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 العامة  بوسطن  مدارس
 النظامیة  التحسین خطة  

 الفوري  للتنفیذ 
 

 مراجعة تقریر Education Secondary and Elementary of Department Massachusetts (DESE) أصدرت
 في توضیحھ تم لما وفقًا .2020 مارس في الصادر السابق التقریر لمتابعة ، 2022 مایو في )BPS( العامة بوسطن لمدارس المنطقة
 المستمر. التحسین دورة تعزیز أو إنشاء في المحلیة التعلیمیة المناطق لدعم المنطقة مراجعة تقاریر DESE تستخدم ، المتابعة تقریر
 في تساھم أن المرجح من التي تلك إلى باإلضافة التحسین، أمام عائق بمثابة كونت قد التي والممارسات األنظمة المنطقة مراجعات تُحدد

 مع جنب إلى جنبًا المنطقة إلى لتقدیمھا الفنیة المساعدة أو / و الموارد لتحدید المراجعة تقاریر DESE تستخدم إیجابیة. نتائج تحقیق
 للمراجعة. خضعت منطقة لكل المعلومات توفیر

 
  تشمل الرئیسیة النتائج فإن ، 2020 مارس منذ تقدًما أحرزت  قد  BPS أن إلى  2022 مایو في  المنطقة  مراجعة  یرتقر یشیر بینما 

  األمد طویلة  التحدیات  لمواجھة   عاجلة إجراءات اتخاذ یجب  أنھ على  BPS و  بوسطن مدینة  تتفق .BPS أمام ومستمرة  كبیرة تحدیات
 التغییر لتنفیذ التشغیلیة القدرة  وبناء التعلیمیة، للفرص  المنھجیة  للحواجز الفوریة  المعالجة  تطبیق على  أیًضا  اتفقوا كما  .BPS تواجھ  التي

 إمكاناتھم تحقیق  في  -  اإلنجلیزیة اللغة ومتعلمي  اإلعاقة ذوي  الطالب ذلك في  بما -  بوسطن  في ضعفًا األكثر  الطالب ودعم  ، المنھجي
 الكاملة. 

 
Geraldine Committee School Boston  ورئیسة ،Cassellius Brenda والمشرفة  ،Wu Michelle  العمدة توافق 

Robinson في  المحددة  المخاوف لمعالجة فوریة  تصحیحیة  إجراءات  اتخاذ  على  العامة  بوسطن ومدارس  بوسطن مدینة عن بالنیابة  
  التحسین خطة  في  الموّضح  العمل ب  لالضطالع  BPS إلى مالیًا دعًما DESE ستقدم  .2022 لعام BPS متابعة منطقة  مراجعة  تقریر

 ب.  الملحق  في  الُمرفق  الخطاب  في   علیھ المنصوص النحو  على  وذلك  ، الفنیة المساعدة مع جنب إلى جنبًا  ، النظامي
 

  محددة أھداف إلى الوصول عن  المسؤولیة  تحمل  إلى  باإلضافة أدناه الموضحة المبادرات تنفیذ على BPS و  بوسطن مدینة  من كلٌ  اتفق 
  المحرز.  التقدم عن واإلبالغ  السیاسات تشكیل  في  المجتمع وأعضاء والمعلمین واألسر  الطالب مع والمشاركة   ، واضح زمني  إطار في

 للتدابیر الكامل بالتنفیذ تسمح حتى  ،2025 یونیو 30 حتى ھذه  نظامي ال التحسین خطة   بموجب  BPS و  المدینة  التزامات ستستمر
  بوسطن لمدارس  الجدید المشرف تعیین بعد وسیستمر  الفور، على ھنا الموضحة  االلتزامات  في  للشروع العمل سیبدأ  أدناه. الموضحة

 والمشرف.  العمدة برئاسة  ،  لألطفال بوسطن  مدینة  إدارة مجلس وتشكیل  العامة
 

 : BPS و بوسطن  مدینة التزامات
 

 الطالب سالمة 
 آمنة.  مدرسیة بیئة وضمان  للطالب والعاطفیة   واالجتماعیة  الجسدیة الرفاھیة  دعم

