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املهمة

ــب مــدرســة "Boston Green Academy" بجــميع الــطالب مــن مــختلف الخــلفيات والــقدرات، وتــعمل عــلى  تُــرحِّ
تعليمهم وتمكينهم من النجاح في املدرسة والحياة املهنية، وتأهيلهم للقيادة في مجتمعنا وعاملنا.

بيان عدم التمييز

ال تُـــميِّز مـــدرســـة "Boston Green Academy"، طـــبًقا لـــسياســـة عـــدم الـــتمييز بـــمديـــريـــة مـــدارس بـــوســـطن الـــعامـــة 
الــتعليمية، فــي بــرامــجها أو مــرافــقها أو وظــائــفها أو الــفرص الــتعليمية الــتي تــقدمــها عــلى أســاس الــعرق أو الــلون أو 
الــعمر أو السجــل الــجنائــي (يُــطلب اســتخرجــه لــالســتفسار فــقط) أو اإلعــاقــة أو الحــمل أو التشــرد أو الــجنس/ الــنوع 
أو الــــهويــــة الــــجنسية أو الــــديــــن أو األصــــل الــــقومــــي أو النســــب أو املــــيول الــــجنسية أو الــــعوامــــل الــــوراثــــية أو الــــحالــــة 
الـــعسكريـــة، كـــما ال تـــتسامـــح مـــع أي شـــكل مـــن أشـــكال االنـــتقام أو الـــتخويـــف أو التهـــديـــد أو التحـــرش الـــقائـــم عـــلى 

التحيز الذي يحط من كرامة الفرد أو يُقلِّل من قدرته على التعلم أو العمل.

التقويم املدرسي
جدول األسبوع الدراسي والتقويم املدرسي:

من 08:00 صباًحا إلى 03:00 عصرًا  اإلثنني والثالثاء والخميس والجمعة:
من 8:00 صباًحا إلى 12:00 ظهرًا  األربعاء:

عيد العمال - إجازة مدرسية 5 سبتمبر:
اليوم األول في العام الدراسي 8 سبتمبر:

عطلة يوم كولومبوس - إجازة مدرسية 10 أكتوبر: 
عطلة يوم املحاربني القدامى - إجازة مدرسية 11 نوفمبر:
انصراف الطالب واملوظفني مبكرًا من املدرسة 23 نوفمبر:

عطلة عيد الشكر: إجازة مدرسية 24-25 نوفمبر:
بدء عطلة الشتاء - إجازة مدرسية 23 ديسمبر:

التطوير املهني للموظفني - إجازة مدرسية للطالب 3 يناير:
عودة الطالب من عطلة الشتاء 4 يناير:

يوم االحتفال بمارتن لوثر كينج جونيور - إجازة مدرسية 16 يناير: 
عطلة يوم الرؤساء - إجازة مدرسية 20 فبراير: 

عطلة فبراير - إجازة مدرسية 21-24 فبراير: 
عطلة الجمعة العظيمة - إجازة مدرسية 7 أبريل: 

عطلة يوم الوطنيني - إجازة مدرسية 17 أبريل: 
عطلة الربيع - إجازة مدرسية 18-22 أبريل: 

عطلة يوم الذكرى - إجازة مدرسية 29 مايو: 
يوم التخرج (مؤقت) 10 يونيو: 

عطلة يوم التحرير - إجازة مدرسية 19 يونيو:
انصراف مبكر للطالب** 21 يونيو (أو اليوم الدراسي رقم 179): 
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اليوم األخير في العام الدراسي - انصراف مبكر للطالب** 22 يونيو (أو اليوم الدراسي رقم 180): 

** يـعتمد تحـديـد الـيوم الـدراسـي 169/170 عـلى هـل هـناك/عـدد حـاالت إلـغاء الـيوم الـدراسـي طـوال الـعام الـدراسـي 
.2023-2022

رابط إلى التقويم األكاديمي للمديرية التعليمية (BPS) في العام الدراسي 2023-2022
القبول

التسجيل في املدرسة:
يــجب عــلى الــطالب املهــتمني بــالــتسجيل فــي مــدرســة (BGA) تــعبئة طــلب الــقبول املــتوفــر فــي املــكتب الــرئــيسي وعــلى 
مـوقـعنا اإللـكترونـي. ويـجب أن يـكون محـل إقـامـة الـطالب املـقبولـني فـي املـدرسـة داخـل مـديـنة بـوسـطن. بمجـرد إكـمال 
تـــعبئة الـــطلب، تـــدخـــل أســـماء الـــطالب فـــي الـــيانـــصيب الـــذي يُـــعقد فـــي شهـــر فـــبرايـــر مـــن كـــل عـــام. ويُـــعقد الـــيانـــصيب 
لتحـديـد الـطالب الـفائـزيـن بـمقاعـد فـي الـصف الـسادس والـصف الـتاسـع (صـفوف الـدخـول الـرئـيسية لـديـنا)، وملـلء أي 

مقاعد شاغرة في أي صفوف دراسية.

قائمة االنتظار:
سـيتم وضـع أسـماء الـطالب، الـذيـن لـم يـفوزوا بـمقاعـد فـي الـيانـصيب، فـي قـائـمة انـتظار. وسـتحظى األسـماء الـواردة 
فـي قـائـمة االنـتظار بـاألولـويـة عـند وجـود مـقاعـد شـاغـرة، وسـتُرَسـل خـطابـات إلـى مـنازل األسـر لـعرض املـقاعـد عـليها. 

وتظل قائمة االنتظار سارية ومعمول بها حتى ينعقد اليانصيب املدرسي التالي في شهر فبراير التالي.

الحضور

الغياب:
ل أســماء الــطالب الــحاضــريــن والــغائــبني كــل يــوم وفــي كــل فــصل. ويــجب عــلى الــطالــب حــضور نــصف الــيوم  ســتُسجَّ

الدراسي على األقل حتى يُحتسب "حاضرًا" في سجل الحضور اليومي. 

نـــــرجـــــو مـــــن أولـــــياء األمـــــور/ األوصـــــياء/ مـــــقدمـــــي الـــــرعـــــايـــــة الـــــتواصـــــل مـــــع املـــــدرســـــة عـــــبر الـــــبريـــــد اإللـــــكترونـــــي الـــــتالـــــي 
attance@bostongreenacademy.org أو إرســال خــطاب (يُســلَّم إلــى املــكتب الــرئــيسي) مــع الــطالــب لــإلبــالغ 
عــن غــياب الــطالــب. مــن األفــضل إرســال إفــادة الــغياب (الــورقــية أو اإللــكترونــية) قــبل الــيوم الــذي ســيغيب فــيه الــطالــب 
عــن املــدرســة، ولــكن يــمكن إرســالــه عــند عــودة الــطالــب. ويــجب أن تــحتوي هــذه اإلفــادة عــلى اســم الــطالــب وتــاريــخ يــوم 

(أيام) الغياب وسبب الغياب وتوقيع ولي األمر/ الوصي/ مقدم الرعاية ورقم هاتفه.

يــمكن قــبول أعــذار الــغياب مــن ولــي األمــر فــي حــاالت املــرض الــشخصي، لــكن يــجب تــقديــم إفــادة مــن أحــد مــقدمــي 
الـرعـايـة الـصحية لـقبول أعـذار الـغياب املـتكرر أو املـزمـن. لـالطـالع عـلى وصـف تـفصيلي لـلغياب املـعذور والـغياب غـير 
املـعذور، يُـرجـى الـرجـوع إلـى رقـم الـصفحة 14 مـن "دلـيل مـديـريـة مـدارس بـوسـطن الـعامـة الـتعليمية لـألسـر والـطالب" 

.(BPS) املوجود على املوقع اإللكتروني للمديرية التعليمية

وجـــود عـــذر لـــلغياب ال يـــعفي الـــطالـــب مـــن الـــقيام بـــاملـــهام املـــدرســـية الـــتي فـــاتـــته. ويـــجب عـــلى الـــطالب الـــتواصـــل مـــع 
معلميهم لتلقي أي مهام فاتتهم.
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الحـد األقـصى املـسموح بـه لـحاالت الـغياب غـير املـعذور مـن الـفصل/املـدرسـة هـو 3 حـاالت، ويـمكن إحـالـتهم لـلتدخـل 
بســبب الــحضور. ويــنبغي عــلى الــطالب الــرجــوع إلــى مــلخص املُــقرَّرات الــخاصــة بــمعلميهم ملــعرفــة ســياســة الــحضور 

الخاصة بكل معلم.

سـيتلقى الـطالـب، الـذي يـتغيب ملـدة تـصل إلـى أو تـزيـد عـن 10 أيـام دراسـية مـتتالـية، وولـي أمـره/ الـوصـي عـليه دعـوة 
إلــى حــضور اجــتماع ملــناقــشة أهــمية املــواظــبة عــلى الــذهــاب إلــى املــدرســة واالنــتظام فــي الــحضور، واآلثــار الســلبية، 

والتداعيات القانونية املترتبة على الغياب أو التهرب من الدراسة.

التأخر:

إذا جاء الطالب إلى الفصل متأخرًا:
ادخل بهدوء، واجلس في مقعدك، وانتظر حتى يدرك املعلم حضورك.●
يُـرجـى االطـالع عـلى الـسياسـات واإلجـراءات الـخاصـة بـكل مـعلم املـعنية بـكيفية الـتعامـل مـع هـذا الـنوع مـن ●

سوء السلوك.
o مـن أجـل اسـتخدام (SST) ـح عـند تـكرر الخـروقـات إحـالـة الـطالـب إلـى فـريـق دعـم الـطالب مـن املُـرجَّ

أسـالـيب تـدخـل عـالجـية أخـرى تـشمل، عـلى سـبيل املـثال ال الـحصر، جـلسات الـتأمـل املـدرسـي بـعد 
اليوم الدراسي والخدمة املجتمعية واالجتماع مع ولي األمر/ الوصي.

إذا بــــلغ عــــدد مــــرات تــــأخــــر الــــطالــــب 5 مــــرات أو أكــــثر، فــــقد يــــؤدي ذلــــك إلــــى اســــتبعاده مــــن املــــشاركــــة فــــي ●
األنشطة الرياضية/ املدرسية والرحالت امليدانية املجدولة، وذلك على النحو الذي تحدده إدارة املدرسة.

إذا جاء الطالب إلى املدرسة متأخرًا:
ـل أي طـالـب يـصل إلـى املـدرسـة بـعد الـساعـة 8:00 صـباًحـا فـي سجـل املـتأخـريـن. ويـجب • سيُسجَّ

عـــلى الـــطالـــب املـــتأخـــر تـــسجيل دخـــولـــه فـــي مـــكتب املـــتأخـــريـــن لـــلحصول عـــلى تـــصريـــح لـــلسماح لـــه 
بالوصول إلى فصله. 

ســيتولــى فــريــق دعــم الــطالب (SST) بــصورة مــباشــرة مــسئولــية الــتعامــل مــع حــاالت الــتأخــر املــفرط •
فــي الــذهــاب إلــى املــدرســة (3 أو أكــثر مــرات فــي األســبوع الــواحــد/ 10 مــرات أو أكــثر فــي الــفترة 
الـتقييمية الـواحـدة). وسـتنعقد اجـتماعـات مـع أسـرة الـطالـب ملـعالـجة سـبب الـتأخـر ومـناقـشة الـروتـني 
الـــيومـــي لـــلطالـــب ووضـــعه عـــلى طـــريـــق الـــوصـــول إلـــى املـــدرســـة فـــي الـــوقـــت املـــناســـب. مـــن الـــعواقـــب 

املحتملة للتأخر فقدان االمتيازات وجلسات تأمل الطالب.

االنصراف املبكر:
إذا اضــطر طــالــب إلــى االنــصراف مــبكرًا لــحضور مــوعــد مــع طــبيب أو بســبب حــالــة طــارئــة عــائــلية أو غــير ذلــك، يــجب 

على ولي األمر/ الوصي القانوني القيام بما يلي:
اإللــــــــــــــــــكــــــتــــــرونــــــــــــــــــي ● الــــــــــــــــــبــــــريــــــــــــــــــد  إلــــــــــــــــــى  أو  الــــــــــــــــــرئــــــــــــــــــيــــــســــــي  املــــــــــــــــــكــــــتــــــب  إلــــــــــــــــــى  إفــــــــــــــــــادة  إرســــــــــــــــــال 

 .attance@bostongreenacademy.org
يــــجب أن يــــتضمن اإلخــــطار الــــبيانــــات الــــتالــــي: اســــم الــــطالــــب، واســــم ولــــي األمــــر/ مــــقدم الــــرعــــايــــة، وســــبب ●

االنصراف، ووقت االنصراف، ورقم هاتف ولي األمر/ مقدم الرعاية وتوقيعه.
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إذا جـــاء شـــخص إلـــى املـــدرســـة لـــيصطحب طـــالـــبًا بـــنفسه ويـــنصرف بـــه مـــبكرًا، فـــيجب عـــلى هـــذا الـــشخص ●
تـــقديـــم بـــطاقـــة هـــويـــته، ويـــجب أن يـــكون هـــذا الـــشخص ولـــي األمـــر/ الـــوصـــي / مـــقدم الـــرعـــايـــة / أحـــد جـــهات 

.(Aspen) لة في نظام بيانات الطالب املعروف باسم االتصال في حاالت الطوارئ املُسجَّ
يُـرجـى الـعلم بـأنـه مـمنوع عـلى الـزوار (بـما فـي ذلـك أولـياء األمـور/ األوصـياء/ مـقدمـي الـرعـايـة) دخـول مـبنى ●

املــدرســة. ويُــرجــى االتــصال بــاملــكتب الــرئــيسي لــالطــالع عــلى الــتعليمات الــتي يــنبغي اتــباعــها عــند الــوصــول 
إلى املبنى.

املنشآت املدرسية

الزوار:
يُــرجــى الــعلم بــأنــه يــجب عــلى الــزوار الــتوجــه إلــى املــكتب الــرئــيسي عــند وصــولــهم إلــى املــبنى لــتسجيل دخــولــهم. إذا 
وصــلت إلــى املــبنى الصــطحاب طــالــب أو إنــزالــه، اقــرع جــرس الــباب األمــامــي لــتلقي املــساعــدة مــن املــكتب الــرئــيسي. 

ويُرجى العلم بأنه يجب عليك تقديم بطاقة الهوية الصحيحة للسماح لك باستالم الطالب.

