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دليل لآلباء والطالب
اختيار مدرسة ثانوي في بوسطن

كيف، أين ومتى أسجل لمدرسة ثانوي

 برامج وسياسات مدارس بوسطن
العامة

خدمات االنتقاالت

أرقام هواتف مهمة

 شركاء مدارس بوسطن
العامة

 PartnerBPS.org زر موقع
 واعرف المزيد عن موسساتنا التي تقدم

 خدمات في المدرسة للدعم األكاديمي
 والنشاطات بعد اليوم الدراسي في

.بوسطن

 PartnerBPS.org القي نظرة على
:اليوم

 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

 تعتبر العائالت في بوسطن محظوظة نظرا لتعدد الخيارات  المتعلقة بتعليم أبنائها  بشكل اكبر من أي بقعة اخرى  في الواليات المتحدة ،
 وسوف تكتشف بعضا من أفضل الخيارات في المدينة وأكثرها إثارة والمتمثلة في مدارس  بوسطن العامة. توفر مدارسنا انطالقا من مرحلة
 ما قبل الروضة مرورا بمدارس التعليم االعدادي ) المتوسط( والمستمر الى المرحلة الثانوية، خبرات أكاديمية ،اجتماعية وثقافية حائزة على

.التقدير الوطني
:من بين العديد من الخيارات المتاحة

 بيوم كامل و مكفول  لألطفال بسن 5 سنوات، أكثر من K2” 2400“ برنامج موسع لرياض األطفال ، مع مستوى 
.Montessori مقعد لألطفال بسن 4 سنوات، ومدارس ذات دوام مطول فقط لألطفال المستجدين، وتتضمن منهاج

 pilot(ومدارس االبتكار والمدارس التجريبية )K-8( هناك عدد متزايد من رياض األطفال- الصف 8 البرامج 
schools(،  المدارس المستقلة )Charter schools( في االحياء والتي تغطي   المدينة بالكامل، وذلك استجابة لحاجات اآلباء.

.مدارس تتبنى  برامج للطالب ذوي المواهب، لمتعلمي اللغة اإلنكليزية، والطلبة ذوي اإلعاقة 
 لدينا مدارس رائعة، ونحن نعمل بجد ومثابرة لتكون التغييرات مرسخة للتميز في كل الفصول الدراسية، في كل مدرسة، بشكل يومي. عند

 دراسة الخيارات المتعلقة بالمدرسة ، تأكد من زيارة  مدارسنا وفصولنا الدراسية وقم بالتحدث لمدرائنا ومعلمينا وطالبنا، والى أولياء األمور.
!فقد تجد ما تبحث عنه بالتحديد

 نفتخر بأن نرحب بكم في  أول نظام
 للمدارس العامة  في أميركا - وواحد من
.بين األفضل في المدن الكبرى في البالد

 سواء كنت الوالد أو وصي لطالب في
 مدارسنا، فأنت شريكنا األهم واألكثر

 قيمة في عملنا لمساعدة طفلك على تحقيق
 التفوق األكاديمي. ندعوكم لقراءة المزيد

 عن مدارس بوسطن العامة  في الصفحات
 التالية، واألهم من ذلك، زيارة أكبر عدد

 ممكن من مدارسنا  وخاصة إذا كنتم
 واحدة من آالف األسر التي ستقوم باختيار

 مدارس جديدة ألطفالها للعام الدراسي
.القادم

 وهنا القليل من المزايا الرائعة الختيار
: مدارس بوسطن العامة

 لدينا أحجام فصول 
 أصغربالمقارنة مع الكثير من تلك

 المدارس المنتشرة في الضواحي. في
 رياض األطفال وحتى الصف 2، الحد

.األقصى لحجم الفصل هو فقط 22 طالبا
 التكنولوجيا هي 

 جزء من التعليم اليومي، بمتوسط جهاز
 رقمي واحد لكل أربعة طالب واتصال
 إنترنت في كل الفصول الدراسية. وقد

 تم تجهيز المعلمين  في مدارس بوسطن
  بأحدث أجهزة الكمبيوتر المحمولة

 لالستخدام التعليمي في الفصول الدراسية
 لدعم هدف الوالية في ضمان جاهزية

 كل  الطالب للدراسة الجامعية و النجاح
 . يمكن للوالدين متابعة التقدم األكاديمي
 البنهم عبر االنترنت، وحملتنا التصال

 االنترنت اآلمن  للطالب تضمن استخدام
 آمن ومتحضرللشبكة العنكبوتية  في العالم

.الرقمي المعاصر
 نحن ملتزمون تماما 

 بتلبية رغبات متعلمي اللغة ااإلنكليزية
 تساعد كل طالب  EL لدينا، برامجنا
 راغب في تعلم اللغة ااإلنكليزية، مما
 يساعد على التقدم في دراستهم لألدب

.والرياضيات والعلوم والتاريخ

 توفرمعظم مدارسنا 
 برامج ما قبل و / أو  ما بعد المدرسة،

 والتي قد تشمل حصصا خاصة،
 المساعدة في الواجبات المنزلية، اإلثراء،
 والرياضة. بعض المدارس لديها ساعات

 أطول إلعطاء الطالب وقتا إضافيا في
 كل من المواد األكاديمية واالختيارية.

 نحن اآلن بصدد توسيع الفرص الرياضية
 لطالب المدارس المتوسطة وخلق

 شراكات جديدة في المرحلة االبتدائية من
.أجل تعزيز الصحة و الرفاهية

 نحن اآلن بصدد 
 توسيع الفرص الفنية لجميع الطالب.

 تعمل مبادرة التوسع الفني في مدارس
 بوسطن العامة  على تامين تدريس

  اسبوعي للفنون لكل طالب في المراحل
K-8 في المدرسة. تقدم كل مدرسة برامج 

 فريدة من نوعها، من الفنون البصرية
.والموسيقى والرقص والمسرح

 تمتلك مدارسنا ، 
 خطط قوية و مركزة لدعم نجاح الطالب
 ضمن دورة متنوعة من الدراسة تتماشى
    مع معايير المناهج الجديدة التي وضعتها
 الوالية. يتلقى المزيد من الطالب الجبر

 1 في الصف 8، وقمنا مؤخرا  بسن
 برنامج تثقيفي جدي  للطالب في المراحل

K2 حتى الصف 5. ونحن نوفر أيضا 
 برامج ما قبل المستوى المتقدم في أغلب

 ليقوم عدد  K-8 / المدارس المتوسطة
 اكبر من الطالب باالحتكاك بمواد ذات

. تحدي تضاهي المستوى الجامعي
 يحتاج العديد من 

 الطالب إلى مساعدة إضافية لتحقيق
 النجاح في القراءة أو الرياضيات. يخضع

 الطالب الذين لم يحوزوا على درجة
 “الكفاءة” في اختبارات  الوالية لخطة

 تعليمية وفقا الحتياجاتهم الخاصة، وكذلك
 خصص المزيد من الوقت للعمل على

 القراءة والرياضيات خالل اليوم الدراسي.
 توفر بعض المدارس أيضا حصصا

.خاصة لما بعد المدرسة
 تسترشد جميع 

 مدارسنا بقيم اإلنصاف والترابط
 واالبتكار، باإلضافة إلى األولويات التي

 وضعتها ادارة مدرسة بوسطن. تتمثل
 األولوية القصوى  بأن  توفر جميع

 المدارس منهاجا حازما وفعاال وجذابا،
.التعليم واإلثراء لجميع الطالب

 في عام 2014، بدأنا باستخدام خطة
 جديدة لتوزيع الطالب في المدرسة.
 سوف تتعلم المزيد عن خطة توزيع

 الطالب  بحسب المدرسة األقرب للمنزل
 في الصفحات التالية. سيكون لديك أيضا

 العديد من الفرص لحضور عروض
 لشرح  الخطة، وطرح األسئلة، وزيارة

  المدارس الموضوعة على قائمة  خياراتك
 المفضلة . نحن نقدر تعليقاتك على خطة

 التوزيع انطالقا من المنزل، والذي تم
 تطويره بالشراكة مع المجتمع لمساعدة

 الطالب على االلتحاق بمدارس ذات جودة
.و أقرب للمنزل

 إذا كنت تبحث عن معلومات عن مدارسنا
 الثانوية، تأكد من الحصول على نسخة
 من استكشف مدارس بوسطن العامة:

 طبعة المدرسة الثانوية، وهي متاحة في
 : كل مراكز االستقبال باالضافة االنترنت
www.bostonpublicschools.org.
  شكرا لكم الختيار مدارس بوسطن العامة
 لعائالتكم. نحن نتطلع إلى تجاوز توقعاتكم

 و أن نكون شركائكم في إعداد طفلك
 للنجاح من مرحلة رياض األطفال حتى

.المرحلة الثانوية وما بعدها

Tommy Chang, Ed.D.
المدير

مرحبا بكم في مدارسنا
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نسخة المدرسة الثانوية
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 20

فهرس
 Tommy مرحبا بكم في مدارسنا من المدير
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  في يناير عام 2014، بدأت مدارس
 بوسطن العامة  بتطبيق خطة توزيع

 مدرسية جديدة للطالب من رياض األطفال
 وحتى الصف 8. هذه الخطة تساعد الطالب
 على االلتحاق بمدارس عالية الجودة، أقرب

 إلى المنزل. ال تزال المدارس الثانوية
 تعتبر خيارات على مستوى المدينة لجميع
 الطالب. )يرجى مراجعة اكتشف مدارس

 بوسطن العامة: نسخة المدرسة الثانوية لهذا
.)النوع المعلومات

 ماهي ابرز ميزات خطة اختيار
المدرسة  االقرب للمنزل؟

:خطة المدرسة  االقرب للمنزل
 تزيد من امكانية 

االلتحاق بمدارس ذات جودة اجمالية
 تضمن لكل طالب 

 ملتحق برياض األطفال االختيار مابين
 مدارس ذات  جودة

  تختصر متوسط 
 مسافة ذهاب  الطفل  للمدرسة بنسبة 40

في المئة
  توفر أولوية لألشقاء 

 لمساعدة اإلخوة واألخوات على االلتحاق
بنفس المدرسة

 توفر خيارات إضافية 
على مستوى المدينة لجميع األسر

 تسمح لألطفال 
 المسجلين حاليا باالستمرار في مدارسهم
 حتى المرحلة األعلى ، بغض النظر عن

موقع المدرسة
 تربط العديد من 

 “pathways” “المدارس في “مسارات
 بحيث يضمن الطالب االنتقال إلى مدارسهم

 المقبلة. يرجى الرجوع إلى الصفحة 10
.للحصول على التفاصيل

 كيف تعمل خطة المدرسة
االقرب للمنزل؟

  تستخدم خطة 
 المدرسة االقرب للمنزل  عنوان منزل

.الطالب كنقطة انطالق
 توفر مدارس 

 بوسطن العامة  لكل عائلة قائمة خاصة
 من الخيارات المتعلقة بالمدرسة استنادا

 إلى عنوان المنزل. وتضم القائمة كل
 مدرسة على مسافة ميل واحد من المنزل.
 عند الضرورة، يتم اضافة مدارس اخرى
 مجاورة التاحة المجال لكل طالب بالتقدم

 لبعض من أفضل مدارسنا وفقا لنتائج
 وهذا يضمن .MCAS  عامين  من التقييم

 لكل عائلة امكانية االلتحاق بمدارس ذات
 جودة عالية، بغض النظر عن المكان الذي

.تعيش فيه
 من الممكن  أيضا 

 ان تتوسع القائمة ، عند الضرورة، لتشمل
 المدارس التي تقدم برامج فريدة من نوعها،

 مثل ما قبل الروضة، صف العمل المتقدم
)AWC( والتميز للجميع، ولضمان امكانية 

  توفيرمقعد لكل طفل يخضع لهذه الخطة
 في المدرسة  الموجودة على قائمته. وتسمى

.”هذه “ المدارس االختيارية
 معظم األسر تملك 

. متوسط خيارات يتراوح ما بين 8-14
 ويمكن لألسر أيضا 

 اختيار أي مدرسة على مستوى المدينة.
 ,Boston Green Academy :وهم
Dudley Street Neighborhood 

Charter School, Hernández K-8, 
Timilty Middle, UP Academy 

Boston, and UP Academy 
Dorchester.

 تقوم خطة المدرسة االقرب
 للمنزل بالمطابقة  بين اكبر عدد
 من الطالب مع افضل الخيارات

المتاحة
 حيث ان الخطة 

 تزيد من فرص التحاقك بأحد خياراتك
 المفضلة، نحن ال  نضمن االنخراط في

 مدرسة معينة. غالبا، يفوق عدد العائالت
 التي  تختار مدرسة عدد المقاعد المتاحة

 في تلك المدرسة. وعندما يحدث ذلك،
 فيتم انتقاء المقاعد المتاحة عن طريق

 “رقم عشوائي”، وهو نوع من اليانصيب.
 )يرجى االطالع على الصفحة 6 لمعرفة

).الية العمل

 من هو المستفيد من خطة
المدرسة االقرب للمنزل؟

بالنسبة ل-2017 
 2018، يضمن الطالب المتقدمون الى

K2 8 والصفوف 1 و، 2 ، 3 ، 6 ، 7 و 
.االحالة إلى مدرسة على قائمتهم المفضلة

 قد يتم فرز الطالب 
 المتقدمين للصفوف  5-4 إلى مدرسة ضمن

 قائمتهم المفضلة عند توفر مقعد شاغر .
 إذا كان المقعد غير متوفر في أي من تلك

 المدارس، سيتم التحاق الطالب بأقرب
 مدرسة من المنزل في منطقته  أو منطقتها

 السابقة )شرق وغرب أو شمال( التي يتوفر
.فيها مقعد متاح

 نظرا لعدد المقاعد 
 المحدود ، كما هو الحال في السنوات

و K0  الماضية، اليوجد ضمان للتعيين في
K1.

 الطالب الذين 
 يتقدمون لرياض األطفال، الصف 6،

 والصف 9 بين 3 يناير 3 فبراير لديهم
 الفرصة األفضل للتعيين في المدرسة  التي

 تشكل خيارهم االفضل. يبدأ التسجيل في
.الصفوف غير القابلة لالنتقال  في 8 شباط

 إذا قمت بالتسجيل 
 خالل الجوالت، فال يهم  التسجيل في اليوم

 األول أو اليوم األخير من الجولة. إال أنه
 من المهم فقط التسجيل ضمن الجولة األولى

.للصف المطلوب

 تضمن خطة المدرسة االقرب
 للمنزل وجود مدارس ذات أداء

 عالي في قائمته او قائمتها
. المفضلة

 لقد قمنا بتصنيف مدارسنا إلى أربع فئات
MCAS، وفقا لمستوى أداء الطالب في 

 في السنتين األخيرتين. MCAS اختبارات
 لكل عائلة الحق في اثنتين على األقل من

 MCAS( المدارس ذات التصنيف االعلى
 الفئة 1 - أول ٪25(، وأربع مدارس على

 االقل  في النصف العلوي من األداء و
 الفئة 1 والفئة MCAS ( MCAS  التقدم

. 2( على قوائمها  المفضلة

حول خطة اختيار المدرسة  االقرب للمنزل
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S. Boston

Eliot K-8
(5-8)

Higginson
(K-2)

Alighieri
Montessori

BATA

Boston Green
Academy

Hernández
K-8

Burke HS

Fenway
HS

Henningan K-8

CASH

Mission Hill K-8

Another
Course to

College

Allston-Brighton

W. Roxbury

E. Boston

Roxbury

Hyde Park

Roslindale

S. Dorchester
Mattapan

Jamaica
Plain

S. End

N. Dorchester

Fenway-Kenmore

Charlestown

Medford Revere
Arlington

Everett

Somerville
Belmont

Chelsea

Cambridge

Watertown

Newton
Brookline

Quincy

Dedham Milton

Braintree

Boston Public Schools
و حتى الصف K0 8 مدارس ذات برامج للطالب المنتسبين للمرحلة

Allston-Brighton

W. Roxbury

E. Boston

Roxbury

Roslindale

.

S. End

N. Dorchester

Medford Revere
Arlington

Everett

Somerville
Belmont

Chelsea

Cambridge

Watertown

Newton
Brookline

Quincy

Dedham Milton

Braintree

A
A

D

B

C

E

F

S. Boston

Mattapan

Hyde Park

Jamaica Plain

Fenway-Kenmore

Charlestown

 سيحصل متعلموا اللغة االنكليزية
 والطالب  ذوو اإلعاقة على

 خيارات ضمن مجموعة
 مجتمعهم، استنادا إلى عنوان

.منزلهم
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BPS K–8

موسم اختيار المدرسة
 توفر خطة المدرسة االقرب للمنزل  المزيد

 من القدرة على التنبؤ وتتيح للوالدين
 فرصة أفضل للتعرف على الخيارات
 المستقبلية لمدرستهم.  وهذا يعني انه

 بامكان االسر معرفة المزيد عن المدارس
 مسبقا  ، مما يعزز الروابط بين المدارس
 والطالب واألسر. للمزيد من المعلومات

 حول خطة المدرسة االقرب للمنزل راجع
bostonpublicschools.org.

 كيف يمكن لهذه الخطة مساعدة
 متعلمي ااإلنكليزية والطلبة ذوي

اإلعاقات؟
 بالنسبة لمتعلمي اللغة اإلنكليزية والطالب

 ذوي اإلعاقة، تستمر خطة المدرسة االقرب
 للمنزل  بالبدأ بخيارات ضمن مسافة ميل

 واحد عن  منزل الطالب، ولكن أيضا تقوم
 بتأسيس تكتالت اجتماعية اكبر تشمل

 مدارس ذات خيارات في البرامج لتضمن
 انخراط هؤالء الطلبة في مدارس هي

.األقدر على تلبية احتياجاتهم

 كيف يمكنك الحصول على
  قائمتك المفضلة من خيارات

المدارس؟
 هناك طريقتان للحصول على قائمتك

:المفضلة
 استخدام كمبيوترك 

.DiscoverBPS الخاص. ادخل إلى
org. هذا الموقع يحتوي تعليمات سهلة 

 المتابعة. وسيطلب منك إدخال معلومات
 تشمل عنوانك، مستوى الصف الذي يتقدم
 له طفلك، وإذا ما كان هناك أطفال آخرون

 من العائلة مسجلون في مدرسة بوسطن
 العامة. عند االنتهاء من ادخال المعلومات،
 سيعرض الكمبيوتر قائمتك المفضلة . ومن

  ثم يمكنك تبويب وترتيب أولوياتك في
.القائمة باستخدام ميزات بحث جديدة

 قم باالتصال أو 
 بزيارة  أي مركز استقبال  في مدارس

 بوسطن العامة ، المدرجة في الصفحة 28.
 هناك أكشاك مخصصة لالستخدام من قبل

 الوالدين ، أو اطلب من الموظفين مساعدتك
. على طباعة قائمتك المفضلة

 تأكد من زيارة موقعنا على االنترنت لقراءة
 مالمح المدرسة ومعرفة المزيد عن خيار

 :التسجيل في المدرسة وعملية االلتحاق
www.bostonpublicschools.org/

register.
 نحن نشجعكم على زيارة مدارسنا خالل

 فعاليات العرض الخاص  و التمهيدي.
 وباإلضافة إلى ذلك، فإن جميع المدارس

 مفتوحة خالل ساعات الدوام المدرسي
 للزوار الذين لديهم مواعيد مسبقة. إذا كنت

 ترغب في زيارة الفصول والتحدث إلى
.المدير والموظفين، يرجى االتصال مسبقا

 كيف يمكنني  معرفة اي  المدارس أفضل
لطفلي؟

 حاول زيارة ما تستطيع من المدارس على
 قائمتك المفضلة للتحقق من مدى مالئمتها

.لطفلك
 في الصفحات 27-12، سوف تجد وصف

 ،مختصرا للمدرسة . موقعنا على االنترنت
bostonpublicschools.org، يملك 

.أيضا الكثير من المعلومات عن كل مدرسة
 يمكن لمراكز االستقبال الخاصة بنا

 المساعدة، أيضا. يمكن للموظفين شرح ما
 يمكن أن تقدمه كل مدرسة، ما هي خياراتك
 ، وكيفية تقديم الطلب. كما توفر  معلومات

:عن
 قوائم االنتظار  و 

 االنتقال ، وإذا كنت ترغب في تغيير
المدارس

 برامج لمتعلمي اللغة 
ااإلنكليزية وللطالب ذوي اإلعاقة

برامج  للمتفوقين 
 برامج ما قبل وما بعد 

المدرسة
برامج  الصيف 
 تثقيف الوالدين 

 وفرص  لمشاركة األسرة
الموارد  االجتماعية 
 وأكثر من ذلك ... 

!بكثير
 مراكز االستقبال الخاصة بنا مدرجة في

.الصفحة 28. اتصل أو زرنا
 إذا كنت متقدما لرياض األطفال، العد

 Countdown( التنازلي لرياض األطفال
to Kindergarten(لديه الكثير من 
 المعلومات عن كيفية اختيار البرنامج

 وكيف ومتى تسجل، وكيف تساعد طفلك
 على االستعداد للسنة األولى المثيرة في

.المدرسة
 617-635-9288

www.countdowntokindergarten.
org

 اختيار المدرسة: بعض االمور
للتحري و السؤال

 فلسفة المدرسة 
والتوقعات لكل طالب

 التحصيل العلمي 
 للطالب، والذي يقاس بنتائج االختبار

.واألداء في المشاريع والواجبات الكتابية
 تخطط المدرسة 

 لمساعدة الطالب على التفوق في
.المستويات العليا

 المنهج: ما الذي 
 سيتعلمه طفلك في كل موضوع؟ هل تدرس

المدرسة الجبر 1 لطالب الصف 8؟
 الموارد التي تدعم 

 التعلم الفعال، بما في ذلك مكتبة ومختبرات
العلوم والتكنولوجيا

 تواصل المنزل / 
  المدرسة: هل هناك  رسالة اعالمية دورية

 للمدرسة أو نشرة بريد الكتروني ؟ كيف
 تتواصل المدرسة مع أولياء األمور ذوي

 المعرفة المحدودة  باللغة ااإلنكليزية ؟ هل
 هناك أوقات منتظمة  يمكن فيها  للوالدين

االتصال بالمعلم؟
  برامج ما قبل وما بعد 

.المدرسة تخدم المدرسة والحي
 فرص للفن 

.والموسيقى، وممارسة الرياضة البدنية
 خدمات الدعم 

 متاحة للطالب وأسرهم، مثل  الخدمات
االستشارية والصحية

 الزي المدرسي و 
.قواعد اللباس

 من يحتاج إلى التقدم
بطلب للمدرسة؟

 يمكن للطالب المنتسبين مسبقا لمدارس
 بوسطن العامة  االستمرار في المدرسة
 وصوال الى صفوفها األعلى . ال يحتاج

 الطالب  إلى استكمال تقديم طلب  مالم يشأ
.االنتقال لمدرسة  أخرى

 يجب على الطالب أن يتقدم
... بطلب  للمدرسة إذا

 كان الطالب منتسبا 
 لمدرسة بوسطن العامة  وهو في الصف

 األعلى في المدرسة هذا العام، على سبيل
 أو ،K-5 المثال، الصف 5 في مدرسة

 الصف 8 في المدرسة المتوسطة أو مدرسة
K-8 .

 كان الطالب في 
 برنامج خاص ويجب أن يذهب إلى مدرسة

.مختلفة من أجل برنامج جديد
 كان الطالب 

.يريداالنتقال  إلى مدرسة أخرى
 كان الطالب غير 
 منتسب الى مدرسة  بوسطن العامة  حاليا-
  حتى لو كان متقدما وحائزا   على مقعد في

.مدرسة  بوسطن العامة  العام الماضي
  وفقا لقانون الوالية، يجب على كل طفل
  االنتساب لمدرسة ابتداء من سبتمبر من

 السنة الميالدية التي يبلغ فيها عمر الست

 سنوات.  عدم إرسال الطفل إلى المدرسة
 يمكن أن  يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية

. ضد ولي أمر الطفل

مكان التسجيل
 سيحصل الطالب المسجلون حاليا في

 مدارس  بوسطن العامة على طلباتهم من
 مدارسهم. ليسوا بحاجة إلى تقديم طلب

.شخصي في مركز االستقبال
 قد يقوم أولياء أمور الطلبة المستجدين في
 مدارس  بوسطن العامة بالتسجيل المسبق
 على الموقع االلكتروني للمدارس. ولكن

 إلتمام هذه العملية، يجب  زيارة احد مراكز
 االستقبال لمدارس  بوسطن العامة  )انظر

.)الصفحة 28

 التسجيل لمتعلمي اللغة
ااإلنكليزية

 سيتم اختبار كل الطالب غير الناطقين
 وحتى K2 باللغة ااإلنكليزية المتقدمين الى

 الصف 12 لمعرفة مدى اتقانهم للغة
 االنكليزية. عند التسجيل في المدرسة في

 احد مراكز االستقبال، يجب على المتقدمين
 إكمال امتحان سبر للغة. تحدد النتائج  حاجة

 الطالب للخضوع الختبار. في حال كان
 بحاجة الختبار، سيتم إعطاء الطالب موعد

 للذهاب إلى مركز التقييم و االستشارة
 للمستجدين في مدارس بوسطن العامة .

 سيقوم مختصون متعددوا اللغات باختبار
 مهارات الطالب في اللغة ااإلنكليزية
 ومساعدة أولياء األمور والطالب في

  اختيار الخدمات التعليمية  االكثر مالئمة
 لهم. يمكن أيضا لمركزاالرتباط مع اولياء
 االمور مساعدة األسر باالتصال بخدمات

.في مدرسة طفلهم وفي المجتمع

 مركز التقييم و االستشارة
للمستجدين

Bolling Municipal Building 
2300 Washington St., Roxbury 

02119
617-635-1565 

 مفتوح خالل  األيام المدرسية، 08:00
صباحا حتي 05:00 مساءا

 يرجى الوصول قبل ساعة واحدة على األقل
.من موعد اإلغالق

االوراق المطلوبة
 عند التسجيل، يرجى احضار جميع هذه

:الوثائق
 شهادة الميالد 

 األصلية للطفل )مع الختم النافر(، جواز
I-94 سفر، أو النموذج

 سجل تطعيم الطفل 
 الحالي. انظر قائمة اللقاحات المطلوبة

 على الصفحة لمزيد من التفاصيل. اتصل
 بالخدمات الصحية لمدارس بوسطن العامة

 على 6788-635-617، إذا كان لديك
.أسئلة

 صورة هوية الوالد / 
الوصي

 نسخة عن السجل 
 المدرسي للطفل صادر عن  مدرسته

)السابقة )الصف 12-1، اذا كان ممكنا
 وثيقتان تثبتان أنك 

ديسمبر -2016يناير 2017
 هذا وقت رائع للعائالت لمعرفة المزيد عن مدارسنا قبل أن يبدأ التسجيل في
 المدرسة. توفر كل مدارسنا  فرص خاصة لزيارة الفصول الدراسية، القيام

.بجولة في المدرسة، ولقاء المدير والمعلمين
أيام االطالع على المدرسة

 ستستضيف جميع المدارس ثالث جوالت إضافية على األقل للزيارة. لترتيب
 موعد، قم  بزيارة أي من مراكز االستقبال لدينا )انظر الصفحة الخلفية( أو  على

.bostonpublicschools.org/schoolpreview االنترنت في
.يرجى االتصال مباشرة بالمدرسة لمعرفة المزيد عن أي فرص إضافية

The Home-Based Plan
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 تعيش في مدينة بوسطن. الوثائق المقبولة
 موجودة في مربع متطلبات اإلقامة في

.الصفحة 5

اللقاحات
 من متطلبات الدخول الى مدارس بوسطن

 العامة  ان يكون الطالب قد تلقوا آخر
 اللقاحات المتعارف عليها  عند لحظة

 التسجيل في المدرسة. وهذا يعني أنه قد تم
:اخذ اللقاحات التالية عند التسجيل
أعمار

 3-4

K2 

عمر5

 الصفوف

1–6

الصفوف

 7–12

التهاب الكبد

ب 

 3 3 3 3

 لقاحات
*مختلطة

DtaP/DTP/
DT/Td/Tdap

 ≥4 DTaP/

DTP

5 DTaP/

DTP

≥4 DTaP/DTP 

or ≥3 Td

4 DTaP/DTP 

or ≥3 Td; 

plus 1 Tdap

شلل األطفال  ≥3 4 ≥3 ≥3

 المستدمية

النزلية

 1-4 0 0 0

 الحصبة(

 والنكاف

 والحصبة

)األلمانية

 1 2  الصفوف: 1-5
 الحصبة، 2

 النكاف،
 الحصبة
 االلمانية

الصف: 6
 ,الحصبة 2
الحصبة 1

 االلمانية 1 
النكاف

 

 الحصبة، 2

 النكاف،

 الحصبة

االلمانية

 قامحلا

(ءاملا يردج)

 1* 2*  الصفوف

2 :1-5*

*الصفوف6 : 1

2*

أو تاريخ موثق لجدري الماء * ( 
لقاحات مختلطة *

T: الكزاز
D: الخناق

P: السعال الديكي

 مالحظة: إذا كان الطفل قد بلغ 5 سنوات
 عند تاريخ التسجيل، فمن الواجب أن يكون
 لكن، إذا كان .K2 قد تلقى لقاحات الصف
 الطفل بعمر 4 سنوات عند التسجيل، فمن

 غير المتوقع انه قد أخذ اللقاحات المفروضة
.على ابن ال 5 سنوات

 متطلبات اللقاحات معقدة. لمعرفة المزيد،
.bostonpublicschools :اذهب إلى

org/healthservices. اتصل بالخدمات 
الصحية لمدارس بوسطن العامة في -617

 6788-635 إذا كان لديك أسئلة. أيضا، إننا
 نوصي بشدة بأن يجتاز طفلك تقييم مخاطر

.مرض السل
 عند تسجيل طفلك في المدرسة يجب عليك

 أن تقديم سجل الطبيب والذي يفيد بأن طفلك
 قد تلقى كل اللقاحات المطلوبة. يجب أن

 يتضمن السجل الشهر واليوم والسنة التي
 تم فيها أخذ اللقاحات. إذا كنت في حاجة

 الى نسخة من سجل التطعيم أو لديك أسئلة،
 اتصل بطبيبك أو بالمركز الصحي. إذا
 لم يكن لديك طبيب أو مركز صحي، قم
 باالتصال بخط الخدمات الصحية للبلدية
 على الرقم)0710-847-800( . الرجاء
 اعطاء مهلة  من2الى3 أسابيع لطبيبك أو

.المركز صحي لعمل   نسخ عن سجلك
 يرجى إحضار أو إرسال نسخة من سجل

 التطعيم إلى ممرضة المدرسة في اليوم
.األول من المدرسة

 بموجب القانون، من الممكن استبعاد

 الطالب الذين لم يحصلوا على سجل تطعيم
.محدث من المدرسة

 حاالت خاصة. باستثناء حاالت الطوارئ أو
 الوباء، يمكن للطالب البدأ في المدرسة إذا

 ابرز أحد الوالدين أو الوصي مذكرة مكتوبة
  من الطبيب يصرح فيها بعدم تلقيح ابنهم

 ألسباب طبية، أو برسالة تفيد بأن التطعيم
.يتناقض مع معتقداته الدينية

 هل يحتاج طفلك لعناية صحية خاصة؟ عند
 التسجيل، ستقوم بملء استمارة طبية مبينا

 إذا كان طفلك مصابا بالربو ، الحساسية، ام
 هو على كرسي متحرك، أو لديه احتياجات
 خاصة أخرى، لضمان أن يتم تعيين طفلك
 في مدرسة تستطيع ان  توفر له الخدمات

 الصحية المناسبة . ستطلب منك االستمارة
 أيضا  معلومات االتصال المتعلقة  بمزود

 الخدمات الطبية الخاص بك في حالة
.احتاجت المدرسة التواصل معه/معها

 الفحص البدني )السريري( يرجى الرجوع
إلى الصفحة 10

استكمال تقديم الطلب
 بموجب خطة المدرسة االقرب للمنزل،

 فإن كل متقدم سيحصل على طلبه الخاص
 . تندرج في استمارة الطلب لوائح بكل

 المدارس التي يمكنك اختيارها - “القائمة
.المفضلة “ للمدارس

 نحن ننصح باختيار 
 ما تشاء  من المدارس ، ولكننا نشجعكم
. على انتقاء خمسة خيارات على األقل

 نحن نشجع العائالت 
. على  ترتيب الخيارات وفقا لألفضلية

 احتفظ بنسخة من 
.طلبك في حال وجود مشكلة

متى يتم تقديم الطلب
 لزيادة الفرصة في الحصول على مقعد في

 مدرسة في الئحتك المفضلة، يجب على
 الطالب تقديم الطلب في فترة التسجيل

 األولى لصفهم. هذا الجدول هو للتسجيالت
 الجديدة وطلبات االنتقال للعام الدراسي

 2018-2017. لمزيد من المعلومات حول
.تقديم الطلب، انظر  الصفحة 28

فترة التسجيل االولى
يناير - 3 فبراير، للعام 2017 3

K0، K1، K2، الصف 6 والصف 9 فقط.
 لتجنب الطوابير الطويلة في مراكز

 االستقبال، نوصي بالجدول التالي، الذي
: يعتمد كأساس الحرف األول لكنية الوالد

A-I     03-06 التسجيل يناير 
J-Q     09-13 التسجيل يناير 
R-Z     17-20التسجيل يناير 

الجميع التسجيل 23 يناير - 3 فبراير

فترة التسجيل الثانية
فبراير- 31 مارس، 2017 8

جميع الصفوف
 ستقوم مدارس بوسطن العامة بنشرالمزيد

 من المعلومات عن مواعيد التسجيل بالنسبة
 ل2018-2017 بعد 31 مارس، في انتظار

.التعديالت على عملية الفرز
 سوف تتلقى إشعار عن التحاق طفلك عن

 طريق البريد. يتم عادة ارسال النتائج

بلاطلا ةماقإ تابلطتم
 من أجل التسجيل وااللتحاق بمدارس بوسطن العامة ، يجب على الطالب  أن يعيش في

 مدينة بوسطن. اقامة الولد تحت سن 18 هي االقامة القانونية الدائمة للوالد )الوالدين(
 أو الوصي )االوصياء( الذي يملك حقك الوصاية الفعلية على الولد. تعرف اإلقامة،
 بالمكان الرئيسي حيث يقطن الشخص بشكل دائم، وليس مؤقت، وهو المكان الذي
 يشكل مركز حياته المنزلية واالجتماعية والمدنية. يجوز للطالب الذي بلغ سن 18

 سنة أو أكثر تأسيس  اقامة منفصلة عن والديه أو األوصياء عليه ألغراض االلتحاق
.بالمدارس

 اإلقامة المؤقتة في مدينة بوسطن، فقط لغرض االلتحاق بمدارس بوسطن العامة ، ال
.”تعتبر “إقامة

  ال تنطبق سياسة اإلقامة هذه على الطالب الذين ال مأوى لهم. لألسئلة الخاصة
 بالطالب الذين ال مأوى لهم، يرجى االتصال بمكتب المستشار القانوني على  الرقم

617-635-9320((.

 يجب على المتقدمين تقديم اثنتين من هذه الوثائق  عند التسجيل
.في المدرسة

 يجب أن تكون الوثائق مطبوعة مسبقا مع االسم والعنوان الحالي لولي األمر / الوصي
 على الطالب )اذا كان الطالب في سن 18 سنة من العمر أو أكثر(.  يجب أن تكون

:الوثيقتان  مختلفة عن الفئات عن التالية
 فاتورة الكهرباء )ليس الماء أو الهاتف الخليوي( الصادرة خالل 

ال 60 يوما الماضية
 عقد اإليجار الحالي، القسم 8 من العقد، أو وثيقة الملكية الصادرة 

.عن مدارس بوسطن العامة
 سند  أو أقساط الرهن العقاري الصاردة خالل ال 60 يوما 

.الماضية، أو  الضريبة الصادرة على األمالك  خالل العام الماضي
 الصادرة خالل السنة أو وصل دفع الرواتب W2 االستمارة 

.الصادر خالل ال 60 يوما الماضية
 كشف حساب بنكي أو لبطاقة االئتمان الصادر خالل ال 60 يوما 

.الماضية
 رسالة من وكالة حكومية معترف بها * صادرة خالل ال 60 

.يوما الماضية
 خدمات ،)FOR( الوكاالت الحكومة المعترف بها:  أقسام اإليرادات في ماساتشوستس 

 ،)DYS( خدمات الشباب ،)DTA( المساعدة االنتقالية ، )DCF(  األطفال واألسرة
.الضمان االجتماعي األمريكي. أي اتصاالت معنونة باسم كومنولث ماساشوستس

:مالحظات
 هذه الوثائق، )exam schools(أيضا تتطلب مدارس االمتحان 
 لكن لديهم عملية تقديم طلبات و جدول زمني منفصل . راجع الصفحة 9 للحصول على

.التفاصيل
 الوصاية القانونية أو وضع الرعاية يتطلب وثائق إضافية من 

.محكمة أو وكالة
.تعتبر هذه الوثائق مطلوبة أيضا عند أي تغيير في العنوان 
  سيتم فصل أي طالب قام بانتهاك سياسة اإلقامة بشكل فوري من مدارس بوسطن العامة

 . يمكن لوالد / لوصي الطالب  المفصول الطعن في قرار الفصل . من الممكن السماح
 للطالب بالبقاء في المدرسة أثناء إجراءات الطعن. باإلضافة إلى الفصل من المدرسة،

 يمكن لمدارس بوسطن العامة  فرض عقوبات على األسرة مثل دعوى قانونية، وغرامة
.على أساس تكلفة الخدمات التعليمية التي تم تلقيها، وسحب بعض المنح والجوائز

 المزيد من المعلومات عن سياسة اإلقامة متوفر على موقع 
  :مدارس بوسطن العامة

bostonpublicschools.org/residency
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BPS K–8
 بالبريد بعد ستة أسابيع من انتهاء فترة

.التسجيل
 سيتلقى كل الطالب الذين يحصلون على
 RSVP تعيين المدرسة الجديد استمارة

 إلبالغنا بامكانية التحاقك بمدارس بوسطن
 العامة  في سبتمبر. الرجاء توقيع وإعادة

 االستمارة حتى نتمكن من تعيين طالب آخر
 على قائمة االنتظار إذا كنت لن تلتحق.

 RSVP يمكنك أيضا استخدام االستمارة
 العالمنا برغبتك في البقاء على قوائم

.االنتظار بالنسبة للمدارس األخرى

 كيف تقوم مدارس بوسطن
العامة بإلحاق الطالب؟

 يتم فرز الطالب عن طريق يانصيب
 مؤتمت. يحاول الكمبيوتر فرز الطالب

 وفقا لخيارهم األعلى المدرج ذو األولوية
.القصوى بالنسبة لهم

ما هي األولويات؟
 في بعض االحيان ال تملك المدرسة مقعدا
 شاغرا لكل طالب اوردها كخيار. عندما

 يحدث ذلك، يقوم الكمبيوتر بفرز الطالب
 على أساس االختيار واألولويات. خالل كل

 فترة فرز، يتم اعطاء تعيين الطالب ذوي
.األولوية العليا أوال

أولوية األخوة
 نحن نحاول تعيين أطفال األسرة الواحدة في
 نفس المدرسة إذا طلب الولي ذلك. إذا كنت

 تريد ألطفالك االلتحاق بنفس المدرسة ،
 يمكنك سؤال الموظفين في مركز االستقبال

 عن  كيفية التقدم بطلب ألولوية األخوة.
  لكن، في بعض األحيان اليوجد في المدرسة

  شاغر لجميع األشقاء  المتقدمين لها؛ لذلك
.ال يمكننا أن نضمن التحاق األخوة

 تأكد من إدراج أولوية األخ في المرة األولى
.التي تتقدم فيها بطلب

أولويات إضافية
 الطالب الذين يكملون 
 المستوى االعلى في مدارسنا للتعليم المبكر

 إما أن يكون  لديهم مقعد مضمون في
 انظر الصفحة 10( أو( pathway مدرسة
 تكون لهم اولوية للصف المقبل في مدارس

 أخرى على قائمتهم المفضلة  بعد أن يتم
.فرز األشقاء

 طالب الصف 5 لهم 
  pathway األولوية للصف 6 في مدرسة

.بعد فرز األشقاء
 الطالب في برامج 
 حاليا(  S. Greenwood اللغة الثنائية في
K-4(، اكاديمية Umana )حاليا K-2(، 

Hernández )K-8(، و)Hurley(  
)K-8(. طالب الصف الثامن من مدرسة 

Hernández وHurley لهم األولوية 
 - لكن من غير ضمانات - للتعيين في

 مدرسة ، Margarita Muñiz اكاديمية
.ثانوية ثنائية اللغة

 الطالب المؤهلون 
لدرس العمل المتقدم لهم أولوية بالنسبة ل

AWC في مدارسهم على الطالب المتقدين 
 من المدارس األخرى. أيضا،  الطالب

 المؤهلون في الصف 5 لهم اولوية لدرس
 العمل المتقدم  بالصف 6 في مدرسة

pathway    .

