
 

  
    

 عن بعد المعقود رس بوسطن الجنة مدالمحضر الرسمي الجتماع 
 

2021نوفمبر  3  
 

لمزيد من المعلومات  . Zoomبرنامج على  مساءً  5الساعة  2021نوفمبر  3في رس بوسطن اجتماًعا عن بُعد اعقدت لجنة مد

  بريدإرسال أو  www.bostonpublicschools.org/schoolcommitteeزيارة يرجى  المدرجة أدناهبنود حول أي من ال

 . 635 (617)-9014 وسطنرس بامكتب لجنة مدل باتصاالأو  feedback@bostonpublicschools.orgإلى  إلكتروني

 

 الحضور
 

د. و؛ Michael O’Neillنائب الرئيس و؛ Jeri Robinson مجلس اإلدارة ةرئيسرس الحاضرون: اأعضاء لجنة المد

Hardin Colemanو ؛ Ernani DeAraujo و ؛Lorena Loperaو  ؛Rafaela Polanco Garcia   و ؛Quoc Tran؛  

 .Tiffany Luoوممثلة الطلبة المناوبة 

 

 . Xyra Mercerة الطلبة : ممثلغير الحاضرين رساأعضاء لجنة المد

 

 المقدمة المستندات 
 

 عمال األجدول 

  2021أكتوبر  27المعقود بتاريخ رس بوسطن امحضر اجتماع لجنة مد

 $3,083,230 بمجموع نح لالعتمادم  

 2022-2021عام الدراسي لل ،(AWCالعمل المتقدم ) مساق ةفي سياس ةالمؤقت المرونة

 2022-2021لعام الدراسي ل ،المشرف العامالمحددة من قبل داء األأهداف 

 PowerPoint جودة الهواء تحديثات حول

 جودة الهواءتحديثات حول  مساواة:ال أثربيان 

 PowerPoint الرؤية األكاديمية

 الرؤية األكاديمية: ساواةالم أثربيان 

 

 
 

http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
mailto:feedback@bostonpublicschools.org
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/AGENDA%20BSC%2011%203%2021%20FINAL%20REVISED%20WITH%20NEW%20GRANTS%20TOTAL.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Minutes%2010%2027%2021%20BSC%20Meeting.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Minutes%2010%2027%2021%20BSC%20Meeting.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Complete%20Grants%20Package%2011%2003%2021.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/AWC%20Memo%20School%20Committee%2010%206%20.2021.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/AWC%20Memo%20School%20Committee%2010%206%20.2021.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Superintendents%20Goals%201062021.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Superintendents%20Goals%201062021.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/BPS%20IAQ%20Presentation.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/BPS%20IAQ%20Presentation.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Equity%20Impact%20Statement_Indoor%20Air%20Quality%20Sensors.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/11%203%2021%20Draft%20Academic%20vision.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/11%203%2021%20EIS%20Academic%20Vision.pdf


Boston School Committee Remote Meeting  
Zoom 
November 3, 2021 

 

2 

 افتتاح االجتماع 
 

األسماء  على بالمناداة   Sullivanالسيدةقامت و. عهد الوالء  تالجتماع وقادا  RobinsonJeriمجلس اإلدارة  ةرئيس تافتتح

 كان جميع األعضاء حاضرين. و. الحاضرينلتفقد 

سيتم  كما . Boston City TVسيتم إعادة بثه على و. Zoomن اجتماع الليلة يُبث مباشرةً على أ Robinsonالسيدة  ذكرت

. وأعلنت أن خدمات الترجمة YouTubeوعلى موقع  على  نشره

ة الفورية متوفرة باللغات اإلسبانية والكريولية الهايتية والكابو فيرديان والفيتنامية والكانتونية والماندرين ولغة اإلشارة األمريكي

(ASL .) لى الترجمة الفورية عن  ع صول حتهم األم حول كيفية الارشادات بلغأنفسهم وقدموا إبالمترجمون الفوريون عّرف

قبل   https://www.bostonpublicschools.org/schoolcommitteeى االجتماع المترجمة عل مستنداتتم نشر . Zoomطريق تغيير قناة 

 بدء االجتماع. 

عمدة بوسطن القادم. وشكرت على انتخابها مؤخًرا لمنصب  Michelle Wuالعمدة المنتخب  Robinsonهنأت السيدة 

أعربت عن امتنانها  على خدمتها. و Annissa Essaibi-Georgeلمدينة بوسطن المغادرة النهائية والمستشارة العامة نافسة الم

 .مساعيها القادمةلها التوفيق في  تلقيادتها وشراكتها وتمن  Kim Janeyلعمدة ل

هيكل لجنة حول  ر ملزمغياقتراع  في وقدمت مسألة ،االنتخابات البلدية التي جرت أمسعن  Robinsonتحدثت السيدة ثم 

ستستمر اللجنة في  وقانون الوالية. يحددها كما  مسؤولياتهم ملتزمون بأداء مهامهم و  ن أعضاء اللجنةأبوسطن. وقالت  رسامد

إلى ذلك وذج مختلف. راًرا موحدًا حول تبني نمق ينة والعمدة وكومنولث ماساتشوستسيتخذ مجلس المدحتى  القيام بمهامها

 لجميع الطالب. التعليم نتاجتحسين ل شرف العاممع المجتمع والمتشارك على ال جهودهااللجنة  ستركز، الحين

الوجاهي م يإعادة فتح المدارس للتعلفي مجال التعليم في  عملهاسلطت فيها الضوء على  أخيرةمالحظات  Janeyالعمدة  أضافت

  بسد فجوات الفرص ودعم مدرسةمجددًا على التزامها . وأكدت االمتحانات القبول في مدارس إجراءات وتحديثدوام كامل ب

Madison Park Technical Vocational High School  وهنأت العمدة المنتخب .Wu . 

ة وولية أمر كوصيمدارس بوسطن تحدثت عن تجربتها مع وقيادتها. على  Janeyالعمدة  Wuالعمدة المنتخب  تشكر

  ،المنطقة ههاالتي تواجهامة القضايا اللمعالجة  للمشاركةعلى استعدادها   شرف العامالممجلس المدينة. وشكرت ل ةومستشار

 وشكرت أعضاء اللجنة على خدمتهم. 