تصريح الخروج من الفصل:
لن يحصل الطالب على تصاريح خالل الدقائق العشرة األولى واألخيرة من الحصة.•
يــجب عــلى الــطالب املــتواجــديــن خــارج الــفصل حــمل تــصريــح الخــروج مــن الــفصل أو تــصريــح الــتأخــر فــي •

جميع األوقات.
قد تؤدي إساءة استخدام نظام التصاريح إلى منع الحصول على التصاريح وفقدان االمتيازات.•
يجب على الطالب اتباع جميع الالفتات اإلرشادية عند التنقل في املمرات في جميع األوقات.•

الخزانات:
دائــًما مــا تــوفــر مــدرســة (BGA) خــزانــات لــلطالب الســتخدامــها. ويــجب عــلى الــطالــب الــذيــن يــحتاج إلــى خــزانــة طــلب 

ذلك من املستشار املدرسي املسؤول عنه.

الفصل الخارجي/الكافتيريا:
يـــجب وجـــود شـــخص بـــالـــغ يـــصطحب الـــطالب فـــي جـــميع األوقـــات عـــند اســـتخدام هـــذه املـــنشأة أثـــناء ســـاعـــات الـــيوم 
الــدراســي. ويــنبغي عــلى الــطالب الــراغــبني فــي اســتخدام هــذه املــساحــة أثــناء فــترة الــغداء إخــطار املــوظــفني املــراقــبني 
أثــناء فــترة الــغداء بــذلــك ملــعرفــة هــل/مــتى يســتطيعون اســتخدامــها. فــاســتخدام هــذه املــساحــة امــتياز، وســيُلغى هــذا 

االمتياز عند انتهاك القواعد التي تشمل إلقاء القمامة.

تدريبات الحرائق ووضع األمان:
عــــندمــــا تــــنطلق أصــــوات صــــفارات إنــــذار الحــــريــــق، يــــجب عــــلى الــــطالب بــــعد ســــماع الــــتوجــــيهات مــــن مــــعلمهم اتــــباع 
الــالفــتات اإلرشــاديــة فــي الــفصول إلــى أقــرب نــقطة خــروج مــن املــدرســة. ويــجب عــلى الــطالب إخــالء املــدرســة والــتوجــه 
إلــــى رصــــيف املــــشاة مــــا لــــم تــــصدر لــــهم تــــوجــــيهات بــــخالف ذلــــك، ويــــجب عــــلى الــــطالب إفــــساح الــــطريــــق إلــــى الــــباب 
األمـــامـــي لـــلمدرســـة لـــصالـــح رجـــال اإلطـــفاء. ويـــجب أن يـــظل طـــالب الـــفصل الـــواحـــد مـــًعا خـــالل هـــذه الـــعملية، وســـيتم 
إحـصاء الـحاضـريـن. ولـضمان الـحفاظ عـلى سـالمـة الـطالب واملـعلمني، نـطلب مـن جـميع األطـراف االلـتزام بـالـتعليمات 

الصادرة من املوظفني أثناء هذه اإلنذارات.
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إذا دعــت الــحاجــة إلــى تــفعيل "وضــع األمــان" فــي املــدرســة، ســيُعلن عــن ذلــك عــبر نــظام اإلذاعــة الــداخــلية. فــي هــذا 
ـــن املـــخارج، وســـيبقى الـــطالب فـــي هـــذا الـــوضـــع هـــادئـــني قـــدر  الـــوضـــع، ســـيظل جـــميع الـــطالب فـــي الـــفصول وســـتُؤمَّ
اإلمـكان. وال يـتوقـف تـفعيل هـذا الـوضـع فـي املـدرسـة إال مـن خـالل اإلذاعـة الـداخـلية. وسـتتواصـل املـدرسـة عـبر نـظام 
"School Messenger" مع األسر في أسرع وقت ممكن لبيان سبب تفعيل وضع األمان واملدة الزمنية لتفعيله.

ساعات ما قبل اليوم الدراسي:
تــفتح مــدرســة "Boston Green Academy" أبــوابــها األمــامــية (لــطالب املــرحــلة الــثانــويــة) وبــابــها الــجانــبي املــطل 
عـــلى شـــارع "Cambridge Street" (لـــطالب اإلعـــداديـــة املـــتوســـطة) الســـتقبال الـــطالب ابـــتداًء مـــن الـــساعـــة 7:15 

صباًحا. وممنوع على أي طالب دخول املبنى املدرسي قبل هذا الوقت.

ساعات ما بعد اليوم الدراسي:
ســـتظل أبـــواب مـــدرســـة "Boston Green Academy" مـــفتوحـــة بـــعد انـــتهاء ســـاعـــات الـــيوم الـــدراســـي لـــألنشـــطة 
الــطالبــية والــنوادي الــطالبــية. ويــجب عــلى قــائــد الــنشاط اإلشــراف عــلى الــطالــب أثــناء مــمارســة الــنشاط ثــم صــرفــه مــن 

املدرسة بعد االنتهاء من ممارسة النشاط.

املناطق غير املُصرَّح بدخولها:
ال يـجوز لـلطالب دخـول املـناطـق غـير املُـصرَّح لـهم بـدخـولـها. ويُـعتبَر الـطالب، الـذيـن يُـعثر عـليهم فـي مـنطقة مـن املـبنى 
املــدرســي غــير مــخصصة لــهم، فــي مــنطقة غــير ُمــصرَّح لــهم بــدخــولــها. ويُــرجــى الــعلم بــأن بــعض املــناطــق غــير ُمــصرَّح 
بـدخـولـها فـي أوقـات مـعينة مـن الـيوم الـدراسـي. عـلى سـبيل املـثال، إذا كـان الـطالـب فـي بـئر سـلم بـينما مـن املـفترض 
أن يــكون فــي مــنطقة تــناول الــغداء، إذن فــهو فــي مــنطقة غــير ُمــصرَّح لــه بــدخــولــها. تُــطبق الــعقوبــات الــتأديــبية عــلى 
الـــطالب الـــذيـــن يُـــعثر عـــليهم فـــي مـــناطـــق غـــير ُمـــصرَّح لـــهم بـــدخـــولـــها، وذلـــك طـــبًقا ملـــدونـــة الـــقواعـــد الســـلوكـــية بـــمديـــريـــة 

مدارس بوسطن العامة التعليمية.

املكتبة وأجهزة الكمبيوتر واإلنترنت:
نـحن نـشجع الـطالب عـلى زيـارة املـكتبة كـثيرًا واالسـتفادة مـن الـبرامـج املـتعددة املـثيرة لـالهـتمام الـتي تـقدمـها. ويـجب 
عــلى املــعلم أو املــوظــف خــالل الــحصص مــرافــقة الــطالب إلــى املــكتبة أو إرســالــهم إلــى هــناك مــع إفــادة تــحتوي عــلى 
الـتاريـخ والـوقـت وتـوقـيع املـوظـف. ومـمنوع عـلى الـطالب الـوجـود فـي املـكتبة قـبل الـيوم الـدراسـي أو بـعده أو أثـناء الـوقـت 
ــب املــكتبة بجــميع الــطالب ســواء قــبل  املــخصص لــتناول الــغداء، إال إذا كــان أمــني املــكتبة حــاضــرًا فــي املــكتبة. وتُــرحِّ
الـــيوم الـــدراســـي أو بـــعده، وتـــدعـــوهـــم إلـــى الـــقيام بـــمهامـــهم فـــي املـــكتبة وحـــضور أنشـــطتها. املـــكتبة بـــيئة عـــمل هـــادئـــة. 
ويــــنبغي أن تــــكون املــــحادثــــات داخــــل املــــكتبة ذات صــــلة بــــاملــــهام وبــــناءَّة وقــــائــــمة عــــلى االحــــترام املــــتبادل فــــي جــــميع 
األوقـات. وسـيضمن أمـني املـكتبة واملـوظـفون اآلخـرون أن يـتصرف جـميع الـطالب تـصرفًـا الئـًقا داخـل املـكتبة، ويـجوز 
لـــهم أن يـــطلبوا مـــن الـــطالب مـــغادرة املـــكتبة إذا لـــزم األمـــر. هـــناك الـــعديـــد مـــن املـــواد املـــوجـــودة داخـــل املـــكتبة الـــتي ال 
يــمكن أخــذهــا خــارج مــبنى املــدرســة. ويــجب إعــادة الــكتب واملــواد الــتي يــمكن الخــروج بــها عــلى الــفور وأن تــكون فــي 

حالة جيدة عند إعادتها. ويتحمل الطالب مسؤولية أي ممتلكات تالفة أو مفقودة.

سلوكيات الطالب:
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االلتزام بالسالمة واملجتمع واالحترام والكرامة:
نـحن نـضع مـعايـير عـالـية لسـلوكـيات الـطالب وشـخصياتـهم، وتـتوقـع مـنهم أن يـرتـقوا إلـى املـثل الـعليا ملـجتمعنا. ولـدعـم 
هـذه الـثقافـة، سـوف يـمارس طـالبـنا مـفاهـيم الـعدالـة الـتصالـحية واالنـضباط الـذاتـي وحـل الـنزاعـات بـوسـاطـة األقـران 
 Boston" حـــتى يـــتمكنوا مـــن الـــحفاظ عـــلى كـــرامـــتهم أثـــناء مـــواجـــهة الـــخيارات الـــصعبة وعـــواقـــبها. وتـــتبنى مـــدرســـة
Green Academy" مـفهوم الـلغة املشـتركـة والـقيم األسـاسـية لـلحفاظ عـلى تـوقـعات مـعقولـة ومـتسقة وتـعزيـز الـنتائـج 

اإليجابية لطالبنا.

(BPS) مدونة القواعد السلوكية باملديرية التعليمية (BGA) تتبنى مدرسة

إرشادات السالمة:
حاول وجرِّب.

االختالف في الرأي ال يفسد للود قضية.
ممنوع وصم اآلخرين بالخزي أو العار أو إلقاء اللوم عليهم أو الهجوم عليهم.

تحمل املسؤولية كاملة.
حافظ على سالمة مجتمعنا.

املبادئ الخمس:
الــقيم األســاســية ملــدرســة (BGA) - ســتكون املــبادئ الخــمس الــتالــية فــي قــلوب وعــقول كــل طــالــب وشــخص ●

بالغ في املدرسة.

االحترام
املسؤولية

ضبط النفس
املعاملة باملثل

اإلخالص

القواعد املدرسية*:
االلتزام بسياسة استخدام الهواتف املحمولة/ األجهزة اإللكترونية في جميع األوقات - انظر أدناه.•
ممارسة النزاهة األكاديمية دائًما - انظر أدناه.•
ممنوع استخدام األلفاظ النابية أو الصراخ أو الصياح. •
عدم تعطيل الفصل أو تشتيت انتباه الطالب في الفصل. •
املشاركة دائًما في الفصل مشاركة الئقة.•
التنمر ممنوع - انظر أدناه.•
العنف والتهديد ممنوعان. •
التمرد ممنوع – يُقصد بالتمرد رفض االلتزام بالتوجيهات الصادرة من أحد املوظفني.•
اتباع سياسة الزي املدرسي دائًما - انظر أدناه.•
ممنوع في كل األوقات إخراج الطعام من الكافتيريا.•
ممنوع طلب الطعام من البائعني الخارجيني وتسليمه إلى داخل املدرسة.•
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مـمنوع التهـرب مـن حـضور الـحصص أو الجـلسات االسـتشاريـة أو جـلسات الـتأمـل. إذا تهـرب طـالـب مـن •
أي حصة له، بما يشمل الجلسات االستشارية و/أو جلسات التأمل، سيُتَّخذ بحقه إجراء تأديبي.

* قـــد يؤدي عـــدم االلـــتزام بهـــذه الـــقواعـــد إلـــى تطبيق اإلجـــراءات الـــتأديـــبية املـــدرســـية. * قـــد تؤدي 
.(BPS) االنتهاكات املتكررة إلى انتهاك مدونة القواعد السلوكية باملديرية التعليمية

* يُـــرجـــى االطـــالع عـــلى مــــدونــــة الــــقواعــــد الســــلوكــــية بــــاملــــديــــريــــة الــــتعليمية (BPS) لـــرؤيـــة الـــقائـــمة الـــشامـــلة 
للمخالفات والعواقب.

سياسة استخدام الهواتف املحمولة/ األجهزة اإللكترونية:

فـصول مـدرسـة (BGA) فـصول خـالـية مـن عـوامـل التشـتيت والـتعطيل اإللـكترونـية، حـتى يسـتطيع 
الطالب التركيز على التعلم.

ص لــــه عــــند دخــــول الــــفصل. أخــــرج أي ● اضــــبط جــــهازك عــــلى وضــــع الــــصامــــت وضــــعه فــــي الــــجيب املُــــخصَّ
سماعات أذن أو سماعات رأس من أذنك او رأسك وضعهم جانبًا في مكان غير مرئي.

اتــرك جــهازك فــي الجــراب طــوال مــدة الــحصة الــتي تــتضمن اســتراحــة الــذهــاب إلــى املــمرضــة أو اســتراحــة ●
الذهاب إلى الحمام أو استراحة الخروج من الفصل، ما لم يسمح لك معلمك باستخدامه.

أخرج جهازك من الجيب في نهاية الحصة بعدما يسمح لك معلمك بذلك.●
يجوز لك استخدام جهازك بحرية في املمرات أثناء فترات االنتقال بني الحصص وفترة الغداء.●
● (SST) إذا خــبَّأت جــهازك أو رفــضت وضــعه فــي الــجيب فــي بــدايــة الــحصة، ســيحتفظ فــريــق دعــم الــطالب

بالجهاز طوال مدة اليوم الدراسي.

تــوافــق مــدرســة (BGA) عــلى اســتخدام بــعض األجهــزة اإللــكترونــية مــثل الــكمبيوتــر املحــمول "Chromebook" أو 
الكمبيوتر اللوحي املستخدم في األغراض األكاديمية فقط أثناء وجودها في املدرسة.

يُـــرجـــى التحـــدث مـــع مـــنسق الـــتعليم الـــخاص بـــشأن اســـتخدام أجهـــزة الـــتكنولـــوجـــيا املـــساعـــدة الـــتي يـــحتاج الـــطالب 
أصحاب الهمم إلى االستعانة بها للوصول إلى املواد التعليمية.

وفـــيما يـــتعلق بجـــميع املـــكاملـــات الـــهاتـــفية الـــطارئـــة، يـــجب عـــلى أولـــياء األمـــور االتـــصال بـــاملـــكتب الـــرئـــيسي أو مـــوظـــفي 
املــدرســة/ املــسؤولــني اإلداريــني. بــعد ذلــك، سيُخــِطر مــوظــفو املــدرســة/ املــسؤولــون اإلداريــون الــطالــب بــالــحالــة الــطارئــة 

بمساعدة فريق دعم الطالب.

