
 عمل عقد 

برم هذا العقد بتار�خ  
ُ
والسيدة/ ماري سكي��  �جنة مدارس بوسطن العامة ويشار إل��ا فيما ي�� باسم "ال�جنة"  ب�ن �ل من    2022أغسطس    10أ

 "املشرف". ويشار إل��ا فيما ي�� باسم

 ا�حيثيات:

وعالق��م وال��اما��م املتبادلة وأن  املرجوة  توقعا��م وأهدافهم    يو�ح فيھمكتوب  إبرام عقد عمل  ��  رغب��ما  واملشرف  كال من ال�جنة    أبدىحيث  

بي��مبمثابة أساس    ي�ون  فيما  الفعال  املتبادلة  ا  مع   للتواصل  بال��اما��م  مدارس بوسطن وعموم مجتمع  مص�حة األطفال  وذلك من أجل  لوفاء 

   ).(�شار إل��ا فيما ي�� باسم "املنطقة التعليمية" العامة

 �� هذا العقد، أتفق الطرفان �ش�ل متبادل ع�� ما ي��:وعليھ، نظرا للوعود الواردة 

 التوظيف-1

وافقت السيدة/ ماري  و ،  2022سبتم��    26اعتبارا من    مشرفة مدارسوظيفة    وافقت ال�جنة بموجب هذا ع�� توظيف السيدة/ ماري سكي�� ��

ن�ن من القوا  71والفصل    1987من قوان�ن عام    613ح�ام الفصل  أل   ووفًقاا العقد  واألح�ام الواردة �� هذا للشروط  ع�� هذه الوظيفة وفًق سكي��  

الواردة �� "شروط توظيف املوظف�ن  أح�ام "سياسة التوظيف حسب مشيئة صاحب العمل"  محل    هذا العقدحل  �العامة لوالية ماسا�شوستس. و 

، ما  2026يونيو    30بتار�خ  العقد    ا هذ  و�نت�ي سر�ان .  ا العقدمن هذ  11رقم    البندام املنصوص عل��ا ��  اإلدار��ن" وال يتم إ��اؤها سوى وفقا لألح�

عقد مناقشات �شأن اتفاقية   أحد الطرف�ن و�ذا أراد  .  ا العقدمن هذ  11رقم  البند  قبل ذلك املوعد بموجب األح�ام املنصوص ��    يتم إ��اءهالم  

�ش�ل  ا العقد  ألخر بتلك الرغبة تجدد حي��ا هذ. و�� حالة عدم إخطار الطرف اهأو �عد  2025يوليو    1بتار�خ  ر  خالطرف اآل   فعليھ إخطار،  الحقة

   تلقائي.

  الشهاداتاملسؤوليات / الواجبات / -2

القوان�ن العامة من  71والفصل   1987من قوان�ن عام  613ئيس التنفيذي ملدارس بوسطن العامة وفقا ألح�ام الفصل يتو�� املشرف مسؤولية الر 

سياسات ال�جنة والقوان�ن االتحادية والوالئية وا�حلية السار�ة   بالتوافق مع التنفيذية املنوطة بھالسلطة و�مارس املشرف  لوالية ماسا�شوستس.

 و�تو�� مسؤولية اإلشراف عل��ا.   واللوائح املعمول ��ا

 اإلدارة واإلشراف   2-1

وفصلهم من ا�خدمة وتأدي��م و�عيي��م ونقلهم واإلشراف عل��م وتقييمهم    مرؤوسيھ   توظيفيتحمل املشرف ع�� سبيل املثال ال ا�حصر مسؤولية  

مسؤولية    وتوج��هم والتوصية  و�تو��  الطالب  وتحصيل  التعليم  نوعية  لتحس�ن  اس��اتيجيات  اآلباء    ،باتخاذهاووضع  مشاركة  وتحس�ن  ودعم 

املدر��ي؛  واملؤسسات النظام   �� املالية    ا�جتمعية  لإلدارة  سليمة  إجراءات  وتنفيذ  االحتياجات   وتحس�ن ووضع  تخدم  بطر�قة  املدر��ي  النظام 

 مدينة بوسطن والقوان�ن العامة لوالية ماسا�شوستس. مليثاق، و�تم هذا وفقا التعليمية للطالب ع�� أفضل وجھ

، و�جوز لھ  سبب م��ر للغياب، ما لم يقدم  اجتماعات ال�جنة العادية وغ�� العادية   يحضر املشرف جميع  حضور اجتماعات �جنة املدرسة  2-2

  �� ال�جنة،  جميع  املشاركة  ال�ي تخص عقد توظيفھإال  مداوالت  ال�ي  تحال االنتقادات والش�و .  تلك  إ��اوى واالق��احات  ال�جنة أو أعضاء    توجھ 

لتوف�� اإلدارة املنظمة  حسب االقتضاء  والتصرف �شأ��ا والتوصية باتخاذ ما يلزم تجاها  لدراس��ا    خطيامصدر ع�� الفور إ�� املشرف    من أي  ال�جنة

 ال�جنة �شأن التصرف �� مثل هذه املسائل.و�قدم املشرف املشورة إ�� .  و�ظهار عدالة املشرف لضمان االستجابة ل�جمهور  للمنطقة التعليمية