فترة رئاسة العمدة مع متزامنة   Polanco Garciaوالسيدة  Loperaالسيدة  عمل ةإلى أن فتر Robinsonأشارت السيدة 

عمليةً   حاليًا رسالجنة المدفي لجنة الترشيح  تجري، وبالتالي فإن مستقبلهما كأعضاء في اللجنة غير معروف حاليًا. الحالي

 Robinsonشكرت السيدة كما . في هذا األمرنهائي هي صاحبة القرار ال Wuالعمدة المنتخب  ستكونو، اهميعدلملء مق ةعام

 على خدمتهما ومساهماتهما العديدة حتى اآلن. Polanco Garciaوالسيدة  Loperaالسيدة 

 الموافقة على محضر االجتماع 

 

. امتنع  2021أكتوبر  27على محضر اجتماع  األسماء على نداءبناًء على  وافقت اللجنة – ى محضر االجتماعتمت الموافقة عل

 عن التصويت. صوت جميع األعضاء اآلخرين بنعم.  DeAraujoالسيد 

 

 

 

 

 

http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
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 شرف العامالمتقرير 
 

 .لإللقاء كما تم إعداده

 

لذلك و، اجتماعنا األخيرر أسبوع فقط على ، وشكراً لكم جميعاً على انضمامكم إلينا الليلة. لقد ملجنة اإلدارة رئيسةشكراً سيدتي 

 المعلومات. يحتوي على الكثير من ولكنه جدًا موجز لكم فتقريري 

 

بت حيث مدينة بوسطن. ل جديدًا ا تاريخيً  ايومً الليلة الماضية  شهدنا ول أليست وهي عمدة لمدينتنا العظيمة.  Michelle Wuانتُخ 

نتخب  وأول مرشح من أصل أمريكي آسيوي يُ  ةملونذو بشرة أول شخص بل هي أيًضا ، فحسب عمدةالامرأة تُنتخب لمنصب 

همية بنفسي أ وأشهدفي مدارسنا كل يوم. ونرى ذلك ممثاًل ، بتنوعها وحيويتهابوسطن مدينة رائعة في بوسطن. لهذا المنصب 

افهم حالمهم وأهدأ تصورتمكنوا من ليين يقودونهم األشخاص الذأنفسهم في أن يروا طفالنا من المهم جدًا ألتنوع لطالبنا. ال تمثيل

الملهمة. إنني أتطلع إلى العمل كلماتك النضمامك إلينا هذا المساء وعلى  Wuيا عمدتنا المنتخب  المهنية والشخصية. شكراً لك

كما أشكر  . التقدمية والجريئة لمدارسناؤيتك ، وأتطلع إلى رلجميع طالبناالمستوى المستمر لتوفير تعليم عالمي  سعينامعكم في 

لقد سررت كل مدينتنا على مدى األشهر السبعة الماضية. ل الرائعةتها قيادعلى انضمامها إلينا هذا المساء وعلى  Janeyالعمدة 

كًرا لك على  القيادة المدنية. شمجال جديدة في  اأدوارً تولين بينما تأتطلع إلى شراكتك المستمرة  إننيوالسرور بالعمل معك 

  الوصول إلى هناما كنا سنقدر على  خالل هذه األوقات الصعبة وغير المسبوقة. مدارس بوسطن العامة وأسرهمدعمك لطالب 

 .بأكمله لوال المجلس الوزاريلوالك و

 

في خير لى الصف األإ طفالهاأ التي وصلسر جميع األونحث ! 2023-2022للعام الدراسي  رساموسم اختيار المد لقد بدأ

ح تافتاستعدادًا ال مدارسالفي خيارات  لبحثعلى ا مدارس بوسطن العامةلتسجيل في يرغبون بامدارسهم الحالية أو الذين 

تعقد   وأ "School Preview Timesاستعراض المدارس  أوقات"بوسطن العامة حاليًا جميع مدارس  تقدمالتسجيل في يناير. 

وطرح أي  رسا مقابلة قادة المدتمكين األسر من و ةكل مدرسديم مزيد من المعلومات حول لتقسر افتراضية لأل إعالمية جلسات

، يمكنك زيارة  كل مدرسةل اإلعالميةجلسات الو واألوقات استعراض المدارس. للحصول على قائمة بمواعيد استفسارات

bostonpublicschools.org/schoolpreview.  نحثكما . لغات 10بـ المتاح  المهتميننموذج ملء أيًضا   يمكنكحيث  

و محرك بحث ه discover.bostonpublicschools.org .Discover BPS على موقع Discover BPSعلى زيارة 

للحصول على معلومات   شاماًل  ارائعً  امصدرً كما يعتبر ، طفالهمالمتاحة ألالمدارس  معرفةعلى  أولياء األموريساعد للمدارس 

ي  مدارس بوسطن العامة فاألربعة التابعة لمراكز الترحيب ، ستفتح جميع باإلضافة إلى ذلك .بوسطن العامةحول جميع مدارس 

صباًحا إلى   9:00ساعة ، من النوفمبر 6وروزليندال وروكسبيري لساعات إضافية يوم السبت،  نوشرق بوسطدورشيستر 

سوف   .Timilty و  Jackson/Mannو Irvingبصورة خاصة أسر مدارس و األسرجميع لدعم تقديم ال، لمساءً  1:00

مزيد من  التسجيل. للحصول على فيما يخص عملية دعم اللتقديم كل على حدى  هذه  مجتمعات المدارسالعمل مع نواصل 

 . bostonpublicschools.org/registrationزيارة يرجى ، رساطوال موسم اختيار المدالمستجدات االطالع على ومعلومات ال

 

الرائعين وتفانيهم   معلميناتسليط الضوء على في هذا التقرير: تي تتكرر وال لدي  أحد األقسام المفضلةفي حديثي إلى أنتقل اآلن 

لمرحلة ما قبل معلمة وهي ، Marjorie Pita، حصلت أكتوبر 6رت في تقريري الصادر في . كما ذكالمدرسية المنطقة تجاه

  ااعترافً التي تمثل ، والمرموقة Adelante، على جائزة Roxburyفي  Rafael Hernandez K-8في مدرسة الروضة  

وسعوا بجد الالتينية  سروإشراك األ ةالتعليمي مساواةموا مساهمات كبيرة لتطوير البمعلمي المدارس العامة الذين قد  اوطنيً 

 لتعزيز تجربة التعليم للطالب الالتينيين. 