 
  واألوصیاء اآلباء من تِردنا التي الشكاوى  إلدارة  وقوي ُمحسَّن  نظام  استخدام  في  سنشرع ، 2022 أغسطس 15 بحلول  ·

 وحلھا.  لھا واالستجابة 
  التعّرض  ادعاءات  ذلك في  بما ،DESE في(PRS (  المشكالت حل   نظام من  الواردة الشكاوى على المناسب  ت الوق في  الرد ·

 الشكوى.  إجراءات دلیل في   موضح ھو لما  وفقًا ، للتنمر
  السالمة  بروتوكوالت  لتقییم وذلك والموظفین الطالب   سالمة  حول  مستقل  تدقیق  فریق   سیُكلّف ، 2022 أغسطس 15 بحلول  ·

 تقییم ذلك في  بما ،  المنطقة أنحاء كافة في  الطالب   لجمیع آمنة  تعلیمیة بیئات بضمان المتعلقة توصیاتھ وتقدیم رس المدا في
  بوسطن/  مدینة بین متبادل بشكل  علیھ  متفق كیان أو فرد قِبل  من التدقیق  یُجرى BPD .  و  BPS بین والتواصل التنسیق
BPS و DESE . 

  والمدرسة  المنطقة مستوى على منسقًا  تحقیقًا إجراء  سیضمن والذي   المشكالت لحل منسق   یُعیّن ، 2022 سبتمبر 8 بحلول  ·
  والشكاوى PRS شكاوى لمعالجة المنِصب  ھذا  یُخّصص .  المشكالت حل نظام  خالل  من  الواردة  الشكاوى  لجمیع واالستجابة 

 .BPS تتلقاھا التي
 

 الخاصة االحتیاجات لذوي لتعلیم 
  لجمیع التدریس  تضمن التي والتدریبات  واإلجراءات   السیاسات تنفیذ مع  ، BPS الخاص التعلیم  لخدمات  عمیقة میمتص إعادة  إجراء

  الخیارات تكون  أن یجب تنقصھم. التي  الخدمات یتلقون إعاقتھم،  حالة عن  النظر بغض ، الطالب  جمیع وأن  ، تقییًدا أقل بیئة في  الطالب 
  التنسیب مباشرة  تعالج التي الشاملة بالممارسات BPS تلتزم مدرسة.  كل في  الخاصة التربیة أساس تقییًدا األقل  البیئة في  للطالب  البنّاءة

 كبیر. حد إلى  منفصلة برامج في  الملونة  البشرة ذوي من للطالب  المتالئم غیر
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  و BPS  بوسطن/  مدینة بین متبادل بشكل  علیھ  ُمتفق األفراد  من فریق أو  كیان إشراك یتم ، 2022 أغسطس 15 بحلول  ·

DESE، بجد سیعملون والذین  الحضریة المدارس مناطق  في  العمل في  النجاح من حافل  بسجل یحظون  الذین األفراد من  
 Parent Education Special مع الفریق أو الكیان سیجتمع  .  الخاص التعلیم خدمات   تحسین على    وإخالص 

Council Advisory المشرف  إلى التوصیات  من مجموعة موسیقد ، اآلخرین المصلحة   وأصحاب  . 
  إلى القسم ھذا في الموضح للعمل  المنطقة إنجاز  كیفیة  تتناول التي خطتھا BPS ستقّدم ،  2022 أغسطس  15 بحلول  ·

DESE العلیا.  القیادیة  المناصب تُشغل حتى وذلك 
  BPS تدّرب  سوف   .  الخاصة التربیة بشأن محّدث  وإجراءات سیاسات   دلیل   یُطّور  ،  2022 لعام أغسطس  15 بحلول  ·

- 2022 الدراسي  العام  بدایة  في  المقّدمة المھني التطویر سیاسة من كجزء  واإلجراءات   للسیاسات الفعال  التنفیذ على الموظفین
0232 . 