  كما أن حضور املشرف عطالت ��اية األسبوع واإلجازات واألعياد.    ع�� مدار العام باستثناءالعمل بدوام  يتطلب منصب املشرف    ساعات العمل  2-3

يبدأ قبل ساعات العمل العادية ونظًرا ألن يوم عمل املشرف  .  إحدى اش��اطات هذه املنصب  الصباحية واملسائيةالفعاليات  و االجتماعات    جميع

االجازات دون ا�خصم من األجر أو ا�خصم من    �خصية  العمل أو ألسباب  ألسبابللمشرف باملغادرة خالل يوم العمل  �سمح  و�متد إ�� ما �عد ذلك،  

 ال�خصية أو العادية. 

شرف ع�� النحو املنصوص عليھ �� القوان�ن العامة  �� منصب املتؤهلھ للعمل    وسليمة رخصة صا�حة    أوشهادة  �املشرف    يحتفظ  اداتالشه  2-4

لألح�ام  وفقا  ا العقد  و�جوز ل�جنة إ��اء هذ.  ماسا�شوستس�ومنولث  للتعليم االبتدائي والثانوي  ا  إدارةواللوائح املعمول ��ا ��  لوالية ماسا�شوستس  

 إذا لم ي�ون املشرف حاصال ع�� الشهادات و / أو الرخص املطلو�ة.  11.3املنصوص عل��ا �� البند رقم 

 ) أيام �� السنة. 10عشرة (يجوز للمشرف أن يختار األيام ال�ي �عمل ��ا عن �عد وال�ي قد تصل إ��  العمل عن �عد 2-5

 التقييم القائم ع�� املعاي��-3

السنو�ة-3-1 وا�خطة  واالهداف  ال�جنة  املعاي��  تقيم  التعليم  ل  وفًقااملشرف  عمل  .  مجلس  قبل  من  املعتمدة  االبتدائي ا  و�دارةلمعاي��  لتعليم 

 بـاملادة رقم    �ومنولث ماسا�شوستسلوالثانوي  
ً
ضافية  والقانون الساري وأي معاي�� أو أهداف أداء إ  ،وما يل��ا  35- 00من لوائح ال�ومنولث    603عمال

وتحدد ال�جنة وحدها  وفًقا �جدول زم�ي يتفق عليھ الطرفان ع�� النحو املب�ن أدناه.  وذلك قد تضعها ال�جنة (املشار إل��ا فيما �عد باسم "املعاي��")،  

 أم ال، ومدى جودة ذلك.   معينة،�� سنة �عاقد  وفق سلط��ا التقدير�ة املنفردة ما إذا �ان قد حقق املشرف املعاي��،

، يقدم املشرف إ�� أو قبلھ  يوليو من �ل عام  31واليوم املوافق  اليوم الدرا��ي الواحد والتسعون    بحلول .  مراجعة منتصف الدورة و��اي��ا-3-2

ع تقييًما خطًيا �عده بنفسھ لنصف العام املنق��ي وأهدافھ املرجوة خالل النصف الثا�ي من العام و�عكف ال�جنة ع�� مراجعتھ �� اجتماال�جنة  

يتفق عل��ا  وسيتم مناقشة عملھ املنجز منذ آخر دورة مراجعة ع�� أساس املعاي�� املوضوعة وأية أهداف إضافية  عام يد�� لھ حسب األصول.  

إ��  "مثا��" أو "متقن" أو "يحتاج  الطرفان بالتبادل. وسينم عن مراجعة هذه األهداف اإلشارة إ�� العمل املنجز خالل العام السابق ع�� أنھ عمل  

و�قدم �� ��اية �ل مراجعة سرد كتا�ي يو�ح فيھ ع�� وجھ ا�خصوص األحداث  . ع�� أساس املعاي�� أو األهداف املوضوعة تحس�ن" أو "غ�� ُمرٍض"

 .   الداعمة لذلك �ومنولث ماسا�شوستسللتعليم االبتدائي والثانوي ا إدارةوا�حقائق واإلجراءات املتخذة وكذلك معاي�� 

�� جلسة وفًقا لألهداف املوضوعة والتقييم الذا�ي وذلك ال�ي أحرزها املشرف �� ��اية الدورة  التقدم. تراجع ال�جنة �سبة التقييم التحصي��-3-3

يؤثر   ع�� أساس املعاي�� املوضوعة. وال تحقيق األهداف  ال�ي تقدر مدى التقييم التحصي��  ، كما تكمل عملية  عامة قبل بدء العام الدرا��ي القادم

 . ا العقدهذمن  11ع�� حق ال�جنة �� إ��اء عملھ وفقا ألح�ام البند رقم ا العقد هذاملشرف بتقييم كما هو منصوص عليھ �� تزو�د ال�جنة عدم 

 التعو�ضات العادية -4

قوان�ن والية ماسا�شوستس العامة  من    32والفصل رقم    71والفصل رقم    1987من القوان�ن لعام    613ألح�ام ذات الصلة من الفصل رقم  ل  وفًقا