ستؤدي إساءة االستخدام املتكررة و/أو الصارخة لهذه السياسة إلى تحمل العواقب اإلضافية التالية:
املخالفة األولى - مصادرة الهاتف املحمول وإعادته إلى الطالب في نهاية اليوم الدراسي.●
املــــخالــــفة الــــثانــــية - مــــصادرة الــــجهاز واالتــــصال بــــولــــي األمــــر/ الــــوصــــي وإعــــادة الــــهاتــــف فــــي نــــهايــــة الــــيوم ●

الدراسي.
املـخالـفة الـثالـثة واملـخالـفات الـالحـقة – تسـليم الـطالـب هـاتـفه املحـمول لـفريـق دعـم الـطالب (SST) فـي بـدايـة ●

اليوم الدراسي، واستالمه من الفريق في نهاية اليوم الدراسي، وذلك ملدة ال تزيد عن 10 أيام دراسية.
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مـالحـظة - قـد تـؤدي االنـتهاكـات املـتكررة لهـذه الـسياسـة إلـى تـطبيق مـزيـد مـن اإلجـراءات الـتأديـبية عـلى الـطالـب بـما 
.(BPS) يتوافق مع مدونة القواعد السلوكية باملديرية التعليمية

خيانة األمانة األكاديمية/ السرقة األدبية:
تــتضمن املــهام الــكتابــية الــتي يــؤديــها الــطالب الــخاصــة بــاملــواد والــدورات الــتي يــدرســونــها فــي املــدرســة إجــراء بــحوث 
عــن أفــكار اآلخــريــن واســتخدام هــذه الــبحوث كــدلــيل لــدعــم أفــكار الــطالب الــخاصــة بــهم. يُـسمح بـاسـتخدام فـكرة 
شــخص آخــر أو مــعلومــاتــه طــاملــا أشــار املســتخدم إلــى مــلكية الــشخص أو املؤســسة لهــذه األفــكار 
واملـعلومـات. قـد تـشمل املـصادر الـبحثية الـكتيبات أو الـتقاريـر أو مـواقـع اإلنـترنـت أو الـكتب أو املـجالت الـدوريـة أو 
املــحاضــرات أو األفــالم أو مجــموعــة مــتنوعــة مــن الــوســائــط األخــرى. هــناك طــريــقتان إلدراج مــعلومــات شــخص آخــر 
إدراًجـا صـحيًحا فـي عـملك األكـاديـمي: الـطريـقة األولـي هـي االقـتباس املـباشـر لـنصوص مـعينة تـوضـع بـني عـالمـات 
االقـتباس مـع إدراج بـيانـات الـعمل وصـاحـبه فـي صـفحة االقـتباسـات الـتي تـم االسـتشهاد بـها. والـطريـقة الـثانـية هـي 
إعــادة صــياغــة املــعلومــات بــكلماتــك. ويــجب تــمييز املــعلومــات املُــعاد صــياغــتها عــن طــريــق أســلوب االقــتباس املــرجــعي، 
ويـــــعني ذكـــــر االســـــم األخـــــير لـــــصاحـــــب الـــــعمل وتـــــاريـــــخ نشـــــر الـــــعمل ورقـــــم الـــــصفحة فـــــي الـــــعمل الـــــتي تـــــحتوي عـــــلى 
املـعلومـات، بـني قـوسـني بـعد الـعبارة وإدراج بـيانـات الـعمل وصـاحـبه فـي صـفحة االقـتباسـات املُسـتشَهد بـها. ويُـطلق 
عــــلى الــــفعل املــــتمثل فــــي عــــدم اإلشــــارة إلــــى مــــلكية شــــخص آخــــر لــــعمله مــــصطلح الســــرقــــة األدبــــية. وتحــــظر مــــدرســــة 
"Boston Green Academy" عــلى طــالبــها مــمارســة الســرقــة األدبــية املــتعمدة ألي مــصدر أو نــسخ عــمل طــالــب 
آخــر، وســيؤدي فــعل ذلــك إلــى عــدم الــحصول عــلى أي ســاعــات مــعتمدة عــن املــهام الــتي يــؤديــها الــطالــب الــذي ارتــكب 
هـذه املـخالـفة، ويـصبح مسـتحًقا إلجـراءات تـأديـبية/ عـقوبـات إضـافـية مـن املـعلم. وسـتؤدي حـاالت السـرقـة األدبـية أو 

الغش الصارخة أو املتكررة إلى عقد إدارة املدرسة اجتماًعا مع أسرة الطالب.

التنمر:
 Boston" الــــتنمر مــــشكلة خــــطيرة ويــــمكن أن تــــؤدي إلــــى تــــعرض مــــرتــــكبها إلجــــراءات تــــأديــــبية مــــن كــــل مــــن مــــدرســــة
د ويـكون فـيه مـيزان الـقوة أو الـنفوذ  Green Academy" واملـديـريـة الـتعليمية (BPS). الـتنمر سـلوك عـدوانـي ُمـتعمَّ
مــختالً. وعــادة مــا يــتكرر هــذا الســلوك بــمرور الــوقــت. ويــواجــه الــطفل الــذي يــتعرض لــلتنمر صــعوبــة فــي الــدفــاع عــن 
نـــفسه. ويـــمكن أن يتخـــذ الـــتنمر أشـــكااًل مـــتعددة، مـــثل الـــضرب أو الـــلكم (الـــتنمر الـــبدنـــي) واملـــضايـــقة أو الـــنداء عـــلى 
الـــطفل بـــاســـمه (الـــتنمر الـــلفظي) والـــترهـــيب بـــاســـتخدام اإليـــماءات أو اإلقـــصاء االجـــتماعـــي (الـــتنمر غـــير الـــلفظي أو 

التنمر العاطفي).

الـتنمر اإللـكترونـي هـو عـندمـا يـتنمر األطـفال أو املـراهـقون عـلى بـعضهم بـعًضا عـبر اإلنـترنـت أو الـهواتـف املحـمولـة أو 
الوسائل التكنولوجية اإللكترونية األخرى. وتشمل أشكال التنمر اإللكتروني ما يلي:

إرسال رسالة أو بريد إلكتروني أو رسالة فورية ُمهينة. ●
نشــر صــور أو رســائــل غــير مــناســبة أو ُمــهينة عــن اآلخــريــن فــي املــدونــات أو وســائــل الــتواصــل االجــتماعــي أو ●

على املواقع اإللكترونية.
استخدام اسم مستخدم خاص بشخص آخر لنشر شائعات أو أكاذيب عن فرد ما.●

تـــؤخـــذ اتـــهامـــات الـــتنمر عـــلى محـــمل الجـــد، وســـتؤدي إلـــى إجـــراء تـــحقيق يـــقوده فـــريـــق دعـــم الـــطالب. ويـــحتوي املـــوقـــع 
اإللـكترونـي لـلمديـريـة الـتعليمية (BPS) الـوارد هـنا عـلى الـكثير مـن املـعلومـات املـفيدة لـلطالب واألسـر واملـوظـفني فـيما 

يتعلق ببرامج مكافحة التنمر والتدخالت.
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اإلبــالغ عــن الــتنمر – نــحن نــشجع الــطالب وأولــياء األمــور عــلى اإلبــالغ عــن حــاالت الــتنمر إمــا بــالحــديــث مــباشــرة مــع 
أحد املوظفني أو عن طريق تعبئة نموذج اإلبالغ الخاص بمديرية مدارس بوسطن العامة التعليمية.

التأمل:
التأمل هو...

عقوبة على الطالب بسبب تعطيل العملية التعليمية أو انتهاك قواعد املدرسة األخرى.•
فرصة للطالب إلصالح الضرر الناجم عن سلوكه.•
فرصة للطالب ملمارسة التأمل.•
فرصة ألداء املهام الدراسية.•

تطبيق التأمل:
يـجب عـلى املـعلمني الـذيـن يـقررون تـطبيق الـتأمـل وضـع تـفاصـيل عـن هـذه الـعقوبـة فـي الـوثـيقة الـخاصـة بـهم ●

لـــلسياســـات واإلجـــراءات داخـــل الـــفصل. وقـــد تـــشمل هـــذه الـــوثـــيقة االنـــتهاكـــات الـــتي قـــد تـــؤدي إلـــى تـــطبيق 
عـقوبـة االحـتجاز املـدرسـي، ووقـت االحـتجاز املـدرسـي واملـكان املـخصص لـه، وتحـديـد الـتوقـعات الـعامـة مـن 

الطالب أثناء التأمل.

أوقات التأمل:
تُـطبَّق جـلسات الـتأمـل الـصباحـية مـن يـوم االثـنني إلـى يـوم الجـمعة، مـن الـساعـة 7:15 صـباًحـا إلـى الـساعـة ●

7:45 صباًحا. يُرجى التواصل مع فريق دعم الطالب (SST) ملعرفة الجدول املُحدَّث ملواعيد التأمل.
تُـطبَّق جـلسات الـتأمـل املـسائـية مـن الـساعـة 3:00 عـصرًا إلـى الـساعـة 3:30 عـصرًا، مـن يـوم االثـنني إلـى ●

يـوم الجـمعة بـاسـتثناء يـوم األربـعاء. فـفي يـوم األربـعاء، تُـطبَّق جـلسات الـتأمـل املـسائـية مـن الـساعـة 12:00 
ظهـــرًا إلـــى الـــساعـــة 1:00 ظهـــرًا. يُـــرجـــى الـــتواصـــل مـــع فـــريـــق دعـــم الـــطالب (SST) ملـــعرفـــة مـــكان جـــلسات 

التأمل.

املمارسات املُهينة
مـمنوع عـلى أي مـنظمة طـالبـية أو نـادي أو مجـموعـة أو فـريـق ريـاضـي تـنفيذ مـمارسـات ُمـهينة كشـرط لـقبول ●

الــطالب. وســيخضع الــطالب الــذيــن يــنفذون مــمارســات ُمــهينة عــلى أي طــالب آخــريــن لــلعقوبــات الــواردة فــي 
مـدونـة الـقواعـد السـلوكـية بـاملـديـريـة الـتعليمية (BPS). وفـيما يـلي قـانـون اإلذالل بـواليـة مـاسـاتـشوسـتس حـتى 

يقرأه جميع الطالب:

الفصل 269 في مدونة القوانني العامة بوالية ماساتشوستس 

الفقرة 17 في الفصل 269: جريمة املمارسات املهينة: التعريف: العقوبة

يــعاقــب كــل مــن يُــعد مــنظًما أو مــشارًكــا رئــيسيًا فــي جــريــمة املــمارســات املُــهينة (hazing)، املُــعرفــة فــي هــذه الــوثــيقة، 
بـــغرامـــة ال تـــزيـــد عـــن ثـــالثـــة آالف دوالر أو بـــالـــسجن فـــي إصـــالحـــية األحـــداث مـــدة ال تـــزيـــد عـــن ســـنة واحـــدة أو بـــكلتا 

العقوبتني.
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يُـــقصد بـــمصطلح املـــمارســـات املُـــهينة (hazing)، كـــما هـــو مســـتخدم فـــي هـــذه الـــفقرة وفـــي الـــفقرتـــني الـــثامـــنة عشـــر 
والــتاســعة عشــر، أي ســلوكــيات أو طــرق لــدخــول أي مــنظمة طــالبــية، ســواء كــانــت مــنظمة عــامــة خــاصــة، تــعرض عــن 
قــــصد أو بــــتهور الــــصحة الجســــديــــة أو الــــعقلية ألي طــــالــــب أو أي شــــخص آخــــر. وتــــشمل هــــذه الســــلوكــــيات الجــــلد أو 
الـــــضرب أو الـــــكي بـــــالـــــنار أو املـــــمارســـــة القســـــريـــــة لـــــلتماريـــــن الـــــريـــــاضـــــية أو الـــــتعرض لـــــلظروف الـــــجويـــــة الـــــقاســـــية أو 
االسـتهالك القسـري ألي مـن املـواد الـغذائـية أو املشـروبـات الـكحولـية أو املشـروبـات الـعاديـة أو املخـدرات أو أي مـادة 
أخـرى أو أي مـعامـلة وحـشية أو نـشاط بـدنـي قسـري آخـر مـن املـحتمل أن قـد يـؤثـر سـلبًا عـلى الـصحة الجسـديـة أو 
ســـالمـــة أي طـــالـــب أو أي شـــخص آخـــر أو قـــد يُـــعرض هـــذا الـــطالـــب أو الـــشخص اآلخـــر لـــضغط نـــفسي شـــديـــد مـــثل 

الحرمان الشديد من النوم أو من الراحة أو العزلة املطولة.

ال تــمثل مــوافــقة الــشخص الــخاضــع لهــذه املــمارســات أداة لــلدفــاع فــي أي دعــوى قــضائــية تُــقام بــموجــب هــذه الــفقرة، 
بـغض الـنظر عـن أي أحـكام أخـرى فـي هـذه الـفقرة تـخالـف ذلـك. أضـيفت هـذه الـعبارة إلـى الـفصل 536 فـي الـالئـحة 

الصادرة في عام 1985، واملعدلة بالفصل 665 في الالئحة الصادرة في 1987.

الفقرة 18 في الفصل 269: مسؤولية اإلبالغ عن املمارسات املهينة

يــجب عــلى أي شــخص، يــعلم أن شــخًصا آخــر وقــع ضــحية لــلممارســات املــهينة، املُــعرفــة فــي الــفقرة الــسابــعة عشــر، 
ويــكون مــتواجــًدا فــي مــكان وقــوع هــذه الجــريــمة، إبــالغ مــسئول إنــفاذ الــقانــون املــختص فــي أقــرب وقــت مــمكن عــمليًا 
بهــذه الجــريــمة، حســب قــدرة هــذا الــشخص عــلى الــقيام بــذلــك دون تــعريــض نــفسه أو اآلخــريــن للخــطر أو التهــديــد. 
ويُــعاَقــب مــن ال يــبلغ عــن هــذه الجــريــمة بــغرامــة ال تــزيــد عــلى ألــف دوالر. أضــيفت هــذه الــعبارة إلــى الــفصل 536 فــي 

الالئحة الصادرة في عام 1985، واملعدلة بالفصل 665 في الالئحة الصادرة في 1987.

