدراما،

 الكوراس، الحكومة الطالبية، جماعة كرة السلة،
 المنطقة، دروس تعليمية، نادي التجديف، لجنة

الكبار، جمعية الشرف الوطنية

المسارات الوظيفية
 هناك مسارات وظيفيان أصيلين يعدون الطالب •

 لوظائف القرن الحادي واعشرين: مسار
تكنولوجيا المعلومات ومسار األعمال

صوت الطالب
“إننا مختلفون جداً” •

“إننا نعمل بروخ المدرسة” •
“إننا ال نميز بين الناس” •

“إننا نؤمن بكل شخص يعمل أفضل ما عنده” •

 ةعارب ىوتسم
ةيالولا
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روضحلاو قاحتلاللا
قرعلا    
%24  ةقاعإلا يوذ بالطلا
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%84  روضحلا لدعم

➜
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34%
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الاللتحاق والحضور
العرق    
%15   الطالب ذوي اإلعاقة
%31  متعلمي اإنجليزية

  ;افريقي أمريكي%90  معدل الحضور
72%

  ;أسباني
24%

آسيوي; 1%
أبيض; 3%

غيره 1%;
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BPS المدارس الثانوية

ايجولونكتلاو مولعلل عمتجملا ةيميداكأ
11 Charles St., Dorchester 02122

Robin Lee, Headmaster
617-635-8950  •  Hours: 7:30-1:55

:مميزات خاصة
 هي مدرسة ثانوية صغيرة تعد الطالب للكلية ذات •

.بيئة خاصة وشخصية تركز على العلوم والصحة
 فريق من المدرسين المؤهلين تأهيالً مميزاً •

القائمين على تعليم الطالب تعليم بمستوى عالي
 مسارات لإلزدهار، االتحاق مزدوج/برنامج •

 الدخول المبكر للكلية، تدريب وفرص التعليم
للعمل

 العديد من المواد اإلضافية تشمل حلقات دراسية •
 عن الصحة والسالمة،برامج رياضية، نشاطات

غير عادية، يوم دراسي ممتد
 برنامج موسيقي حاصل على جوائز وشراكة مع •

 مدرسة بيركلي للموسيقى، محاكاة األمم المتحدة،
 برنامج العلوم الطبية مع جامعة هارفارد، هدف

واحد
دعم من المدرسة ودعم من منسقى المجتمع •
برنامج االرتباط الصاعد مع جامعة بوسطن •

 شركاء المدرسة: هيئة بوسطن للصحة العامة، •
 جامعة بوسطن، جامعة هارفارد، بانكر هيل،
 معهد بنيامين فرانكلين للتكنولوجيا، مستشفى

بريجهام ومستشفى النساء

العروض األكاديمية
كورسات تنسيب متقدمة 7 •

 فرص لاللتحاق المزدوج مع معهد وينتورث •
 للتكنولوجيا، جامعة بوسطن، بانكر هيل، معهد

بنيامين فرانكلين للتكنولوجيا
علم الجريمة •

التشريح والفسيولوجيا •
 سيمينارات شرفية شارع تروما العدالة/عدم •

العدالة

المسارات الوظيفية
برنامج المبتدء في التكنولوجيا •

برنامج تطبيقات الكهرباء/ تطبيقات الغاز •

مناهج إضافية ونشاطات رياضية
 كرة القدم األمريكية (بالتعاون مع بوركى)، الكرة •

 الطائرة للبنات، كرة القدم لألوالد والبنات، كرة
 السلة لألوالد والبنات، مضمار شتوي وربيعي،

(بيسبول (بالتعاون مع بوركى
(النقد المحمي (فريق الخطوة •

صوت الطالب
“صغيرة لكن عظيمة” •

“تنوع وإحساس بأكثر من مدرسة، إننا عائلة” •
“فريق المدرسة يراعينا والفشل ليس ماحاً” •

“شراكات عديدة” •

 ايجولونكتلاو مولعلل نروبريد ةيميداكأ
(12-6 فوفصلا) تايضايرلاو ةسدنهلاو

Temporary location: 60 Washington St., Dorchester 02124
Lisa Gilbert-Smith, Principal

617-635-8412  •  Hours: 7:25-2:20

:مميزات خاصة
 في العام الدراسي 2019-2018 ستخدم ديربورن 600 طالب، هي أكاديمية حديثة للعلوم والتكنولوجيا •

والهندسة والرياضيات حديثة تكلفت 70 مليون دوالر
 منهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات: كل الطالب سيكونون على مستوى أساسي في فهم اللغة، •

 المفاهيم واألفكار التي تعتبر أساسية في كافة مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مع
 الوعي ومعرفة بقواعد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مسارات عمل وتحديد اهتماماتهم من

العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

العروض األكاديمية
علوم الحاسب اآللي في كل صف، كل طالب ديربورن يتعلمون البرمجة •

.برنامج تعليمى يداً بيد، فريق متخصص، العمل على حل المشاكل وتنفيذ مشاريع ومهام •
خطط تعليم فردية لكل طالب •

المسارات الوظيفية
 يتخرج الطالب بخطة لمسار عملهم التى تأخذهم مباشرة للتعليم/التدريب ما بعد الثانوي وللتخصص والعمل •

الذي يختارونه
 االعداد للكلية واستكشافها، مستشارين للتوجيه، زيارات للكلية، معارض للكلية، لقاءان مع طالب الكليات •

وغيرها

مناهج إضافية ونشاطات رياضية
.تدريب، تعليم في مكان العمل وفرص عمل صيفي لطالب المدرسة الثانوية •

 دقيقة وقت تعليم ممتد كل يوم ، ساعتان بعد اليوم الدراسي للدعم العلمي للطالب الذين بحاجه إليه أو 60 •
.يريدوه

طالب وطالبات المدرسة الثانوية يلعبون كرة القدم في ملعب جيرمياه بروك •
بناء بوسطن، نادي الروبوتكس، تبادل الصحة، استكشاف العدالة، نادي المالكمة •

➜

روضحلاو قاحتلاللا
قرعلا    
%13  ةقاعإلا يوذ بالطلا
%47 ةيزيلجنإا يملعتم

%93  روضحلا لدعم

➜

  ;افريقي أمريكي
71%

  ;أسباني
23%

آسيوي; 1%
أبيض; 2% غيره 4%;

روضحلاو قاحتلاللا
قرعلا    
%32  ةقاعإلا يوذ بالطلا
%30 ةيزيلجنإا يملعتم

  ;افريقي أمريكي%86  روضحلا لدعم
74%

  ;أسباني
19%

آسيوي; 2%
أبيض; 4% % غيره 2;

(2016) تاونس عبرأل ةيوناث ةسردم جرخت تانايب
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بارع;70%

;بارع
24%

بارع;20%

;بحاجة للتحسن
60%

;بحاجة للتحسن
33%

;بحاجة للتحسن
16%
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20%
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MCAS 2016

 يرسب;
20%

متقدم; 1%

بارع;59%

بارع;17%

;بحاجة للتحسن
49%

;بحاجة للتحسن
38%
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21%

متقدم; 13%
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32%
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رتسشترود ةيميداكأ
11 Charles Street, Dorchester 02122
Melissa Malone Sanjeh, Headmaster
617-635-9730  •  Hours: 9:30-4:00

:مميزات خاصة
ABCD شراكة مع •
معتمدة على الكفاءة •

تسريع التخرج •
بيئة مدرسية آمنة وداعمة •

ممارسات تصالحية •
استكشاف المهن •

كورسات الكلية من خالل كلية بوسطن الحضرية •
تدريب مدفوع األجر •

العروض األكاديمية
منهج يعتمد على الكفاءة •

كورسات الكلية •

المسارات الوظيفية
بناء تجارة، عدالة جنائية، استكشاف مسار عمل التعليم المبكر لألطفال •

مناهج إضافية ونشاطات رياضية
يوم دراسي ممتد •

CASH تعاون رياضي مع •

صوت الطالب
بيئة آمنة وداعمة •

مجلس طالب فعال •
• 

مدرسة بديلة •
عدد الطالب غير كافي لوجود بيانات كافية لنتائج االختبارات الشاملة للوالية •

ةليدب ةسردم

 دوجول يفاك ريغ بالطلا ددع
 تارابتخالا جئاتنل ةيفاك تانايب

ةيالولل ةلماشلا

➜

روضحلاو قاحتلاللا
قرعلا    
%32  ةقاعإلا يوذ بالطلا
%12 ةيزيلجنإا يملعتم

  ;افريقي أمريكي%66  روضحلا لدعم
74%

  ;أسباني
19%

آسيوي; 1%
أبيض; 4%

غيره 2%;

(2016) تاونس عبرأل ةيوناث ةسردم جرخت تانايب

 ةيلكلا يف حاجنلا

100%

100%

80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

0%

0%

51%

59%

اليوجد بيانات

المتخرج %

ب
طال

 ال
سبة

ن
وية

ثان
 ال

سة
در

الم
ن 

ن م
جي

خر
لمت

ة ا
سب

ن

10%

مازال بالمدرسة %

3%

 تطوير التعليم
العام

 ةعارب ىوتسم
ةيالولا

➜

5

1
2
3
4

ةيوناثلا نطسوب قرش ةسردم
86 White St., East Boston 02128

Phillip R. Brangiforte, Headmaster
617-635-9896  •  ebhsjets.net  •  Hours: 7:30-1:50

:مميزات خاصة
 مدرسة ثانوية تعد لدخول الكلية وبها 1500 •

طالب
 حائزة على جائزة التميز لريادة الطالب، مبادرة •

 الشراكة مع مستشفى ماساتشوستس العام، حاصلة
على جائزة فيرزون للتراث األسباني

 صفوف في اإلنجليزية كلغة ثانية ودروس في •
 SLIFE اللغة اإلنجليزية باإلضافة إلى برنامج

 للطالب الذين تعرضوا الضطراب في التعليم في
(بلدانهم (اللغة األسبانية

 مركز لألسرة لتلبية اختياجات األباء (وتشمل •
 صفوف وكورسات لألباء والعائالت وتشمل

.(وحاسب آلي ESOL كذلك
 ممرضتان تعمالن كامل الوقت، يوجد أخصائيين •

 نفسيين في المدرسة، مركز صحي تابع للمركز
الصحي لحي شرق بوسطن

 التحاق مزدوج مع كلية مجتمع بانكر هيل، معهد •
 بنيامين فرانكلين، جامعة مجتمع روكسبيري،

يوماس بوسطن، وجامعة سوفولك
 معامل كمبيوتر، سته بها أجهزة كرومبوك وثالثة •

بهها أجهزة ماك
 الشركاء الصناعيين: مستشفى ماساتشوستس •

العام، ماسبورت، فنادق بوسطن
مطلوب من الطالب ارتداء زي رسمي •

العروض األكاديمية
  كورسات تنسيب متقدمة للصفوف 10-12 •

وكورسات شرفية للصفوف 9-12
 دروس قبل وبعد الدراسة على اختبارات •

MCAS و PSATو SAT
 أكاديمية الصف التاسع توفر دروس إضافية من •

خالل الوكاالت الداخلية والخارجية
 اللغات التي تدرس هي األسبانية، اإليكالية •

(والالتينية (الصف 9
 دروس مراجعة باإلضافة إلى برنامج تواياليت •

 داخل المدرسة للصفوف 11 و 12 في المواد
المطلوبة

المسارات الوظيفية
 أربع مسارات وظيفية: الصحة وخدمة اإلنسان، •

 أكاديمية اإلدارة، اإلعالم/الفنون التصويرية،
االلتحاق بفيالق تدريب صغار ضباط االحتياط

 برامج المدرسة الثانوية للمدرسين وذلك للطالب •
المعتمين بأن يصبحوا مدرسين

• SEAD، ،يواسباير، تنسيبات لوظائف/تدريب 
جير أب

مناهج إضافية ونشاطات رياضية
 الطائرة، السباحة، كرة القدم األمريكية، كرة •
 القدم، بيسبول، سوفتبول، مضمار،هوكي، كرة

سلة وقيادة التشجيع
 :رياضات •

 أكثر من 19 نادي يشملوا: فريق الرقص، متدي •
 كي، نادي الرياضياات، الرقص، الكورسات
 المتقدمة، الروبوتكس، مجتمع الدراما، الفن،
 الراديو، الحكومة الطالبية، االلتحاق بفيالق

تدريب صغار ضباط االحتياط، النشطاء الصغار

صوت الطالب
“المدرسين ظرفاء ويساعدوننا ” •

“أحصل على دعم إضافي عندما احتاج إليه” •
 يوجد العديد من الرياضات/النوادي لإلنضمام” •

“لها
“وحالت ميدانية ممتازة” •

روضحلاو قاحتلاللا
قرعلا    
%17  ةقاعإلا يوذ بالطلا
%40 ةيزيلجنإا يملعتم

%88  روضحلا لدعم

➜
  ;افريقي أمريكي

8%

  ;أسباني
75%

آسيوي; 2%

أبيض; 14%

غيره 1%;

(2016) تاونس عبرأل ةيوناث ةسردم جرخت تانايب
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;بارع
27%
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;بحاجة للتحسن

42%

;بحاجة للتحسن
27%
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19%
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 نسبة المتخرجين في 2014 %
الذين التحقوا بالجامعة

 نسبة المتخرجين في 2008 %
الذين تخرجوا من الجامعة
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BPS المدارس الثانوية

ةيوناثلا ةيزيلجنإلا ةسردملا
144 McBride St., Jamaica Plain 02130

Ligia Noriega-Murphy, Headmaster
617-635-8979  •  englishhs.org  •  Hours: 7:20-2:20