وما يل��ا، ت�ون ال�جنة مسئولة عن تحديد راتب   3-01من لوائح ال�ومنولث    807وما يل��ا واملادة رقم    15- 03من لوائح ال�ومنولث    840واملادة رقم  

 املشرف وأي �عو�ضات عادية أخرى وال�ي �شمل، �� ضوء ا�خدمات املقدمة: 

 الراتب   4-1

 الراتب التا�� باعتبار ذلك جزء من �عو�ضات املشرف:تقدم ال�جنة 

- 2022دوالًرا) للعام الدرا��ي  300،000.00. تدفع الشركة للمشرف راتًبا سنوً�ا تبلغ قيمتھ ثالثمائة ألف دوالًرا (الراتب األو�� أو األسا��ي (أ) - 4-1

الرسمية  با   2023 بدايتھ  تار�خ  مع  امللتناسب  وظيفة  يٌ ��  بالنسبة شرف.  الساري  الرواتب  مدفوعات  �جدول  وفًقا  للمشرف  السنوي  الراتب  دفع 



أعاله،   3للموظف�ن األخر�ن املعتمدين وال�ي تضعھ ال�جنة �ل عام وذلك �عد مراجعة ال�جنة العامة ألداء املشرف ع�� النحو املب�ن �� البند رقم  

 املناقشة مع املشرف �� جلسة تنفيذية. و�عد

% �� الراتب، أو �سبة مئو�ة أك�� وفًقا لتقدير ال�جنة وحدها، 2.5، ستمنح ال�جنة املشرف ز�ادة بنسبة 2023يوليو  1: �� الراتب اتز�اد(ب)  4-1

" أو "مثا��" عند تقييم أدائھ. �� حالة عدم حصول املشرف ع�� تقييم األداء أو  متقن"مثا��" أو "متقن"  "  شر�طة أن يتلقى املشرف تقييًما عاًما

 ل�حصول ع�� ز�ادة لسنة العقد ال�ي تل��ا مباشرة.  ""يحتاج إ�� تحس�ن أو "غ�� ُمرٍض"حصولھ ع�� تصنيف عام 
ً

 ، فلن ي�ون مؤهال

دراسة استقصائية أجر�ت مؤخًرا، فيما يتعلق برواتب �ستند إ��  ئية، أو  �جنة املدرسة دراسة استقصاستضع    أو قبلھ،  2023  بحلول األول من يوليو

ومشاركة نتائج الدراسة االستقصائية مع   املماثلة" لرواتب مشر�� املناطق ا�حضر�ة  املعدل السائدلتحديد "  املشا��ة املشرف�ن �� املناطق ا�حضر�ة  

راتب السنة الثالثة  أ رئيس �جنة املدرسة واملشرف، أو من ينوب ع��م، مفاوضات  يجوز أن يبد  أو �عده،  2024يناير  و�حلول األول من  .  املشرف

�� حالة عدم توصل  و.  السائد  نية مع االستفادة من الدراسة االستقصائية ا�خاصة برواتب املشرف وفًقا ملعدل السوق   بحسنوالرا�عة من العقد  

 ل�حصول ع�� ز�ادة �� الراتب بنسبة 2024يونيو  30، قبل العقدراتب السنة الثالثة والرا�عة من الطرف�ن إ�� اتفاق �شأن 
ً
، سي�ون املشرف مؤهال

 % وفًقا للشروط املنصوص عل��ا �� الفقرة السابقة. 2.5

او�ة وفًقا ملمارسات املنطقة التعليمية ما لم يتم االتفاق ع�� خالف ذلك. كما متس  دفعات ُيدفع راتب املشرف واالستحقاقات والتعو�ضات ع��  

، عند االستقالة  4املستحقة بموجب أي مادة من البند رقم  امل�افآتُتدفع جميع املبالغ، بما �� ذلك ع�� سبيل املثال ال ا�حصر، جميع الرواتب أو 

 .ور�ث شر��ة الدفع التالية أو عند �عي�ن �� ف��  ورثتھأو اإل��اء أو الوفاة إ�� املشرف أو 

 التأم�ن واالستحقاقات اإلضافية والتعو�ضات عن ا�خدمات -5

 التأم�ن الط�ي/ التأمينات ذات الصلة 5-1

بلو شيلد ومنظمة  يتاح للمشرف    : ال�حة  (أ)5-1 بلو كروس  التأم�ن الص�� السار�ة    )HMO(ةيال�ح  الرعايةخطة شركة  أو غ��ها من برامج 

املث �� ذلك ع�� سبيل  بما  التعليمية اآلخر�ن  املنطقة  ال�ي �سري ع�� موظفي  الشروط واألح�ام  بنفس  التعليمية  املنطقة  ال ال  واملتاحة ملوظفي 

 .التقاعدا�حصر مدفوعات األقساط خالل ف��ة 

 . برنامج للعناية ال�حية باألسنان، إذا �ان متاًحا �جميع املوظف�ن  وعائلتھ للمشرف توفر ال�جنة : العناية ال�حية باألسنان(ب) 5-1

 . املوظف�ن ، إذا �ان متاًحا �جميع بالعيون برنامج للعناية ال�حية  وعائلتھ توفر ال�جنة للمشرف: طب العيون (ت) 5-1

الطبية(ث)  5-1 للمشرف  :الوصفات  ال�جنة  ال�حية    وعائلتھ  توفر  الرعاية  البرنامج  بصرف  �جميع ال  اتوصفا�خاص  متاًحا  �ان  إذا  طبية، 

 املوظف�ن. 