 االلتحاق بالمدارس في شرق
بوسطن

 نظرا لموقعه الفريد، يضمن طالب التعليم
 تعيينهم   ،K2-12 ،العام في شرق بوسطن

.في شرق بوسطن، إذا اختاروا ذلك
ماهي آلية  العمل؟

 ستشمل القوائم 
 المفضلة لطالب شرق بوسطن جميع

 المدارس في شرق بوسطن. يتم منح سكان
 شرق بوسطن أولوية على المتقدمين من
 غير شرق بوسطن بالنسبة لتلك المقاعد.

 يمكن ايضا أن تشمل هذه القوائم المفضلة
 على بعض المدارس خارج شرق بوسطن،

 إال أن األولوية ال تنطبق على هذه
.المدارس

 بما ان هذا يحد من 
 دخول غير المقيمين في شرق بوسطن
 و الذين من الممكن ان تتضمن قوائمهم

 المفضلة مدارس في شرق بوسطن أيضا
 ، سيحظى هؤالء الطالب باألولوية على

 طالب شرق بوسطن بالنسبة للمدارس
. المتبقية على قوائمهم

 يمكن أن تشمل 
 االستثناءات المقاعد  في برنامج متعلمي
 اللغة ااإلنكليزية، خدمات لبعض الطالب
 ذوي اإلعاقة، والطالب في سن المدرسة
 المتوسطة، ألن بعض المدارس االبتدائية

 في شرق بوسطن توصل الى المدارس
.Charlestown المتوسطة في شارلستون

أرقام عشوائية
 يعطي الكمبيوتر كل طلب رقم عشوائي.

 تستخدم األرقام العشوائية “ لكسر التعادل
 “ بين الطالب الذين لديهم نفس األولويات

.بالنسبة للمدرسة
 ماهي كيفة العمل ؟ دعنا نقول أن هناك

 .Bates في مدرسة K1مقعد واحد شاغر ل
 وقد تم تعيين جميع المتقدمين مع أولوية

 األخوة. ثالثة طالب إضافيين،  مسجلون
 في الجولة نفسها بدون أولوية األخوة، وقد

 كخيارهم األول. سيتم تعيين Bates أدرجوا
.الطالب ذي أدنى )“أفضل”( رقم عشوائي

 ”الحقوق المكتسبة“
“Grandfathering” 

 يمكن للطالب المسجلين مسبقا في مدارسنا
 البقاء في مدارسهم الحالية، حتى لو لم تكن

 المدرسة على قائمة خياراتهم  المفضلة
 االقرب للمنزل.  ستستمر المقاطعة بتوفير
 وسائل النقل حتى 2020-2019 للطالب

 المستحقين حاليا. )انظر الصفحة 7
).للحصول على معلومات عن وسائل النقل

قوائم االنتظار
 عند توفر شواغر ، سيتم  اوال فرز الطالب

 مع أولوية األخوة من قوائم االنتظار، قبل
 غيرهم من الطالب الذين تقدموا في فترة
 التسجيل ذاتها. نحن نقوم  بتعيين الطالب

 ذوي األولويات األخرى بعد األشقاء ولكن
 قبل الطالب دون أولوية، خالل كل فترة

.تسجيل
 سيتم استخدام األرقام العشوائية كاداة

 “لكسر التعادل” بين الطالب ذوي  نفس
. األولويات

 يمكنك االطالع على وضع  طفلك على
 قائمة االنتظار عن طريق االتصال بأي

 مركز استقبال بعد تلقي إشعار تعيينك. في
 يناير ،أغسطس وسبتمبر، يمكنك أيضا

 االتصال بالخط الساخن للمدرسة على الرقم
617-635-9046(( .

 تقوم مدارس بوسطن العامة حاليا بمراجعة
 سياسة قائمة االنتظار الخاصة بها. تفاصيل
 السياسة المعمول بها حتى  نوفمبر 2016

 موجودة هنا. يرجى مراجعة الموقع
 االلكتروني لمدارس بوسطن العامة أو

 السؤال عن أية تغييرات عند زيارة مركز
 االستقبال. سيتم تضمين معلومات عن أي

 سياسة جديدة أو عملية في المجلد الذي
.تتلقاه خالل التسجيل

اإللحاقات اإلدارية
 تنص قوانين المقاطعة على أن كل طفل

 يجب أن يلتحق بالمدرسة ابتداء من سبتمبر
 من السنة الميالدية التي يبلغ فيها الطفل سن
 ست سنوات. إذا لم تنجح بااللتحاق بواحدة

 من مدارسك المفضلة، أو إذا لم تتقدم بطلب
 لطالب بعمر ستة سنوات أو أكثرعند بدء
 “الصف االنتقالي،” سنقوم بفرز الطالب
 إلى المدرسة االقرب من المنزل و التي

.يتوفر فيها مقعد شاغر
 إذا كان طفلك تحت سن السادسة لغاية 31

 ديسمبر 2015، فلن يتم تعيين طفلك في
 مدرسة خارج  قائمته المفضلة. لكن، إذا

 كان طفلك بصدد الدخول الى الروضة
K2، فبإمكانك طلب تعيين طفلك إداريا  
 إذا لم  نستطع توفير  واحد من خياراتك

 المفضلة. بخالف ذلك، إذا كنت تريد لطفلك
 االلتحاق بمدارس بوسطن العامة، عليك

 مراجعة  مركز االستقبال وتقديم المزيد من
.الخيارات

االنتقاالت
 إذا كنت ترغب في تغيير المدارس العام

 الدراسي المقبل، يمكنك التقدم بطلب  نقل
:خالل الفترات التالية

K1، K1، K2، 3 :9 الصف 6، والصف 
يناير - 3 فبراير، عام 2017

 جميع الصفوف األخرى: 8 فبراير 31

.مارس، 2017 أوما بعد ذلك
 يمكن للطالب الراغبين باالنتقال إلى
 الصفوف 4 و 5 االختيارمن القائمة

 المفضلة بموجب خطة المدرسة االقرب
 للمنزل- ولكن نظرا لحقوق االقدمية

 )المكتسبة( ال يمكننا ضمان تعيينهم في
 مدرسة على قائمتهم المفضلة. إذا لم

 نكن قادرين على تعيين هؤالء الطلبة في
 المدرسة التي يفضلون، فمن الممكن بقاؤهم

في مدرستهم الحالية
 تتم معالجة جميع طلبات االنتقال الواردة

 خالل كل فترة تسجيل معا. يتم معالجة
 الطلبات الواردة بعد 30 سبتمبر في

.منتصف نوفمبر وأواخر يناير
 إذا كنت ترغب في االنتقال خالل العام

 الدراسي الحالي، تقدم بطلب في أي مركز
. استقبال حتى نهاية يناير

.ال نستطيع أن نضمن نجاح طلب االنتقال 
 تحدد مدارس بوسطن العامة عدد المرات
 التي يمكن فيها انتقال الطالب إلى مدرسة

:مختلفة
 مدرسة االبتدائية: 

 مرة واحدة في السنة بالنسبة لرياض
.األطفال- الصف 5

 مدرسة المتوسطة: 
.مرة واحدة فقط في الصفوف 6-8

 مدرسة ثانوية: مرة 
.واحدة فقط في الصفوف 9-12

 النقل التأديبي: سيتم تحويل الطالب في
 الصفوف 12-6 الذين تم نقلهم ألسباب

.تأديبية لبرنامج بديل

اذا انتقلت
 أحضر ما يثبت 

 عنوانك الجديد )انظر الصفحة 3( إلى
 أي مركز استقبال على الفور. إذا لم يكن

 لديك اثبات لعنوانك الجديد، اتصل بمركز
.االستقبال للمشورة

 إذا انتقلت، قد يضطر 
 طفلك لتغيير المدارس. لكن، من الممكن
 لطفلك البقاء في مدرسته الحالية إذا بقيت

 تلك المدرسة موجودة على قائمته المفضلة
 الجديدة من المدارس االقرب للمنزل، أو إذا

Jللحصول على فرصة أفضل في بلوغ واحدة من مدارسك المفضلة ...
 قم بالتقدم  في أول فترة تسجيل خاصة بك - 3 يناير - 3 فبراير، 
 الصف 6 والصف 9، و8 فبراير وحتى 31 مارس، 2017K0، K1، K2، 2017 ل

 لجميع الصفوف األخرى. تتم معالجة كافة الطلبات التي وردت ضمن فترة التسجيل في
 نفس الوقت، وليس بحسب تعاقبها. ال يهم إذا قمت بتقديم الطلب في اليوم األول أو في

.اليوم األخير من فترة التسجيل. انظر الصفحات 5 و 28 لجدول التسجيل
 قم بإدراج خياراتك من المدارس ضمن ترتيب أولويات حقيقي. 

  إذا قمت بإدراج مدرسة شعبية أوال، فإنه لن يضر بفرصتك في الحصول على مدرسة
.الخيار الثاني  إذا لم تحصل على خيارك األول

 قم باختيار مجموعة متنوعة من المدارس - بما في ذلك المدارس 
 التي لديها أولوية األخوة والمدارس التي يعد االنتساب اليها أسهل. لمزيد من المعلومات

 حول المدارس االقل اختيارا التي قد “تناسب” طفلك بشكل جيد، اسأل موظفي مركز
 العد التنازلي لرياض )Countdown to Kindergarten(  االستقبال أو تحقق من

.www.countdowntokindergarten.org ،األطفال
 يمكنك الذهاب إلى مركز االستقبال في أي وقت خالل السنة للتسجيل في المدرسة أو

 لطلب االنتقال - لكن كلما تأخرت، كلما حظيت بفرص أقل . العديد من المدارس تكون
مليئة بعد فترة التسجيل األولى
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.وافقت على توفير وسائل النقل
 احرص على إعطاء 
.مدير المدرسة عنوانك الجديد ورقم الهاتف
 ال يمكننا تغيير موقف 

.الباص الخاص بك حتى تغير عنوانك

الطالب الذين ال مأوى لهم
 إذا انتقلت إلى ملجأ، مشاركا السكن
 مع آخرين) تقاسم مسكن اشخاص

 اآلخرين بسبب فقدان منزلك والمصاعب
 االقتصادية(، أوكنت تعيش في أي وضع
 مؤقت آخر، اذهب الى أي مركزاستقبال

.وزودهم بعنوانك الجديد
 من حق االطفال البقاء في مدارسهم

 االصلية طوال مدة التشرد، حتى إذا انتقلوا
 إلى مدرسة أخرى في الحي. سيتم توفير

 وسائل النقل إذا كانت الرحلة لمرحلة ما قبل
 المدرسة أو روضة األطفال تستغرق 45

.دقيقة أو أقل
 سيتم توفير وسائل النقل للصفوف من 1الى

 12 في حال استغراق الرحلة  ساعة أو
 أقل. من حق الطالب البقاء في مدارسهم
 األصلية  سواء كانوا يعيشون مع والديهم
 أم ال. من الممكن أيضا  للوالد / للوصي
  أن يختارتسجيل الطفل في مدرسة ضمن
 المنطقة الجديدة أو البلدة أو المدينة التي

 يعيش فيها مؤقتا. إذا أصبح الطالب
 بال مأوى خالل فصل الصيف ووجب

  عليه االنتقال، يمكن للطالب العودة إلى
 آخرمدرسة كان منتسبا اليها. من الممكن

  توفروسائل النقل ما لم يكن العنوان الجديد
.ضمن “منطقة المشي” لطالب المدرسة

 إذا انتقلت العائلة إلى سكن دائم فمن الممكن
 للطالب أن ينهي العام في نفس المدرسة

.وسيتم توفير وسائل النقل
  للمساعدة، يرجى االتصال بشبكة موارد

التعليم للمشردين على الرقم )-617-635
8037(.

الفصل من المدرسة
 قد ال يتمكن الطالب الذين تم طردهم من

 مناطق تعليمية أخرى بسبب  حيازتهم
 على سالح خطير أو مواد محظورة،

 االعتداء على العاملين في المدرسة، أو
 إدانتهم بارتكاب جناية من االنخراط في

  مدارس بوسطن  العامة  خالل فترة الطرد.
 إذا اكتشفت مدارس بوسطن العامة  أن

 الطالب قد  تم طرده  من مدرسته السابقة
 ألي من هذه األسباب  ، فسيتم فصله من
 مدارس بوسطن العامة وفقا لقانون والية

.ماساشوستس
 ال يجوز استبعاد الطالب من المدرسة
 ألكثر من 90 يوما دراسيا إال في حالة
 الجرائم الخطيرة المذكورة أعاله. يجب

 على الطالب الحصول على الخدمات
.التعليمية خالل فترة الطرد

النقل
 يستفيد حوالي ثلثي طالبنا البالغ عددهم

 الكلي 57000 من بعض أنواع خدمة النقل:
 MBTA إما حافلة مدرسية أو بطاقة مرور

 هؤالء الطالب هم  المؤهلون لخدمات .
:النقل

 الطالب الذين 
 يعيشون على بعد ميل واحد أو أكثر من

روضتهم ومدارسهم االبتدائية
 الطالب الذين 
 يعيشون على بعد ميل ونصف  أو أكثر من

)مدرستهم المتوسطة )االعدادية
 الطالب الذين 

 يعيشون على بعد ميلين أو أكثر من
.مدرستهم الثانوية

 معظم الطالب الذين يستقلون الحافلة
 المدرسية يتم اصعادهم وانزالهم   في

 زاوية بالقرب من منزلهم. يحصل الطالب
في الصفوف 12-7  على بطاقة المرور

MBTA  أو يتم الجمع بين بطاقة المرور  
T والحافلة المدرسية. يتم  تخيير طالب 
 الصف السادس بين تلقي  بطاقة المرور

MBTA 617-( من خالل االتصال بالرقم
635-9520(

.www أو عبر اإلنترنت في 
bostonpublicschools.org/

transportation
 عندما يتم تعيين طفلك في المدرسة، سنقوم
 بإعالمك اذا كان طفلك مؤهال لخدمة النقل.

 في أواخر شهر أغسطس، سنرسل لك
 بالبريد معلومات حول محطة توقف حافلة

.طفلك ، رقم الحافلة، والجدول الزمني

 وسائل النقل للطالب ذوي
اإلعاقة

 يمكن للطالب ذوي اإلعاقة الحصول
 خدمة ، corner-to-corner على خدمة

MBTA، أو خدمة من door-to-door، 
 كما هو مطلوب في برنامج التعليم الفردي

.)IEP( الخاص بهم
 يستفيد من خدمة النقل الطالب الذين يعانون
 من ظروف صحية أو جسدية صعبة تمنعهم

 من المشي إلى المدرسة . قم باالتصال
 بممرضة المدرسة لطلب هذه الخدمة.

 ستعطيك الممرضة االستمارات الصحية
  المطلوبة، وستناقش احتياجات النقل لطفلك
 مع طبيبه. سيقرر مكتبنا للخدمات الصحية

 اذا كان الطالب مؤهال لخدمات النقل بعد
 مراجعة وثائق الطبيب ومداخلة  العاملين
 في المدرسة. خالل فصل الصيف، يرجى

 االتصال بالخدمات الصحية على الرقم
617-635-6788(.( .

 باستثناء بعض الحاالت الطبية، ال يتم تجديد
 النقل الطبي تلقائيا. يجب اعادة تقديم الطلب

.كل عام
 عندما يكون الوالد او الوصي من ذوي

 االعاقة ال يمكننا اتخاذ ترتيبات نقل خاصة
 لألطفالهم-  ولكن يمكننا تخصيص موقف
 للباص أقرب للمنزل . يرجى مناقشة هذه

 الطلبات مع قسم النقل لمدارس بوسطن
.العامة

قضايا أخرى متعلقة بالنقل
 يمكنك طلب “وسائل نقل بديلة” الى أو

 من موقف حافلة مغاير لمحطتك االعتيادية
 )مثل برنامج ما بعد المدرسة(. يمكن

 للطالب غير المؤهلين لخدمة النقل من
  وإلى المنزل طلب أيضا هذه الخدمة.

:يخضع طلبك لهذه القيود
 يجب أن تكون 

 المحطة التي تطلبها موجودة أصال على
 مسار الحافالت  ويجب أال تضيف المزيد

.من الوقت لهذا المسار
 يجب أن يكون هناك 

  متسع في الحافلة لطالب جدد تم التحاقهم
.بمسار الحافلة

 يجب عليك طلب 
 موقفك البديل  لمدة أسبوع كامل، وليس

.أليام محددة فقط
 نحن ال نقدم خدمة 

door-to-door البديلة  مالم تكن مطلوبة 
.IEP في برنامج التعليم الفردي

 عندما ينتقل الطالب، 
 قد ال تظل مدارسهم الحالية على قوائم

 مدارسهم المفضلة . )انظر “إذا انتقلت”
 في هذه الصفحة.( بإمكانهم اختيار البقاء

 في المدرسة الحالية- ولكنهم غير مؤهلين
.لخدمة وسائل النقل البديلة

 لمزيد من المعلومات ولتقديم طلب وسائل
:النقل البديلة

.www :قم بزيارة 
bostonpublicschools.org/

transportation
اتصل بالمدير 
 اتصل بقسم النقل 

)على الرقم )617-635-9520
 :البريد االلكتروني 

schoolbus@bostonpublicschools.
org

 إذا قمت بتقديم طلب بشكل صحيح من
 أجل النقل البديل قبل 1 أغسطس،  ستتلقى

 ردا بحلول يوم 15 أغسطس. إذا تمت
 الموافقة على موقف الحافلة، ستكون محطة
 التوقف البديلة لطفلك فعالة في اليوم األول

 من المدرسة. الطلبات الواردة في أواخر
 أغسطس وسبتمبر قد تستغرق عدة أسابيع

.التخاذ قرار بشأنها

ارشادات النقل
 ال يمكننا أن نضمن 

 حصول طفلك على محطة توقف بديلة أو
.على الخدمة التي طلبتها

  ال تتقدم بطلب 
 لوسائل نقل بديلة من أجل تغيير موقف

 الحافلة إذا كنت قد انتقلت أوكنت ترغب في
.موقف أقرب

 تستطيع إكمال استمارة “تغيير العنوان”
  في أي مركز استقبال. ال يقوم قسم النقل

  ،,Bolling Building، Roxbury في
. ”بمعالجة بيانات “تغيير العنوان

 عند تقديم استمارتك ل “تغيير العنوان”،
 سنقوم تلقائيا بفرز طفلك إلى موقف

 للحافالت جديد بالقرب من منزلك الجديد إذا
.كان مؤهال للنقل

 اذا كنت تعتقد أن •
 موقف الحافلة الخاص بطفلك بعيد عن

 المنزل أو خطير، فبإمكانك تغييره. ولكن
 يجب ان تأخذ في االعتبار أن الطالب الذين

 ال يحصلون على النقل غالبا ما يمشون
.لمسافة تصل إلى ميل للوصول لمدرستهم

 إذا  قررنا أن طفلك •
 يعيش ضمن حدود المسافة المطلوبة

 للمدرسة وكنت غير متفق مع هذا القرار،
.يمكنك أن تطلب منا قياس المسافة

للمساعدة في خدمات النقل
)على مدار السنة)617-635-9520
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 برامج
 مدارس
 بوسطن

العامة
 لدينا تطلعات كبيرة  لكل طالب في كل

 مادة من السنة األولى من مرحلة رياض
 األطفال حتى السنة األخيرة من المرحلة

 الثانوية. يمكنك االطالع على ما يجب
 أن يعرفه طفلك وما يمكنه القيام به  في

 نهاية كل صف دراسي، رياض األطفال
 حتى الصف 8، في دليل االسرة الصادر

.www ،عن مدارس بوسطن العامة
bostonpublicschools.org/family-

learning-guides
 تقوم كل مدرسة بتنفيذ 
 السياسة الترويجية لمدارس بوسطن العامة

 والتي تتطلب من الطالب اجتياز مناهج
 واختبارات محددة. توفر معظم المدارس
 مساعدة إضافية خالل اليوم الدراسي وما

 بعد المدرسة للطالب الذين يعانون من
.صعوبات في تلبية متطلبات هذه السياسة

 ينصب تركيز كل 
 مدرسة وروضة أطفال حتى الصف 8،

 على محو األمية في القراءة والكتابة.
 جميع المدارس تستخدم وسائل تتماشى

 Massachusetts Curriculum  مع
Framework for English 

Language Arts and Literacy 
  المعايير الحكومية لالساس المشترك  /
 لضمان أن  يحصل طالبنا على أرضية

. صلبة لمحو األمية
 تقدم كل مدرسة 

 توجيهات خاصة بالرياضيات  استنادا
 Massachusetts Curriculum إلى

Framework  للرياضيات. يتعلم الطالب 
 مفاهيم الرياضيات األساسية، مثل الجمع،
 الضرب والقياس، وتعلم كيفية تطبيق هذه

 المفاهيم في حل المشاكل. ننتظر منهم
 شرح طريقة تفكيرهم وتبرير حلولهم.

 جميع الطالب في الصفوف من 8-1 لديهم
 يقوم هذا .First in Math حسابات في

 المورد االلكتروني ببناء المهارات والمنطق
 مع أنشطة مرحة  لممارستها في المدرسة

.ومع أسرهم
 تركز كل مدرسة 

 على العلم. نقوم بإشراك الطالب في
 تجارب علمية وهندسية إلعدادهم بشكل

 أفضل للجامعة والمهن، والقدرة على اتخاذ
قرارات مطلعة كمواطنين. نقوم بتهيأتهم ل(

 Massachusetts (اطار العمل الهندسي
Science and Technology/

Engineering Framework .الجديد 
 لقد حققنا مسبقا خطوات متقدمة في مجال

 التجارب العلمية والهندسية من خالل
  تركيز عمل الطالب على التفكير والبحث

!والتواصل كعالم

 تقوم كل مدرسة 
 بتعليم الدراسات االجتماعية- دراسة كيف

 يعيش الناس معا وينظمون أنفسهم في
 مجتمع- لمساعدة الطالب على تعلم كيفية
 اتخاذ القرارات السليمة ويكونوا مطلعين،

 مواطنين مسؤولين. تشمل الدراسات
 االجتماعية التاريخ، الجغرافيا، الحكومة،

.االقتصاد، وغيرها من الموضوعات
 للحصول على معلومات عن الدورات يجب

 على الطالب النجاح إلى الصف التالي،
 أخذ نسخة من دليل مدارس بوسطن العامة

 لألسر والطالب. الدليل متوفر في جميع
 مراكز االستقبال في مدارس بوسطن العامة

، المكتب المركزي
 Bolling Municipal 

Building،2300 Washington St 
، Roxbury، وعلى الموقع االلكتروني 

.لمدارس بوسطن العامة
 في حين أن المعايير العالية هي القاعدة

 المعمول بها في جميع المدارس، فإن كل
 مدرسة تقدم برامج فريدة ،موضوعات،

 وسبل للتعليم. عند اختيارك للمدارس،
 ابحث عن الدروس والبرامج الخاصة التي

.تتناسب مع احتياجات طفلك واهتماماته

رياض االطفال
 نحن نوفر العديد من الخيارات لكي يحظى

:أصغر المتعلمين لدينا  ببداية ناجحة
 رياض األطفال 

 2. هدفنا هو تقديم أفضل إعداد ممكن
 لألطفال  المنخرطين في الصف 1. لتحقيق

 بست K2 هذا الهدف، نحن نوفر برنامج
 ساعات لألطفال البالغين من العمر 5

 سنوات في جميع المدارس االبتدائية. و
 نضمن تثبيت جميع األطفال الذين يتقدمون

 ليوم كامل. ولكن ،نظرا K2 بطلب  ل
 لمحدودية القدرة االستيعابية، ال يمكننا أن
 نضمن التعيين في المدرسة التي تختارها.
 يجب أن يكون األطفال ،K2 للتسجيل في

 في عمر الخامسة عند حلول 1 سبتمبر
.2016 او قبل ذلك

 الروضة للطالب 
 األصغر سنا. في شهر سبتمبر الحالي،

 سيكون لدينا أكثر من 2400 مقعد لألطفال
 الذين بلغوا األربع سنوات في أو قبل 1
 سبتمبر، 2017. أيضا لدينا عدد محدود

 لألطفال K0 جدا من المقاعد الشاغرة في
 الذين بلغوا عمر ثالث سنوات في أو قبل

 1 سبتمبر 2017 ونحن نأسف لعدم امكانية
.ضمان تثبيت الطالب في هذه البرامج

 مدارس للطالب 
 في مرحلة التعليم المبكر. لدينا العديد

 من المدارس التي توفر خدمات رياض
 )K1 أو K0 األطفال لمدة يوم كامل )بدءا

 حتى الصف 1 أو الصف 3، باإلضافة
 إلى ما قبل وبعد الرعاية المدرسية  من

 7:30 صباحا و حتى 4:35 مساءا، مجاني
 بالكامل. المقاعد محدودة ويمكن ان تطول

.قوائم االنتظار لهذه البرامج الرائجة
”العد التنازلي لرياض األطفال“

 هذه الشراكة بين مدارس بوسطن العامة،
 مدينة بوسطن، والعديد من منظمات

 المجتمع تشكل سلسلة متصلة من الخدمات
 التي تدعم األسر منذ الوالدة من خالل

:دخول الروضة، بما في ذلك

 التحدث، القراءة، 
 اللعب: حملة على مستوى المدينة لتعريف

 األسر ذوي االطفال من سن الوالدة
 وحتى الخامسة ببوسطن بمعلومات عن

 معالم تنمية الطفل، واألنشطة الداعمة
 للنمو والتعلم في المنزل، والموارد

.www والنشاطات في المجتمع. قم بزيارة
talkreadplay.org لمزيد من المعلومات.
o مجموعات العب 

 لتتعلم:  أوقات لعب اسبوعية منظمة
 للوالدين واألطفال بين أعمار 5-1 في

 المدارس االبتدائية  التابعة لمدارس بوسطن
.العامة

o : االنتقال للروضة 
 الموارد واألنشطة لتوفير انتقال إيجابي

 لرياض االطفال في مدارس بوسطن العامة
.للطالب وأسرهم

 خذ  نسخ من منشوراتها، المتوفرة بعدة
 لغات، في أي مركز استقبال، أو اتصل
 على الرقم )9288-635-617(أو زر

:الموقع على االنترنت
www.countdowntokindergarten.org

 مالحظات هامة متعلقة برياض
األطفال

 يكفل لجميع طالب 
  رياض األطفال في نظام التعليم العام

 مقعد حتى بلوغ أعلى صف في مدرسته
 المفضلة، تماشيا مع توجيهات خطتنا لتعيين

.الطلبة
 نحن نأسف النعدام 

 االستثناءات في سياسة سن الدخول
 لمدارسنا ، بغض النظر عن تجربة طفلك

.المدرسية السابقة
 ينص قانون الوالية 

 على وجوب التحاق  كل طفل بالمدرسة
 ابتداء من سبتمبر من السنة الميالدية التي

 يبلغ فيها الطفل عمر الست سنوات. إذا
 بلغ طفلك السادسة مابين 2 سبتمبر - 31

.K2ديسمبر، فسيتم تسجيله في ال
 اذا كنت في حاجة 

 الى برنامج لطفلك البالغ ثالثة أو أربع
 Head سنوات، نحن نشجعك على مراجعة
Start,، خيارات رعاية الطفل في بوسطن 
)Child Care Choices of Boston( 

 انظر الصفحة 11(، وخيارات أخرى(
 لما قبل المدرسة . بينما  توسع برنامجنا
K1 لألطفال بسن 4 سنوات بشكل كبير 

 في السنوات األخيرة، ال يمكننا أن نضمن
.تعيين جميع المتقدمين

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

 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

البرامج والسياسات
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 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 تقدما

 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 صباحا

.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

(AWC)  صف العمل المتقدم
)االختبار )617-635-9450

)الفرز  )617-635-9512
)المنهاج الدراسي )617-635-9202

 هو برنامج )AWC( صف العمل المتقدم
  بدوام كامل في مدارس  بوسطن العامة

 يوفر منهاجا دراسيا متسارعا للطالب في
 الصفوف 4 ، 5 و 6. من المنتظر أن يكمل

 الطالب المزيد من الواجبات المدرسية
 والمزيد من الدراسة المنزلية . البرامج
 متوفرة باللغتين ااإلنكليزية واإلسبانية.
 يجب ارسال دعوة للطالب للتمكن من

 المشاركة. تستند الدعوات فقط على درجات
 Terra Nova :الطالب في اختبار األهلية
 الطبعة الثالثة(، وبالنسبة لمتعلمي اللغة (

 اللغة االسبانية، SUPERAااإلنكليزية، و
 يتم تدريسهم في الخريف في الصفوف3
 ، 4 و 5. كل طالب الصف 5، بمن فيهم

 الطالب المنخرطون في صف التعليم
 المتقدم، يجب أن يخضعوا لالختبار حتى
. تتم دعوتهم إلى صف التعليم المتقدم 6

 ،AWCإذا تمت دعوة طفلك لالنضمام الى
 ستشمل استمارة طلبك لمدرستك المفضلة

 والبرامج العادية معا. للتقدم AWCال
 يجب عليك انتقاء خيار ، AWCبطلب ل

AWC لمدرسة محددة. يمكنك اختيار أكثر 
 يمكن للطالب الذين . AWC من برنامج

 لم يحوزا على اي من خياراتهم فيما يتعلق
 البقاء في مدرستهم الحالية مالم AWC ب
.يكونوا  اآلن في أعلى صف في مدرستهم

االمتياز للجميع
617-635-9202

 االمتياز للجميع هي مبادرة تهدف إلى
 توسيع نطاق الوصول إلى منهج صارم

 وخبرات إثراء للطالب في مدارس بوسطن
 العامة . ويجري تجريبها في مجموعة

 مختارة من مدارس بوسطن العامة . خالل
 العام الدراسي 2018-2017 سيشارك

 الطالب في الصفوف 4 و 5 سيوفر التميز
 لجميع الفصول الدراسية  نفس المناهج في

 صف العمل المتقدم  سيتلقى الطالب لغة
 باإلضافة STEM عالمية أو ارشادات

 إلى العروض العادية التي تقدمها المدرسة.
 Capstone يجب عليهم إكمال مشروع

.واحد على األقل
 يتلقى المدرسون في برنامج التميز في

 جميع المدارس التجريبية المزيد من
 التطوير اإلضافي المهني في الكتابة و

 تصميم الدروس ، التوجيه المنظم لألساس

.المشترك، والتعلم االجتماعي العاطفي
 :المدارس المشاركة هي

 )Ellis Mendell. Gardner Pilot 
Academy, Grew, Guild Harvard 
Kent, Holmes, King, Philbrick, 
Orchard Gardens, and Sumner.(

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 المتقدمين
 للعام الدراسي 2019-2018 ستكون متاحة

 في أول سبتمبر 2017 في جميع مدارسنا
 اإلعدادية والثانوية، مراكز الترحيب،

 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
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 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 -

.www  تستضيفه جامعة اآلباء على
bostonpublicschools.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

 االشتراك في اللجنة االستشارية لمتعلمي -
 االنجليزية في المنطقة التعليمية والمنوط

 بها تقديم توصيات للمدارس والمنطقة
 التعليمية بشأن البرامج والخدمات المقدمة

.للمنطقة التعليمية

االختبارات البدنية
 بموجب قانون الوالية، يجب على الطالب

 الجدد في مدارس  بوسطن  العامة تقديم
 نتائج فحص بدني كامل. خالل األسبوع

 األول من المدرسة، ستطلب ممرضة
 المدرسة  نتائج اختبار بدني  حديث )خالل
 العام المنصرم( لكل طالب، موقع من قبل
 طبيب أو مركز صحي. ال يمكن ألي طفل

 المشاركة في النشاطات الرياضية المدرسية
 دون وثائق مادية و طبية حديثة  تنص

 على جاهزية الطالب للمشاركة في النشاط
.البدني

 ستقوم الممرضة أيضا بمراجعة  سجل كل
 طالب المتعلق بالقضايا الصحية واحتياجات

 الدواء. إذا وجب إعطاء األدوية خالل
 ساعات الدوام المدرسي ، ستقوم الممرضة

 بإبراز استمارات للتوقيع من قبل الوالد /

 الوصي وطبيب الطفل. يجب توفير األدوية
 للمدرسة بعبوات تحمل وسم الصيدلة.

 يرجى توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات
 وإعطاء الممرضة نسخة محدثة عن سجل

.تطعيم الطالب

الوجبات المدرسية
 تقدم جميع مدارسنا وجبات  فطور و

 غداء صحية ، وكذلك وجبات طعام ما بعد
 المدرسة لجميع الطالب دون أي تكلفة،

 بغض النظر عن دخل األسرة. باإلضافة
 إلى ذلك، تقدم مدارس بوسطن العامة

 اإلفطار والغداء لجميع الطالب خالل االيام
.الدراسية في فصل الصيف

الزي المدرسي
 يقرر المجلس الخاص لكل مدرسة امكانية
  وجود زي إلزامي في المدرسة يجب على
 جميع الطالب ارتداؤه، زي الطوعي، أو

 عدم وجود زي. لمزيد من المعلومات،
 يرجى االتصال بالمدارس مباشرة أو

 & Report on Teaching” مراجعة
Learning” على الموقع االلكتروني 

.لمدارس بوسطن العامة

سياسة الحضور
 الحضور الجيد هو واحد من المكونات

 األكثر أهمية في “وصفة”  النجاح
 المدرسي، لذا يجب التأكد من ذهاب طفلك

.إلى المدرسة كل يوم ما لم يكن مريضا

 بموجب قانون 
 الوالية، يجب على الطالب الذين تتراوح
 أعمارهم بين 16-6 االلتحاق بالمدرسة.
 الطالب بعمر 6  سنوات فما فوق الذين

 يتغيبون دون عذر مقبول ألكثر من خمسة
 أيام خالل السنة يخضعون للمتابعة، والتي

.قد تشمل تدابير واجراءات قانونية
 إذا لم يقم الطالب 
 بإبالغ المدرسة خالل األيام الثمانية األولى

 من العام الدراسي، أو في غضون ثمانية
 أيام من التحاقه ، سيتم شطبه  / شطبها من

 القوائم المدرسية وسوف يجازف بفقدان
. مقعده

  من الممكن عدم 
 ترقية  الطالب الذي قاموا ب 12 غياب

 غير مبرر  خالل العام الدراسي إلى الصف
.التالي

 االطفال بحاجة الى 
 ان يكونوا في المدرسة خالل كامل اليوم
 الدراسي،عند وصولهم في وقت متأخر

 أو المغادرة في وقت مبكر، فإنهم يفوتون
 وقتا مهما للتعلم  واالثراء. وهو مثير جدا
 للفوضى في الصف. الرجاء عدم التأخر
 بايصال اطفالكم أو أخذهم مبكرا  إال عند

*.الضرورة القصوى

كلمات يجب معرفتها
 خطة المدرسة االقرب للمنزل: يتم الحاق الطالب بالروضة،

 و المتوسطة بتطبيق خطة K-8 ،والمدارس االبتدائية
 المدرسة االقرب للمنزل لمدارس بوسطن العامة. وبموجب
 هذه الخطة، يكون منزل الطالب هو نقطة االنطالق. نوفر
 لألسر خيارات مدارس على مسافة ميل واحد من منزلهم.

 تعمل خطة المدرسة االقرب للمنزل أيضا على إضافة
 مدارس ذات برامج خاصة من الممكن اال تكون على قائمتهم

 المفضلة. توفر الخطة أولوية لألخوة وكذلك خيارات على
 مستوى المدينة لجميع األسر. بموجب خطة المدرسة االقرب

 للمنزل، ترتبط المدارس االبتدائية بالمدارس المتوسطة من
 خالل مسارات اختيارية، بشكل يضمن االلتحاق من رياض

.األطفال حتى الصف 8
 المجموعات: يتم الحاق الكثير من متعلمي اللغة اإلنكليزية

 بمدرسة )SWD( والطالب ذوي اإلعاقة )ELS( لدينا
 تمتلك  برنامج مصمم خصيصا لتلبية احتياجاتهم األكاديمية.
 يقوم برنامج المدرسة االقرب للمنزل بتشكيل مجموعات من

  خيارات المدارس للتأكد من انخراط  الطالب في مدارس
.تقدم برامج ذات جودة أقرب إلى المنزل

 قائمة المدارس المفضلة: نحن نوفر قائمة مخصصة من
 خيارات المدارس لكل أسرة انطالقا من عنوان منزلهم.

 تضم القائمة كل مدرسة على مسافة ميل واحد من منازلهم،
 باإلضافة إلى المدارس المجاورة الحائزة على أعلى

 في األداء والنمو إذا اقتضت الضرورة. MCAS  مستويات
 هذا يضمن لكل عائلة الوصول إلى مدارس ذات جودة عالية،

.بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه
 من الممكن أيضا أن تشمل القائمة المفضلة المزيد من

 المدارس - تسمى “المدارس االختيارية” - للتأكد من أننا
 يمكن أن نقدم لكل طفل مقعد في برنامج أو مدرسة موجودة

 على قائمته. ويمكن لألسر أيضا اختيار أي مدرسة على
 مستوى المدينة. ومعظم األسر لديها معدل من 8 الى 14

.خيار
 كما هو الحال مع خطة  المناطق الثالثة السابقة، ال يمكننا أن

.نضمن التحاق المتقدين بأحد خياراته المفضلة

 نحن نأسف ألننا ال يمكن أن نضمن االلتحاق المدرسي
.K1و K0 بالصفوف

 اليوم الموسع: اليوم الدراسي النموذجي للصفوف 5-1 هو
 ست ساعات. للصفوف 8-6، ست ساعات و 10 دقائق.
 للمدارس الثانوية 6 ساعات و 20 دقيقة. بعض المدارس

 لديها ساعات أطول، ويشار اليه ب “اليوم الممدد” أو “اليوم
 الموسع.” قد يشير “اليوم الموسع”  أيضا إلى برامج رياض

 األطفال ذات الدوام الكامل، ست ساعات في اليوم. تقريبا
 جميع برامج رياض األطفال في مدارس بوسطن العامة هي

.يوم موسع
 التعليم العام: التعليم العام هو برنامج نموذجي لألطفال الذين
 ال يحتاجون إلى خدمات خاصة في الفصول الدراسية بسبب

 اإلعاقة أو ألنهم من متعلمي اللغة اإلنكليزية. ويمكن أيضا أن
.”يطلق عليه اسم “التعليم النظامي

 اإلندماج: في حصص االندماج، يتم وضع األطفال ذوي
  اإلعاقة في فئة التعليم العام مع أقرانهم غير المعوقين. يقوم

 المعلم، المتخصص في التعليم الخاص، بتعديل المناهج
.الدراسية لتلبية االحتياجات الفردية لجميع األطفال

 تتضمن كل قائمة : )Option Schools( مدارس االختيار
 مفضلة جميع المدارس الواقعة على بعد ميل واحد أو أقل

 من المنزل، وإذا لم تكن هناك مدارس كافية ذات جودة
 ضمن هذا النطاق، فيمكن  MCASعالية وفقا لمعايير

 ادراج مدارس أخرى من الجوار و ذات جودة عالية . يمكن
 والتي تساعد على ،“option schools” أن تشمل أيضا
 تحقيق التوازن بين عدد األسر التي تعيش في منطقة مع
 option“عدد  المقاعد الدراسية المتوفرة. يمكن ايضا ل

schools“ أن توفرالوصول إلى برنامج قد اليكون متاحة 
 على قائمة المدارس المفضلة، مثل صف العمل المتقدم

AWC وبرامج التعليم المبكر.
 المسار: لدينا عدد متزايد من المدارس التي توفر التحاق
 pathway مضمون للطالب القادمين من نظيراتها من

schools. . وهذا يؤدي الى انتقال سلس للطالب من 
 الروضة حتى الصف 8 )وحتى لبعض المدارس الثانوية(.

 كما أنه يلغي حاجة للطالب للدخول في اليانصيب لتحديد
 Tynan التحاقهم المقبل. على سبيل المثال، مدارس

Elementary and McCormack Middle schools  
 لديهم Tynan طالب الصف 5 في : K-8 تشكل المسار

.McCormack  قبول مضمون في الصف 6 في
 الطالب المنتقلون الى مسار مدارسهم االبتدائية أو المتوسطة
 سيتم التحاقهم تلقائيا. إذا أرادت أسرهم عمل خيارات أخرى،

.فيمكنهم أن استكمال تقديم الطلب في مركز االستقبال
 لمعرفة ما إذا كانت مدرسة طفلك هي مدرسة

 اسأل في المدرسة، اتصل ،)pathway school(مسار
 بأي مركز استقبال، أوقم بزيارة الموقع االلكتروني لمدارس

.بوسطن العامة
 المدارس اإلقليمية: في محاولة لتوفير المزيد من الخيارات

 Jackson/Mann ذات الجودة العالية للطالب، مدرسة
K-8 )الكائنة في  Allston( هي خيار إضافي للطالب 

 ،.Roxbury، Mission Hil  الذين يعيشون في أجزاء من
.Dorchesterو

Strand:  يشير إلى برنامج مستمر خالل جميع الصفوف 
 في المدرسة. على سبيل المثال، قد يكون لمدرسة ابتدائية

 صغيرة مسارواحد من الفصول الدراسية للتعليم العام. هذا
 يعني وجود فصل دراسي واحد للتعليم العام في كل مستوى،
 من رياض األطفال حتى الصف 5. المدرسة األكبر قد تضم
 مسارين أو ثالثة )أو أكثر( )3-2 فصول دراسية للصف(.