:مميزات خاصة
 يحصل الطالب على دبلوما المدرسة الثانوية •

وكذلك توصيات وشهادات مهنية
 معسكر صيفي لمهارات تكنولوجيا القرن الحادي •

والعشرون
 حاصلة على جائزتي “مدرسة العام” ومدير •

 العام” في المؤتمر الوطني للدبلومات اآلن،
أورالندو فلوريدا

 صدارة العمل في مبادرة البيض األبيض المعتنى •
بأخي

جائزة مسابقة الروبوتكس األولى •
-part يوجد أكثر من 30 شريك للمدرسة زر •

nerbps.org لمعرفة القائمة الكاملة
 خدمات االحاطة التي تقدمها الممرضات، •

المستشارين والعاملين االجتماعيين
مركز اإلعداد للكلية وللعمل •

 بناء فريق خالل الليل في معسكر باكيت للصف •
9

تكنولوجيا في المدرسة الصيفية •
 شراكات مع الكلية في يوماس/بوسطن، جامعة •

 بوسطن، هارفارد، وينتورث، معهد بنيامين
 فرانكلين، كلية مجتمع بانكر هيل، ماونت إيدا

وغيرهم
إدماج كامل في نموذج التعليم الخاص •

برنامج شامل لمتعلمي اإلنجليزية •

العروض األكاديمية
 كورسات متقدمة في األدب اإلنجليزي، التفاضل •

والتكامل والكيمياء
 مختارات خاصة في علوم الطب الشرعي، إنتاج •

الفيديو، لغة اإلشارة األمريكية

 فرص التحاق مزدوج، اختبار اكيوبالسير •
لاللتحاق بالكلية

برامج شبكة األمان •
 اإلعداد الختبارات تقييم ،SAT اإلعداد الختبار •

 الوالية الشامل، االلتحاق بفيالق تدريب صغار
ضباط االحتياط للجيش

 مركز كتابة داخلي يقدم صفوف فردية أو جماعية •
لدعم خدمات الكتابة

مناهج إضافية ونشاطات رياضية
 جمعية المناظرة باللغة اإلنجليزية واألسبانية، •
 االعداد الختبارات تقييم الوالية الشامل واختبار

SAT، ،نادي الشرف، أكاديمية الرسوم المتحركة 
 روبوتكس، جوالة التكنولوجيا، الرواد، تكنولوجيا

 الهواتف الجوالة، فرقة الموسيقى، مجموعة
.رياضيين بوسطن، فرص لخدمة المجتمع

 الرياضة: كرة القدم األمريكية، كرة السلة، الكرة •
 الطائرة، مضمار، بيسبول، سوفتبول، كرة قدم

.زقيادة التشجيع

المسارات الوظيفية
 تكنولوجيا األعمال، برمجة الكمبيوتر واالنترنت، •

 تصميم جرافيك واالتصال البصري، المساعدات
الصحية والسالمة، خدمات الحماية

صوت الطالب
“المدرسين يهتمون بنا” •

“يمكنني التحدث مع مدرسيني” •
 يمكنني االتصال مع اآلخرين وكذلك العثور” •

“على نفسي الداخلية
“تعطيني الفرصة ألن أفعل أفضل ما عندي” •

ةيوناثلا ليسكا ةسردم
South Boston Education Complex

95 G St., South Boston 02127
Stephanie J. Sibley, Headmaster

617-635-9870  •  excelhigh.org  •  Hours: 7:25-1:45

:مميزات خاصة
 في اكسيل إننا نفخر بالتزامنا بالتميز األكاديمي لتعزيز الكفاءة الفكرية، التعبير االبداعي، والمواطنة •

 المسئولة. تقوم اكسيل بتطبيق برامج ومناهج تمكن طالبنا من االرتقاء بقدراتهم وتحقيق النجاج. كوننا
 مدرسة شاملة متوسطة الحجم، إننا قادرون على منح طالبنا مجموعة مختلفة من الكورسات الشرفية

 والمتقدمة، فرص التحاق مزدوج، مجموعات مختارة وسيقة مثل سيكولوجي ورقص حضري، خيارات
 للغتين أجنبيتين ودعم إضافي لتحقيق التوقعات األكاديمية وفي نفس الوقت نفسه تحقيق متطلبات الطالب

.الفردي
تدريب في بنك االحتياطي القومي وشركة فيرتكس لألدوية •

 معرض انتل الدولي للعلوم والهندسة 2016، المركز األول والثالث في معرض العلوم في المدينة عام •
2015، مؤسسة بوسي للمنح الدراسية

منسق ارتباط األسرة والطالب ينسق بين مجلسي الالب واألباء •

العروض األكاديمية
كورسات وتدريب في المجاالت المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات •

 كورسات تكنولوجية تشمل بيكروسوفت أوفيس، ثصمبم مواقع على االنترنت، ويب ماستر، وعلوم •
الكمبيوتر

عدة مختبرات حاسب آلي، مختبرات تتحرك للفصل وآي باد •
 كورسات وتدريب متقدم في اللغة والتعبير، التفاضل والتكامل، الحكومة والسياسة، ،SAT االعداد الختبار •

األحياء واإلحصاء

مناهج إضافية ونشاطات رياضية
 الفرص المتاحة بعد إنتهاء اليوم الدراسي: الرياضة، منطقة بوسطن للرياضيين، نادي الفروض المنزلية، •

 اإلعداد الختبار تقييم الوالية الشامل، جمعية المناظرة، النادي البيئي،ميو ألفا ثيتا، جمعية الشرف الوطنية،
نادي الفن

المسارات الوظيفية
تركز مدرسة اكسيل على اإلعداد للمجاالت المهنية في العلوم، التكنولوجيا، الهندسة والرياضيات •

صوت الطالب
“لدينا مجتمع بروح طيبة” •

“مدرسين رائعين” •
“فريق المناظرة مثل العائلة” •

روضحلاو قاحتلاللا
قرعلا    
%29  ةقاعإلا يوذ بالطلا
%25 ةيزيلجنإا يملعتم

%88  روضحلا لدعم

  ;افريقي أمريكي➜
39%

  ;أسباني
27%

آسيوي; 21%

أبيض; 21%

غيره 2%;

➜

روضحلاو قاحتلاللا
قرعلا    
%23  ةقاعإلا يوذ بالطلا
%42 ةيزيلجنإا يملعتم

%89  روضحلا لدعم

  ;افريقي أمريكي
38%

  ;أسباني
56%

آسيوي; 2%
أبيض; 3%

غيره 2%;

(2016) تاونس عبرأل ةيوناث ةسردم جرخت تانايب

(2016) تاونس عبرأل ةيوناث ةسردم جرخت تانايب
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MCAS 2016
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;بارع
28%

بارع;34%

;بحاجة للتحسن
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;بحاجة للتحسن
28%

;بحاجة للتحسن
23%
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متقدم; 4%

 يرسب;
16%

 يرسب;
10%
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بارع;30%

MCAS 2016
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بارع;70%
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ايلعلا ةلماشلا نوسردنه ةسردم
Upper School, grades 5-12: 18 Croftland St., Dorchester 02124

Patricia Lampron, Principal
617-635-6365 • Hours: 8:30-2:30

:مميزات خاصة
 هي المدرسة الوحيدة في بوسطن الشاملة تماماً والتي تقوم بالتعليم العام، الطالب ذوي االعاقة، وكذلك الطالب •

 أصحاب الموهبة كلهم يتعلمون معاً ومن بعضهم البعض. يعمل المدرسون والفريق المعاون على مساعدة
 الطالب على التعلم والنجاح. إننا نقدم مناهج شاملة غنية بالخبرات والتجارب الفنية. يتم تقديم الدعم والتعزيز

.اعتماداً على احتياجات الطالب الفردية. يتم تقديم العالجات في الفصول ألقصى قدر ممكن
(حجم الفصل صغير (متوسط حجم الفصل 22 طالب •

تعليم صارم وقياسي •
احدث التكنولوجيا في كل فصل •

مشاركة األباء ال تقارن •
أحدث الكتب والمواد التكميلية •

تموذج تدريس مبني على البيانات •

العروض األكاديمية
يوجد اثنين من المدريبن في كل فصل •

متوسط حجم الفصل 25-24 طالب لتلبية االحتياجات •
 تتكامل التكنولوجيا في التدريس في الفصل في كل الصفوف. في هذا العام سيستخدم الطالب اآليباد لزيادة •

نفاذهم للمنهج

مناهج إضافية ونشاطات رياضية
برنامج قبل اليوم الدراسي من الساعة 7:30 وهو متاح لجميع الطالب •

 برامج بعد اليوم الدراسي وهي لجميع الطالب وتشمل: كرة السلة، الكرة الطائرة، الفن، الموسيقى، الطبول •
 األفريقية، المساعدة في إنجاز الفروض المنزلية، نادي المكعبات، تايكوندو، نادي اآليباد، الرقص، دروس

.البيانو، نادي الحديقة ومرح أيام الجمع
مجلس طالب بوسطن االستشاري •

المسارات الوظيفية
نركز على ما هو مهم للعمل واالختيارات المهنية في الصفوف من العاشر وحتى الثاني عشر •

➜

روضحلاو قاحتلاللا
قرعلا    
%40  ةقاعإلا يوذ بالطلا
%14 ةيزيلجنإا يملعتم

%93  روضحلا لدعم

  ;افريقي أمريكي
51%

  ;أسباني
21%

آسيوي; 6%

أبيض; 19%

غيره 3%;

بارع;19%

MCAS 2016

 يرسب;
16%

متقدم; 7%

بارع;60%

بارع;36%

;بحاجة للتحسن
52%

;بحاجة للتحسن
23%

;بحاجة للتحسن
18%

متقدم; 7%

متقدم; 0%

 يرسب;
34%

 يرسب;
29%

علم

 ةيفاك تانايب دجوت الو ةديدج ةيوناث ةسردم
ةيلكلا يف حاجنلاو جرختلا تالدعم نع

 ةعارب ىوتسم
ةيالولا

➜

5

1
2
3
4

زينوم اتيرجرام ةيميداكأ
20 Child St., Jamaica Plain 02130

Dania Vázquez, Headmaster
617-635-8198  •  www.munizacademy.org

Hours: 8:30-3:30 Mon.-Thurs.; 8:30-12:30 Fri.

:مميزات خاصة
 المدرسة الثانوية الوحيدة في بوسطن مزدوجة اللغة وهي تسعال إلعداد الطالب ليصبحوا مواطنين •

 مندمجين وقادة متمكنين من اللغتي اإلنجليزية واألسبانيةإننا نقدم خبراتنا التعليمية في صورة مناهج قوية
تتعلق بالثقافة وذلك من خالل تعليم يعتمد على مشروع، الفن والتكنولوجيا

اإلعداد للكلية •
تعليم لغتين •

التعليم من خالل التحقيق، الفنون والتكنولوجيا •
منح تنافسية للدراسة في الكلية •

التحاق كلمل لعدد 300 طالب في الصفوف من 9 إلى 12 •
هي مدرسة مبتكرة لدعم نموذج تعليم وتعلم مبتكر •

الجوائز •
جائزة جرامي للموسسة المتميزة عام 2015 •

أفضل مدرسة ثانوية في أخبار الواليات المتحدة والتقرير العالمي لعامي 2015 و 2016 •
بطولة فريق المناظرة على مستوى المدينة لعام 2015-2016 •

العروض األكاديمية
 أربع سنوات من الكورسات األكاديمية بلغتين في كل من: الرياضيات، العلوم، العلوم االنسانية باللغة •

االنجليزية، العلوم االنسانية باللغة األسبانية
.أربع سنوات من دراسة الفن والتي تشمل اآلالت الموسيقية، الكوراس، الفنون المسرحية والفنون البصرية •

كورسات متقدمة في اللغة األسبانية للصفوف 11 و 12 •
 االشتراك في برامج مرتبطة بالكلية: برامج جامعة بوسطن الصاعدة، أكاديمية الصيف القرمزي لجامعة •

يوماس بوسطن، الجسر للتفاضل والتكامل، بحث صيفي TAG ،هارفارد

مناهج إضافية ونشاطات رياضية
دروس بعد اليوم الدراسي من الساعة 3:30 إلى 4:30 م •

فريق المناظرة باللغتين اإلنجليزية واألسبانية •
النوادي تشمل الرسوم المتحركة، المالكمة، الشطرنج وبرامج بعد المدرسة •

صوت الطالب
“أكاديمية مونيز هي مكان يمكنك فيه أن تكون نفسك والمدرسين يهتمون بك وبتعليمك” •

“التعلم بلغتين يمثل تحدياً لكنه مجدي” •

روضحلاو قاحتلاللا
قرعلا    
%12  ةقاعإلا يوذ بالطلا
%47 ةيزيلجنإا يملعتم

%91  روضحلا لدعم

➜

  ;افريقي أمريكي
6%

  ;أسباني
91%

آسيوي; 0%
أبيض; 1%

غيره 1%;

MCAS 2016
يرسب; 7%

متقدم; 15%

بارع;66%

;بارع
35%

بارع;39%

;بحاجة للتحسن
52%

;بحاجة للتحسن
27%

;بحاجة للتحسن
11%

متقدم; 20%

متقدم; 0%

 يرسب;
18%

يرسب; 9%

الرياضيات

علم

 المدرسة جديدة والبيانات المتاحة غير كافية
 لتكون مؤشر عن معدالت التخرج والنجاح

في الكلية

بيانات البراعة للوالية غير متاحة

ELA

ELA

الرياضيات
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91%

72%

38%

4%
0%

(12-6 نم فوفصلل) ايلعلا يشنيوك ةشردم
K-12 Campus with Quincy Elementary School
Grades 8-12: 152 Arlington St., Boston 02116

Richard Chang and Stephen Cirasuolo, Co-headmasters
617-635-8940  •  jqus.org

Hours: 7:45-2:50 Mon., Tues., Thurs. & Fri.; 7:50-11:30 Wed.