�عوض �جنة املدرسة املشرف ع�� مساهمتھ �� خطة التأم�ن ضد ال�جز املتاحة من خالل االقتطاع من الرواتب من   : التأم�ن ضد ال�جز (ج) 5-1

املشرف املبلغ �حساب    هذه�قيد  و دوالًرا أمر�كًيا.    6500�جب أال يتجاوز املبلغ السنوي الذي �سدده ال�جنة لهذا الغرض  و قبل املنطقة التعليمية.  

بأي ف��ةوذلك   بال�جز وال يتم خصم هذه األيام من اإلجازة املرضية   للوفاء  انتظار معقولة لتحصيل االستحقاقات بموجب أي سياسة متعلقة 

 للمشرف ألغراض حساب إعادة شراء اإلجازة املرضية.

. باإلضافة إ�� ا�حد األد�ى من ا�خطط القانونية أو التـــأم�ن عـــ�� ا�حيــاة املتوفر لدي املوظف�ن األخر�ن �� هذه املنطقة  التـــأم�ن عـــ�� ا�حيــاة  5-2

بلغ  و�دفع هذا املاملشرف.    يختارهاسنوً�ا فيما يتعلق �شراء وثيقة تأم�ن ع�� ا�حياة    اأمر�كيً   ادوالرً   5،500.00 هلغ قدر بال�جنة بم  �ساهمالتعليمية،  

ع�� أن تدفعها للمشرف ع��  أو  وفق جدول زم�ي تحدده الشركة    هذه التغطية التأمينية  ال�ي تقدمدفعة أقساط للشركة  ع�� ش�ل  إما مباشرة  



للشركة بنفسھ  املشرف  قد دفها  ي�ون  أقساط  املناسبة،  ش�ل  الضر�بة  ا�حالت�ن  أي   �� يدفع  أن  الفيدرا��  ع��  التأم�ن  قانون مساهمات  وفًقا   ،

 ع�� ا�حياة.  من مبالغ التأم�ن املشرف ا�جهة املستفيدة  و�ختارلتقاعد. واملبالغ ا�حجوزة ل

وال�ي �ستخدم وفًقا لسلطة املشرف التقدير�ة لتمو�ل    اأمر�كيً ا  دوالرً   20،500.00نوً�ا يبلغ قدرة  . تدفع ال�جنة للمشرف مبلغ ساملعاش السنوي   5-3

 .  403خطة املعاش وفًقا للبند (ب)

ووفًقا للسياسات السار�ة خالل �ل سنة من سنوات العقد رضية امل جازةع�� سبيل اإل يوًما   )15غياب عدد ( . يحق للمشرف اإلجازات املرضية 5-4

مع  بالتناسب    وتوزع عدد أيام االجازات املرضيةخر و�مكن ترحيل رصيد أيام اإلجازات املرضية.   �غ����ا من وقت أل   ال�ي يمكنللمنطقة التعليمية  

ووفًقا لسياسة املنطقة  أو �جزه ال�خ��ي    املستحق �� حالة مرضھ  اإلجازاتاملشرف لرصيد  ا�خدمة ال�ي تقل عن سنة.  باإلضافة إ�� استخدام    مدة

با�حد األد�ى املسموح  لرعاية زوجھ أو طفلھ أو والده املصاب أو من �عيلھ االجازات املرضية  استغالل ا�خاصة باملوظف�ن يجوز للمشرفالتعليمية 

 السار�ة. الوالئية القوان�ن الفيدرالية أو  ة أوالسياس بموجب هذه

تحدث هذه املعدات   ع�� أن حاسوب اللو�� بناًء ع�� طلب املشرف حمول أو محاسوب ًفا ذكًيا وجهاز توفر ال�جنة للمشرف هات التكنولوجيا. 5-5

�� جميع هذه املعدات  ل  املشرف  استخدامو�جب أن يتما��ى  ع�� ف��ات زمنية منتظمة بما يتفق مع سياسة مدارس بوسطن العامة ملوظفي اإلدارة.  

