
 

      
 

 المحاضر الرسمية الجتماع لجنة مدرسة بوسطن عن بعد 
 

 2022يونيو  8

 

في تمام الساعة الخامسة مساًء عبر منصة زوم.  2022يونيو لعام  8عقدت لجنة مدارس بوسطن اجتماًعا عن بُعد بتاريخ 

لمزيد من المعلومات حول أي من العناصر المدرجة أدناه، قم بزيارة 

g/schoolcommitteewww.bostonpublicschools.or   أو بالبريد اإللكتروني

feedback@bostonpublicschools.org ( 617أو اتصل بمكتب لجنة مدرسة بوسطن على )9014-635. 

 

 الحضور 

 

؛  Stephen Alkins; د. Michael O’Neill; نائب الرئيس Jeri Robinsonأعضاء لجنة المدرسة الحاضرون: الرئيس 

Brandon Cardet-Hernandez; Rafaela Polanco  ؛Garcia السيد ;Quoc Tran  وممثلة الطالبXyra 

Mercer . 

 

 .Lorena Loperaأعضاء لجنة المدارسة الغائبون:  

 

 المستندات الُمقدّمة

 جدول األعمال 

 2022مايو  25 محضر االجتماع:

للسنة   United Steelworkers Local 8751لخطاب االتفاق وطلب االعتمادات التكميلية من شركة عرض الباور بوينت 

 23المالية 

 2022مسودة للخطابين الجانبيين أ وب لعام 

MOA  لسائقي حافالتTransdev 

 مدارس االبتكارتجديد 

 Burke HS BPSخطة االبتكار في 

  Burkeالتقييم السنوي لمدرسة االبتكار

 Burkeبيان تأثير المساواة في 

  Eliot K-8خطاب تغطية اقتراح االبتكار

https://www.bostonpublicschools.org/domain/162
mailto:feedback@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/15904271
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https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/DRAFT%20Side%20Letters%20A%20and%20B%202022%2025%206%208%2022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/DRAFT%20Side%20Letters%20A%20and%20B%202022%2025%206%208%2022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/DRAFT%20Side%20Letters%20A%20and%20B%202022%2025%206%208%2022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Transdev%20Bus%20Drivers%20MOA%20RE%20comprehensive%20CBA%20settlement%205%2019%2022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Transdev%20Bus%20Drivers%20MOA%20RE%20comprehensive%20CBA%20settlement%205%2019%2022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Innovation%20Schools%20Renewals%20202206%2008.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Innovation%20Schools%20Renewals%20202206%2008.pdf
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https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Burke%20Innovation%20Annual%20Evaluation.pdf
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https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Burke%20Equity%20Impact%20Statement%206%208%202022.pdf
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https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Burke%20Equity%20Impact%20Statement%206%208%202022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Eliot%20K8%20Innovation%20Proposal%20Cover%20Letter.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Eliot%20K8%20Innovation%20Proposal%20Cover%20Letter.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Eliot%20K8%20Innovation%20Proposal%20Cover%20Letter.pdf
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 School-Eliot K 8لعرض التقديمي لمدرسة ا

 2023لعام Eliot K8خطة   االبتكار 

 Eliot K8 Innovation Schoolsالتقييم السنوي لمدارس 

 Eliot K-8بيان تأثير المساواة في مدرسة  

 لالبتكار  Holmesخطة 

 Holmesالتقييم السنوي لمدارس 

 Holmesبيان تأثير المساواة في مدارس 

 Muñizمذكرة غالف خطة االبتكار لمدارس 

 Muñiz Academyالخطاب التقديمي القتراح االبتكار ل

 Margarita Munizالعرض التقديمي ل

 Muñizخطة عمل تحقيق االبتكار في مدارس 

 Muñizلمدارس خطة االبتكار 

 Muñizالتقييم السنوي لمدارس 

 Muñizبيان تأثير المساواة في 

 y SchoolWinthrop Elementarخطة االبتكار ل

 Winthrop Elementary Schoolالتقييم السنوي لمدرسة 

   Winthropبيان تأثير المساواة في

 اتصل للطلب 

دعت السيدة سوليفان قائمة األسماء. تغيبت السيدة   االجتماع وترأست الجلسة.إلى عقد  Jeri Robinsonدعت الرئيسة 

Lopera  والسيدةMercer  والسيدO’Neill  انضمت السيدة(Mercer   الحقًا إلى االجتماع الجاري ؛ وانضم السيد

O’Neill  .إلى الجلسة التنفيذية الجارية(. كان جميع األعضاء اآلخرين حاضرين 

بناًء على نداء األسماء، وافقت اللجنة باإلجماع على اقتراح بالتأجيل إلى الجلسة التنفيذية إلجراء جلسة  -تمت الموافقة 

 United( وشركة Transdevاستراتيجية تتعلق بدور اللجنة في المفاوضة الجماعية بين المقاول التابع لها )

Steelworkers Local 8751. 