الــفقرة 19 فــي الــفصل 269: قــوانــني املــمارســات املــهينة الــواجــب تــقديــمها لــلطالب - بــيان االلــتزام 
وسياسة االنضباط

يــجب أن تــصدر كــل مــؤســسة لــلتعليم الــثانــوي وكــل مــؤســسة تــعليمية عــامــة أو خــاصــة لــلتعليم مــا بــعد الــثانــوي، لــكل 
مجـموعـة طـالبـية أو فـريـق طـالبـي أو مـنظمة طـالبـية تـشكل جـزًءا مـن هـذه املـؤسـسة أو تـعترف بـها املـؤسـسة أو تـسمح 
لـــها املـــؤســـسة بـــاســـتخدام اســـمها أو مـــرافـــقها أو تـــعرف املـــؤســـسة بـــوجـــودهـــا كمجـــموعـــة طـــالبـــية أو فـــريـــق طـــالبـــي أو 
مــنظمة طــالبــية غــير تــابــعة لــلمؤســسة، نــسخة مــن هــذه الــفقرة والــفقرتــني الــسابــعة عشــر والــثامــنة عشــر؛ شــريــطة أال 
يُــعتبر امــتثال املــؤســسة ملــتطلبات هــذه الــفقرة، أي إصــدار املــؤســسة نــسًخا مــن هــذه الــفقرة والــفقرتــني الــسابــعة عشــر 
والــــثامــــنة عشــــر للمجــــموعــــات أو الــــفرق أو املــــنظمات الــــطالبــــية غــــير الــــتابــــعة لــــها، دلــــياًل عــــلى اعــــترافًــــا أو تــــأيــــيًدا مــــن 

املؤسسة بهذه املجموعات أو الفرق أو املنظمات الطالبية غير التابعة لها السالف ذكرها.

يــجب عــلى كــل مجــموعــة أو فــريــق أو مــنظمة طــالبــية تــوزيــع نــسًخا مــن هــذه الــفقرة والــفقرتــني الــسابــعة عشــر والــثامــنة 
عشـر عـلى كـل عـضو مـن أعـضائـها أو أفـرادهـا أو املـتقدمـني لـلحصول عـلى عـضويـتها. وتتحـمل كـل مجـموعـة أو فـريـق 
أو مـنظمة طـالبـية، مـن خـالل املـسئول املـعني لـديـها، مـسئولـية تـقديـم إقـرارًا مـصدًقـا بـصورة سـنويـة إلـى املـؤسـسة، يـفيد 
بــأن هــذه املجــموعــة أو الــفريــق أو املــنظمة قــد حــصلت عــلى نــسخة مــن هــذه الــفقرة والــفقرتــني الــسابــعة عشــر والــثامــنة 
عشـــر الـــسالـــف ذكـــرهـــما، وأن كـــل عـــضو مـــن أعـــضائـــه أو أفـــرادهـــا أو املـــتقدمـــني لـــلحصول عـــلى عـــضويـــتها قـــد تـــلقوا 
نــسخة مــن هــذه الــفقرة والــفقرتــني الــسابــعة عشــر والــثامــنة عشــر، وأن هــذه املجــموعــة أو الــفريــق أو املــنظمة يــفهمون 

أحكام هذه الفقرة والفقرتني السابعة عشر والثامنة عشر ويوافقون على االمتثال لها.
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تـقدم كـل مـؤسـسة لـلتعليم الـثانـوي وكـل مـؤسـسة عـامـة أو خـاصـة لـلتعليم مـا بـعد الـثانـوي، عـلى األقـل بـصورة سـنويـة، 
قــبل عــملية الــتسجيل أو فــي بــدايــته، لــكل شــخص يسجــل كــطالــب بــدوام كــامــل فــي هــذه املــؤســسة، نــسخة مــن هــذه 

الفقرة والفقرتني السابعة عشر والثامنة عشر.

يــجب عــلى كــل مــؤســسة لــلتعليم الــثانــوي وكــل مــؤســسة عــامــة أو خــاصــة لــلتعليم مــا بــعد الــثانــوي، عــلى األقــل بــصورة 
ســنويــة، تــقدم تــقريــرًا إلــى مجــلس الــتعليم الــعالــي، أو مجــلس الــتعليم فــي حــالــة املــدارس الــثانــويــة، يشهــد بــأن هــذه 
املــؤســسة قــد الــتزمــت واضــطلعت واســتوفــت مــسئولــية إبــالغ املجــموعــات أو الــفرق أو املــنظمات الــطالبــية وإبــالغ كــل 
طــالــب مسجــل بــدوام كــامــل لــديــها بــأحــكام هــذه الــفقرة والــفقرتــني الــسابــعة عشــر والــثامــنة عشــر؛ ويشهــد أيــًضا بــأن 
املـؤسـسة سـالـفة الـذكـر قـد اعـتمدت سـياسـة تـأديـبية تـجاه مـنظمي املـمارسـات املـهينة واملـشاركـني فـيها، وأن املـؤسـسة 
أدرجـت هـذه الـسياسـة وأبـرزتـها بـصورة مـناسـبة فـي دلـيل الـطالـب أو فـي وسـائـل مـماثـلة بهـدف ضـمان مـعرفـة الـطالب 
هـــذه ســـياســـات. يـــتولـــى مجـــلس الـــتعليم الـــعالـــي، أو مجـــلس الـــتعليم فـــي حـــالـــة املـــدارس الـــثانـــويـــة، مـــسئولـــية إصـــدار 
الـلوائـح الـتي تـحكم مـحتوى هـذه الـتقاريـر ومـعدل إصـدارهـا: كـما يتحـمل مـسئولـية إبـالغ الـنائـب الـعام عـلى الـفور بـأي 
مـــؤســـسة ال تـــقدم هـــذا الـــتقريـــر. أضـــيفت هـــذه الـــعبارة إلـــى الـــفصل 536 فـــي الـــالئـــحة الـــصادرة فـــي عـــام 1985، 
واملـعدلـة بـالـفصل 665 فـي الـالئـحة الـصادرة فـي عـام 1987، ثـم املـعدلـة بـالـفقرتـني 557 و558 فـي الـفصل 161 

في الالئحة الصادرة في عام 1998.

دعم الطالب

:(SST) فريق دعم الطالب
يـــتكون فـــريـــق دعـــم الـــطالب فـــي مـــدرســـة (BGA) مـــن 4 أخـــصائـــيني اجـــتماعـــيني و3 مســـتشاريـــن مـــدرســـيني وعـــميد 
طـالب واحـد و4 مـنسقني مـيدانـيني ومـمرضـة مـدرسـية واحـدة تـعمل بـدوام كـامـل. ويـتولـى هـذا الـفريـق مـسؤولـية إدارة 
ســـلوكـــيات الـــطالب والـــصحة الـــعقلية/ الـــبدنـــية لـــطالبـــنا. وتـــدرك املـــدرســـة أنـــه يـــجب عـــلى طـــالبـــنا أن يـــكونـــوا مســـتعديـــن 

للعملية التعليمية عند دخولهم الفصل. ويساعد العمل الذي يؤديه هذا الفريق في جعل هذا ممكنًا.

مكتب الصحة املدرسية:
تـعمل فـي مـدرسـة (BGA) مـمرضـة مـدرسـية بـدوام كـامـل. يُـرجـى الـتواصـل مـع املـدرسـة للتحـدث مـع املـمرضـة بـشأن 
املـــعلومـــات الـــطبية و/ أو الـــعالجـــات/ األدويـــة الـــتي ســـيحتاج الـــطالـــب إلـــى تـــناولـــها خـــالل الـــيوم الـــدراســـي. وتشـــترط 
الــلوائــح أال يــتناول الــطالب أي أدويــة، املــقدمــة بــوصــفة طــبية أو بــدون وصــفة طــبية، إال عــن طــريــق مــمرضــة املــدرســة. 
ويـجب تـقديـم تـصريـح خـطي مـن ولـي األمـر/ الـوصـي/ مـقدم الـرعـايـة مـع األدويـة املُـباعـة بـدون طـبية (OTC). أمـا مـع 
الــوصــفات الــطبية، فــيجب مــعها تــقديــم تــصريــح خــطي مــن الــطبيب وولــي األمــر يــتضمن اســم الــطالــب واســم مــقدم 

الوصفة الطبية/ توقيعه/ بيانات االتصال الخاصة به والجرعة/ معدل تناول الدواء ومدة تناول الدواء.

اإلبالغ اإللزامي:
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يتحـــمل جـــميع مـــوظـــفي مـــدرســـة (BGA) مـــسؤولـــية اإلبـــالغ اإللـــزامـــي. إذا تـــنامـــى إلـــى عـــلمنا مـــعلومـــات عـــن تـــعرض 
ســـالمـــة طـــالـــب أو طـــالب للتهـــديـــد، مـــثل حـــاالت إســـاءة مـــعامـــلة األطـــفال وإهـــمالـــهم، يـــجب االتـــصال بـــدائـــرة األطـــفال 

واألسر.

البرامج الخارجية:
يـقع نـادي "West End Boys and Girls Club of Brighton" عـلى بُـعد 10 دقـائـق فـقط سـيراً عـلى األقـدام 
مـــن املـــدرســـة. ويـــقدم هـــذا الـــنادي بـــرامـــج مـــا بـــعد الـــيوم الـــدراســـي لـــلطالب فـــي بـــيئة آمـــنة ومـــنظمة. ملـــعرفـــة مـــزيـــد مـــن 
الــــــــتفاصــــــــيل وطــــــــرح األســــــــئلة املــــــــتعلقة بــــــــالــــــــتسجيل فــــــــي هــــــــذه الــــــــبرامــــــــج، يُــــــــرجــــــــى الــــــــتواصــــــــل مــــــــعهم عــــــــلى الــــــــرقــــــــم 

.617-787-4044

النقل

يــــتلقى جــــميع طــــالب الــــصف الــــسادس، الــــذيــــن يــــعيشون خــــارج الحــــد األقــــصى ملــــسافــــة الــــسير عــــلى األقــــدام الــــتي 
حـددتـها املـديـريـة الـتعليمية، خـدمـة الـنقل مـن نـقطة إلـى نـقطة أخـرى فـي الـحافـالت املـدرسـية. وتـوفـر املـديـريـة الـتعليمية 
نـــماذج إلـــغاء االشـــتراك فـــي خـــدمـــة الـــنقل. وتـــسمح هـــذه الـــنماذج لـــلطالـــب بـــإلـــغاء خـــدمـــة الـــحافـــالت والـــحصول عـــلى 

.(MBTA) االشتراك املناسب في وسائل مواصالت هيئة النقل في خليج ماساتشوستس
وسـائـل الـنقل الـبديـلة - إذا احـتاج الـطالـب الـذي يـتلقى خـدمـة الـنقل مـن الـحافـلة املـدرسـية إلـى نـقطة بـديـلة ●

الصطحابه أو إنزاله، يجب تعبئة هذا النموذج.
لالطالع على معلومات إضافية وُمحدَّثة، يُرجى الذهاب إلى صفحة خدمة النقل باملديرية التعليمية.●

يـحق لـطالب الـصفوف مـن 7 إلـى 12، الـذيـن ال يـتلقون خـدمـة الـنقل مـن املـنزل إلـى املـدرسـة والـعكس، الـحصول عـلى 
اشتراكات هيئة (MBTA) التي يدوم الواحد منها 7 أيام.

يــنبغي عــلى الــطالب الــذيــن فــقدوا اشــتراكــهم فــي الــحافــالت مــقابــلة الــسيد/ ديــكارد الســتالم اشــتراك بــديــل. ●
يُـــقدم أول اشـــتراك بـــديـــل بـــدون أي رســـوم، ولـــكن ســـتُفرَض رســـوم عـــلى الـــطالـــب بـــقيمة 5 دوالرات لـــلحصول 
عــلى االشــتراك الــبديــل الــثانــي. وتــبلغ رســوم االشــتراك الــبديــل الــثالــث (وجــميع االشــتراكــات الــالحــقة) 10 

دوالرات.
يــــجوز لــــطالب الــــصف الــــسابــــع والــــثامــــن الــــتقدم بــــطلب تــــنازل لــــلحصول عــــلى خــــدمــــة الــــنقل فــــي الــــحافــــالت ●

املــدرســية. تُخــلَّص هــذه الــطلبات بــصورة فــرديــة، وتُــعامــل كــل حــالــة عــلى حــدة. وبــوجــه عــام، يــجب أن تــكون 
هـــناك حـــافـــلة تـــمر عـــلى نـــقطة عـــلى مـــسافـــة قـــريـــبة مـــن مـــنزل الـــطالـــب، ويـــجب أن يـــكون هـــناك مـــقعد مـــتوفـــر 

صة له. للطالب في الحافلة املُخصَّ

الوصول إلى املدرسة:
مـن املـقرر أن تـصل الـحافـالت املـدرسـية إلـى مـدرسـة (BGA) خـالل الـفترة مـن 7:15 صـباًحـا إلـى 7:30 صـباًحـا. 
إذا وصلت الحافلة مبكراً، سيبقى الطالب داخل الحافلة حتى الساعة 7:15 صباًحا عندما تفتح املدرسة أبوابها. 

غـير مـسموح لـلطالب بـالـسير فـي حـرم املـدرسـة بـعد الـوصـول إلـى املـدرسـة بـالـحافـلة، حـيث يـجب عـلى الـطالب االنـتقال 
إلى املبنى بعد الخروج من الحافلة.

ويـجب عـلى طـالب املـرحـلة الـثانـويـة الـتوجـه إلـى املـدخـل األمـامـي لـلمدرسـة لـدخـول املـبنى، ثـم اتـباع إجـراءات السـالمـة 
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املدرسية. 

ص لـلمرحـلة املـتوسـطة فـي املـبنى  ويـجب عـلى طـالب املـرحـلة املـتوسـطة الـتوجـه إلـى الـباب الـجانـبي مـن الجـزء املُـخصَّ
املطل على شارع "Cambridge Street" لدخول املبنى، ثم اتباع إجراءات السالمة املدرسية.

االنصراف:
يـنصرف الـطالب مـن املـدرسـة خـالل الـفترة مـن 02:50 ظهـرًا إلـى 03:00 عـصرًا. ويـجب تـنسيق حـاالت االنـصراف 

املبكر مع املكتب الرئيسي.