 يمكن  للمدرسة أيضا ان تضم التعليم الخاص أومسارات
 متعلمي اللغة ااإلنكليزية  باإلضافة إلى التعليم العام أو

.مسارات اإلدراج
 ال يقل اليوم :)Surround Care( العناية االضافية

 الدراسي األكاديمي في جميع المدارس االبتدائية عن 6
 ساعات. يوفرعدد قليل من المدارس، مثل مدارس التعليم

 المبكر، رعاية مجانية لفترة ما قبل  وما بعد المدرسة  من
 الصباح الباكر حتى وقت متأخر من بعد الظهر. يسمى هذا
 الوقت اإلضافي خارج إطار اليوم الدراسي العادي  بالعناية

.االضافية
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 مدارس  بوسطن العامة
www.bostonpublicschools.org

................................................................ الرقم المركزي / جميع األقسام 617-635-9000
........................................................................................ تعليم الكبار 617-635-9300
........................................................................................... الحضور 617-635-8035
............................................................................ لجنة مدرسة بوسطن 617-635-9014
........................................ )CPC( مجلس أولياء األمور على مستوى المدينة 617-635-9210
..........................................................................................  التواصل 617-635-9265
................................................................................ خدمات استشارية 617-635-8030
.................................................................. العد التنازلي لرياض األطفال 617-635-6816
....................................... (برامج الطفولة المبكرة (ما قبل الروضة والروضة 617-635-9701
................................................... (الخيارات التعليمية(مدارس وبرامج بديلة 617-635-8035
.........................................................................................  االنخراط 617-635-7750
......................................................................... متعلموا اللغة االنكليزية 617-635-9435
............................................. (تخطيط  االلتحاق والدعم(التعيين في المدرسة 617-635-9516
................................................... (المساواة (قضايا التمييز والحقوق المدنية 617-635-9650
.......................................................................... خدمات الغذاء والتغذية 617-635-9144
.................................................................................. خدمات اإلرشاد 617-635-8030
...................................... )bpshealthandwellness.org( الصحة و الرفاه 617-635-6643
................................................................ مركز موارد التعليم للمتشردين 617-635-8037
............................................ )bpshealthservices.org( الخدمات الطبية 617-635-6788
.................................................... مركز تقييم المتقدمين الجدد و االستشارة 617-635-1565
...................................................................................... جامعة اآلباء 617-635-1683
............................................................. (خدمات األمان (شرطة المدرسة 617-635-8000
................................ (خط المدرسة الساخن (أغسطس، سبتمبر، وكانون الثاني 617-635-9046
................................................................ خدمات التعليم الخاص و الدعم 617-635-8599
.................................................................................. سجالت الطالب 617-635-9506
...................................................................................... مكتب المدير 617-635-9050
............................................. (ورش عمل للعائالتTitle I) مركز التدريب 617-635-7750
...................................................................................... خدمات النقل 617-635-9520

:مراكز االستقبال
 Dorchester ........................................................................... 617-635-8015
 East Boston .......................................................................... 617-635-9597
 Roslindale ............................................................................ 617-635-8040
 Roxbury ............................................................................... 617-635-9010

منظمات المجتمع والخدمات
....................................... (مراكز بوسطن للشباب والعائالت(مراكز المجتمع 617-635-4920
GED ,برامج الشباب، تعليم الكبار، والترفيه 
BOSTONavigator.org.................................................................... مستكشف بوسطن
قاعدة بيانات للبحث عن برامج قضاء االوقات خارج المدرسة 
............................................. خيارات رعاية الطفل في بوسطن 617-542-5437 ext. 6641
childcarechoicesofboston.org...................... ،مراكز الرعاية النهارية وموفروا الرعاية 
في الخدمة من االثنين إلى الجمعة، 9:30 صباحا -:303 مساء 
..................................... اتحاد لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة 617-482-2915 | fcsn.org
الدفاع عن حقوق الطفل، المعلومات والتدريب 
................................................................. هاتف الصحة التابع للبلدية 1-800–847-0710
معلومات عن اللقاحات وغير  ذلك 
............................... هاتف الصحة التابع للبلدية 617-635-2240 | bostonyouthzone.com
أنشطة الشباب ومعلومات 

لماذا ال نستخدم نتائج اختبار 2015 ؟
 في عام 2015، أدارت مدارس بوسطن العامة شراكة من أجل تقييم جاهزية للكلية

 للمرة األولى في الصفوف 8-3. في الصف )PARCC( والمراحل الدراسية
 كما هو مطلوب من MCAS 10، استمر طالب مدارس بوسطن العامة بتلقي

 هو DESE( . PARCC(قبل قسم التعليم االبتدائي والثانوي في ماساتشوستس
 تقييم جديد للمدارس العامة في بوسطن وغيرها من المناطق في جميع أنحاء

 والية ماساشوستس. خالل هذا العام  االنتقالي، ال يتم تطبيقه لمساءلة المقاطعة أو
.ألغراض تعيين الطالب المحليين

 نحن نعلم أن األسر تدقق في عوامل عديدة تتجاوز نتائج اختبار المقاطعة  لتقرر أي
.مدرسة تختار

 لكل مدرسة على PARCC  يمكنك العثور على النتائج لمدارس بوسطن العامة
 أو قم ،Massachusetts  DESE www.doe.mass.eduالموقع االلكتروني ل

.بأخذ تقرير مطبوع من أي مركز استقبال

حقوق الوالدين بموجب
”The Every Student Succeeds قانون“

 يمول القانون االتحادي للتعليم االبتدائي والثانوي ، واسمه الحديث قانون  النجاح لكل طالب
)ESSA(، عددا من المنح. أكبرها  Title I، والتي تهدف إلى تحسين التعليم األساسي 

  للطالب ذوي الدخل المنخفض. في مدارس بوسطن العامة، تلقت جميع المدارس التمويل
Title I 2016-2017 في.

 لديك هذه الحقوق االخرى ، Title I بموجب هذا القانون، إذا كان طفلك يذهب إلى مدرسة
:العديدة

 يجب أن تعطيك المنطقة التعليمية  مذكرة تقرير سنوي  لمدرسة طفلك 
.مع معلومات عن التقييم والمساءلة،  الحق في المعرفة فيما يتعلق بجودة المعلم

 بناءا على طلبك، يجب على المدرسة أن توفر معلومات حول مؤهالت 
.معلمي طفلك

موارد لألسر
(ABCD Head Start)

رياض األطفال والرعاية النهارية
www.bostonheadstart.org

617-348-6272
 بالنسبة لألسر ذات الدخل االقل، يتم قبول األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3-4

.))البعض أصغر سنا
Allston/Brighton

Allston/Brighton Head Start ................................617-783-1235
Charlestown

JFK F( * .....................................617-241-7017( مركز خدمة األسرة
Dorchester

Bradshaw Children’s Learning Program ..............617-282-2327
Dorchester Head Start ..........................................617-929-6200
Early Head Start @ Geneva Ave. .........................617-929-6200
Franklin Field Children’s Center .........................617-282-0946
Gertrude E. Townsend ........................617-929-6200  برنامج التعلم
1480-445-617.............................................. * آفاق االطفال المشردين
Yawkey Kombit Kreyol Center * .........................617-506-6600

East Boston
East Boston Head Start and

Early Head Start ...................................................617-567-8855
 )Jamaica( برنامج

1480-445-617.............................................. * آفاق االطفال المشردين
Jamaica Plain Head Start .....................................617-522-5533

Mattapan
Mattapan Head Start ............................................617-298-1785

Mission Hill
 – رابطة العناية المبكرة والتعليم

Ruggles/Gilday * .................................................617-445-1250
Parker Hill/Fenway ..............................................617-427-0464

North End
North End Head Start ...........................................617-367-0532

Roslindale
South Side Head Start ..........................................617-327-1152

Roxbury
 – رابطة العناية المبكرة والتعليم

Sunnyside * 617-427-4300
1480-445-617.............................................. * آفاق االطفال المشردين

Roxbury Head Start and Madison Park
6935-541-617 برنامج التعلم
Walnut Grove Head Start .....................................617-445-8202

South Boston
South Boston Head Start ......................................617-269-5160

South End
Chinese Church Head Start ..................................617-426-2855
9464-482-617................................................. * الرضع وفئات أخرى
South End Head Start and Early Head Start ........617-426-2855

 Head Start لمنتسبي *
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BPS K–8
K-8 المدارس االبتدائية ومدارس

المدرسة الموقع الصفحة  الصفوف في
IN 2017-

2018

االلتحاق الساعات في

2017-2018
% SWD % EL % 

االستقرار

 قبل

SCH PROG

 بعد

SCH PROG

AWC 

صفوف
:اللغات التي يتحدثها  الموظفون  سياسة

 الزي
المدرسي

Adams East Boston 14 K1-grade 5 295 7:30-2:10 21% 72% 90% x E, Sp, Po, It نعم

Alighieri Montessori East Boston 14 K0-grade 6 96 7:30-2:10 10% 49% 93% x E, Sp, Po نعم

Baldwin ELC Brighton 14 K0-grade 1 166 7:30-4:35; 
7:30-11:30 W

25% 57% 89% x x E, Sp, CV, Ch, HC, Po ال

Bates Roslindale 14 K1-grade 5 278 9:30-4:10 21% 25% 87% x x 4 and 5 E, Sp نعم

Beethoven West Roxbury 14 K1-grade 2 330 8:30-3:10 15% 26% 92% x x E, Sp, HC نعم

Blackstone South End 14 K0-grade 5 585 8:30-3:00 24% 45% 86% x x E, Sp نعم

Boston Teachers Union Jamaica Plain 15 K1-grade 8 297 8:30-3:00 22% 14% 86% x E, Sp, Po ال

Bradley East Boston 15 K0-grade 5 286 9:30-4:10 14% 37% 93% x 4 and 5 E, Sp, Ar نعم

Channing Hyde Park 15 K1-grade 5 244 8:30-3:00 9% 21% 72% x x 4 and 5 E, Sp, HC نعم

Chittick Hyde Park 15 K1-grade 5 297 8:30-3:10 28% 16% 83% x E نعم

Clap Dorchester 15 K1-grade 5 172 9:30-4:00 19% 26% 84% x x E نعم

Condon South Boston 15 K1-grade 8 851 8:30-3:10 22% 34% 86% x x 4-6 E, Sp, CV, Ch, HC, Po نعم

Conley Roslindale 15 K1-grade 5 228 8:30-3:10 33% 23% 81% x x E, Sp, HC, Fr نعم

Curley Jamaica Plain 16 K0-grade 8 951 8:30-3:10 27% 36% 83% x x 4-6 E, Sp, CV, Po ال

Dever Dorchester 16 K1-grade 5 420 7:30-3:30 15% 55% 63% E, Sp, CV, HC, Po, Vt, Ar نعم

Dudley St. NCS Roxbury 16 K1-grade 5 296 8:30-4:30 11% 28% 85% x E, Sp, CV, Po نعم

East Boston EEC East Boston 16 K0-grade 1 169 7:30-4:35 25% 53% 93% x x E, Sp, Po, Fr, Ar v

Edison Brighton 16 K1-grade 8 685 8:30-3:10 23% 49% 78% x x 4-6 E, Sp, CV, HC, Po, Vt, Ar نعم

Eliot North End 17 K1-grade 8 562 8:30-3:00 20% 10% 91% x E, Sp, CV نعم

Ellis Roxbury 17 K1-grade 5 452 9:30-4:10 14% 38% 76% x x E, Sp, Ch, Vt نعم

Ellison/Parks EES Mattapan 17 K0-grade 3 187 7:30-4:35 21% 52% 85% x x E, Sp, CV, HC, Vt نعم

Everett Dorchester 17 K1-grade 5 285 9:30-4:10 16% 34% 90% x x E, Sp, CV نعم

Gardner Allston 17 K1-grade 8 403 8:30-2:30 23% 48% 94% x x E, Sp نعم

Greenwood Dorchester 17 K1-grade 8 410 8:30-4:10 25% 48% 87% x x E, Sp نعم

Grew Hyde Park 18 K1-grade 5 240 8:30-3:00 5% 21% 77% x x E, Sp, HC نعم

Guild East Boston 18 K1-grade 5 311 8:30-3:10 22% 67% 92% x x E, Sp نعم

Hale Roxbury 18 K1-grade 5 175 8:30-3:10 13% 15% 90% x x E, Sp, CV, HC, Po, So, Vt نعم

Haley Roslindale 18 K0-grade 8 455 8:30-2:30 32% 17% 90% x x E نعم

Harvard/Kent Charlestown 18 K1-grade 5 501 9:30-4:10 22% 47% 87% x x E, Sp, Ch نعم

Haynes EEC Roxbury 18 K0-grade 1 187 7:30-4:35 14% 44% 81% x x E نعم

Henderson Dorchester 19 K0-grade 12 723 8:30-2:30 39% 16% 86% x x E, Sp, CV, HC, Fr نعم

Hennigan Jamaica Plain 19 K2-grade 8 630 9:30-4:10 21% 48% 82% x x 4-6 E, Sp, HC, So نعم

Hernández Roxbury 19 K1-grade 8 407 8:30-3:10 7% 61% 91% x E, Sp نعم

Higginson Roxbury 19 K0-grade 2 179 9:30-4:10 28% 41% 73% x x E, Sp, CV, Ch, HC نعم

Higginson/Lewis Roxbury 19 K1-grade 8 350 9:30-4:10 29% 19% 77% x x E نعم

Holmes Dorchester 19 K1-grade 5 376 9:30-4:10 33% 18% 79% x x E, Sp, CV, HC, Vt نعم

Hurley South End 19 K1-grade 8 358 8:30-3:10 12% 53% 91% x E, Sp نعم

Jackson/Mann Allston 20 K0-grade 8 769 7:15-1:55 22% 36% 83% x x 4-6 E, Sp, CV, Ch, HC, Po, So, Vt ال

Kennedy, J. F. Jamaica Plain 20 K1-grade 5 382 8:30-3:00 16% 51% 89% x E, Sp, CV, Po نعم

Kennedy, P. J. East Boston 20 K1-grade 5 300 9:30-4:10 15% 74% 94% x x E, Sp, Po, Fa نعم

Kenny Dorchester 20 K1-grade 5 331 9:30-4:10 18% 37% 83% x x E, Sp, HC, Vt نعم

Kilmer West Roxbury 20 K1-grade 8 436 9:30-4:10 22% 11% 93% x x E ال

King Dorchester 20 K1-grade 8 492 8:30-3:10 19% 22% 78% x E, Sp, CV, HC, Fr نعم

Lee Academy Dorchester 21 K0-grade 2 190 9:30-3:30 25% 29% 83% x x E, Sp, CV, HC ال

Lee K-8 Dorchester 21 K0-grade 8 642 7:30-2:10 37% 17% 87% x 4-6 E, Sp, CV, HC نعم

Lyndon West Roxbury 21 K1-grade 8 585 9:30-3:30 18% 19% 94% x x E, Sp نعم

Lyon K–8 Brighton 21 K2-grade 8 141 9:30-4:10 35% 6% 92% x x E, Sp, Ch نعم

Manning Jamaica Plain 21 K1-grade 5 160 9:30-4:10 35% 8% 91% x x E ال

Mason Roxbury 21 K0-grade 5 235 8:30-2:30 30% 27% 92% x x E, CV, Po نعم

Mather Dorchester 22 K1-grade 5 620 9:30-4:10 15% 43% 89% x x E, Sp, CV, HC, Vt نعم

Mattapan Early 
Elementary School 

Mattapan 22 K0-grade 1 N/A 7:30-4:00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

McKay East Boston 22 K2-grade 8 743 8:30-3:10 13% 59% 91% x E, Sp, Ar, Fr نعم

Mendell Roxbury 22 K1-grade 5 246 9:30-4:10 23% 23% 88% x x E, Sp نعم

Mildred Ave. Mattapan 22 K1-grade 8 511 7:30-2:00 23% 27% 81% x 6 E, Sp, CV, Ch, HC, Po نعم

ملخص المدارس



13BostonPublicSchools.org/register   |   DiscoverBPS.org

K-8 المدارس االبتدائية ومدارس
المدرسة الموقع الصفحة  الصفوف في

IN 2017-
2018

االلتحاق الساعات في

2017-2018
% SWD % EL % 

االستقرار

 قبل

SCH PROG

 بعد

SCH PROG

AWC 

صفوف
:اللغات التي يتحدثها  الموظفون  سياسة

 الزي
المدرسي

Mission Hill Jamaica Plain 22 K0-grade 8 216 9:30-3:30 34% 16% 87% x x E ال

Mozart Roslindale 22 K1-grade 5 180 9:30-4:10 20% 19% 85% x x E, Sp, HC نعم

Murphy Dorchester 23 K1-grade 8 957 8:30-3:10 15% 25% 91% x x 4-6 E, Sp, CV, Po, Vt نعم

O’Donnell East Boston 23 K1-grade 5 275 9:30-4:10 12% 74% 91% x x E, Ar نعم

Ohrenberger West Roxbury 23 Grades 3-8 603 8:30-3:10 20% 25% 88% x x 4-6 E, Sp نعم

Orchard Gardens Roxbury 23 K1-grade 8 891 7:25-2:30; 
gr 6-8 to 4:30 

Mon.-Thurs.

13% 54% 90% x E, Sp, CV, Po نعم

Otis East Boston 23 K1-grade 5 399 8:30-3:10 9% 64% 94% x x E, Sp, Po نعم

Perkins South Boston 23 K2-grade 5 234 8:30-3:10 11% 19% 81% x E, HC نعم

Perry South Boston 23 K1-grade 8 222 9:30-4:10 24% 18% 88% x x E نعم

Philbrick Roslindale 24 K0-grade 5 176 9:30-4:10 11% 16% 82% x x E, HC, Sp, Po نعم

Quincy Chinatown 24 K0-grade 5 856 9:30-4:10 16% 58% 93% x x 4 and 5 E, Sp, CV, Ch, So, Vt نعم

Roosevelt Hyde Park 24 K1-grade 8 453 8:30-3:10 26% 18% 87% x x E, Sp, HC ال

Russell Dorchester 24 K1-grade 5 392 8:30-3:10 12% 59% 86% x x E, Sp نعم

Shaw Dorchester 24 K0-grade 3 205 9:30-4:10 10% 21% 77% x x E, Sp نعم

Sumner Roslindale 25 K1-grade 5 568 9:30-4:10 21% 41% 91% x x E, Sp, CV, HC, Po نعم

Taylor Mattapan 25 K1-grade 5 526 9:30-4:10 16% 32% 74% x x 4 and 5 E, Sp, HC, Vt نعم

Tobin Mission Hill 25 K0-grade 8 461 9:30-4:10 15% 32% 85% x x E, Sp, CV, Gr نعم

Trotter Dorchester 25 K1-grade 8 580 7:30-2:00 16% 14% 80% x E, Sp, CV, HC نعم

Tynan South Boston 26 K1-grade 5 275 8:30-3:10 39% 24% 78% x E, Sp, CV, HC نعم

Umana East Boston 26 K2-grade 8 929 7:20-2:00 16% 54% 90% x x 6 E, Sp, Po, Ar نعم

UP Academy 
Dorchester

Dorchester 26 K1-grade 8 751 7:30-3:30; to 
12:30 Wed.

20% 23% 93% x E, Sp, CV, HC نعم

UP Academy Holland Dorchester 26 K1-grade 5 751 7:30-3:30; to 
12:30 Wed.

14% 38% 90% x E نعم

Warren/Prescott Charlestown 26 K2-grade 8 582 8:30-3:10 16% 12% 94% x x E, Sp, Po نعم

West Zone ELC Jamaica Plain 26 K0-grade 1 118 7:30-4:35 23% 39% 84% x x E, Sp, Ch, Po نعم

Winship Brighton 27 K0-grade 5 244 9:30-3:30 14% 30% 73% x x E, Sp, Ch, HC, Po, Vt نعم

Winthrop Dorchester 27 K1-grade 5 331 8:30-3:00 12% 26% 83% x x 4 and 5 E نعم

Young Achievers Dorchester 27 K1-grade 8 578 8:30-4:15 24% 30% 87% x x E نعم

المدارس التي تبدأ في الصف 6
المدرسة الموقع الصفحة  الصفوف في

IN 2017-
2018

االلتحاق الساعات في

2017-2018
% SWD % EL % 

االستقرار

 قبل

SCH PROG

 بعد

SCH PROG

AWC 

صفوف
:اللغات التي يتحدثها  الموظفون  سياسة

 الزي
المدرسي

Boston Green 
Academy

Brighton 14 Grades 6-12 502 7:30-3:00;
to Noon Fri.

30% 16% 62% x x E, Sp, CV, HC, Fr, Urdu (Hindi) Grades 

نعم :6-8

Dearborn STEM Dorchester 16 Grades 6-12 308 7:25-2:55 14% 46% 88% 6 E ال

Edwards Charlestown 16 Grades 6-8 343 7:20-4:15; 
to 11:40 Fri.

33% 38% 86% x x E, Sp, Ch, HC نعم

Frederick Dorchester 17 Grades 6-8 534 9:30-3:40 29% 42% 86% x E, Sp, CV, HC, Po, Vt, So نعم

Irving Roslindale 19 Grades 6-8 344 7:15-2:05 27% 17% 78% x 6 E, Sp, CV نعم

McCormack Dorchester 22 Grades 6-8 449 7:15-2:20 25% 33% 77% x 6 E, Sp, CV, Po نعم

Quincy Upper Chinatown 24 Grades 6-12 505 7:45-2:50; 
to 11:30 Wed.

17% 14% 96% 6 E, Sp, Ch, Vt ال

TechBoston Academy Dorchester 25 Grades 6-12 994 7:30-2:30; 
to 11:00 Wed.

23% 25% 85% x E, Sp, CV, Ch, HC ال

Timilty Roxbury 25 Grades 6–8 371 7:30-3:10; 
to 11:30 Fri.

24% 39% 87% x 6 E, Sp, HC نعم

UP Academy Boston South Boston 26 Grades 6–8 470 7:15-4:00; 
to Noon Fri.

20% 24% 86% x E, Sp نعم

فهم المدارس من خالل جدول  موجز
:اللغات التي يتحدثها  الموظفون

E االنكليزية
Al االلبانية
Ar العربية
Ch الصينية
CV الرأس األخضر الكريول
Fa الفارسية
Fr الفرنسية

HC كريولية هايتية
It االيطالية
Po البرتغالية
So الصومالية
Sp االسبانية
Sw السواحلية
Vt الفيتنامية

اقلب إلى هذه الصفحة لمزيد من المعلومات عن المدرسة الصفحةسياسة الزي المدرسي
الدرجات المستحدثة بدءا من سبتمبر 2017  المدة الزمنية للصف
 يمكن تغيير ساعات الدوام المدرسي! قم بزيارة موقعنا على االنترنت للحصول على الساعات

.آخر المعلومات
% SWD النسبة المئوية للطالب ذوي اإلعاقة
% EL النسبة المئوية للطالب الذين يتعلمون اللغة ااإلنكليزية

االستقرار   النسبة المئوية للطالب الذين يبقون في المدرسة كامل العام الدراسي %
برامج ما قبل وما بعد المدرسة           سوف تجد التفاصيل في الملف الخاص بالمدرسة

AWC 6 و 5 ، 4 فوفصلا يف رفوتم، مدقتملا لمعلا فص

 إما أن يكون للمدرسة نعم
 زي طوعي أو إلزامي . لمزيد من التفاصيل، اتصل

بالمدرسة أو راجع

”Report on Teaching & Learning“على 
.الموقع االلكتروني لمدارس بوسطن العامة

 ال زي موحد للمدرسة ، ال
.ولكن ربما قد يكون  هناك قواعد للباس
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ملفات المدارس

مدرسة أدامز اإلبتدائية
K5 1-الصف

165 شارع ويبستر، شرق بوسطن 02128
هانا إرفين، مديرة المدرسة

8383-635-617

:المميزات الخاصة
 مدرسة لها تاريخ، تطل على بيرس بارك. ولدينا

!أفضل إطاللة فى بوسطن
 من أول من إستخدموا المناهج التعليمية المركزة

 على تحسين القراءة في الصفوف 3-5 مع
التركيز على مناهج الصف األول

  K1 يوجد دعم لتطوير اللغة الشفهية فى المرحلتين
K2 و

 يوجد برامج مخصصة لتقوية المهارات الخاصة فى
الموسيقى والفن

 يوجد مجلس آباء يشمل أعضاء منتخبين، وممثلين
 عن أولياء األمور فى مجلس إدارة المدرسة
 واثنين من المدرسين الذين يعملون كمنسقين

.للعالقات والترابط بين طالب المدرسة وأسرهم
 يوجد العديد من األنشطة لآلباء واألمهات بما في

 ذلك توجه رياض األطفال، و البيت الفتوح، و
 الحفالت العائلية التعليمية و ورش عمل لآلباء، و

.وجبات العشاء المتوفرة لألسرة
 برامج خاصة لألطفال في كل من التربية الرياضية،

.والكمبيوتر، والعلوم، والمسرح
 يعملون بنظام الدوام الكامل وذلك ESL لدينا معلمين

.لتوفير الدعم اإلضافي لمتعلمي اللغة اإلنجليزية

 -8: تسكين مضمون للصف 6 في مدرسةK مسار
.إدواردز المتوسطة أو في أكاديمية أومانا

:البرامج األكاديمية الخاصة
K-1 في SEI نظام تدريس مؤمن باللغة اإلنجليزية

 في )SEI 2، و تدريز ممتزج )تدريس عادي و
K5-1 الصفوف

K5-0 نظام لمرضى التوحد في الصفوف

:شركائنا
 في VSA ،مركز بوسطن اإلجتماعي للموسيقى

 ،ماساتشوستس، نظام الجميع يفوز/باور النش
YMCA شرق بوسطن، منظمة أسماك إنجلترا 
الجديدة، مؤسسة التعليم، متحف الفنون الجميلة

:برامج ما بعد المدرسة لدينا
 نظام ما بعد المدرسة حتى 6:00 مساءاً، مقدم من
YMCA 5 مع دفع المصاريف للطلبة في أعمار 

.سنوات أو أكثر
 للصفوف 4 و 5: نادي المسرح، و نادي الكتابة و

.يكون اللقاء مرة إسبوعياً بعد المدرسة

2013 و MCAS (3 :(2014 مستوى

 مدرسة أليجييري مونتيسوري
K6 0-الصف

MA 02128 ،37 شارع جوف، شرق بوسطن
جليندا كولون، مدير المدرسة

8529-635-617
alighieri@bostonpublicschools.org

:المميزات الخاصة
برنامج مونتيسوري ليوم دراسي كامل

فصول دراسية بها أعمار مختلفة
تدريب عملي على مناهج مونتيسوري
معلمون معتمدون لمناهج مونتيسوري

تدريس متفرد
التشديد القوي على الحضور المبكر

 مبنى المدرسة تم تجديده حديثاً و تمتجهيزه بشكل
رائع

التعلم في األماكن المفتوحة بما في ذلك الحدائق
تدريس الفنون والموسيقى

 مجتمع مالئم بما في ذلك المنازل المفتوحة، و
 التوجهات، واالحتفاالت، و وجبات العشاء

المتوفرة
 القبول الخاص: نظراً لطبيعة التعليم الخاصة
 المركزة على الطفل فإنه يشترط الخبرة في

 طرق مونتيسوري لدى الطالب الملتحقين بعد
 مرحلة رياض األطفال. سيتم إرسال أسماء الطلبة

 الراغبين في اإللتحاق إلى أليجييري ، وسوف
 يقوم العاملين في المدرسة بالتواصل مع أسرهم،

 عن طريق اختيار ارقام عشوائية، وتحديد
 مستوى خبرتهم في برنامج مونتيسوري ثم تقديم

.وثيقة االلتحاق للطالب إذا كان هناك مكان شاغر

 -8: تسكين مضمون إلى مدرس إدواردزK مسار
المتوسطة أو أكاديمية أومانا

:البرامج األكاديمية الخاصة
 لجميع متعلمي اللغة اإلنجليزية خمسة ESL تدريس

ً أيام إسبوعيا
يتم تقديم التدريس الخاص لمدة يومين إسبوعياً

:شركاء المدرسة
 ،المركز القومي لمونتيسوري في القطاع العام

YMCA شرق بوسطن، مدرسة مدينة هاربور 
شرق بوسطن، مركز شرق بوسطن الطبي

:برامج ما بعد المدرسة لدينا
 لألطفال YMCA مقدمة من YMCA مقدمة من

في أعمار 10-3

 أكاديمية بالدوين النموذجية للتعليم
المبكر

K1 0-الصف
121 طريق كوري، برايتون 02135

تافيا ميد، مديرة المدرسة
8409-635-617

:المميزات الخاصة
 نظام اليوم الممتد المعتمد من الهيئة القومية لتعليم

NAEYC األطفال الصغار
 مدرسة نموذجية بوقت مخصص إسبوعياً لتطوير

العاملين المهنيين
 كل المعلمين معتمدين في نقطتين على األقل من
 اآلتي: التعليم المبكر لألطفال، التعليم الخاص و

تعلم اإلنجليزية كلغة ثانية
أعضاء هيئة تدريس متنوعين و متعددي اللغات

 أكثر من 90٪ من طالب الصف األول لدينا يحققون
نتيجة أعلى من المؤشرات في إختبارات القراءة
 نظام قراءة منزلي نشط: طالبنا يقرأون أكثر من

40000 كتاب سنوياً برفقة أهاليهم
 حديقة مدرسية براعم المدينة مدمجة في المنهج

الداسي في جميع المراحل التعليمية
 متخصصين في الفنون، و الموسيقى، و الكمبيوتر،

و التربية الرياضية
 رحالت ميدانية متعددة و فعاليات مدرسية خاصة

خالل فترات العام المختلفة
تعليم السباحة لطالب الصف األول

 -8: تسكين مضمون إلى مدرسة إديسونK مسار
K8-

:البرامج األكاديمية الخاصة
 كل الفصول لدينا تعمل بنظام اإلدراج الكامل:

 الطالب العاديين و المعاقين و متعلمي اإلنجليزية
ً .يدرسون سويا

:شركائنا
 براعم المدينة، جامعة ويلوك، جامعة بوسطن،
جامعة ليزلي، مستشفى الفرنسيسكان لألطفال

:برامج ما قبل المدرسة و ما بعدها لدينا
 رعاية محيطة مجانية، 7:30 صباحاً حتى 4:35
 مساءاً، المغادرة المبكرة 11:30 صباحاً في يوم

األربعاء

مدرسة بيتس االبتدائية
K5 1-الصف

426 شارع بيتش، روسليندال 02131
أندرو فيجا، مدير المدرسة

8064-635-617

:المميزات الخاصة
 فائزة بجائزة مدرسة على الخطى عام 2016 من

إدفستورز
 مناهج تعليم اجتماعية حسية بشكل يومي )التفكير

)االجتماعي
معرض الكتاب المدرسي

 اجتماع مجلس إدارة المدرسة ومجالس اآلباء معاً
لتحقيق أقصى تعاون

 لدينا متخصصون إدراج لكل صف إدراجي في
K3-

 تدريس اللغة األسبانية لكل الطالب في الصف
الرابع والخامس

حصص أسبوعية للتربية الرياضية والفنون والعلوم
 رحالت ميدانية لكل صف لها عالقة بمناهجه

الدراسية
ملعب رياضي كبير

 منسق في موقع المدرسة بالمدينة لدعم األسر
 باالحتياجات السكنية والطبية والسلوكية ورعاية

األطفال

 -8: تسكين مضمون لمدرسة إرفينجK مسار
المتوسطة

:البرامج األكاديمية الخاصة
 نظام التفوق للجميع لكل الطالب في الصف الرابع

و الخامس
 0-2 )ستمتد إلى الصفK فصول إدراجية للصفوف

)3 في 2017

:شركائنا
 مؤسسة برايتون ألستون للصحة النفسية، جامعة

 بوسطن، أكاديمة لينش للريادة، آفاق منظقة
 ديدهام، نظام اليوم الصيفي، اإلئتالف اليهودي
 ،لمحو األمية، سيتي كونكتس بجامعة بوسطن

YMCA ،غرب روكسبيري، النساء القوية 
 البنات القوية، مؤسسة جعل الموسيقى أهم،

 النموذج الشامل للصحة السلوكية، خدمات الخليج
 الجنوبي اإلجتماعية، مستشفى ماساتشوستس

ASPIRE ،العام

:برامج ما قبل المدرسة لدينا
 1-5 فيK برامج ما قبل و بعد المدرسة للصفوف

غرب روكسبيري YMCA المدرسة مقدمة من

2013 و MCAS (2 :(2014 مستوى

مدرسة بيتهوفن اإلبتدائية
K2 1- الصف

5125 شارع واشنطن، غرب روكسبيري 02132
إدوارد بوليافيكو، مدير المدرسة

8149-635-617

:المميزات الخاصة
 متخصصون في الكمبيوتر، و الموسيقى و التربية

الرياضية، و الفنون
برنامج قراءة منزلي معترف به على مستوى الدولة

متطوعون نشيطون للغاية من اآلباء
 عالج مشاكل النطق، و العالج باإلشغال، و تقديم

اإلستشارات
 موجهين و طالب معلمين من جامعة بوسطن، و

جامعة كوري، و الجامعة الشمالية الشرقية
 تدعم نظام المجموعات لمساعدة الطالب الذين

يواجهون مشاكل
 مباني نظيفة و براقة مع منظر جمالي رائع لفناء

المدرسة و مع وجود ملعب ممتاز

 -8: تسكين مضمون للصف الثالث لمدرسةK مسار
.أورينبرجر

:البرامج األكاديمية المختصة
التعليم الخاص، فصل واحد لكل صف

 متعلمي اإلنجليزية: تدريس مؤمن بإلنجليزية
)SEI(، فصل واحد لكل صف

:شركائنا
 جامعة بوسطن، اإلئتالف اليهودي ببوسطن لمحو

 األمية، عقارات هضبة شيست نت، و إتحاد
 إدفستورز، و نادي الحديقة المسائي بغرب

 روكسبيري، و جامعة كوري، و أكشن للتنمية
 و مؤسسة ، )ABCD( المجتمعية ببوسطن
 تفعيل أهمية الموسيقى، و الجامعة الشمالية

الشرقية، و هوم للمتجولين الصغار

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
ً قبل المدرسة، من 7:00: 6$ يوميا

بعد المدرسة، من 2:30 إلى 5:30: 20$ يومياً

2013 و MCAS (2 :(2014 مستوى

مدرسة بالكستون لإلبتكار
K5 0- الصف

380 طريق شاوموت ، بوسطن 02118
دانيلي موريسي، مدير المدرسة

8471-635-617

:المميزات الخاصة
 المعتمدة للتعليم المبكر لألطفال و NAEYC برامج

ذلك ألعمار تتراوح بين 3-5 سنوات
 دروس التربية الرياضية و الصحة، و السباحة،

 و اليوجا، الفنون و األداب، و الدراسات
اإلجتماعية، و الموسيقى و التكنولوجيا

 مركز صحي على أحدث طراز بالمدرسة: المركز
الطبي لدكتور جيرالد هاس بنهاية الجنوب

 التكنولوجيا تصل للمنزل للصفوف 4-5: يدرس
 اآلباء و الطالب و يتحصلون على جهاز البتوب

عند اإلنتهاء منها
 تنظيم حفالت ربع سنوية لألسر بأفكار مختلفة: حفلة

 و حفالت ،STEAM للصحة/اللياقة، و حفالت
للثقافات المتعددة

 تقديم اإلستشارات للطلبة و األسر عبر المركز
الطبي لنهاية الجنوب الموجود بالمدرسة

 القيام بزيارات منزلية لبناء عالقات مع األسر و
الطالب

 اإلنجليزية كلغة ثانية للطلبة و دروس للغة
 اإلنجليزية ألفراد األسرة الذين لديهم طالب في

مدرسة بالكستون

 -8: تسكين مضمون بنسبة 73٪ من الطلبةK مسار
.إلى الصف 6 في مدرسة تيميلتي المتوسطة

:البرامج األكاديمية الخاصة
 – K0 ،نظام متكامل لنظام التعليم المبكر لألطفال

K2 )األعمار ما بين 3-5 سنوات(

:شركائنا
 منظمة منابع الفن التعاونية لألطفال، مؤسسسات

 األخ األكبر / األخت الكبرى، شركاء بوسطن
 التعليميين، منظمة سنة المدينة، و مؤسسة

 األجيال، باليووركس، مركز بالكستون
 المجتمعي، المركز الطبي لنهاية الجنوب، كنيسة

 سان ستيفن األسقفية، محل روزي، شيراتون
 بوسطن، التجمعات المتحدة لنهاية الجنوب،

 أميركا سكورز، مؤسسة تخيل لما بعد المدرسة،
 و مؤسسة إليس التذكارية لما بعد المدرسة،

أصدقاء بالكستون، مؤسسة بنات على الطريق

 :برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
 قبل المدرسة: األثنين-الجمعة 8:15-7:15 ، $5

ً يوميا
 بعد المدرسة )مجاناً تماماً( برنامج ستارفيش سنة

 IBA نظام ، M-Th ، المدينة، للصفوف 5-3
 ، M-F ، لما بعد المدرسة، الصفوف 2-1

/K0 برنامج تخيل لما بعد المدرسة، الصفوف
K1/K2، M-F

2013 و MCAS (4 :(2014 مستوى

أكاديمية جرين بوسطن
الصفوف 12-6

20 شارع وارين، برايتون 02135
ماثيو هولزر، مدير المدرسة

9860-635-617
info@bostongreenacademy.org

المميزات الخاصة
مدرسة هورس مان المستقلة

فريق لدعم الطالب، و مجلس لآلباء
 أجهزة كروم بوك: وجود أجهزة كمبيوتر في كل

الفصول و كل مكاتب الدعم األكاديمي
AP األدب و الكتابة، AP اللغة اإلنجليزية و 

 حساب التفاضل AP ،علوم بيئية AP ،التأليف
و التكامل

اللغة اإلسبانية 1 و 2
 الهندسة و الفيزياء، الثقافة اإلقتصادية، اإلعالم و

اإلتصاالت
 سفراء جرين بوسطن هم مجموعة من الطلبة يمثلون

 التحدث مع ،BGA المدرسة، يقدمون رحالت
 مجتمع البالغين، و إٍستكشاف أنشطة القيادة و

خدمة المجتمع
 مجلس الطلبة، و مجلس نقاش بوسطن، و رياضيو

M، و توجيه األقران، و نادي خارجي، و 
 مساعدة الطلبة، و برنامج توجيه رابطة جامعة

JROTC هارفارد، و
 رياضيو بوسطن المدرسيين، المنطقة، تقدم

إختيارات عديدة للرياضات الجماعية
 كرة القدمراألمريكية، كرة الطائرة، كرة السلة،

الميدان و المضمار، البيسبول وكرة القدم

:البرامج األكاديمية الخاصة
و دورات شرفية في المدرسة )AP( الوضع المتقدم

:شركائنا
 رياضيو بوسطن المدرسيين، مؤسسة توجيه األخوة

 الكبار و األخوات الكبريات 2، جامعة بوسطن،
 مؤسسة التعليم للجميع، يو أسبير، هارفارد للعلوم

 الطبية، مواجهة التاريخ و أنفسنا، شركة أدوية
 فيرتيكس، فود كوربس، عناية بوسطن، مجلس

الصناعات الخاصة

 28 المعلومات الموجودة باألسفل قد تتغير. ألحدث المعلومات حول إختيارات المدارس؛ من فضلك قم بزيارة موقعنا أو قم باإلتصال بأي مركز إٍستقبال من المراكز المدرجة في صفحة.