 أن اللجنة ستعود إلى الجلسة العامة.  Robinsonوأعلنت السيدة  
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إن اجتماع الليلة كان يُبث مباشرةً على  Robinsonمساًء، عادت اللجنة إلى الجلسة العامة. قالت السيدة  5:55في تمام الساعة 

ن بوسطن سيتي. كما سيتم نشره على موقع منصة زوم. سيتم إعادة بثه على تلفزيو

bostonpublicschools.org/schoolcommittee  وعلى موقعYouTube  وأعلنت أن خدمات الترجمة الفورية متوفرة .

لة الرأس األخضر والفيتنامية والكانتونية والماندرين ولغة اإلشارة باللغات اإلسبانية والكريولية الهايتية والكيريولية لدو

(. قدم المترجمون الفوريون أنفسهم وقدموا تعليمات بلغتهم األم حول كيفية الوصول إلى الترجمة الفورية عن  ASLاألمريكية )

طريق تغيير قناة منصة زوم. تم نشر وثائق االجتماع المترجمة على الموقع 

www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee  .قبل بدء االجتماع 

 عرض االقتباسات

 

من تعليقات طالب السنة النهائية في مدارس بوسطن العامة اآلتي ذكرهم، وهم من بين الطالب  Robinsonاقتبست الرئيسة 

 Boston Student Advisory (BSAC:)األعضاء في 

 

● Anisa Adawe, Burke High School 

● Lana Chan, Boston Latin School 

● Josiehanna Colon, New Mission High School 

● Olga Gjika, Excel High School 

● Ajanee Igharo, Boston Latin Academy 

● Tiffany Luo, Boston Latin School 

● Wellington Matos, Fenway High School 

● Hazel McLaughlin, Snowden International High School 

● Thy Nguyen, Excel High School 

● Stacy Tran, Dearborn 6-12 STEM Academy 

 

 Henderson K-12 Inclusion، التي تتخرج من مدرسة Xyra Mercerا لممثلة الطالب قدمت اللجنة شكًرا خاصً 

School. 

 

 الموافقة على محضر االجتماع 

 

في نداء األسماء، وافقت اللجنة باإلجماع على محضر اجتماع لجنة المدرسة المنعقد في الخامس والعشرين من   - تمت الموافقة

 . 2022شهر مايو لعام 

 

 التقرير

 

أن اللجنة ستعدّل ترتيب جدول األعمال الستالم تحديث حول  Robinsonأعلنت الرئيسة  -تحديث عملية البحث عن مشرف 

من االجتماع ثم عادت لالنضمام فوًرا  Casselliusفي وقت مبكر من مساء اليوم. خرجت المشرفة  عملية البحث عن مشرف

 بعد تحديث البحث. 

 

 

 

إن لجنة البحث عن مشرف اجتمعت على مدار يومين هذا األسبوع في جلسة تنفيذية لمواصلة   Robinsonقالت الرئيسة 

إجراء مقابالت مع المرشحين لمنصب المشرف. أكملت لجنة البحث اآلن هذه الجولة من المقابالت وتخطط لالجتماع مرة  

عملهم نحو اختيار اثنان إلى ثالثة مرشحين نهائيين  أخرى في جلسة تنفيذية لمواصلة هذه العملية. إنهم ال يؤلون جهدًا لمواصلة 

للتوصية بهم إلى لجنة المدرسة للبت في أمر االختيار النهائي؛ وذلك بمجرد إكمال المقابالت والمداوالت والسماح بفحص  

http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
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سبق وتقديم  الخلفية والتحقق من أوراق االعتماد، وما إلى ذلك. وستكتمل مهمة لجنة البحث بانتهائها من االضطالع بما 

 توصياتهم بشأن المرشحين لمنصب المشرف.

استنادًا إلى التعليقات الواردة من الرؤساء المشاركين للجنة البحث، تأمل لجنة المدرسة في أن تكون في وضع يمكنها من   

  20سبوع الذي بدايته يونيو أو األ 13اإلعالن عن أسماء المتأهلين للتصفيات النهائية في مرحلة ما خالل األسبوع الذي بدايته 

يونيو. ستُجري لجنة المدارس بعد ذلك ثالثة أيام من المقابالت العامة التي تشمل حلقات نقاش مع مجموعات أصحاب 

 المصلحة على منصة زوم مع توفير الترجمة الفورية، وكذلك المقابالت الشخصية مع لجنة المدارس.