يـجب عـلى الـطالب، الـذيـن يـركـبون الـحافـلة املـدرسـية، االنـتقال إلـى مـوقـع االنـصراف املـخصص لـلحافـلة فـي الـساعـة 
2:50 ظهـــــرًا (قـــــبل آخـــــر حـــــصة فـــــي الـــــيوم الـــــدراســـــي بـ 10 دقـــــائـــــق). حـــــيث ســـــيُنادى مـــــن هـــــذا املـــــكان عـــــلى أرقـــــام 

الحافالت لتنبيه الطالب إلى أنه يمكنهم مغادرة املبنى واالنتقال إلى حافالتهم. 

يُـــعد الـــطالب، الـــذيـــن يـــركـــبون الـــحافـــلة املـــدرســـية والـــذيـــن ال يـــنتقلون إلـــى مـــوقـــع انـــصراف الـــحافـــلة، مـــنتهكني لـــقواعـــد 
املـــدرســـة وســـيكونـــون عـــرضـــة لـــإلجـــراءات الـــتأديـــبية الـــتي تـــشمل اإليـــقاف املـــؤقـــت لـــحق الـــطالـــب فـــي ركـــوب الـــحافـــلة 

املدرسية و/ أو اإليقاف املؤقت من الذهاب إلى املدرسة. 

ماذا سيحدث إذا فاتتني الحافلة؟
سيمنع اتباع اإلجراءات املناسبة حدوث هذا األمر. ولكن إذا فاتتك الحافلة املدرسية، ستُتَّخذ الخطوات التالية:

ســـنتواصـــل مـــع ولـــي األمـــر/ الـــوصـــي إلبـــالغـــه بـــالـــواقـــعة وتحـــديـــد مـــا إذا كـــان بـــإمـــكانـــهم جـــلب وســـيلة نـــقل ●
الصـــطحاب الـــطالـــب أو املـــوافـــقة عـــلى وســـيلة نـــقل بـــديـــلة إلـــى املـــنزل. فـــي حـــالـــة عـــدم وجـــود وســـيلة بـــديـــلة، 
ســنتواصــل مــع دائــرة الــنقل بــاملــديــريــة الــتعليمية ملــعرفــة مــا إذا كــان هــناك "حــافــلة احــتياطــية" مــتاحــة أم ال. 

هذه الحافالت غير مضمونة وغالبًا ما تؤخر وصول الطالب إلى املنزل لساعات. 

خيارات وسائل النقل العام:
اركــب الخـط (B) مـن خـط (Green Line T) إلــى محــطة (Warren Street). ثــم امــشي فــي شــارع ▪

(Warren Street) وستجد املدرسة على الجهة اليمنى.
اركـــب الــحافــلة رقــم 57 مــن محــطة (Kenmore) إلـــى محـــطة (Dustin Street) املـــوجـــودة مـــباشـــرة ▪

أمام مدخل املدرسة.
اركـــب الــحافــلة رقــم 66 مــن محــطة (Dudley) إلـــى محـــطة (Brighton Ave)، ثـــم اركـــب الــحافــلة ▪

رقــم 57، الــتي تــقف عــند محــطة (Dustin Street) املــوجــودة مــباشــرة أمــام مــدخــل املــدرســة الــواقــع فــي 
.(Cambridge Street) شارع

▪ Federal) مـــــع شـــــارع (Franklin Street) اركـــــب الـــــحافـــــلة رقـــــم 501 عـــــند تـــــقاطـــــع شـــــارع
Street): تـعمل الـحافـلة 501 فـي الـصباح (مـن الـساعـة 6 صـباًحـا إلـى الـساعـة 9 صـباًحـا) وفـي املـساء 

(من الساعة 3:30 عصرًا إلى الساعة 7:30 مساًء).

خدمة النقل في وسائل مواصالت هيئة (MBTA)/ املديرية التعليمية وسلوكيات السفر:
نــود تــذكــير الــطالب بــأن وقــت الــسفر فــي الــحافــلة قــبل الــيوم الــدراســي وبــعده يــعتبر جــزًءا مــن الــيوم الــدراســي. وبــناءً 
عـلى لـذلـك، تُـطبَّق مـدونـة الـقواعـد السـلوكـية بـاملـديـريـة الـتعليمية (BPS) عـلى الـطالب أثـناء سـفرهـم إلـى املـدرسـة ومـنها 

13



عـلى وسـائـل الـنقل الـتابـعة لـهيئة (MBTA) أو وسـائـل الـنقل الـتابـعة لـلمديـريـة الـتعليمية (BPS) أو أثـناء الـسير عـلى 
األقــدام أو الــقيادة بــالــسيارة الــخاصــة إلــى املــدرســة أو مــنها. ويــجب عــلى الــطالب الــذيــن يســتخدمــون وســائــل الــنقل 
الـتابـعة لـهيئة (MBTA) ووسـائـل الـنقل الـتابـعة لـلمديـريـة الـتعليمية تـطبيق قـواعـد االحـترام وضـبط الـنفس. حـيث يـمثل 
الــــطالب مــــدرســــة "Boston Green Academy" أثــــناء ســــفرهــــم إلــــى املــــدرســــة ومــــنها فــــي الــــحافــــالت والــــقطارات 
والــعربــات. ويــجب عــليهم إظــهار األخــالق الحــميدة واحــترام أنــفسهم وزمــالئــهم املــسافــريــن فــي جــميع األوقــات. ومــن 
السـلوكـيات الـتي تُـعد سـببًا لـإليـقاف املـؤقـت مـن الـدراسـة الحـديـث بـلغة غـير الئـقة أو تـشغيل املـوسـيقى الـصاخـبة أو 
املــزاح الــعنيف أو الــعراك أو الــتدخــني. وإذا فــقد الــطالــب حــق ركــوب الــحافــلة املــدرســية، تــصبح األســرة مــسؤولــة عــن 

توفير وسيلة نقل بديلة.

املرحلة املتوسطة (اإلعدادية)

�� للمرحلة املتوسطة في مدرسة (BGA) في العام الدراسي 2023-2022 جدول اليوم الدراسي 

األربعاءاإلثنني والثالثاء والخميس والجمعة

برنامج اإلفطار7:15 - 8:00برنامج اإلفطار7:15 - 8:00

8:56 - 8:00A8:35 - 8:001 الحصة

9:56 - 9:00B9:14 - 8:382 الحصة

10:56 - 10:00C9:52 - 9:173 الحصة

11:56- 11:00D10:30 - 9:554 الحصة

12:26- 12:00
E / الجلسة االستشارية (8)

الجلسة االستشارية10:33 - 11:30الغداء/االستراحة (6/7)

12:56 - 12:30
E / الجلسة االستشارية 

(6/7)
الغداء/االستراحة (8)

الغداء/االستراحة11:35 - 12:00

1:56 - 1:00F12:00االنصراف من املدرسة

3:00 - 2:00G3:00 - 12:30
التطوير املهني 

للموظفني
نادي الواجبات املنزلية
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سياسة الزي املدرسي للمرحلة املتوسطة:

 Boston Green" إعـــداد الـــطالب وتـــأهـــيلهم لـــلمرحـــلة الـــجامـــعية والـــحياة املـــهنية جـــزء أســـاســـي مـــن مـــهمة مـــدرســـة
Academy". ونـحن نـؤمـن بـأن جـزًءا مـهًما مـن هـذا الـعمل هـو تـزويـد الـطالب بـاإلرشـادات والـتوجـيه والـخبرات فـيما 
يـتعلق بـارتـداء املـالبـس الـالئـقة املـناسـبة حسـب األوقـات واألمـاكـن والـظروف. فـمدرسـة (BGA) مـدرسـة تـرعـى طـالبـها، 
ويـختلف الـوجـود داخـل املـدرسـة عـن املـنزل أو فـي أي مـكان آخـر فـي املـجتمع. ونـحن نـؤمـن بـأن الـطالب بـحاجـة إلـى 
مــعرفــة هــذه االخــتالفــات واحــترامــها. ونــؤمــن أيــًضا بــأن الــطالب يــحتاجــون إلــى األوقــات واألمــاكــن الــتي يســتطيعون 
 ،((BGA) فـي حـدود املـنطق ووفـًقا لـسياسـة الـزي املـدرسـي ملـدرسـة) فـيها الـتعبير بحـريـة أكـبر عـن ثـقافـتهم وهـويـتهم
ونــعلم أنــهم يســتحقون ذلــك. لــذلــك، نــطلب مــن جــميع الــطالب اتــباع ســياســة الــزي املــدرســي، وهــي مجــموعــة مــدروســة 
مـن الشـروط الـتي تـعبر عـن تـلك الـقيم. وفـيما يـلي سـياسـات وقـواعـد الـزي املـدرسـي املـعمول بـها وفـًقا ملـا قـرره فـريـق 

القيادة في مدرسة (BGA) في يونيو 2019:

املالبس:
يــــجب عــــلى جــــميع الــــطالب ارتــــداء الــــزي املــــدرســــي الــــخاص بــــمدرســــة (BGA) مــــن يــــوم اإلثــــنني إلــــى يــــوم ●

الخميس. وفيما يلي الزي املدرسي للطالب في مدرسة (BGA) حسب الصف الدراسي:

الــصف الــسادس والــسابــع: يـــجب عـــلى جـــميع الـــطالب فـــي املـــدرســـة ارتـــداء الـــقمصان الـــبولـــو الـــزرقـــاء 
ل ارتـــداء الســـراويـــل الـــكاكـــية، ومـــمنوع ارتـــداء ســـراويـــل الـــجينز  الـــخاصـــة بـــاملـــدرســـة وســـراويـــل عـــاديـــة (يُـــفضَّ
املُـمزَّقـة). ويـجوز لـلطالب ارتـداء املـالبـس األخـرى الـخاصـة بـاملـدرسـة (الـتي يـمكن شـراؤهـا مـن بـائـعينا أو مـن 
 "hoodies" املتجــــر املــــدرســــي) فــــوق الــــقميص الــــبولــــو. ويــــجوز ارتــــداء الســــترات املُــــزوَّدة بــــأغــــطية لــــلرأس

الخاصة باملدرسة، ولكن ممنوع ارتداء أغطية الرأس "hoods" أثناء الوجود في مبنى املدرسة.

الــصف الــثامــن: يـــجب عـــلى جـــميع الـــطالب ارتـــداء الـــقمصان الـــبولـــو الـــسوداء الـــخاصـــة بـــاملـــدرســـة (الـــتي 
ل ارتــداء الســراويــل الــكاكــية،  يــمكن شــراؤهــا مــن بــائــعينا أو مــن املتجــر املــدرســي) والســراويــل الــعاديــة يُــفضَّ
 "hoodies" ومــــمنوع ارتــــداء ســــراويــــل الــــجينز املُــــمزَّقــــة). ويــــجوز ارتــــداء الســــترات املُــــزوَّدة بــــأغــــطية لــــلرأس

."hoods" الخاصة باملدرسة، ولكن ممنوع ارتداء أغطية الرأس

أغطية الرأس:
●do-" وعــصابــات "caps" غــير مــسموح بــارتــداء أغــطية رأس مــصنوعــة مــن الــقماش/ الشــبك (مــثل الــقبعات

 "sleep wear" والــطواقــي "bonnets" والــقلنسوات "wraps" والــشال "scarves" واألوشــحة "rags
ومــا إلــى ذلــك) فــي أي وقــت مــن االثــنني إلــى الخــميس، إال ألســباب ديــنية. ومــسموح بــارتــداء أغــطية الــرأس 

يوم الجمعة.
● hair" ومـشابـك الـشعر "elastics" مـسموح بـارتـداء إكـسسوارات الـشعر الـبالسـتيكية (األشـرطـة املـطاطـية

clips - barrettes" وعصابات الرأس "headbands" والخرز "beads") في كل األوقات.
ويـجوز ارتـداء السـترات املُـزوَّدة بـأغـطية لـلرأس "hoodies" الـخاصـة بـاملـدرسـة، ولـكن مـمنوع ارتـداء أغـطية ●

."hoods" الرأس
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الجمعة:
يــجوز لــطالب مــدرســة (BGA) فــي أيــام الجــمعة ارتــداء مــالبــس أخــرى، حــيث يــتوقــف تــطبيق ســياســة الــزي ●

املــدرســي املــذكــورة أعــاله. ولــكن تــظل "قــواعــد الــزي املــدرســي" الــواردة أدنــاه ســاريــة وُمــطبَّقة - بــما يــشمل 
القواعد املعنية بأغطية الرأس.

قواعد الزي املدرسي:
مـمنوع عـلى الـطالب بـغض الـنظر عـن جـنسهم ارتـداء املـالبـس الـتي تـكشف املـالبـس الـداخـلية أو الـبطن أو ●

الصدر أو الظهر.
يــــنبغي عــــلى الــــطالب تــــجنب ارتــــداء املــــالبــــس الــــتي عــــليها رســــائــــل مــــهينة أو مشــــتتة أو عــــنيفة، بــــما يــــشمل ●

املالبس التي تدعم تعاطي املخدرات أو الكحول أو السجائر.
نشجع الطالب على ارتداء قمصان فضفاضة تغطي الجذع.●
ينبغي ارتداء السراويل عند الخصر.●
يجب أن تغطي السراويل القصيرة منتصف الفخذ على األقل.●
يــجب أن تــغطي املــالبــس عــندمــا يــقف الــجسم وقــوفًــا مســتقيًما الــصدر والظهــر والجــذع واملــعدة واألطــراف ●

الـسفلية مـن اإلبـطني إلـى مـنتصف الفخـذ. ويـجب أن تـحتوي املـالبـس الـعلويـة عـلى حـزام/شـريـط/ربـاط، وال 
يجوز في أي وقت ارتداء مالبس تكشف أي جزء من أرداف الطالب.

ســـيحصل الـــطالب الـــذيـــن ال يـــؤيـــدون هـــذه اإلرشـــادات عـــلى مـــالبـــس مـــناســـبة يـــجب عـــليهم ارتـــدائـــها داخـــل ●
مباني املدرسة.

الشؤون األكاديمية

تفتخـــر مـــدرســـة "Boston Green Academy" بـــتقديـــم جـــدول زمـــني صـــارم لـــلمواد الـــدراســـية يـــركـــز عـــلى أهـــمية 
الــخبرات الــتعليمية الــعملية الــهادفــة إلــى تــزويــد الــطالــب بــاملــهارات. ويحســب املــعدل الــتراكــمي لــلطالــب جــميع املــواد 

الدراسية (األساسية واالختيارية).