 

 

 

 

 

 

 

  

برنامج  في أمية باللغة اإلسبانية محو  معلمةوهي ، أيًضا  Cándida J. Mundo-Arboleda لتحص، في الوقت نفسهو

SLIFE ،جائزة من  علىLatinos for Education (LFE) تم تكريم كل من .Marjorie وCándida  في مؤتمرLFE  

https://www.bostonpublicschools.org/schoolpreview
http://discover.bostonpublicschools.org/
http://bostonpublicschools.org/registration
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مع شهر التراث الالتيني   ذلك أيًضا تزامن، و " في نفس األسبوعState of Latino Education التعليم الالتيني وضع"

مع عضو لجنة   Hernandezاألسبوع الماضي في مدرسة  Cándidaو Marjorieحظيت بفرصة مفاجأة واإلسباني. لقد 

في  للمعلمين ذوي البشرة الملونة ، مدير برامج وخدمات االستبقاء Rashaun Martinو  ، Lorena Loperaرس االمد

 بعض طالبهم!  ا من مقابلةتمكنّ ، وصفوفهم الدراسيةفي  ت التي يتبعونهاممارساالحول أفضل    وتحدثنا. مدارس بوسطن العامة

شكًرا  .وأسرهملصالح طالبنا مساواة جسيد التزام منطقتنا بالتميز واللذين يواصلون تالمتفانين اأنا فخور جدًا بمعلمينا 

Marjorie  وCándida . 

 

هذا األسبوع  ( قد وافقتا CDC( ومراكز مكافحة األمراض والوقاية منها )FDAإدارة الغذاء والدواء )سعدنا جدًا بمعرفة ان 

جلسة إعالمية بعنوان "اسأل  وسوف نقيم عاًما.  11-5الذين تتراوح أعمارهم بين و ،طالبناأصغر لبعض لقاحات تقديم العلى 

ذه الجلسة لمعرفة  لالنضمام إلينا في ه سرندعو األومساًء.  6:30الساعة  في نوفمبرمن  15الـ يوم في " Ask a Doctorا  طبيبً 

حرًصا  ئنا في لجنة بوسطن للصحة العامة نعمل مع شركاونحن وطرح أي أسئلة قد تكون لديهم. لقاحات أهمية الالمزيد حول 

، وسنستضيف  لحصول على اللقاحات بمجرد توفرهالو بأول  ومات أواًل ولتزويدهم بالمعل باألمان أسرنانا وعلى أن يشعر طالب

هذه التأكيد على . سيتم أكثرأعوام و 5لذين يبلغون من العمر ا العديد من العيادات في شهري نوفمبر وديسمبر خصيًصا لطالبنا 

 he next few days andمن المعلومات على معرفة المزيد  سرلألويمكن  ،التواريخ والمواقع في األيام القليلة المقبلة

BostonPublicSchools.org/Vaccinesfamilies can learn more at  عيادة حتى  45. لقد استضفنا ما يقرب من

في مدارسنا أخرى عيادات استضافة  على جدولة   ، ونعملBoston Medical Centerاآلن في مدارسنا بالشراكة مع 

 he next few days and families can learn more at على، كل هذه المعلومات متاحة وكما ذكرت مسبقًااالبتدائية. 

BostonPublicSchools.org/Vaccinesلحفاظ على سالمة مجتمع لوجاد مهم إجراء  ي حين أن تقديم اللقاحاتوف، . أخيًرا

مرح  ليوم نخطط فإننا ، ولذلك. ثناءهأأسرنا طالبنا وبأن يستمتع أيًضا نرغب  أننا إال، بوسطن بأكملهاومدارس بوسطن العامة 

  مراقبة. يرجى للراغبين بالحصول عليها اتاللقاحقديم والذي سيشمل أيًضا ت ،عام الجديدمدارس بوسطن العامة في الفي عائلي 

حداث  األات عالنإلووعيادات اللقاحات،  عالميةجلسات اإلالمن التفاصيل حول لمزيد المختلفة في المنطقة جهات التواصل 

 قادمة. ال

 

عقب عرض  Blackstoneو  Mendellو  Sumnerالمالحظات التي تلقيناها من مدارس سريعًا إلى  أشيرأود أن 

BuildBPS  .مدارس هذا  إضافية في كل مدرسة من هذه التوضيحية  عروًضافريقي  قدمالذي قدمناه األسبوع الماضي

إذ  المساحة المادية. مسألة إضافة إلى  مور عدد من األعلينا النظر في فضل القرارات للمجتمعات. اتخاذنا ألاألسبوع للتأكد من 

صعوبة هذا اإلجراء  أعلم  وأنا . إلى تقديمها مجتمعات المدارس هذهتضطر التي قد  التنازالتأيًضا أن نأخذ في االعتبار  يجب

هذا  Blackstoneو  Mendellو  Sumnerاجتماعات مجتمعية لمدارس عقد نوذلك فنحن . على جميع األطراف المتأثرة

 . سأستمر في العمل مع فريقي إلطالعكم علىأسئلة  واإلجابة على أي المستجداتمناقشة  لمواصلة األسبوع الذي يليهع واألسبو

  مسألة على هذا المساء رس لن تصوتاالليلة أن لجنة المد  إلي ر المجتمع وأولئك الذين يستمعونأود أن أذكّ كما كل المستجدات. 