:مميزات خاصة
دبلوما البكالوريا الدولية وبرامج البكالوريا المتوسطة •

الفنون المسرحية، الفنون البصرية، الرقص والموسيقى •
 تربية بدنية في الشراكة مع اتحاد الشباب المسيحى في وانج •

برامج رياضية •
برامج باللغتين المندرين واألسبانية •
برامج تعزيز وإثراء بعد المدرسة •

المدرسون كقادة •
الشراكة المؤسسية •

الريادة والتركيز على التجديد •
المرافق: مسرح ومختبر حاسب آلي •

نضمن قبول الطالب من مدرسة كوينشي اإلبتدائية :K-12 مسار •

العروض األكاديمية
برامج البكالوريا الدولية لكل الطالب •

مناهج إضافية ونشاطات رياضية
بعد المدرسة: يختار الطالب بين كورسات أكاديمية وغير أكاديمية •

يلبوك يف ةيلودلا نيدونس ةسردم
150 Newbury St., Boston 02116
Eugene Roundtree, Headmaster

617-635-9989  •  Hours: 7:50-2:15

:مميزات خاصة
دبلوما البكالوريا الدولية لكل الطالب •

دبلوما البكالوريا الدولية وشهادة البرنامج •
تتطلب دؤاسة 4 سنوات للغات عالمية •

تموذج كونجرس هارفارد •
فريدوم هاوس •

االرشاد لاللتحاق بكلية جامعة بوسطن •
شراكة مع نوادي يوجا باكباي، جامعة الشمال الشرقي •

العديد من الفرص إلشراك العائالت والتي تشمل مؤتمرين لألباؤ والمدرسين كل عام •
للتخرج يجب قضاء عدد من الساعات في خدمة المجتمع •

تشجع التعلم العالمي من خالل السفر والدراسة العالمية •
(تشجع على تحمل المسئولية من خالل المعسكر المفتوخ (تعقد الفصول في ثالث مباني •

العروض األكاديمية
(أربعة لغات (األسبانية، الفرنسية، اليابانية، الصينية •

برنامج البكالوريا الدولية •
فنون تصويرية وفنون مسرحبة •

مناهج إضافية ونشاطات رياضية
فنون تصويرية وفنون مسرحبة •

رياضة •
(نوادي (يوجا، الفن، الموسيقى، الركض •

المسارات الوظيفية
تركز على العمل في الخدمات الدولية •

صوت الطالب
سفر دولي •

الحكومة الطالبية •
الفرص للدفاع •

روضحلاو قاحتلاللا
قرعلا    
%23  ةقاعإلا يوذ بالطلا
%16 ةيزيلجنإا يملعتم

%90  روضحلا لدعم

➜
  ;افريقي أمريكي

36%

  ;أسباني
46%

آسيوي; 9%

أبيض; 7%
غيره 2%;

➜

روضحلاو قاحتلاللا
قرعلا    
%17  ةقاعإلا يوذ بالطلا
%15 ةيزيلجنإا يملعتم

%95  روضحلا لدعم

  ;افريقي أمريكي
21%

  ;أسباني
20%

 ;آسيوي
52%

أبيض; 5%
غيره 3%;

(2016) تاونس عبرأل ةيوناث ةسردم جرخت تانايب

(2016) تاونس عبرأل ةيوناث ةسردم جرخت تانايب
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MCAS 2016
يرسب; 4%

متقدم; 14%

بارع;75%

;بارع
30%

بارع;46%
;بحاجة للتحسن

38%

;بحاجة للتحسن
24%

;بحاجة للتحسن
7%

 ;متقدم
39%

متقدم; 6%

يرسب; 7%

 يرسب;
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علم

بارع;18%

MCAS 2016
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81%

72%

9%
1%

اليوجد بيانات

(12-6) ةيجولونكتلا نطسوب ةيميداكأ
9 Peacevale Rd., Dorchester 02124 

Keith Love and Nora Vernazza, Co-Headmasters
617-635-1615  •  techbostonacademy.org

Hours: 7:30-2:30 Mon., Tues., Thurs. & Fri.; 7:30-11:00 Wed.

:مميزات خاصة
 تتألف من أربعة أكاديميات أصغر االحترام، •

 النزاهة، النجاح والتميز. كل أكاديمية مصممة
 لتلبية االحتياجات التعليمية المختلفة لطالبنا

 المميزين حيث ينتقلون خالل مراحل معينة في
تقدمهم االجتماعي واألكاديمي

 حاصلة على جائزة المدرسة الثانوية النموذجية •
 وجائزة المدرسة الثانوية المبتكرة من مؤسسة

جيتس
يوجد في كل فصل أجهزة البتوب وكرومبوكس •
 أكاديمية الفروض المنزلية بعد الدراسة، مساهدة •

المدرسينن لكل طالب
فرص اإلثراء في الصيف •

برنامج ثضمين للطالب ذوي اإلعاقة •
أربع أمسيات لألسرة خالل العام •
مركز مكثف للكلية في المدرسة •

 شركاء المدرسة: لمعرفة كافة شركاء مدرسة •
.partnerbps بوسطن التكنولوجية زر الموقع

org
 تعمل مع ميكروسوفت لعمل تكنولوجيا لتوفير •
التكنولوجيا والالبتوب في أيدي طالبنا ومدرسينا
 شراكة مع مركز روكسبوري لإلبداع لفرص •

 تعليم ممتد للطالب والعائالت مثل فصول
تكنولوجية وسيمينارات عن الروبوتكس

 نعمل مع جنرال اليكترك وموبايل فاب الب •
 العطاء الفرصة للطالب الستخدام الطابعات
 ثالثية األبعاد، قاطعات الليزر، االلكترونيات

 وماكينة الطحن وذلك على خبرات تعتمد على
العمل

العروض األكاديمية
 كورسات تكنولوجية متقدمة والتي تشمل الفن •
 الرقمي، تطبيثات تصميم ادوبي جرافيك، برمجة

كمبيوتر وروبوتكس
 تقدم حالياً ثمان كورسات متقدمة في األحياء، •

 التفاضل والتكامل، الكيمياء، اللغة اإلنجليزية
 والتعبير، األدب اإلنجليزي والتعبير، فيزياء

حكومية وإحصاء

مناهج إضافية ونشاطات رياضية
 يوم ممتد لكل الطالب يقدم مختلف الدعم •

األكاديمي
 برنامج رياضي كامل ونشاطات بعد المدرسة •

 لكل الصفوف تتراوح بين كرة القدم للمدرسة
 اإلعدادية والثانوية وحتى نادي الحرفيين والنادي

الموسيقى مع طالب كلية بيركلي

المسارات الوظيفية
 يقضي طالب الصف النهائي الفصل الدراسي •

 الرابع في خبرات تبعاً للمهنة والعمل خارج
الفصل

برنامج المدرسة الثانوية إلى مدرس •

صوت الطالب
“المدرسين يهتمون بك هنا” •

“أكاديمية بوسطن التكنولوجية مثل العائلة” •
 لدي 8 أبناء في مدارس بوسطن العامة  ال” •

 أشعر أنا أو ابني بهذا القدر من الحب في أي
 مكان آخر” والدة طالب في مدرسة بوسطن

التكنولوجية

➜

روضحلاو قاحتلاللا
قرعلا    
%23  ةقاعإلا يوذ بالطلا
%23  ةيزيلجنإا يملعتم

%92  روضحلا لدعم

  ;افريقي أمريكي
67%

  ;أسباني
23%

آسيوي; 4%
أبيض; 4%

غيره 3%;

 عبرأل ةيوناث ةسردم جرخت تانايب
(2016) تاونس
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بارع;43%

MCAS 2016
يرسب; 2%

متقدم; 17%

بارع;64%

بارع;31%

;بحاجة للتحسن
41%

;بحاجة للتحسن
38%

;بحاجة للتحسن
17%

متقدم; 20%

متقدم; 6%

 يرسب;
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 ةعارب ىوتسم

ةيالولا

➜

5

1
2
3
4

ةيرضحلا مولعلا ةيميداكأ
West Roxbury Education Complex

1205 VFW Parkway, West Roxbury 02132
Jeffrey Cook, Headmaster

617-635-8930  •  urbansci.com  •  Hours: 7:20-1:40

:مميزات خاصة
 هي مدرسة تهتم باألسرة مع مناهج لإلعداد للكلية •

وبركز على علوم البيئة، التكنولوجيا والفنون
تجهزة كمبيوتر كافية وتكنولوجيا •

 قيمنا األساسية: توقعات عالية، دعم كبير، تعاون، •
إلتزام، احترام، مجتمع

 مرافق ممتازة وأحدث مختبرات علوم وحاسب •
 آلى، ملعب رياضي جديد، فصل خارجي في

 الهواء الطلق، متنزهات، أنهار ومسارات للمشي
خارج المدرسة

 نموذج للتعليم الخاص باندماج كامل مع تدريس •
تعاوني في الصفوف 9 و10

 استراك قوي لألسرة والمجتمع مدعومة بالمنسق •
بين األسرة والمجتمع الذي يعمل بدوام كامل

العروض األكاديمية
 كورسات وتدريب متقدم في كل من المجاالت •

 األتية: األحياء، التفاضل والتكامل، الكيمياء،
 أساسيات علوم الكمبيوتر، اللغة اإلنجليزية
 والتعبير، الحكومة، اللغة األسبانية، األدب

األسباني واإلحصاء
 كورسات اختيارية: اآلالت الموسيقية، •

 الكوراس، الكتابة االبداعية، مسرح، محو األمية
 التكنولوجية، علوم الحاسب اآللي، علوم األحياء
 الطبية، تشريح وفسيولوجي، سيكولوجي، طب
 شرعي، صحافة، بيئة حضرية، معرفة مالية،
 قيادة طالبية، الكناب السنوي، تصوير، العدالة

التصالحية وفنون تصويرية
 وون جول AVID اإلعداد لاللتحاق بمجموعة •

وبرامج مستمرة
 التحاق مزدوج وشراكة مع كلية مجتمع بانكر •

هيل ومعهد وينتورث للتنولوجيا

مناهج إضافية ونشاطات رياضية
 كرة قدم أمريكية، قيادة التشجيع، كرة القدم، •
 كرة السلة، الكرة الطائرة، مضمار، مصارعة،

بيسبول، سوفتبول
 برامجج بعد المدرسة في األيام اإلثنين، األربعاء •

والخميس

المسارات الوظيفية
برنامج التدريب على علوم الحاسب اآللي •

 صوت الطالب •
 مدرسون وفريق عمل يقومون بما هو أكثر مما •

يحتاجه الطالب
 حكومة طالبية قوية تضمن بأن يكون للطالب •

 صوت إلى جانب وجود العديد من األنشطة
المجتمعية والمناسبات

العديد من الشراكات والنشاطات اإلضافية •

روضحلاو قاحتلاللا
قرعلا    
%26  ةقاعإلا يوذ بالطلا
%12 ةيزيلجنإا يملعتم

%86  روضحلا لدعم

➜
  ;افريقي أمريكي

50%
  ;أسباني
36%

آسيوي; 1%
أبيض; 5%

غيره 4%;

(2016) تاونس عبرأل ةيوناث ةسردم جرخت تانايب
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MCAS 2016
يرسب; 7%

متقدم; 7%

بارع;70%

;بارع
36%

بارع;28%

;بحاجة للتحسن
38%

;بحاجة للتحسن
29%

;بحاجة للتحسن
16%

متقدم; 11%

متقدم; 1%

 يرسب;
24%

 يرسب;
34%

علم

60%

62%

23%

19%

3%
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ةيالولا
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   اكتشف مدارس بوسطن العامة 2017 •   نسخة المدرسة الثانوية
BostonPublicSchools.org/register

BPS المدارس الثانوية
يروبسكور برغ ةيميداكأ •

• West Roxbury Education Complex
• 1205 VFW Parkway, West Roxbury 02132

• Rudolph Weekes, Headmaster
• 617-635-8935  •  westroxburyacademy.com  •  Hours: 7:20-1:40

:مميزات خاصة
 ىلع دعاسي ام وهو قيوستلاو كيفارجلا نونف ،لامعألا لاجم ىلع زيكرتلا عم يوق جهنم ميدقتب نومزتلم •

تامدخلاو لمعللو ةيلكلل بالطلا دادعإ
 عقاوملا ميمصتو يلآلا بساحلا ايجولونكت ،ينويزفلتلا جاتنإلا ،ريوصتلا ،ةبساحملا ،قيوستلا بالطلا ملعتي •

ةينورتكلإلا
ةيموقلا ةيميداكألا ةسسوم ءاضعأ •

ةيدايقلا تاطاشنلاو تاسروكلا لك يف ةقاعإلا يوذ بالطلاو ةيزيلجنإلا يملعتم نيمضت •

العروض األكاديمية
 يفيص ثحب ،ةيلكلل ةدعاسم ،جودزم قاحتلا ن،تايلكلا عم طباور (هفالخو بيردت) بالطلل ةصاخ صرف •

POSSE و
ًايملع نيقوفتملا ةيئاهنلا ةنسلا يف مه نيذلاو واغصلا بالطلا :جودزم قاحتلا •  قاحتلالا يف ةصرفلا مهيدل 

 – ستسوشتاسام ةعماج ،كوليو ةيلك ،ليوناميإ ةيلك ،ايجولونكتلل نيلكنارف نيماينب دهعم يف تاسروكب
نوسريمإ ةيلكو يروبسمور عمتجم ةيلك ،اديإ ةيلك ،نطسوب

المسارات الوظيفية
ءالمع ةمدخو لامعأ •

ةيرصب تراصتاو ميمصت – تالاصتالاو نونفلا ةعومجم •

مناهج إضافية ونشاطات رياضية
ةبمسومو ةيديلقت تاضاير •

ةعراصم •
ةحابس •

 ،تانب/دالوأ داشرإلا ةعومجم ،ينيتاللا يدانلا ،تايضايرلا يدان ،يتيياه يدان ،ينطولا فرشلا ةيعمج •
يرضحلا نطسوب ةرظانم قيرف

صوت الطالب
ةيبالطلا ةموكخلا داحتا •

نييلثملاو ءايوسألا داحتا •
ينطولا فرشلا ةيعمج •

نطسوب بالطل يراشتسالا سلجملا •

رابكلل ةينفلا نكسوب ةيميداكأ •
• 20 Church St., Dorchester 02116

• Benjamin Helfat, Headmaster
• 617-635-1542  •  Hours: 9:00-3:27

:ةصاخ تازيمم •
ًاماع 22 و 19 نيب رامعألاو يوق عفاد هيدل يذلا جضانلا بابشلل ةليدب ةيوناث ةسردم يه •  يه انتمهم ،
 لمعلاو يوناثلا دعب ام ميلعتلا يف حاجنلل ةمزاللا تاردقلاو تاراهملا باستكا ىلع بابشلا ءالؤه ةدعاسم