توزيع الدرجات:

املعدل التراكمي النسبة املئوية الدرجة:
4.3  100 – 97 +A
4.0  96 – 93 A
3.7  92 – 90 -A
3.3  89 – 87 +B
3.0  86 – 83 B
2.7  82 – 80 -B
2.3  79 – 77 +C
2.0  76 – 73 C
1.7  72 – 70 -C
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1.3  69 – 67 +D
1.0  66 – 63 D
0.7  62 – 60 -D
0.0  59 – 0 F

الـتقديـر الـعام لـلدرجـة (A) = امـتياز. أنـتج الـطالـب مـزيـًجا مـن الـعمل املـتقن واملـتقدم فـي جـميع املـواد مسـتوفـيًا و/ أو 
متجاوزًا املعايير.

الـــتقديـــر الـــعام لـــلدرجـــة (B) = جـــيد جـــًدا. أنـــتج الـــطالـــب عـــمالً مـــتقنًا فـــي جـــميع املـــواد مســـتوفـــيًا املـــعايـــير املـــنصوص 
عليها. 

الـــتقديـــر الـــعام لـــلدرجـــة (C) = مـــقبول. أنـــتج الـــطالـــب عـــماًل مـــتقنًا فـــي األهـــداف األكـــثر أهـــمية، وعـــمالً إمـــا مـــتقنًا أو 
يقارب املتقن في األهداف األخرى.

التقدير العام للدرجة (D) = ضعيف. أنتج الطالب عماًل متقنًا في أكثر من 60٪ من املواد.
التقدير العام للدرجة (F) = ضعيف جًدا. أنتج الطالب عماًل متقنًا في أقل من نصف األهداف املذكورة.

الروتني اليومي في الفصل:

:(BGA) فيما يلي املمارسات املوحدة املتوقع اتباعها في كل فصل من فصول مدرسة
السبورة املشتركة املنزلقة.●

o.الهدف، األنشطة الواجب فعلها اآلن، جدول األعمال، تذكرة الخروج
ســيتضمن جــدول األعــمال اســم الــنشاط/ الــعمل، الــتوقــعات املــنتظرة مــن الــطالــب وبــيان ▪

مفصل لخطوات العمل مع التوقيتات املخصصة.
التحقق من الفهم.●
تذكرة الخروج/ التقييم.●
املراجعة األسبوعية للدروس املتعلمة (تُنشر كل أسبوع):●

o.سؤال األسبوع
o:املصطلحات
o بـــــــــيان الـــــــــدروس املســـــــــتفادة واألعـــــــــمال - "هـــــــــذا األســـــــــبوع ســـــــــنتعلم _______ وســـــــــيُطلب مـــــــــنك

." _______
o:املهارات األكاديمية
o.(مهارات القرن الحادي والعشرين) املهارات البشرية

شروط الترقية:

تــبذل مــدرســة (BGA) كــل مــا فــي وســعها ملــساعــدة طــالب الــصف الــسادس أو الــسابــع فــي الــنجاح والــترقــي إلــى 
الـصف الـتالـي. ويُـنظَر إلـى الـرسـوب عـلى أنـه الحـل األخـير. إذا لـم يسـتعرض الـطالـب املـهارات املـطلوبـة لـالنـتقال إلـى 
الــصف الــتالــي، ورســب فــي عــدة مــواد دراســية وكــان مــعدل حــضوره ضــعيفًا أو أي مــما ســبق، سيُحــدَّد مــوعــًدا لــعقد 

17



اجـــتماع مـــع ولـــي األمـــر ملـــناقـــشة احـــتمالـــية رســـوب الـــطالـــب. وســـتتخذ إدارة املـــدرســـة الـــقرار الـــنهائـــي بـــشأن نـــجاح/ 
رسوب الطالب.

سـيراجـع املسـتشار املـدرسـي فـي نـهايـة الـفصل الـدراسـي الـثانـي درجـات الـطالب فـي الـصفوف مـع الـفريـق املـسؤول 
عـن كـل صـف، وسـتُخطَر أسـر الـطالب الـخارجـني عـن املـسار الـصحيح. وقـد يُـطلب مـن الـطالب تـوقـيع عـقد أكـاديـمي، 
وتـكليفهم بـحضور نـادي الـواجـبات املـنزلـية والـدروس الـخصوصـية لـلحصول عـلى دعـم أكـاديـمي إضـافـي. وسـينعقد 

اجتماع آخر مع األسرة في نهاية الفصل الدراسي الثالث ملناقشة التقدم املُحرز.

يــــجب عــــلى طــــالب الــــصف الــــثامــــن اســــتعراض اكــــتسابــــهم املــــهارات املســــبقة الــــالزمــــة لــــلنجاح فــــي املــــرحــــلة الــــثانــــويــــة 
ـلني فـي الـبرنـامـج الـتربـوي الـفردي (IEP) إحـراز  الـصارمـة والـترقـي إلـى الـصف الـتاسـع. ويـجب عـلى الـطالب املُسجَّ
تـقدم كـاف فـي األهـداف املـنصوص عـليها فـي بـرامـجهم (IEP). وربـما يـجب عـلى الـطالـب دخـول املـدرسـة الـصيفية 
إذا رسـب فـي مـادتـني أو أكـثر. وقـد يـؤدي عـدم حـضور املـدرسـة الـصيفية إلـى الـرسـوب والـبقاء فـي الـصف الـدراسـي 

نفسه.

السلوكيات

املربع األخضر:

يــحتوي كــل فــصل عــلى "مــربــع أخــضر" ُمــثبَّت عــلى الــحائــط خــارج بــاب الــفصل مــباشــرة. ويــمثل هــذا املــربــع مــساحــة 
خــاصــة يســتخدمــها املــعلم والــطالــب إلجــراء مــحادثــة خــاصــة أثــناء الــحصة. والســبب األكــثر شــيوًعــا لــلجوء إلــى هــذا 
الـــخيار هـــو تـــلك املـــواقـــف الـــتي يـــكون فـــيها ذهـــن الـــطالـــب مشـــتتًا وغـــير قـــادر عـــلى الـــتركـــيز عـــلى املـــهمة قـــيد الـــتنفيذ، 

ويحتاج إلى محادثة بشأن توقعات الفصل.

:(SST) فريق دعم الطالب

يـعمل فـريـق دعـم الـطالب مـع الـطالب عـلى تـمكينهم مـن املـجيء إلـى الـفصل وهـم مسـتعديـن وجـاهـزيـن لـلتعلم - يُـرجـى 
االطالع على الجزء الوارد أعاله ملعرفة التفاصيل.

األلعاب الرياضية

ال تــفرض مــدرســة (BGA) قــيوًدا عــلى املــشاركــة فــي األلــعاب الــريــاضــية عــلى أســاس الــعرق أو الــجنس أو الــهويــة 
 (BGA) الـجنسية أو الـلون أو الـديـن أو األصـل الـقومـي أو الـتوجـه الـجنسي أو اإلعـاقـة أو التشـرد. وتـسمح مـدرسـة
لــلطالب بــاملــشاركــة فــي فــريــق يــتوافــق مــع هــويــتهم الــجنسية. لــالطــالع عــلى إرشــادات املــشاركــة فــي مــديــريــة مــدارس 

بوسطن العامة التعليمية، اضغط هنا.

تــعقد مــدرســة (BGA) حــالــيًا شــراكــة مــع مــدرســة "Brighton High School" الــثانــويــة فــي األلــعاب الــريــاضــية، 
وســــتستمر هــــذه الشــــراكــــة فــــي الــــعام الــــدراســــي 2022-2023. وتهــــدف هــــذه الشــــراكــــة إلــــى مــــنح طــــالب مــــدرســــة 
(BGA) فـــرصـــة املـــشاركـــة فـــي الـــفرق الـــريـــاضـــية بـــمدرســـة "Brighton High School" الـــثانـــويـــة. وتُـــمكِّن هـــذه 
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الشـراكـة طـالبـنا الـريـاضـيني فـي الـصفوف 7-12 مـن املـشاركـة فـي عـدد كـبير مـن الـفرص الـريـاضـية دون تحـمل 
عبء ضياع جزء كبير من وقت الفصل.

ســتستضيف مــدرســة (BGA) فــي مــوســم الشــتاء الــحالــي دورة "Boston United" لــكرة الســلة والــتشجيع لــفرق 
 Mary" ومـــــدرســـــة "Quincy Upper School" كـــــرة الســـــلة لـــــلبنني والـــــبنات، وهـــــذه الـــــدورة شـــــراكـــــة مـــــع مـــــدرســـــة

 ."Lyon School

العروض املقدمة لأللعاب الجماعية:
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موسم الخريف
التشجيع

كرة القدم األمريكية
الكرة الطائرة 

كرة القدم (للبنني والبنات)

موسم الشتاء
الركض الداخلي

فريق كرة السلة للبنني*
فريق كرة السلة للبنات*

موسم الربيع

الركض الخارجي
كرة البيسبول
كرة السوفتبول

* فـــــــــــــــريـــــــــــــــق مـــــــــــــــدرســـــــــــــــة 
 (BGA)

املرحلة الثانوية
(BGA) للمرحلة الثانوية في مدرسة 🔔 جدول اليوم الدراسي 

األربعاءاإلثنني والثالثاء والخميس والجمعة

اإلفطار (اختياري)7:15 - 8:00اإلفطار (اختياري)7:15 - 8:00

8:56 - 8:00A8:36 - 8:00A

9:56 - 9:00B9:16 - 8:40B

10:56 - 10:00C9:56- 09:20C

D - الجلسة االستشارية (9/10)11:00 - 11:26
الغداء/االستراحة (11/12)

10:36 - 10:00E

D - الجلسة االستشارية 11:30 -11:56
(11/12)

الغداء/االستراحة (9/10)

11:16- 10:40F

12:56- 12:00E12:00 - 11:20G

1:56 - 1:00F12:00 االنصراف من
املدرسة

3:00 - 2:00G12:30 - 12:00(اختياري) الغداء
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سياسة الزي املدرسي للمرحلة الثانوية:

 Boston Green" إعـــداد الـــطالب وتـــأهـــيلهم لـــلمرحـــلة الـــجامـــعية والـــحياة املـــهنية جـــزء أســـاســـي مـــن مـــهمة مـــدرســـة
Academy". ونـحن نـؤمـن بـأن جـزًءا مـهًما مـن هـذا الـعمل هـو تـزويـد الـطالب بـاإلرشـادات والـتوجـيه والـخبرات فـيما 
يـتعلق بـارتـداء املـالبـس الـالئـقة املـناسـبة حسـب األوقـات واألمـاكـن والـظروف. فـمدرسـة (BGA) مـدرسـة تـرعـى طـالبـها، 
ويـختلف الـوجـود داخـل املـدرسـة عـن املـنزل أو فـي أي مـكان آخـر فـي املـجتمع. ونـحن نـؤمـن بـأن الـطالب بـحاجـة إلـى 
مــعرفــة هــذه االخــتالفــات واحــترامــها. ونــؤمــن أيــًضا بــأن الــطالب يــحتاجــون إلــى األوقــات واألمــاكــن الــتي يســتطيعون 
 ،((BGA) فـي حـدود املـنطق ووفـًقا لـسياسـة الـزي املـدرسـي ملـدرسـة) فـيها الـتعبير بحـريـة أكـبر عـن ثـقافـتهم وهـويـتهم
ونــعلم أنــهم يســتحقون ذلــك. لــذلــك، نــطلب مــن جــميع الــطالب اتــباع ســياســة الــزي املــدرســي، وهــي مجــموعــة مــدروســة 
مـن الشـروط الـتي تـعبر عـن تـلك الـقيم. وفـيما يـلي سـياسـات وقـواعـد الـزي املـدرسـي املـعمول بـها وفـًقا ملـا قـرره فـريـق 

القيادة في مدرسة (BGA) في يونيو 2019:

املالبس:
يـــجوز لـــطالب املـــرحـــلة الـــثانـــويـــة فـــي مـــدرســـة (BGA) اخـــتيار املـــالبـــس الـــتي تـــناســـبهم طـــاملـــا تـــمتثل هـــذه ●

املـالبـس لـقواعـد الـزي املـدرسـي الـواردة فـي دلـيل الـطالـب. ونـشجع كـل طـالب املـدرسـة بـقوة عـلى ارتـداء الـزي 
املـدرسـي فـي جـميع أيـام األسـبوع. يـمكن شـراء الـزي املـدرسـي مـن بـائـعينا أو مـن املتجـر املـدرسـي. ويـجوز 

."hoods" ولكن ممنوع ارتداء أغطية الرأس ،"hoodies" ارتداء السترات املُزوَّدة بأغطية للرأس

أغطية الرأس: 
●do-" وعــصابــات "caps" غــير مــسموح بــارتــداء أغــطية رأس مــصنوعــة مــن الــقماش/ الشــبك (مــثل الــقبعات

 "sleep wear" والــطواقــي "bonnets" والــقلنسوات "wraps" والــشال "scarves" واألوشــحة "rags
ومــا إلــى ذلــك) فــي أي وقــت مــن االثــنني إلــى الخــميس، إال ألســباب ديــنية. ومــسموح بــارتــداء أغــطية الــرأس 

أيام الجمعة.
● hair" ومـشابـك الـشعر "elastics" مـسموح بـارتـداء إكـسسوارات الـشعر الـبالسـتيكية (األشـرطـة املـطاطـية

clips - barrettes" وعصابات الرأس "headbands" والخرز "beads") في كل األوقات.

قواعد الزي املدرسي:
مـمنوع عـلى الـطالب بـغض الـنظر عـن جـنسهم ارتـداء املـالبـس الـتي تـكشف املـالبـس الـداخـلية أو الـبطن أو ●

الصدر أو الظهر.
يــــنبغي عــــلى الــــطالب تــــجنب ارتــــداء املــــالبــــس الــــتي عــــليها رســــائــــل مــــهينة أو مشــــتتة أو عــــنيفة، بــــما يــــشمل ●

املالبس التي تدعم تعاطي املخدرات أو الكحول أو السجائر.
نشجع الطالب على ارتداء قمصان فضفاضة تغطي الجذع.●
ينبغي ارتداء السراويل عند الخصر.●
يجب أن تغطي السراويل القصيرة منتصف الفخذ على األقل.●
يــجب أن تــغطي املــالبــس عــندمــا يــقف الــجسم وقــوفًــا مســتقيًما الــصدر والظهــر والجــذع واملــعدة واألطــراف ●

الـسفلية مـن اإلبـطني إلـى مـنتصف الفخـذ. ويـجب أن تـحتوي املـالبـس الـعلويـة عـلى حـزام/شـريـط/ربـاط، وال 
يجوز في أي وقت ارتداء مالبس تكشف أي جزء من أرداف الطالب.