يونيو، يليها تصويت نهائي في   21اء مقابالت عامة في األسبوع الذي بدايته بمجرد اإلعالن عن المرشحين، تتوقع اللجنة إجر

 يونيو.  29اجتماع خاص للجنة المدارس يوم األربعاء الموافق 

، وهو يتولى أعمال لجنة البحث عن مشرف، أن مجموعة المرشحين تمتاز بالتنوع العرقي والجنساني O’Neillقال السيد 

 واعية بمدينة بوسطن.القوي باإلضافة إلى معرفة 

أي شخص مهتم بالمشاركة في جلسة نقاش للتواصل معها، مضيفة أنه سيتم نشر التفاصيل على   Robinsonدعت السيدة 

 اإللكتروني. BPSموقع 

 

إنها تعمل   Robinsonعن إمكانية تعيين مشرف مؤقت. قالت السيدة  Cardet-Hernandezوالسيد  Alkinsسأل الدكتور  

-Cardetللسيد  O’Neillقيادة العليا للمشرف باإلضافة إلى فرق أخرى لتحديد إجابة واضحة. وأوضح السيد مع فريق ال

Hernandez    .أن تصويت اللجنة سيكون ضروريًا لتعيين مشرف مؤقت 

 

 تقرير المشرفة العامة

 

 كما أُِعد لتسليمه. *

 

شكًرا سيدتي الرئيسة، وشكراً لكم جميعاً على انضمامكم إلينا الليلة. لدي بعض التحديثات التي أريد مشاركتها قبل الخوض في  

العروض التقديمية لهذا المساء. أود أوالً أن أتوقف قليالً ألتقدم بخالص الشكر بأعضاء مجلس مدينة بوسطن نظير تصويتهم  

مليار دوالر اليوم. أود اإلشادة بالعمل الجاد الذي   1.33التي تبلغ   2023زانية السنة المالية لتسليم مدارس بوسطن العامة مي 

بالمجلس  Ways and Means Committeeفي قيادتها كرئيسة  Tania Fernandes Andersonقامت به المستشارة 

ع أعضاء مجلس المدينة لدعمهم المستمر حيث نفذت مدينة بوسطن عملية موازنة جديدة للمرة األولى. كما أشكر بالطبع جمي

وفريقها على التزامهم تجاه طالبنا وحرصهم على ضمان حصول   Wuلمدارس بوسطن العامة. أقدّم خالص الشكر للعمدة 

:  BPSالطالب على الدعم الذي يحتاجونه للوصول إلى إمكاناتهم الكاملة. وأخيًرا، أود أن أشيد بالعمل الجاد لفريق ميزانية 

وفرقهم على الساعات الطائلة التي كّرسوها إلعداد هذه   David Bloom، نائب المدير المالي Nate Kuderير المالي المد

 الميزانية ورعايتها خالل العملية. 

 

بينما يواصل طالبنا وعائالتنا التعافي من الجائحة، تعكس هذه الميزانية التزامنا المشترك بتوفير الدعم الذي تشتد حاجة  

ب واألسر إليه؛ باإلضافة إلى توفير موادًا أكاديمية قوية وشاملة؛ والمزيد من فرص التربية البدنية والفنون والموسيقى الطال

واإلثراء األكاديمي. أضفنا المزيد من االستشارات والتمويالت الالزمة لدعم تنفيذ متطلبات التخرج الجديدة، كما استقدمنا  

اعد هذا بدوره في جذب فرق دعم المدارس المحورية في مدارسنا وتقريبنا من هدفنا المتمثل  المزيد من خبراء علم النفس. سيس

  FTEموظفًا إضافيًا يعمل بنظام  35في ضمان وصول الجودة لكل طالب. يحمّسني بشكل خاص إلطالق توسعة مكتبتنا مع 

مدرسة أمر ضروري لتوفير تعليم ممتاز.  هذا الخريف. ينصب تركيزنا حول محو األمية، ووجود أمين مكتبة مرخص في كل 

أخيًرا، تدعم هذه الميزانية أيًضا الصفقة الخضراء الجديدة التي تم اإلعالن عنها مؤخًرا للمدارس العامة في بوسطن، وهي 

بة. سأتناول هذا  BPSشراكة بين  ومدينة بوسطن والتي ستضمن وصول طالبنا إلى بيئات تعليمية حديثة ونظيفة ومرِحّ

تفصيل الحقًا في مالحظتي. أتقدم بالشكر مرة أخرى لمجلس المدينة على شراكتهم المستمرة في هذا الموضوع وغيره من بال

 القضايا المهمة األخرى التي تواجه طالبنا وعائالتنا. 
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  Fenway Parkالتي ُعقدت األسبوع الماضي في  BPSكان من دواعي سروري حضور مأدبة الغداء السنوية لطالب  

، والسيدة  Polanco -Garcia، والسيدة O’Neill، والسيد Jeri Robinsonورئيس لجنة المدرسة،  Wuصحبة العمدة ب

Lopera  والسيدHernandez-Cardet مع جميع أصدقائهم وعائالتهم  من طالب المدارس الثانوية لدينا   33. كّرمنا

ه الفعالية التي تضمنت مالحظات مميزة من العمدة،  هذ Callie Crossleyأقامت  ومعلميهم وقادة مدرستهم الفخورين.