يجري هذا التصويت في االجتماع المقبل المقرر عقده في حيث س. Irvingو  Timiltyو  Jackson Mannمدارس إغالق 

 نوفمبر.  17

 

، سيستمر تحديد قوائم المدارس لموسم اختيار المدارس لهذا العام. بالنسبة رسافيما يتعلق باختيار المدالمستجدات  لدي بعض

لقد اتخذنا هذا القرار في  و.  School Quality Framework2019 - 2019لعام  رساحسب مستويات إطار عمل جودة المد

وزارة التعليم االبتدائي  ام مساءلةوتماشيًا مع نظ ،COVID  في ظروفجمع البيانات  عملية ضوء التغييرات التي طرأت على

، 2021أو  2020عامي بناًء على بيانات   رساساب إطار جودة المدتحا رتعذّ فقد  والية ماساتشوستس.في  DESE والثانوي

  كانت هناككما ، 20-2019في العام الدراسي  MCASية ماساتشوستس ال الشامل بو نظام التقييملم يتم إجراء اختبارات حيث 

 استبيانات مناخ المدرسة كانت، . باإلضافة إلى ذلك21-2020في العام الدراسي  واإلدارةتغييرات في ممارسات االختبار  

في كال العامين.  التعلم المختلط على التعلم عن بعد وحيث ركزت  ،مختصرة  لطالب والمعلمين وأولياء األمورل الموجهةألخيرة ا

 .على المساواة السلبية الوباء آثارمتاحة تعكس اليانات جميع البن كما أ

 

 

 

 

كما  وعاًما من الخدمة في مجتمع مدارس بوسطن العامة.  16على ما يزيد عن  Monica Robertsأخيًرا أود أن أشكر زميلتي 

لتعمل كمدير تنفيذي لـ مدارس بوسطن العامة المجتمع في واألسرة تطوير منصبها كرئيسة لقسم  Monica، ستترك علن سابقًاأُ 

https://www.bostonpublicschools.org/Page/8757
https://www.bostonpublicschools.org/Page/8757
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City Year Great Boston كانت .Monica  في فريقي منذ اليوم األول الذي أتيت فيه إلى مدارس بوسطن  ثمينًا جدًا عضًوا

،  بوسطنأسر على مدى االثني عشر عاًما الماضية تحسينات ال حصر لها في حياة طالب و قيادتها الفريدةالعامة. نتج عن 

زميلة  إنها امة للمنطقة. العديد من المبادرات اله Monicaإرثًا سيستمر لفترة طويلة بعد الوقت الذي قضته معنا. قادت  توترك

  الكبيرة هباجميعًا بالمو Monicaتُذكرنا  وخريجة فخورة من خريجي مدارس بوسطن العامة.،  ، وقائدة مجتمعية متفانيةموقرة

، ونتمنى لك  Monica جدًا بها وأقدر خدمتها. شكرا لك . أنا فخورمدارس بوسطن العامة نا فيواإلمكانيات الهائلة لطالب

مغامرة جديدة. كان ليبدأ ، سيغادر المنطقة االتصاالت لدينا، مدير Xavier Andrewsبمشاعر مختلطة أن ا أعلن كمالتوفيق! 

Xavier   عن األخبار السارة  طالبنا وموظفينا وصديق مقرب. لقد قاد جهودنا لمشاركة ثقةمعي منذ اليوم األول كمستشار

ي مدارس خريجهو أحد  Xavier. مجٍز دائًماولكنه و عمل صعب ه، والعامتمع المجووسائل اإلعالم التعامل مع طريق 

، وأنا ممتن لقيادته ونهجه Team BPSق مدارس بوسطن العامة يفر أعضاء متفاني منبن عضو كذلك وهو ا بوسطن العامة

 لكالكما معنا. ستبقى مدارس بوسطن العامة منزاًل ، سنفتقدك. Xavierتجاه طالبنا.  الراسخالثابت والتزامه 

 

 الخاص بي.  شرف العامالمبهذا ينتهي تقرير و

___________________________________________________________________________ 

 

في عملية  مدارس االبتدائيةلل لدعمها عن تقديره للمنطقة وعبرفي المنطقة. تقديم اللقاحات بجهود  DeAraujoوأشاد السيد 

على اللجنة  أن ، مضيفًا المعيّن  رسادعمه لهيكل لجنة المدوأكد في العام الدراسي المقبل. إلى صفوفها السادس  الصف إضافة  

 ومواجهة التحديات التي تواجه المنطقة. اغتنام الفرص

 

  Janey. وشكرت العمدة فيها تصوًرا مختلفًا عن اللجنة قبل أن تصبح عضًوا ها كانت تمتلكنأ  Polanco Garciaقالت السيدة 

جتماع رسمي لها  أن هذا قد يكون آخر اوأكدت على . همدعمالحار و همترحيبها وشكرت اللجنة والموظفين على على تعيين 

 .ةومنظمولية أمر كمدارس بوسطن العامة نها ستواصل المشاركة في أكعضو لكنها قالت 

 

ها ستستمر انئلة  قا، واللجنة والموظفين على دعمهم المشرف العامتعيينها. وشكرت على  Janeyالعمدة  Loperaت السيدة شكر

 مدارسال عن قلقها بشأن جودة التجربة األكاديمية فيعبرت . وولية أمر وشريكةكمدارس بوسطن العامة المشاركة في في 

تحدثت  كما  . المدارسنها وفريقها سيستمرون في التواصل مع جميع مجتمعات أ العامالمشرف  تقالو. 12-7لصفوف الموسعة ل

 .نظرة شمولية BuildBPSعن أهمية النظر إلى خطة  Loperaالسيدة 

 

 . للعمدةوال تتبع مصلحة الطالب   بما يتماشى معن اللجنة تتخذ قراراتها أ Tranقال السيد 

 

السيدة  وكرر مالحظات بعد العاصفة.  بالشبكة االتصالفي لماضي بسبب مشاكل عن غيابه األسبوع ا O’Neillالسيد اعتذر 

Robinson  مجلس مدارس المدينة التابع لنه وفقًا لخبير الحوكمة أقال وحاليًا.  ينالمعين رسالجنة المد أعضاءحول دور

المعين  أو دارة المنتخب اإلشير إلى أن هيكل مجلس تث ابحوجود أل، ال Council of the Great City Schoolsالكبرى 

، في  لمجتمعصوات االمستمعة األفضل ألاللجان المنتخبة على أنها ينظر إلى المجتمع ن  وأوضح أ. يمتلك تأثيًرا أفضل من اآلخر

 المجتمع.  راءآ استراتيجية. وأكد من جديد التزامه باالستماع إلى أكثر رؤية غالبًا تمتلك نةحين أن اللجان المعيّ 

 خدمتهما. ل Polanco Garciaوالسيدة    Loperaوأشاد بالسيدة 
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لتعميق  . وأثنت على اللجنة لدعوتها مدارس بوسطن العامة  التي تنظمهاتقديم اللقاحات للطالب بعيادات  Luoوأشادت السيدة 