ســـيحصل الـــطالب الـــذيـــن ال يـــؤيـــدون هـــذه اإلرشـــادات عـــلى مـــالبـــس مـــناســـبة يـــجب عـــليهم ارتـــدائـــها داخـــل ●
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مباني املدرسة.

الشؤون األكاديمية

تفتخـــر مـــدرســـة "Boston Green Academy" بـــتقديـــم جـــدول زمـــني صـــارم لـــلمواد الـــدراســـية يـــركـــز عـــلى أهـــمية 
الــخبرات الــتعليمية الــعملية الــهادفــة إلــى تــزويــد الــطالــب بــاملــهارات. ويحســب املــعدل الــتراكــمي لــلطالــب جــميع املــواد 

الدراسية (األساسية واالختيارية). 

توزيع الدرجات:

املعدل التراكمي لاللتحاق املتقدم: املعدل التراكمي: النسبة املئوية: الدرجة:
5.3 4.3  100 – 97 +A
5.0 4.0  96 – 93 A
4.7 3.7  92 – 90 -A
4.3 3.3  89 – 87 +B
4.0 3.0  86 – 83 B
3.7 2.7  82 – 80 -B
3.3 2.3  79 – 77 +C
3.0 2.0  76 – 73 C
2.7 1.7  72 – 70 -C
2.3 1.3  69 – 67 +D
2.0 1.0  66 – 63 D
1.7 0.7  62 – 60 -D
0.0 0.0  59 – 0 F

الـتقديـر الـعام لـلدرجـة (A) = امـتياز. أنـتج الـطالـب مـزيـًجا مـن الـعمل املـتقن واملـتقدم فـي جـميع املـواد مسـتوفـيًا و/ أو 
متجاوزًا املعايير.

الـــتقديـــر الـــعام لـــلدرجـــة (B) = جـــيد جـــًدا. أنـــتج الـــطالـــب عـــمالً مـــتقنًا فـــي جـــميع املـــواد مســـتوفـــيًا املـــعايـــير املـــنصوص 
عليها.

الـــتقديـــر الـــعام لـــلدرجـــة (C) = مـــقبول. أنـــتج الـــطالـــب عـــماًل مـــتقنًا فـــي األهـــداف األكـــثر أهـــمية، وعـــمالً إمـــا مـــتقنًا أو 
يقارب املتقن في األهداف األخرى.

التقدير العام للدرجة (D) = ضعيف. أنتج الطالب عماًل متقنًا في أكثر من 60٪ من املواد.
التقدير العام للدرجة (F) = ضعيف جًدا. أنتج الطالب عماًل متقنًا في أقل من نصف األهداف املذكورة.

الروتني اليومي في الفصل:

:(BGA) فيما يلي املمارسات املوحدة املتوقع اتباعها في كل فصل من فصول مدرسة
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السبورة املشتركة املنزلقة.●
o.الهدف، األنشطة الواجب فعلها اآلن، جدول األعمال، تذكرة الخروج

ســيتضمن جــدول األعــمال اســم الــنشاط/ الــعمل، الــتوقــعات املــنتظرة مــن الــطالــب وبــيان ▪
مفصل لخطوات العمل مع التوقيتات املخصصة.

التحقق من الفهم.●
تذكرة الخروج/ التقييم.●
املراجعة األسبوعية للدروس املتعلمة (تُنشر كل أسبوع):●

o.سؤال األسبوع
o:املصطلحات
o بـــــــــيان الـــــــــدروس املســـــــــتفادة واألعـــــــــمال - "هـــــــــذا األســـــــــبوع ســـــــــنتعلم _______ وســـــــــيُطلب مـــــــــنك

." _______
o:املهارات األكاديمية
o.(مهارات القرن الحادي والعشرين) املهارات البشرية

سياسة الترقية/االستبقاء:

تُتَّخــذ قــرارات الــترقــية/االســتبقاء لــطالب املــرحــلة الــثانــويــة (الــصفوف 9-11) فــي املــقام األول بــناًء عــلى مــقدار الــتقدم 
الـذي أحـرزه الـطالـب فـي اسـتيفاء مـتطلبات وشـروط التخـرج الـخاصـة بـاملـدرسـة والـخاصـة بـاملـديـريـة الـتعليمية. وتُـبذَل 
الــجهود ملــساعــدة الــطالب فــي إحــراز تــقدم واالنــطالق إلــى األمــام، ولــكن إذا انحــرف الــطالــب عــن املــسار الــصحيح، 
وكـان بـحاجـة إلـى تـعويـض الـكثير مـن املـواد األكـاديـمية الـتي تـساوي عـام كـامـل اعـتبارًا مـن بـدايـة الـعام الـدراسـي، 

فسوف يرسب الطالب وسيُستَبقى في الصف الدراسي نفسه. 

إذا رسـب الـطالـب فـي املـادة (املـواد) األسـاسـية (الـواجـب الـنجاح فـيها للتخـرج)، يـجب عـليه تـعويـض املـواد الـي رسـب 
.(BPS) فيها في املراجعة الصيفية التي تعقدها املديرية التعليمية

لــكي يــنتقل الــطالــب إلــى الــصف الــدراســي األخــير، يــجب عــليه الــحصول عــلى 10 ســاعــات مــعتمدة عــلى األقــل فــي 
املــواد األســاســية الــضروريــة للتخــرج. وســيُعيد الــطالــب الــعام الــدراســي إذا عجــز عــن الــحصول عــلى عــدد الــساعــات 

املعتمدة املطلوب.

شروط التخرج:

تنطبق متطلبات وشروط التخرج التالية على الطالب خريجي عام 2023:

يجب على كل الطالب النجاح في املواد التالية لكي يتخرجوا
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يــجب عــلى طــالب الــصف الــدراســي األخــير حــضور مــادة دراســية أســاســية حــتى ولــو اســتوفــوا شــروط التخــرج فــي 
األعوام السابقة.

تحتفظ مدرسة (BGA) بحقها في إضافة شروط أخرى لهذه القائمة على الطالب خريجي عام 2024 وما بعده.

سياسة حفل التخرج:

4 مواد أساسية في مادة العلوم:●
oالعلوم البيئية
oاألحياء
oالكيمياء
o الفيزياء

4 مواد أساسية في مادة العلوم اإلنسانية: ●
o1 العلوم اإلنسانية
o2 العلوم اإلنسانية
o3 العلوم اإلنسانية
o4 العلوم اإلنسانية

2 مادتني في اللغات األجنبية ●
o*(1 اإلسبانية) اللغات األجنبية 1
o*(2 اإلسبانية) اللغات األجنبية 2

4 مواد أساسية في فنون اللغة اإلنجليزية●
o (ELA) فـــــــــــــنون الـــــــــــــلغة اإلنجـــــــــــــليزيـــــــــــــة

للصف 9
o (ELA) فـــــــــــــنون الـــــــــــــلغة اإلنجـــــــــــــليزيـــــــــــــة

للصف 10
o (ELA) فـــــــــــــنون الـــــــــــــلغة اإلنجـــــــــــــليزيـــــــــــــة

لــلصف 11 أو مــادة الــلغة فــي بــرنــامــج 
 (AP) االلتحاق املتقدم

o (ELA) فـــــــــــــنون الـــــــــــــلغة اإلنجـــــــــــــليزيـــــــــــــة
لــــــــــــــــلصف 12 أو مــــــــــــــــادة اآلداب فــــــــــــــــي 

 (AP) برنامج االلتحاق املتقدم
4 مواد أساسية في مادة الرياضيات ●

o(1 الرياضيات املتكاملة) الجبر
o(2 الرياضيات املتكاملة) الهندسة
oالجبر املتقدم
o تــمهيد حــساب الــتفاضــل والــتكامــل أو

مــادة اإلحــصاء فــي بــرنــامــج االلــتحاق 
(AP) املتقدم

* مــادة محــذوفــة لــطالب الــتعليم املــهني والــفني 
(.(CTE مــــــــادة يــــــــمكن حــــــــذفــــــــها لــــــــطالب الــــــــلغة 
اإلنجـــليزيـــة كـــلغة ثـــانـــية (ESL)/ طـــالب الـــتعليم 

الخاص، مع النظر في كل حالة على حدة.

إضــــــافــــــة إلــــــى مــــــا ســــــبق، يــــــجب عــــــلى جــــــميع الــــــطالب 
حـضور املـواد الـتالـية والـنجاح فـيها أثـناء انـتقالـهم مـن 

الصفوف 9 إلى 12:
مادتان (2) اختياريتان●
مادة التربية البدنية●
4 مواد استشارية●
مــــــادتــــــان (2) فــــــي الــــــتطويــــــر الــــــوظــــــيفي بــــــعد ●

املدرسة الثانوية

شروط التخرج األخرى:

مراجعة طالب غير امللتحقني بالصف األخير
التدريب الداخلي لطالب الصف األخير

الخدمة املجتمعية - 40 ساعة
الـــــــــــنجاح فـــــــــــي اخـــــــــــتبارات مـــــــــــواد الـــــــــــعلوم وفـــــــــــنون الـــــــــــلغة 
اإلنجـليزيـة والـريـاضـيات فـي نـظام الـتقييم الـشامـل بـواليـة 

."MCAS" ماساتشوستس
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التخـرج مـن املـدرسـة الـثانـويـة مـناسـبة مـهمة وخـاصـة جـًدا. وتُـكرِّم مـدرسـة "Boston Green Academy" الـطالب 
الخــريــجني فــيها بــعقد احــتفاالت رســمية نــقدم فــيها شــهادات الــدبــلوم واملــنح الــدراســية وجــوائــز أخــرى. ويــمكن فــقط 
لــلطالب، الــذيــن اســتوفــوا جــميع مــتطلبات وشــروط التخــرج مــن املــرحــلة الــثانــويــة فــي مــدرســة بــوســن جــريــن أكــاديــمي 
والــذيــن اســتوفــوا مــتطلبات الــكفاءة عــلى مســتوى الــواليــة فــي نــظام اخــتبارات نــظام "MCAS" فــي مــواد آداب الــلغة 
اإلنجـــليزيـــة والـــريـــاضـــيات والـــعلوم والـــتكنولـــوجـــيا/ الـــهندســـة، املـــشاركـــة فـــي تـــدريـــبات التخـــرج مـــن املـــرحـــلة الـــثانـــويـــة 

والحصول على شهادة الدبلوم. 

ال يــجوز لــلطالب الــذيــن لــم يســتوفــوا مــتطلبات وشــروط التخــرج املــشاركــة فــي حــفل التخــرج بــأي شــكل مــن األشــكال. 
وهذا يشمل عدم استيفاء متطلبات الدورات التدريبية العملية أو الخدمة املجتمعية أو محفظة األعمال.

هناك استثناءان لهذه السياسة:

ســـيحصل طـــالب الـــتعليم الـــخاص، الـــذيـــن يـــعانـــون مـــن إعـــاقـــات كـــبيرة والـــذيـــن يـــبلغون مـــن الـــعمر 22 عـــاًمـــا 1.
والــذيــن يتخــرجــون مــن املــرحــلة الــثانــويــة اســتناًدا إلــى أعــمارهــم وتــحقيقهم لــألهــداف املــنصوص عــليها فــي 
الـبرنـامـج الـتربـوي الـفردي (IEP) الـخاص بـهم، عـلى شـهادة اإلنـجاز وسـيُسَمح لـهم بـاملـشاركـة فـي حـفل 

التخرج.

يجوز للطالب اآلخرين، الذين استوفوا جميع الشروط الواردة أدناه، املشاركة في حفل التخرج:2.

أ- عـدم زيـادة عـدد حـاالت تـغيب الـطالـب غـير املـعذر عـن 9 حـاالت فـي الـعام الـدراسـي الـحالـي (والـحضور 
بنسبة %95).

ب- إجــراء الــطالــب اخــتبارات نــظام "MCAS" ثــالث مــرات عــلى األقــل فــي كــل مــادة لــم يــجتازهــا، وتــقديــم 
استئنافني على األقل (املجموعة الطالبية ومحفظة األعمال).

ج- اســتيفاء الــطالــب كــل مــتطلبات وشــروط التخــرج الــخاصــة بــمدرســة بــوســكن جــريــن أكــاديــمي، وامــتالكــه 
سجالً أكاديميًا جيًدا وسجالً سلوكيًا نظيفًا ال يحتوي على حاالت سوء سلوك كبيرة.

عروض الدورات:
يُرجى االطالع على وثيقة "عروض الدورات" الجاري إعدادها ونشرها قريبًا على املوقع اإللكتروني للمدرسة.

الواجبات املنزلية:
يتحــمل الــطالب مــسؤولــية تــدويــن املــهام املــوكــلة إلــيهم وتســليمها بحــلول املــواعــيد الــنهائــية املحــددة. وســيحصل جــميع 
الـطالب عـلى جـداول األعـمال ملـساعـدتـهم فـي تـتبع املـهام املـوكـلة إلـيهم. فـالـواجـب املـنزلـي جـزء مـهم مـن مـعايـير وضـع 

الدرجات في كل فصل دراسي.

األلعاب الرياضية
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سـتستند جـميع املـشاركـات فـي األلـعاب الـريـاضـية إلـى اإلرشـادات املـعنية بـجائـحة فـيروس كـوفـيد-19 الـصادرة عـن 
جــمعية األلــعاب الــريــاضــية بــني املــدارس بــواليــة مــاســاتــشوســتس (MIAA) وعــن وزارة الــتعليم االبــتدائــي والــثانــوي 
بـواليـة مـاسـاتـشوسـتس (DESE). وهـذا يـعني اقـتصار املـشاركـة فـي انـعقاد بـعض األلـعاب الـريـاضـية عـلى املـمارسـة 
 Brighton High" حـــــالـــــيًا شـــــراكـــــة مـــــع مـــــدرســـــة (BGA) فـــــقط أو عـــــدم االنـــــعقاد عـــــلى اإلطـــــالق. تـــــعقد مـــــدرســـــة
School" الــثانــويــة فــي األلــعاب الــريــاضــية، وســتستمر هــذه الشــراكــة فــي الــعام الــدراســي 2022-2023. وتهــدف 
 Brighton High" فـرصـة املـشاركـة فـي الـفرق الـريـاضـية بـمدرسـة (BGA) هـذه الشـراكـة إلـى مـنح طـالب مـدرسـة
School" الـثانـويـة. وتُـمكِّن هـذه الشـراكـة طـالبـنا الـريـاضـيني مـن املـشاركـة فـي عـدد كـبير مـن الـفرص الـريـاضـية دون 

تحمل عبء ضياع جزء كبير من وقت الفصل.