دحاولا مرتلا يف تاسروك 7 ىتح ةسارد بالطلل نكمي .نورشعلاو يداحلا نرقلا يف
نطسوب ةعماج يراشتسم داحتا نم ةسردملا يف ةيلكلل راشتسم •

ةصاخلا ةعانصلا نم لمعلل دادعتسإلل لمع شرو •
يسيئرلا يميلعتلا جهنملا تالاجم فلتخم يف ةفرعملا •

العروض األكاديمية
ةيناسنالا مولعلاو ،مولعلا ،تاايضايرلا ،ةيزيلجنإلا ةغللا نونف يف يميداكأ جمانرب •

ةيطغتلا تحت ةيزيلجنإلا ملعتم تايوتحم •
ةيزيلجنإلا يملعتمل ةيطغتلا تاميلعت •
ةيلكلا عمتجم يف جودزملا قاحتالا •

ديصرلا ةداعإ جمانرب •
 لماشلا ةيالولا مييقت تارابتخال سيردتلا •

مناهج إضافية ونشاطات رياضية
نهملا فاشكتساو بالطلا ةدايق ،لماشلا ةيالولا مييقت تارابتخال دادعإلا ،دتمم موي •

المسارات الوظيفية
نطسوب يف صاخلا ةعانصلا سلجمل  نهملا يف صصختم •

يلآلا بساحلا مولع جمانرب •
ةمدخلا جمانرب لالخ نم حاجنلا •

صوت الطالب
ًاثيدج اكيرمأ ىلإ ىنأ نمل ةديج ةسردم يه” • “

“ضعبلا نم ملعتلاو ةيزيلجنإلا ملعتل ديج ناكم يه” •
ًادج نوروبص نوسردملا” • “

ةصاخ قاحتلا تارامتساب ةيوناث سرادم

➜

روضحلاو قاحتلاللا
قرعلا    
%6  ةقاعإلا يوذ بالطلا
%51 ةيزيلجنإا يملعتم

%65  روضحلا لدعم

➜

  ;افريقي أمريكي
59%

  ;أسباني
30%

آسيوي; 4%
أبيض; 3% غيره 4%;

روضحلاو قاحتلاللا
قرعلا    
%21  ةقاعإلا يوذ بالطلا
%27  ةيزيلجنإا يملعتم

%86  روضحلا لدعم

  ;افريقي أمريكي
44%

  ;أسباني
42%

آسيوي; 1%
أبيض; 10%

غيره 3%;

(2016) تاونس عبرأل ةيوناث ةسردم جرخت تانايب
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بارع;23%

MCAS 2016

 يرسب;
16%

متقدم; 8%

بارع;62%

بارع;31%

;بحاجة للتحسن
48%

;بحاجة للتحسن
28%

;بحاجة للتحسن
14%
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83%

79%

35%

12%
2%

نونفلل نطسوب ةيميداكأ •
• 174 Ipswich St., Boston 02215

• Anne Clark, Headmaster
• 617-635-6470   •   bostonartsacademy.org

• Hours: 8:00-3:55 Mon-Thurs.; 8:00-12:50 Fri.

:مميزات خاصة
 نطسوب ةيلك ،يقيسوملل يلكريب ةيلك ،ةينفلا نهملا داحتاو ةماعلا نطسوب سرادم نيب نواعت عورشم وه •

 وين دهعم ،ميمصتلاو نفلل ستسوشتاسام ةيلك ،نوسريمإ ةيلك ،ىقيسوملل نطسوب دهعم ،ةيرامعملا ةسدنهلل
ةليمجلا نونفلا فحتم ةسردمو ،ىقيسوملل دنالجنا وين ةسردمو ،ىقيسوملل دنالجنا

 دعت يتلا جهانملاب قلعتي اميف ةيريوصتلا نونفلا وأ حرسملا ،ىقيسوملا ،صقرلا ىلع بالطلا بيردت •
ةيلكلا لوخدل

انيدل زئاوج ىلع زئاحلا قيرفلاو انئاربخ لالخ نم بلاط لكب يصخش مامتها •
ماع لك ةيلكلالا يف انيجيرخ نم طسوتملا يف %94 لوبق متي •

نفلا ةساردل ةيفيص حنم حاتم •
ًادي ميلعت جهانم ةبولطملا داوملا عم لماكتم تايضايرلا/نونفلا/ةسدنهلا/ايجولونكتلا /مولعلا ربتخم •  ديب 

ًادج هبيرف ةقيرطب لمعلاو ةيلكلا يفةسرلدملا يف ميلعتلاا ةقيرط نم 
ىميدقت ضرع تايوتحم لكشت يتلاو ةصاخ لوبق ةيلمع •

2016 ماعل ةصرفلا سرام نم ةيضفلا ةزئاجلا •
2016 ماع يمارج ةسسؤم نم ةزيمملا سرادملا ةزئاج •

العروض األكاديمية
ةيناسنالا مولعلاو ةيملاعلا تاغللا يف ةمدقتم تاسروك •

انعم ةطيرشلا تايلكلا يف جودزم قاحتلا •
لماك جمد جذومن •

مناهج إضافية ونشاطات رياضية
دتمم موي •

يطولو نولوحتمو سنجلا  يئانثو يلثمو ةيلثم ،يتيياه ،يويسآل ،ضكرلاو يشملا :يداون •

المسارات الوظيفية
يرصبلا لاصتالا راسمو 74 لصفلا ميمصت •

صوت الطالب
 ىلع تلصح تنك امل اهب تقحتلا دق نكأ مل نإف يلبقتسمل ددشرملا يه تناك نونفلل نطسوب ةيميداكأ” •

“يتايح تلكش يتلا ةصرفلا
 ،ينفلا لاجملا يف ةفيظوو يناجم ميلعت ةيلكب ينتقحلا يتلا رمعلا ةصرف نونفلل نطسوب ةيميداكأ ينتطعأ” •

“ةسردملا هذهب قحتلا مل اذإ نآلا هيف انأ امل لصأ نأ عيطتسأ تنك ام
• 

➜

روضحلاو قاحتلاللا
قرعلا    
%14  ةقاعإلا يوذ بالطلا
%5 ةيزيلجنإا يملعتم

%92  روضحلا لدعم

  ;افريقي أمريكي
37%

  ;أسباني
41%

آسيوي; 5%

أبيض; 14%

غيره 3%;

(2016) تاونس عبرأل ةيوناث ةسردم جرخت تانايب
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بارع;40%

MCAS 2016
يرسب; 0%

متقدم; 34%

بارع;63%

بارع;48%

;بحاجة للتحسن
57%

;بحاجة للتحسن
28%

;بحاجة للتحسن
3%

متقدم; 24%
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نييعمتجملا ةداقلل نطسوب ةيميداكأ
Hyde Park Education Complex

655 Metropolitan Ave., Hyde Park 02136
Francine Locker, Headmaster

617-635-8937  •  bclaboston.net  •  Hours: 7:45-2:30 

:مميزات خاصة
 الشركاء: القائمة أ، مركز بوسطن الطبي، شركاء •

 بوسطن في التعليم، معهد بنيامين فرانكلين
 للتكنولوجيا، مواجهة التاريخ وأنفسنا، هارفارد

 للعلوم الطبية، منزل الجوالة الصغار، هايد بارك
 جمعية الشباب المسيحي، ماس انسايت، مجلس

الصناعة الخاصة، المتانة الذاتية
 الجوائز: القيادة المدنية/ مؤسسة بوسطن، بطولة •

 المدينة/ فريق مناظرة بوسطن، مدرسة توم
 بيزانت/ الجائزة الفضية ألفضل مدرسة ثانوي

 في مدارس بوسطن العامة/ أخبار الواليات
 المتحدة وتقرير العالم، الجائزة الذهبية ألفضل
 مدرسة ثانوي/ أخبار الواليات المتحدة وتقرير

العالم، أفضل إعداد للعمل والمهن/ مؤسسة هايدن

العروض األكاديمية
 التركيز العلمي: منهج قوي إعداد للكلية •

 مع ضرورة الحصول على قبول جامعة
 للتخرج، تعد أكاديمية بوسطن القادة المجتمين

 مع نموهم وتطورهم ليكونوا قادة متلزمين
 بخدمة مجتمعهموممتازين من الناحيى العلمية

واالجتماعية والمدنيىة
 الحاق متقدم- التعبير باللغة اإلنجليزية، التفاضل •

 والتكاملتاريخ العالم، علم نفس، أدب، إحصاء،
لغة أسبانية

 التحاق مزدوج: معهد بنيامين فرانكلين •
 للتكنولوجيا، كلية فيشر، كلية بوسطن الحضرية

ومعهد وينتورث للتكنولوجيا
اللغة - األسبانية •

المسارات الوظيفية
 الكورسات المرتبطة بالعمل: تكنولوجيا الكهرباء •

 (البرنامج المساعدالدائم) – معهد بنيامين
فرانكلين للتكنولوجيا

 تعليم الطفولة المبكرة، إدارة الخدمات االنسانية •
ودراسات تعليمية عامة – كلية بوسطن الحضرية

برنامج المدرسة الثانوية للمدرس •

مناهج إضافية ونشاطات رياضية
برنامد رياضي مع مدرسة نيو ميشن الثانوية •

المجلس االستشاري لطالب بوسطن •
العديد من النوادي والبرامج بعد المدرسة •

صوت الطالب
«المدرسين يهتمون بنا حقاً» •

«مستشاري ومرشدي هو األفضل •
«رياضات رائعة» •

روضحلاو قاحتلاللا
قرعلا    
%23  ةقاعإلا يوذ بالطلا
%19 ةيزيلجنإا يملعتم

%91  روضحلا لدعم

  ;افريقي أمريكي➜
37%

  ;أسباني
49%

آسيوي; 5%
أبيض; 7%

غيره 3%;

(2016) تاونس عبرأل ةيوناث ةسردم جرخت تانايب
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بارع;67%

;بارع
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9%

53%

8%

ءاسملاو مويلل نطسوب ةيميداكأ
20 Kearsarge Ave., Roxbury 02119

Alison Hramiec , Headmaster 
617-635-6789  •  bacademy.org

Hours, Day Program: 9:00-2:15 Mon.-Thurs.; 9:00-11:25 Fri.
Evening Program: Noon-5:45 pm Mon.-Thurs. 

:مميزات خاصة
 هي مدرسة هوراس مان تخدم 405 طالب سنهم •

 أكبر من السن المتوسط لطالب المدارس الثتنوية
 وفي خطر االستبعاد أو من تم بالفعل استبعادهم من

مدرسة أو عدة مدارس
 التركيز على الطالبن حساسية للصدمة، االنتباه للغة •

المستخدمة
تركيز قوي على الحة االجتماعية والعاطفية •

(فصول صغيرة (تضم 17-15 طالب •
 خدمات دعم الطالب كاملة والتي تشمل مستشار •
 بدوام كامل يتصل بالطالب الذين ليس لديهم مأوى

يعمل على إيجاد مأوى مرئم لهم
 جو مفعم بالحيوية للطالب الذين لم يحققوا نجاحاً في •

 مدارس أخرى، احتفاالت شهرية في المدرسة كلها
مشاركة قوية لألسرة مع الهيئات الفنية والمجتمعية •

 تركز على وكالة الطالب، ملكية الطالب للتعليم •
والنمو الشخصي

شراكة قوية مع الهيئات الفنية والمجتمعية •
 مركز مهني وكلية مع وجود مستشارين في المكان •

 ومتخصصين من يو اسباير، فيالق االستشارة
للكلية، ومجلس بوسطن للصناعة الخاصة

منسق يعمل بدوام كامل من مرافئ الشباب •
 ثقافة ومناخ ترحيبي، غير حكمي ومرح، إننا نستمع •

إلى طالبنا

العروض األكاديمية
 تعلم األمور الخاصة بالمختبرات لمساعدة الطالب •

 على اللحاق بالعمل الذي فاتهمأو االسراع من معدل
تعليمهم خارج الفصل

 برنامج تعليمي مساعد لصفوف أكاديمية بوسطن •
لليوم والمساء

 شراكة قوية مع مشروع فناني وممثلي شكسبير، •
 مسرح هانتينجتون، هيئة ماساتشوستس لمحو األمية

والداء وكلهم يعملونن في الفصول مع الطالب

المسارات الوظيفية
 يقوم منسق العام االنتقالي بمتابعة الطالب لمدة عام •

 بعد تخرجهم لدعمهم في االنتقال لمرحلة الكلية أو
العمل

 برامج التحاق مزدوج وبرامج كلية مبكرة لعمل •
 مسارات للطالب إلعدادهم لمهن معينة (الهندسة،

(الخدمات الصحية وفنون الطهي

مناهج إضافية ونشاطات رياضية
 صفوف تعزيزية: طهي، عزف، خياطة، تجميل، •

 مجموعة قيادة الطلبة، اتحاد السوياء والمثليين،
مجموعة الرجال الصغار، مجموعة النساء الصغار

صوت الطالب
“أستطيع أن أكون نفسي” •
“أحب الذهاب للمدرسة” •

“أشعر أنني أنجح في المدرسة والحياة ” •
 أكاديمية بوسطن لليوم والمساء تشعرني ” •

“باالنتماء
 أنا أحضر فصلين للكلية، بسبع نقاط – وهي أكثر” •

“من نصف فصل دراسي في الكلية

ءارضخلا نطسوب ةيميداكأ
20 Warren St., Brighton 02135
Matthew Holzer, Headmaster

617-635-9860  •  bostongreenacademy.org
Hours: 7:30-3:00 Mon.-Thurs.; 7:30-Noon Fri.