، التي Khadiza Akter ،Brighton High School، ومني ومن الطالبة في السنة النهائية بمدرسة Robinsonوالرئيسة 

ألقت خطاب مأدبة الغداء. كان من الرائع رؤية جميع تلك الوجوه المبتسمة حيث كّرمنا هؤالء الطالب الرائعين على  

نجازاتهم. إنني فخورة جدًا بكل فرد منكم، وأنا متحمسة لرؤيتكم جميعًا تسيرون على مسرح الخريجين خالل األسابيع القليلة إ

 المقبلة مع بقية زمالئكم من طالب السنة األخيرة! 

 

ب السنة النهائية  وبالقدر نفسه، أردت أيًضا أن أذكر أننا في خضم موسم التخرج! أنا متحمسة لالحتفال وتكريم جميع طال 

المذهلين الذين سنراهم على مسرح الخريجين هذا الشهر. كانت السنوات األخيرة صعبة للغاية بالنسبة لكم جميعًا، ومع ذلك فقد 

ثابرتم رغم المحن والصعاب ذلك وتمكنتم من التخرج! إنني أتطلع إلى حضور أكبر عدد ممكن من حفالت التخرج حسبما 

بأكمله   2022تهانينا مرة أخرى! آمل أن يكون صف  - BCLAني. باألمس فقط حضرت حفل تخرج يسمح لي الجدول الزم

فخوًرا بكل ما أنجزتموه وما ستستمرون في تحقيقه بعد التخرج. مهما كانت خططكم بعد التخرج، أريد أن أذكركم أن تعطوها 

 كل جهدكم. اجعلوا أحالمكم حقيقة واتركوا بصمتكم على العالم من خالل رد الجميل لمجتمعكم. 

 

الصيف، أردت أن أذّكر الجميع بأنه لم يفت األوان بعد لتسجيل طالبكم في فرصنا الصيفية العديدة. نقدم مرة   بالحديث عن 

أخرى سلسلة من البرامج للطالب للوصول إلى خدمات الدعم ومبادرات التعافي األكاديمي والتسريع وأنشطة اإلثراء األخرى، 

كون هذه البرامج قائمة على المدرسة وقائمة على الشركاء وقائمة على  فضالً عن التدريب وفرص العمل مدفوعة األجر. ست

النشاط بينما تخدم جميع األحياء وتقدم مزيًجا من الفرص الشخصية والفرص البعيدة. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات 

 وقائمة كاملة بجميع الفرص الصيفية المتاحة لطالبك على موقعنا على اإلنترنت على

. www.bostonpublicschools.org/summer 

 

، بما في ذلك  BPSجميع أصحاب المصلحة في  !2022يسعدني اإلعالن عن فتح باب الترشيحات لجائزة أفضل معلم للعام 

ب واألسر وأفراد المجتمع والشركاء، مدعوون ويتم  المعلمين واإلداريين والمساعدين المهنيين وموظفي المدرسة والطال

 تشجيعهم على ترشيح معلمين استثنائيين لتكريم تفانيهم في عملهم.

مر معلمونا بالكثير خالل السنوات األخيرة، وهم يستحقون كل تقدير يمكننا أن نقدمه لهم! يرجى زيارة موقعنا على اإلنترنت  

العشرة. سيتم إغالق باب   BPSإلكمال نموذج الترشيح بإحدى لغات www.bostonpublicschools.org/eoy  على

 مساءً  5الساعة   2022يوليو  31الترشيحات في 

 

ساء. منذ فترة وجيزة،  اآلن بعد أن شاركتكم بعض النقاط البارزة، أريد أن أتعمق بالحديث حول تحديثين أحملهما إليكم هذا الم 

معلنين أن لجنة الصحة العامة في بوسطن قد نصحت أنه بدًءا من يوم   BPSشاركنا خطابًا مع جميع عائالت وموظفين 

، بغض النظر عن حالة التطعيم. يأتي هذا BPSيونيو، لن تكون هناك حاجة الرتداء أقنعة الوجه داخل مباني  13االثنين، 

واالستشفاء منه. بينما لن تكون هناك حاجة الرتداء   COVID-19هات الهبوطية المستمرة في حاالت القرار بناًء على االتجا

