
 بوسطن مدينة مدارس لجنة
 

 
 مذكرة

 
 بوسطن مدارس لجنة   إلى:

 بوسطن مدارس لجنة رئيسة روبنسون، جيري   من:

 التعليمية المديرية مديرة بأعمال قائًما إيشيلسون درو د. بتعيين التوصية الموضوع:

 2022يونيو  21  التاريخ:

_____________________________________________________________________________ 
 

 في عالمجتم تعليقات من هائل حجم تدمج فهي مارس، شهر منذ كبيًرا جهدًا -تعلمون كما- التعليمية للمديرية مدير عن البحث لجنة تبذل

 لجنة أكملت وقد المرشحين. مع المقابالت من جوالت عدة وتُجري الطلبات، وتُراجع التعليمية، المديرية مدير لمنصب الوظيفي الوصف

 منو االعتبار. بعين وأخذها عليها لالطالع المدارس لجنة إلى النهائية المرحلة إلى المتأهلين بالمرشحين توصية وقدمت عملها، البحث

ت أن وآمل المقابالت لهذه متحمسة وأنا ،2022 يونيو 24و 2022 يونيو 23 في األسبوع هذا العامة المقابالت مواعيد عقد المنتظر  تُصوَّ

 كاسيليوس د. يلرح قبل التعليمية المديرية مدير منصب لشغل النهائية المرحلة إلى المتأهلين المرشحين أحد على عمل عرض تقديم على اللجنة

 .2022 يونيو 30 في

 

 لمجتمعات ألساسيةا التحتية البنية إلى المدرسي نظامنا تحويل في المتمثل العاجل العمل أداء أثناء االستقرار إلى التعليمية المديرية حاجة أدرك

 للمديرية الوزارة أجرتها التي المراجعة نتائج مع للتعامل "DESE" والثانوي االبتدائي التعليم وزارة مع الجارية المناقشات ومزدهرة: صحية

 .2023-2022 الدراسي وللعام الصيفي التعلم لبرنامج واالستعداد بوسطن، في المعلمين اتحاد مع والمفاوضات ،2022 مايو في التعليمية

 ةالتعليمي المديرية في القيادة فريق مع أعمل كنت االنتقالية، الفترة هذه أثناء "BPS" التعليمية المديرية في العمليات استمرارية ولضمان

"BPS" قبول رجوأ ذلك، على وبناءً  الجديد. التعليمية المديرية لمدير األول لليوم لالستعداد الماضية األشهر مدار على المدينة عمدة ومكتب 

 بأعمال القائم منصب في األكاديمية، للشئون التعليمية المديرية مديرة نائب إيشيلسون، درو د. بتعيين بوسطن مدارس لجنة إلى توصيتي

 .2022 يونيو 30 من اعتباًرا التعليمية المديرية مديرة

 

 بوالية "والثام" مدينة في التعليمية المديرية مدير منصب وشغل ،2020 عام منذ التعليمية المديرية مديرة نائب منصب في إيشيلسون د. يعمل

 ومكتب خاصال التعليم مكتب على -أخرى أمور بين من- ويشرف األكاديمية، الشئون مدير منصب حاليًا إيشيلسون د. ويشغل ماساتشوستس.

 لتعليميةا المديرية طالب احتياجات لتلبية ومدروس مستدام إصالح إلى ويحتاجان األهمية بالغا مكتبان وهما - اللغات المتعددين المتعلمين

"BPS."  الوزارة مع الجارية المفاوضات في أساسيًا دوًرا األخيرة األشهر في إيشيلسون د. ولعب "DESE" المعلمين اتحاد مع وكذلك 

"BTU." في لتعليميةا للمديرية التالي القائد لمساعدة ممتازة وضعية في وهو التعليمية، المديرية مدير لمنصب مرشًحا إيشيلسون د. يكن لم 

 الجديدة. بوظيفته إلمامه

 

 التعليمية لمديريةا مدير تولي بدء وتاريخ له الُمخطَّط كاسيليوس د. رحيل موعد بين الواقعة الزمنية الفترة إيشيلسون د. تعيين فترة ستغطي

 لتعليميةا المديرية استمرار ولضمان سلس انتقال لتحقيق ضروري باألعمال القائم منصب في إيشيلسون د. تعيين أن وأرى مهامه. الجديد

 .طالبنا على التركيز في المتمثل األهمية بالغ عملها في راسًخا استمراًرا
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 على وأشكركم قالية،االنت الفترة هذه أثناء التعليمية المديرية في الضروري االستقرار لتحقيق إيشيلسون د. بتعيين التعجيل إلى قدًما أتطلع

 .2022 يونيو 29 في انعقاده المقرر االجتماع في التوصية هذه بشأن إجراء اتخاذ اللجنة من وأطلب بوسطن. مدينة لشباب وإخالصكم تعاونكم

 