 :مميزات خاصة
 الشراكة: مجموعة رياضيين بوسطن، ارشاد •
 األخ الكبير واألخت الكبرى 2، جامعة بوسطن،

 دروس للجميع، يو أسباير، العلوم الطبية
 هارفارد، مواجهة التاريخ وأنفسنا، فيرتكس

 لألدوية، المحاصيل الغذائية، بوسطن تهتم، مجلي
الصناعة الخاصة

فريق دعم الطالب، مجلس األباء •
 أجهزة كروموبوكس، استخدام الكمبيوتر في •

الفصول ومكانب الدعم األكاديمي

العروض األكاديمية
 كورسات وتدريب متقدم في األدب والتعبير، •
 اللغة اإلنجليزية والتعبير، علوم البيئة، التفاضل

والتكامل
 كورسات التحاق مزدوج تقدم من كلية مجتمع •

بانكر هيل ومعهد بنيامين فرانكلين للتكنولوجيا
أسباني 1 و 2 •

المسارات الوظيفية
هندسة وفيزياء، معرفة مالية، إعالم واتصاالت •
 سيمينار يتضمن مهارات احترافية، كتابة السيرة •

الذاتية، استكشاف الفرص المهنية
 برنامج تدريبي مدته 6 أسابيع لكل طالب السنة •

النهائية في مؤسسة أو في عمل ما

مناهج إضافية ونشاطات رياضية
 سفراء بوسطن الخضر هم مجموعة من الطالب •

 الذين يمثلون المدرسة ويقومون بجولة مع
 الزائرين لتعريفهم بأكاديمية بوسطن الخضراء،
 يتحدثون مع المجتمع ويستكشفون خدمات القيادة

والمجتمع
 مجلس الطالب، فريق مناظرة بوسطن، إرشاد •

 األقران، نادي خارجي، مساعدة الطالب،
 مجموعة كلية هارفارد، برنامج اإلرشاد،

االلتحاق بفيالق تدريب صغار ضباط االحتياط
 فريق رياضيين بوسطن، المنطقة الرياضية توفر •

إمكانية ممارسة األلعاب الجماعية
 كرة القدم األمريكية، الكرة الطائرة، كرة السلة، •

ملعب ومضمار، كرة القدم

صوت الطالب
 أحب المدرسين وما هم عليه، وإذا ذهبت” •

 لمدرسة أخرى ال أعتقد أنني سأحصل على نفس
“الدعم

 الجزء المفضل لي في أكاديكية بوسطن ” •
“الخضراء هو فريق العمل

 أحب العمل على المشروعات الخضراء، في” •
 الهندسة قمنا ييناء وحدة طاقة شمسية ووضعناها
 أمام المبنى إلظهار كيف يمكننا إنتاج الطاقة من

.“الشمس

➜

روضحلاو قاحتلاللا
قرعلا    
%29  ةقاعإلا يوذ بالطلا
%12 ةيزيلجنإا يملعتم

%91  روضحلا لدعم

➜

  ;افريقي أمريكي
57%

  ;أسباني
31%

آسيوي; 3%
أبيض; 8%

غيره 2%;

روضحلاو قاحتلاللا
قرعلا    
%24  ةقاعإلا يوذ بالطلا
%9 ةيزيلجنإا يملعتم

%65  روضحلا لدعم

  ;افريقي أمريكي
48%

  ;أسباني
38%

آسيوي; 2%
أبيض; 7%

غيره 5%;

(2016) تاونس عبرأل ةيوناث ةسردم جرخت تانايب

(2016) تاونس عبرأل ةيوناث ةسردم جرخت تانايب
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ةيلودلا ةيوناثلا نطسوب ةسردم
100 Maxwell St., Dorchester 02124

Tony King, Headmaster
617-635-9373  •  bihs@bostonpublicschools.org

Hours: 8:00-2:30
:مميزات خاصة •

 أكاديمية بوسطن الدولية للوافدين الجدد هي مدرسة عامة في بوسطن مصممة خصيصاً لخدمة مختلف •
مجتمع المهاجرين

إننا نقدم مركز معترف به دولياً لتميز الطالب الذين اإلنجليزية هي لغتهم الثانية •
يوم دراسي ممتد لتقديم الدعم األكاديمي لتحسين الفرص •
مسارات تعليمية للعمل في مجاالت الصحة والتكنولوجيا •

شراكات قوية مع منظمات المجتمع المحلى والمعاهد التعليمية •

العروض األكاديمية
مناهج قوية لإلعداد للكلية •

يحصل الطالب على نقاط جامعية في الصفين 11 و 12 من خالل الاللتحاق المزدوج •
مورسات متقدمة تشمل التفاضل والتكامل، جغرافيا االنسان وعلوم الحاسب اآللي •

شهادة محو األمية عند التخرج •

مناهج إضافية ونشاطات رياضية
 برنامج رياضي تنافسي يشمل كرة القدم لألوالد والبنات، الكرة الطائرة للبنات، بيسبول، سوفتبول، وألعاب •

جماعية أخرى
فرص تعزيزية في اليوم الممتد وتشمل كابويرا، يوجا، رقصن فن، روبوتكس، عدو •

يوم ممتد للدعم األكاديمي •

المسارات الوظيفية
مسار تكنولوجي يؤدي إلى تدريب متقدم في علوم الكمبيوتر •

مسار في مجال الصحة يؤدي إلى شهادة مساعد طبي •

صوت الطالب
“لدينا مدرسين رائعين يساعدوك وبدعموك” •

“إننا مدرسة تتسم بالتنوع للوافدين الجدد ومتعلمي اللغة اإلنجليزية •
“!رياضة” •

“مساعدة بعد المدرسة وأنشطة أخرى” •
“غذاء مدرسي أفضل” •

“فصول بعد المدرسة: من اختيار الطالب” •

➜

روضحلاو قاحتلاللا
قرعلا    
%4  ةقاعإلا يوذ بالطلا
%84 ةيزيلجنإا يملعتم

%93  روضحلا لدعم

  ;افريقي أمريكي
  ;أسباني47%

46%

آسيوي; 4%
أبيض; 2%

غيره 2%;

(2016) تاونس عبرأل ةيوناث ةسردم جرخت تانايب
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MCAS 2016
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ةينيتاللا نطسوب ةيميداكأ
205 Townsend St., Dorchester 02121

Troy Henninger, Headmaster
617-635-9957  •  latinacademy.org  •  Hours: 7:20-1:40

:مميزات خاصة
مدرسة اختبار: القبول في الصف 7و9 •

مستوى عالي من القوة األكاديمية في بيئة مناسبة •
حاصلة على الشريط األزرق للتميز الوطني •

 حصلت على لقب المدرسة األمريكية المتميزة من •
أخبار الواليات المتحدة والتقرير العالمي

 لها سجل مذهل في القبول فى الكليات (في المركز •
(األول في أنحاء بوسطن الكبرى

 برنامج نموذجي للتعلم بين األقران وتقاليد عريقة •
في خدمة المجتمع

 مجموعة كبيرة من الرياضات ونوادي ومنظمات •
 بعد المدرسة

أجهزة كمبيوتر للماركة واالستخدام في الفصل •
(مختبر لغوي حديث (جهز في 2016 •

(صالة ألعاب رياضية ولياقة بدنية محدثة (2016 •
رحالت خارج البالد سنوياً تحت إشراف المدرسين •

 مكتبة بها مختبر كمبيوتر، تابلت، وفيتديسكس، •
 جزء من مكتبة بوسطن العامة (يمكن للطالب طلب

(الكتب واستعارتها من خالل مكتبة المدرسة
 أعلى نسبة من المدرسين الحاصلين على شهادة •

المكتب القومي في بوسطن
 مجلس الصناعة الخاصة في ،IBM شراكة مع •

 بوسطن، يو أسباير، مدرسة تافتس الطبية والعديد
غيرهم

العروض األكاديمية
تعليم فن كالسيكي وفت حر •

 كورسات شرفية ومتقدمة في األحياء، علوم •
 الكمبيوتر،االقتصاد، اإلنجليزية، الفرنسية،

 الحكومة، التاريخ، اللغة الالتينية، الرياضيات،

اإلحصاء وغيرها
 هناك عدة خيارات متاحة لدراسة لغة أجنبية/ •
 العربية، الصينية (المندرين)، الفرنسية، اليابانية،

 واألسبانية باإلضافة إلى اللغات القديمة الالتينية
(مطلوبة) واليونانية

المسارات الوظيفية
 ورش عمل على المواد التي تساعد على القبول في •

 الكلية والدعم المالي، التمويل الشخصي، مهارات
 العمل، كتابة السيرة الذاتية، مقابالت وهمية،

واستكشاف المهن
متخصص في المعن موجود بالمدرسة •

مناهج إضافية ونشاطات رياضية
 رياضات: بيسبول، قيادة التشجيع، كرة القدم، •

 سوفتبول، السباحة، التنس، مضمار معطى
ومكشوف، الكرة الطائرة

 يوجد أكثر من 43 نادي متاح للطالب وتشمل •
 الممصلين األكاديميين (دراما) نادي االلرسوم

 المتحركة، النادي العربي، نادي الفن، نادي
 المسابقات (النادي الالتيني) الكورال، النادي

الكاليبكي
 الخدمات: األخت الكبرى متطوعي عشيرة التنين، •

التدريس لألقران، سفراء الطالب

صوت الطالب
 هي مدرسة تتسم بالتنوع في بوسطن، يتعلم الطالب •

 من بعضهم البعض المفاهيم والثقافات والمجتمعات
المختلفة

• 

روضحلاو قاحتلاللا
قرعلا    
%3  ةقاعإلا يوذ بالطلا
%1 ةيزيلجنإا يملعتم

%95  روضحلا لدعم

➜
  ;افريقي أمريكي

29%

  ;أسباني
آسيوي; 22%22%

أبيض; 29%

غيره 3%;

(2016) تاونس عبرأل ةيوناث ةسردم جرخت تانايب

 ةيلكلا يف حاجنلا
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MCAS 2016
يرسب; 0%

 ;متقدم
56%

;بارع
44%

;بارع
13%

بارع;65%

;بحاجة للتحسن
7%

بحاجة للتحسن; 1%

بحاجة للتحسن; 0%

متقدم; 86%

 ;متقدم
 28%

يرسب; 0%

يرسب; 0%

علم

94%

95%

63%

5%
0%

ELA

ELA

الرياضيات
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92%

75%

ةينيتاللا نطسوب ةسردم
78 Ave. Louis Pasteur, Boston 02115

Michael Contompasis, Interim Headmaster
617-635-8895  •  bls.org  •  Hours: 7:45-2:15

:مميزات خاصة
هي أقدم مدرسة في الواليات المتحدة حيث تأسست في 1635 •

تخدم مجموعة من السكان المختلفين إقتصادياً وثقافياً يتمثل في 2450 طالب في الصفوف من 7 إلى 12 •
مدرسة اختبارات: يتم قبول الصفوف 7 و9 اعتماداً على نتيجة االختبارات ومتزسط الدرجات •

 مناهج دراسية قوية تشمل 21 كورس متقدم باإلضافة إلى الكورسات العادية •
مجموعات تعليمية صغيرة للصفين 7 و8 لتسهيل اإلنتقال للبيئة األكاديمية المتطلبة لمدارس بوسطن العامة •

 دعم أكاديمي لكل الطالب على كل المستويات داخل المدرسة هذا إلى جانب االرتباط مع مدرسة األطفال •
لمساعدة الطالب واآلباء في األمور المتعلقة بسن المراقهة

نسبة القبول في الكليات 99% •
 اشتراك فعال لألباء في مجلس المدرسة، مجلس األباء في المدرسة واتحاد المنزل والمدرسة والعديد من •

األباء المتطوعين في المدرسة
 العديد نت الشراكات الفعالة والتي تشمل جامعة بوسطن، مستشفى األطفال متحف إيزابيال ستيوارت •

جاردنر وبنك الوالية

العروض األكاديمية
مشروع كابستون •

كل المناهج شرفية •

مناهج إضافية ونشاطات رياضية
كورال وأالت موسيقية مذهلة وموسيقيين مختارين بعناية، جميع العزف يتم بواسطة بوسطن بوبس •

برنامج نشاطات غير عادية مكثف، رياضي، خدمات مجتمعية وفرص فنية •

المسارات الوظيفية
اإلعجاج للكلية •

صوت الطالب
هناك العمل الكثير والفروض المنزلية الكثيرة •

البيئة والمجتمع جيدين في الغالب •
مدرسون جيدون •

➜

روضحلاو قاحتلاللا
قرعلا    
%2  ةقاعإلا يوذ بالطلا
%0 ةيزيلجنإا يملعتم

%95  روضحلا لدعم

  ;افريقي أمريكي
9%

  ;أسباني
12%

آسيوي; 29%

أبيض; 47%

غيره 4%;

(2016) تاونس عبرأل ةيوناث ةسردم جرخت تانايب
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 ;بارع
44%

MCAS 2016
يرسب; 0%

متقدم; 84%

بارع;16%

بارع;3%

بحاجة للتحسن; 2%

بحاجة للتحسن; 0%

بحاجة للتحسن; 0%

متقدم; 97%

 ;متقدم
54%

يرسب; 0%

يرسب; 0%

علم

99%

0% 0%

 ةعارب ىوتسم
ةيالولا

➜
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4

عمتجملا ةيميداكأ
25 Glen Road, Jamaica Plain 02130

Rayna Briceno, Headmaster
617-635- 7734  •  Hours: 8:00-2:25

:مميزات خاصة
 هي مدرسة ثانوية بديلة صغيرة في هضبة جامايكا تقدم تعليم غير تقليدي نسبة الطالب للمدرسين هي 15 •

 طالب لكل مدرس يمدوهم بكل الدعم الذي يحتاجونه للنجاح سواء كان اجتماعي أو عاطفي أو علمي. العدد
 القليل للطالب في الفصل يجعل المجتمع أقوى ويسمع لألباء بأن يكونوا أكثر فاعلية في تعليم أوالدهم.