 ك قوان�ن الوالية والقوان�ن الفيدرالية.مع سياسة مدارس بوسطن العامة وكذلاألوقات 

  وُتحتسب   خالل �ل سنة من سنوات العقد) يوًما  25إجازة مدفوعة مد��ا خمسة وعشرون (  ا�حصول ع��. يحق للمشرف  االجازات والعطالت  5-6

ن أيام اإلجازات �� % م50�ستحق املشرف . �� السنة األو�� من العقد، عمل تقل عن سنة واحدة من سنوات العقد أي مدة مع بالتناسب  للمشرف

عقد �عد ذلك، �ستحق املشرف أيام اجازات من سنوات ال. �� �ل سنة  2023يام اإلجازات األخرى املتبقية �� شهر يناير  أل %  50و  ھأول أيام عمل

بخالف  حيل جميع أيام اإلجازة املستحقة  للمشرف تر شروط وأح�ام التوظيف اإلدار�ة باستثناء أنھ يجوز  وفًقا ل شهرً�ا وفًقا ملدارس بوسطن العامة و 

) لست�ن  إجازة  برصيد  يحتفظ  قد  العقد و�عد ذلك  األو�� من  السنة  املستخدمة خالل  للمشرف  60االجازات غ��  يحق  العقد.  ل��اية هذا  يوًما   (

 موظف �� إدارة املنطقة األخرى.  ا�حصول ع�� جميع أيام العطل ونصف يوم قبل أيام العطل املع��ف ��ا من ال�جنة املتاحة ألي

اجازه �عو�ضية   ا�حصول ع�� يستحق املشرف  ف وتار�خ البدء الرس�ي للمشرف،  ا العقد  لف��ة الزمنية ب�ن إبرام هذبالنسبة ل  االجازة التعو�ضية.  5-7

 عن مدارس بوسطن العامة. �ستحق املشرف  أليام ال�ي قضاها �� العمل نيابستحقة باألجر اليومي مقابل ام
ً
إ�� خمسة  ما يصل    ا�حصول ع�� ة

ة  ) يوًما من أيام العمل خالل هذه الف��ة الزمنية وقد �ستخدم هذه االجازات التعو�ضية ع�� مدار السنة األو�� من العقد. �� ��اية السن 25وعشر�ن (

للمشرف   العامة  بوسطن  مدارس  تدفع  العقد  من  التعو�ضية    باستثناءقاقات  ستحاال األو��  املستخدمة  االجازات  اليومي غ��  األجر  ملعدل  وفًقا 

ترحيل االجازات التعو�ضية إ�� السنة الثانية من العقد. ال �ستحق املشرف اجازات �عو�ضية عند   يمكنا�حسوب من الراتب السنوي للمشرف. ال  

 تار�خ البدء الرس�ي.

 نظام التقاعد �� الوالية: -6

، البند  32: ي�ون املشرف عضًوا �� نظام تقاعد املعلم�ن حسبما تقت��ي القوان�ن العامة ملاسا�شوستس، القوان�ن العامة، الفصل  التقاعد  6-1

 . 2رقم 

 النفقات -7

 : �عو�ضات ومدفوعات السفر املتعلقة بالعمل 7-1

الطعام والسكن الالزم�ن �ش�ل معقول  نفقات  ر خارج املقاطعة و السف  جميع مصروفات�سدد إ�� املشرف  :  السفر خارج املنطقة التعليمية(أ)  7-1

 �حضور ال�جنة أو املناسبات ا�جتمعية أو غ��ها من الواجبات أو األ�شطة املهنية. 



 عوًضا عن استخدامھ سيارتھ ال�خصية وغ��ها من وسائل النقل مث  500: ُيمنح املشرف بدل نقل شهري بقيمة  السيارة(ب)  7-1
ً
ل دوالر شهر�ا

 عن تزو�د املشرف �سيارة أو �عو�ض عن باي  ماسا�شوستسبأو هيئة النقل    خدمة السيارات التشاركية ذاتية القيادة
ً
. و��ون هذا البدل ِعَوضا

 املسافات املقطوعة بالسيارة.

 املصروفات. ��ذه قسيمة خطية تقديم  بموجب: �سدد ال�جنة النفقات األخرى املتصلة بالعمل وال�ي يتكبدها املشرف النفقات األخرى ) ج(7-1

املهنية  7-2 املؤتمرات  ومصروفات  وز�ادة  مستحقات  امل�ي  والنمو  التطور  تحقق  ال�ي  األ�شطة   �� املشاركة  ع��  املشرف  املدرسة  �جنة  تحث   :

 ونفقات للعضو�ة املهنية واملدنية وعضو�ة ا�خدمة  و التوعية �� مدارس بوسطن العامة.  
ً
العامة وكذلك �حضور املشرف  تدفع �جنة املدرسة رسوما

�قدم املشرف ل�جنة املدرسة و مؤتمرات وأ�شطة ا�خدمة املهنية واملدنية والعامة، شر�طة أن ترتبط هذه املؤتمرات واأل�شطة بأداء واجبات املشرف.  

 إشعاًرا مسبًقا بتار�خ املشاركة �� �افة املؤتمرات واأل�شطة ذات الصلة. 