 .إلى صفوفها الصف السادسضافة مجتمعات المدارس التي تسعى إلل ة المنطقةمشارك

 

 . COVID-19إنها تتطلع إلى معرفة المزيد عن مواقع اختبار  Robinsonقالت السيدة 

 

، مشيًرا إلى أن كالهما للمنطقة اعلى خدمتهم Xavier Andrewsو  Monica Robertsبالشكر إلى  O’Neillالسيد تقدم 

 .مدارس بوسطن العامة من خريجي

 

 .العام ، وافقت اللجنة باإلجماع على تقرير المشرفاألسماء على نداءبناًء على  -تمت الموافقة 

 

 الجمهور  تعليقات
 

والمشاركة المجتمعية ومدرسة  BuildBPS برأيها حول Julia Mejiaعضوة مجلس مدينة بوسطن العامة  أدلت ●

Sumner  .االبتدائية 

رأيه مؤيدًا اإلدالء بب، Hurley K-8مدرسة أحد أولياء أمور و Roslindaleأحد سكان ، Sugey Scannellقام  ●

 االبتدائية. Sumnerو   Mendellو  Blackstoneإضافة الصف السادس إلى مدارس 

، االبتدائية Blackstoneمدرسة أولياء أمور  ىحد إو Roxburyإحدى سكان ، Fresilenia Rodriguez قامت ●

 االبتدائية.  Blackstoneدس إلى مدرسة إضافة الصف الساباإلدالء برأيها مؤيدةً 

باإلدالء برأيه ، االبتدائية Blackstoneمدرسة أحد أولياء أمور و Dorchesterأحد سكان ، Dorys Gonzales قام ●

 االبتدائية.  Blackstoneإضافة الصف السادس إلى مدرسة  مؤيدًا

 Boston Latinر مدرسةوأم اءليإحدى أوو  Roslindaleإحدى سكان ، Jodi Sugerman-Brozanقامت  ●

Schoolتحالف ماساتشوستس للسالمة والصحة المهنية ة ، وعضوMassachusetts Coalition for 

Occupational Safety and Health ،من المةحول الس باإلدالء برأيها COVID-19 ذات الصلة مرافقالو  

 المدارس.  اتوإغالق

 . BuildBPSبخصوص باإلدالء برأيها  ،Dorchesterإحدى سكان ، Edith Bazileقامت  ●

 Qualityلكل طالبالنوعي التعليم منظمة ، وعضوة Jamaica Plainإحدى سكان ، Megan Wolfقامت  ●

Education for Every Student ، باإلدالء برأيها بشأنBuildBPS . 

،  Warren-Prescott K-8 أولياء أمور مدرسةوإحدى  Charlestownسكان إحدى ، Danajean Stewart تقام ●

 . مدرسةساحة لعب جديدة في الإلنشاء  اهدعمعن  بالتعبير

،  Warren-Prescott K-8 مور مدرسةأولياء أ ىدإحو Charlestownسكان إحدى ، Cornelia Griggsقامت  ●

 . مدرسةإلنشاء ساحة لعب جديدة في ال هادعمبالتعبير عن 

، Warren-Prescott K-8 وإحدى معلمي مدرسة  South Bostonسكانإحدى ، Laraine Zanattaقامت  ●

 . مدرسةإلنشاء ساحة لعب جديدة في ال هادعمبالتعبير عن 

باإلدالء  ، Mission Hill K-8مدرسة وإحدى أولياء أمور  Jamaica Plain سكانإحدى ، Allison Coxقامت  ●

 المستقلة. رسامساءلة المد برأيها بشأن

باإلدالء  ، االبتدائية Sumnerمدرسة وإحدى أولياء أمور  Roslindale سكانإحدى  ، Rachel Youngقامت  ●

 إضافة الصف السادس إلى المدرسة. برأيها مؤيدةً 

االبتدائية،   Sumnerمدرسة وإحدى أولياء أمور ، Roslindale سكانإحدى ، Allison Friedmannقامت  ●

 إضافة الصف السادس إلى المدرسة. باإلدالء برأيها مؤيدةً 

باإلدالء  االبتدائية،  Sumnerمدرسة وإحدى أولياء أمور  Roslindale سكانإحدى ، Amanda Lukensمت اق ●

 إضافة الصف السادس إلى المدرسة.  برأيها مؤيدةً 

باإلدالء برأيها  االبتدائية،  Sumnerمدرسة وإحدى أولياء أمور  Roslindale سكانإحدى ، Lauren Peterقامت  ●

 السادس إلى المدرسة. إضافة الصف  مؤيدةً 

 Bostonالتحاد بوسطن للعدالة التعليميةالمدير التنفيذي و Dorchesterسكان إحدى ، Ruby Reyesقامت  ●

Education Justice Alliance  ،  بخصوص باإلدالء برأيهاBuildBPS . 

باإلدالء  االبتدائية،  Sumnerمدرسة  وإحدى أولياء أمور Roslindaleإحدى سكان ، Kate Markiewicz قامت ●

 إضافة الصف السادس إلى المدرسة.  برأيها مؤيدةً 
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  يه مؤيدًاباإلدالء برأاالبتدائية،  Sumnerمدرسة  أولياء أمور وأحد Roslindaleسكان  أحد، Bill Barrar قام ●

 .إضافة الصف السادس إلى المدرسة

  باإلدالء برأيه مؤيدًااالبتدائية،  Sumnerمدرسة  وأحد أولياء أمور Roslindaleأحد سكان  ، Andy Rosen قام ●

 .إضافة الصف السادس إلى المدرسة

باإلدالء برأيها  االبتدائية،  Sumnerمدرسة  وإحدى أولياء أمور Roslindaleإحدى سكان  ، Mimi Lai قامت ●

 . إضافة الصف السادس إلى المدرسة مؤيدةً 

  باإلدالء برأيها مؤيدةً ، Eliot K-8وإحدى أولياء أمور مدرسة  North Endان إحدى سك، Sarah Wharton قامت ●

 دمج. الثانوية إلى مدرسة  Charlestownتحويل مدرسة 

 Edward M. Kennedy Academy for Healthأكاديميةديرة ، مCaren Walker Gregoryد.  قامت ●

Careers  ، 384في المشترك لمدرسة الموقع  هادعمبالتعبير عن Warren Street . 