 تركز على بناء الشخصية والتقدم األكاديمي الفردي. يتم تدريس مجموعة متباينة من الكورسات التى تعد
.لدخول الكلية

 الشراكة مع مجلس بوسطن لألعمال الخاصة، فن ماساتشوستس، جامعة بوسطن ماساتشوستس، كلية •
تعليم، تميز ومساواة E3 ،بوسطن، مجموعة خليج كنجستون

مجلي أباء المدرسة •

العروض األكاديمية
تعليم فردي •

استشارة الكلية •
االعداد الختبار تقييم الوالية الشامل •

النعليم غن طريق االنترنت باستخدام موقعي أسيليس وأبكس •
استعادة النقاط •
اللغة األسباني •

المسارات الوظيفية
استكشاف المهن والتخطيط من متحصصين من صناعة بوسطن الخاصة •

مناهج إضافية ونشاطات رياضية
الصحاقة والتلفزيون – عمل األفالم مع التركيز على الموضوعاات االجتماعية الهامة •

فن ماساتشوستس االرتباط الخارجي •

صوت الطالب
يقول طالبنا أن ما يجعل المدرسة مميزة لهم هو االهتمام الشخصي، الدعم واإلرشاد ال1ي يحصلون عليه •

➜

روضحلاو قاحتلاللا
قرعلا    
%23 ة قاعإلا يوذ بالطلا
%30 ةيزيلجنإا يملعتم

  ;افريقي أمريكي%75  روضحلا لدعم
85%

  ;أسباني
15%

Asian, White, ;0% غيره

(2016) تاونس عبرأل ةيوناث ةسردم جرخت تانايب
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93%

ةيوناثلا ياونف ةسردم
67 Alleghany St., Roxbury 02120

Peggy Kemp, Headmaster
617-635-9911  •  fenwayhs.org

Hours: 8:30-3:35 Mon.-Thurs.; 8:30-1:05 Fri.

:مميزات خاصة
 االستشارة: يكون الطالب روابط قوية مع •
 المدرسية وزمالء الفصل حيث يدرسون سوياً

أربعة سنوات
 ثالث طرق للتدريسالتحدي العقلي، العالقات •
الشخصية والتعاون خارج المؤسساات والهيئات

 شركاء المدرسة: متحف العلوم، معهد دانا فاربر •
 للسرطان، مواجهة التاريخ وأنفسنا، المجتمع

الالتيني، العبي السكواش، البرمائيين
 تركيب المنزل: يوضع الطالب في أحد المنازل •

 الثالث في الصف 9 ويحصلون على أغلب
 الصفوف في هذه المنازل ولديهم اتصال مستمر
مع مدرسيهم وزمالئهم ويصنعوا روابط عائلية

 سنة كاملة من دراسة الفن لطالب السنة الثانية •
 – المسرح، قرع الطبول، فنون اإلعالم، فنون

تصويرية، تاريخ الفن والرقص
 االشتراك في فريق المناظرة لبوسطن وبرنامج •

االرشاد التحاد ماس بار
 مشهورة بنجاحها مع الشباب الملون والطالب •

الالتينو
 عملية قبول خاصة بها: اتصل بالمدرسة أو زر •

www.fenwayhs.org/admissions الموقع

العروض األكاديمية
 يدرس حميع الطالب أربع سنوات مزاد العلوم •

.االنسانية، الرياضيات والعلوم
 نظام االلتحاق المزدوج معهد وينتورث •

للتكنولوجيا، كلية فيشر، كلية ايمانويل
مختارات فنية لطالب السنة الثانية •

كلية متخصصة مشورة بشأن الدعم المادي •

المسارات الوظيفية
 مشاريع طالب السنة النهائية: هو كورس مطلوب •

 لطالب السنة النهائية وهو لمهارات االعداد للعمل
والدراية بشأن األمور المالية

 تدريب الطالب في الستة النهائية وهو من •
 متطلبات التخرج حيث يعمل الكبار وقت كامل

لمدة 6 أسابيع وذلك في مجال من اختيارهم

مناهج إضافية ونشاطات رياضية
 مختارات رياضية: الرقص، المسرح، الفنون •

.التصويرية، فنون إعالمية، تاريخ الفن، إيقاع
 الرياضة: كرة السلة، بيسبول، سوفتبول، كرة •
 القدم، ملعب ومضمار، كرة قدم أمريكية، والكرة

الطائرة
 نادي الطهي: اجتماعات اسبوعية برئاسة شيف •

الخبز

صوت الطالب
 تنوع، احترام، طالب وكلية يتمتعون بروح •

المجتمع

(12-10 فوفصلا) ىربكلا نوتسلجإ ةسردم
80 School St., Roxbury 02119

Julie Coles, Headmaster
617-635-6429  •  egleston@bostonpublicschools.org

Hours: 8:00-4:00 Mon.-Thurs.; 9:00-3:00 Fri.

:مميزات خاصة
 بها ثالث برامج منفصلة تشجع االستعداد للكلية والعمل: أكاديكية اإلعداد للكلية، أكاديمية العلماء وأكاديمية •

التعلم عن طريق االنترنت
تركز على الدروس الموجهة للطالب، القيادة، مهارات الحياة، والتعلم التعاوني •

 معهد بنيامين ،ABCD شراكات متعددة مع الكليات المحلية، الجامعات والمجتمعات والهيئات والتي تشمل •
 فرانكلين للتكنولوجيا، بوديجا، بوسطن تهتم، مستشفى األطفالخدمات أطفال روكسبري، جامعة بوسطن،

 فيالق استشارة الكلية، مكتبة ميدان إجلستون، معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، جامعة الشمال الشرقي،
أوريجيناشين، يو اسباير/ يوماس بوسطن، معمل فيرتكس

يشترك الطالب في مجلس اإلدارة •
نسبة عالية من قبول الكليات (%100-90) سنوياً •

تدريب مهني وتلمذة صناعية في أنحاء مدينة بوسطن •
 التدريس يتم وفقا لمبادئ والية ماساتشوستس، مدارس بوسطن العامة، ومعايير مدرسة إجلستون الكبرى •

التي تشجع التعلم من خالل التفكير النقدي، البحث والقدرة على صياغة األفكار وكتابتها
االستشارة وامكانية الدخول إلى استمارة الكلية ومصادر االلتحاق •

يتم القبول على أساس عملية المقابلة واالختيار: اتصل بالمدرسة لمزيد من المعلومات •

العروض األكاديمية
كورسات بمستوى الكلية في المدرسة وداخل الكلية •

 تستخدم مجموعة متباينة من التقييمات والتي تشمل البيانات الشخصية، مشروعاات تعاونية تعليمية •
صغيرة، المعارض، الواجبات الفردية في الفصل، واختبار تقييم الوالية الشامل

مشروعات البحث في المدرسة، التحديات العلمية، والبرامج بعد المدرسة •

مناهج إضافية ونشاطات رياضية
مجلس إدارة، مجموعات استشارية، لجنة تخطيط المناسبات، التعاون مع أوريجيناشينز •

صوت الطالب
نموذج المدرسة: على الطالب عمل جداولهم الخاصة بهم •

روضحلاو قاحتلاللا
قرعلا    
%21  ةقاعإلا يوذ بالطلا
%14 ةيزيلجنإا يملعتم

%93  روضحلا لدعم

➜
  ;افريقي أمريكي

36%

  ;أسباني
52%

آسيوي; 4%
أبيض; 6%

غيره 2%;

(2016) تاونس عبرأل ةيوناث ةسردم جرخت تانايب
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يرسب; 1%

  ;متقدم
14%

بارع;79%

بارع;55%

بارع;48%

;بحاجة للتحسن
39%

;بحاجة للتحسن
19%

;بحاجة للتحسن
5%

  ;متقدم
24%

متقدم; 12%

يرسب; 1%

يرسب; 1%

علم

➜

روضحلاو قاحتلاللا
قرعلا    
%14  ةقاعإلا يوذ بالطلا
%23 ةيزيلجنإا يملعتم

%39  روضحلا لدعم

  ;افريقي أمريكي
35%

  ;أسباني
58%

آسيوي; 0%

أبيض; 7%
غيره 1%;

(2016) تاونس عبرأل ةيوناث ةسردم جرخت تانايب
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6%
0%

ةيوناثلا ةيبيرجتلا نويل يرام ةسردم
95 Beechcroft Street, Brighton 02135
Jean-Dominique Anoh, Headmaster
617-635-8351  •  Hours: 8:30-3:30

:مميزات خاصة
 يتركز تعليمنا على: تعليم كل طالب باعتباره •

 شخص فريد ونحن على استعداد للوفاء يالتحديات
 الناجمة عن زيادة التباين واالختالف في المجتمع

العالمي
 التعاون فيما بيت المدرسين، الطالب، والعائالت •

 لتقديم الدعم المطلوب للنمو األكاديمي،
االجتماعي والعاطفي

 نركز على تعليم الطالب استراتيجيات لحل •
المشاكل فردياً وكأحد أفراد فريق

 ترقية مواطن نشط من خالل البرامج التطوعية •
والتدريب والمناسبات المجتمعية

تعليم شامل •
حجم فصل صغير •

استشارة قوية •
استخدام اللوحات الذكية كأداة تعلم منتظمة •
PSATو SAT صفوف إعداد الختبارات •

 مدرسين مؤهلين تأهيل عالي: كل المدرسين •
 حاصلين على درجة الماجستير ولديهم تصريح

مزدوج في تدريس المحتوى والتعليم الخاص
 شركاء المدرسة: والكر هوم ومدرسة وكلية •

بوسطن
زى موحد إلزامي •

العروض األكاديمية
منهج إعداد للكلية •

كورسات متقدمة في األدب والتفاضل والتكامل •
 كورسات على االنترنت متقدمة في علم النفس •

واللغة األسبانية

مناهج إضافية ونشاطات رياضية
الحكومة الطالبية •

جمعية الشرف الوطني •
 كرة السلة (بوسطن المتحد: بالتعاون مع أكاديمية •

(بوسطن الخضراء وكوينشي العليا
 كرة القدم األمريكية، كرة القدم، بيسبول، •

 سوفتبوي، مضمار (بالتعاون مع مدرسة برايتون
(الثانوية

(هوكي (بالتعاون مع أوبريانت •

المسارات الوظيفية
إدارة أعمال 101 •

صوت الطالب
 أحب وجود كل طالب بغض النظر عت” •

“موطنه
 إنها بيئة تعليمية رائعة ألن المدرسين يغيرون” •

“طريقة تعليمهم تبعا لكيفية تلقيك العلم
“إنها مدرسة رائعة” •

➜

روضحلاو قاحتلاللا
قرعلا    
%50  ةقاعإلا يوذ بالطلا
%12 ةيزيلجنإا يملعتم

%88  روضحلا لدعم

  ;افريقي أمريكي
24%

  ;أسباني
آسيوي; 34%2%

أبيض; 35%

غيره 5%;

(2016) تاونس عبرأل ةيوناث ةسردم جرخت تانايب
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بارع;44%

MCAS 2016
يرسب; 3%

متقدم; 16%

بارع;74%

بارع;30%

;بحاجة للتحسن
48%

;بحاجة للتحسن
33%
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ةيحصلا نهملل يدينيك مإ دراودإ ةيميداكأ
Grades 9-10: 10 Fenwood Rd., Boston 02115
Grades 11-12: 110 The Fenway, Boston 02115

Dr. Caren Walker Gregory, Headmaster
617-373-8576  •  kennedyacademy.org

Hours: Grades 9-10: 8:00-3:00, 8:00-2:00 Friday 
Grades 11-12: 7:30-2:30, 7:30-1:30 Friday

:مميزات خاصة
فريق مناظرة بوسطن •

 الشركاء المجتمعين: مستشفى السيدات وبريجهام •
 (ارشاد، تدريب، منح دراسية)، مستشفى األطفال

 (ارشاد، تدريب)، مسنشفى ماس العام (ارشاد،
 تدريب، منح دراسية)، لرؤية قائمة كاملة

partnerbps.org للشركاء زر
 الشركاء من الكليات: كلية مجتمع بانكر هيل ، •

 كلية ايمانويل، جامعة الشمال الشرقي، يوماس
بوسطن، معهد وينتورث للتكنولوجيا

 الجوائز: جائزة أسرة مدارس بوسطن العامة •
واشتراك الطالب 2016

لوحات ذكية، مختبرات كمبيوتر، كرومبوك •
 ارتباط الطالب واألسرة: نموذج السلوك الصحي •

الشامل
 فريق دعم الطالب، مجلس األمناء،ن مجلس •

األباء، ومجلس الطالب

العروض األكاديمية
سمينارات المهن الصحية •

 كورسات وتدريب متقدم في األحياء، اإلنجليزية، •
التاريخ، علم نفس، إحصاء، أسبانية

 االلتحاق المزدوج: معهد وينتورث للتكنولوجيا، •
كلية مجتمع بانكر هيل

أسباني 1، 2 وفرنساوي 1 •

المسارات الوظيفية
استكشاف المهن الصحية •

مساعد صحي، مساعد تمريض معتمد •

دعم أكاديمي بعد المدرسة
 الرياضة: كرة السلة، بيسبول، مالكمة، قيادة •

 التشجيع، كرة فدم العلم، مضمار فنون قتالية دفاع
عن النفس مارشال آرتس

 نادي الدراما، اتحاد األسوياء والمثليين، جمعية •
 الشرف القومي، مجلس الطالب، تلفزيون

 أكاديمية إدوارد إم كينيدي ، نادي الفن، مجموعة
الشباب والشابات

صوت الطالب
 أكاديمية إدوارد إم كينيدي مستمرة في إلهامي ” •

 للدفاع عن مجتمعي وأن أمن قائداً لكل الطالب
“في بوسطن

 أنا أعمل كممرضة في نفس المستشفي التي” •
“بدأت فيها أحب مجال العناية بالصحة

“كل شيئ ممكن في أكاديمية إدوارد إم كينيدي” •

روضحلاو قاحتلاللا
قرعلا    
%16  ةقاعإلا يوذ بالطلا
%17 ةيزيلجنإا يملعتم

%91  روضحلا لدعم

➜
  ;افريقي أمريكي

  ;أسباني44%
46%

آسيوي; 3%
أبيض; 5%

غيره 3%;

(2016) تاونس عبرأل ةيوناث ةسردم جرخت تانايب
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partnerbps.org/locations القائمة كاملة للهيئات والمنظمات الشريكة للمدرسة وما تقدمه برجاء زيارة ملف المدرسة على الموقع25

81%

25%

 ةيجولونكتلا ةينفلا كراب نوسيدام ةسردم
ةيوناثلا

75 Malcolm X Blvd., Roxbury 02120
Kevin McCaskill, Executive Director

Shawn Shackelford, Headmaster
617-635-8970  •  madisonparkhs.org  •  Hours: 7:15-2:30