15
لالطالع على قائمة كاملة من المنظمات الشريكة للمدرسة وعروضها، يرجى زيارة مواصفات مدارسهم

  www.partnerbps.org/locations

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
للصف BOKS 6 قبل المدرسة: نظام

 و SAT بعد المدرسة: التدريس، التحضير لـ
 المساعدة في التقديم للجامعة، جمعيات رائعة،
 األنشطة و متابعة الطلبة، الرياضة، و الدعم

 األكاديمي للطلبة الرياضيين: التدريب في وسطن
عبر شركائنا المتعددين

2013 و MCAS (4 :(2014 مستوى

-K8 مدرسة إتحاد معلمي بوسطن
K8 1- الصف

25 شارع ووك هيل، سهل جاميكا 02130
،ليندساي شافيز و بيتسي درينان

مديري المعلمين
7717-635-617

:المميزات الخاصة
 -8 تدار عبر المعلمين: مديرا المعلمينK مدرسة

 و الكلية يعملون سوياً إلتخاذ القرارات الهامة
المتعلقة بالمدرسة
يوم دراسي أطول

تدريس العلوم الليبرالية الدقيقة
التركيز على األجواء اإليجابية للمدرسة

اإللتزام بإشراك األسر
اإلختبارات و التدخالت و المساعدة المستمرة

الفنون، و الموسيقى، و التربية الرياضية لكل الطلبة
 فصلين دراسيين منفصلين بالكامل لتقديم الخدمات

لطلبة التعليم الخاص
 أنظمة تدريس إجتماعية و عاطفية، متضمنة نظام
 الدائرة المفتوحة و الخطوة الثانية، و الشراكة مع

)Urban Improv( التطور الحضري
 وجود طبيبان بداوم كامل من خدمات األسر
 لبوسطن الكبرى في المدرسة لتقديم خدمات
 اإلستشارات الشخصية و إلى المجموعات

ً الصغيرة أيضا

:البرامج األكاديمية الخاصة
إتحاد مناظرات بوسطن

:شركائنا
 ،مشجر أرنولد، مؤسسة محو األمية التعاونية
YMCA هايد بارك، بالي ووركس، البيت 

 اإلنجليزي الحديث للمفكرين الصغار، خدمات
 األسر لبوسطن الكبرى، جامعة سيمونز، كرة قدم

 بوسطن أميركا سكورز، مدرسة إليوت للفنون،
التدريس البدائي، التطور الحضري

:برامج ما بعد المدرسة لدينا
 هايد YMCA نظام ما بعد المدرسة يتم تقديمه عبر

 1- الصف 6. يتم دفع رسوم مقابلK بارك لـ
.الخدمة: مقياس متدرج لألشخاص المتأهلين
 األنشطة األخرى: دروس إليوت في الفنون،

 برنامج فنون بوسطن، اليوجا، ألعاب الجيم و
 التمارين الرياضية، الرقص، كرة القدم، كرة

 السلة، المناقشات، النساء القوية، مجموعة البنات
 و ،ISEE القوية، الدفاع عن النفس، التحضير لـ

.التدريس

2013 و MCAS (2 :(2014 مستوى

مدرسة برادلي اإلبتدائية
K5 0- الصف

10 طريق بيتش فيو، شرق بوسطن 02128
كالير ريوم، مدير المدرسة

8422-635-617

:التركيز التعليمي
 إمكانية الوصول إلى المحتوى األكاديمي القوي 

 للجميع، متضمناً الطلبة ذوي اإلحتياجات الخاصة
:و متعلمي اإلنجليزية

 تدريس للغات األجنبية )اليابانية أو اإلسبانية( لكل
:الطلبة في المستوى 4 و 5

K1 0 وK نظام التعليم المبكر لألطفال للطلبة في
 دروس في العلوم والتكنولوجيا 3 مرات إسبوعياً

-K5 لـ
 فصول خارجية لإلشتراك و تجارب اإلستقصاء

العلمي

:التركيز التعليمي
 سيقوم الطلبة بعمل مناقشات شفوية و كتابية

 بإستخدام الدالئل النصية من أجل تنمية مهارات
التفكير الهامة

:المباديء التوجيهية
ً كن شجاعا

كن واثقاً
كن من مواطني برادلي

:شركائنا
)CMCB( مركز الموسيقى اإلجتماعي في بوسطن

 جامعة هارفارد، نظام ،e باليه بوسطن، شركة
،لما قبل المدرسة BOKS ريبوكس

POLY من MIT

2013 و MCAS (2 :(2014 مستوى

مدرسة شانينج اإلبتدائية
K5 1- الصف-

35 شارع سانيسايد، هايد بارك 02136
كارلين بيجناتو، مدير المدرسة

8722-635-617

:المميزات الخاصة
برنامج للكمبيوتر

ليكسيا للقراءة للدخول من المدرسة و المنزل
أخصائي قراءة

نظام للتربية الرياضية
معلموم مؤهلون على أعلى مستوى

مجلس مدرسي و مجلس آباء شديدي النشاط
لمتعلمي اللغة اإلنجليزية ESL معلمي

 -8: تسكين مضمون لمدرسة إرفينجK مسار
.المتوسطة

:البرامج األكاديمية الخاصة
دروس متقدمة للطلبة المؤهلين في الصف 4 و 5

تدريس اللغة اليابانية
K13 0 وK 4 لـE نظام تعليم خاص

اإلنجازات الخاصة
 و ELA تحقيق الهدف أو أعلى منه بإنتظام في

تقييمات الرياضيات في 2015 و 2016
 تحقيق أعلى من الهدف في لتقليل فجوة اإلنجاز في

 تقييم الرياضيات و ذلك للطلبة المعروف أنهم
ً محومود ماديا

 2 في K2015 تحقيق الهدف المنشود في القراء لـ
و 2016

 و إنجازات الرياضيات ELA تخطي الشبكة في
للصف الثاني في 2015 و 2016

 أعضاء هيئة تدريس و إداريين من ثقافات متعددة و
يتحدثون عدة لغات

 مكتبات متكاملة بالفصول مع إمكانية إستعارة كتب
 للمنزل تمثل اإلسهامات اإليجابية لألشخاص

على مستوى العالم

:شركائنا
 جامعة ليزلي، إستشارات أشمونت، جامعة هارفارد،

 هايد بارك، متحف YMCA ،مكتبة هايد بارك
العلوم

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
ً نظام ما قبل المدرسة، اإلثنين- الجمعة : مجانا
 خدمات ما بعد المدرسة، اإلثنين-الجمعة: عبر
YMCA هايد بارك مقدمة خدمة التدريس و 

األنشطة الترفيهية و التفاعلية

2013 و MCAS (4 :(2014 مستوى

مدرسة شيتيك اإلبتدائية
K5 1- الصف

154 طريق روسكيندال، هايد بارك 02136
ميشيل بورنيت، مدير المدرسة

8652-635-617

المميزات الخاصة
 مدرسة صغيرة بأجواء رعاية جيدة و ضلك يوفر

 بيئة مثيرة تعليمياً، و يمكن كل األطفال من
.اإليمان بأنفسهم و تحقيق النجاح

 المدرسة معتمدة من المنظمة الوطنية لتعليم األطفال
)NAEYC( الصغار

 نظام الخطوة الثانية، و هو نظام يساعد الطلبة على
تطوير إستراتيجيات لحل المشاكل

 ELA حصص تدخل للتقوية و لمساعدة الطلبة في
.و الرياضيات

 نشرات شهرية و مخططات للطلبة لمساعدة اآلباء
 على معرفة معلومات عن الفصول الدراسية و

األنشطة المدرسية
 يشارك الطالب في الموسيقى و دروس التربية
 الرياضية، الفنون المسرحية، اللغة اإلسبانية و

.الفنون البصرية
 تجمعات الجمعة- يشارك الطالب في تجمعات
 إسبوعية لـ: الطهي، الفنون و الحرف، ألعاب

 الرقص، الركض، كرة القدم، ،LEGO ،الطاولة
.اليوجا، الخدمات المجتمعية، إلخ

.فناء على أحدث طراز و فصول خارجية

 نظام بالي ووركس، هو نظام يدعم الطلبة ذوي
 المهارات اإلجتماعية في المساعدة على حل

.المشاكل و بناء الفرق

 -8: تسكين مضمون لمدرسة إرفينجK مسار
 .المتوسطة

:البرامج األكاديمية الخاصة
 أنظمة خاصة للطلبة المصابين بالتوحد العقلي

)K5 0- الصف(
)1- الصف K2( نظام اإلدراج

:شركائنا
 مجموعة المشاهير في بوسطن – الفنون للجميع!
 ، مركز الطبيعة، مؤسسة مهام المدينة، مؤسسة

 قراءة بوسطن-نظام إقرأ لتحقق أهدافك، هوم
 للمفكرين الصغر، جامعة تافتس، إتصال المدينة،

 عام المدينة، مركز صحة المجتمع بالخليج
 الجنوبي، مستشفى أطفال بوسطن، باليه بوسطن،
 جامعة كوري، شركاء بوسطن، بالي ووركس،

 مركز صحة المجتمع في ماتابان، مؤسسة النساء
 األقوياء، البنات األقوياء، و مركز المجتمع في

شارع بيرد

:برامج ما بعد المدرسة لدينا
 نظام شارع بيرد لما بعد المدرسة، 6:00-2:30

 مساءاً: المساعدة في الواجب المدرسي، محو
 األمية، الرياضيات، الصحة، العلوم، الرقص،

الفنون، الموسيقى، الرشاقة، و اإلستجمام

2013 و MCAS (4 :(2014 مستوى

مدرسة روجر كلوب اإلبتدائية
K5 1- الصف

35 شارع هارفست، دورشستر 02125
مارسيا ريديك، مدير المدرسة

8672-635-617

:المميزات الخاصة
أجواء مدرسية تحفز على إنشاء عالقات قوية
 العلوم، الموسيقى، الفنون البصرية، و التربية

الرياضية
مقابالت مع أعضاء المنظمة
تعليمات صارمة لكل الطلبة

نشرة مدرسية نصف أسبوعية
جامعة لآلباء

مجلس مدرسي و مجلس آباء شديدي النشاط
رحالت ميدانية شهرياً

 -8: تسكين مضمون لمدرسة ماكورماكK مسار
.المتوسطة

:البرامج األكاديمية الخاصة
ELT: ًمدرسة التعليم الممتد زمنيا

:شركائنا
 بيت أشجار المدينة، ،BOKS ،شارع بيرد

 الخدمات اإلجتماعية بالخليج الجنوبي، مجتمع
 دورشستر التاريخي، الجمعية المدنية لجون

،مكورماك
 مطربي كانتاتا، كلية ماساتشوستس للفن والتصميم،

 تعليم بالس، مدرسة يوماس بوسطن التعليمية،
أكاديمية ب

 بوسطن للفنون، رعاية بوسطن، باليه بوسطن،
مركز بوسطن اإلجتماعي للموسيقى

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
 ما قبل المدرسة، اإلثنين-الجمعة 9:05-8:00

 صباحاً/ 5$ يومياً أو 20$ أسبوعيا. يقوم الطلبة
 بعمل الواجبات الدراسية إن لزم األمر، و اللعب

 في فناء المدرسة )إذا سمح الطقس( و يقومون
.بالعمل في األنشطة الترفيهية و الفنية

نظام ما بعد المدرسة عبر شارع بيرد ، اإلثنين-
..الجمعة، 3:50-6:00 مساءاً

2013 و MCAS (2 :(2014 مستوى

-K8 كوندون
K2018-2017 1- الصف 8 في

جنوب بوسطن D ، 02127 200 شارع
روبرت شيسهولم، مدير المدرسة

8608-635-617

:المميزات الخاصة
 الروبوتات و( STEM فصول تخصصية متضمنة

 التكويد(، السباحة، الرقص، الموسيقى، الفنون،
.العلوم

 صالة ألعاب رياضية كبيرة و حمام سباحة. تبدأ
.دروس السباحة في الصف 2

 مركز إجتماعي في المدرسة يدار عن طريق مراكز

.بوسطن للشباب و العائالت
 فصول خارجية كبيرة، هيكلين للعب، صالة لعب

.كرة السلة و ملعب بيسبول كبير
 فريق الدعم: ممرضتين بدام كامل، طبيب نفسي
 بالمدرسة، أخصائي إدراج، مدير دعم الطالب،

 أخصائيو عالج طبيعي، معالجين وظيفيين،
 أخصائيين تخاطب و تقديم الخدمات اإلستشارية

في المدرسة
 مجلس لجائزة عمل الشيء الصحيح: نظام موجود

 منذ زمنبعيد لمكافحة البلطجة. كل شهر سيتم
 إختيار طالب واحد من كل فصل إلستعراض

 أحد سماتنا الشخصية. يقوم الطلبة باإلشتراك في
 األنشطة المختلفة لتعميق فهمهم لنتائج ممارسة

البلطجة

:البرامج األكاديمية الخاصة
 فصل تعليمي متقدم للطلبة المؤهلة في الصفوف

4،5 و 6
 مبني على أساس التعليم المبكر لألطفال: فصلين

 1 و هم الذين تم تعريفهم بالخدماتK0/K لـ
 التعليمية الخاصة. كل فصل يكون به 9

.طالب، و معلم واحد و مساعد مهني
 فصول لإلدراج: دمج الطلبة المعاقين مع الفصل
 الدراسي العادي. هذه الفصول تحتوي على عدد

 1 حتى K20 أقل من الطلبة )يتراوح بين15 في
 2-3( و يقوم بمساعدتهم مساعدK في الصفوف

 مهني بدوام كامل. في 2017-2018، نحن
.K4-1 نتوقع وجود فصوإلدراج للصفوف من

 التعليم شديد الخصوصية: 3 فصول تخدم الطلبة
 ذوي اإلحتياجات المعرفية و الطبية الشديدة.

 تحتوي هذه الفصول على 6 طالب، و معلم واحد
.و مساعدين مهنيين

 فصول التعليم المتخصص للمعاقين: تعليم متخصص
للمعاقين لصفوف 8-5

 إلتزام باللغة اإلنجليزية لمتعددي اللغات: في صفوف
K8-2

:شركائنا
 عام المدينة، نادي أوالد و بنات جنوب بوسطن،

 شبكة اإلنجاز، مركز الباراكليت، مسرح و
 ،ديزني أطفال بوسطن، الفنون المتخصصة

BOKS، اإلئتالف اليهودي لمحو األمية، مركز 
 البور، نظام توجيه باور النش، نظام سباركس،
 نظام التربية المدنيسة بجامعة هارفارد، الفصل

العالمي، إصطفاف المجتمع

:برامج ما بعد المدرسة لدينا
 M-F ، 6-2:30 ، جمعية كوندون، الصفوف 6-1

 مساءاً ، نظام ما بعد المدرسة لمركز كوندون
 نادي أوالد و بنات جنوب M-F ،اإلجتماعي

 M-F 7:45-2:30 ،بوسطن، الصفوف 8-1
 M-Th ،مساًء، مركز باراكليت، الصفوف 8-4

 2:30-8 مساءاً، الجمعة 2:30-6 مساءاً، بيت
 الحي في جنوب بوسطن )أوليه(، األعمار من
12-5، M-F، 2:15-5:45 مساءاً ، مركز 

 M-Th 4:45-2:30 ،البور، الصفوف 8-4
 مساءاً، نظام ما بعد المدرسة في جنوب بوسطن

 ، )بيت فيليبس بروكس(، الصفوف 2-1
M-TH ً2:30-4:45  مساءا

2013 و MCAS (3 :(2014 مستوى

مدرسة كونلي اإلبتدائية
K5 1- الصف

450 شارع بوبالر، روسليندال 02131
جوزيف فولي، مدير المدرسة

8099-635-617

:المميزات الخاصة
بيئة تعليمية آمنة و تحفيزية

 فناء مدرسي كبير مع ملعب جديد و مدرج في
الهواء الطلق

 العلوم، الفنون، الموسيقى، التربية الرياضية، و
تخصصات الرياضيات

 التكنولوجيا: كل الطالب في الصفوف 2-5 لديهم
 جهاز شخصي جوجل كروم بوك، و الطالب

 0- الصف 1 يمكنهم الحصول على جهازK في
.آيباد

 معلمين من شركاء بوسطن التعليميين و طلبة
 معلمين من جامعة بوسطن، و جامعة ليزلي، و

يوماس بوسطن
 نظام قراءة منزلي على مستوى المدرسة و منح

)RIF(على كتاب القراءة شيء أساسي
 تقديم اإلستشارات للطالب داخل المدرسة و دروس

خصوصية مجانية للطلبة ذوي المستوى الحرج
مجلس آباء مدرسي شديد النشاط

نشرة أسبوعية لآلباء و جدول شهري لألنشطة
 نظام التكنولوجيا في المنزل: دروس كمبيوتر لآلباء
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BPS K–8: ملفات المدرسة
و األطفال و فرص لألسر لشراء كمبيوتر

 أربع ليالي لألسر: العلوم في متحف األطفال،
.رياضيات لألسرة، محو األمية، و الفنون

:البرامج األكاديمية الخاصة
نظام متكامل للتعليم في الطفولة المبكرة

)PTC( فصل لإلنتقال األساسي للتعليم الخاص
التعليم الخاص للمتأخرين عقلياً/ المحدودين فكرياً

:شركائنا
 ،كومكاست

 إئتالف الجمعيات الخيرية اليهودية، مدرسة إليوت
 للفنون الجميلة و الفنون التطبيقية، مستشفى

 الصحة السلوكية لألطفال، هوم للمفكرين
 الصغار، معهد بوسطن للعالج النفسي، دراجات

بوسطن، جامعة كوري، يوماس بوسطن

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
 M-F، 7:15 ،2- الصف K5 :ما قبل المدرسة
 إلى 8:15 في الكافيتريا. مساعدة في الواجبات

 المدرسية، الفواصل الحركية، و التدريس
ً .الفردي. 5$ يوميا

 2- الصف 5، مقدمة منK :ما بعد المدرسة
YMCA، M-F، 2:30 إلى 6:00 مساءاً. لدى 

 األسر إختيار أن يشارك أبنائهم من 1-5 أيام
.إسبوعياً. تتم المحاسبة وفقاً لمقياس متدرج

2013 و MCAS (1 :(2014 مستوى

-K8 مدرسة كيرلي
40 طريق بيرشينج، سهل جامايكا 02130

كاتي جراسا، مدير المدرسة
8239-635-617

المميزات الخاصة
نظام التركيز التام على األطفال من المدرسة

 تدريس المنهج الدراسي المسمى بالدائرة اإلجتماعية
الصف K-5 المفتوحة لـ

برنامج تيناسيتي للتنس و القراءة للصفوف 8-6
 المدرسة معتمدة من المنظمة الوطنية لتعليم األطفال

)NAEYC( الصغار
 الرقص، الفنون المسرحية، الفنون البصرية، و

الموسيقى
 كرة السلة، و ألعاب المضمار، و كرة القدم، الكرة

الطائرة، التنس، و فرق البيسبول
 صالتين لأللعاب الرياضية و الجيم، كافيتريا، و

قاعة حفالت

 -8: تسكين مضمون للطلبة من مدرسةK مسار
كيرلي الصغرى

:البرامج األكاديمية الخاصة
-K2 ،نظام محو األمية التعاوني

نظام التميز للجميع
-PACE(، K8( نظام لمرضى التوحد

 لمتعلمي )SEI( تدريس مؤمن باللغة اإلنجليزية
-K8 ،اإلنجليزية

 ،)SAR( حل المشكالت اإلجتماعية و التعليمية
للصفوف 8-3

:شركائنا
 عام المدينة، مكتبة بوسطن العامة – فرع كونولي،

 مجتمع بينتاون لإلحتفاالت، هوم للمفكرين
 الصغار، التعليم الخارجي لجزيرة تومسون،
 جامعة ليزلي، تيناسيتي، باليه روكس، بوك

ريبوكس

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
ً نظام ما قبل المدرسة يبدأ عند الساعة 7:00 صباحا

 ما بعد المدرسة: نظام خدمات كامل يقدم لـ 300
 ،1-الصف 5، 2:30-6:00 مساءاKً طالب في

M-F، .يتضمن 4 مجموعات لمدة 45 دقيقة 
 المساعدة األكاديمية عبر المساعدة في الواجبات

 المدرسية و التدريس الفردي، و األنشطة
.التحفيزية. تتم المحاسبة وفقاً لمقياس متدرج

2013 و MCAS (2 :(2014 مستوى

STEM أكاديمية ديربورن
الصفوف 12-6

60 طريق جنيفا، دورشستر 02121
ليزا جيلبيرت-سميث، مدير المدرسة

8412-635-617
dearbornstemacademy.org

 من فضلك قم بزيارة موقعنا اإللكتروني للمزيد من
.المعلومات

2013 و MCAS (3 :(2014 مستوى

مدرسة ديفير اإلبتدائية
K5 1- الصف

325 شارع مت فيرنون، دورشتر 02125
تود فيشبرن، مدير المدرسة

 8694-635-617
@DeverDetermined

:المميزات الخاصة
الحصول على جهاز كروم بوك لكل طالب 1:1

بيئة ترحيبية متعددة اللغات
لغة أسبانية غنية المحتوى

تطوير الطلبة
 مجموعة تعليمي عالجي لتقديم المساعدة اإلجتماعية

و الوجدانية لـ 40 طالب
 أعضاء لمخططات الرياضيات لمساعدة الطلبة في
 الصف 4 و 5، يتضمن ذلك الطالب في مجموعة
 للتعليم العالجي، و ذلك عبر التدريس لمجموعات

صغيرة مختلفة وفقاً لمتابعة تطور المستوى
خدمات تمريضية دائمة

أخصائي قراءة دائم
أخصائي أسري دائم

إثنين من العمداء التعليميين لتدريب المعلمين
 عالقات قوية للمجموعة مع منظمة تطوير هاربور

بوينت
 نظام شامل لإلفطار، و الغداء، و الوجبات الخفيفة

بشكل مجاني

 -8: التسكين المضمون لمدرسة ماكورماكK مسار
.المتوسطة

:البرامج األكاديمية الخاصة
فصول للتعليم الخاص في كل صف

:شركائنا
 شبكة اإلنجازات، مؤسسة األخت الكبيرة في

 بوسطن الكبرى، مستشفى أطفال بوسطن،
 الجمعية الموسيقية ببوسطن، نادي األوالد و

 البنات ببوسطن، سيتي كونكتس، مؤسسة من
 الفراش إلى الطباشير، هوم للمفكرين الصغار،
 بالي ووركس، البسمات الذكية، خدمات وديكو

لألطفال، باليه بوسطن

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
.اليوم الدراسي الممتد من 7:30 إلى 3:30

 تمت الشراكة مع مركز شباب والتر ديني )نادي
 دورشتر لألوالد و البنات( و ذلك في نظام ما بعد

المدرسة

2013 و MCAS (3 :(2014 مستوى

المدرسة المستقلة بحي شارع دودلي
K5 1- الصف

6 شارع شيرلي، روكسبيري 02119
داون لويس، مدير المدرسة

8507-635-617

:المميزات الخاصة
 مدرسة هوراس مان المستقلة، تم إنشائها في 2016

 بالتعاون مع )BPE( عبر خطة بوسطن للتميز
.)DSNI( مبادرة حي شارع دودلي

 مهمتنا: )1( تقديم مستوى تعليم عالمي لكل الطلبة،
 )2( تجهيز المعلمين الجدد بأعلى كفاءة، و )3(

 العمل كشريك في تطوير كل المدارس في منطقة
دودلي

 -12 مع أكاديمية ديربورنK مسار الحي لما قبل
STEM ستيم

 نموذج توظيفي مرن و تعاوني بقيادة إثنين من إدارة
التعليم

 إتباع نظام التدريس كفريق للصفوف الثالث، و
الرابع، و الخامس

 للمعلم في كل صف من ESL تدريس خاص و
الصفوف

 يتميز يومنا الدراسة بوجود وقت أطول للتدريس و
التعلم عبر نظام اليوم الدراسي الممتد

 2 مع وجودK-1K نحن نتميز بنظام التدوير بين
 نفس المعلمين لمدة سنتين مما يتيح للمعلمين

التعرف على الطلبة بشكل جيد
 شراكات قوية مع المنظمات المجتمعية و المدارس

األخرى في حي دودلي

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
 ما قبل المدرسة: إفطار مجاني لكل الطلبة من 8:15

.إلى 8:45
 ما بعد المدرسة، 3:15-4:30: الفنون،

 اإٍلستكشاف، و التدريس كجزء من نظام اليوم
 الدراسي الممتد و هو متاح لجميع الطلبة بدون

.أي مصاريف إضافية

مركز شرق بوسطن للتعليم المبكر
K1 0- الصف

135 شارع جوف، شرق بوسطن 02128
أولجا فريشون، مديرة المدرسة

6456-635-617

:المميزات الخاصة
 نظام اليوم الممتد من 7:30 صباحاً إلى 4:35

.مساءاً
 المدرسة معتمدة من المنظمة الوطنية لتعليم األطفال

 و هي النظمة الرائدة ،)NAEYC( الصغار
محلياً للعاملين في التعليم المبكر لألطفال

 تقديم المساعدة إلى الطلبة ذوي الوضع الخطر عبر
 نظام إصالح القراءة، التدريس الخاص داخل

المدرسة، و أنظمة كمبيوترية للقراءة
مكتبات في الفصول تحتوي على أكثر من  كتاب

 نظام لمحو األمية يدخل الموسيفى و العلوم في جميع
المواد

نظام لدراسة الروبوتات و الهندسة
 تواجد أجهزة الكمبيوتر في كل فصل، باإلضافة إلى

المكتبة و غرف أعضاء هيئة التدريس
مركز إعالمي

 مكتبة لإلستعارة مع وجود أكثر من 500 لعبة و
كتاب للعائالت يمكنهم إصطحابها للمنزل

 نظام إسبوعي إلصطحاب الكتب للمنزل، توزيع
 و ورش ،)RIF( لكتاب القراءة شيء أساسي

.عمل لتعزيز مساعدة األهالي في المنزل

:البرامج األكاديمية الخاصة
)K0/K1( خمس فصول للتعليم المبكر لألطفال

 2 و الصف 1 حيث يدرس األطفالK نظام إدراج لـ
 المعاقين مع الغير معاقين مع وجود مساعدات

فردية

:شركائنا
 جامعة بوسطن مدرسة الينش التعليمية، فندق أجنحة

 السفارة، مدرسة هارفارد التعليمية للخريجين،
 متحف الفنون الجميلة، جامعة تفتس مدرسة

 إليوت بيرسون، كينجسلي مونتيسوري، مؤسسة
)ARCK( الموارد الفنية التعاونية لألطفال

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
 الرعاية المحيطة مجاناً، 7:30 صباحاً حتى 4:35

 مساءاً، يكمل نظام ما بعد المدرسة اليوم الدراسي
 بالمشاريع و المواضيع الشهرية، و الفنون و

 الحرف، و المسرحيات الدرامية، و األغاني و
.الطهي

-K8 مدرسة إديسون
K8 1- الصف

60 طريق جلينمونت، برايتون 02135
سامانثا فارانو، مديرة المدرسة

8436-635-617

:المميزات الخاصة
منهج تعليمي مركز على الفنون

 اآلالت الموسيقية، و اإلنشاد، و المسرح، و الرقص
و الفنون البصرية

 كرة السلة، و العاب المضمار، و الكرة الطائرة و
كرة القدم

يتطلب ملفات للتخرج من الصف 8
معامل علوم جديدة

 قاعة إحتفاالت كبيرة، صالة لأللعاب الرياضية،
كافيتريا متكاملة الخدمات، ملعب رياضي

يحصل كل طالب على 20 دقيقة إستراحة يومياً
التأكيد على طرق اإلدراج للطالب

نموذج تكنولوجي للتعليم المتنوع

 -8: التسكين المضمون للطلبة من بالدوينK مسار
ELPA و وينشيب.

:البرامج األكاديمية الخاصة
 فصل تعليمي متقدم للطلبة المؤهلين في الصفوف

6-4
 التأكيد على إجراء اإلدراج للطلبة ذوي اإلحتياجات

الخاصة
 في كل )SEI( تدريس مؤمن بللغة اإلنجليزية

 المراحل التعليمية لطلبة من 65 دولة و يتحدثون
أكثر من 20 لغة

:شركائنا
 جامعة هارفارد، باليبول، جامعة بوسطن، جامعة

 بيركلي للموسيقى، جامعة ويلوك، سيتي
 كونكتس، أكاديمية النجاح الجامعي/ مؤسسة

 SCORES ،ستيبنجستون، المركز اإلجتماعي
إنجلترا الجديدة

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا

ما قبل المدرسة، يتم تقديمها عبر مركز جاكسون/
K5-1 مان اإلجتماعي للطلبة في

 ما بعد المدرسة: مركز جاكسون/مان اإلجتماعي،
 أميركا SCORES ،أكاديمة النجاح الجامعي

 كرة قدم و كتابة بوسطن، رياضة التجديف،
 مؤسسة النساء القوية و البنات القوية، نادي

 العلوم، مؤسسة زميل النقاش، نظام بالي
ووركس للمدرب المبتدأ

2013 و MCAS (2 :(2014 مستوى

مدرسة إدواردز المتوسطة
الصفوف 8-6

28 شارع ووكر، شارلستاون 02129
روبرت راميتي، مدير المدرسة

8516-635-617 
edwards@bostonpublicschools.org

 M-F :الساعات المدرسية الجديدة 2018-2017
2:05-7:15

:المميزات الخاصة
 وقت ممتد للتدريس لكل الطلبة، مع التأكيد على

 التعليم اإلجتماعي و الوجداني عبر نظام
CREW اإلسشاري اإلبداعي الجديد. يوحد 

 الطالب، و المعلمين، و األسر CREW نظام
.إلستكشاف أفضل ما لديهم من أجل عالم أفضل
 التركيز على الواجبات الوطنية و بناء الشخصية
 و إعطاء أولوية لقيادة الطلبة عبر توفير فرص
للخدمات المجتمعية عبر فترات السنة الدراسية
 القيام بعمل موضوعات فنية، مع وجود فصول

 لتدريس الموسيقى، والرقص، و المسرح
 الموسيقي، و الطبول، و العزف على اآلالت

.المختلفة و اإلنشاد
 العلوم، و التكنولوجيا، والهندسة و( STEM نظام

 الرياضيات( مع التجارب العملية و التصميمات
و بناء المشروعات

 أنشطة تحفيزية شاملة لطلبة الصفوف 7،8 ،
 متضمنة أنشطة المسرح الموسيقى، و الخدمات

 المجتمعية، والسباحة، و التنس، و ألعاب التخطي
 ،و كرة السلة، و كرة القدم األمريكية، و ألعاب

.المضمار و كرة القدم التقليدية
 أكاديمية إسراع خالل عطلة فبراير و أبريل لتقديم

األكاديميين و توفير الدعم للطلبة المختارة

 -8: التسكين المضمون للطلبة من أدامز،K مسار
 و برادلي، و جيلد، و هارفارد/كينت، أودونيل،

أوتيس، كينيدي، و أليجييري مونتيسوري

البرامج األكاديمية الخاصة
 خاص و متعدد اللغات للطلبة دارسي SEI نظام
 اللغة اإلنجليزية و يتم تدريسه عبر معلم مؤهل،

و نظام إدراج للطلبة المعاقين

:شركائنا
 إتحاد ،SCORES كرة قدم بوسطن أميركا

 مناظرات بوسطن، بوسطن سيلتيكس، مدارس
 سيتيزين، براعم المدينة، المتحف الرياضي،

 EF شركاء بوسطن التعليميين، مؤسسة
 التعليمية، نادي أوالد و بنات شارلستاون، مركز

 شارلستاون اإلجتماعي، مركز شارلستاون
MGH الطبي، مستشفى آربور، جامعة 

 هارفارد، جامعة بوسطن، مجمع بوسطن،
 كونفرس، المشروع 351، كتلة رعاية عام

 المدينة، دانا فاربر، قطار سول، إئتالف
 شارلستاون إلساءة استخدام العقاقير، مؤسسة

صلة األسر و المدارس

:برامج ما بعد الدرسة لدينا
 ممارسة الرياضة، وجود نوادي، و أنشطة أخرى

ً تقدم بعد اليوم الدراسي يوميا

2013 و MCAS (3 :(2014 مستوى

-K8 مدرسة إليوت
K8 1 الصف-

K02113 1-3: 16 شارع شارتر، بوسطن
4-8: 585 الشارع التجاري، بوسطن 02109

تراسي ووكر جريفيس، مديرة المدرسة
األسفل: 617-635-8545 ، األعلى: 635-617-

8912

:المميزات الخاصة
 لصفوف رياض NAEYC أنظمة معتمدة من

األطفال 1 و 2
مرشحة لجائزة بوزن 2016 اإلبداعية للمدارس

 تلقي منحة 2013 للوقت التدريسي الممتد في القرن
الحادي و العشرين

 تلقي المدرسة الثناء و التوصية من ماساتشوستس
في 2010، و 2011، و 2012

 أقدم مدرسة فعالة بشكل مستمر في بوسطن )أنشئت
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)عام 1713
 دروس تقوية في التربية الرياضية، و الفنون، و
 الموسيقى، و المسرح، و التكنولوجيا، و العلوم،

و الروبوتات، و اللغة اإليطالية
 واحدة من مدارس بوسطن العامة القليلين الذين

-8 للروبوتات و الهندسةK يدرسون نظام
مستشار توجيه مدرسي من سيتي كونكتس

نظام لتدريس اللغة و الثقافة اإليطالية
 تدريس أعمال النجارة الخشبية و تجليد الكتب

بالتعاون مع مدرسة نورث بينيت الحرفية
نظام بالي وركس

فرص للتقوية لكل طالب في المدرسة

:البرامج األكاديمية الخاصة
برنامج الروبوتات/ الهندسة

برنامج تدريس اللغة اإليطالية

:شركائنا
CAS.It )القنصلية اإليطالية(، مركز نهاية 
 الشمال ووتر فرونت الطبي، مركز نازارو

 اإلجتماعي، مؤسسة إنجلترا الجديدة السمكية،
 منظمة فنانين من أجل البشرية، جامعة إيمانويل،
 يوماس بوسطن، جامعة ويليسلي، جامعة ليزلي،

 جامعة سوفولك، كنيسة الشمال القديمة، بيت
 بول ريفيير، المعهد الموسيقي ببوسطن، سيتي

 كونكتس )جامعة بوسطن(، خفر السواحل
 بالواليات المتحدة، كونفيرس، باليه بوسطن،

 مؤسسة إنجازات الصغار، نظام بوسطن سيلتكس
 للبقاء في المدرسة، مجتمع التجديف، مضمار
 شارلستاون، شركاء بوسطن التعليميين، نادي

 أوالد و بنات شارلستاون، مركز العروض
الموسيقية و الفنية بنهاية الشمال

:برامج ما بعد الدرسة لدينا
 مقدمة من نقابة التعلم المعرفي، برنامج لما بعد

الصف K-6 المدرسة لـ
 أنشطة مختلفة لطلبة المدرسة المتوسطة في

 المناظرات، و الهوكي، و كرة القدم و
.المصارعة

2013 و MCAS (1 :(2014 مستوى

مدرسة إليس اإلبتدائية
K5 1-الصف

302 طريق والنوت، روكسبيري 02119
كينثيا جاكوبس-تولبيرت، مديرة المدرسة

8257-635-617

:المميزات الخاصة
 تشارك المدرسة أرضها مع المتحف األمريكي
 األفريقي، مع توفير الفرص لتعزيز تاريخنا و

مناهج الدراسات اإلجتماعية
معمل التكنولوجيا

 معمل علوم إستكشافي مع معلم علوم معتمد،
باإلضافة إلى خبرات التدريب العملي
شراكة قوية مع منظمة هاير جراوند

 -12: تسكين مضمون للصف السادس فيK مسار
ديربورن )العلوم/التكنولوجيا/ STEM أكاديمية

.الهندسة/الرياضيات( للصفوف 12-6

:البرامج األكاديمية الخاصة
 للطلبة في )SEI( تدريس مؤمن باللغة اإلنجليزية 

K1-الصف 5 )اللغة األسبانية(
 1-الصف 5 : الخلل الحسيK ،نظام التعليم الخاص

و العاطفي
 1 متكاملة، حيث يدرس الطلبةK0/K فصول

المعاقين مع األسوياء في نفس الفصل

:شركائنا
 كرة قدم أميركا سكورز، مركز شارع بيرد
 اإلجتماعي، بوسطن هاير جراوند، مؤسسة

 الجيل، براعم المدينة، المركز القومي للفنانين
األمريكيين األفارقة

:برامج ما قبل وما بعد المدرسة لدينا
 ما قبل المدرسة، 7:00-9:15: مركز شارع بيرد

اإلجتماعي
 ما بعد المدرسة، 3:30 إلى 6:00 مساءاً: نظام

K-2 مركز شارع بيرد اإلجتماعي لطالب
 الصف 5. أنشطة تقوية، وقت للواجبات

 المدرسية، الشطرنج، األنشطة البدنية و الفنون.
.تكون المصاريف وفقاً لمقياس متدرج

2013 و MCAS (4 :(2014 مستوى

مدرسة إليسون/باركس للتعليم المبكر
K3 0-الصف

108 شارع بابسون، ماتابان 02126

ناتالي اكي، مديرة المدرسة
7680-635-617

:المميزات الخاصة
للتعليم المبكر لألطفال NAEYC نظام معتمد من

 فصول صغيرة بنسبة 1 شخص بالغ إلى 10 أطفال
في رياض األطفال و في فصول اإلدراج

 في مدارس ماساتشوستس كول VSA شراكة مع
 و ذلك بإستضافة فنان مقيم للتخطيط و المساعدة

 في تدريس الحصص التي تمثل تداخل الفنون مع
المحتوى التعليمي في كل المراحل التعليمية

 أعضاء هيئة تدريس متعددين مما يعكس اإلختالف
بين نوعية الطلبة لدينا

 منهج تعليمي يستند إلى معايير و يحترم الثقافات
المختلفة

 أنظمة القراءة مع األصدقاء و رفيقي في القراءة و
 القراءة المنزلية لتشجيع و تنمية القراءة و الكتابة

لكل الطلبة لدينا
 تنشيط دور األسرة عبر المجلس المدرسي و مجلس 

.اآلباء بالمدرسة
 فوز المدرسة بالعديد من المنح متضمنة منحة مبادرة

 و محو أمية ،)HASI( هارفارد لدعم اإلنجاز
 األسرة، و القراءة المبكرة أوالً من وزارة التعليم

 و منحة مبادرة ،STARS األمريكية، و منحة
 الفنون، و منحة حشد المدينة من وطنيو إنجلترا
 الجديدة، منحة الفواكه و الخضروات الطازجة،

بناء نجاح أبنائنا( للرشاقة( BOKS منحة
 مبنى و ملعب مصممان على أحدث طراز و

 بتصميم رائع و موجه لألطفال )يتضمن ملعب
)مغامرات

 نموذج الصحة( CBHM مدرسة تتبع نموذج
 و PBIS السلوكية الشامل( و الذي يتكامل مع

 الدعم المتدرج لتلبية اإلحتياجات التعليمية الفردية
و اإلحتياجات اإلجتماعية أيضاً لكل الطالب

 يركز على تكامل العلوم، STEAM متخصص من
و التكنولوجيا، و الهندسة، و الفنون و الرياضيات

 -8: تسكين مضمون للصف 4 في مدرسةK مسار
-K8 طريق ميلدريد

:البرامج األكاديمية الخاصة
 فصول متكاملة لطلبة لتعليم العادي و التعليم الخاص

في كل مرحلة من مراحل التعليم
 لمتعلمي )SEI( تدريس مؤمن باللغة اإلنجليزية

 يساعد متعلمي SEI اإلنجليزية و نظام إدراج
اللغة اإلنجليزية المعاقين

 :شركائنا
 متحف أطفال بوسطن، مركز طبيعة بوسطن
 و متحف تريلسايد، مؤسسة من الفراش إلى

 الطباشير، مبادرة هارفارد لدعم اإلنجاز
)HASI(، مكتبة ماتابان العامة، أكاديمية 

 ميلتون، متحف العلوم، مؤسسة أسماك إنجلترا
 الجديدة، سوانسون لخدمات السيارات، مدارس

VSA في ماساتشوستس، وطنيو إنجلترا 
 بريدجووتر، كنيسة MARC الجديدة، نظام

 يوبيل المسيحية، تنس سبورتسمان، نظام التنين
 األخضر الصحي، معهد الموسيقى بالتالل
 الزرقاء، مجتمع أودوبون الشامل، مؤسسة

)اإلستشارات متعددة الثقافات، شبكة اإلنجازات

:برامج ما قبل وما بعد المدرسة لدينا
 نظام الرعاية المحيطة قبل وبعد المدرسة و نظام

تقوية من 7:15-8:15 صباحاً و من 2:45-
.4:35 مساءاً

 نظام سمارت توك للواجبات المدرسية بعد المدرسة،
 والروبوتات، و رقص الزومبا، و العلوم، و

 الفنون البصرية، و تالوة القصص مع  الدمى،
 نظام التنين ،BOKS و الحركة اإلبداعية، نظام

.األخضر الصحي و تنس سبورتسمان

مدرسة إفريت اإلبتدائية
1-الصف 5

71 شارع بليزنت، دورشستر 02125
كارين كاهيل، مديرة المدرسة

8779-635-617

:المميزات الخاصة
 أنظمة تعلم قراءة و كتابة و رياضيات و علوم قوية

 للغاية، مكتبات منظمة بشكل جيد في الفصول، و
BPS أفضل مكتبة بمدرسة إبتدائية في

 معلمين متخصصين في الموسيقى، و العلوم، و
التربية الرياضية، و الصحة و اإلتصاالت

 توفير فرص قيادية للطالب عبر أنشطة المدربين
الصغار

 نظام صحي يتضمن تدريس التربية الرياضية مع
إعطاء النصائح الطبية

 برنامج لما قبل و بعد المدرسة لمساعدة الطلبة الذين

 يواجهون بعض المشاكل من خالل مجموعات
تقوية صغيرة

 نشرة أسبوعية، “بومة إيفريت” إلخبار األهالي
بصفوف أبنائهم

 طاقم عمل لمساعدة الطالب الذين يواجهوا بعض
 المشاكل، متضمنة مستشار، و معالج نطق، و