  BuildBPSبخصوص  باإلدالء برأيه، BEJAوعضو  Dorchesterأحد سكان ، Mike Heichmanقام  ●

 . Mission Hill K-8ومدرسة 

 يادة المدرسة. باإلدالء برأيها حول ق، محاميةك والتي تعمل  Hyde Parkسكان إحدى ، Sharon Hintonقامت  ●

 Bostonو Mission Hill K-8مدرسة أحد أولياء أمور و Jamaica Plainأحد سكان ، Andrew Iliff قام ●

Latin Academy  ، لمدرسة الطارئ  االستعراضباإلدالء برأيه حولMission Hill K-8. 

باإلدالء برأيها  ، Friends of Madison Parkوإحدى أعضاء  Mattapanإحدى سكان ، Barbara Fieldsقامت  ●

 .المساواةتحليالت أثر المساواة وبيانات حول 

 Madison Parkلمدرسةبالتعبير عن دعمه  ،Friends of Madison Parkأحد أعضاء  ،Dennis Wilsonقام  ●

Technical Vocational High School. 

باإلدالء  ، االبتدائية Blackstoneر مدرسة وأم  اءليإحدى أوو South Endسكان إحدى ، Suleika Sotoقامت  ●

 لصف السادس.اتغذية أنماط  برأيها حول 

، Mission Hill K-8وإحدى أولياء أمور مدرسة   Roxburyسكان  إحدى، Avery Saulnier de Reyesقامت  ●

 والتنمر. رسااستقاللية المدباإلدالء برأيها حول 

مور للتعليم الخاص في  لمجلس االستشاري ألولياء األورئيسة ا Dorchesterإحدى سكان ، Roxi Harveyقامت  ●

التعليم الخاص   باإلدالء برأيها حول، Boston Special Education Parent Advisory Councilبوسطن 

 المدارس.  اتوإغالق

والشفافية في سياسة    المساواة باإلدالء برأيها حول، Downtown Bostonإحدى سكان ، Rosalba Schinoقامت  ●

 القبول في مدارس االمتحانات. 

باإلدالء  ، Alighieri Montessoriر مدرسة وأم اءوليوإحدى أ East Bostonسكان إحدى ، Elsa Wieheمت اق ●

 الثانوية. رساجودة المدبرأيها حول 

، Alighieri Montessoriر مدرسة وأم اءوليوإحدى أ East Bostonسكان إحدى ، Danielle Emondمت اق ●

مدرسة  على  االمتحاناتمدارس سياسة القبول في الخاصة بضافية اإلنقاط  10للـ التأثير المحتمل  باإلدالء برأيها حول

Alighieri. 

 

 العمل  بنود
 

  $3,083,230اعتماد منح بمجموع رس بوسطن باإلجماع على اجنة مدلاألسماء، وافقت  على نداءبناًء على  -تمت الموافقة 

 .دوالًرا

 

العمل   مساقسياسة يتعلق بفيما   اإلجراءات المرنة تطبيق ستمرارال المشرف العامعن قلقه بشأن طلب  DeAraujoالسيد  عبر

  الصرامة  الحصول علىه يجب منح األسر فرصة أنقال و. 2021-22لعام الدراسي ل Advanced Work Classالمتقدم 

 . ةالتعليمي

 

لتطبيق إجراءات مرنة  المشرف العامبوسطن على طلب  رسا، وافقت لجنة مداألسماء على نداءبناًء على  -تمت الموافقة 

نظًرا لتأثير جائحة   2022-2021للعام الدراسي  Advanced Work Class العمل المتقدممساق سياسة اختبار  في ةمؤقت

19-COVID صّوت السيد .DeAraujo بنعمصوت جميع األعضاء اآلخرين و. بال . 

https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Complete%20Grants%20Package%2011%2003%2021.pdf
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، والتي تتكون من ثالثة أهداف تعليمية وهدف 22-2021لعام  المشرف العاممن قبل  المحددةداء  األأهداف  Colemanد. قدم 

لهدف الممارسة   ةثالث نقطةً ، أضافت اللجنة O’Neillالسيد  من . وأشار إلى أنه بناء على اقتراحةالمهني يتعلق بالممارسةواحد 

موجهة تصبح منطقة  تحدث عن كيفية دعم أهداف األداء لهدف اللجنة في أن و نمية الثقة.إلى تظرة األسرة حول نالمهنية 

 النتائج. ب

 

مع مجتمعات   هاعمللمدارس بوسطن العامة عن تقديرها ل وعبرتاألسرة.  إشراكعن أهمية  Polanco Garciaتحدثت السيدة 

 الصف السادس.إضافة المدارس التي تسعى إلى 

 

المشرف  المحددة من قبل داء األرس بوسطن باإلجماع على أهداف  ا، وافقت لجنة مداألسماء على نداءبناًء على  -تمت الموافقة 

 .2022-2021لعام  العام

 

 التقارير
 

مدارس ، مديرة االستدامة والخدمات البيئية في Katherine Walshمت اق - الداخليتحديث حول مستشعرات جودة الهواء 

 وتحسينها.  داخل المبانيمراقبة جودة الهواء في جهود المنطقة حول  تحديثبتقديم  ، بوسطن العامة

 

التعلم والعمل بشكل فعال. يهدف من  ولتمكينهمضرورية لصحة الطالب والموظفين  داخل المبانيممتازة الهواء الجودة 

  صفوفجميع اللالداخلي   لجودة الهواءستشعرات لمكل مدرسة في المنطقة ضمان تلقي مشروع التقييم والتحسين الحالي إلى 

جمع   يهدفحيث كخط أساس.  توضع على السطح ةخارجي ومستشعرات، الدراسية والمكتب الرئيسي ومكتب الممرضة

جودة الهواء إجراءات االستجابة لتحسين التأكد من أن إلى  في كل مدرسة  لداخلي والخارجيجودة الهواء ا حول بياناتال

حيث  ، التصحيحيةخطوات لاتخطيط مراعاة مبدأ المساواة أثناء  مدرسة. سيتممصممة خصيًصا لتلبية االحتياجات المحددة لكل 

 خدمة المدارس في األحياء ذات معدالت الربو األعلى أوالً.يجب أن تتم 

 

" الصادرة عن  IAQ Tools for Schools للمدارس الداخليجودة الهواء إرشادات "أدوات مدارس بوسطن العامة تتبع  