األقنعة في مبانينا المدرسية، من المهم مالحظة أنها ستظل اختيارية للطالب والموظفين الذين يرغبون في ارتدائها. يُعد ارتداء 

ومجتمع بوسطن األوسع، وبالتالي سندعم اختيار أي طالب أو ولي أمر  أقعنة الوجه أداة مهمة في الحفاظ على سالمة مدرستنا

أو عضو في طاقم العمل باالستمرار في ارتداء قناع الوجه. سنستمر في توفير الوصول إلى اللقاحات لجميع الطالب  

ع موظفينا على تفانيهم، كما  والموظفين في جميع أنحاء المنطقة. هذه معلمة هامة للمنطقة وللمدينة بأكملها، وأود أن أشكر جمي 

 أشكر عائالتنا وطالبنا على الدعم المستمر والشراكة في ضمان أن تكون مدارسنا بيئات تعليمية آمنة وصحية . 

 

، بما في ذلك المشاريع BPSمليار دوالر إلصالح مرافق  2عن خطة بقيمة  Wuمايو، أعلنت العمدة  12في  كما تعلمون 

الجديدة من البناء والتجديد، فضالً عن التحديثات على مستوى المنطقة. للتذكير، أعضاء الجمهور مدعوون لمراجعة لوحة  

. كجزء من الخطة، أُجريت استثمارات نحو  Green New Dealمعلومات المبنى العام المتاحة عبر اإلنترنت على موقع 

تنفيذ الصفقة الخضراء الجديدة. نحن متحمسون إلبالغكم أن عملية التوظيف جارية. باإلضافة إلى  تعيين موظفين جدد لدعم 

أيًضا اقتراًحا للجمع بين بعض المجتمعات المدرسية األصغر لتشكيل مدرسة مكّونة  Green New Dealذلك، تتضمن خطة 

ية وأود أن أذكر الجميع أن هذه مجرد مقترحات. هناك  من حرمْين دراسيْين. لقد بدأنا محادثاتنا مع تلك المجتمعات المدرس

الكثير من التفاصيل التي سنحتاج إلى معرفتها خالل األشهر المقبلة قبل تقديم هذه المقترحات رسميًا إلى لجنة المدارس في  

http://www.bostonpublicschools.org/summer
http://www.bostonpublicschools.org/summer
http://www.bostonpublicschools.org/eoy
http://www.bostonpublicschools.org/eoy
http://www.bostonpublicschools.org/eoy
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جودة الذي يستحقه الخريف المقبل. نعتقد أن مثلك تلك المدارس حيث كل مدرسة تتكّون من حرمْين دراسيْين ستوفر ضمان ال

جميع طالبنا. ستسمح هذه المدارس بعمليات بناء أكثر كفاءة، وتحرير الموارد إلعادة االستثمار في المدارس، وتوسيع فرص 

اإلثراء، وتحقيق نتائج طالبية أقوى. نحن نعلم أن أي تغيير يمكن أن يكون صعبًا، ونحن ملتزمون بالعمل مع المجتمعات  

ار األشهر القادمة لإلجابة على األسئلة والتعاون في الخروج بأفكار ووضع اقتراح لكيفية عمل المدرسة  المدرسية هذه على مد 

المكّونة من حرمْين دراسيْين. سنعود إلى لجنة المدارس في وقت الحق من هذا الشهر إلطالعكم على مزيد من المعلومات  

رسميًا مقترحات المدرسة المكونة من حرمْين دراسيْين  ، وسنقدم لكمBPSلمشاريع  Green New Dealحول جميع صفقات 

 في خريف العام المقبل، بعد إمضاء عدة أشهر من التعامل مع العائالت والموظفين.

 

شاركت مسودة اتفاقية لمدينة  DESEمعكم. أفادت العديد من المنافذ اإلخبارية بدقة أن  DESEوددت مشاركة تحديث لتقرير  

وللتأكد من أن تركيزه   DESEلالستجابة القتراح  BPSوفريقها مع  Wuع عليها. تتعاون العمدة للتوقي BPSبوسطن و 

ينصب على احتياجات التعلم األكاديمية واالجتماعية والعاطفية لطالبنا. أود أن أشكر أعضاء لجنة المدرسة الذين شاركوا في  

  BPSكبار قادة  DESEعمدة. في اآلونة األخيرة، استضافت تلك المقترحات والذين قدموا مالحظاتهم إلى المنطقة ومكتب ال

وفريق العمدة في مقرهم لمناقشة االقتراحين. كانت المناقشات تعاونية ومثمرة. أتوقع أنه سيكون لدينا المزيد لتحديث المجتمع  

دة حيث تكون التحسينات  به في األسابيع القليلة القادمة. أتوقع أيًضا أن أي اتفاق نتوصل إليه سيركز على مجاالت محد