معالج مهني
 دعم خدمات اإلدراج و المصادر األكاديمية لكل

الطلبة في جميع المراحل التعليمية
 فناء مدرسي و فصول خارجية حازت على إعجاب

الجميع

 -8: تسكين مضمون لمدرسة مكورماكK مسار
المتوسطة

:البرامج األكاديمية الخاصة
 دعم خدمات اإلدراج و المصادر األكاديمية لكل

الطلبة في جميع المراحل التعليمية

:شركائنا
PWC، شركة تأمين هوراس مان، هوم للمفكرين 

 الصغار، إئتالف بوسطن الكبرى اليهودي لتعلم
 ،القراءة و الكتابة، مؤسسة الدائرة المفتوحة
YMCA بوسطن الكبرى، النساء القوية و 
البنات القوية، بنات الكشافة، أوالد الكشافة

:برامج ما قبل وما بعد المدرسة لدينا
 داخل YMCA ما قبل المدرسة: شراكة مع

المدرسة: مع دفع المصاريف
 ما بعد المدرسة عند 6:00 مساءاً: مقدمة من

YMCA، تتضمن المساعدة في الواجبات 
ً  المدرسية: مع دفع المصاريف. نحن نقدم أيضا

خدمات نادي البيئة

2013 و MCAS (3 :(2014 مستوى

مدرسة فريدريك المتوسطة
الصفوف 8-6

270 طريق كولومبيا، دورشستر 02121
بولين لوجيرا، مديرة المدرسة

1650-635-617

:المميزات الخاصة
 مدرسة نموذجية، جزء من شبكة المدارس المبتكرة

 مع نظام يساعد أعضاء هيئة التدريس و الطلبة
على اإلنجاز

مدرسة تخدم الطفل ككل: العقل، و الجسد و الروح
 مدرسة إجتماعية، مدعومة بالكثير من الشراكات

القوية
 تدريس معتمدعلى البيانات للمساعدة في تحقيق نتائج

جيدة في تعليم الطالب
 مناهج دراسية قوية مدعمة بالتحقيق، و اإلستكشاف،

و الخبرة و التجربة العملية
 تتوفر الخدمات اإلستشارية لكل الطالب داخل

المدرسة
 كرة السلة، التنس، لعبة الكروس، المصارعة، كرة

القدم العادية و األمريكية، و البيسبول
 أجهزة كمبيوتر محمولة بإتصال إنترنت السلكي لكل

 طالب، و فرص لألسر للحصول على كمبيوتر
منزلي عبر نظام التكنولوجيا في المنزل

ممرضة تعمل بدوام كامل
 مبنى جميل و على أحدث طراز مع وجود إتصال

 باإلنترنت، و وجود صالة لأللعاب الرياضية،
 و الخزف، و الرقص، و اآلالت الموسيقية و

اإلنشاد، و معامل العلوم و التكنولوجيا

 -8: تسكين مضمون للطلبة من ذا هولمز،K مسار
.هولندا UP ماثر، و أكاديمية

:البرامج األكاديمية الخاصة
 تدريس مؤمن باللغة اإلنجليزية للغة :ESL أنظمة

 اإلسبانية، و تدريس متعدد اللغات باألسبانية
SLIFE، SLIFE متعدد اللغات

 نظام الفنون يتميز بوجود:دروس الموسيقى، و فنون
2D، 3 و فنونD

دروس للتربية الرياضية يومياً

:شركائنا
 مؤسسة اإلتحاد لإلدراج و الوقاية من األضرار،

 األخوات الكبريات، مؤسسة حياتي إختياري،
 قاعة جروف، باليه بوسطن، شروق بوسطن،
 بوسطن سيلتيكس للبقاء في المدرسة، جامعة

 بوسطن، مجمع بوسطن، جامعة سيمونز،
 مدرسة إكسيتر، بالي بول، التواصل و الرعاية،

 تيناسيتي، ،RIGHT كلية الفنون، مشروع
ميتروالكروس

:برامج ما بعد المدرسة لدينا
 بعد المدرسة: التدريس الخصوصي، العديد من

 الرياضات، األندية، األنشطة التي تتضمن

 الفنون، و الدراما، و الموسيقى، و العلوم، و
 الرياضيات، و المزيد: معظم الخدمات تقدم

ً .مجانا
حصص و أنشطة تعليمية مجانية يوم السبت

2013 و MCAS (3 :(2014 مستوى

أكاديمية جاردنر النموذجية
K8 1-الصف

30 شارع آسول، الستون 02134
إريكا هيرمان، المديرة

8365-635-617

المميزات الخاصة
 مدرسة نموذجية: األهالي و الجمعية العمومية

 يصوتون لمجلس اإلدارة لإلطالع على قرارات
الميزانية

 الخدمات الممتدة: برامج لمرحلة ما قبل المدرسة و
ما بعد المدرسة و للبالغين

 فرص الفنون: برنامج للفنون يوم الجمعة يتضمن
 فرص فنية إحترافية حقيقية لكل الطالب صباح

كل جمعة
 الصحة و العافية: نظام بالي وركس لكل الطلبة،

 وجود ممرضة بدوام كامل، عيادة طبية في
 المسشفى، إستشاري في المدرسة بدوام كامل، و

ً .منسق من سيتي كونكتس بدوام كامل أيضا
 تفعيل دور األسرة: خمس حفالت مدرسية في السنة

لزيادة الترابط بين األسر و إثراء العملية التعليمية
35 شريك من الجامعات و المؤسسات و الجمعيات

:البرامج األكاديمية الخاصة
 مدرسة شاملة لكل الطلبة في جميع المراحل

التعليمية

:شركائنا
من الجامعات: هارفارد، بوسطن، ليزلي، سيمونز

 المؤسسات الفنية: جمهور ماساتشوستش من
 باليه ،ARCK، MFA، BPO ،الصغار
 بوسطن و أوتار بوسطن، شركاء بوسطن

 ،بوسطن الكبرى YMCA ،التعليميين
YWCA، أميركا سكورز، األخوات الكبريات

 الصحة: سيتي كونكتس، برايتون الستون للصحة
 النفسية و العقلية، المركز الطبي لجوزيف

سميث، بالي وركس
 أكاديمياً: قراء بوسطن، أكاديمية ستيبنجستون،

طاولة المرأة، مؤسسة من الفراش إلى الطباشير

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
 ما قبل المدرسة، من 7:30 صباحاً: متاح لجميع

 الطلبة، مجاناً، مقدم من طالب متدربين بدوام
 دائم لدينا: التركيز ينصب على تحفيز الجمعيات

 على تجهيز الطلبة للدراسة في الساعة 8:30
ً صباحا

 ما بعد المدرسة، إلى 6:00 مساءاً، مقدم بالتعاون
 بوسطن الكبرى. هناك مصاريف YMCA مع
 إسبوعية: هناك إمكانية لتلقي المنح أو تخفيض

 المصاريف. يقدم برامج بجودة عالية تطور على
.المستوى األكاديمي، و اإلجتماعي و الوجداني

 كرة قدم بوسطن أميركا سكورز و برنامج الكتابة
 متاحين لطلبة المدرسة المتوسطة في فصلي

 الخريف والربيع، مقابل 25 $ لكل طالب في
.الموسم

2013 و MCAS (3 :(2014 مستوى

-K8 مدرسة سارا جرينوود
K8 1-الصف

189 شارع جلينواي، دورشستر 02121
كارال جاندياجا، مديرة المدرسة

8710-635-617

:المميزات الخاصة
 -8، و نفخر بأنفسنا لمجموعةK نحن مدرسة بنظام

.األنظمة المتاحة للطالب لدينا
 1-4 )يرتفعK نظام ثنائي اللغة في الصفوف

 مستوى واحد كل سنة(، و خدمات دعم خاصة
.للطالب في مركزنا العالجي التعليمي

 إتباع نظام العدالة التصالحية كفلسفة توجيهية لدعم
.الطالب

 مبادرة جامعة ليزلي التعاونية لتعلم القراءة و الكتابة
 و وجود مدربين لدعم المعلمين في تعليم القراءة
 و الكتابة. لدينا أيضاً أخصائي تحسين القراءة و

.أخصائي موارد لمساعدة الطالب
 معلمينا المتخصصين يقدمون التحفيز للطالب عبر

 العروض البصرية، و الموسيقى، و التربية
.الرياضية، و العلوم و الكمبيوتر

 مكتبة حديثة متعددة اللغات حيث يساعد أمين المكتبة
 الطالب في العثور على كتب رائعة، و فيها
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BPS K–8: ملفات المدرسة
.نستضيف المؤلفين و الضيوف

 إستشارات و خدمات طبية داخل المدرسة لمساعدة
 الطالب عبر مستشفى فرانسيسكان و سيتي

.كونكتس

:شركائنا
 بالي ووركس، مؤسسة الثالث نقاط، عام السنة،

 تنس سبورتسمان، أميركا سكورز، مؤسسة
 للبنات، و YW ديبات، دكتور واين، صحة

.إستكشاف العدالة

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
 للياقة البدنية BOKS ما قبل المدرسة: نظام

 لألطفال، و نظام فايفستار بدءاً من 7:00
ً ..صباحا

 ما بعد المدرسة: بالي بول للصفوف 6-8 مع لعب
 الكرة الطائرة، و البيسبول، و العاب نط الحبال،

.و ألعاب المضمار

2013 و MCAS (2 :(2014 مستوى

مدرسة جريو اإلبتدائية
K5 1-الصف

40 طريق جوردون، هايد بارك 02136
كريستين كونولي، مديرة المدرسة

8715-635-617

:المميزات الخاصة
أعضاء هيئة تدريس متنوعي الثقافة

 التركيز على فضل التعاون، و التعاطف، و المثابرة
و الفضول

 تقديم دروس التربية الرياضية، و الفنون البصرية،
و الرقص، و التكنولوجيا، و العلوم

التميز لكل المدرسة
دروس اللغة اإلسبانية لطلبة الصف الرابع

نادي للعلوم
عام المدينة

 مدرسة تتبع نموذج الصحة السلوكية الشاملة مع
 التركيز على كون البيئة المدرسية إيجابية و

تحفيزية
قيادة و توجيه و الطالب

وقت تعليمي ممتد
 مجموعات للتقوية و اإلسراع لتعليم القراءة و الكتابة

و الرياضيات
فناء مدرسي جديد و فصول خارجية

طلبة معلمين من جامعة الزل
الشراكة مع مؤسسة حجز هال

 -8: تسكين مضمون لمدرسة إرفينجK مسار
.المتوسطة

:شركائنا
 كرة قدم أميركا سكورز إنجلترا الجديدة، مدرسة

 إليوت للفنون الجميلة، باليه بوسطن، عام المدينة،
 مؤسسة تخيل، نظام هايد بارك لما بعد المدرسة
)ShOut(، ،نظام المجتمع اليهودي التطوعي 
حجز هال، متطوعي ترينيتي، مؤسسة ريبوك

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
 ريبوك BOKS ما قبل المدرسة: من 7:30: نظام

ً للياقة البدنية، ثالثة أيام إسبوعيا
 ما بعد المدرسة: نظام قرة قدم أميركا سكورز

 إنجلترا الجديدة و برنامج للقراءة للصفوف 5-3،
 في الربيع و الخريف، ثالثة أيام إسبوعياً، نظام

 1-2 خمسة أيام إسبوعياً، نظامK تخيل للصفوف
 ستارفيش عام المدينة لما بعد المدرسة للصفوف

 3-5 أربعة أيام إسبوعياً، وجود نادي للعلوم
.باإلشتراك مع حجوزات هال كل يوم جمعة

2013 و MCAS (4 :(2014 مستوى

مدرسة جيلد اإلبتدائية
K5 1-الصف

195 شارع ليدين، شرق بوسطن 02128
كارين مكارثي، مديرة المدرسة

8523-635-617

:المميزات الخاصة
 مدرسة تتميز بالتنوع و تفتخر به، لها توقعات عالية

 و تتبنى معتقد أن جميع الطلبة يمكنهم تحقيق
ً النجاح تعليميا

 قيمنا األساسية هي: الكرم، و اإلجتماعية، و اإلبداع،
و اإلحترام و التميز

 كمدرسة ذات وقت تعليمي ممتد، نحن نقدم تجربة
 أكاديمية غنية، و فرص لجميع األطفال في

 اإلشتراك في كال من التعليم الرياضي و الفني، و
لدينا ثقافة مدرسية تقدر و تحتفي باألطفال ككل
 مناهج قراءة دراسية إستطالعية، منهج جامعة

 شيكاغو للرياضيات، منهج جامعة كولومبيا

 لورش المؤلفين و الكتاب، و ذلك باإلضافة إلى
 نظام التدريس بسماع األصوات. تدريس مميز

 نظام .ESL للعلوم، و الدراسات اإلجتماعية، و
 تربية رياضية حاز على العديد من الجوائز،

 نظام قوي لتدريس الفنون يتضمن دروس الفنون
البصرية، و الموسيقى، و المسرح لجميع الطالب
 أعضاء هيئة تدريس مميزين للغاية و حازوا على

 جوئز، متضمنة معلم السنة )2008(: جائزة
 ميلكن الوطنية للمعلم )2006(: معلم السنة في

ً  التعليم متعدد اللغات، و المعلم المعتمد وطنيا
2009((

 دور قوي لألسر، يتضمن “تناول القهوة” شهرياً
 مع المدير و المعلمين، و حفالت للرياضيات،

 و حفالت القراءة، الحفالت الدولية، و الحفالت
الفنية

إستشارات طبية في المدرسة لجميع الطالب

 -8: تسكين مضمون لمدرسة إدواردزK مسار
.المتوسطة أو أكاديمية أومانا

:البرامج األكاديمية الخاصة
 نظام التميز للجميع )العمل الشاق(، متضمناً دروس

لتعليم اللغة اإلسبانية بدءاً من الصف الرابع
 ما احتاج معرفته( األكاديمي( WINN نظام

.اإلسراعي لكل الطالب
 تدريس ممتاز لمتعلمي اللغة اإلنجليزية عبر معلمين

أكفاء على أعلى مستوى
 تدريس خاص للطلبة المعاقين و يتضمن ذلك بعض

فصول اإلدراج

:شركائنا
 قراء بوسطن، بوسطن ،YMCA ،جامعة هارفارد

 سيلتيكس، شبكة اإلنجازات، المدرسة الزراعية،
مؤسسة أسماك إنجلترا الجديدة، دراجات بوسطن

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
 ما قبل المدرسة، من 7:10 صباحاً: مجموعات
 الصف 5 مع المساعدة في-K تقوية للطلبة في
 الواجبات المدرسية، و التدريبات الرياضية و

الحركية
 ما بعد المدرسة، حتى 6:00 مساءاً: باإلشتراك
 شرق بوسطن: التدريس وفرص YMCA مع

التطوير

2013 و MCAS (3 :(2014 مستوى

مدرسة هال اإلبتدائية
K5 1-الصف

51 شارع سيدار، روكسبيري 02119
رومان ميلز-تيك، مدير المدرسة

8205-635-617

:المميزات الخاصة
مدرسة صغيرة و آمنة

فناء على أحدث طراز و جدران رائعة
 نظام التكنولوجيا في المنزل و معمل كمبيوتر على

أحدث طراز
نظام علوم الروبوتات

مشروعات تعلم الخدمة اإلجتماعية
إهتمام كبير بالتعليم و السلوكيات

كتاب سنوي
 أعضاء هيئة تدريس معتمدين و على درجة عالية

من الكفاءة
 اإللتزام الكامل بالتعليم الفعال و إتباع أفضل

الممارسات
 الجائزة الوطنية البرونزية في الصحة، و العافية و

التغذية
تقديم دروس البيانو، و الكمان لكل الطالب

 -8: تسكين مضمون في مدرسة تيميليتيK مسار
المتوسطة

:شركائنا
 عقارات ويكفيلد، بوسطن سيلتيكس، وطنيو إنجلترا

 الجديدة، مركز بوسطن لشئون الطبيعة، و
 اإلئتالف اليهودي للقراءة و الكتابة ببوسطن،

 شركاء بوسطن التعليميين، قسم الشرطة
 ببوسطن، مدرسة هارفارد للصحة العامة، إتحاد

 المدارس الصحيحة، جامعة ويلوك، مشجر
 بوسطن، قراء بوسطن، إستكشاف روكسبيري،

 مسرح التطوير الحضري بالمدينة، مركز شارع
بيرد اإلجتماعي، إتحاد الحضر

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
 ما قبل المدرسة، 7:15-8:00 صباحاً: نظام
BOKS، و هو نظام مرح لألنشطة البدنية.

 ما بعد المدرسة، حتى 6:00 مساءاً: مقدم عبر
 مركز شارع بيرد اإلجتماعي. الموسيقى، و

 الشطرنج، و الشعر و الفنون، و عمل الواجبات.
 يستمتع المدير بدروس مزمار الكالرنيت مع

.الطالب. المصاريف تكون بمقياس متدرج

2013 و MCAS (1 :(2014 مستوى

مدرسة هالي اإلبتدائية
K8 0-الصف

 570 طريق الفيلق األمريكي السريع، روسليندال
02131

ماثلين سوليفان، مديرة المدرسة
8169-635-617

:المميزات الخاصة
تركيز المدرسة على اإلجتماعية و البيئة المحيطة

الشراكة مع مركز بوسطن لشئون الطبيعة
)CBHM( دعم النموذج الشامل للصحة السلوكية

فناء مدرسي رائع، فصول خارجية و حدائق
فرص عديدة لتعزيز دور األسر

تعليم مكثف

:البرامج األكاديمية الخاصة
 اإلدراج الكامل: يدرس الطلبة المعاقين مع األسوياء

 في نفس الفصول سوياً مع تقديم المساعدات لتلبية
إحتياجاتهم التعليمية الفردية

:شركائنا
 هوم للمفكرين الصغار، جامعة بوسطن، جمعية
 بوسطن لبناء القوارب، جامعة هارفارد، جامعة

 السال، مركز بوسطن لشئون الطبيعة ماس
 اودوبون، يوماس بوسطن، جامعة ويلوك،
 اإلبحار الشجاع، دراجات بوسطن، سلسة

سبيريت

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
 الصف 5: مع دفع-K ما قبل المدرسة: نظام لـ

 المصاريف. لعبة قفز األحبال عبر منظمة بالي
 بول و لعب كرة السلة، و كرة القدم عبر رياضيو

BPS 8-6 للمستويا.
/ما بعدالمدرسة، حتى 6:00 مساءاً: أنظمة هالي

YMCA لما بعد المدرسة

2013 و MCAS (2 :(2014 مستوى

مدرسة هارفارد/كينت اإلبتدائية
K5 1-الصف

50 شارع تل بنكر، شارلستاون 02129
جاسون جاالجير، مدير المدرسة

8358-635-617

:المميزات الخاصة
 ،ELA نمو مستمر في .DESE مدرسة مستوى 1

MCAS/PARCC و الرياضيات و العلوم
 معلمين على أعلى مستوى من الكفاءة و التميز في

.كل المراحل
 و ذلك بإضافة ،BPS اإللتزام المبكر باليوم الممتد

)40 دقيقة يومياً )4:10-9:10
 مجموعات تتضمن أنشطة مثل اليوجا، و الطهي، و

الرقص، و الفنون المسرحية
 التركيز على تنمية مهاات القراءة و الكتابة مبكراً

 عبر نظام التدريس عبر سماع األصوات و
 المجموعات المتدرجة للقراءة في جميع المراحل

.التعليمية
ً مجموعات رياضيات إضافية يوميا

 الشراكة مع نظام هارفارد/كينت للقيادة و المنح
 الدراسية، يوفر 1000$ منح للجامعات لـ 6

طالب متميزين في الصف 3-5 كل عام
 فرص لعمل التجارب في جميع المراحل السنية

 متضمنة شراكة الصف 5 لدينا لصناعة القوارب
 مع مؤسسة عائلة بوسطن لصناعة القوارب حيث

!يبني كل مجموعة من 5 طالب قارب
 فرق صحية تنظم فعاليات مثل معرض صحة

األسرة و التحول للوجبات الخفيفة الصحية
 فريق البيئة للتأكد من كوننا مدرسة ذات أجواء

صحية و آمنة
قراء بوسطن مع بوسطن سيلتيكس

معمل كمبيوتر بوسطن سيلتيكس على أحدث طراز
 مدرسة تدعم النموذج الشامل للصحة السلوكية

 للمساعدة في التطوير PBOS حيث نستخدم
.اإلجتماعي الحسي لجميع الطلبة لدينا

إستشارات طبية داخل المدرسة لجميع الطلبة

 -8: تسكين مضمون إلى مدرسة إدواردزK مسار
.المتوسطة

:البرامج األكاديمية الخاصة
 أنظمة التعليم الخاص: لإلضطرابات الحسية، و

معيقات التعليم
 لمتعلمي )SEI( تدريس مؤمن باللغة اإلنجليزية

)اللغة اإلنجليزية )اللغة الصينية
)Gr 4( التميز لكل المدرسة

:شركائنا
 األخ األكبر/األخت الكبرى، اإلبحار الشجاع،

 YMCA ،مؤسسة العائلة لبناء القوارب
 شارلستاون، نظام قيادة و منح هارفارد/كينت،
 ،للوظائف الطبية، متحف العلوم MGH معهد

E-INC، قراء بوسطن، نادي أوالد و بنات 
بوسطن

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
 ما قبل المدرسة، 7:45-9:10 صباحاً: لألعمار من

 5-12 مع بعض البرامج التعليمية الخفيفة، نظام
BOKS للياقة البدنية، و األنشطة التي تساعد 

ً على التجهيز للمدرسة: 25$ أسبوعيا
 2- الصف K،5 :تدريس متخصص للقراءة

 حصص لمدة 8 أسابيع للطلبة الذين يعانون من
مشاكل في القراءة

 ما بعد المدرسة: برنامج للرياضيات للصفوف 5-3،
.أنشطة تقوية و ترفيه

 2 لما بعد المدرسة، 20$ إسبوعياً،K-1K نظام
 يتضمن ذلك أنشطة كرة القدم و األنشطة األخرى

التي يتم تنظيمها

2013 و MCAS (2 :(2014 مستوى

مركز هاينيس للتعليم المبكر
K1 0-الصف

263 طريق التل األزرق، روكسبيري 02119
دونيت ويلسون-وود، المدير

6446-635-617

:المميزات الخاصة
 عدد صغير بالفصل 20 طفل فقط مع وجود معلمين

خالل ساعات التدريس
رعاية محيطة مجانية قبل و بعد المدرسة

حفالت موسيقية و رقص في الشتاء و الربيع
 أنشطة كثيرة مليئة بالمرح، متضمنة عيد الحصاد، و

يوم الحقول و يوم الرش
السباحة في مركز كروك

 إحتفال سنوي و تسليم الجوائز لتكريم الطلبة على
إنجازاتهم

 مواد مميزة و خاصة: الرقص، و العلوم، و
الموسيقى

برنامج إفطار و غداء و وجبات خفيفة مجاني
منشآت مخصصة لألطفال الصغار

 ملعب جديد منذ سبتمبر 2014، مع وجود فصول
خارجية

:البرامج األكاديمية الخاصة
 لمتعلمي اللغة )SEI( تدريس مميز للغة اإلنجليزية

اإلنجليزية في جميع المراحل
فصول خاصة باإلدراج

:شركائنا
 مبادرة حي شارع دودلي، كنيسة تويلث باتيست

 )دائرة العهد(، المراكز المجتمعية اليهودية،
 برنامج القراء التطوعي، مجتمع بوسطن لمهام

 المدينة، دار األوبرا بالمدينة، مؤسسة بوبلستون،
 مراكز روي كروك، معهد سوزوكي في

 بوسطن، برنامج تافتس لطب األسنان، يوماس،
 برنامج العلوم و التغذية، خيام الحب األكبر

))دائرة العهد

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
 عروض الرعاية المحيطة المجانية قبل و بعد

 المدرسة: دروس موسيقى على اآلالت الوترية
 قبل المدرسة، كورال األوالد و البنات، رفقاء
 القراءة واحد إلى واحد، وقت اللعب، دروس

 الطهي، دروس الفنون، السباحة، الرقص،
 التنس، كرة السلة، نادي الكتاب، و األوليمبياد

.الخاص

-12 لإلدراجK مدرسة هيندرسون
K0-الصف 12 و نظام للتحويل
:مدرسة واحدة، مبنيين مختلفين
:0-الصف K2،المبنى األسفل

1669 طريق دورشتسر، دورشستر 02122
:المبنى األعلى، الصفوف 12-3

18 طريق كروفتالند، دورشتسر، 02124
باتريشا المرون، مديرة المدرسة

:المميزات الخاصة
عدد الطالب بالفصل: 24 طالب

تدريس مقوى و يعتمد على المعايير لكل الطلبة
برمجة مرحة بعد المدرسة
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تكنولوجيا حديثة في كل فصل دراسي
دور غير مسبوق لألهالي

أحدث الكتب الدراسية و المواد التكميلية
خدمات لدعم الطالب

نموذج التدريس المبني على البيانات
معامل علوم على أحدث طراز

:البرامج األكاديمية الخاصة
مدرسة شاملة لجميع المراحل التعليمية

مهارات الحياة
تقديم العالج داخل الفصول

نظام للتحويل
HS قيد مزدوج لطالب

Credit Recovery إمكانية عمل

:شركائنا
 مدرسة هارفارد التعليمية للخريجين، الفنون
 الخاصة، شبكة اإلنجازات، جامعو بيركلي

 للموسيقى، دوت للفنون، إتحاد األطفال ذوي
 اإلحتياجات الخاصة، أفضل الرفقاء، إتحاد

 بوستن للمناظرات، جزيرة تومسون الخارجية،
 يوماس بوسطن، متحف الفنون الجميلة، بالي

وركس

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
 برنامج ما قبل المدرسة من 7:30 صباحاً: متاح

 لكل الطلبة، تتضمن األنشطة وقت الراحة و وقت
اللعب

 برنامح ما بعد المدرسة: متاح لكل الطالب بكل
 -4 في المبنى األسفل.K اإلمكانيات في صفوف

 تتغير األنظمة حسب الموسم و تتضمن كرة
 السلة، و الكرة الطائرة، و الفنون، و الموسيقى،

 و الطبول األفريقية، و المساعدة في الواجبات
 المدرسية، نادي ليجو، تاي كيون دو، ناد آيباد،

 الرقص، دروس البيانو، نادي الحدائق، و الجمع
 المرحة التي تتضمن رحالت إلى أماكن مثل

.مؤسسة أسماك إنجلترا الجديدة و متحف العلوم

2013 و MCAS (1 :(2014 مستوى

-K8 مدرسة هينيجان
K8 2-الصف

200 شارع هيلث، سهل جامايكا 02130
ماريا كوردون، مديرة المدرسة

8264-635-617

:المميزات الخاصة
 تخصصات تتضمن السباحة، و تقديم العروض

 الفنية، و الموسيقى، و العلوم، و تعلم الكمبيوتر،
 و التربية الرياضية، و باليه روكس، و الرقص

الالتيني
 أخصائيو رياضيات و تعليم قراءة و كتابة و معلمين

 يقدمون مساعداتهم للطالب في مجموعات أو
.بشكل فردي

التدريس للتحضير إلختبارات الدولة
 فريق هيكلة اإلنجازات التعليمية ينظم الخدمات
 التعليمية، و الموارد، و خدمات اإلستشارات و

الدعوة و المشورة
 مجموعة كبيرة من الصوماليين و متعلمي

 لما ACEDONE اإلنجليزية مدعومين من نظام
بعد المدرسة

فصل دراسي لعام المدينة و دعم ما بعد المدرسة
 نادي األوالد و البنات، النساء القوية و البنات

القوية، و الكشافة

البرامج األكاديمية الخاصة
 و فصول )SEI( تدريس مؤمن باللغة اإلنجليزية

متعددة اللغات في رياض األطفال-الصف 8
 فصل تعليمي متقدم للطلبة المؤهلة في صفوف 6-4:

برامج للغة اإلنجليزية و اإلسبانية
 فصول التعليم الخاص: التنمية الحسية و اإلجتماعية

)ESD(، اللغة األسبانية: و التدريس للطلبة 
)SLD( المعاقين

في رياض األطفال -الصف ESL 7 دعم
HILT )التدريب المكصف لتعلم اللغة( لمساعدة 
 المتحدين األصليين باللغة و الذين حدث لهم خلل
 في تعليمهم الرسمي على تعلم اإلنجليزية بسرعة

كبيرة

:شركائنا
 جامعة هارفارد، جامعة بوسطن، و جامعة هيلينيك،

 لألوالد و البنات، معهد بوسطن BOKS كشافة
 للصحة النفسية، شركاء بوسطن التعليميين،

 بجامعة هارفارد لما بعد المدرسة، HASI نظام
 نادي األوالد و البنات، متحف الفنون الجميلة،

 قراء بوسطن، فرق عمل ميدان هايد للتعلم عبر
الرقص، مركز هينيجان اإلجتماعي

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
 ما قبل المدرسة: مركز هينيجان اإلجتماعي، $20

 لما قبل المدرسة من BOKS إسبوعياً: نظام
ً 8:10 صباحاً، مجانا

:-K8 ما بعد المدرسة لـ
ً ستارفيش عام المدينة، مجانا

 نظام كرة قدم إنجلترا الجديدة أميركا سكورز و نظام
ً الكتابة أيضاً، 50$ سنويا

 نظام زمالة مركز هينيجان اإلجتماعي، $65
 إسبوعياً، مع قبول الكوبونات، المصاريف تكون

بمقياس متدرج
كشافة للبنات، 12$ سنوياً

للطالب المختارة، مجاناً ALERTA برنامج
 لما بعد المدرسة لمتعلمي ACEDONE نظام

ً اإلنجليزية، مجانا

2013 و MCAS (4 :(2014 مستوى

-K8 مدرسة هيرنانديز
K8 1-الصف

61 شارع المدارس، روكسبيري 02119
أنا تافاريز

8187-635-617

:المميزات الخاصة
 تعدد اللغات: يتعلم كل الطلبة بكال من اللغة

اإلنجليزية و اإلسبانية
تعليم مبني على أساس المشاريع

منهج فنون متكامل و شراكة مع متاحف المنطقة

:البرامج األكاديمية الخاصة
 نظام ثنائي اإلتجاه، نظام ثنائي اللغة، اإلنجليزية و

اإلسبانية

:شركائنا
 أصدقاء مؤسسة رافاييل هيرنانديز، معهد الفنون

 المعاصرة، هوم للمفكرين الصغار، متحف
 الفنون الجميلة، كلية ماساتشوستس للفنون،

 جامعة ويلوك، جامعة ويليزلي، 826 بوسطن،
مدرسة هارفارد التعليمية للخريجين

:برامج ما بعد المدرسة لدينا
 ما بعد المدرسة، 2:30-6:00 مساءاً: الدروس

 الخصوصية، و الواجبات المدرسة، الفنون و
 الحرف، الفنون العسكرية، المسرح، الفنون

 البصرية، اليوجا، الرقص، الرقص و الطبول
 األفريقية، قطار سول، النساء القوية و البنات
 القوية، تعلم قيادة المدارس المتوسطة: $300

.شهريا، يمكن تلقي منح جزئية

2013 و MCAS (2 :(2014 مستوى

مدرسة هيجينسون اإلبتدائية
K0-الصف 2 باإلدراج

160 شارع هاريشوف، روكسبيري 02119
ماري مولين، مديرة المدرسة

8618-635-617

:المميزات الخاصة
مدرسة للتعليم المبكر في إطار الحي

إدراج كامل للطلبة المعاقين و الطلبة األسوياء
 قلة عدد الطالب في الفصول: نسبة المعلمين للطلبة

K-2 1 هي 2:15 و النسبة لـK0/K للصف
الصف 2 هي 2:20

K0-الصف 2 لديهم إمكانية اإلدراج لمتعلمي 
SEI اإلنجليزية

 أعضاء هيئة تدريس أكفاء و على مستوى عالي
 من اإللتزام: كل المعلمين حاصلين على درجات
الماستر و شهادات و رخص عديدة في التدريس

 مساعدين مهنيين على أعلى و حاصلين على شهادة
البكالريوس

 فريق تدريس متنوع الثقافة و يتحدثون باللغات
 المختلفة للطلبة مثل: اإلنجليزية، و اإلسبانية، و

 لغة الرأس األخضر، و الفرنسية، و البرتغالية، و
الكانتونية، واللغة الهايتية

فريق دعم متميز لتلبية إحتياجات المتعلمين المختلفة
 مواد تخصصية: التربية الرياضية، و الفنون

البصرية، و اليوجا
ممرضة موجودة بالمدرسية خمسة أيام إسبوعياً

 -8: تسكين مضمون للفصل الدراسيK مسار
 -K8 الشامل في مدرسة هيجينسون/ليويس

للصفوف 8-3

:البرامج األكاديمية الخاصة
 شمول كامل لكل من طلبة التعليم العام، و التعليم

الخاص، و متعلمي اللغة اإلنجليزية

:شركائنا
 مستشفى الصحة السوكية الشاملة مع مدارس

 بوسطن العامة و األطفال، هاير جراوند، خدمات
 أطفال روكسبيري، أصدقاء األطفال، نظام تافتس

لألسنان، عين إنجلترا الجديدة

2013 و MCAS (1 :(2014 مستوى

-K8 مدرسة هيجينسون/ليويس
K8 1-الصف

131 طريق والنوت، روكسبيري، 02119
دارلين راتليف، مديرة المدرسة

8137-635-617

:المميزات الخاصة
 مدرسة مبينية على أساس مجتمعي، و خدمات

 مدرسية متكاملة مع التركيز الكامل على المواد
التعليمية

 مبنى حديث مع وجود صالة لأللعاب الرياضية، و
ساحة للرقص، وكافيتريا و قاعة إحتفاالت كبيرة

ملعب حديث و رائع و فصول خارجية
تعليم الموسيقى، و الفنون و الرقص

نظام التربية الرياضية متضمناً التجديف
 شركاء مجتمعيين و ثقافيين و من الجامعات،
متضمنة شراكتنا الجديدة مع مجتمع التجديف

 -8: تسكين مضمون للطلبة من مدرسةK مسار
.هيجينسون اإلبتدائية

:البرامج األكاديمية الخاصة
التعليم الخاص: نظام لمرضى التوحد

:شركائنا
 مدرسة إنجلترا الجديدة لقياس البصر، مركز شارع

 بيرد اإلجتماعي، عام المدينة،باليه بوسطن، بناة
 األهرامات، خدمات األطفال في روكسبيري،

 براعم المدينة، اإلبتسامة الصحية، مركز بوسطن
 اإلجتماعي للموسيقى، المدرسة الشمالية الشرقية

للحقوق، مشروعات الشباب الصغير

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
 ما قبل المدرسة: الشراكة مع مركز شارع بيرد

 اإلجتماعي لألعمار من 5-12، المصاريف
ً تكون بمقياس متدرج تبدأ من 50$ إسبوعيا

 ما بعد المدرسة: الشراكة مع مركز شارع بيرد
 اإلجتماعي لطلبة المدرسة في المرحلة اإلبتدائية،

 المصاريف تكون بمقياس متدرج، مع قبول
الضمانات

 نظام ما بعد المدرسة لصفوف 3-8 مقدم من عام
ً المدينة و مشروعات الشباب الصغير، مجانا

2013 و MCAS (4 :(2014 00مستوى

مدرسة هولمز اإلبتدائية
K5 1-الصف

40 شارع المدراس، دورشستر 02124
يشي جاسكين المور، مدير المدرسة

8681-635-617

:المميزات الخاصة
 مدرسة تتبع نموذج اإلدراج للقرن الحادي والعشرين

و ذلك بإدراج الطلبة المعاقين في فصول اإلدراج
 عدد قليل من الطلبة في الفصل يصل لـ 15 طالب
 2-الصف 5 فيK 1 و 20 طالب فيK-0K في

فصول اإلدراج
 وجود معلمين و مساعدين مهنيين و أخصائيين

تعليميين في كل فصل مدرسي
 نظام مميز لتدريس الموسيقى، مع الفرق و اإلنشاد،

”1 “إنقاذ الموسيقىVH و منح من
نظام الدائرة المفتوحة للكفاءة اإلجتماعية

نظام قوي لتحقيق األهداف قبل و بعد المدرسة
شبكة اإلنجازات

K2-2 مدرسة القراءة و الكتابة التعاونية
فرص تعليمة متخصصة

 -8: تسكين مضمون لمدرسة فريدريكK مسار
المتوسطة

:البرامج األكاديمية الخاصة
0-الصف K5 ،مدرسة شاملة بالكامل

نظام التميز لكل الصف الرابع

:شركائنا
 ،شبكة اإلنجازات، سيتي كونكتس/جامعة بوسطن

BOKS عبر ريبوك، بلي ووركس، شبكة 
 المدارس الشاملة، جامعة هارفارد، جامعة

 ليزلي، كلية بيركلي الموسيقية، دراجات بوسطن،
 محل روزي، براعم المدينة و المؤسسات

 األمريكية الداخلية األخرى، التميز الصيفي،
دكتور واين ،CCE مركزالتعليم التعاوني

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
 ما قبل المدرسة: 7:00-9:00 صباحاً )تتغير

)المصاريف
 ما بعد المدرسة: حقق أهدافك! عبر جراسب،

 3:20-6:00 مساًء )تتغير المصاريف(،
التدريس و التقوية

2013 و MCAS (4 :(2014 مستوى

-K8 مدرسة هارلي
K8 1-الصف

70 شارع ورشستر، بوسطن 02118
مارجوري سوتو، مدير المدرسة

8489-635-617

:المميزات الخاصة
 مدرسة ثنائية اللغة اإلنجليزية-اإلسبانية. يتم إستخدام

 كال من اللغة اإلسبانية و اللغة اإلنجليزية لتدريس
 المناهج التعليمية لكل الطالب. نحن نلتزم بتخريج
 الطالب على أعلى الصفوف األكاديمية باإلسبانية

.و اإلنجليزية
 يجب على الطلبة المتقدمين لصفوف 3-8 المشاركة

 في المقابلة العامة و التي تتضمن إختبار إتقان
 للغة في اإلسبانية و اإلنجليزية لتحديد مدى

.إمكانية نجاحهم في النظام ثنائي اللغة
 التركيز القوي على الفنون، متضمنة الشراكة مع

 األصوات الحضرية، و الحضرية، و معهد
 الموسيقي بإنجلترا الجديدة، و متحف الفنون

الجميلة
ملعب لكرة القدم

مكتبة مدرسية آلية بالكامل
 يوم رياضيسنوي، و حفالت لألفالم، و حفالت

أكاديمية
نظام لما بعد المدرسة

:البرامج األكاديمية الخاصة
نظام ثنائي اللغة لجميع الطلبة

:شركائنا
 متحف الفنون الجميلة، أهالي الحي للعبة الهرلي،

النساء القوية/البنات القوية

:برامج ما بعد المدرسة لدينا
نظام بوديجا دي ارت لما بعد المدرسة، 2:30- 

6:00 مساءاً

2013 و MCAS (1 :(2014 مستوى

مدرسة إرفنيج المتوسطة
الصفوف 8-6

105 طريق كومينز السريع، روسليندال 02131
كارمن دافيس،مديرة المدرسة

8072-635-617

المميزات الخاصة
وقت تعليمي ممتد لجميع الطلبة

القيم األساسية: اإلحترام، و المسئولية و النزاهة
ممدرسة تدعم النموذج الشامل للصحة السلوكية

 فصل تعليمي مميز لدعم الطالب إجتماعيا وحسياً
من أجل تنمية المهارات

تقسيم الطالب وفقاً للمرحلة الدراسية
 إلتزام المعلمين بتقديم العروض و النماذج لتعزيز

النمو العقلي للطالب
 إرتفاع التوقعات لجميع الطالب: الطالب الموجودين

 يتم إدراجهم مع كامل الدعم األكاديمي في
الرياضيات و القراءة و الكتابة

 اإلدراج المتفرد يهدف لتوفير فرص لطلبة التعليم
الخاص

 تعاون مميز من المعلمين في المراحل التعليمية و
في تدريس المحتوى

نظام متميز للفنون البصرية
 عمل حصص للدوجو لإلحتفال و للتأكيد على إلتزام

الطلبة بقيم إرفينج األساسية
دعم للقراءة

مقابالت إسبوعية بين المعلمين و اآلباء
تفعيل دور األسرة بشكل إبداعي

 -8: التقدم المضمون إلى الصف 6 للطالبK مسار
 الملتحقين بمدارس باتس، شانينج، كونلي، جريو،

موزارت،فيلبريك، و المدارس الصيفية

:البرامج األكاديمية الخاصة
دروس عملية متقدمة للطلبة المؤهلين في الصف 6
CSL-نظام تغيير حياة الطلبة لطلبة التعليم الخاص 

المؤهلين
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BPS K–8: ملفات المدرسة
:شركائنا

 عام المدينة، تيناسيتي، نادي أوالد و بنات بوسطن،
هوم للمفكرين الصغار، بالي بول

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
أنظمة عام المدينة و نادي بوسطن لألوالد و البنات

2013 و MCAS (2 :(2014 مستوى

-K8 مدرسة جاكسون/مان
K8 0-الصف

40 شارع ارمينتون، الستون 02134
أندي تويت،  مدير المدرسة

8532-635-617

:المميزات الخاصة
 مؤسسة راعية مع بيئة مدرسية صحية و حيوية و

مناهج دراسية قوية
 التركيز التعليمي على القراءة و الكتابة، و

الرياضيات، و تقليل فجوة اإلنجاز
نظام نسب جامعة بوسطن

 التدريس الخصوصي و في مجموعات صغيرة
 من متدربي جامعة بوسطن و في نظام ما بعد

 المدرسة لدينا مع مركز جاكسون/مان اإلجتماعي
للطلبة الذين يحتاجوا المزيد من المساعدة