ســتستضيف مــدرســة (BGA) فــي مــوســم الشــتاء الــحالــي دورة "Boston United" لــكرة الســلة والــتشجيع لــفرق 
 Mary" ومـــــدرســـــة "Quincy Upper School" كـــــرة الســـــلة لـــــلبنني والـــــبنات، وهـــــذه الـــــدورة شـــــراكـــــة مـــــع مـــــدرســـــة

 ."Lyon School

العروض املقدمة لأللعاب الجماعية:

موسم الخريف
التشجيع
كرة القدم

الكرة الطائرة 
كرة القدم (للبنني والبنات)

موسم الشتاء
الركض الداخلي

فريق كرة السلة للبنني*
فريق كرة السلة للبنات*

موسم الربيع
الركض الخارجي

كرة البيسبول
كرة السوفتبول

(BGA) فرق مدرسة *
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 ("CTE") التعليم املهني والفني

شروط القبول:

تــقبل مــدرســة "Boston Green Academy" -املــعروفــة اخــتصارًا بــاســم (BGA)- الــطالب، وتُــِتيح لــهم مــزايــاهــا 
وامـتيازاتـها ودوراتـها الـدراسـية بـدون الـنظر إلـى الـعرق أو الـلون أو الـجنس أو الـديـن أو الـعقيدة أو األصـل الـقومـي 

أو التوجه الجنسي أو اإلعاقة.

نشـــرت مـــدرســـة (BGA) ســـياســـة الـــقبول فـــي بـــرنـــامـــج الـــعلوم الـــبيئية والـــتكنولـــوجـــيا -املـــؤســـس بـــموجـــب الـــفصل 74- 
املُــــتاح لــــكل املــــتقدمــــني وأولــــياء األمــــور/األوصــــياء، ويــــاتــــي هــــذا النشــــر كــــأحــــد إجــــراءات عــــملية الــــقبول. وتــــنص هــــذه 

السياسة على معايير القبول، وتصف جميع اإلجراءات في عملية القبول.

يــجب إكــمال تــعبئة نــموذج طــلب الــقبول فــي الــبرنــامــج وتــقديــمه إلــى مــكتب تــوجــيه املــرحــلة املــدرســة الــثانــويــة بــاملــدرســة 
بحـلول الـتاريـخ املـذكـور فـي الـتقويـم املـدرسـي املـعمول بـه فـي املـدرسـة. وسـيُقدِّم املسـتشار الـتوجـيهي الـحالـي لـلمتقدم 
نـــسًخا مـــطبوعـــة مـــن مـــعايـــير الـــقبول الـــتي تـــتضمن درجـــات املـــتقدم وسجـــل الـــحضور وسجـــل االنـــضباط والـــتأديـــب/
السـلوكـيات، وذلـك إضـافـة إلـى نـموذج طـلب الـقبول. تـتضمن دورة الـقبول فـي فـصل الخـريـف الـفصل الـدراسـي األول 
والــثانــي مــن الــعام الــدراســي الــحالــي، والــفصل الــدراســي األول والــرابــع مــن الــعام الــدراســي الــسابــق. وإضــافــة إلــى 
الــدرجــات والــحضور واالنــضباط والــتأديــب/الســلوكــيات، يــجب تــقديــم تــوصــية مــن املســتشار الــتوجــيهي الــحالــي عــلى 

نموذج ُمقدَّم من املدرسة. ويتمثل املعيار الخامس في إجراء مقابلة مع املتقدم. 

البرامج/الدورات الدراسية:

الصف التاسع:
مــقدمــة إلــى الــعلوم الــبيئية: ســـيصبح الـــطالب بـــعد انـــتهاء هـــذه الـــدورة الـــدراســـية أكـــثر فـــهًما وتـــقديـــرًا ألهـــمية 
الــــطبيعة وجــــمالــــها. وســــيصبحون قــــادريــــن عــــلى وصــــف الــــدورات الــــطبيعية األســــاســــية الــــتي تــــحافــــظ عــــلى اســــتمرار 
الــحياة. وســيفهمون املــشاكــل الــبيئية الــتي نــواجــهها فــي مــجاالت الــطاقــة واملــياه واملــناخ والــتربــة والــتنوع الــبيولــوجــي، 
وكــذلــك الحــلول املســتدامــة لهــذه املــشاكــل. وســيشارك الــطالب فــي ســلسلة مــن فــرص الــتعلم مــن خــالل تــنفيذ مــشاريــع 
بهـدف تـطويـر فـهمهم لـلعلوم الـبيئية ومـساعـدتـهم عـلى مـعرفـة فـرص الـعمل املـتاحـة فـي هـذا املـجال الـدراسـي الـواسـع 

النطاق للغاية.

ســيدرس طــالب الــتعليم املــهني والــفني (CTE) فــي مــسار الــعلوم الــبيئية هــذه املــادة الــتي تهــدف إلــى مــساعــدتــهم 
عـلى تـطويـر فـهمه وتـقديـرهـم لـلطبيعة املـترابـطة لـلفضاء الـحيوي. وسـيدرس الـطالب فـي هـذه املـادة الـقائـمة عـلى تـنفيذ 
تـــجارب مـــخبريـــة ومـــيدانـــية الـــعمليات الـــفيزيـــائـــية الـــتي تـــؤدي إلـــى إنـــشاء وحـــدات أحـــيائـــية مـــختلفة، وسيســـتخدمـــون 

أساليب أخذ عينات من الحياة البرية لفهم كيفية قياس الجماعات األحيائية.

سـيدرس طـالب الـتعليم املـهني والـفني (CTE) فـي مـسار الـعلوم الـبيئية هـذه املـادة ملـساعـدتـهم فـي فـهم أن الـحياة 
فــي الــعالــم تــقوم عــلى اســتهالك الــطاقــة. حــيث يــعتمد كــل نــبات وحــيوان وشــخص عــلى الــطاقــة. فــنحن بــحاجــة إلــى 
الــطاقــة لــتشغيل املــنازل واملــدارس واألعــمال الــتجاريــة وأنــظمة الــنقل واملــزارع. ســتتناول هــذه املــادة مــصادر الــطاقــة 
الـــتي نســـتخدمـــها حـــالـــيًا وتـــأثـــيرهـــا عـــلى الـــبيئة. وســـننظر إلـــى الـــبدائـــل األكـــثر اســـتدامـــة، وســـنبحث كـــيف يســـتطيع 
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مــــــجتمعنا االنــــــتقال إلــــــى اقــــــتصاد الــــــطاقــــــة الــــــنظيفة. وســــــيدرس الــــــطالب مــــــقدمــــــة عــــــملية عــــــن أســــــاســــــيات األنــــــظمة 
الكهــروضــوئــية والــوقــود الــحيوي واألنــظمة الحــراريــة الــشمسية وطــاقــة الــريــاح. وسيُجــري الــطالب تــدقــيًقا الســتخدام 
أفــــــراد أســــــرهــــــم الــــــطاقــــــة، وســــــيفحصون الــــــطرق الــــــتي يســــــتطيعون مــــــن خــــــاللــــــها تــــــقليل الــــــبصمة الــــــبيئية ألســــــرهــــــم. 

وستستعرض الدورة فرص العمل في مجال الطاقة.

الصف العاشر:
ريـادة األعـمال والـبيئة: سـيدرس طـالب الـتعليم املـهني والـفني (CTE) فـي مـسار الـعلوم الـبيئية هـذه املـادة الـتي 
تهـــدف إلـــى تـــشجيع الـــطالب عـــلى اتـــخاذ مـــوقـــف إيـــجابـــي واالهـــتمام بـــاملـــوارد الـــطبيعية وبـــيئتنا. وســـيفحص الـــطالب 
اســـــتدامـــــة الـــــنظام الـــــغذائـــــي. وسيســـــتكشفون كـــــيف تـــــضطلع ريـــــادة األعـــــمال بـــــدور فـــــي تـــــطويـــــر األنـــــظمة الـــــغذائـــــية 
املســتقبلية. وســيشارك الــطالب فــي أســاســيات إنــشاء األعــمال الــتجاريــة مــن خــالل إنــشاء عــمل تــجاري يــتطلب مــنهم 
وضـــــع إســـــتراتـــــيجية تـــــسويـــــقية لـــــلعالمـــــة الـــــتجاريـــــة وإجـــــراء أبـــــحاث الـــــسوق وتحـــــديـــــد الـــــعمالء املســـــتهدفـــــني ووضـــــع 
إســتراتــيجيات لــلتسعير الــتنافــسي. وســيدرس الــطالب أيــًضا مــهارات مــحو األمــية املــالــية لــتمكينهم مــن إدارة املــوارد 
الـشؤون املـالـية لـألعـمال الـتجاريـة إدارة فـعالـة. ومـن أجـل إدارة مـساحـة الـعمل إدارة آمـنة، سيكسـب الـطالب شـهادة 
إدارة الســالمــة والــصحة املــهنية (OSHA 10). وسيتحــمل الــطالب مــسؤولــية إدارة جــميع جــوانــب األعــمال الــتجاريــة 

الزراعية، ابتداًء من غرس البذور وانتهاًء بتقديم الطعام على الصحون.

الصف الحادي عشر:
الـصف الـحادي عشـر: مـنهج الـريـادة فـي تـصميمات الـطاقـة والـبيئة (LEED): يــفهم الــطالب فــي هــذه 
الـــدورة الـــدراســـية مـــبادئ الـــبناء األخـــضر وشـــروط الـــريـــادة فـــي تـــصميمات الـــطاقـــة والـــبيئة (LEED) فـــهًما شـــامـــالً 
 LEED" واجـــتيازه والـــحصول عـــلى لـــقب "LEED Green Associate™" إلعـــدادهـــم وتـــأهـــيلهم إلجـــراء اخـــتبار
Green Associate professional". بــــــرنــــــامــــــج الــــــريــــــادة فــــــي تــــــصميمات الــــــطاقــــــة والــــــبيئة (LEED) بــــــرنــــــامــــــج 
ص لــــــــلحصول عــــــــلى شــــــــهادة اعــــــــتماد فــــــــي الــــــــبناء األخــــــــضر مــــــــن مجــــــــلس املــــــــبانــــــــي الــــــــخضراء األمــــــــريــــــــكي  ُمــــــــخصَّ

.(USGBC®)

تـساعـد هـذه الـدورة الـدراسـية فـي تـأهـيل الـطالب لـدخـول سـوق عـمل الـبناء األخـضر وهـم يـملكون املـهارات والـخبرات 
املـطلوبـة فـي الـوقـت الـذي يشهـد فـيه نـمًوا هـائـالً. ويـملك الـطالب الـحاصـلني عـلى اعـتماد (LEED) املـهارات املـطلوبـة 

دوليًا، وذلك ألن برنامج (LEED) نظام عاملي لتصنيف املباني الخضراء.

يـدرس الـطالب فـي هـذه الـدورة الـدراسـية مـصطلح االسـتدامـة، ويـتعمقون فـيما يـعنيه هـذا املـصطلح لـهم مـن الـناحـية 
الــشخصية ولــبيئة املــبانــي. ويــدرس الــطالب الــجوانــب الــعملية لــلبناء األخــضر مــثل الــطاقــة مــعدومــة االنــبعاثــات واملــواد 
املُســـــتخرجـــــة مـــــن مـــــصادر مســـــتدامـــــة وجـــــودة الـــــهواء الـــــصحي مـــــن خـــــالل األنشـــــطة الـــــعملية واملـــــشاريـــــع الجـــــماعـــــية، 
ويــمارســون أنشــطة تــصميم مــكونــات الــبناء األخــضر مــثل املــساحــات الــخضراء املســتدامــة واألنــظمة املــقتصدة فــي 
 LEED Green" اســــــتهالك املــــــياه. وســــــواء حــــــصل الــــــطالب الــــــذيــــــن يــــــدرســــــون هــــــذه الــــــدورة الــــــدراســــــية عــــــلى لــــــقب
Associates" أم ال، تـــساعـــد هـــذه الـــدورة الـــدراســـية الـــطالب عـــلى تـــطويـــر عـــقلية تـــضع االســـتدامـــة هـــدفًـــا مـــن كـــل 

نهم من تحسني صحة الكوكب خطوة بخطوة، مشروًعا تلو اآلخر. األعمال، وتُمكِّ

الصف الثاني عشر:
التوظيف/مواصلة التعليم:
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مـــدرســـة "Boston Green Academy" هـــي املـــدرســـة الـــثانـــويـــة الـــوحـــيدة فـــي مـــديـــريـــة مـــدارس بـــوســـطن الـــعامـــة 
الــتعليمية الــتي تــقدم مــسار الــعلوم الــبيئية والــتكنولــوجــيا فــي بــرنــامــج الــتعليم املــهني الــفني. ويــصبح الــطالب الــذيــن 
أكـلموا هـذا املـسار مـؤهـلني ومسـتعديـن ملـواصـلة تـعليمهم فـي املـرحـلة الـجامـعية أو دخـول سـوق الـعمل وشـغل مجـموعـة 
مــتنوعــة مــن الــوظــائــف فــي املــجاالت الــبيئية مــثل أخــصائــيي جــودة املــياه وعــلماء الــبيئة ومــهندســي الــبيئة ومــسؤولــني 
رسـميني فـي املـجتمعات والـواليـة ومـناصـب فـي مـنظمات بـيئية أخـرى لـلتحقيق فـي الـقضايـا الـبيئية الـواقـعية. ويـحصل 
خــريــجو مــسار الــعلوم الــبيئية عــلى شــهادة اعــتماد فــي اإلســعافــات األولــية واإلنــعاش الــقلبي الــرئــوي وشــهادة إدارة 
الســــالمــــة والــــصحة املــــهنية (OSHA) لــــفئة 10 ســــاعــــات وشــــهادة إدارة عــــمليات التخــــلص مــــن الــــنفايــــات الخــــطرة 
(OSHA) لــفئة 40 ســاعــة. كــما يــتدرب الــطالب عــلى تــكنولــوجــيات مــعالــجة مــياه الــصرف الــصحي ومــياه الشــرب، 
ويــصبحون مســتعديــن ومــؤهــلني إجــراء اخــتبارات مــشغلي محــطات مــعالــجة مــياه الــصرف الــصحي الــبلديــة مــن الــفئة 

الثانية بوالية ماساتشوستس واختبارات معالجة مياه الشرب من الدرجة األولى بوالية ماساشوستس.
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