الخاص بها.   جودة الهواء الداخليبرنامج إدارة نهًجا متعدد المستويات للحد من مخاطر  وتطبقألمريكية، وكالة حماية البيئة ا

 يلي:  ما جودة هواء داخلي فعالبرنامج إدارة تطبيق ل الالزمة جودة الهواء الداخليتضمن أدوات تو

 ؛تحكم في الملوثات المحمولة جواً نظام  ●

 ؛ وكافيال وتوزيع هواء خارجي إدخ ●

 الحفاظ على درجة حرارة ورطوبة نسبية مقبولة. ●

 

 : جودة الهواء الداخلي مدارس بوسطن العامة على مستشعرات    تركيبيساعد سوف 

ن أجل اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتحسين  في الهواء الداخلي مجمع ومراقبة وقياس وتقييم بيانات ثاني أكسيد الكربون  ●

 ؛رسة الميكانيكية والطبيعية للمداالتهوي

 ؛ وجودة الهواء الداخلي واألسر والموظفين حول إجراءات  ارس بوسطن العامةتثقيف طالب مد ●

 .في مدارس بوسطن العامةالمدرسية الصحية   البيئةالتعاون والثقة حول موضوع  بناء ●

 

سجل كل جهاز ي. الدراسيةصفوفها ت جودة الهواء الداخلي في جميع ستشعراركيب محاليًا بت مدارس بوسطن العامةتقوم 

 التالية: جودة الهواء  استشعار مقاييس

 ( CO2ثاني أكسيد الكربون ) ●

 (COأول أكسيد الكربون ) ●

 (PM10اإلجمالي ) -الجسيمات المحمولة جواً  ●

 ( PM2.5) هاتنفس التي يمكن -الجسيمات المحمولة جوا  ●

 (Tدرجة الحرارة ) ●

 ٪(RHالرطوبة النسبية ) ●
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لدراسي وأي عمل إضافي يجب القيام به  داخل بيئة الصف ا التي يجب إجراؤها تغييرات اللتوجيه  الهواءجودة تُستخدم بيانات 

أو  HVACفتح نافذة أو ضبط إعدادات يمكن أن يشمل العمل اإلضافي حيث . وأفضل تهوية  هواءللجودة للوصول إلى أفضل 

  وفقًا IAQجودة الهواء الداخلي ل امعاييرً  بوسطن العامةمدارس والتحكم فيه. اعتمدت مستويات التلوث ارتفاع تحديد مصدر 

مدارس ، وستتخذ إدارة مرافق واء الداخلي والتهوية في المدارسالوالية والمدينة بشأن جودة الهللتوصيات الفيدرالية وتوصيات 

جودة  ن العامة حول خطة مدارس بوسطتم تحديد هذه اإلجراءات في و تلك المعايير.  جراءات بشأن تجاوزبوسطن العامة إ

 التهوية.والهواء الداخلي 

 

يع المعدات  يشمل جمسالذي  العقديبلغ إجمالي و. ESSERمن خالل صناديق التمويل  IAQ Sensorمبادرة   تستمد

صفحة  عبر وإرسالها جودة الهواء الداخلي ستتم مشاركة بيانات ومليون دوالر.  6.7 والبرمجيات والعمالة وتكاليف الخدمة

. من المتوقع أن يبدأ تشغيل هذا الموقع بحلول نهاية شهر مدارس بوسطن العامةويب إعالمية ولوحة معلومات عامة على موقع 

سيتم اإلعالن عن إطالق و االتصاالت لتحديث الموقع باستمرار.قسم مع  مدارس بوسطن العامةنوفمبر. ستعمل إدارة مرافق 

والصحافة على مستوى المنطقة. ستقدم  وسائل التواصلمن خالل األسر  والموظفين و ةمدارس بوسطن العامالموقع لطالب 

 .2022رس في ربيع اهذه المبادرة إلى لجنة المدحول تحديثًا  مدارس بوسطن العامةإدارة مرافق 

 

 Brianمهور. قالرس مع الجاوالمد ةلدراسيفوف اصاصيل حول كيفية مشاركة بيانات المزيدًا من التف Loperaطلبت السيدة 

Fordeن الهدف هو توفير تلك المعلومات من خالل لوحة أإدارة المرافق،  قسمفي  مدارس بوسطن العامة، المدير التنفيذي ل

 ر. التي ستكون متاحة للجمهو معلوماتال

 

 رساأن مد Walshالسيدة درجات الحرارة. أوضحت  تغير التي تحدث نتيجةجودة الهواء اختالفات عن  Loperaسألت السيدة 

قادة   Loperaأربع بوصات لتوفير تهوية كافية. شجعت السيدة بمقدار  ةالدراسي وففصتوصي بفتح نوافذ البوسطن العامة 

 المنطقة على إيصال تلك المعلومات إلى مجتمعات المدارس.

 

  إتاحة. واقترح إتاحة البيانات األولية للجميع من أجل واضحة وشفافةبالتزام المنطقة بتوفير بيانات  DeAraujoوأشاد السيد 

 لتحليالت المستقلة.جراء االفرص إل

 

 جودة الهواء كأداة تعليمية للطالب.  بياناتأن يستخدم المدرسون  Robinsonاقترحت السيدة 

 

الدراسي.    الصفلسالمة والراحة في  ا لتعزيزالنوافذ  عن طريق تهويةالل أن تضع المنطقة إرشادات حو Luoاقترحت السيدة 

 في المباني المدرسية. الحراريةالراحة على مشاركة التوصيات مع المدارس لتعزيز  Fordeوافق السيد و

 

. وانضم  مشرف العامللملرؤية األكاديمية امسودة  Drew Echelson ةاألكاديميالشؤون  مديرقدم نائب  - الرؤية األكاديمية

 Office ofوالتعلم المهني ةاألكاديميالشؤون مكتب  المدير من ة، مساعدChristine Landryإليه المقدمان المشاركان  

Academics and Professional Learningو  ؛Shakera Ford Walkerو ؛، مديرة تطوير المعلمينEthan 

D'Ablemont Burnes ،و ؛ التربية الخاصة مشرفFarah Assiraj األكاديمي. و الرئيس، نائب Jill Carter  مساعد ،