  مدیر ستضم  لتيا Schools McKinley عمل مجموعة تُشرك  ، 2023 یونیو  30 حتى  2022 أغسطس  15 من ·
Schools McKinley طالب وأحد   ؛Schools  McKinley، في  وعضو Committee School Boston ، یختاره  

  ومجلس   Union Teachers Bostonو SpEdPAC و  DESE یلي: مما  كل من واحد ممثل  إلى باإلضافة  المدیر؛
  مجموعة ستتكلف  .DESE و  المشرف  قبل  من مشترك بشكل  العمل  مجموعة  رئیس اختیار سیتم بالمدرسة.  األمور  أولیاء
  المقترحة للتجدیدات االحتیاجات  تقییم مرحلة وتوجیھ  Schools McKinleyلـ التابع  التدخل  فریق   توصیات بتنفیذ العمل

 للمدینة.  FY 23-27 المالیة للسنة الرأسمالیة الخطة في للمباني
  الخاص  التعلیم في مثبتة بخبرة یتمتع الذي العلیا القیادة قلفری  جدیدة مناصب  المشرف  سیطرح  ، 2022 أكتوبر 15 بحلول  ·

 الحضري.  التعلیم في  األنظمة  وتغییرات
  المقدمة التوصیات  بشأن Committee School Boston إلى عاًما تقریًرا المشرف سیقدم  ، 2022 نوفمبر 16 بحلول  ·

 شرف. للم المشورة  لتقدیم متبادل بشكل علیھ المتفق  الفریق  أو الكیان من
  أقل  بیئة في  الطالب تعلیم لضمان المنطقة مستوى  على اإلدماج سیاسة تنفیذ في  والبدء انطالق  ، 2022 نوفمبر 1 بحلول  ·

  وجدوالً  المدى  قصیرة أھدافًا  السیاسة  ھذه ستشمل  الطالب.  لجمیع المتاحة  الخدمات  من كاملة سلسلة  وجود  من والتأكد تقییًدا،
  محددة  ونماذج  ، والمیزانیة  التسجیل عملیات ذلك  في  بما ، المركزي المكتب  في التشغیلیة لتغییراتا ومعالجة ، للتنفیذ زمنیًا
  جمیع تناسب التي الدمج خطة  من المنطقة ستنتھي  الموظفین. وتدریب  المھني والتطویر  الجودة، وعالي  الشامل للتعلیم

  قائم تعریف من  السیاسة ستنتقل  بفعالیة. السیاسة  تنفیذ في  امنھ سعیًا وذلك  قویة مجتمعیة مشاركة  إلى  تستند والتي  المدارس
  كبیر بشكل  الجزئي الشمول  نطاق لتوسیع النماذج دمج  إلى  باإلضافة  للشمول المئویة النسبة على قائم  تعریف  إلى الدقائق  على

 المعقدة.  االحتیاجات  ومعالجة 
 

 النقل وسائل
  في  المدرسیة  الحافالت وصول  معدالت  لتحسین الفوریة باإلصالحات  تزویده مع  ، االستجابة وسریع  وفعّال  آمن مدرسي نقل نظام إنشاء
 العاملة).  غیر ولكن  المجدولة الحافالت  خطوط   ، المثال  سبیل (على  عنھا الُمفَصح غیر الحافالت  خطوط  من  والتخلص المحدد الوقت 

 
  والتي ،  المدرسیة  الحافالت سائقي واتحادBPS  بین علیھا ض التفاو تم التي  التشغیلیة اإلصالحات تنفیذ في  الفوري الشروع  ·

  عن الُمفَصح غیر الحافالت مسارات  وإلغاء  المحدد  الوقت  في  الوصول  لتحسین ، 2022 مایو 24 بتاریخ االتحاد علیھا صادق 
 وجودھا. 