ا لطبيعة العمل الصعب
ً
الذي يواجهھ املشرف وا�حاجة إ�� شر�ك فكري ومستشار اس��اتي�� ومدرب تنفيذي، ستوفر ال�جنة نفقات مدرب  و�درا�

يستخدم املشرف هذه ا�خدمة و دوالر) �� أي سنة عقد معينة.    10.000.00تصل إ�� عشرة آالف دوالر (ا العقد  لف��ة هذتنفيذي يختاره املشرف  

 .  املنوطة بھ ملساعدة ال�جنة املدرسية �� تطو�ر املشرف �ش�ل عام وكذلك أداء الواجبات 

، ع�� أن م ذلك وفًقا لتقدير رئيس ال�جنةاملدرسية. و�تقد يطلب من املشرف حضور املؤتمرات ومشاركة أفضل املمارسات أو املشاركة �� األ�شطة  

لن يقبل املشرف األ�عاب أو يحصل ع��  و ٍاشعاًرا مسبًقا قبل أسبوع واحد ع�� األقل.  مع تقديم  وقتا �افًيا  يطلع املشرف رئيس ال�جنة قبل ذلك ب

رسوم، بناًء ع�� موافقة �جنة املدرسة، يمكن للمشرف قبولها  رسوم ملثل هذه املشاركة لتحقيق م�اسب �خصية، ومع ذلك، إذا تم دفع أ�عاب أو 

للطالب الذين ال �ستطيعون خ��ًيا  نيابة عن مدارس بوسطن العامة و�يداعها �� أحد حسابات األ�شطة ا�خاصة وال�ي يتم إ�شاؤه باعتباره صندوق  

 لمشرف.  ل وفًقا ملا ي��اءتحمل رسوم املنا�ج التعليمية واألندية واأل�شطة األخرى 

ب يجوز للمشرف أن �شارك �� ا�خدمات املدفوعة األجر من خالل موافقة مسبقة من رئيس ال�جنة، شر�طة أن يتوافق هذا ال��تيب مع قانون تضار 

 جازة. أ من القوان�ن العامة لوالية ماسا�شوستس، و�ذا شارك املشرف �� هذه ا�خدمات، سيحصل ع�� أيام اإل  268املصا�ح �� الوالية، الفصل 

 اإلقامة  -8

 .ذا العقدبوسطن طوال ف��ة هأن ي�ون مقيًما بوالية يوافق املشرف ع�� 

 املزايا األخرى املتاحة ملوظفي املنطقة  -9

االستحقاقات  ما لم يُنص ع�� خالف ذلك، يحق للمشرف  ا�حصول ع�� جميع  و ،  ا العقدمن هذ  5و    4�� الفقرت�ن    ةا�حددات  باإلضافة إ�� التعو�ض

بما �� ذلك ع�� سبيل املثال  يحصل عل��ا حاليا أي موظف آخر �� املنطقة التعليمية، أو األخرى ال�ي يحصل عل��ا خالل أي تمديد الحق للعقد،    ال�ي 

أو التأمينات ا�حياة    وعدم األهليةالتأم�ن ع�� ال�حة واألسنان  أو     االستحقاقات املرضية واإلجازات املرضية  أو    اإلجازات مدفوعة األجرا�حصر  ال  

  الضرائب �افآت السنو�ة املعفية من  املو   التقاعد، و�رامج  من أي نوع  مثل اإلجازات املدفوعة األجرالضمانات التأمينية  من    األخرى و األش�ال  األخرى  

ا هذه االستحقاقات القدر واملبلغ الذين تقدم ��ماستحقاقات املوظف�ن املذ�ورة ال�ي تلق��ا املشرف بنفس    وت�ون   واستحقاقات املوظف�ن األخرى.

  اإلدار��ن  املوظف�نأو شروط عضو�ة وحدة املفاوضة ا�جماعية وال�ي قد تطبق ع��    ا�خدمة  بمدةن، دون ضرورة االمتثال  �املنطقة اآلخر   يإ�� موظف

 �� املنطقة. اآلخر�ن

  الفحص الط�ي  -10

عن مرة واحدة �� �ل سنة    من قبل �جنة املدرسة، ما ال يقل  �نر األطباء امل�جل�ن ا�ختا  �عده أحدشامل    ط�ي   يوافق املشرف ع�� تقديم فحص

ل�عاقد،   الوظائف األساسية  وذلك  املشرف ألداء  لياقة  بمنصبھ تحديد مستوي  المع    املنوطة  بدو��ا  عقولةامل تسهيالت  توف��  ال�جنة تدفع  و ).  أو 



هذه ت�لفة  للطبيب  محويس.  الفحوصات  املدرسة  نتائج  ب  املشرف  املدرسة،    الفحوصاتإرسال  �جنة  رئيس  الطبية  �ذه  �   وُ�حتفظإ��  الشهادات 

 الط�ي.ملشرف الف ممن  اجزءً باعتبارها 

 العمل عقدإ��اء  -11

 لألح�ام الواردة أدناه.  هذا العقد يتم إ��اء
ً
 وفقا

 . ب�ن املشرف و�جنة املدرسة تبادل باالتفاق امل�� أي وقت  العقديجوز إ��اء هذا  . تبادلاملتفاق اال 1-1

قل عن مائة و�سع�ن  ت  ع�� أال  مع تقديم إخطار مسبق بأك�� مدة ممكنةيجوز للمشرف أ��اء عملھ بتقديم استقال��ا إ�� ا�جنة    االستقالة.  2- 11

 للبند رقم  
ً
أي �عو�ضات  ال�جنة أن تدفع    لزمتٌ إن وجدت، ال  مدفوعات رصيد األجازات غ�� املستخدمة  استثناء  ومع    ،2-11يوًما. �� حالة األ��اء وفقا