 ورش عمل لآلباء فيالمدرسة و أساليب لحل مشاكل
 تنمية األطفال مقدمة من أعضاء هيئة التدريس و

مؤسسة سيتي كونكتس
نظام كلية لكل طالب

 نظام سيتي كونكتس و خدمات شارك في رعايتها
مدارس بوسطن العامة و جامعة بوسطن

 مقابالت بين األهالي و المعلمين و تواصل مستمر
بالهاتف بين المدرسة و المنزل

 يوم دراسي ممتد، يتضمن اليوم الدراسي و بعدها
.الشراكة مع نادي نهاية الغرب لألوالد و البنات

 نظام التعليم المبتديء مع المؤسسات المحلية
متضمنة مؤسسة من الفراش إلى الطباشير

:البرامج األكاديمية الخاصة
مدرسة ذات وقت تعليمي مطول

 دروس تعليمية متقدمة للطلبة المؤهلين في الصفوف
6-4

مدرسة بها إدراج للتعليم الخاص
0-الصف K8 نظام لمرضى التوحد لـ

 تدريس مؤمن باللغة اإلنجليزية للعديد من اللغات لـ
K8 2-الصف

:شركائنا
 كلية بركلي للموسيقى، جامعة هارفارد، األخ

 األكبر، األخت الكبرى، جامعة بوسطن، و
 بوسطن كونكتس، مدرسة جامعة بوسطن
 التعليمية، نظام كلية لكل طالب، مستشفي

 الفرنسيسكان لألطفال، مؤسسة من الفراش إلى
 الطباشير، مركزجاكسون/مان اإلجتماعي،

 للياقة البدنية، BOKS ،ستيبنجستون، تيناسيتي
 نادي نهاية الجنوب لألوالد و البنات، التعليم

المبتديء، كرة قدم سكورز

:برامج ما بعد المدرسة لدينا
 ما بعد المدرسة: الشراكة و الدعم من مركز

 جاكسون/مان اإلجتماعي، تيناسيتي، بيت نهاية
 أكاديمية نجاح الكلية ،ISEE الجنوب، تحضير

.))نظام ستيبنجستون

2013 و MCAS (2 :(2014 مستوى

مدرسة ج. ف. كينيدي اإلبتدائية
K5 1-الصف

7 شارع بولستر، سهل جامايكا 02130
كريستين كوبيالند، مديرة المدرسة

8127-635-617

:المميزات األساسية
 بيئة مدرسية صحية و آمنة و مركزة لألطفال، مع
 وجود طاقم تدريس رائع يشاركون في كل جانب

في تعليم الطالب
 سبورات ذكية في كل الفصول للسماح للمعلمين

 بتسجيل شروحاتهم و نشر المادة العلمية ليراجعها
.الطلبة في أي وقت بعد ذلك

 نظام الدائرة المفتوحة، نظام تعليمي إجتماعي عالي
-K5 الجودة ألطفال الصفوف

 معلمين بدوام كامل في العلوم، و الهندسة، و
الكمبيوتر، و التربية الرياضية

 تجمع إفطار إسبوعي لآلباء و جلسات تعريية
بالمشاكل التعليمية

 أنظمة القراءة شيء أساسي، و التركيز على زيادة
كمية القراءة و كفاءة القراءة لكل الطالب لدينا

معلمين للطلبة من جامعة ويلوك و من المتدربين

صالة العاب رياضية كبيرة و قاعة إحتفاالت ضخمة

 -8: تسكين مضمون للصف 6 في مدرسةK مسار
.-8 العلياK كيرلي

:البرامج األكاديمية الخاصة
 لمتعلمي )SEI( تدريس مؤمن باللغة اإلنجليزية

اإلنجليزية

:شركائنا
سيتي كونكتس جامعة بوسطن، شرطة بوسطن/

 13، المركز الطبي لمارثا إليوت،E المنطقة
 عام المدينة، الكشافة من األوالد و البنات، مركز

 شارع بيرد اإلجتماعي، جامعة ليزلي، قراء
 بوسطن، جامعة ويلوك، بالي وركس وقت

الراحة و اللعب

:برامج ما بعد المدرسة لدينا
 ما بعد المدرسة: الصفوف 1-2، مساعدات

 الواجبات الدراسية، الترفيه، و نظام قرة قدم و
 كتابة أميركا سكورز للصفوف 3-5: الرقص

 للصف 5: نظام عام المدينة للصفوف 3-5: نظام
 المتعلمين األمريكيين للصفوف 1-2. أنشطة
 موسمية أخرى في العلوم، و الروبوتات، و

الخياطة

2013 و MCAS (1 :(2014 مستوى

مدرسة ب. ج. كينيدي اإلبتدائية
K5 1-الصف

343 شارع ساراتوجا، شرق بوسطن 02128
كريستين جونزاليز، مدير المدرسة

8466-635-617

:المميزات الخاصة
 مهمتنا: نحن نسعى إلمداد الطالب لدينا بالمهارات

 و القيم و المعرفة و الخبرات التي يحتاجونها
ليصبحوا قادة الغد

 تركيزنا التعليمي: نحن سوف نعمل لخلق نقاط بدء
 مناسبة و سهل الوصول إليها في منهجنا الدراسي

CCSS حتى يتمكن كل الطالب المختلفين في 
 مستوى إتقان اللغة و اإلمكانيات من إكمال المهام

ً .المطلوبة علميا
 مؤسسة على أعلى مستوى من الكفاءة و المهنية

تهدف إلى تعليم الطفل ككل
 برنامج تدريس إبداعي للموسيقى ملتزم بمعايير

ELA متضمنة إختبار كامل آلالت الكيبورد.
 نظام التكنولوجيا في المنزل: تدريس الكمبيوتر

 لألهالي و الطلبة سوياً مما يؤدي إلى شراء
-K5 كمبيوتر منخفض السعر في الصفوف

 K،2 1 وK التركيز على محو األمية مبكراً في
باإلشتراك مع فرق المعلمين و اآلباء األكاديمية

 نظام كرة قدم وكتابة أميركا سكورز بوسطن
للصفوف 5-3

 مجتمع مدرسي عائلي نشط مع التواجد في مهرجان
 الخريف، حفالت الثقافة العائلية، و يوم الرياضة،
 و الرحالت الميدانية، حفالت موسيقية موسمية و

جمع التبرعات
 تخصصات يومية تتضمن الموسيقى، و التربية

الرياضية، و العلوم، و القراءة و الكتابة و الفنون
 شراكة عائلية مدرسية أكاديمية تتضمن فرق
 المعلمين و اآلباء األكاديمية، جامعة اآلباء،

و نظام التكنولوجيا في المنزل ،ESL دروس

 -8: تسكين مضمون للصف 6 في مدرسةK مسار
.إدواردز المتوسطة و أكاديمية أومانا

:البرامج األكاديمية الخاصة
 لمتعلمي ESL ثالث معلمين بدوام كامل لـ

اإلنجليزية
 1 للتعلم المبكرK0/K التعليم الخاص: فصل واحد لـ

2-الصف K4 و فصول إدراجية

:شركائنا
 كرة قدم أميركا سكورز، جامعة بوسطن، الجامعة

 الشمالية الشرقية، المركز اإلجتماعي للتصميم،
 مؤسسة تل النسر المدنية، مؤسسة شرق بوسطن

 التعاونية، هيفي لإلعالنات، كيوانيس، أنظمة
 ليكسيا التعليمية، فنون المدينة، هوم للمفكرين

 شرق بوسطن، النساء القوية YMCA ،الصغار
و البنات القوية، نظام التكنولوجيا في المنزل

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
 ما قبل المدرسة، 7:30-9:00 صباحاً: وقت
 لألنشطة و فرصة للعمل على إنهاء الواجبات

ً .الدراسية: 5$ يوميا
 نظام كرة قدم و كتابة أميركا سكورز بوسطن

للصفوف 3-5 في الخريف و الربيع

2013 و MCAS (1 :(2014 مستوى

مدرسة كيني اإلبتدائية
K5 1-الصف

19 طريق اوكتون، دورشستر 02122
إميلي بريان، مديرة المدرسة

8789-635-617

:المميزات الخاصة
 مجموعات للتعليم المبكر و نظام لرياض األطفال

)K1،K2( معتمد من NAEYC
 دروس نظرية في الموسيقى و اآلالت الموسيقية

للصفوف 5-1
 التركيز على الفنون تتضمن دروس الفنون
البصرية، واإلنشاد، و الموسيقى و المسرح

 فصل مخصص لتدريس العلوم و وجود حيوانات
حية، و فرص عملية للتعلم و لتجربة التكنولوجيا

 فرص لآلداء عبر اإلنشاد و الفرق الموسيقية )الفرقة
)!BPS الموسيقية الوحيدة في مدرسة إبتدائية في

ملعب لكرة القدم و شراكات على أسس رياضية
حديقة خارجية و مساحات للتجمعات

 دروس للتربية الرياضية و الياقة البدنية باإلشتراك
مع ريبوك و نيو باالنس

 1 الموسيقية، العزف علىVH الفائز بمنحة
 اإللكتريك جيتار، و الطبول، و األبواق، و

 الكالرينت، و المزامير، و الترومبون و الكيبورد
متاح لكل الطلبة

رحلة تخييم سنوية لطلبة المستوي الخامس
 رحالت ميدانية سنوية لمتحف العلوم، و متحف

األطفال، و بيت الفهم و أماكن أخرى
 إستشارات مدرسية مقدمة من مؤسسة هوم للمفكرين

الصغار
دعم مجاني من محل روزي للسيدات و للقائمين
 اإلستخدام اليومي من الطلبة للتكنولوجيا بشكل
 تعليمي عبر جهاز كروم بوك و أجهزة البتوب

ماك بوك

 -8: تسكين مضمون للصف 6 في مدرسةK مسار
طريق ميلدريد

:البرامج الخاصة
 التعليم الخاص: إعاقات التعليم، و أنظمة التعلم

ESL المبكر لألطفال، برامج

:شركائنا
 جامعة بيركلي ،)ANet( شبكة اإلنجازات

 دراجات ،BELL، BOKS للموسيقى، مؤسسة
 بوسطن، سيتي كونكتس، متحف األطفال، ديبات
 ميت، دكتور واين، أطفال مزرعة المدينة، هوم

 للمفكرين الصغار، بيت الفهم، محل روزي،
ستوب & شوب، يوماس بوسطن

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
 ما قبل المدرسة، 7:30-9:15 صباحاً، مقديمة من

ً فريق تدريس مدرسة كيني:65$ شهريا
 لما قبل المدرسة للصفوف BOKS نظام رياضة

5-2
 -1 120$ شهرياً و للصفوفK ،ما بعد المدرسة

 1-5 أنظمة تحفيز و تعليمي مجاناً يومياً عبر
 تبدأ من منتصف أكتوبر حتى ،BELL مؤسسة

.شهر مارس

2013 و MCAS (3 :(2014 مستوى

-K8 مدرسة كيلمر
K8 1-الصف

-3( و140 طريق روسيتK( 35 شارع باكر
4-8)، غرب روكسبيري 02132(

جينيفير كرامر، مديرة المدرسة
8060-635-617

:المميزات الخاصة
فريق عمل ذو خبرة في الرعاية

التركيز على المواد التعليمية
-8 تسكن في مكانينK مدرسة

MCAS نسبة عالية للنجاح في
تفعيل دور األسرة

 في BPS مصنفة ضمن أفضل 5 مدارس في
2010 MCAS عبر موقع boston.com

 تم إختيارها كأفضل مدرسة إبتدائية في بوسطن عبر
مجلة بوسطن

:البرامج األكاديمية الخاصة
 -8 عاليK التعليم الخاص:فصول لإلدراج و نظام

.الخصوصية لألطفال من مرضى التوحد

:شركائنا
 هوم إنجلترا ،MSPP ،مدرسة ديدهام للموسيقى

 بوسطن ،YMCA ،الجديدة للمفكرين الصغار

TD سيلتيكس، بنك

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
 الرعاية قبل و بعد المدرسة للطالب متاحة يومياً:

 كل الطالب لهم الحق في ركوب األتوبيس
 المدرسي من و إلى المبنى األسفل الخاص بهذا

.النظام
 دروس قبل و بعد المدرسة في اآلالت الموسيقية
 مقدمة من مدرسة ديدهام للموسيقى مقابل بعض

.المصاريف

2013 و MCAS (1 :(2014 مستوى

-K8 مدرسة م. ل. كينج لألطفال
K8 1-الصف

77 طريق لورانس، دورشستر 02121
كيتا بوتينجر، مدير المدرسة

8212-635-617

:المميزات الخاصة
 التركيز على بناء الشخصية، تدريس المسئولية و
 اإليجابية للطالب، و خدمات المدرسة و المجتمع

من أجل الصالح العام
 تقوية في الرياضيات و القراءة إسبوعياُ للصفوف

8-1
 مبنى تم تجديده مؤخراً: تحتوي المدرسة على ملعب

رياضي جديد بملحقاته، و فصل خارجي
 الشراكة بين البيت و المدرسة و المجتمع بقيمة

حقيقية
 الفنون، و الموسيقى، و اإلنشاد،  و الفنون

المسرحية، و التربية الرياضية
مجلس طالب و إتحاد للمناظرات

النساء القوية، و البنات القوية و الكشافة النسائية
 نادي الروبوتات و الجمعية الوطنية للمهندسين

السمر
 الشراكة مع جزيرة طومسون تركز على توسيع

 و تسهيل وصول الطالب إلى التعليم المرتبط
بالواقع الحقيقي

 تقدم إستشارات طبية للطلبة في حالة الحاجة للخدمة
و يتم تقديمها عبر هوم للمفكرين الصغار

:البرامج األكاديمية الخاصة
نظام التفوق للجميع للطلبة في الصف 4

دروس تعليمية متقدمة للطلبة المؤهلين في الصف 6

:شركائنا
 جزيرة طومسون، منظمة الجيل،محو األمية الرقمية

 هوم ،LINK ،و الروبوتات بجامعة هارفارد
 للمفكرين الصغار، توجيه مجموعة اإلسكان،
 ،بالي وركس، مشروع رايت، قراء بوسطن

YMCA، مؤسسة رياضيو بوسطن

:برامج ما بعد المدرسة لدينا
 نظام ما بعد المدرسة، 2:30-6:00 مساءاً يتم

YMCA تقديمه بالمدرسة عبر

2013 و MCAS (4 :(2014 مستوى

مدرسة أكاديمية لي النموذجية
K2 0-الصف

25 طريق دونبار، دورشستر، 02124
أميليا جورمان، مديرة المدرسة

8618-635-617

:المميزات الخاصة
 مدرسة شاملة مستقلة، تم إنشائها باإلشتراك مع

.أعضاء األسر، و المعلمين و الجمعية
 نحن نحتفل بمتعة التعليم عبر تعزيز اإلبداع و حب
 اإلستطالع مع تنمية العبقرية الشخصية الموجودة

.في كل طفل
 تاي كيون دو، الرقص الحضري، الفنون البصرية

 )دوت آرت(، تعليم اليوجا، العلوم و التربية
الرياضية

مجتمع شامل للمتعلمين
 بنسب تواجد NAEYC فصول معتمدة من مؤسسة

منخفضة للطلبة أمام المعلمين
مدرسة ليزلي التعاونية للقراءة و الكتابة

 التكرار في بعض المراحل: يدرس للطلبة نفس
المعلمين لمدة سنتين

 أعضاء هيئة تدريس غاية في المهنية و يستخدمون
 التطوير المهني لمساعدة الطالب على التعلم

بشكل أفضل
 منهج دراسي للمهارات اإلجتماعي: معلمينا
 المعتمدين من الداشرة المفتوحة، و الخطوة

 الثانية، و بالي ماكرز، يساعدون على تعزيز
تنمية المهارات اإلجتماعية و الحسية عند الطالب

 الشراكة مع جامعة بوسطن )متدربين للتعليم( و مع
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)يوماس بوسطن )قفزة البداية و متدربين للتعليم
نظام الزيارات المنزلية

 حتى الصف K -8: حالياً لصفوف ما قبلK مسار
 3، التسكين المضمون إلى المنجزين الصغر في

الصف 4 حتى الصف 8

:البرامج األكاديمية الخاصة
 فصول إدراجية شاملة في كل المراحل )طلبة

 التعليم العام، و الخاص، و متعلمي اإلنجليزية يتم
)إدراجهم بنفس الفصل الدراسي

:شركائنا
 سنتر للتعليم التعاوني، دوت آرت، جامعة بوسطن،

 منهج ،YMCA يوماس بوسطن، دورشستر
 الخطوة الثانية للمهارات اإلجتماعية، الرقص

 الحضري، تاي كيون دو، القفزة األولى يوماس
 BOKS ،بوسطن، نظام تخيل لما بعد المدرسة

 بناء نجاح أطفالنا(، هوم للمفكرين الصغار،(
مجموعة أوزيريس

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
 ما قبل المدرسة، من 7:30 صباحاً متضمنة نظام

BOKS ريبوك للياقة البدنية
 ما بعد المدرسة، من 3:25-6:00 مساءاً: نظام

 تخيل مع المساعدة في الواجبات المدرسية، و
 األنشطة األكاديمية و الترفيهية، و وقت المرح

و اللعب

-K8 مدرسة لي
K8 0-الصف

1500 طريق تالبوت، دورشستر 02124
كيمبرلي كرولي، مدير المدرسة

8687-635-617

 :المميزات الخاصة
“School on the move” الفائز بجائزة

 برامج للطلبة فيما بعد المدرسة و ذلك للصفوف
K8-0

 نظام النظراء المتصلين و أنظمة أخرى لتعزيز
اإلدراج عند جميع الطلبة

 الحائزة على توصية والية ماساتشوستس في التطور
األكاديمي

 الفنون، و الموسيقى، و الكمبيوتر، و التربية
الرياضية

 متدربين من يوماس، جاعة هارفارد، كلية سيمونز،
.جامعة ويلوك

:البرامج األكاديمية الخاصة
 فصول تعليمية متقدمة للطلبة المؤهلى في الصفوف

4،5 و 6
 نظام متخصص للطلبة من مرضى التوحد 0 23

فصل

:شركائنا
 مستشفى األطفال، مكتب المحامي العام، مركز

 ميدان كودمان الطبي، مركز أنتوني بيركينز
اإلجتماعي، جامعة ويلوك، يوماس بوسطن

:برامج ما بعد المدرسة لدينا
رعاية ما بعد المدرسة حتى 5:15 مساءاً

2013 و MCAS (3 :(2014 مستوى

-K8 مدرسة ليندون
K8 1-الصف

20 شارع مت فيرنون، غرب روكسبيري 02132
كاثلين توني و أندري وارد

فريق اإلدارة
6824-635-617

-K6824-635-617 ،3 الصفوف
الصفوف 8-4، 6336-635-617

:المميزات الخاصة
 مدرسة نموذجية، مع حرية إتخاذ قرارات مبلغة مما

يحضر الطالب ليكيونوا متعلمين دائمين
أخصائيين في العلوم، و الرياضيات، و الكمبيوتر

 منهج تعليمي شامل للفنون، متضمناً الفنون
 البصرية، و الموسيقى العامة، و اإلنشاد، و

اآلالت الموسيقية و الرقص
 مكتبة لإلستعارة مدعومة من المتطوعين من

األهالي
 تم تدريب جميع المعلمين في أنظمة فصول تفاعلية

 و الخطوة الثانية، مع وجود مناهج تؤسس
لدراسة قوية و متميزة

 ،PTA فرص أكبر لتفعيل دور األسرة، متضمنة
أصدقاء ليندون، و المجلس المدرس

إخصائي قراءة و كتابة، و معلمين للتعليم الخاص

 الشراكة مع مستشفى األطفال التي تقدم الرعاية و
النصائح للطالب

 معمل للكمبيوتر و البتوب السلكي للمساعدة في
التعلم

:البرامج األكاديمية الخاصة
 للصفوف ،SAR التعليم الخاص، أربعة فصول

4/3/2، 6/5/4، 8/7/6 و 8/7

:شركائنا
 اليرتا، باليه بوسطن، بوسطن سيلتيكس/ ريد

 سوكس، أوركسترا سيمفونية بوسطن، جامعة
 برانديز، مشروح حي مستشفى األطفال، أصدقاء
 ليندون، مؤسسة األجيال، هوم للمفكين الصغار،
 جامعة ماساتشوستس للفنون و التصميم، و كلية

 الصيدلة في ماساتشوستس، الجامعة الشمالية
 الشرقية، كلية ريجيس، خدمات الخليج الجنوبي

 المجتمعية، و غرب روكسبيري / روسليندال
YMCA.

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
 ما قبل و ما بعد المدرسة: مقدم من غرب

.YMCA روكسبيري / روسليندال

2013 و MCAS (1 :(2014 مستوى

-K8 مدرسة ليون
2-الصف K8 مدرسة

50 و 95 شارع بيشكروفت، برايتون 02135
ديبوراه روني، مديرة المدرسة

7945-635-617

:المميزات الخاصة
نموذج إدراجي شامل

 هيئة تدريس على أعلى مستوى من الكفاءة: كل
 معلمين حاصلين على درجة الماستر، و معتمدين

في كال من التعليم العادي و الخاص
 أخصائيين في الموسيقي و الفنون، و التكنولوجيا و

التربية الرياضية
مجلس مدرسي و مجلس آباء له دور فعال

 -12: تسكين مضمون إلى مدرسة ليونK مسار
.العليا

:البرامج األكاديمية الخاصة
 مدرسة إدراجية شاملة: كل الفصول بها طالب

التعليم العادي مع طالب التعليم الخاص

:شركائنا
 جامعة بوسطن، قراء بوسطن، بيت و مدرسة
 ووكر، النساء القوية و البنات القوية، مجتمع
 التجديف، جامعة هارفارد، معلمين طلبة من

BC، و BU و سيمونز

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
 ما قبل المدرسة، 7:30-9:15 صباحاً: متاح للطلبة

من رياض األطفال-الصف 6
 ما بعد المدرسة، 3:30-4:30 مساءاً للطلبة
 المؤهلين: الموسيقى، و الفرق، و اإلنشاد، و

فرص التقوية و األنشطة الترفيهية

2013 و MCAS (1 :(2014 مستوى

مدرسة مانينج اإلبتدائية
K5 1-الصف

130 طريق لودير، سهل جامايكا 02130
إيثان دابليمونت بيرنس، مدير المدرسة

8102-635-617

المميزات الخاصة
التركيز على مهارات التفكير العليا
نظام إدراج لمساعدة جميع الطالب

 ثقافة مدرسية إيجابية مدعومة بالفصول الدراسية
التفاعلية

 معلم تكونولوجيا علوم بدوام كامل و أمين مكتبة،
 و معلمين للفنون، و التربية الرياضية عبر بالي

ووركس
طبيب نفسي في المدرسة

عالج النطق و العالج باإلشغال
 الموسيقى عبر مركز الموسيقى اإلجتماعي في

بوسطن
أجهزة كمبيوتر في كل فصل

 دور فعال لألهالي كمتطوعين، و متبرعين، و
 أعضاء في المجلس المدرسي و مجلس اآلباء

بالمدرسة
مقابالت فردية مع األهالي

 -8: تسكين مضمون إلى الصف 6 فيK مسار
.-BTU K8 مدرسة إتحاد معلمي بوسطن

:البرامج األكاديمية الخاصة
 التعليم الخاص: نظام التعليم المبكر في فصول
K-0K1: K2-الصف 5 هي فصول إدراجية 

.بدعم إضافي

:شركائنا
 مشجر أرنولد، مركز الموسيقى اإلجتماعي في

 بوسطن، اإلبحار الشجاع، مستشفى بريجهام
 ويمن فولكنير، بالي ووركس، مؤسسة القراءة

 شيء أساسي، شوا بوسطن، اإلحتفاالت الذاتية،
وديكو، جامعة ويلوك

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
 ما قبل المدرسة، 8:00-9:25 صباحاً: من أجل

 راحة األهالي، نحن نقديم نظام رائع للفنون و
 الحرف، و الشطرنج و نادي ليجو واألنشطة

.الخارجية أيضاً مقابل بعض المصاريف
 ما بعد المدرسة، 3:25-5:45: نظامنا التفاعلي

 الرائع المدفوع األجر يقدم مجموعة من األنشطة
 للطلبة مثل الرقص، و التربية و البدنية، و

 الموسيقى، و اإلبحار، و اإلحتفاالت الذاتية، و
 المبارزة، و اللغة الفرنسية. نحن نقدم أيضاً الدعم

 األكاديمي. تتضمن األنظمة ذات المصاريف
 اإلضافية: اللغة اإلسبانية، و الكاراتيه، و
.الهيبهوب، و األعمال الخشبية و الباليه

2013 و MCAS (1 :(2014 مستوى

مدرسة ماسون اإلبتدائية
K5 0-الصف

150 طريق نورفولك، روكسبيري 02119
لوريتا ليويس-ميدلي، مديرة المدرسة

8405-635-617

:المميزات الخاصة
 اإلندماج الكامل بين الطلبة ذوي اإلعاقات والطلبة

العاديين
 هيئة تدريس على مستوى عالي من الكفاءة

 )معتمدين في كل من التعليم الخاص و العام( و
معلمين توجيهيين

 منسق لشئون األهالي بدواك كامل لتنسيق الفعاليات
.العائلية و جمع التبرعات

 رياض األطفال معتمدة من المؤسسة الوطنية لتعليم
NAEYC األطفال الصغار

 الشراكة مع سيتي كونكتس لتلبية اإلحتياجات
اإلجتماعية و الوجدانية و األكاديمية للطلبة

 دروس في الفنون، و الموسيقى، و الرقص، و
 التربية الرياضية، و التكنولوجيا، و السباحة

.))للصفوف 5-1
 تدريس ممتد للعلوم عبر مركز بوسطن لشئون

.الطبيعة، مشروع الغذاء، و شاطيء فيري
 إستقدام متدربين و معلمين من جامعة بوسطن،و

الجامعة الشمالية الشرقية و جامعة ويلوك
 توفر مؤسسة قراء بوسطن كتب مجانية و فعاليات

للقراءة لكل الطالب
 التكرار في بعض المراحل: يدرس للطلبة نفس

المعلمين لمدة سنتين
 تقوية القراءة، تدخالت مبنية على أبحاث للطلبة

.الذين يواجهون مشاكل في القراءة

 -12: تسكين مضمون إلى الصف 6 فيK مسار
 و هي مدرسة ،STEM أكاديمية ديربورن

 للعلوم/التكنولوجيا/الهندسة/الرياضيات للصفوف
12-6.

:البرامج األكاديمية الخاصة
 التعليم الخاص: فصلين دراسيين لإلدراج لكل
 1 )األعمار 3 و K0/K4 مرحلة تعليمية من

. سنوات(- المستوي

:شركائنا
 باليه بوسطن، مركز بوسطن لشئون الطبيعة، جامعة

 بوسطن،مركز التعليم التعاوني، سيتي كونكتس،
 مركز الموسيقى اإلجتماعي، مؤسسة نيوماركت،

 الجامعة الشمالية الشرقية، جامعة ويلوك، و
YMCA بوسطن الكبرى

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
 الصف-K ما قبل المدرسة، 7:30-8:10 صباحاً: لـ

ً 5، 45$ شهريا
 ما بعد المدرسة، 2:30-6:00 مساءاً: مقدم من
YMCA لـ K2-الصف 5، المصاريف تكون 

 بمقياس متدرج، مشروع الشباب الصغير-دروس
 تقوية إضافية في الرياضيات يومي الثالثاء و

الخميس إسبوعياً من 3-5:30 مساءاً

2013 و MCAS (1 :(2014 مستوى

مدرسة مازر اإلبتدائية
K5 1-الصف

1 شارع باريش، دورشستر 02122
8757-635-617

:المميزات الخاصة
 أقدم مدرسة إبتدائية عامة في أمريكا تم إنشائها عام

1639
 مدرسة ذات وقت دراسي ممتد )9:25

)صباحاً-4:10 مساءاً
فصلين دراسيين خارجيين و 3 مساحات للعب

نظام لما قبل و بعد المدرسة يدار من خالل المدرسة
لما قبل المدرسة للياقة البدنية BOKS نظام

غرفة للتكنولوجيا
حجرات كاتي

 كرة قدم سكورز، :OST أنظمة خارج المدرسة
 شراكة مع بروكلبن ،BRYE ،كانتاتاس

 للقراءة، كشافة لألوالد و البنات، براعم المدينة،
 أكاديمة ساترداي، فيت-آيد، تنس ،e منظمة

الرقص مع الكتب ،DARE سبورتسمان، رقص
 و نظام ،ANET مدرسة تتبع نظام شبكة اإلنجازات

LC محو االمية التعاوني
مجلس مدرسي و مجلس آباء قمة في النشاط

 تتواجد على تل بيت المقابالت التاريخي بجوار نقطة
اإلطفاء و كنيستين
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فريدريك النموذجية المتوسطة

:البرامج األكاديمية الخاصة
 تدريس مؤمن باللغة اإلنجليزية للفيتناميين لـ

K-5 الصف
تدريس خاص للطلبة المعاقين في الصفوف 5-1

:شركائنا
 كشافة من األوالد و البنات، باليه روكس، شبكة

 اإلنجازات، شراكة بروكلين لمحو األمية، براعم
 تارجت، ،e المدينة، أميركا سكورز، مؤسسة
 جامعة ليزلي التعاونية للقراءة، جامعة ويلوك

للتعليم في بوسطن

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
 ما قبل المدرسة، 7:30-9:00: 40 $ إسبوعياً،

 يمكن تلقي الضمانات. تتضمن األنشطة المساعدة
 في الواجبات المدرسية، و الفنون و الحرف، و

.التربية الرياضية
 ما بعد المدرسة، 4:10-6:00، 40$ إسبوعياً.
 يتلقى الطلبة مساعدات في الواجبات المدرسية

 و فرص للتقوية مثل الهيب هوب و الفنون
.العسكرية

2013 و MCAS (2 :(2014 مستوى

 المدرسة اإلبتدائية الجديدة للتعليم
المبكر في ماتابان

)في نفس موقع مدرسة ماتابان اإلبتدائية القديمة(
K1 0-الصف

:المميزات الرئيسية
تجارب حساسة للصدمات

 التركيز على وضع البرامج للطلبة و العائالت
الهايتية

برامج ممتدة طوال اليوم
 مكتبة كبيرة، حمام سباحة، صالة لأللعاب

الرياضية، كافيتريا، و ملعبين
العلوم الخارجية في األراضي البرية الحضرية

مركز لألهالي

:البرامج األكاديمية الخاصة
التعليم المبكر لألطفال
نظام لمرضى التوحد

SEI، و K2، و الصف 1 لهايتي
K1 ،النظام الهايتي ثنائي اللغة

SEI متعدد اللغات

:شركائنا
 بالي وركس، مركز ماتابان اإلجتماعي الطبي، هوم

للمفكرين الصغار

مدرسة ماكورماك المتوسطة
الصفوف 8-6

315 طريق فيرنون، دورشستر 02125
إلفيس هنريكيز، مدير المدرسة

8657-635-617

:المميزات الخاصة
وقت دراسي ممتد لجميع الطلبة في الصفوف 8-6

 مبادرة معترف بها محلياً لتنمية المواهب تركز على
اإلنجاز، و الحصور و السلوكيات

 برامج مميزة مقدمة من مدراس المواطنين، و عام
المدينة، وترينيتي و تيناسيتي

تدريس الفنون البصرية و المسرحية لكل الطالب
 تدريس العلوم و الدراسات اإلجتماعية يومياً لكل

الطلبة
 المساعدة التعليمية اإلضافية في القراءة و

الرياضيات عند الحاجة
 برنامج تعليمي للفنون الصرية و المسرحية متاح

لجميع الطلبة
 اإلشتراك في دوريات المدارس المتوسطة في كرة
 القدم، و كرة السلة، و ألعاب الميدان و المضمار،

و البيسبول
التركيز على ريادة الطلبة و حسن مواطنتهم

.قيم المدرسة األساسية: العمل الجاد. العمل الجماعي
 مؤسسة رعاية تركز على النجاح و الرفاهية لكل

طالب
 جمعية مدرسية رائعة ترحب بجميع العائالت و

.تريدك أنت تكون جزءاً من عائلة ماكورماك

 -8: تسكين مضمون للطلبة منK مسار
كيالب،ديفير، إفيريت، بيركينز و روسيل

:البرامج األكاديمية الخاصة
فصول دراسية متقدمة للجميع

:شركائنا
 كلية بيركلي للموسيقى، مصارعة بوسطن، يوماس

 بوسطن، مدارس المواطنين، عام المدينة،
 تيناسيتي، مدرسة إليوت، تطوير المواهب،

 مؤسسة ترينيتي بوسطن، خدمات ويديكو
لألطفال، فريق عمل هاربور بوينت

:برامج ما بعد المدرسة لدينا
 ما بعد المدرسة، 2:20-4:30: عدد كبير من

األنشطة األكاديمية اإلضافية، من اإلثنين-
للخميس و يقدم عبر شركائنا

2013 و MCAS (3 :(2014 مستوى

-K8 مدرسة ماكاي
K8 2-الصف

122 شارع كوتاج، شرق بوسطن 02128
 جوردان ويمير، مدير المدرسة

8510-635-617

المميزات الخاصة
 شراكة مع عام المدينة صممت لتلبي اإلحتياجات

األكاديمية و اإلجتماعية و الوجدانية لكل طفل
 أكاديمية نجاح كلية ستيبنجستون للطالب في

الصفوف 8-5
فريق دعم للطالب لتلبية إحتياجات الطفل بالكامل

أطباب متعددي اللغات في المدرسة
 نظام الفواكه و الخضروات الطازجة يقدم السناكس

الصحية للطالب
 نظام اإلنجليزية كلغة ثانية لما بعد المدرسة و نظام

محو األمية لألسرة
 في اإلنجليزية، و الرياضيات و AP نظام ما قبل

العلوم في المدرسة المتوسطة
دروس تقوية بعد المدرسة مع معلمين معتمدين

البرامج األكاديمية الخاصة
فصول إدراجية شاملة في الصفوف 8-2

 من )SEI( تدريس مؤمن باللغة اإلنجليزية لألسبانية
K5 2 إلى الصف

 في اإلنجليزية، و الرياضيات و AP نظام ما قبل
العلوم في المدرسة المتوسطة

 بوسطن سافيس – حسابات توفير للطالب في
رياض األطفال

إتحاد مناظرات بوسطن
تدريس العلوم عبر علماء

:شركائنا
 أميركا سكورز بوسطن للطلبة في صفوف
 3-8 )كرة القدم و القراءة(، خدمات آربور

 اإلستشارية، األخ األكبر/األخت الكبرى،
 دراجات بوسطن، جامعة بوسطن، شركاء

 بوسطن التعليميين، عام المدينة، مركز حي شرق
 بوسطن الطبي، إدفستورز، هيا بنا لنتحرك،

 شمال ، )AP ماس انسيت )برنامج ما قبل
 سوفولك للصحة النفسية، إبحار بيرس بارك،

 بالي وركس، قراء بوسطن، إستشارات عائالت
 الخليج الجنوبي، جامعة ستيبنجستون، أكاديمية

 ،النجاح، جامعة سوفلولك، يوماس بوسطن
YMCA

:برامج ما بعد المدرسة لدينا
لكل الطالب: يوجد مصاريف YMCA برنامج
كرة قدم أميركا سكورز بوسطن للصفوف 8-3

عام المدينة لصفوف 8-3
 أكاديمية النجاح بجامعة ستيبنجستون للطالب في

الصف 4 و 5
 دروس خصوصية بعد المدرسة عبر مدرسين

معتمدين

2013 و MCAS (3 :(2014 مستوى

مدرسة مينديل اإلبتدائية
K5 1-الصف

164 شارع المدارس، روكسبيري 02119
جوليا بوت، مديرة المدرسة

8234-635-617

:المميزات الخاصة
مدرسة صغيرة بأجواء مرحة و آمنة

 تدريس إستراتيجي يعتمد على البيانات لتلبية
إحتياجات المتعلمين بالكامل

 تدريس الموسيقى، و الفنون البصرية و المسرحية،
 والتربية الرياضية، و العلوم و الدراسات

اإلجتماعية
 إستشاريين من جامعة بوسطن سيتي كونكتس، و

 برايتون ألستون للصحة النفسية لتقديم الخدمات
 اإلستشارية لألفراد و المجموعات

فرق للريادة
 نظام موسيقي لإلنشاد عبر مركز بوسطن
 اإلجتماعي للموسيقى، مطربين كانتاتا في

الفصول، و أوبرا المدينة
 أنشطة عائلية كثيرة، متضمنة ورش عمل عن كيفية

 تجهيز األطفال إلختبارات الدولة، و القراءة
 العائلية، و الرياضيات، و األنشطة الترفيهية مثل

يوم ميندل السحري
مدرسة شاملة مع الدعم المستمر لجميع المتعلمين

فصل خارجي مصمم و مطور مؤخراً
 الشراكة مع إدفستورز لتعميق و تحسين دقة

التدريس لكل المتعلمين
 مجلس آباء نشيط يدعم جمع التبرعات، و التسويق،

و التعليم و التدريس

 -8: تسكين مضمون لمدرسة تيميليتيK مسار
المتوسطة

:البرامج األكاديمية الخاصة
 عروض شاملة لإلدراج توفر تدريس قوب لكل

 المتعلمين في التعليم العام متضمنة المتعلمين
المسارعين و الطلبة ذوي اإلعاقة

:شركائنا
 الشركاء المدرسيين اإلضافيين: متدربي الجامعة
 الشمالية الشرقية و جامعة سيمونز، و تعليم بالي

وركس الحركة و البدني

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
 ما قبل المدرسة، 7:30-9:00 صباحاً: مقدمة من

 أعضاء و متدربي مينديل، و عمل تجمعات
 لعرض الفنون و للتربية البدنية و التكنولوجيا، و

للياقة BOKS أيضاً نظام
 لجميع الطالب YMCA ما بعد المدرسة: مقدم من

 1-الصف 5. المصاريف تكون بمقياسK في
 متدرج. المساعدة في الواجبات المدرسية، و

 فرص للتقوية، و المزيد، و أيضاً التدريس
 الخصوصي المجاني للطلبة الذين يحتاجون

للمزيد من المساعدة

2013 و MCAS (3 :(2014 مستوى

-K8 مدرسة طريق ميلدريد
K8 1-الصف

5 طريق ميلدريد، ماتابان 02126
أندرو رولينز، مدير المدرسة

1642-635-617

:المميزات الخاصة
 واحدة من المدراس العامة األربع في بوسطن

-K8 للصف 1
 ممعروفة أنها ضمن المدارس ذات أعلى نمو

 و الرياضيات في الوالية بين ELA للطالب في
عامي 2016-2014

 اليوم الممتد: نصف ساعة إضافية لكل الطالب
 بالمدرسة و 3 ساعات مدرسية متغيرة بعد

المدرسة
 عمل البرامج )إختياري:بمصاريف ضئيلة( يسمح
ً  لنا بتوفير مناسبات مميزة للطالب من 7 صباحا

إلى 5 مساءاً
 مبنى على أحدث طراز مع ساحة للرقص، و
 مسرح، و حمام سباحة، و معامل كمبيوتر و

علوم و إستديو فني، ومكتبة، و مالعب رياضية
 للدخول إلمتحانات ISEE التحضير إلختبار

المدرسة
 شراكة قوية مع عام المدينة، إتحاد مناظرات
 بوسطن، شبكة اإلنجازات، مؤسسة األجيال،

 مؤسسة األمهات للعدل و المساواة، و العديد من
المنظمات اإلجتماعية

 عدد قليل من الطالب في الفصل في الرياضيات و
القراءة و الكتابة

رحالت ميدانية دائمة و فرص للتعلم بالتجارب

 -8: تسكين مضمون للطلبة من مدرسةK مسار
 إليسون/باركس للتعليم المبكر، و مدارس كيلي و

ماتهانت و تايلور اإلبتدائية

:البرامج األكاديمية الخاصة
فصل تعليمي متقدم يوفر منهج تعليمي متسارع

:شركائنا
 عام المدينة، إتحاد مناظرات بوسطن، شبكة
 اإلنجازات، مدرسة حي دار الميثاق، مركز
 نظام ،e طريق ميلدريد اإلجتماعي، منظمة

 العلوم الطبيعية، التعليم البان أفريقي الثقافي،
 بوسطن سيلتيكس، مؤسسة األجيال، نظام القراءة

المبكرة، مؤسسة األمهات للعدل و المساواة

:برامج ما بعد المدرسة لدينا
انظمة لكل المراحل حتى 5:00 مساءاً )اإلثنين-

 الخميس، والجمعة في الصفوف اإلبتدائية
.)األولى

 برامج للمراحل اإلبتدائية األولى مقدمة من مركز
اإلثنين-( PACE طريق ميلدريد اإلجتماعي و

.)الجمعة
 برامج للمراحل اإلبتدائية األعلى مقدم من عام

 المدينة )اإلثنين-الخميس(. برامج للمدارس
 المتوسطة مقدمة من معلمي ميلدريد و تضم

)العديد من شركاء المجتمع )اإلثنين-الخميس

2013 و MCAS (4 :(2014 مستوى

-K8 مدرسة تل ميشن
K8 0-الصف

20 شارع شيلد، سهل جامايكا 02130
أيال جافينز، مديرة المدرسة

6384-635-617

:المميزات الخاصة
 مدرسة نموذجية تتبع طرق التعليم النشطة، و المبنية

على المشاريع و التعاون بين الجميع
 فصول دراسية بها أقل من 20 طالب في كل

المراحل، مع وجود أكثر من معلم
أنشطة فنية كثيرة في أوقات كثيرة من اليوم الدراسي
التركيز على ثالث موضوعات مدرسية عامة سنوياً

التخرج يكون بناءاً على اآلداء
التركيز على العادات الذهنية و العملية

 عمل إختبارات متعددة ليست كاإلختبارت التقليدية
لقياس مدى تحصيل الطالب و فهمهم

 الشراكة بين المنزل/المدرسة في أبهى صورة
 عبر مشاركة العائالت في المعارض المستمرة

ألعمال الطالب
 الشراكات بين الجامعات و المتاحف المحلية

المركزة على الشئون التعليمية
 مشاركة المعلومات و التعلم من معلمين مبدعين

ً محلياً و عالميا
 تتطلب المدرسة أن يحضر األهالي مقابلة رسمية

.قبل أن يتم قبول طفلهم رسمياً في المدرسة
 يضمن ذلك أن يتخذ األهالي قراراً مبني على

 معلومات و أن يتعرفوا على معمة و رؤية
.المدرسة

:البرامج األكاديمية الخاصة
إدراج كامل لطلبة التعليم العادي و التعليم الخاص

:شركائنا
 ،)MA،سيتي كونكتس، مدرسة المزرعة )آثول
 كلية الفنون الجماعية، مستشفى بابتست إنجلترا

 الجديدة، الجامعة الشمالية الشرقية، التطوير
 الحضري، التعليم المبتديء، جامعة ويلوك،

 جمعية أودوبون، شبكة المناطق الطبيعية
ببوسطن

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
 ما قبل المدرسة، 8:00-9:15 صباحاً.. يمكن

.لألطفال من جميع األعمار أن يشاركوا
 ما بعد المدرسة، 3:30-6:00 مساءاً للطالب في

K6 0-الصف.
 0 أن يحضروا في برنامج واحدK يمكن ألطفال

 فقط، سواء قبل أو بعد المدرسة و ليس اإلثنين
ً .معا

2013 و MCAS (4 :(2014 مستوى

مدرسة موزارت اإلبتدائية
K5 1-الصف

236 شارع بيتش، روسليندال 02131
إرين بورثويك، مدير المدرسة

8082-635-617

:المميزات الخاصة
 المدرسة المرشحة من رابطة ماساتشوستس للصف

األول في عام 2016-2015
 نحن نجوم موزارت!، قيمنا األساسية هي: اإلحترام،

واإلنفتاح، و التعاون و الكرم
 برنامج عالي الكفاءة للطلبة المصابين بمرض
 التوحد مما يوفر فرص يومية لإلدراج لهؤالء

الطلبة
 برامج مدرسية لما قبل المدرسة و ما بعدها للطالب

1 حتى الصف الخامسK في
 تدريس التكنولوجيا مدمج في فصول الصف األول

حتى الصف الخامس
 دروس في العلوم، و التربية الرياضية، و الفنون، و

الموسيقى، و التخصصات المكتبية
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 دروس شبه خصوصية لتدريس المزمار، و
 الكالرينيت، و البوق و الكمان لطلبة الصفوف
 3-5 عبر الشراكة مع مؤسسة جعل الموسيقى

!مهمة
NAEYC نظام تعليم مبكر لألطفال معتمد من

مجلس آباء مدرسي فعال
 اإلستشارة و التدريس من خالل الشراكة مع هو

 للمفكرين الصغار و اإلئتالف اليهودي لمحو
األمية

 و مدرسة BOKS فرص للتقوية عبر الشراكة مع
إليوت

 هيئة تدريس ذات خبرة كبيرة و ملتزمين بشكل كبير
بالعملية التعليمية

 -8: تسكين مضمون إلى مدرسة إرفينجK مسار
المتوسطة

:البرامج األكاديمية الخاصة
 التعليم الخاص: نظام لمرضى التوحد للصفوف من

K5 0-الصف

:شركائنا
 مدرسة إليوت، مؤسسة جعل الموسيقى مهمة!، هوم

 بوسطن، اإلئتالف YMCA ،للمفكرين الصغار
اليهودي لمحو األمية

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
 ما قبل المدرسة: يوجد مصاريف، و تختلف قيمتها.