  الوقت  في  الوصول  سعر  یشمل شھر. كل  أفضل  أو ٪ 95 بنسبة المنطقة  مستوى  على  مدرسیة حافلة وصول معدل  تحقیق ·
 المجدولة.  الحافالت  خطوط   جمیع المحدد

 .   الدراسي  الیوم  بدایة من  دقیقة 15 غضون  في  لھم  التابعة المدارس إلى  المدرسیةBPS   حافالت  من ٪99 وصول  ضمان ·
  على  للحصول  (وذلك 2022 أغسطس من بدایة ،  شھر كل  DESE إلى  المحدد  الوقت  في  الوصول  معدالت  عن اإلبالغ ·

  المدارس  حافالت  وخطوط الخاصة المدارس لحافالت  المعتَمدة الخطوط  ذلك في  بما ، الحافالت خطوط لجمیع  شاملة اتمعلوم
 مغطاة).  غیر  طرق  وأي المستقلة

  واألداء الكفاءة مدى  تحلیل   بُغیة BPS   في  الحالي النقل لنظام  تشخیصیًا تقییًما إطالق ، 2022 أغسطس 15 بحلول  ·
    النقل خطوط   تحسین بشأن  لتوصیات التشخیصیة التقاریر تقدیم  الضروري  من النظام. یحققھا لتيا والتكلفة  واإلنصاف 
 .    الخدمة  معلمات تحدیث إلى باإلضافة  ،وتحسینھ  الزمني الجدول  إلنشاء  والتخطیط 

 
 المرافق

 والتعلم.  التدریس  على تساعد بحیث والمعلمین للطالب  وملھمة  للطاقة   وموفرة وصحیة  وآمنة ترحیبیة بیئات توفیر
 

  ،  الجاریة التحدیثات ذلك في  بما ،  المنطقة في  الجدیدة المبنى معلومات  لوحة  تُستخدم  سوف ، 2022 أغسطس 15 بحلول  ·
BPS   ستجّدد الالزمة.  التجدیدات  إلجراء   المنطقة مستوى على  خطة وتنفیذ  المدرسیة الحمامات  مرافق  جمیع لمراجعة 



3 

  وسنسعى  الطالب باحتیاجات  مدفوًعا المدارس اختیار سیكون  .FY2023  خالل   األقل على مدرسة 15 في  الطالبیة المرافق 
 . DESE قبل  من للمراجعة  التجدیدات ھذه  مثل تخضع س الجاریة.  األخرى  البناء مشاریع تعطیل تجنب إلى

 .   متماسكة معلّقة  /  وقائیة  صیانة  خطة  وتنفیذ إلنشاء المبنى معلومات لوحة  تُستخدم سوف  ، 2022 أكتوبر 1 بحلول  ·
  ، المرافق  حالة  تقییم توصیات  تتضمن ، األجل  وطویلة   شاملة رئیسیة  مرافق خطة  وتنفیذ إنشاء   ، 2023 دیسمبر 31 بحلول  ·

 SY23-24 . بدایة بحلول تكتمل أن  المتوقع من والتي
 

 اإلنجلیزیة اللغة متعلمو
  المكثّفة المناھج ذلك  في بما ،  اإلعاقة ذوي  اإلنجلیزیة اللغة متعلمي وخاصة  ،  اإلنجلیزیة اللغة متعلمي لجمیع الجودة عالیة  خدمات تقدیم

 اللغة.  ثنائیة والبرامج المتقدمة الدراسیة  اتالدور إلى والوصول   اإلثرائیة والبرامج للعمر  والمناسبة
 

  اللغة متعلمي ذلك في  بما ،  اإلنجلیزیة اللغة  متعلمي جمیع حصول   لضمان نظام  یُطّور ، 2022 أغسطس 15 بحلول  ·
  أن ینبغي الدراسي. الصف محتوى لتعلیمات المالئم والوصول المناسبة التعلیمات جمیع  على اإلعاقة،   ذوي من اإلنجلیزیة