  BPSالحاسمة ضرورية، مثل: التعليم الخاص، والنقل، وتكامل البيانات، من بين مجاالت أخرى. بينما ما زلت أفتخر بـ 

وجميع األعمال الرائدة التي ننفذها كل يوم، أعلم أيًضا أن هناك مجاالت مهمة يجب تسريع التحسين فيها من خالل العمل 

 .   DESEقة من أن الطريق إلى األمام هو الطريق الذي ننخرط فيه في شراكة مرّكزة واستراتيجية مع التحويلي. أنا واث

 

بعض المخاوف الجادة المطروحة ولفت انتباه لجنة المدارس إليها خالل فترة التعليق  أخيًرا، أردت مشاركة تحديث سريع حول 

المطروحة كانت معروفة بالفعل للمنطقة، وقد اتخذنا إجراءات وفقًا العام الجتماعنا األخير. أريد القور أوالً إن المخاوف 

لبروتوكوالتنا، تشمل مراجعة االدعاءات والتحقيق في الحقائق واتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة إذا لزم األمر. مع األخذ 

عمل هي معلومات سرية ، وهذه النتائج وخطوات الBPSفي االعتبار أن تلك االدعاءات انطوت على سلوك موظفي 

للموظفين، ال يمكنني مشاركة أي معلومات محددة في هذا الوقت. أريد أيًضا أن أوضح أنه عندما نتلقى مخاوف أو ادعاءات  

أثناء التعليق العام بشأن أي من طالبنا، فإننا نراجع مثل تلك االدعاءات وننبه اإلدارات و / أو الموظفين المعنيين باالدعاءات  

جراء تحقيق، وبناًء على النتائج، يتم اتخاذ اإلجراء المناسب. مرة أخرى، نظًرا ألن االدعاءات المتعلقة بالطالب األفراد ويتم إ

سرية، ال يمكنني التعليق بشكل خاص على النتائج، لكني أريد أن أؤكد لكم أن المنطقة تستجيب للمخاوف التي نستلمها من  

جميع على شراكتهم المستمرة ودعمهم لضمان أن تكون جميع مدارس بوسطن العامة بيئات  جميع منابرنا ومنتدياتنا. أشكر ال

 تعليمية آمنة وشاملة ومرحبة للجميع داخلها.

 

 .BSACلمشاركة بعض التحديثات حول  Xyra Mercerسأسلّم دفة الحديث اآلن إلى ممثلة الطالب في لجنة المدارس،  

 

. هذا هو تقرير المشرفة الخاص بي لهذا المساء. BSACنرى كل العمل الذي تقوم به  ! إنه ألمر رائع أنXyraشكًرا لِك  

 ولك منا خالص الشكر.

______________________________________________________________________ 

 

 المعلومات. . وافقت المشرفة على متابعة BPSعن عدد الطالب الذين يتخرجون من  Alkinsسأل الدكتور 

 

. ذكرت المشرفة أن العديد من DESEتوضيًحا حول دور لجنة المدارس من خالل اتفاقية  Cardet-Hernandezطلب السيد 

قادرة على الشراكة مع الوالية، في ظل تقديم الوالية  BPSالبنود ال تزال قيد التوضيح قانونيًا، مضيفة أنها تأمل في أن تكون 

 ودعم التعليم الخاص. ELLاالت معينة مثل للمساعدات الفنية في مج

 

ورؤية المنطقة طويلة المدى لدمج المدارس. أجابت المشرفة أن   Green New Dealعن  Polanco Garciaسألت السيدة 

 BPSالرؤية طويلة المدى هي دمج المدارس الصغيرة لتصبح مدرسة واحدة بحرمْين دراسيْين، وخلق الكفاءات والسماح لـ 

المزيد من فرص البرمجة واإلثراء. تتمثل الرؤية للمدارس األكبر حجًما في توفير ضمان الجودة لجميع الطالب.  بتوفير 

، بعد أشهر من  2022أوضحت المشرفة أنه لن يُطلب من لجنة المدارس التصويت على عمليات اندماج المدارس حتى خريف 

. أكدت المشرف للسيدة 2023فستدخل حيز التنفيذ في خريف عام المشاركة المجتمعية. في حال اعتماد عمليات االندماج، 

Polanco Garcia  أنها توصي بتوسيع المدارس االبتدائية إلى نموذجPre-K-6 طلبت السيدة .Polanco Garcia  قائمة
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بالمدارس التي رّكبت مرشحات جودة الهواء. قالت المشرفة أن المعلومات متاحة على اإلنترنت على 

. bostonpublicschools.org/Page/8810 

 

Cardet-للسيد  ،Family and Community Advancement  ،rDenise Snydeعمال رئيس أكدت القائمة بأ

Hernandez  طالب قد سجلوا في فرص التعلم الصيفية في  5000أن أكثر منBPS . 