 هذه التعو�ضات أو امل�افآت.   الذي ال �ستحق �عد تار�خ نفاذ استقالة املشرف ت�ون مستحقة م�آفاتأو 

ا العقد سبب وجيھ �� أي وقت خالل مدة هذ�عليق عمل املشرف ل   أصوا��ايجوز ل�جنة بأغلبية    .السببإبداء  �جنة املدرسة مع  من قبل    3- 11

  30ألعضا��ا �عد  �اإلجما�و�جوز لھ ا��اء عملھ بتصو�ت ثالثة أخماس العدد 
ً
 تقو�ميا

ً
شر�طة أن تقدم ا�جنة للمشرف ��  ،  إخطار املشرف منيوما

بإ��اء العقداإل��اء اخطارً حالة   ال�جنة ع�� املشرف عقد    ،مع توضيح سبب هذا اإل��اء  ا كتابًيا   يوًما   )30(  ون ثالث�ن ض�� غمعھ  مقابلة  و�عرض 

  وتتم�� بأ��ا غ�� أي أسباب يتم طرحها    �� هذا العقد"    يھ"السبب الوجو�قصد بمصط�ح  اإلخطار الكتا�ي ملراجعة قرار اإل��اء.  املقررة ��  تقو�مًيا  

وفًقا للسوابق  او�لزاميً  انية أو ذي صلة بالتنفيذ السليم للنظام املدر��ي. ي�ون قرار ال�جنة ��ائيً مقبولة وخالية من أي سوء �عسفية أو منطقية أو 

 للبند رقم . ولقانون الساري ا بموجبع�� النحو املنصوص عليھ القضائية و 
ً
مدفوعات رصيد األجازات غ�� استثناء ومع  ،3-11�� حالة األ��اء وفقا

للمشرف الذي ال �ستحق هذه    هذا اإل��اء�عد تار�خ نفاذ    ت�ون مستحقة  م�آفاتال�جنة أن تدفع أي �عو�ضات أو    لزمتٌ إن وجدت، ال  خدمة  املست

 التعو�ضات أو امل�افآت. 

بإرسال  ، وذلك  إبداء أي أسباب  وعمل املشرف �� أي وقت من األوقات دون    العقد: يجوز ل�جنة ٍا��اء  السببإبداء    دون من قبل �جنة املدرسة    4- 11

شهر من الراتب األسا��ي   12قدره    املبكرةشرف. و�اإلضافة إ�� هذا اإلخطار، تدفع ال�جنة للمشرف مبلًغا إل��اء ا�خدمة  إ�� امل  يوًما    120إخطاًرا مدتھ  

ث يحصل املشرف ع�� مبلًغا إل��اء ا�خدمة مبكًرا ال يز�د عما �عادل الف��ة املتبقية من مدة إال إذا حدث اإل��اء �� السنة الرا�عة من العقد، حي

 . العقد

إ��اء   حالة  رقم    العمل��  للبند  وغ��  4-11وفًقا  املستحقة  اإلجازات  أيام  جميع  عن  واملدفوعات  املبكرة  ا�خدمة  إ��اء  مدفوعات  و�استثناء   ،

للمشرف الذي ال �ستحق هذه    هذا اإل��اء�عد تار�خ نفاذ    ت�ون مستحقة  م�آفاتال�جنة أن تدفع أي �عو�ضات أو    ٌتلزمال    املستخدمة، إن وجدت

 التعو�ضات أو امل�افآت. 

 بإخطار كتا�ي إ�� املشرف �� أي وقت �عد أن ي�ون   العقد  اض أو ال�جز، يجوز ل�جنة إ��اء هذ�سبب املر   عدم األهلية�� حالة    : عدم األهلية  5- 11

استثناء  ومع يوًما متتالًيا.   90املشرف (أ) قد استنفد أي إجازة مرضية م��اكمة وأي إجازة أخرى قد ت�ون متاحة (ب) ، ألي سبب من األسباب، ملدة 

 هذا اإل��اء�عد تار�خ نفاذ    ت�ون مستحقة  م�آفاتال�جنة أن تدفع أي �عو�ضات أو    ٌتلزمإن وجدت، ال  مدفوعات رصيد األجازات غ�� املستخدمة  

 للمشرف الذي ال �ستحق هذه التعو�ضات أو امل�افآت. 

ال�جنة أن تدفع أي �عو�ضات   ٌتلزمال  مدفوعات رصيد األجازات غ�� املستخدمة املستحقة لورثة املشرف،  استثناء  ومع  :  عند وفاة املشرف  6- 11

 هذا اإل��اء. �عد تار�خ نفاذ  ت�ون مستحقة م�آفاتأو 



املعلن فيما يتعلق باقتطاع الضرائب وتقاعد  املستحقات  مع اللوائح ال�ي تحكم االقتطاعات من  ا العقد  توافق هذي  :الشهري   اقتطاعات الراتب  -21

جميع �  وفًقا  قد أبرمالعقد    اعت�� هذيا الطرفان أو �ش��طها القانون. و ��  �سمحاملعلم�ن واالقتطاعات األخرى، بما �� ذلك مدفوعات التأم�ن ، ال�ي  

 أح�ام قوان�ن �ومنولث ماسا�شوستس.