  نماذج عبر  ، اإلنجلیزیة اللغة  لمتعلمي المحتوى  وتعلیم  )ESL(  ثانیة كلغة اإلنجلیزیة اللغة  جودة   مراقبة عملیة  ذلك ملیش
 ذلك).  إلى وما  ، الجدد  والوافدین  ، المزدوجة  واللغة ،  SEI(  مثل: البرامج

  لتوسیع الالزمة  الخطوات  تُحّدد وفیھا اللغات  متعددي للمتعلمین اإلستراتیجیةBPS  خطة  تكتِمل ، 2022 أغسطس 15 بحلول  ·
School Boston  إلى  الخطة وتقدیم اإلعاقة   ذوي  للطالب ذلك في  بما ،  األمیة ومحو   األم  اللغة تعلیم إلى الوصول   نطاق

Committee  یجب . 2022 أكتوبر 12 أقصاه موعد  في  ولكن ،2023-2022  الدراسي العام خالل  ممكن وقت  أقرب في  
  اإلنجلیزیة، اللغة  في  المحمي واالنغماس ، والتراثیة  والمزدوجة الثنائیة باللغات  تتعلق محددة عمل  خطوات الخطة  تتضمن أن

 .   ثانیة كلغة  اإلنجلیزیة  اللغة وبرنامج
 األمریكیة. العدل وزارة مع الالحقة  المدینة التفاقیة االمتثال مستویات عن اإلبالغ ·

 
 المدراس لتحو

 أ).  الملحق  في  التحول مدارس  قائمة (انظر  األقل  األداء ذات BPS  مدارس في  والتعلم التدریس تحسین
 

  للتحّول الخاضعة  غیر بالمدارس  مقارنة  التحّول مدارس  تمویل بشأن المساواة  تحلیل یُطلَق   ،  2022 دیسمبر  من األول بحلول  ·
  العاِدل   للتمویل خطة  تنفیذ إلى  باإلضافة  ھذا ،BPS  مدارس  جمیع  على تطبیقھ و إطالقھ  وكذلك  المماثلة  والبرامج الحجم  ذات

 FY .24 من بدایة  المنخفض األداء  ذات   للمدارس
  وقائمة  وقویة    وواضحة   جیدة واحدة   مدرسیة خطة  في  التحول  لمدارس المطلوبة  الخطط عدد تُدمج  ، 2022 أكتوبر 1 بحلول  ·

 .   مدرسة كل  في  التحسین تحقیق  بُغیة األدلة؛  على
  الجودة  خطط  في  التقدم ومراقبة وتنفیذ لتطویر المنطقة  دعم كیفیة  حول DESE و  المدرسة  لجنة  إلى  سنویة ربع إحاطات  تقدیم ·

 تحّول.  مدرسة  كل في  المدرسیة
 

 البیانات
  عن دقیقة تقاریر وإعداد  الشفافیة لضمان المدرسة مستوى  وعلى المركزي  المكتب ى مستو على  الالزمة الداخلیة  والضوابط  األنظمة َسن

 البیانات.
 

  بمساحة  وسنزوده ، منتظم  أساس  على BPS بیانات لتحلیل DESE قبل  من مستقل مدقق یُعیّن ، 2022 أغسطس 15 بحلول  ·
  یتضمن والتشغیلیة. األكادیمیة الوظائف  جمیع عبر BPS بیانات جمیع  إلى كامل  وصول  على  وسیحصل BPS في مكتبیة
  قبل من المعتمدة بالبیانات المتعلقة الداعمة  والوثائق المصدر  بیانات جمیع إلیھ،  بالوصول  البیانات لمدقق  المسموح  النطاق 
BPS إلى DESE.  النقل بخدمات المتعلقة  الداعمة والوثائق  المصدر یاناتب  جمیع  في النظر  سیتم ، ذلك  إلى  باإلضافة  