 

. اقترحت Green New Dealبأداة تخطيط المساواة العرقية في عملية المشاركة المجتمعية لـ Alkinsأوصى الدكتور 

 دارس.المشرفة أن يقدم فريقها تقريًرا عن أداة تخطيط المساواة العرقية في أي اجتماع مستقبلي للجنة الم

 

إن ممارسة المنطقة المتمثلة في منح الهبوط اللين للمدارس التي تعاني من انخفاض في االلتحاق  Robinsonذكرت السيدة  

هو أمر غير مستدام. كما شجعت قادة المنطقة على االنخراط مع المجتمعات المدرسية حول عمليات الدمج المحتملة في وقت  

 Megan Costelloمع أهمية الشفافية والقدرة على التنبؤ لألسر. قالت كبيرة المستشارين  مبكر من العملية. اتفقت المشرفة

مليار   2الذي تبلغ قيمته  Green New Dealإن العائالت تطلب االستعجال في الموارد، والتي سيساعد في توفيرها استثمار 

دراسيين في مدرسة واحدة، وستقدم التوصيات إلى  بالعمل مع العائالت أوالً الستكشاف إنشاء مجتمعين BPSدوالر. تلتزم 

 لجنة المدارس في الخريف. 

 

 للمضي قدًما.  Green New Dealجداول زمنية واضحة حول مراحل ومعالم  Cardet-Hernandezطلب السيد 

 

 عند نداء األسماء، وافقت اللجنة باإلجماع على تقرير المشرفة. - تمت الموافقة عليه

 

 ة للجمهور التعليقات العام

 

 (: ELLsشهد األشخاص التالية أسماؤهم بشأن التعليمات والدعم لمتعلمي اللغة اإلنجليزية )

● Suzanne Lee من سكان ،Chinatown  والرئيسة المشاركة لفريق عملELL 

● Roseann Tung من سكان ،Jamaica Plain  وعضو في فرقة عملELL 

● John Mudd مقيم في ،Cambridge  وعضو في فريق عملELL 

● Miren Uriarte المقيمة في ،Jamaica Plain  وعضو في فرقة عملELL 

 

، Henderson K-12 Inclusion Schoolوولي أمر أحد طالب   Dorchester، المقيمة في Carolyn Kainأدلت 

 بشاهدتها بشأن مناخ المدرسة وثقافتها.

 

 :Green New Dealشهد األشخاص التالية أسماؤهم بمخاوفهم بشأن 

● Lauren Peter من سكان ،Roslindale وولي أمر أحد طالبSumner Elementary School 

● Elizabeth Ferrenz مقيمة في ،Roslindale  وولي أمر ألحد طالبSumner Elementary School 

● Mimi Lai من سكان ،Roslindale د طالب وولي أمر أحSumner Elementary School 

● Allison Friedmann مقيم في ،Roslindale  وولي أمر أحد طالبSumner Elementary School 

● Rachel Young من سكان ،Roslindale  وولي أمر فيSumner Elementary School 

 Henderson K-12 Inclusionوولي أمر أحد  طالب  Roslindale، المقيمة في Courtney Feeley Karpأدلت 

School بشاهدتها بشان عملية اختيار مدير مدرسة ،Henderson .المؤقت 

 

، بشأن سالمة المدرسة وألعاب   Friends of Madison Park وعضو Mattapan، المقيم في Robert Jenkinsشهد 

 القوى.

 

،  Boston Education Justice Alliance ((BEJA وعضو Dorchester، المقيم في Michael Heichmanأدلى  

 بشهادته بخصوص التهديد بتدخل الوالية.

 

https://www.bostonpublicschools.org/Page/8810
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 ، بشهادته بخصوص القيادة.BEJA، المدير التنفيذي لـ  Dorchesterأدلى روبي رييس، المقيم في 

 

، بشهادتها لدعم Henderson Upper Schoolوالموظفة في  Dorchester، المقيمة في Grace Hebardكما أدلت 

 التوظيف والتمويل في مكتبة المدرسة. 

 

 Boston Advocates for Educational، وعضو في منظمة  Hyde Park، من سكان Edith Bazileشهدت 

Excellence .لصالح التعليمات المستنيرة للصدمات ، 

 

، Henderson K-12 Inclusion Schoolوولي أمر أحد طالب  Dorchester، المقيمة في Keyona Avilesشهدت  

 بشأن تهديد الحراسة القضائية الوالئية. 