:مميزات خاصة
عضوة في جمعية الشرف الوطني •

 ضوة في مهارات الواليات المتحدة شراكة بين‘ •
 الطالب والمدرسين والصناعة حيث يعملون معاً

 لضمان وجود قوى عاملة ماهرة في الواليات
المتحدة

 كل البرامج المهنية حاصلة على شهادة السالمة •
والصحة المهنية

 موثقة من نظان تعليم الشباب ميكانيكا السيارات •
 اإلتحاد القومي للسالمة والصحة المهنية،

 (برنامج مطبوع)، المؤسسة القومية لتعليم
 ميكانيكا السيارات، إدارة الصحة العامة لوالية

ماساتشوستس التعاون مع الصناعة
 الشركاء: يوماس بوسطن، - بحث المشروع، •

 صناعات النية الطيبة، أشيفرس بوسطن، شبكة
 تنمية المجتمع الالتينى، وظائف مجلس الصناعة

الخاص في بوسطن
مستشار موجود في المدرسة، مجلس االباء •

العروض األكاديمية
 كورس متفدم •

 فرص التحاق مزدوج مع كلية مجتمع •
 روكسبيري، كلية مجتمع بانكر هيل  ومعهد

بنيامين فرانكلين للتكنولوجيا
معسكر للتدريب على اختبار تقييم الوالية الشامل •

الشرامة ما امتب بوسطن •

مناهج إضافية ونشاطات رياضية
 نادي السيارات، نادي السباحة، نادي البنوك، •
 اختبارات وهمية، كتاب أحالم، منشورات أدبية،
 العدو لمسافات طويلة، اتحاد األسوياء والمثليين،

 الكتيب السنوي، مكاتب الفصل تبعاً للصف،
نشاطات التخرجـ حفلة التخرج

 الفرق الرياضية: كرة القدم األمريكية، بيسبول، •
 الكرة الطائرة، قيادة التشجيع، كرة القدم،

سوفتبول، مضمار

المسارات الوظيفية
 لدى ماديسون بارك 18 تخصص في والية •

 ماساشوستسوبرنامح مهني مصدق علية:
 تكنولوجيا السيارات، إصالح حوادث السيارات،

 تكنولوجيا األعمال، نجارة، تجميل، فنون الطهي،
 مساعد لطبيب األسنان، كهرباء، إدارة منشأت،
 تصميم واتصاالت بصرية، جرافيم (طباعة)،
 إدارة فنادق، خدمات دعم المعلومات وشبكات

 (تكنولوجيا حاسب آلي)، تسويق، مساعد
 طبي، مساعد صحي (تمريض)، سباكة، إذاعة

 وتلفزيون، لدى مدرسة ماديسون كذلك برنامجان
 مهنيان في انتظار النصديق تبعاً للفصل 74: 1.
 تشكيل ألواح معدنية/تشكيل معادن. 2. اتصاالت

.هاتفية

صوت الطالب
 هناك تركيز على روح المدرسة والفخر» •

 لماديسون بارك. المدرسة مكرسة للحفاظ على
 اللونين العنابي والرمادي وبقائهما! نحن نؤمن

«بقوتنا

ةيوناثلا نشيم وين ةسردم
Hyde Park Education Complex

655 Metropolitan Ave., Hyde Park 02136
Naia Wilson, Headmaster

617-635-6437  •  newmissionhigh.org  •  Hours: 7:45-2:30

:مميزات خاصة
 الجوائز: المدرسة حاصلة على الشريط األزرق •

 الوطني، حاصلة على جائزة “مدرسة على
 الطريق” إليدفيستورز، الجائزة الفضية ألفضل

 مدرسة ثانوي في مدارس بوسطن العامة - أخبار
الواليات المتحدة وتقرير العالم

جهاز كرومبوك لكل طالب في المدرسة •
 تقدم ملف نصف سنوي عن الطالب وأدائة •

لألسرة
اإلعداد األكاديمي •

كورسات متقدمة في الصفوف 11 و12 9 •
 خيارات مرتبة الشرف في كل الكورسات •

األساسية في الصفين 9 و10
 التحاق مزدوج من خالل معهد بنيامين فرانكلين •

 ومعهد وينتورث للتكنولوجيا، الكلية الحضرية،
 كلية ماساتشوستس للفن

 مشروع أوكيندو – مجموعة يانج مين تقدم •
 اإلرشاد ومتابعة التقدم العلمي، التدريس،

االلتحاق المزدوج وعمل صيفي لشبابنا
 سيمينار السنة النهائية يقدم دعم مكثف في •

 المدرسة في عملية التقديم للكلية. نسبة القبول في
الكلياتت 100%

 مناهج استشارية تشمل جولة في الكلية، خدمة •
 المجتمع ومنهج يؤهل لدخول الكلية ويشمل

SAT اإلعداد الختبار

مناهج إضافية ونشاطات رياضية
أبطال الوالية لخمس مرات في كرة السلة •

أبطال المدينة في كرة السلة •

لعبوا على نهائي بطولى المدينة في البيسبول •
 فريق مناظرة بوسطن – مؤهل لجولة المناظرة •

القومية
نادي العلوم •

الشاب مع مجموعة اإلرشاد •
 تقدم مجموعة البنات اإلرشاد والمساحة اآلمنة •
 للبنات في طل التحديات اليومية وتحديات الحيتة

 التي تواجه الشابات
الجولة السنوية للكلية •

المسارات الوظيفية
 يمكن للطالب دراسة حتى 5 كورسات علمية •

 و5 رياضيات في االمسار العلمي المتقدم وهو
 ما يؤدي إلى نجاج أكبر في القبول في الكليات
.العلمية والتكنولوجية والهندسة والرياضيات

 برنامج التدريب في السنة النهائية يعطي الطالب •
 الفرصة الستكشاف المهن قيل التخرج من

المدرسة الثانوية

صوت الطالب
 إننا كأسرة كل فرد يعرف اآلخر والمدرسين” •
 دائماً يفعلون ما هو في مصلحتك التي يبقوها في

“قلوبهم
 إنهم يريدون كل فرد أن يذهب للكلية وأن نظهر” •

“كامل قدراتنا

روضحلاو قاحتلاللا
قرعلا    
%37  ةقاعإلا يوذ بالطلا
%33 ةيزيلجنإا يملعتم

%87  روضحلا لدعم

➜
  ;افريقي أمريكي

43%
  ;أسباني
50%

آسيوي; 1%
أبيض; 3%

غيره 3%;

(2016) تاونس عبرأل ةيوناث ةسردم جرخت تانايب
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➜

روضحلاو قاحتلاللا
قرعلا    
%15  ةقاعإلا يوذ بالطلا
%6 ةيزيلجنإا يملعتم

%92  روضحلا لدعم

  ;افريقي أمريكي
62%

  ;أسباني
32%

آسيوي; 1%
أبيض; 2%

غيره 2%;

(2016) تاونس عبرأل ةيوناث ةسردم جرخت تانايب
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26
   اكتشف مدارس بوسطن العامة 2017 •   نسخة المدرسة الثانوية
BostonPublicSchools.org/register

BPS المدارس الثانوية

يلنيكام سرادم
Velecia Saunders, Headmaster

617-635-9976
McKinley Preparatory High

97 Peterborough St., Boston 02215
Joseph Brown, Program Director

617-635-9907  •  Hours: 7:20–1:40
McKinley South End Academy
90 Warren Ave., Boston 02116

Christine Stella, Program Director
617-635-9976  •  Hours: 7:20–1:40

:مميزات خاصة
معمل ماكينلي أكاديمية النهاية الجنوبية •

تدريس الطهي مدرسة ماكينلي التحضيرية الثانوية •
 شراكة مع خدمات وديكو لألطفال، سول للتدريب، فيرتكس، ميل كينج فاب الب، معهد الفن المعاصر، •

مسرح هانتنجتون، كلية مجتمع روكسبري
نظام إدارة السلوك منظم للغاية •

دعم طبي مكثف •

 كل الطالب يتم توجيههم لهذه المدارس عن طريق اجتماع فريق التقييم للتعليم الخاص العروض
األكاديمية

تعليم قائم على الكفاءة •
مجموعة كاملة من البرامج األكاديمية •

التركيز على الجانب العاطفي، السلوكي وتعلم نقاط القوة •

المسارات الوظيفية
شراكة في المسار الفني المهنيمع مدرسة ماديسون بارك الثانوية •

مناهج إضافية ونشاطات رياضية
مدرسة ماديسون بارك الثانوية شريك رياضي •

صوت الطالب
 كل الفريق يهتم بالطالب في ماكينلي فهم يصنعون كل ما يمكنهم لمساعدتنا على النجاح داخل وخارج” •

“المدرسة

صاخلا ميلعتلا سرادم
روضحلاو قاحتلاللا
قرعلا    
%97  ةقاعإلا يوذ بالطلا
%22 ةيزيلجنإا يملعتم

%74  روضحلا لدعم

➜
  ;افريقي أمريكي

50%
  ;أسباني
36%

آسيوي; 1%
أبيض; 10%

غيره 3%;

(2016) تاونس عبرأل ةيوناث ةسردم جرخت تانايب
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 يرسب;
16%

متقدم; 0%

 ;بارع
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20%

بارع;7%

;بحاجة للتحسن
71%
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35%
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32%

متقدم; 5%

متقدم; 0%

 يرسب;
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 يرسب;
21%

علم

6%

 ال يمكن اختيار هذه المدارس من خالل طرق التقديم العادية  يجب أن يتم توجيه الطالب لهذه المدارس عن
طريق اجتماع فريق التقييم للتعليم الخاص
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ةيالولا

➜

5

1
2
3
4

مولعلاو تتايضايرلل تنايربوأ ةسردم
55 Malcolm X Blvd., Roxbury 02120
Tanya Freeman Wisdom, Headmaster

617-635-9932  •  obryant.us  •  Hours: 7:45–2:30
:مميزات خاصة •

 اختبار اإلعداد للكلية بالتوقعات األكاديمية واالجتماعية الكبيرة: يعتمد القبول في الصفوف 7، 9، 10، على •
نتائج االختبارات ومتوسط الدرجات

مجتمع المتعلمين المتنوع والداعم يدرس منهج قوي •
يركز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات التي تتكامل مع العلوم االنسانية •

طالب الصفوف 7، 8، 9 يدرسون في مجموعات صغيرة •
نسبة القبول في الجامعات والكليات مرتفعة مع العديد من فرص المنح الدراسية •

مركز استشارات مهنية وللكلية، مركز لألسرة، برنامج ريد سوكس للطالب الرياضيين •
 جائزة الشريط األزرق، جائزة زيمنز للكورسات المتقدمة، جائزة ماساتشوستس فانجارد لبرنامج كورسات •

 متقدمة قوي، الجائزة الفضية ألفضل مدرسة ثانوي في مدارس بوسطن العامة - أخبار الواليات المتحدة
وتقرير العالم، أفضل مدارس ثانوي في أمريكا

العروض األكاديمية
 كورسات متقدمة في: تفاضل وتكامل (أ ب و ب ج)، الفيزياء ب، األحياء، الكيمياء، علوم البيئة، •
 اإلحصاء، اقتصاد جزئي، اللغة اإلنجليزية والتعبير، أدب إنجليزي وتعبير، تاريخ الواليات المتحدة،

حكومة الواليات المتحدة وسياسة، تاريخ أوروبي، لغة فرنسية، لغة أسبانية

مناهج إضافية ونشاطات رياضية
فرق رياضية منافسة •

العديد من المناهج اإلضافية والنشاطات الرياضية •

المسارات الوظيفية
 برامج أكاديمية متخصصة: مسار هندسي، إمكانية االلتحاق ببرنامج لونج وود الطبي والعلمي، مدرسة •

هاي للموسيقى و االلتحاق بفيالق تدريب صغار ضباط االحتياط للبحرية
 الشركاء: معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، هارفارد، الشمال الشرقي، بيرجهام ومستشفى النساء، كلياات •

فينواي، ميكروسوفت، فيرتكس

روضحلاو قاحتلاللا
قرعلا    
%3  ةقاعإلا يوذ بالطلا
%4 ةيزيلجنإا يملعتم

%94   روضحلا لدعم

  ;افريقي أمريكي➜
33%

  ;أسباني
31%

آسيوي; 22%

أبيض; 11%

(2016) تاونس عبرأل ةيوناث ةسردم جرخت تانايب

 ةيلكلا يف حاجنلا
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الرياضيات

الرياضيات
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موارد لألسر والطالب

عمسلا فاعضو مصلل نام ساروه ةسردم
40 Armington St., Allston 02134

Jeremiah Ford, Principal
617-635-8534 (V/TTY)  •  Hours: 7:20–1:40

:مميزات خاصة
 هي مدرسة ابتدائية للصم وضعاف السمع وهي •

متميزة تاريخياً
 متخصصة في الخدمات الطبية والتعليمية للصم •

 وضعاف السمع بداية من مرحلة ما قبل المدرسة
وحتى المرحلة الثانوية

 الخدمات المقدمة لألطفال الذين زرعوا قوقعة: •
 مكان لإلقامة في مستشفى ماساتشوستس العام

لطب األطفال
عالج لمشاكل السمع والكالم/اللغة •

 نظام اللغتين لكل الطالب، لغة اإلشارة األمريكية •
واإلنجليزية

 فريق اإلتصال النفسي، االجتماعي، الطبي •
وخدمات تشخيصية

فريق المدرسة حائز على جوائز •
 شاشة انترنت كبيرة ونظام اتصال للطوارئ •

 بالفيديو في ثمان مناطق مركزية في أنحاء
المدرسة

 يوجد في المدرسة طبيب وممرضة مقيمان في •
حرم المدرسة من مركز جوزيف سميث الصحي
 برنامج تدريب وتطوعي، تدريب ومكان في •