  إلى المقدم  الوصول نطاق في  والتنمر  الطالبیة بالسالمة الصلة ذات  BPS في  الداخلیة والشكاوى  الطالب وتقییمات  والمرافق
  مشترك  بشكل المجاالت ھذه خارج  البیانات مدقق طلب   على نزوالً  البیانات إلى  اإلضافي الوصول  تحدید  سیتم البیانات. مدقق 

  لطلبات  المناسب الوقت  في   باالستجابة BPS التزام  من یغّیر ال البند ھذا فإن  ، ذلك ومع ؛  BPS و  DESE قِبل من
DESE  المثال  سبیل (على  العادیة المراجعة  دورة  في  إجراؤھا یتم التي األخرى  والمعلومات والوثائق  بالبیانات الخاصة ،  

  المدقق ھذا  سیجتمع  ذلك).  إلى  وما  ، المشكالت  حل   ونظام ، DESE في  المھنیة الممارسات یقات تحق مكتب من االستفسارات 
  و  BPS و للمدینة المدققین وتحلیل  مراجعة  وستتوفر ،  BPS و  والمدینة DESE مع ومشترك   منتظم أساس  على المستقل

DESE. 
  المركزي  المكتب  داخل لوضعھا بعینھا ضوابط   تحدد تيال الطالب  لسحب  الُمنقّحة  اإلجراءات  تُنشر ، 2022 سبتمبر 8 بحلول  ·

  المناسب الوقت في  واالنسحاب  التخرج بمتطلبات المتعلقة الوالیة  بیانات تقاریر إلى االستجابة  لضمان  المدارس  وجمیع
 ببتدری  BPS  ستقوم  لمراجعتھا.  DESE إلى BPS ستقدمھا  لالنسحاب، المنقّحة اإلجراءات نشر  قبل .  دقیقة  وبطریقة 
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  كجزء  الطالب انسحاب  وإجراءات لسیاسات الفعال التنفیذ على ،  المدارس وقادة   التوجیھ مستشاري مثل ، المناسبین الموظفین
 . 2023-2022 الدراسي  العام  بدایة في  المقدم  المھني التطویر من

 والمقبولین المعینین والخبراء   والمدرسة التعلیمیة المنطقة أعضاء مع  البیانات عمل مجموعة  تُطلق  ، 2022 أكتوبر 1 بحلول  ·
  رئیس اختیار  سیتم أنھ باستثناء ، والثانوي االبتدائي التعلیم ومفوض   المشرف بواسطة  مشترك  بشكل المرشحین قائمة من

  جودة بمراقبة  تكلیفھ وسیتم ، DESE ممثل  البیانات عمل مجموعة ستضم  . DESE قبل  من  حصریًا  البیانات عمل مجموعة 
  التي  األخرى الرئیسیة والمقاییس  ، المحدد  الوقت  في   والوصول ،  التخرج ومعدالت االنسحاب،  إجراءات  عن غواإلبال البیانات

 تحدیدھا. سیتم
  من بوسطن تتمكن حتى  DESE و  BPS و  المدینة مع وتوصیاتھ تحلیالتھ المستقل  المدقق  سیشارك  ،  2023 فبرایر  بحلول  ·

  الضروریة االستثمارات ودمج النظام  عبر المحسنة  البیانات جودة ممارسات  على  للحفاظ الالزمة  األجل  طویلة  الموارد تحدید
 . FY 24 میزانیة في

 
 المسؤولیة 

 معززة.  مساءلة تدابیر وضع
 

  إلى  طیھ النظامي التحسین خطة في  علیھا المنصوص  األمور حول  منتظمة  تقاریر BPS و  بوسطن ومدینة  Wu العمدة ستقدم ·
Committee School Boston  2022 أغسطس 31 قبل األول  الدوري التقریر تقدیم یجب  بوسطن.  مجتمع وإلى . 