 لألنشطة الرياضية، برنامج BOKS نظام
مجاني برعاية ريبوك

 K5-2 ما بعد المدرسة، من 3:30-6:00 مساءاً: لـ
 غرب روكسبيري، و YMCA و مقدم من

 1 و مقدم من أعضاء هيئة تدريسK للصف
مدرسة موزارت

2013 و MCAS (4 :(2014 مستوى

-K8 مدرسة مارفي
K8 1-الصف

1 شارع ووريل، دورشستر 02122
8781-635-617

murphy@bostonpublicschools.org

:المميزات الخاصة
 مبنى مخصص، يتضمن المعلمين الرئيسيين، و

 المدربين المعلمين، و الفائزين بجائزة أفضل
 معلمي بوسطن، و المجلس الوطني للمعلمين

المعتمدين
 التجهيز إلختبار اإللتحاق بالمدرسة المستقلة

)ISEE( 8/6 لكل طالب الصفوف
 السباحة، و اللغات األجنبية، و الفنون، و

STEM التكنولوجيا، و التربية الرياضية و
ملعب رياضي جديد

معامل أجهزة كروم لكل الصفوف التعليمية
تفعيل دور األسرة عن طريق مجلس اآلباء النشيط
 الشراكة مع العديد من المؤسسات، و الجامعات و

المنظمات الثقافية

:البرامج األكاديمية الخاصة
 دروس تعليمية متقدمة للطلبة المؤهلين في الصفوف

من 6-4

:شركائنا
 نظام سيلتيكس للبقاء في المدرسة، خدمات األطفال

 ببوسطن الكبرى، مركز بوسطن اإلجتماعي
 للموسيقى، جامعة و مدرسة خريجين إيمانويل،

 ،BOKS الجامعة الشمالية الشرقية، ريبوك
 كلية سيمونز، توقف و تسوق، متحف جادرنر،

التطوير الحضري، و خطوة نحو الفن

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
 ما قبل المدرسة، 7:30-8:15 صباحاً. نظام

BOKS لألطفال للياقة البدنية في أيام اإلثنين، و 
ً .األربعاء، و الجمعة، 7-8 صباحا

 ما بعد المدرسة، اإلثنين-الجمعة إلى 6:15 مساءاً:
 دروس للمساعدة في الواجبات المدرسية، و

 الفنون، و الموسيقى، و التكنولوجيا و الشطرنج،
 و العلوم و التاريخ، و الطاقة المتجددة، و

 المسرح، و مهارات التخيل، و اآلالت الموسيقية،
STEM و أنظمة

2013 و MCAS (1 :(2014 مستوى

مدرسة أودونيل اإلبتدائية
K5 1-الصف

33 شارع ترينتون، شرق بوسطن 02128
س. سورا أومارد، مدير المدرسة

8454-635-617

:المميزات الخاصة
 نظام األول في الرياضيات التكنولوجي للصفوف

5-1
الصف K-5 دراسات إجتماعية للتاريخ الحالي لـ

 مبادرات هاتشيت لقراءة الكتب للصفوف اإلبتدائية
 البرامج التوجيهية بمبادرة 10 بويز للطلبة ضعاف

المستوى
 النظام الصيفي الحي للسكن بأسعار معقولة

)NOAH(
 أنظمة إستكشاف العدالة للتنمية البشرية، و العدالة

اإلجتماعية، و وعي المواطنين
 أنظمة التكنولوجيا في المنزل/محو أمية األهالي:
ً  يتلقى األهالي و الطالب دروس الكمبيوتر سويا
 و يمكنهم شراء كمبيوتر من خالل قرض بدون

فوائد
برنامج لتنمية الوعي اإلقتصادي مع بنك المواطن

 -8: تسكين مضمون إلى مدرسة إدواردزK مسار
المتوسطة أو أكاديمية أومانا

:البرامج األكاديمية الخاصة
 للكلية )التطور عبر اإلرادة AVID إستعداد

الشخصية( للصفوف 4 و 5
 يوماس بوسطن /ALERTA نظام مشروع

األكاديمي للطلبة الالتينيين

:شركائنا
 التطور AVID ،اإلتحاد من أجل جيل صحي
 عبر اإلرادة الشخصية، مركز شرق بوسطن

اإلجتماعي و الصحي، برامج فيتنس فورواد/
 درايف 2 للياقة البدنية، القراء المتطوعين
 لمجموعة كتب هاتشت، وندرمور، شرق

 بوسطن/ نادي ريفير الروتاري، الغرفة التجارية
بشرق بوسطن

:برامج ما بعد المدرسة لدينا
 للصفوف ALERTA ،5-3 :ما بعد المدرسة

3:30-5:00 يومي األربعاء و الخميس
 الصيفي في فناء NOAH في الصيف: تخييف

المدرسة، يوليو-أغسطس

2013 و MCAS (2 :(2014 مستوى

مدرسة أوهرنبيرجر
الصفوف 8-3

 175 طريق ويست باونداري، غرب روكسبيري
02132

ناعومي كراكوا، مديرة المدرسة
8157-635-617

:المميزات الخاصة
نظام جعل الموسيقى مهمة للصفوف 5-3

نظام التوعيى بكلية بيركلي للموسيقى للصفوف 8-6
 أنظمة تقوية ما بعد المدرسة باإلشتراك مع مركز

أوهرنبيرجر اإلجتماعي
أنظمة رعاية لألطفال قبل و بعد المدرسة

فرص لممارسة الرياضة للطلبة في الصفوف 8-6
 تدريس خصوصي بعد المدرسة عبر الشراكة مع

مدرسة نوبل و جرينوه
يتم قبول 50 طالب تقريباً لمدارس اإلمتحانات سنوياً

 معلمين خصوصيين عبر الشراكة مع إئتالف تمبل
إمانويل لمحو األمية

 طلبة معلمين من الجامعة الشمالية الشرقية و جامعة
كوري و يوماس بوسطن

 -8: تسكين مضمون إلى الصف 3 لمدرسةK مسار
بيتهوفن الصف الثاني

:البرامج األكاديمية الخاصة
 فصول تعليمية متقدمة للطلبة المؤهلين في الصفوف

6-4
للتحضير للكلية AVID نظام

 :التعليم الخاص
 غرفة للموارد لدعم نظام التعلم و السلوك المتغير

)L/AB( للطالب ذوي اإلعاقات الحسية
 متعدد اللغات في كل SEI متعلمي اإلنجليزية: نظام

المراحل التعليمية

:شركائنا
 مؤسسة جعل الموسيقى أهم، جامعة بيركلي
 للموسيقى، جامعة كوري، الجامعة الشمالية
 الشرقية، يوماس، مدرسة نوبل و جرينوه،
-JCRC ،شركة برايس ووترهاوس كوبر

 تمبل إيمانويل، نيوتون، مركز أوهرينبرجر
اإلجتماعي، منظمة بالي بول

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
ً ما قبل المدرسة من 7:00 صباحاً: 6$ يوميا

 ما بعد المدرسة: أنظمة للتقوية الإلشتراك مع مركز
ً  أوهرينبرجر اإلجتماعي، يوم أو يومين إسبوعيا

 35$ لمدة عشر حصص، رعاية األطفال من
ً 2:30-5:30 للصفوف 3-5، 20$ يوميا

2013 و MCAS (2 :(2014 مستوى

-K8 مدرسة حدائق أورشارد
K8 1-الصف

900 شارع ألباني، روكسبيري 02119
ميجان ويب، مدير المدرسة

1660-635-617

:المميزات الخاصة
 مدرسة إبداعية نموذجية من رياض األطفال حتى

الصف الثامن
 األساس “بناء المجتمع”: يؤدي األطفال أكاديمياً

 بشكل أفضل في بيئة تقدر العالقة القوية بين
الطالب، و هيئة التدريس، و األسر، و المجتمع

 أنظمة لتدريس الموسيقى، و الفنون، و المسرح، و
الرقص، و المواد المكتبية

أنظمة متعددة لليوم الدراسي الممتد
مستشار توجيه و منسق لمساعدة الطلبة

 شراكات قوية مع العائالت عبر التقارير الشهرية
للتطور

منسقين عائليين لمساعدة العائالت
 مبنى على أحدث طراز و رائع المنظر بني عام

2003
 وجود نوادي و ممارسة الرياضة لطلبة الصفوف

8-3

:البرامج األكاديمية الخاصة
نظام تعليمي خاص بالطلبة المعاقين

معلمين خبراء لتقديم المساعدة للطالب
 تدريس مؤمن باللغة اإلنجليزية للطالب المتحدثين

باللغة اإلسبانية و لغة الرأس األخضر
 أنظمة تخصصية للطالب الذين يعانون من توقف

التعليم النظامي

:شركائنا
 مركز بوسطن الطبي، مبادرة حي شارع دودلي

)DSNI(، ماس 2020، جامعة بيركلي 
 للموسيقى، مؤسسة بالي بول، بالي وركس
 )وقت الراحة و وقت اللعب(، عام المدينة،

 مدارس المواطن، سيتي كونكتس، مؤسسة تخيل،
 أميركا سكورز، نادي األوالد و البنات، براعم

المدينة، و نظام تومسون

:برامج ما بعد المدرسة لدينا
 ما بعد المدرسة: نادي األوالد و البنات )الصفوف

 3-5(، مدارس المواطن )ضروري للصفوف
 6-8(: كرة قدم و كتابة أميركا سكورز

 )الصفوف 3-5(: الرياضات و النوادي )األهلية
)حسب الحضور و الصف الدراسي

2013 و MCAS (2 :(2014 مستوى

مدرسة أوتيس اإلبتدائية
K5 1-الصف

218 شارع ماريون، شرق بوسطن 02128
باوال سيركويرا-جونزاليز، مديرة المدرسة

8372-635-617

:المميزات الخاصة
 في BPS أول مدرسة معتمدة صديقة للعائالت في

2014
منسق ميداني بدوام كامل

ممرضة تعمل بدوام كامل في المدرسة
 معلمين متخصصين في الفنون، و الموسيقى، و

الرقص، و العلوم، و الكمبيوتر
 تدريس الموسيقى، و الفنون، و العلوم، و الكمبيوتر،

و التربية الرياضية، و وجود معامل للكمبيوتر
مسرحية موسيقية سنوية، 2016: صوت الموسيقى

التخصص في الصفوف 5-3
مدرسة بها يوم دراسي ممتد، 3:10-8:30

 في معظم Polyvision سبورات تفاعلية بيضاء
الفصول. توجد أجهزة كرومكارت في المدرسة

ما بعد المدرسة لألهالي ESL دروس
مجلس آباء نشيط، و به ممثلين في مجلسنا المدرسي

 -8: تسكين مضمون إلى مدرسة إدواردزK مسار
المتوسطة و مدرسة ماكاي

:البرامج األكاديمية الخاصة
/K0 ،التعليم الخاص: نظام التعليم المبكر الشامل

K1
 متعلمي اإلنجليزية: تدريس مؤمن باإلنجليزية

)SEI(، نظام متعدد اللغات
1-الصف K2 اإلدراج في صفوف

:شركائنا
 خدمات آربور اإلستشارية، باليه بوسطن، جامعة
 مركز شرق ،YMCA بوسطن، شرق بوسطن
 بوسطن الطبي اإلجتماعي، مركز هاربورسايد

 اإلجتماعي، نادي كيوانيز في شرق بوسطن،
قراء بوسطن، يوماس بوسطن، مايكروسوفت

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
 ما قبل المدرسة، 7:15-8:15 صباحاً: نظام

BOKS للياقة البدنية، مساعدة الواجبات 
المدرسية و التدريس الخصوصي

 ما بعد المدرسة: نظام للطلبة الملتحق آبائهم في نظام
ESL 5:15-3:15 ،المدرسي، اإلثنين-الخميس 

 مساءاً.: التدريس الخصوصي عبر معلمي أوتيس
 YMCA، 6:30-3:15 للطلبة المختارة، نظام

.مساءاً

2013 و MCAS (1 :(2014 مستوى

مدرسة بيركينز اإلبتدائية
K5 2-الصف

50 شارع ريف. بورك، جنوب بوسطن 02127
كريج مارتن، مدير المدرسة

8601-635-617
www.michaeljperkinsschool.org

:المميزات الخاصة
 نموذج فريق النجاح المدرسي الذي يساعد على تلبية

 اإلحتياجات اإلجتماعية، و الحسية، و البدنية و
.الذهنية للطفل

 فصل خارجي مما يلهم الطلبة لإلبداع في البراعة
الفنية، و الكتابة، و القراءة، و العلوم المختلفة

لألوالد MJP أخوة التميز، نظام
للبنات MJP ،مجموعة رائعة

نظام فخر بيركينز للممثلين من الطلبة
نظام جوائز يوم المجتمع للطلبة
مبادرة برنامج ساعتين لألسرة

حفلة بوتلك الدولية للقراءة
 العلوم، و التكنولوجيا، و( STEAM تجمعات

)الهندسة، و الفنون، و الرياضيات
خاص يسمى ملء الدلو MJP برنامج

 أنظمة ما بعد المدرسة بجوارها في نادي جنوب
 بوسطن لألوالد و البنات، و نادي دانيل مار

 لألوالد و البنات، و مركز جوزيف تيرني
 التعليمي، أكاديمية باركليت، أوليه، بيت حي

.جنوب بوسطن، و مركز األعمال

 -8: تسكين مضمون للصف 6 في مدرسةK مسار
.ماكورماك المتوسطة

:شركائنا
BOKS، هيئة اإلسكان في بوسطن، مدرسة طب 

 األسنان بجامعة بوسطن، نادي األوالد و البنات
 في جنوب بوسطن، نادي األوالد و البنات في

 دورشستر، مركز بوسطن اإلجتماعي للموسيقى،
 كنيسة جنوب بوسطن الرابعة، نظام هاندل و

 هايدن الموسيقي، مركز جوزيف تيرني التعليمي،
ماس ستارت/ ،M و L جامعة ليزلي، متجر

 ويديكو لخدمات األطفال، مركز باراكليت، نمو
 جنوب بوسطن، دعامة الجنوب للصحة النفسية،

 نظام ماد هاترز للقباعات المصنوعة باليد برعاية
 رعاية كوهل، مستشفى ،WIC ،دانا فاربر

 األطفال ببوسطن، مبادرة الحفاظ على األخ،
 مؤسسة التوازن الجديد، مؤسسة كتب لي و لو،

يوماس بوسطن

:برامج ما قبل المدرسة
BOKS للياقة البدنية

2013 و MCAS (4 :(2014 مستوى

-K8 مدرسة بيري
K8 1-الصف

 745 شرق، الشارع السابع، جنوب بوسطن
02127

جيوفري روز، مدير المدرسة
8840-635-617

:المميزات الخاصة
 أجواء مدرسية إيجابية، نحن نقدر قيمنا األساسية
 و هي “إعمل بجد. إحترم الجميع. فخر بيري.”
 هذه القيم المدرسية يتم تعزيزها يومياً مع “لدغ

 القرش، و “صرخة CENTS القرش”، و
 القرش”. نحن نقوم بعمل إجتماعات شهرية

 تسمى فخر بيري و يتم فيها تكريم الطلبة لتفوقهم
 التعليمي. جوائز التنمية التعليمية و المواطنة
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BPS K–8: ملفات المدرسة
 اإليجابية. نحن نستغل أيضاً هذه اإلجتماعات
ً .لتكريم الطلبة ذوي الحضور الممتاز شهريا

 نحن ملتزمون تماماً بإستغالل مواردنا لتحقيق
ً  رؤيتنا و هي” تطوير طالبنا تعليمياً و إجتماعيا

 من خالل تجارب متميزة صممت لكي تعزز
:طريقة تعليم الطفل” في المدرسة و يتضمن ذلك
 منهج دراسي للعلوم قائم :STEM التركيز على

 على حقائق: مع تعامل الطالي مع التكنولوجيا
 من خالل جهاز كروم بوك، و ثالث أجهزة آيباد،
 و جهاز ماكبوك، و منحة تين ماركس/ريفليكس
 حيث يستخدم الطالب في الصفوف 3-8 أجهزة

 كرومبوك لحل األسئلة الفردية المبنية على
معايير

 فصل دراسي خارجي تم إنشائه من خالل مبادرة
 الفناء المدرسي و ملعب جديد و ذلك من خالل

منحة بـ $50000
 -8 الصحي مع دروس في التربية الرياضيةK نظام

و الرشاقة
 -4(:K دروس في الموسيقى و اإلنشاد )الصفوف

.)دروس لآلالت الوترية )الصفوف 6-4

:البرامج األكاديمية الخاصة
 أنظمة تعليم خاص متميزة للطالب ذوي اإلحتياجات

.الخاصة

:شركائنا
 أوركسترا فيلهارمونيا الجديدة، يوماس بوسطن،

 مركز العمل، مؤسسة أسماك إنجلترا الجديدة،
 كورال أطفال بوسطن، مركز باراكليت )جنوب

 بوسطن(، أولييه جنوب بوسطن، بيت الحي،
 نادي جنوب بوسطن لألوالد و البنات، المجلس

الثقافي بماساتشوستس

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
ما قبل المدرسة، 7:30-9:15 صباحاً،اإلثنين-

الجمعة
 برنامج فريق القرش للياقة البدنية في أيام الثالثاء و

األربعاء
 ما بعد المدرسة، 3:30-5:30 مساءاً: برنامج لطلبة

K-1-5 مقدم من هيئة تدريس بيري، اإلثنين
الخميس

2013 و MCAS (3 :(2014 مستوى

مدرسة فيلبريك اإلبتدائية
K5 0-الصف

40 شارع فيلبريك، روسليندال 02131
جنتين السيت جيان مايكل، مدير المدرسة

8069-635-617

:المميزات الخاصة
مدرسة من المستوى 2 تركز على تحصيل الطالب

:المباديء األساسية
اإلحترام، و العمل الجاد، و حسن األخالق

جهاز البتوب و آيباد يمكن للطالب إستخدامه
إجتماعات شهرية لجمعية المدرسة لتوزيع الجوائز
 دروس تابعة لمؤسسة جعل الموسيقى مهمة و ذلك

 في بعض اآلالت الموسيقية لمجموعات صغيرة
للصفوف 5-4

فناء مدرسي و ملعب كبير تم تجديدهم مؤخراً
 رحلة تخييم سنوية لطالب الصف الخامس، مع

التركيز على األمور العلمية
مقابالت شهرية منهجية للعائالت

منح في العلوم و القراءة
ورش عمل لألهالي

 -8: تسكين مضمون لمدرسة إرفينجK مسار
المتوسطة

:البرامج األكاديمية الخاصة
K0/K1 نظام شامل للتعلم في الطفولة المبكرة لـ

:شركائنا
 مركز بوسطن لشئون الطبيعة، مدرسة إليوت

 للفنون الجميلة و الفنون التطبيقية، مؤسسة
 جعل الموسيقى أهم،هوم للمفكرين الصغار،

 معهد بوسطن للصحة النفسية، معلمي معبد ألياه
جلوبال FIS ،للقراءة، مدرسة شاطيء فيري

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
 ما قبل المدرسة، 8:00-9:15 صباحاً: مقدمة من

 عضو من هيئة تدريس فيلبريك، 35$ إسبوعياً:
 للياقة البدنية ثالث BOKS يتضمن ذلك نظام

ً .مرات إسبوعيا
 ما بعد المدرسة: برنامج منظم مقدم من أهالي

 فيلبريك، خمسة أيام إسبوعياً: تكون المصاريف
 بمقياس متدرج, أيضاً: يتم إجراء بعد األنشطة
 التحفيزية مثل الطهي، و الفنون، و الحرف، و

 دروس اللغة الصينية الفصحى، و المزيد و ذلك
.بمصاريف إضافية تكون بمقياس متدرج

2013 و MCAS (1 :(2014 مستوى

مدرسة كوينسي اإلبتدائية
K5 0-الصف

885 شارع واشنطن، بوسطن 02111
كينثيا سوو هوو، مديرة المدرسة

8497-635-617

المميزات الخاصة
 تم إختيارها كواحدة من أفضل مائة مدرسة إبتدائية

عامة في ماساتشوستس
 عدد قليل من الطالب في كل فصل للصف األول

و الثاني
نظام علمي للروبوتات للصف 5

نوادي، فرق للرقص، الفنون البصرية، و السباحة
2 حتى الصف K7 أوركسترا لطلبة

 فعاليات ثقافية مثل الحفل الشتوي و السنة الصينية
الجديدة

ورش عمل لألهالي بالصينية و اإلنجليزية
 ساعة لتناول القهوة/الشاي إسبوعياً مع األهالي

باإلضافة إلى لقاءات مجلس اآلباء المدرسي
طوابق للعب و فصول تعليمية خارجية

 -12: تسكين مضمون للصف 6 فيK مسار
مدرسة جوسياه كوينسي العليا

:البرامج األكاديمية الخاصة
 دروس تعليمية متقدمة للطلبة المؤهلين في الصفوف

4 و 5
K3-1 اإلدراج في الصفوف

تدريس اللغة الصينية الفصحى لكل الطالب

:شركائنا
 األخ األكبر/األخت الكبرى، مركز حي شايناتاون

 في بوسطن، شركاء بوسطن التعليميين، جامعة
 بوسطن، سيتي كونكتس، مركز الموسيقى

 اإلجتماعي، معهد الموسيقى بإنجلترا الجديدة،
 متحف الفنون الجميلة، التواصل ،e مؤسسة

 و الرعاية، الجامعة الشمالية الشرقية، جامعة
 سوفولك، مركز جنوب كوف الطبي، مركز
 تافتس الطبي، مدرسة طب األسنان، مدرسة

الهندسة، هيئة التغذية

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
 ما قبل المدرسة: أنشطة مجانية برعاية معلم التربية

 الرياضية ثالث مرات إسبوعياً، نادي الحي
للياقة البدنية BOKS للمشي، نظام

 أنظمة ما بعد المدرسة: مجموعة النساء القوية،
 و البنات القوية، ممارسة الرياضة، الفنون،
 الحرف، ألعاب ليجو، العاب الرموز، الفرق
الموسيقية، و الكورال و غيرها من األنشطة

 ،ما قبل المدرسة لألوركسترا/الكورال JQS نظام
K7 2-الصف

 ما بعد المدرسة: مقدم من برنامج البلوط األحمر
 بمركز حي شايناتاون في بوسطن، وانج

YMCA، برنامج منظمة مستأجري ساحة القلعة 
 تجمع نهاية الجنوب ،ACCESS ،لتعليم الشباب

 المتحد، أكاديمية شونج واه، مدرسة كونج كو
و نصب إليس التذكاري ،IDILL ،الصينية

2013 و MCAS (1 :(2014 مستوى

مدرسة كوينسي العليا
 الصفوف 8-12: 152 شارع أرلينجتون، بوسطن

02116
 الصفوف 6-7: 900 شارع واشنطن، بوسطن

02111
،ريشارد شانج و ستيفن كيراسولو

مديري المدرسة
8940-635-617

:المميزات الخاصة
 أنظمة دبلومة بكالوريوس دولية و بكالوريوس

السنين المتوسطة الدولية
 دروس في الفنون المسرحية، و الفنون البصرية و

الرقص، و الموسيقى
 YMCA التربية الرياضية باإلشتراك مع وانج

لألنشطة الرياضية
أنظمة لتعلم اللغة الصينية الفصحى و اللغة اإلسبانية

أنظمة تحفيزية بعد اليوم الدراسي
المعلمين كقادة

الشراكة مع العديد من المؤسسات
التركيز على تحديد المسار و تجدد النشاط

 -12: تسكين مضمون للطلبة من مدرسةK مسار

.كوينسي اإلبتدائية

:البرامج األكاديمية الخاصة
أنظمة البكالوريوس الدولية لكل الطالب

:شركائنا
 األخ األكبر/األخت الكبرى، مركز حي شايناتاون

 بوسطن، لجنة بوسطن للصحة العامة، جامعة
 بوسطن، مكتب محاماة هوالند و نايت، الجامعة

 الشمالية الشرقية، صحة النظير، اإلتصاالت
 اإلسترتيجية لراسكي بارلين، بنك شارع الوالية،

 جامعة تافتس/مركز تافتس الطبي، جامعة
وانج شايناتاون YMCA ،هامشير الجديدة

:برامج ما بعد المدرسة لدينا
 ما بعد المدرسة: يختار الطلبة بين الدروس

األكاديمية و الغير أكاديمية

2013 و MCAS (1 :(2014 مستوى

-K8 مدرسة روزفلت
K8 1-الصف

K1-الصف 1: 30 طريق ميلستون، هايد بارك
 الصفوف 2-8: 95 طريق نيدهام، هايد بارك

02136
ليندا لي شيردان، مديرة المدرسة

8676-635-617

:المميزات الخاصة
1-الصف 8 في مبنيينK مدرسة إدراج شامل

ثقافة مدرسة منظمة و آمنة
أعضاء هيئة تدريس من ذوي الخبرة

 خدمات إستشارية في المدرسة مقدمة من مؤسسات
المشروع اإلبتدائي و هوم للمفكرين الصغار

 يتم تقديم نظام التكنولوجيا في المنزل بعد الساعات
المدرسية

تفعيل دور األسرة و المجتمع

:البرامج األكاديمية الخاصة
التعليم الخاصة: مدرسة إدراج شامل

:شركائنا
YMCA، كرة قدم أميركا سكورز، نظام بوسطن 

 سيلتيكس للبقاء في المدرسة، جامعة كوري،
 مؤسسة المشروع اإلبتدائي و جامعة ويليام

 جيمس، نظام األصوات الصغيرة لما بعد
 المدرسة، نظام التكنولوجيا في المنزل، مشروع
 محو األمية اإللكترونية/جامعة هارفارد، إتحاد

STEM الالتيني، يوماس بوسطن

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
 ما قبل المدرسة: 7:30-8:15، تقدم في كال

 الحركي يومين من أكل BOKS المبنيين، نظام
أسبوع في كل مبنى، في الخريف و الربيع

K-1 ،ما بعد المدرسة: نظام األصوات الصغيرة
 الصف 5، يومياً، كرة قدم أميركا سكورز،

الصفوف 3-5، في الخريف و الربيع
 ممارسة األلعاب الجماعية بالموسم )كرة السلة، قفز

 األحبال، الكرة الطائرة(، للصفوف 6-8، نظام
 0-الصف 8 يقدمK مسرحي متميز للصفوف

 حفل موسيقى في خريف كل عام و عمل مسرحي
.في الربيع

 دروس مسرحية مقدمة ألصغر الطلبة لدينا في
المبنى األسفل

2013 و MCAS (1 :(2014 مستوى

مدرسة راسيل اإلبتدائية
K5 1-الصف

750 طريق كولومبيا، دورشستر 02125
تمارا بلك كانتي، مديرة المدرسة

8803-635-617

:المميزات الخاصة
 الشراكة القوية مع مهمة المدينة و بنك المواطنين

 لتوفير الموارد للطلبة و العائالت مثل حملة
معطف المدرسة لدينا

 يشارك الطالب في تعليم مبني على أساس مشاريع
 حول شئون الطبيعة في مساحاتنا الخضراء، و

فصولنا الخارجية و حديقة التجمعات لدينا
 الشراكة مع مؤسسة كرافت و ملء الوقود للعب 60

 يقدم فرص الريادة للطالب في إطار من الصحة
و اللياقة البدنية

 يشارك الطالب في تجارب التعلم التوجهية ألماكن
 مثل حجوزات هال، جزر هاربور، متحف

 العلوم، عقارات ويكفيلد، مزرعة و أحواض
سمك باليموث

 حصل راسيل على الشرف الكبير بأن يتم إختيارها
 كمدرسة بمستوى برونزي باإلشتراك مع نظام

اإلتحاد المدرسي من أجل جيل صحي

 تجارب دراسية متنوعة تتضمن التربية الرياضية، و
العلوم، و الفنون، و المكتبات و الموسيقى

 أنشطة و مشروعات تعليمية متعددة التخصصات
يقدمها معلمين متخصصين

 التكنولوجيا في الفصول: سبورات ذكية، آيباد،
 أجهزة كمبيوتر، الكاميرات المقلوبة، و منح من

أصوات أدوبي الشابة
 تطوير ريادة الطالب عبر أنظمة مثل مجلس

 الطالب، و مبادرة الـ 10 طالب، ونظام
المدربين الصغار

 شركاء مجتمعيين يدعمون تنمية الطالب أثناء اليوم
الدراسي و قبله و بعده

 التعاون التام بين اإلدارة المتقاعدة و هيئة التدريس
 الحالية للحفاظ على تناسق تعليم الطالب و

.المساعدة العائلية

 -8: تسكين مضمون إلى مدرسةK مسار
ماكورماك المتوسطة

:البرامج األكاديمية الخاصة
للتحضير للكلية AVID برنامج

:شركائنا
 رقص المدينة، باليه بوسطن، مؤسسة عائلة كرافت

 و باتريوت الخيرية، مركز الموسيقى اإلجتماعي
 ببوسطن، شركاء بوسطن التعليميين، بنك

 المواطنين، مجتمع مهمة المدينة في بوسطن،
 إدفستورز، حجوزات هال، جامعات هارفاد،
 و تافتس، و بوسطن، جزر هاربور، عقارات

ويكفيلد

:برامج ما بعد المدرسة لدينا
 لتمكين البنات في LEAP ما بعد المدرسة: نظام

 الصفوف 4-5، نظام مضمار و ميدان راسيل
 الصف 6، الروبوتات للصفوف K-،5-3 لـ

 نظام البنات و العلوم في الصفوف 4-5 لتشجيع
 اإلهتمام المبكر بالعلوم و الهندسة، تدريب

 التكنولوجيا في المنزل للعائالت و ذلك إلستخدام
التكنولوجيا في التعليم

2013 و MCAS (2 :(2014 مستوى

مدرسة بولين أجاسيز شاو اإلبتدائية
K0-الصف 2، و سيتم إفتتاح الصف 3 في 

2018/2017
429 شارع نورفولك، دورشستر 02124

أكوسوا أوسي بوبي، مدير المدرسة
8777-635-617

pshaw@bostonpublicschools.org

:المميزات الخاصة
 مدرسة ذات وقت دراسي ممتد مع التركيز على

التعليم اإلجتماعي الحسي
 إتباع المنهج التعليمي اإلجتماعي الحسي في

المدرسة: الخطوة الثانية
نظام زيارة منزلي بين اآلباء و المعلمين

 K1 0 وK و الجزء األساسي لـ OWL أنظمة
 إلعطاء طالبنا الصغار تأسيس قوي في القراءة،

و الرياضيات، و المهارات اإلجتماعية
 التركيز في التدريب العملي على التعلم عبر إتباع

2-الصف K2 منهج التعلم الحملي لـ
 مراكز لتعلم التخصصات مثل منظقة بلوك، مركز

 الروايات التمثيلية، و الفنون التشكيلية، و معمل
الهندسة

 التدريس في مجموعات صغيرة حيث يساعد
 المعلمون الطلبة على تنمية المهارات األساسية

و المعرفة
 العمق بدالً من اإلتساع: مشاريع طويلة األمد تسمح

لألطفال بالذهاب بعيداً في ما يتعلموه
 التركيز على توجيه الطالب لحسن المواطنة و أن

يكونوا أعضاء جيدين في المجتمع
 الدروس التخصصية: األلعاب الرياضية، و الفنون

البصرية، و المكتبة، و الموسيقى

:البرامج الخاصة
 1 لألطفال من ذويK0/K فصل دراسي لـ

اإلعاقات

:شركائنا
 دورشستر، YMCA ،سيتي كونكتس، بيت روزي

 مركز جنوب الخليج اإلجتماعي، دكتور واين،
تنس سبورتسمان و مركز الترفيه

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
 YMCA ماقبل المدرسة، 7:15-9:15 صباحاً. في

دورشستر
 ما بعد المدرسة، 3:30-6:00 مساءاً: في شاو و يتم

دورشستر YMCA تقديمها عبر
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مدرسة سومنر اإلبتدائية
K5 1-الصف

15 شارع باسيل، روسليندال 02131
كاثرين ماكويش، مديرة المدرسة

8131-635-617

:المميزات الخاصة
التركيز القوي على التعليم المتميز

العلوم، و التربية الرياضية، و الكمبيوتر، و الفنون
 شريك في مدرسة نجاح الطالب، و يمتد التعليم فيها

لما بعد اليوم الدراسي
التفاعل عبر هيكل اإلنجاز األكاديمي

 الدروس الخصوصية للطلبة الذين يحتاجون المزيد
من المساعدة

فرص عديدة لتفعيل دور األسرة
إختالف و تنوع الثقافات

 نظام للصحة المدرسية مع التركيز على تعريف
الطالب بالخيارات الصحية

 تقع في قلب روسليندال، قبالة ميدان روسليندال
ً تقريبا

 -8: تسكين مضمون إلى مدرسة إرفينجK مسار
المتوسطة

:البرامج األكاديمية الخاصة
فصول للتعليم الخاص، الصفوف 5-1

!2-الصف 2 – و سنتوسعK فصول إدراجية في
 لمتعلمي SEI تدريس مؤمن باللغة اإلنجليزية

اإلنجليزية

شركائنا
 نادي األوالد و البنات، مستشفى أطفال بوسطن،

 هوم للمفكرين الصغار، بالي وركس، جامعة
 بيركلي للموسيقى، مدرسة بريمر و ماي،

 ميوزيكونكتس، مركز روسليندال اإلجتماعي،
كرة قدم أميركا سكورز ،ALERTA مشروع

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
 ما قبل المدرسة: أنشطة للقراءة و الرياضيات لـ
K1-الصف 5، يوجد مصاريف بمقياس متغير 

مع إمكانية المساعدة المادية
 ما بعد المدرسة، للصفوف 1-5: مقدم عبر نادي

 األوالد و البنات في بوسطن، المساعدة في
 الواجبات المدرسية، األنشطة التحفيزية و

 الترفيهية التي تركز على القراءة، و الرياضيات،
و التكنولوجيا و تنمية مهارات القيادة

 2: برنامج يركز علىK 1 وK ،ما بعد المدرسة
الدعم األكاديمي و األنشطة التحفيزية و الترفيهية

2013 و MCAS (2 :(2014 مستوى

مدرسة تايلور اإلبتدائية
K5 1-الصف

1060 شارع مورتون، ماتابان 02126
جينيفير ماركس، مديرة المدرسة

8731-635-617

المميزات الخاصة
 التركيز التعليمي لكل المراحل التعليمية و

 التخصصات، يقوم المعلمون بتأدية و تطوير
 مهام مبنية على معايير تعزز عملية القراءة لدى

الطالب
 مناهج أكاديمية مميزة، مع التركيز على القراءة، و

الرياضيات، و التكنولوجي
 إختبار مدى إستيعاب الطالب بشكل مستمر، و يتم

 قياسها عبر النشر الشهري للقطع المكتوبة، و
 إختبارات القراءة/الفهم، و إختبارات الرياضيات

و العلوم
أعضاء هيئة تدريس أكفاء و ملتزمين بعملهم
 في )PBIS( نظام التدخل السلوكي اإليجابي

 المدرسة و يتضمن اإلحتفاالت الشهرية و جوائز
 القلب البنفسجي. تستخدم المدرسة نظام دوجو
 كطريقة لمعرفة الطالب بإسهاماتهم اإليجابية

 في المدرسة، و ذلك على المستوى السلوكي و
 التعليمي. يمكن لألسر أن يتصلوا بنظام دوجو

.للتعرف على مدى تحسن مستوى أوالدهم

 -8: تسكين مضمون لمدرسة طريقK مسار
ميلدريد

:البرامج األكاديمية الخاصة
 دروس عملية متقدمة باللغة اليابانية للطلبة المؤهلين

في الصف الرابع و الخامس
تدريس اللغة الفرنسية لطالب الصف 1

ESD/SAR تدريس خاص للطلبة
K-1 تدريس مؤمن باللغة اإلنجليزية للهايتية لـ
الصف 5 وهو ما يدعم متعلمي اإلنجليزية لدينا

:شركائنا
 حديقة حيوان فرانكلين بارك، سكوالستيك،

 تروبادور، إدفستورز، مركز بوسطن اإلجتماعي
 للموسيقى، أكاديمية ميتون، قراء بوسطن،

 يوماس بوسطن، خدمات توكسبيري لألطفال،
عقارات ويكفيلد، أسواق ستار

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
 ما قبل المدرسة، 7:00-9:00 صباحاً: التدريس