 

، بشهادته بخصوص أمناء مكتبات  Boston Latin Schoolومعلم في Jamaica Plain ، المقيم فيDeeth Ellisأدلى 

 .BTUالمدارس المعتمدين ومفاوضات عقد 

 

بشهادتها بخصوص وضع تعليم اللغة    ،West Zone Early Learning Center، ولي أمر أحد طالب Helen Hoأدلت 

 اإلنجليزية المحمي.

 

 التقارير

  FY23و  FY22وطلب االعتمادات التكميلية للسنتين الماليتين  United Steelworkers Local 8751خطابات اتفاقية  

بي االتفاق بين  توصية المشرفة للحصول على موافقة لجنة المدارس على خطا Jeremiah Hassonقدم مدير عالقات العمل 

 )سائقي الحافالت (.  United Steelworkers Local 8751العمدة والمشرفة ولجنة المدارس وشركة 

 خطاب االتفاق أ: 

بمورد )موردي( نقل مختلف )مختلفين(، بينما تحدّد مستندات   BPSيتأمل هذا الخطاب السيناريو الذي تحتفظ فيه  ●

 االقتناء أن االتحاد الحالي سيستمر في العمل من قبل الموّرد )الموردين( الجديد )الجدد(.

 يوافق االتحاد على عدم اإلضراب أو التوقف عن العمل أو التباطؤ ●

 خطاب االتفاق ب:

يتأمل هذا الخطاب السيناريو الذي تقدم فيه لجنة المدينة أو المدرسة خدمات الحافالت المدرسية لموظفيها، بدالً من  ●

 لتوظيف االتحاد الحالي ألداء الخدمات CBAبموجب  COB / BPSالموّردين، وستلزم 

 يوافق االتحاد على عدم اإلضراب أو التوقف عن العمل أو التباطؤ ●

والمقّرر   23طلب المشرفة عن اللجنة للموافقة على طلب المخصصات التكميلية للسنة المالية  Hassonكما عرض السيد 

دوالًرا لدعم الزيادات في األجور والمزايا في اتفاقية  1،510،820تقديمه إلى مجلس مدينة بوسطن لطلب مبلغ وقدره 

 . United Steelworkers Local 8751و  Transdevالمفاوضة الجماعية بين 

 عن تفاؤله بأن االتفاقية ستحسن أداء الحافالت من حيث الوصول في الوقت المحدد. O’Neillوأعرب السيد 

في اجتماعها الذي سينعقد  23ومن المقرر أن تصوت اللجنة على خطابات االتفاق وطلب التخصيص التكميلي للسنة المالية  

 . 2022يونيو  21بتاريخ 

مقترحات تجديد خطة االبتكار للمدارس  Drew Echelsonقدمت نائبة المشرفة على األكاديميين  -مقترحات تجديد االبتكار 

مدير ، Traci Walker Griffith)Eliot K-8مدير المدرسة(;  ، Amilcar Silva )Burke High Schoolالتالية: 
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 Dania) Muñiz Academy; مدير المدرسة(  ،(Holmes Elementary Edverette Brewster ;المدرسة(

Vazquez، )ومدير المدرسة ;) Winthrop Elementary Leah Blake، .)مدير المدرسة 

تطّورت ُخطط االبتكار لتهيئة الظروف الُمثلى لخدمة الطالب تستخدم الخطط استقاللية مختلفة من السياسات القياسية تُطّور  

المصلحة في المدارس وتُعتمد من قبل هيئة التدريس ولجنة المدارس. في نهاية كل فترة الخطط األصلية من قبل فرق أصحاب 

خطة معتمدة )عادة خمس سنوات(، يجب أن تصوت لجنة المدارس على تجديد الخطة يحافظ التجديد على الخطة واألحوالي  

 القائمة كما هي ويتضمن تعديالت طفيفة، وليس أي تغييرات جديدة لظروف العمل

، والتوظيف،  MassCoreح أعضاء اللجنة أسئلة توضيحية تتعلق بإعادة المشاركة، ونموذج المدرسة المحورية، و طر

واالستقاللية، والمساءلة، وقد أجاب مقدمو العروض على جميع هذه األسئلة. ومن المقرر أن تصوت اللجنة على طلبات تجديد 

 . 2022يونيو   21خطة االبتكار في اجتماع 

 العام على التقارير التعليق 

 ال أحد. 

 عمل جديد

 

التي تم   Mission Hill K-8 Pilot Schoolتحديثًا حول عملية االنتقال للطالب النازحين من  Alkinsطلب الدكتور 

 إغالقها مؤخًرا، وقد وافقت المشرفة على تقديم التحديث في االجتماع التالي.

 

 نهاية الندوة 

  

 مساًء، وافقت اللجنة باإلجماع على اقتراح برفع االجتماع. 10:23في حوالي الساعة  -تمت الموافقة  

 

 بشهادة: 

 
Elizabeth Sullivan 

 السكرتير التنفيذي 

 

 