 العيادة للطالب الخريجين من جامعة بوسطن،
 كلية بوسطن، جامعة ليزلي، كلية إيمرسون،

جامعة هارفارد

العروض األكاديمية
 النهج الموضوعي في تنمية الهوية من خالل •

الصفوف في مراحل التعليم المختلفة
مدرسة دمج كامل •

 برنامج للوافدين الجدد وفترة انتقال للطالب •
األكبر سناً الذين اقتربوا من 22 سنة

واإلنجليزية ASL ،لغتين •

مناهج إضافية ونشاطات رياضية
 فرق كرة سلة لألوالد والبنات، برنامج فني، •

برنامج روبوتكس، برنامج صناع الفضاء

روضحلاو قاحتلاللا
قرعلا    
%93  ةقاعإلا يوذ بالطلا
%43 ةيزيلجنإا يملعتم

%91  روضحلا لدعم

  ;افريقي أمريكي➜
40%

  ;أسباني
36%

آسيوي; 9%

  ;أبيض
13%

غيره 3%;

رتراك ةسردم
396 Northampton St., Boston 02118

Mark O’Connor, Principal
617-635-9832  •  Hours: 9:30–3:30

:مميزات خاصة
برنامج تعليمى فردي مكثف للطالب ذوي اإلعاقة •

فصول صغيرة جداً مملوءة بالمدرسين وفرق الدعم الطبي •
 الهدف من مدرستنا هو تعظيم فرص كل طالب عن طريق تطبيق خطة تعليمية تعتمد على أهداف •

الطالب وقدراته

العروض األكاديمية
 تجربة تعليمية قوية مصممة تبعاً لإلحتياجات الفردية واهتمامات الطالب التي تصوغها األسرة •

والفريق التعليمي
 تركز العملية التعليمية على: عمل وتوصيل ومشاركة دروس فردية وبرامج لزيادة قدرة كل •

طالب على االتصال في كافة الظروف

المسارات الوظيفية
 يركز المسار الوظيفي على خدمة مساعدة الطالب في مرحلة االنتقال ليصبحوا أشخاصاً بالغين •

بعمر 22
مناهج إضافية •

كل النشاطات تتم في المدرسة وخالل اليوم الدراسي •

روضحلاو قاحتلاللا
قرعلا    
%100  ةقاعإلا يوذ بالطلا
%39 ةيزيلجنإا يملعتم

%84  روضحلا لدعم

➜
  ;افريقي أمريكي

57%
  ;أسباني
14%

آسيوي; 18%

  ;أبيض
11%

غيره 0%;

مدارس بوسطن العامة
www.bostonpublicschools.org

......................................................... الرقم الرئيسي/كل األقسام 617-635-9000
......................................................................... تعليم البالغين 617-635-9300
8035-635-617.............................................................................. الحضور
............................................................... لجنة مدرسة بوسطن 617-635-9014
................................ المجلس االستشاري لطالب بوسطن 617-635-8079 ext 104
............................................................ مجلس اآلباء في المدينة 617-635-9210
..........................................................................  االتصاالت 617-635-9265
8030-635-617................................................................... خدمات استشارية
8035-635-617..................................................................... خيارات تعليمية
...................................................... (االرتباط (المكتب المركزي 617-635-9660
7750-635-617.................................................................... مكتب الحقل 
............................................................ متعلمي اللغة اإلنجليزية 617-635-9435
...................................... (خطة االلتحاق والدعم (تعيينات المدرسة 617-635-9516
...................... (المساواة (التمييز والمواضيع المتعلقة بالحقوق المدنية 617-635-9650
............................................................. خدمات الغذاء والتغذية 617-635-9144
8030-635-617..................................................................... خدمات اإلرشاد
6643-635-617.................................................................... الصحة والسالمة
8037-635-617...................................................... مركز تعليم من هم بال مأوى
1565-635-617............................................ مركز استشارة وتقييم الوافدين الجدد
1683-635-617......................................................................... جامعة الوالد
2273-635-617............................................................... مركز إعادة اإلرتباط
8000-635-617................................................. (خدمات األمان (سياسة المدرسة
............................ (الخط الساخن للمدرسة (أعسطس، سبتمبر ويناير 617-635-9046
.......................................................................... تعليم خاص 617-635-8599
 مجلس استشاري اآلباء للتعليم الخاص
 (BostonSpedPac.org) ................................................ 617-297-7335
......................................................................... سجل الطالب 617-635-9506
.............................................................. مكتب المدير المراقب 617-635-9050
7750-635-617............................... (مركز تدريب العنوان 1 (ورش عمل للعائالت
................................................................................ االنتقال 617-635-9520
مراكز الترحيب
8015-635-617..................................................................... دورتشستر 
............................................................... بوسطن الشرقية  617-635-9597
8040-635-617...................................................................... روزليندال 
...................................................................... روكسبري  617-635-9010

تامدخلاو ةيعمتجملا تائيهلا

اإلجراء لتنمية مجتمع بوسطن
617-357-6000   
www.bostonabcd.org
 دبلوما المدرسة الثانوي، برامج 
 الوظائف ، بداية رئيسية
 كلية مساعدة الطالب األمريكيين مراكز
التخطيط
1-877-332-4348  
www.asa.org/plan/center
 معلومات مجانية عن التعليم العالي، 
المساعدات المالية والوظائف
 مراكز بوسطن للشباب والعائالت (مراكز
(مجتمعية
617-635-4920 
www.cityofboston.bov/BCYF
 برامج شبابية، تعليم بالغين، إعادة 
إلبداع
  مستكشف بوسطن
www.BOSTONavigator.org
 مكثف، قاعدة بيانات قابلة للبحث خالل 
أوقات خارج برامج المدرسة
 شركاء بوسطن في التعليم
617-451-6145 
www.bostonpartners.org
المتطوعين من المدرسة، تدريب اآلباء 
مكتبة بوسطن العامة
www.bpl.org
 كتب، فيديوهات، استخدام الكمبيوتر، 
 أنشطة لكل األعمار، كروت دخول المتحف،
المعلومات عن المكتبات الفرعية
EDCO  بدائل الشباب
617-262-9562 / www.edcoy-
outhalternative.com

 دبلوما المدرسة الثانوية وبرنامج المدرسة
للزظيفة للشباب خارج المدرسة
اتحاد األطفال ذوي االحتياجات الخاصة
617-482-2915 / www.fcsn.org
الدفاع، المعلومات والتدريب 
 الخط الصحي للعمدة
1-800–847-0710
معلومات حول التطعيماتةأكثر 
خط الشباب للعمدة
617-635-2240 / www.bostony-
outhzone.com
نشاطات شبابية ومعلومات 
اتحاد ستيبنج ستون
617-423-6300 / www.tsf.org
 إعداد أكاديمي مجاني لإلمتحات 
والمدارس الخاصة

 إدارة والية
 ماساتشوستسللتعليم اإلبتدائي

والثانوي
www.doe.mass.edu  
1-781-338-3300
مدارس أخرى
1-781-338-3227  
www.doe.mass.edu/charter/
 معلومات عن المدارس  العامة المفتوحة
 أمام المقيمين في مدينة بوسطن التي ليست
.جزءاً من مدارس بوسطن العامة
 الخط الساخن إلعالم الوالدين بنتائج
.اختبارات الوالية
1-866-MCAS220 
 (1-866-622-7220)
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الخط الساخن لمدارس بوسطن العامة
9046-635-617

يناير – 3 فبراير 2017 3
اإلثنين – الجمعة 8:30 ص5:00- م

 اتصل واسأل عن التسجيل للمدرسة، متطلبات اإلقامة، التحويالت،
.االنتقال، قوائم اإلنتظار، برامج المدرسة وغيرها

الحد األقصى للسن
 الطالب الذين هم بعمر 21-20 سنة في أول يوم للعام الدراسي سيتم إلحاقهم  في أكاديمية بوسطن الفنية للبالغين (أنظر صفحة

 18). في حال اكتمال العدد في هذا البرنامج، ستقوم مدترس بوسطن العامة بتوفير برنامج بديل برعاية الهيئات المجتمعيةويطبق
.هذا على الطالب الجدد والمعاد قيدهم والطالب الحاليين

 إال أن الطالب يمكنهم االعتراض واالستئناف للمدير في حال رغبتهم في البقاء في مدرستهم الثانوية الحالية. اتصل بأي مركز
.ترحيب لمزيد من المعلومات بشأن الفرص األخرى المتاحة للطالب بعمر 20 عاماً فأكبر

 الجديد هذا العام
استمارات رغبات طالب الصف 8 على االنترنت

 طالب الصف 8 المقيدين حالياً في مدارس بوسطن العامة والمسجلين بريدهم اإللكتروني سنرسل لهم استمارات الرغبات على
 بريدهم اإللكتروني يوم 3 يناير 2017. يمكن لألسر الدخول على رابط الموقع الضل سنرسله في البريد اإللكتروني، تأكد من

.المعلومة وسجل المدرسة التي اختاروها على االنترنت
.إلضافة عنزتن بريدك اإللكتروني: اإلشارة إلى مدرسة الطفل الحالية أو اتصل بمركز ترحيب

فيك
 الطالب المقيدين حالياً في مدارس بوسطن العامة سيحصلون على

 استماراتهم من مدرستهم. ليسوا بحاجة للتقديم بأنفسهم في مركز
.ترحيبي لمدارس بوسطن العامة

 الطالب المسجلين في مدارس بوسطن العامة ألول مرة يجب أن يذهب
 برجاء أحضر  إلى مركز الترحيب لمدارس بوسطن العامة

:معك

 على األقل دليلين مطبوعين لعنوانك الخالي أنظر صفحة 3 لمزيد 
 .من التفاصيل

 سجالت تطعيم حديثة. انظر صفحة 3 لمزيد من التفاصيل.

 شهادة ميالد الطالب (بالختم البارز)، جواز سفر، أو النموذج 
I-94

 بطاقة هوية األب/الوصي عليها صورته.

 1-12 نسخة من شهادة أخر عام دراسي للطالب (الصفوف). 

!التسجيل على االنترنت

 :الطالب الجدد في مدارس بوسطن العامة

 التسجيل على االنترن، متاح من ديسمبر، هي طريقة رائعة لتوفير
 .الوقت خالل عملية التسجيل

 ادخل من أي كمبيوتر به اتصال باالنترنت.

 أكمل االستمارة الخاصة بك مبكراً على االنترنت.

 اذهب ألي مركز ترحيب بالوثائق واألوراق المطلوبة أنظر 
.أعاله) الستكمال عملية التسجيل

www.bostonpublicschools.org/register

 هذا ال ينطبق على المدارس التى تتطلب اجراء امتحانات للقبول  
.بها. أنظر صفحة 6 لمزيد من التفاصيل

فترة التسجيل األولى

2017 الثالثاء، 3 يناير – الجمعة 3 فبراير

المتقدم;ين للجضانة، الصف 6 والصف 9 فقط 

 لتجنب الطوابير الطويلة في مراكز الترحيب إلننا نوصي
 باتباع الجدول التالي اعتماداً على الحرف األول من لقب

:الوالد/الوصي

A–I التسجيل من 6-3 يناير

J–Q التسجيل من 13-9 يناير

R–Z التسجيل من 20-17 يناير

التسجيل من 23 يناير إلى 3 فبراير  الكل

فترة التسجيل الثانية

األربعاء 8 فبراير - 31 مارس 2017

كل الصفوف 

كل التحويالت 

 سيتم ارسال القرارات بالبريد خالل األسبوع 15 
مايو 2017

 ستقوم مدارس بوسطن العامة باالعالن عن المزيد من
المعلومات بشأن مواعيد التسجيل للعاعم الدراسي -2017

 2018 بعد 31 مارس 2017 في إنتظار التعديالت على
.عملية التنسيب

:اذهب إلى أي مركز ترحيب لمدارس بوسطن العامة

Dorchester  617-635-8015 
Campbell Resource Center 

1216 Dorchester Avenue, Dorchester 02125 
(next to Burger King)

 المساعدة متوفرة باللغة اإلنجليزية، كرولي الرأس األخضر،  
.الصينية، هاييتي، البرتغالية، الصومالية، األسبانية والفيتنامية

 خالل ساعات العام الدراسي: اإلثنين، الثالثاء، الخميس والجمعة
.8:30 ص5:00- م، األربعاء من فترة الظهيرة – 7:00م

Roxbury  617-635-9010 
Bolling Municipal Building,  

2300 Washington St., Roxbury 02119  
(Dudley Square next to the bus station)

 المساعدة متوفرة باللغة الكانتونية اإلنجليزية، كرولي هاييتي،  
.الماندرين، األسبانية والفيتنامية

 خالل ساعات العام الدراسي: اإلثنين، الثالثاء، الخميس والجمعة
.8:30 ص5:00- م، األربعاء من فترة الظهيرة – 7:00م

Roslindale  617-635-8040 
Jennie Barron Building 

515 Hyde Park Avenue, Roslindale 02131 
(near Cummins Highway)

 المساعدة متوفرة باللغة كرولي الرأس األخضر، اإلنجليزية، 
.الفرنسية، كرول هاييتي، البرتغالية، واألسبانية

 خالل ساعات العام الدراسي: اإلثنين، الثالثاء، الخميس والجمعة
 .8:30 ص5:00- م، األربعاء من فترة الظهيرة – 7:00م

East Boston  617-635-9597 
Mario Umana Academy 

312 Border Street, East Boston 02128

 .مفتوح أيام اإلثنين والثالثاء 8:30 ص5:00- م
المساعدة متوفرة باللغة اإلنجليزية واألسبانية  

 ساعات إضافية في 3  يناير 3- فبراير 2017 وفي أواخر
.أغسطس 2017: أيام األربعاء من فترة الظهيرة – 7:00م

 :إجازات المدرسة
 إجازة شهر فبراير، 24-21 فبراير 2017: مركز دورتشستر

.(فقط هو المفتوح (في ساعات العمل العادية
:إلجازة شهر إبريل: 21-18 إبريل 2017

.(مركز روكسبري فقط هو المفتوح (في ساعات العمل العادية
يوليو 2017: مركز روكسبري فقط هو المفتوح

اإلثنين/ الثالثاء/ الخميس: 8:30 ص5:00- م
.األربعاء: من فترة الظهيرة – 7:00م

الجمعة: مغلق 
.مغلق: في اإلجازات الفيدرالية، إجازات الوالية والمدينة

ىتم نيأ

ةسردملل ميدقتلاو ليجستلا













