من املشرف وال�جنة ا�حلول البديلة لفض الن�اعات. ال يتم منع املشرف أو ال�جنة من رفع دعوى �� حالة �شوء نزاع، يناقش �ل  حل الن�اعات:    -13

 قضائية أو ٍاتخاذ ٍاجراء ٍاداري ٍاذا لم تتم ا�حلول البديلة لفض الن�اعات أو تجدي نفًعا. 

 و�براء الزمة التعو�ض-14

وتخ�� مسئوليتھ ضد جميع ا�خسائر املالية غ��    �عوض ال�جنة املشرف  ،تنص عليھ قوان�ن والية ماسا�شوستس العامة السار�ة  ل�حد الذيوفًقا  

أي املؤمن عل��ا ال�ي تنشأ عن أي إجراء أو ش�وى أو طلب أو دعوى أو حكم �سبب اإلهمال املزعوم أو أي سلوك آخر يؤدي إ�� إصابة جسدية أو  

�فهم الطرفان و�وافقان ع�� أنھ ال ينطبق شرط هذا و خص أثناء عمل املشرف داخل نطاق عملهم أو تحت إشراف ال�جنة.  إصابة أخرى ألي �

عملھ التعو�ض ع��: (أ) اإلجراءات ال�ي تتخذها ال�جنة لتأديب و�يقاف و / أو إ��اء املشرف؛ (ب) أي إجراءات تتخذها ال�جنة لفصل املشرف من  

و / أو عمل املشرف مع ال�جنة  ا العقد ي قضائية ناشئة عن أو تتعلق ��ذ) أي إجراءات أو دعاو ج؛ (5-11و 4- 11و 3-11و /أو  4-2وفًقا للبنود رقم 

�ض  ال�ي ي�ون ف��ا املشرف وال�جنة طرف�ن متعارض�ن. يمتثل املشرف �جميع االل��امات للمساعدة �� أي دعوى قضائية مرفوعة ي�ون ف��ا التعو 

) أيام من وقت استدعاءه أو تقديمھ لش�وى أو دعوى أو إخطار أو طلب أو التماس، �سليم 5يجب ع�� املشرف، �� غضون خمسة (  القانو�ي سارً�ا.

ال�ي يقدمها ��  ��خة من ذلك إ�� ال�جنة وذلك كشرط لتلقي هذا التعو�ض. عند ف�خ عالقة العمل، يحصل املشرف ع�� �عو�ض لهذه املساعدة 

 ثناء تقديم هذه املساعدة �� آخر معدل أجره اليومي الساري.أي يوم أو جزء م��ا أ

 العمل أو ف�خ عالقة العمل بأي وسيلة أو سبب. عقديجب أن يظل شرط التعو�ض سارً�ا �عد ان��اء 

 ال�امل  االتفاق-15

أبرمها أي من ا العقد  جسد هذي أو  ال��امات قدمها  أو  ال�جنة واملشرف وليس هناك أي حوافز أو وعود أو شروط أو أح�ام  ب�ن  ال�امل  االتفاق 

 موقع من الطرف الذي يطلب تنفيذه ضده.ال يجوز �غي�� العقد إال بخطاب و . ذا العقدالطرف�ن بخالف تلك الواردة �� ه

 عدم الصالحية -16

بند أو جزء من هذ  تب�ن أن إذا   باقية األح�ام سار�ة و ،  أح�ام العقد، فلن يؤثر ذلك ع�� بقية  اغ�� صا�ًح   العقد  اأي  جميع ع��  ملزًما  وست�ون 

 األطراف. 

 العقد تفس�� -17

الطرف�ن وال يجوز  ، إ�� أي من ت، إن وجدهذا العقد�� لغة يت�ن وجودة ، وال ُينسب أي التباس أو غموض ا العقد�� صياغة هذ كال الطرف�ن شارك 

 تفس��ه ضد أي من الطرف�ن. 

 ا�حاكم القانون -18

 ؤول بموجب قوان�ن ال�ومنولث بوالية ماسا�شوستس.�و نظم و�نفذ �و ا العقد فسر هذي

 الن�خ-19

 م��ما ��خة أصلية ويش�ل كالهًما عقًدا واحًدا. ا العقد حرر هذييجوز أن 
ً

 �� ��خت�ن متطابقت�ن و�عت�� كال



  



 ] عن عمدالصفحة فارغة هذه با��  [ترك

 �� اليوم والسنة الواردين أعالهوأمهراها بختمهما  ا العقدثباًتا ملا تقدم، وقع الطرفان هذو�

 يوجد توقيع بخط اليد// //  يوجد توقيع بخط اليد// //

 السيدة/ ماري سكي��   السيد/ ج��ي رو�نسون 

 املشرف  رئيس �جنة املدرسة

 

 الش�ل القانون اعتمدها من عيث 

 اإلدارة القانونية  

 

 يوجد توقيع بخط اليد// //

 السيد/ آدم سيدر�وم 

 املؤسسةمستشار 

 

 اعتمدها: 

 يوجد توقيع بخط اليد//  //

 وو  ميشيل

 بوسطن عمدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