 النظامي.  التحسین لخطة إضافیة نتائج مقاییس أي لتعیین تعاونیة  عملیة فيDESE   و  BPS و بوسطن  مدینة ستشارك ·
 االبتدائي التعلیم ومفوضBPS  ومشرف  ، Committee School BPS ورئیس ، بوسطن  مدینة عمدة سیجتمع  ·

  خالل   شھریًا سیجتمعون كما  الخطة ھذه  تطبیق من األولى  السنة خالل شھري  أساس على ، عنھم ینوب من أو ، والثانوي
 األولویة.  ذات  المبادرات لمناقشة الالحقة  السنوات 

 . BPS مدارس  لجمیع األداء إدارة  نظام  تطویر على DESE مع بالتعاون عمل ال BPS ستواصل  ·
 

 الرسمي.  بختمھم ویمھرونھا  ھذه  النظامي التحسین خطة تنفیذ على والمشرفة المدرسة  لجنة ورئیس  البلدیة  رئیس یوقّع تقّدم، لما وإثباتًا
 
 

 _____________________ التاریخ:    _________________________________
 Wu Michelle المحترمة/ 

 بوسطن  مدینة عمدة
 
 

 ______________________ التاریخ:    _________________________________
  روبنسون  جیري
 Committee School Boston رئیس

 
 

  _______________________التاریخ:    _________________________________
Cassellius Brenda 

 العامة  بوسطن مدارس  على المشرفة
 
 

 :  1ُمعتمد
 

 _______________________ التاریخ:    _________________________________
Riley C. Jeffrey 
 والثانوي  االبتدائي التعلیم إدارة  مفوض

 

 
د  ال 1 ي   بند  أي ير�

ف  خطة �ف ي  بما  ، سلطة أي تقي�د  شأنه من ط�ه النظا�ي  التحسني
of Department ل ،  والتنظ�م�ة القانون�ة السلطة ذلك �ف

Education Secondary and Elementary،  ي  التعل�م مفوض أو
Secondary and Elementary of Board  أو  ، والثانوي االبتدائئ

Education. . 
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 أ:  الملحق 
 المدراس  تحول 

 
 كالتالي:  ھي  تحول" "مدارس أنھا على  تحدیدھا تم التي BPS مدارس  فإن  النظامي، التحسین خطة ألغراض

 
2Roslindale School Middle Irving Washington 

3Roxbury School Middle Timilty P. James 
Roxbury School High Vocational Technical Park Madison 
Roxbury School Elementary Ellis A. David 
Roxbury School 8-K Higginson/Lewis  

Dorchester School Middle Frederick G. Lilla 
Brighton School High Brighton  

Academy STEM Dearborn  )Roxbury ( 
School 8-K Greenwood Sarah 
School 8-K Achievers Young Dorchester  

Dorchester School 8-K King Mattapan  
End South School Elementary Blackstone 

Dorchester Health and Science of Academy Community 
Park Hyde School Elementary Chittick J. James  

aleRoslind School Elementary Philbrick D. John 
Brighton School High Lyon  

Boston East Academy Umana Mario 
Boston South School High Excel 

Roxbury School 8-K Gardens Orchard  
Dorchester School Elementary Clap Roger 

Roxbury School Elementary Mason W. Samuel  
Brighton School 8-K Edison  

4Plain Jamaica School 8-K Hill Mission 
Plain Jamaica School 8-K Curley  

Boston South School 8-K Condon  
Charlestown School High Charlestown  

Plain Jamaica School High English  
Dorchester Academy TechBoston  

Plain Jamaica School 8-K Hennigan W. James 
Dorchester School 8-K Lee Joseph  

Park Hyde Elementary Grew Henry 
 
 

 
ي 2
 .School Middle Irving Washington إغالق ع� Committee School Boston  صوتت ، 2021 د�سم�ب  15 �ف
 .School Middle Timilty P. James  القإغ على Committee School Boston صوتت ، 2021 دیسمبر 15 في3
ي  4

ا  ، School 8-K Hill Mission إغالق ع� Committee School Boston صوتت ، 2022 مايو  5 �ف  . 2022 يونيو  30 من اعتبار�
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