 الخصوصي و برامج التقوية، 40$ إسبوعياً،
التدريبي، 5 أيام إسبوعياً BOKS نظام

 ما بعد المدرسة، 3:30-5:45 مساءاً: دروس
ً التقوية، نظام الواجبات المدرسية، 65$ إسبوعيا

2013 و MCAS (2 :(2014 مستوى

أكاديمية تيك بوسطن
الصفوف 12-6

9 طريق بيسفال، دورشستر 02124
كيث لوف، و نورا فيرنازا

مديري األكاديمية
1615-635-617

nvernazza@bostonpublicschools.org

:المميزات الخاصة
 مدرسة نموذجية 6-12 بها 1000 طالب، تقدم

 منهج تعليم إعدادي مع التركيز على التكنولوجيا
 و تعدد التخصصات، و التعليم المبني عبى

المشاريع
 تقديم منهج رياضيات فريد من نوعه، و مبني
 على المعلومات، و يدعم التكنولوجيا للمدرسة

 المتوسطة عبر تيك تو وان لتلبية إحتياجات
الطالب بأفضل شكل ممكن

أجهزة البتوب و كرومبوك في كل فصل دراسي
 أكاديمية الواجب المدرسي لما بعد المدرسة، و هي

تقدم مساعدات فردية من المعلمين و المدرسين
فرص للتقوية في الصيف

:البرامج األكاديمية الخاصة
 توجه متميز و إبداعي لتعليم الرياضيات في

 الصفوف 6-8، تم اإلشادة به من قبل بيل جيتس
”و وصفه بـ “مستقبل تعليم الرياضيات

نظام لإلدراج للطلبة المعاقين
)التجمع و اإلدراج( SEI تدريس مؤمن باإلنجليزية

:شركائنا
 بريكثروه بوسطن الكبرى، مؤسسة هايدن، نظام

 طلبة هينتون في مدرسة هارفارد الطبية،
 ،رياضيو بوسطن من الطالب، 826 بوسطن
CAST للتصميم من أجل التعلم، YMCA 

 دورشستر، المجتمع الالتيني، إدفستورز، ليرن
النش، مؤسسة مجتمع التجديف

:برامج ما بعد المدرسة لدينا
 يوم ممتد لجميع الطالب مما يقدم الكثير من الدعم

األكاديمي
 نظام رياضي كامل و أنشطة ما بعد المدرسة لكل

 المراحل التعليمية بدءاً من المدرسة المتوسطة
حتى المدرسة الثانوية

 نادي كرة القدم و الموسيقى مع طالب جامعة
بيركلي

2013 و MCAS (4 :(2014 مستوى

مدرسة تيميليتي المتوسطة
الصفوف 8-6

205 شارع روكسبيري، روكسبيري 02119
رينيه ماكال، مدير المدرسة

8109-635-617 

:المميزات الخاصة
 مدرسة ذات وقت دراسي ممتد، و هو توجه إبداعي

بغرض التعلم
نظام للعلوم مع مستشفى ماساتشوستس العامة

خدمات المتعلمين ليوم السبت
 إمتحن التقدم لمدارس( ISEE التحضير لـ

)اإلمتحانات
 نظام للوعي و التجهيز للكلية

 نظام التكنولوجيا في المنزل: يتلقى الطالب و
 األهالي دروس الكمبيوتر سوياً و يمكنهم

الحصول على قرض بدون فوائد لشراء كمبيوتر
 المدرسة فازت مرتين بالجائزة الوطنية للتفوق من

 وزارة التعليم بالواليات المتحدة، و العديد من
 الجوائزاالخرى، متضمنة لقب و جائزة المدرسة

المميزة
 نظام الفتيان الواعدة: نظام تبادل للرسائل بين

الطالب وبعد الكبار المختارين من بوسطن

 -8: التقديم المضمون للطلبة من مدارسK مسار

بالكستون، هال، و مينديل

:البرامج األكاديمية الخاصة
 دروس تعليمية متقدمة للطلبة المؤهلين في الصف

السادس
لإلستعداد للكلية AVID نظام

:شركائنا
 شركاء بوسطن التعليميين، المجتمع الالتيني،

 مستشفى ماس جينيرال، كنيسة معمدان الشعب
 وكنيسة مجتمع نهر الشمال، ماث باور، كلية

 سيمونز، سكواش بسترز، نظام التكنولوجيا في
المنزل، جامعة ويلوك، إتحاد مناظرات بوسطن

:برامج ما بعد المدرسة لدينا
 عبر المجتمع الالتيني، دروس Steam فريق
 لآلالت الوترية عبر أوركسترا سيتي وايد في

 بوسطن، ماث ستارس عبر ماث باور )الجامعة
 الشمالية الشرقية(، األنشطة األكاديمة و الترفيهية

مع وزارة الحضرية، سكواش بسترز

2013 و MCAS (3 :(2014 مستوى

-K8 مدرسة توبين
K8 0-الصف

40 شارع سميث، تل ميشن، روكسبيري 02120
إفرين توليدانو، مدير المدرسة

8393-635-617

:المميزات الخاصة
خدمات ممتدة و يوم دراسي ممتد

أربعة أجهزة كروم بوك
 معمل كمبيوتر على أحدث طراز تم التبرع به من

قبل سيلتكس راي الين
التعاون مع العديد من الجامعات و الكليات المحلية

 فرص لتدريس الرقص و الموسيقى مقدمة من
المجتمع الالتيني

 فرص عمل صيفية للمتخرجين من الصف 8 في
مستشفى بريجهام و النساء

يوجد سوق اطعمة مجاني لعائالت توبين
مجلس آباء و مجلس مدرسي نشيطين

 نظام معلمين للجميع، نظام تعليمي فردي 1:1
للصفوف 5 و 6

 الفائزين بجائزة معلم السنة في بوسطن ضمن
أعضاء هيئة التدريس

 معامل علوم للطلبة في الصفوف 5-8 كل جمعة
عبر الشراكة مع مستشفى بريجهام و النساء

:البرامج األكاديمية الخاصة
لمتعلمي اإلنجليزية SEI تدريس مؤمن باإلنجليزية

:شركائنا
 مركز توبين اإلجتماعي، معهد بوسطن للصحة

 النفسية، مستشفى بريجهام و النساء، صحة شارع
 ويتير، جسر بوسطن للتفوق، أصدقاء األطفال،
 متحف إيزابيال ستيوارت جاردنر، مكتبة بارك

هيل، المجتمع الالتيني، أميركا سكورز

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
K-2 قبل و بعد المدرسة: جسر بوسطن للتفوق لـ
 الصف 2، 8:00-9:30 صباحاً و 5:30-4:10

مساءاً
 بعد المدرسة: مركز توبين اإلجتماعي للصفوف
 1-5 ، 4:10-5:30، تكون المصاريف بمقياس
 متدرج، أعضاء هيئة التدريس يدخلون الطالب

و يجمعوهم
نظام المجتمع الالتيني للصفوف 8-6، 3:30-

 5:00 مساءاً، في تيميليتي، مجاناً ، يوجد وسائل
.مواصالت

2013 و MCAS (4 :(2014 مستوى

-K8 مدرسة تروتر
K8 1-الصف

135 طريق هامولدت، دورشتسر 02121
مايريد نوالن، مديرة المدرسة

8225-635-617

:المميزات الخاصة
 التركيز الشديد على المواد التعليمية و معاملة

الطالب بإحترام و برفق
 يتم تدريس العلوم و الدراسات اإلجتماعية عبر

وحدات تعليمية متكاملة
 نظام لتدريس اآلالت الموسيقية لكل الطالب أثناء

 اليوم الدراسي. على سبيل المثال، يقوم طالب
 الصف األول بعزف الفلوت، و طالب الصف
 الرابع بعزف الكمان، و طالب الصف السابع

بعزف الكالرينيت
 التدريس الخصوصي، و مستوى عالي من التوجيه

 و اإلرشاد مقدم من العديد من المتطوعين، و
الشركاء و األخصائيين المهنيين

 مكتبة جميلة و مليئة بالكتب مقدمة عبر تارجت
 و معمل كمبيوتر يمكن إستخدامه من قبل كل

.الطالب
 كل الطالب في الصفوف 5-8 يشاركون في اليوم

 الممتد اإلجباري في أيام اإلثنين-الخميس حتى
.4:45 عبر مدارس المواطن

 فصول خارجية لتدريس العلوم، و الرياضيات، و
أنشطة الكتابة

 برنامج التكنولوجيا في المنزل في معمل الكمبيوتر
 الجديد لدينا: يتلقى الطالب و األهالي دروس
 الكمبيوتر سوياً و يمكنهم شراء كمبيوتر من

خالل قرض بدون فوائد
 التواصل بين األهالي و المدرسة عبر النشرات، و

 البريد اإللكتروني، و المكالمات الهاتفية لممثل
المدرسة، و الرسائل

:شركائنا
 األخوات الكبريات، السيدات القوية، البنات القوية،

 جامعة بوسطن )خاصة مدرسة التعليم(، عام
 المدينة، مبادرة اإلستقالل األسري، مؤسسة

 األجيال، هوم للمفكرين الصغار، بالي وركس،
 مؤسسة الوزارات العالمية، كنيسة النعم، و

مدارس المواطن

:برامج ما بعد المدرسة لدينا
 يتم تقديمها عبر مؤسسة تخيل، 2:00-6:00 مساءاً:

 المساعدة في اواجبات المدرسية، و التدريس
 الخصوصي، و ممارسة الرياضة و الترفيه في

 النوادي مثل الرقص، و األعمال الخشبية، و كرة
السلة، توجد مصاريف

 العديد من البرامج الترفيهية مجانا لطلبة تروتر مثل
 عام المدينة، و الدروس الخصوصية، و األخوات

.األكبر
 لن يكون هذا مناسباً للعائالت التي تحتاج لرعاية

مالئمة لألطفال بعد المدرسة

2013 و MCAS (3 :(2014 مستوى

مدرسة تينان اإلبتدائية
K5 1-الصف

650 شارع 4 الشرقي، جنوب بوسطن 02127
ليزلي جانت، مديرة المدرسة

8641-635-617

:المميزات الخاصة
هيئة مصادر المياة MWRA أنظمة تعلمية
عروض للطالب إلظهار المواهب الصوتية

 مكتبة مدرسية جديدة، و أجهزة كمبيوتر بإتصال
 على اإلنترنت في الفصول، و ملعب كبير و

.متميز
مبادرة التاريخ العظيم

 شركاء بوسطن التعليميين / باور النش، لتوجيه
الطالب في رياض األطفال-الصف 3

 معلمين متخصصين بدوام كامل للعلوم و نظام
STEM )العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، و 

)الرياضيات
مدرسة ذات ثقافات متنوعة

 و شركاء ،NSTAR يوجد متطوعين و معلمين من
 بوسطن التعليميين، و أجداد بوسطن، و مؤسسة

األجيال

 -12: تسكين مضمون إلى مدرسةK مسار
ماكورماك المتوسطة

:البرامج األكاديمية الخاصة
التعليم الخاص: نظام لمرضى التوحد

نظام لمتعلمي اللغة اإلنجليزية

:شركائنا
 إستشارات أربور، معهد بوسطن للصحة النفسية،

 سيتي ستاج، تارجت، بنك ماونت واشنطن،
 مدرسة مجتمع تينان، شركاء بوسطن التعليميين،
 فندق ويستن، بنك الطعام ببوسطن الكبرى، باليه

بوسطن

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
 من BOKS ما قبل المدرسة: نظام اللياقة البدنية

ريبوك
 ما بعد المدرسة: مركز تينان اإلجتماعي، ذهاب
 األوتوبيس إلى بيت حي جنوب بوسطن و نادي

جنوب بوسطن لألوالد و البنات

2013 و MCAS (3 :(2014 مستوى

أكاديمية أومانا
K8 2-الصف

312 شارع بوردر، شرق بوسطن 02128
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BPS K–8: ملفات المدرسة
كالوديا جويتيريز، المديرة المؤقتة

8481-635-617

:المميزات الخاصة
 1 حتىK تدريس متميز ثنائي اللغة في الصفوف

 الصف الثاني و هو ما يعزز مهارات القراءة
 و الكتابة عند الطالب باإلنجليزية و اإلسبانية.

 سيستمر التوسع في هذا النظام في األعوام القادمة
حيث سيتم إضافة صف جديد كل عام

 العلوم، و التكنولوجيا،( STEM مدرسة تتبع نظام
.)و الهندسة و الرياضيات

 الشراكة مع برنامج توجيه العلوم لمدرسة شرق
بوسطن الثانوية

 تجارب تعليمية عملية تتضمن اإلشتراك في إسبوع
STEM و تنظيم ساعاة مدرسية للتكويد )برمجة 

.)الكمبيوتر لجميع الصفوف
 تجربة نظام ايكورايز الذي يسمح للطالب بأن يكون

لهم دور فعال في القضايا البيئية في المجتمع
 مجموعات ستارت )مجموعات تحفيزية( لتلبية

اإلحتياجات التعليمية لجميع الطلبة
 التعامل مع محترفين في جميع أنواع الصناعات مثل

برنامج بيج شيز ريدز
 شركاء مقمين مثل تيناسيتي، و رالي هارفارد، و

 جير أب و هو ما يساعد الطالب على التطور
ً أكاديمياً و إجتماعياً و حسيا

:البرامج األكاديمية الخاصة
دروس تعليمية متقدمة للطلبة المؤهلين في الصف 6

 التعليم الخاص: نظام للطلب الذين يعانون من
2-الصف K8 ،اإلعاقات الذهنية

:البرامج الالمنهجية
 كرة القدم و الشعر في فصول الخريف و الربيع

))أميركا سكورز
كرة السلة أثناء فصل الشتاء

الهوكي في فصل الشتاء
العلوم/الهندسة و النادي الرياضي

نادي البيئة

:شركائنا
 كرة قدم ،GEAR-UP مساعدة الطالب األمريكي
 أميركا سكورز/ نادي المناظرات، المركز الطبي

 ،RALLY ،لحي شرق بوسطن، العائلة أوالً
تيناسيتي، مغامرة واي بوينت، زوميكس

2013 و MCAS (1 :(2014 مستوى

 الخيرية في UP مدرسة أكاديمة
بوسطن

الصفوف 8-6
215 شارع دورشستر، جنوب بوسطن 02127

كاتي بكالند، مديرة المدرسة
8819-635-617 

:المميزات الخاصة
 مدرسة إعدادية متوسطة عامة معفاة من الرسوم
 التعليمية UP )الصفوف 6-8( مقدمة من شبكة

 الغير هادفة للربح، تم تصنيفها ضمن أفضل
 المدارس العامة الحضرية مستوى في الواليات

المتحدة
 تهدف إلى التأكيد على حصول كل الطالب على

 المعرفة و المهارات و قوة الشخصية الالزمة
 للنجاح في المسيرة التعليمية و أن يصلوا ألعلى

مستوى ممكن من الكفاءة
 مناهج تعليمية و تدريس مميزين و مبنيين على
معايير تعزز من مهرات القراءة و الرياضيات
 توقعات عالية و متسقة أكاديمياً و سلوكياً لكل
 األطراف متضمنة الطالب و العائالت و هيئة

التدريس
 فتح قنوات إتصال بين المدرسة و العائلة: تقارير

 حول تطور مستوى الطالب يتم إرسالها للمنزل
ً إسبوعيا

 نظام تحفيزي في أيام الجمعة من كل إسبوع لجميع
الطالب

لطلبة الصف الثامن SSAT و ISEE التحضير لـ
مدير توظيفي مدرسي بدوام كامل

:البرامج األكاديمية الخاصة
 شبكة الدعم األكاديمي من أجل الطلبة و تتضمن

متعلمي اإلنجليزية و الطلبة المعاقين

:شركائنا
 رعاية بوسطن، التدريب للتغيير/مجتمع التجديف،

 مدرسة إليوت، ملجأ إمبروف، ميترو الكروس،
 نادي جنوب بوسطن لألوالد و البنات، اليوجا،

تنس سبورتسمان و مركز الترفيه

:برامج ما بعد المدرسة لدينا
 اليوم الدراسي الممتد في أيام اإلثنين-الخميس،

 برامج ما بعد المدرسة من اإلثنين-الخميس حتى
3:30 و في يوم الجمعة حتى 1:00

2013 و MCAS (1 :(2014 مستوى

 الخيرية في UP مدرسة أكاديمة
دورشستر
K8 1-الصف

35 شارع ويستفيل، دورشستر 02124
بريتاني مورس، مديرة المدرسة

2788-752-617

:المميزات الخاصة
 مدرسة إعدادية متوسطة عامة معفاة من الرسوم
 التعليمية UP )الصفوف 6-8( مقدمة من شبكة

 الغير هادفة للربح، تم تصنيفها ضمن أفضل
 المدارس العامة الحضرية مستوى في الواليات

المتحدة
 تهدف إلى التأكيد على حصول كل الطالب على

 المعرفة و المهارات و قوة الشخصية الالزمة
 للنجاح في المسيرة التعليمية و أن يصلوا ألعلى

مستوى ممكن من الكفاءة
 مناهج تعليمية و تدريس مميزين و مبنيين على
معايير تعزز من مهرات القراءة و الرياضيات
 توقعات عالية و متسقة أكاديمياً و سلوكياً لكل
 األطراف متضمنة الطالب و العائالت و هيئة

التدريس
 فتح قنوات إتصال بين المدرسة و العائلة: تقارير

 حول تطور مستوى الطالب يتم إرسالها للمنزل
ً إسبوعيا

 نظام تحفيزي في أيام الجمعة من كل إسبوع لجميع
الطالب

:البرامج األكاديمية الخاصة
 الدعم الشامل لجميع الطالب متضمناً طالب التعليم

الخاص و متعلمي اإلنجليزية

:شركائنا
 رعاية بوسطن، مؤسسة تخيل، النساء القوية، البنات

القوية، مركز موارد العائلة

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
 ما قبل المدرسة: يتم تقديم اإلفطار من 7:45-7:15

ً صباحاً يوميا
:ما بعد المدرسة

 1-الصف 4 )مؤسسة تخيل( في أيامK برامج لـ
 اإلثنين، و الثالثاء، و الخميس، و الجمعة من

 الساعة 3:30-6:00 مساءاً و يوم األربعاء من
 الساعة 12:30-6:00 مساءاً

هوالند الخيرية UP مدرسة أكاديمية
K5 1-الصف

85 شارع أولني، دورشستر 02121
هيالري كاسون، مديرة المدرسة

8832-635-617

:المميزات الخاصة
 نظام التطوير اليومي للشخصية: تعلم بجد لكي

تصبح أذكى
 تخصصات المعلمين في الرياضيات و القراءة في

 الفصل 5، و أخصائيين في الرياضيات ضمن
أعضاء هيئة التدريس

 معملين للكمبيوتر لدعم برامجنا في القراءة و
الرياضيات

 فعاليات لتفعيل دور األسرة: عشاء توحيد العائالت،
 حفالت للعب، حفالت التراث العائلي، و الحفالت

التعليمية للرياضيات و القراءة
 نظام الرجال الحقيقيين يقرأون: رجال من المجتمع
 يأتون للمدرسة للقراءة في الفصول لتعزيز عملية

تعليم القراءة
 مساعدات إضافية بعد المدرسة، تتضمن دروس

التقوية، و عام المدينة و رابطة الجامعة
 أنظمة عالجية مدرسة مع وجود أخصائي إجتماعي

بدوام كامل
 نظام للفنون الجميلة، يتخصص في الفنون و

الموسيقى
نادي للفنون و الغناء

 نظام الدائرة المفتوحة الذي يبني المجتمع و يعزز
السلوكيات اإليجابية في الفصول

مبنى حديث و نظيف تم تجديده مؤخراً

:البرامج األكاديمية الخاصة
 عدد كبير من فصول التعليم الخاص و أنظمة

لمتعلمي اللغة اإلنجليزية

:برامج ما بعد المدرسة لدينا
 عام المدينة، اإلثنين-الخميس، مركز هوالند

اإلجتماعي، اإلثنين-الخميس

2013 و MCAS (4 :(2014 مستوى

-K8 مدرسة وارين/بريسكوت
K8 2-الصف

50 شارع المدارس، شارلستاون 02129
ميشيل دافيس، مدير المدرسة

8346-635-617

:المميزات الخاصة
مدرسة صغيرة بها أجواء عائلية

 هيئة تدريس على مستوى عالي من الخبرة: ٪90
 أو أكثر من ذلك يعملون للحصول على درجة

علمية متقدمة
يتم تقديم الدروس عبر وكاالت محلية

وقت ممتد للتعلم لكل الصفوف
 معلمين متخصصين في الفنون، و الموسيقى، و

التربية الرياضية، و العلوم و اللغة اإلسبانية
 برنامج مريح يؤكد على أمان األنشطة و إيجابيتها و

مرحها لكل الطالب
باور النش

اإلنشاد، و الموسيقى، و العروض المسرحية
نظام آخر للرياضيات و قوانينها

التدريب على التأهب لحاالت الطوارئ
 و ركوب ،BOKS أنظمة لياقة بدنية تتضمن نظام

الدراجات، و اليوجا و كرة القدم

:البرامج األكاديمية الخاصة
فصول للتعليم الخاص

:شركائنا
 جامعة بيركلي الموسيقى، الجامعة اإلجتماعية

 بانكر هيل، نادي شارلستاون لألوالد و البنات،
 شارلستاون الكروس، العلم من العلماء، اإلبحار

 ،MIT ،مستشفى ماساتشوستس ،IBM ،الشجاع
مركز إنجلترا الجديدة لألطفال

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
 ما قبل المدرسة: التركيز على العادات الصحية و

للياقة البدنية BOKS التغذية و التدريب بنظام
:ما بعد المدرسة

 مجاناً: مسار الرياضيات، كرة قدم )المدرسة
 العليا(، الفنون البصرية )المدرسة العليا(،

 المسرح )المدرسة العليا(، اإلنشاد، و العروض
 المسرحية، و كرة قدم أميركا سكورز، الكشافة

 من األوالد و البنات، الـ 10 أوالد و الـ 10
بنات، و اإلبحار و المزيد

 مع وجود مصاريف: رياض األطفال، يوم ممتد
 لطلبة الصف األول و الثاني، و مساعدة الصف

 الثالث في الواجبات، اآلالت الموسيقية، و الفنون
 البصرية )الصفوف 3-5(، و المزيد. يمكن تلقي

.منح للبرامج المدفوعة المصاريف

2013 و MCAS (1 :(2014 مستوى
مركز وست زون للتعليم المبكر

في مدرسة هينيجان
K1 0-الصف

200 شارع هيث، سهل جامايكا 02130
جان الرابي، المدير
 8275-635-617

:المميزات الخاصة
 مدرسة صغيرة بأجواء إيجابية توفر تعليم متفرد

مناسب تنموياً لكل طفل بشكل مختلف
 امعلمين مدربين على تحسين القراءة، و زيادة
 معدالتها، و نظام الدائرة المفتوحة اإلجتماعي

التعليمي
 المعلمين حاصلين على العديد من الشهاجات في:

 التعليم الخاص، ،ESL ،التعليم المبكر لالطفال
القراءة و العلوم
 معلم علوم بيئية

 مع أنظمة STEM و منهج تعليمي متسق مع نظام
لتفعيل دور األسرة في التعليم مع أطفالهم

 تحديثات تكنولوجية جديدة: أجهزة كمبيوتر أبل،
 آيباد، كروم بوك، تلفزيون أبل، كيندل، و يوجد

وايفاي في كل أماكن المدرسة
 مساعدين مهنيين ،NAEYC المدرسة معتمدة من
 على أعلى مستوى من الكفاءة، و العديد منهم لديه

شهادات جامعية
 زيارات مستمرة لموارد المجتمع و المتاحف و
 ذلك يعطي فرص للتعلم و ربط الواقع بالمناهج

التعليمية خارج الفصل الدراسي
منسق إجتماعي ميداني

 الرعاية المحيطة عبر السباحة، و الحفالت العلمية
العائلية

مجلس آباء نشيط بأعضاء من مجلس آباء سيتي وايد
 دور أسري متعدد األشكال يتضمن: التكنولوجيا في

 المنزل، ساعة القهوة العائلية، جمعات العائالتـ
 الحفالت العلمية العائلية، أيام الرياضيات،

 متطوعين الفصول، اليوم الترفيهي للعائلة،
مرافقي الرحالت الميدانية، جمع التبرعات

:البرامج األكاديمية الخاصة
 التعليم الخاص: فصول متكاملة للتعليم المبكر

لألطفال
 مدرسة إدراجية: طالب التعليم العادي و التعليم

ً الخاص يدرسون سويا
معلم موسيقى بدوام كامل

العلوم البيئية: معلم علوم بدوام كامل
2 و الصف األولK :دروس السباحة

:شركائنا
 هوم للمفكرين الصغار، شركاء بوسطن التعليميين،

 مكتبة فرع كونولي، أوركسترا سيمفونية
 بوسطن، صحة مدارس بوسطن العامة، الجامعة

الشمالية الشرقية، أكاديمية لينش للريادة

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
 ما قبل المدرسة: اإلفطار 7:30 و بعده بعض
األنشطة المركزية و وقت للتجمعات الصغيرة

 ما بعد المدرسة: رعاية محيطة مجانية حتى 4:35
 مساءاً مع األنشطة التحفيزية مثل السباحة، و

 اليوجا، و التنس، و العلوم، و الرحالت للمكتبة
المحلية و لموارد المجتمع

مدرسة وينشيب اإلبتدائية
K5 0-الصف

54 شارع دايتون، برايتون 02135
موناكاتيليا فورد، مدير المدرسة

8399-635-617

:المميزات الخاصة
 معتمد من المجلس الوطني لمعلمين األطفال الصغار

)NAEYC(
 مدرسة تركز على العلوم، و التكنولوجيا، و

 ،)STEAM( الهندسة، و الفنون، و الرياضيات
مع وجود فصول خارجية

 مدرسة إبتدائية صغيرة رعوية بها هيئة تدريس
عالية الكفاءة

 نظام قراءة و رياضيات لتلبية اإلحتياجات الفردية
لكل طالب

 خدمات إستشارية في المدرسة مقدمة من مستشفى
الفرنسيسكان لألطفال

 الشراكة مع سيتي كونكتس، و ذلك يربط المدرسة و
العائالت بموارد المجتمع

 نظام األخ األكبرو األخت الكبرى يجمع بين طالبنا
 و طالب الكلية في أنشطة ترفيهية و في عطلة

نهاية األسبوع
 دعم قوي للمتعلمين أصحاب اللغات األخرى و

)لألهالي ESL لعائالتهم )مشروع اليرتا، فصول
 طالب معلمين من جامعة بوسطن، و مجمع

بوسطن، و الجامعة الشمالية الشرقية
 مدرسين لمساعدة المعلمين و الطالب بشكل فردي

أو في مجموعات صغيرة
 مبنى تم تجديده مؤخراً من العصر الفيكتوري، يمكن

في مركز برايتون MBTA المشي إليه من

-K8 -8: تسكين مضمون لمدرسة إديسونK مسار

:البرامج األكاديمية الخاصة
/K0 التعليم الخاص: فصل للتعليم المبكر لألطفال

K1، نظام تبادلي لـ K2 و الصف األول
 1 لتدريس نؤمن باللغةK متعلمي اإلنجليزية: فصل

SEI اإلنجليزية

:شركائنا
 جامعة بوسطن، كلية بوسطن، الجامعة الشمالية
 جامعة بوسطن(،( BUILD الشرقية، تدريس

 سيتي كونكتس، مستشفى الفرنسيسكان لألطفال،
 األخ األكبر و األخت الكبرى، تدريس معبد بيث

 ساحة البلوط، بالي وركس، YMCA ،زيون
 نظام شراكة ،)BOKS( بناء نجاح أبنائنا

BCNC ،للقراءة، النساء القوية و البنات القوية 
 صناعة الموسيقى، مؤسسة األجيال، مؤسسة من

الفراش إلى الطباشير، بنات الكشافة

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
 ما قبل المدرسة، من 7:30 صباحاً: مقدمة من
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لالطالع على قائمة كاملة من المنظمات الشريكة للمدرسة وعروضها، يرجى زيارة مواصفات مدارسهم

  www.partnerbps.org/locations

YMCA لألعمار من 4 سنوات فأكثر، يمكن 
مجاناً ،BOKS تلقي المنح. لياقة بدنية

:ما بعد المدرسة
 حتى 6:00 مساءاً YMCA برنامج مقدم من

 لألعمار من 4 سنوات فأكثر، يمكن قبول المنح،
و القسائم

 نظام بالي وركس لما بعد المدرسة للعب النشيط
للصفوف 4 و 5

 مشروع اليرتا لما بعد المدرسة لمتعلمي اللغة
.اإلنجليزية في الصفوف 5-3

BU لصناعة الموسيقى
بنات الكشافة

النساء القوية و البنات القوية

2013 و MCAS (3 :(2014 مستوى

مدرسة وينثروب اإلبتدائية
K5 1-الصف

35 شارع بروكفورد، دورشستر 02125
ليه بلك مكيتي، مدير المدرسة

8379-635-617

:المميزات الخاصة
”ثقافة “رابطة الجامعة

قسم متميز يختص بمتابعة تحصيل الطالب
دروس تقوية بعد المدرسة

 منهج الدائرة المفتوحة للتكافؤ اإلجتماعي
شراكات متميزة

 الكثير من األنشطة لتفعيل دور األسرة متضمنة
 الحفالت التعليمية، النشرات و األنشطة و

المدرسية، ألعاب الحساب المنزلية و المزيد

 إستشاري بدوام جزئي يعمل مع األفراد و
المجموعات الصغيرة من الطالب

 -12: تسكين مضمون للصف 6 فيK مسار
ديربورن )العلوم/ STEM مدرسة أكاديمية
 التكنولوجيا/الهندسة/الرياضيات( للصفوف

12-6.

:البرامج األكاديمية الخاصة
 للطلبة المؤهلين في AWC دروس تعليمية متقدمة

الصفوف 4 و 5

:شركائنا
 مطابخ كامبوس، مركز ديموك الطبي، بنات
 الكشافة، ناتيكسيس جلوبال إلدارة األصول،
 لألطفال، مسرح هارفارد، BOKS ريبوك

 ،النساء القوية و البنات القوية، مشروع الغذاء
YMCA

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
 ما قبل المدرسة، 7:15-8:10 صباحاً يومياً:

 مقابل YMCA البرامج تكون وفقاً للشراكة مع
مصاريف رمزية

 ما بعد المدرسة، إلى 6:00 مساءاً يومياً: البرامج
 و تقدم المساعدة في YMCA يتم تقديمها عبر

 الواجبات المدرسية و األنشطة التحفيزية، توجد
مصاريف بمقياس متدرج، يمكن قبول القسائم
برامج عام المدينة لما بعد المدرسة، ستارفيش

 دورات تعليمية إضافية بعد المدرسة يتم تقديمها و
هي توفر فرص للتعلم المباشر من المعلمين

2013 و MCAS (4 :(2014 مستوى

 -8 للعلومK مدرسة الناجحين الصغار
و الرياضيات

K8 1-الصف
20 طريق أوتلوك، ماتابان 02126

فيرجينيا شالمرز، مديرة المدرسة
6804-635-617

:المميزات الخاصة
مدرسة نموذجية للرياضيات و العلوم

 كل الطالب ملتزمين بيوم دراسي مدته 7 ساعات و
45 دقيقة

 فصول صغيرة تحتوي على 18-20 طالب مع
معلمين إثنين

نظام شامل للتعليم الخاص
 منسق توعية عائلية يساعد على تفعيل دور األسرة

في العملية التعليمية و المجتمع المدرسي
 مدرسة خدمة شاملة: نحن لدينا شراكات قوية مع

منظمات إجتماعية
مبادرة الصحة و النشاط

 زيارات منزلية لكل عائلة طالب في رياض األطفال
أو في الصف األول

برامج صيفية
 المساعدة في الواجبات المدرسية و التدريس

الخصوصي
 الموسيقى، و الفنون، و التربية الرياضية، و

الشطرنج، و الفنون العسكرية، و الرقص

:البرامج األكاديمية الخاصة
 -8، نظام السلوكياتK التعليم الخاص: نظام إدراج

للصفوف LAB، 8-6 التعليمية التفاعلية
 متعلمي اللغة اإلنجليزية: تدريس مؤمن باللغة

1-الصف K4 ،لإلسبان SEI اإلنجليزية

:شركائنا
 خدمات األطفال في روكسبيري، مدرسة

 المدينة، إتحاد التعليم اإلستطالعي، مدرسة
 شاملة الخدمات، الطاولة المستديرة، مركز

 ماتابان اإلجتماعي الطبي، نادي تنس و ترفيه
 سبورتسمان، مركز شئون الطبيعة ببوسطن،

جزيرة تومسون، هارلم الكروس

:برامج ما قبل و ما بعد المدرسة لدينا
 ما قبل المدرسة، 7:00-8:15 صباحاً: نظام
 تحفيزي مقدم من هيئة تدريس برنامج التعليم

.الممتد لدينا
 الصف K-6:00-4:30 ،5 ،ما بعد المدرسة
 مساءاً: دروس تقوية في العلوم و مساعدة في

.الواجبات الدراسية
أكاديميات جولدن نايتس

HASP، :ًاإلثنين-الخميس، 4:15-6:30 مساءا 
 برنامج تدريس خصوصي مكثف و مساعدة في

 الواجبات الدراسية للطالب في الصفوف 8-6
مقدم من عام المدينة

قيادة التشجيع
 العاب القوى المدرسية )كرة القدم، كرة السلة

 )لألوالد و البنات(، و كرة القدم، و العاب
المضمار

هارلم الكروس – فريق لألوالد

2013 و MCAS (3 :(2014 مستوى

مدارس التعليم الخاص
.ال يمكن إختيار هذه المدرسة وفقاً لعملية التعيين العادية. يجب أن يتم تحويل الطالب عبر مقابلة تقييم للتعليم الخاص

مدرسة كارتر
396 شارع نورثامبتون، بوسطن 02118

مارك أوكونور، مدير المدرسة
617-635-9832 الساعات: 3:30-9:30

:المميزات الخاصة
 مدرسة صغيرة تقدم برامج متفردة و مركزة للطالب

الذين يعانوا من إعاقات شديدة/عويصة
5:3 هي نسبة الطالب إلى المدرسين

 دعم العائلة و تفعيل دورها، متضمناً الدعم لألهالي
ثنائيي اللغة

 التركيز التعليمي: تطوير و شرح و مشاركة
 الدروس و البرامج الخاصة لزيادة قدرة كل

طالب على التواصل مع البيئة المحيطة
ممرضتان بدوام كامل و معدات طبية شاملة

توجه لتخصص الفرق
 العالجات المتوفرة: العالج البدني، و العالج

 باإلشغال، التواصل، السلوك، النظر، و التربية
البدنية التفاعلية

العالج بالفنون اإلبداعية
 التعلم الخارجي و الترفيه في حديقتنا الجميلة

الجذابة، مع مسارات و طرق للكراسي المتحركة
 الخبرات اإلجتماعية: السيمفونيات، البولينج، حفالت

 بالجامعة الشمالية الشرقية، فعاليات الديسكو، و
رحالت للميناء

 العالج المائي المدرسي في مدرسة مستشفى
 ماساتشوستس في كانتون مع إمكانية إختيار

.برنامج صيفي بشهر يوليو
 موقع مميز خلف الجامعة الشمالية الشرقية في

طريق ماساتشوستس محطة أورانج الين

:شركاء المدرسة
 كلية بوسطن المعمارية، جامعة بوسطن، مدرسة

BU للهندسة، كانون للتصميم المعماري، مهندس 
 معماري دافيد بيراردوتشي، أصدقاء مدرسة

 ويليام كارتر، جيلبان للبناء و التشييد، معماريي
 مايا جرانيك، و برين باكر، الجامعة الشمالية

 الشرقية، ستراكشر تون للبناء و التشييد، مركز
شارع ويتير الطبي للعالج

 مدرسة هوراس مان للصم و ضعاف
السمع

40 شارع أرمينتون، اليستون 02134
ماريتزا سيليبرتو، مديرة المدرسة

617-635-8534 الساعات: 1:40-7:20

:المميزات الخاصة
ً مدرسة أساسية للصم متميزة تاريخيا

 خدمات أكاديمية متفردة للصم و ضعاف السمع من
 الطالب من مرحلة ما قبل المدرسة حتى المدرسة

الثانوية
 خدمات لألطفال الذين قاموا بزراعة قوقعة: مكان

 إقامة طبيب األطفال في مستشفى ماساتشوستس
العامة

عالج لمشاكل السمع و التحدث/اللغة
 الصوت مع : ASL تدريس بلغة اإلشارة األمريكية

لغة اإلشارة
 فريق تواصل للخدمات النفسية، و اإلجتماعية و

الطبية
 برنامج توعية لألهالي/األطفال للصم و ضعاف

السمع
 فريق عمل حائز على العديد من الجوائز، متضمناً

 أفضل مدير في السنة، و ممثل للجائزة التعليمية

 من ميت اليف / اإلتحاد المدني الوطني عام
 2006 و جائزة شاتوك للتكريم بسبب الخدمات

الرائعة لموظف المدينة
 إنترنت بشاشات كبيرة و نظام طواريء رقمي

بالفيديو في ثمانية أماكن رئيسية في المدرسة
 طبيب و ممرضة من مركزجوزيف سميث الطبي

داخل المدرسة
 التدريب و العالج لـ 25 طالب خريج من جامعة
 بوسطن، مجمع بوسطن، جامعة ليزلي، جامعة

 إميرسون، جامعة هارفارد، كلية ماكدانيال
 )ميريالند(، و جامعة والية سان دييجو

))كاليفورنيا
 الدولية، فيداليتي،إميج AAIM :شركاء المدرسة

 ،ماكس، داتا ماكس، إسكان ماساتشوستس
CORE ميلون بنك، و IKON.

مدارس ماكينلي
فيليسيا ساونرز، ناظرة المدارس

9976-635-617

ماكينلي اإلبتدائية
90 طريق وارين، بوسطن 02116

كريستين ستيال، المديرة
99978-635-617

ماكينلي المتوسطة
50 شارع سانت ماري، بوسطن 02215

جوزيف براون، المدير
9853-635-617

اكينلي اإلعدادية و الثانوية
97 شارع بيتربروه، بوسطن 02215

جوزيف براون، المدير
9907-635-617

أكاديمية نهاية الجنوب لماكينلي
90 طريق وارين، بوسطن 02116

كريستين ستيال، المديرة
9976-635-617

:المميزات الخاصة
 أربع مدارس في مدرسة واحدة، يقدمون التعليم

 الخاص للطالب من رياض األطفال حتى الصف
12

 التركيز على اإلحتياجات الحسية و السلوكية و
التعليمية

نظام مصمم بشكل رائع للتحكم في السلوكيات
دعم طبي قوي

عدد كبير من البرامج األكاديمية
 كل الطالب يتم تعيينهم وفقاً لمقابلة نظام التعليم

)IEP( الخاص
 أربعة من أفضل معلمين بوسطن في السنة ضمن

 أعضاء هيئة التدريس: دافيد روسيل، ميريديث
بيرك، كارا بوفالينو و جايمس سكارينج

 تم إختيارها كمدرسة إبتدائية قوية األداء عبر مجلة
بوسطن عام 2005

:شركاء المدرسة
 مركز نهاية الجنوب التكنولوجي، بلو كروس بلو

شيلد، بيت هالي، خدمات ويديكو لألطفال
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المتطلبات العمرية للتقدم للمدرسة
)سنوات عند يوم 1 سبتمبر 2017 أو قبله )العدد محدود بشدة K0(     3( رياض األطفال 0
)سنوات عند يوم 1 سبتمبر 2017 أو قبله )العدد محدود K1(     4( رياض األطفال 1
سنوات عند يوم 1 سبتمبر 2017 أو قبله K2(     5( رياض األطفال 2
سنوات عند يوم 1 سبتمبر 2017 أو قبله 6                        الصف 1

.نحن نأسف لذلك، و لكن ال توجد أي إستثنائات لهذه المتطلبات، متضمنة الخبرة المدرسية السابقة للطفل

الخط الساخن للمدرسة
9046-635-617

3 يناير-3 فبراير 2017
اإلثنين-الجمعة، 8:30 صباحاً-5:00 مساءاً

 إتصل لإلستفسار حول التسجيل في المدرسة،
 متطلبات اإلقامة، التحويل، وسائل النقل،
.قوائم اإلنتظار، برامج المدرسة و المزيد

قائمتي المحددة إلختيارات المدارس

1. __________________________________

2. __________________________________

3. __________________________________

4. __________________________________

5. __________________________________

6. __________________________________

7. __________________________________

8. __________________________________

9. __________________________________

10. _________________________________

11. _________________________________

12. _________________________________

12. _________________________________

14. _________________________________

:إسم المدرسة

كيف
 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
:إلى مركز الترحيب لمدارس بوسطن العامة برجاء أحضر 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 

I-94 النموذج
.بطاقة هوية األب/الوصي عليها صورته 
 نسخة من شهادة أخر عام دراسي للطالب )الصفوف 

1-12(. 
!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
الثالثاء، 3 يناير – الجمعة 3 فبراير 2017

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
2017 األربعاء 8 فبراير - 31 مارس

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

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
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

متى أين

للمدرسة والتقديم  التسجيل 