 . Office of Health and Wellness مكتب الصحة والعافية من شرفالم
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( والطالب ذوي ELsبصدد إنشاء رؤية أكاديمية تضع احتياجات متعلمي اللغة اإلنجليزية ) إن مدارس بوسطن العامة

من شأنه أن   األمر الذي، عبر المنطقة 1زيز تعليم المستوى . تركز الخطة على تع المحور( في SWDs) االحتياجات الخاصة

،  لشاملة المتاحة أمام طالب االحتياجات الخاصةافرص ال سيزيد من 1تعليم المستوى حيث أن تحسين على جميع الطالب. يؤثر 

أولئك ، ال سيما خدمات التعليم الخاصتلقي ل ذين يتم تحديدهماعد في تقليل عدد الطالب اليسس، ويدعم متعلمي اإلنجليزيةسو

فرص إتاحة ، واألم تهملغب منفصلة. تركز الخطة على ضمان حصول الطالب على تعليم فرعية صفوفتنسيبهم في الذين يتم 

 .الفعال التعويض التعليمي، ودعم عادلأمية محو توفير ، وشاملة

، المصنفة الحالية MAP التقدم األكاديميوبيانات سابقة ال MCAS اتاختباربيانات  فينظر الفريق الذي طور مسودة الرؤية 

غيرهم من  متخلفة عن السود والالتينكس  والطالبمتعلمي اللغة االنجليزية وذوي االحتياجات الخاصة والتي تُظهر أن درجات 

كما تُظهر البيانات التاريخية واآلسيويين.  اءالبيضذوي البشرة و التعليم العامطالب و متعلمي اللغة االنجليزية يرالطالب من غ

جميع  مقارنةً بل قالدرجات األاالحتياجات الخاصة الذين هم أيًضا من متعلمي اللغة االنجليزية أحرزوا  ذوي أن الطالب من 

الخاصة بنا.  MAPالتقدم األكاديمي حدث بيانات في أ واستمر هذا االتجاه، األخرىالخصائص الديموغرافية الطالب في 

 أشارتحسب العرق والجنس. وقام بتصنيفها واإلعاقة  محيطبيانات التنسيب بناًء على ال، قام الفريق بمراجعة باإلضافة إلى ذلك

على أنهم يعانون من ضعف عاطفي  غير متكافئ بشكل السود والالتينيين طالب التحدد مدارس بوسطن العامة  أنات إلى البيان

 فرعية منفصلة.  صفوففي يتم تنسيبهم على األرجح و

 تدعو الرؤى األكاديمية إلى: 

 تعويض تعليمي فعالةاستراتيجيات   .1

 دراسي  فصفي كل  الشمولية .2

 اللغة األمبلى تعليم  فرص الحصول عزيادة  .3

 في مدارس بوسطن العامة التدريس والتعلم الطموح .4

 المجاالت في جميع عادل محو األمية ال .5

 دراسي / مدرسة صف جودة لكل ضمانات  .6

 

تحسين  يواصل  بينماجميع أصحاب المصلحة وآراء  مالحظاتفي جمع والشؤون األكاديمية  المشرف العامسيستمر فريق 

 .2022شتاء عام وإتمامها بدخول الخطة 

التي توضح األداء األكاديمي لمجموعات الطالب. و 11شريحة في  الموجودةعن قلقه بشأن البيانات  Colemanد.  عبر

على العمل مع مكتب   Echelsonد. الفجوات بشكل أوضح. وافق الفجوة بين األداء والتوقعات من أجل إظهار  عرضواقترح 

 لرؤية األكاديمية.ة من االتاليالنسخة   في هذا التعديلإلجراء   Office of Data and Accountabilityالبيانات والمساءلة 

 

  Echelsonنماذج التوظيف لدعم الرؤية األكاديمية. أكد د. التعديل على  عما إذا كانت هناك حاجة إلى  Loperaسألت السيدة 

 مدارس بوسطن العامةاللغة األم. وقال إن بتعليم اللدعم نماذج برامج الدمج و اكون ضروريً ي التوظيف س نماذج  في أن التغيير

 ستتعاون مع مجتمعات المدارس والشركاء اآلخرين خالل األشهر القليلة القادمة لرسم خطة التنفيذ.
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الممارسات الواعدة المتعلقة   يستعرضونوفريقه  نهأ Echelsonد. والتحديات. قال  اإليجابياتعن  Loperaسألت السيدة 

 .داخل المنطقة ومحو األمية العادلالدمج و اللغة األمبتعليم الب

 

تأييد المعلمين واألسر. وشجعت الفريق األكاديمي على  ل ارس بوسطن العامةمدعن كيفية اكتساب   Robinsonسألت السيدة 

 . بشكل متعمدتعاونية عملية عملية التخطيط بأنها  Landryتبسيط وتوضيح المفاهيم لألسر. ووصفت السيدة 

 

  وجودضمان ما يتعلق بفيادة المدارس والمعلمين قدعم بوسطن العامة ل رسامدالتي ستتبعها طرق العن  Loperaسألت السيدة 

عن   Echelsonدراسي. تحدث الدكتور  فصثقافيًا في كل  ومؤيدةاألبحاث مستندة إلى مناهج ومواد تعليمية عالية الجودة 

مع مجتمعات  المفهوم ذلك حول  مناقشات تجري Eva Mitchellإلى أن رئيسة المساءلة  وأشار، مفهوم االستقاللية المكتسبة

 المدارس. 

 

 عن أهمية تزويد المعلمين باألدوات الالزمة لفهم الطالب وأصولهم الثقافية. DeAraujoتحدث السيد 

 

 لغة الرؤية األكاديمية.على تبسيط الفريق األكاديمي  Luoشجعت السيدة 

 

الفريق األكاديمي أن  Echelsonالمنطقة لالنتقال من الرؤية إلى العمل. قال الدكتور  خطةعن   Robinsonسألت السيدة 

 يناير.شهر في عام  اجتماعفي  والمشرف العاميخطط لمناقشة تلك التفاصيل مع اللجنة 

 

سنوات. وأثنى   10إلى  5الكامل قد يستغرق من   التنفيذ، مضيفًا أن ن أهمية التطوير المهني للمعلمينع Colemanد. تحدث 

 على تنسيق العرض.

 

 . اة تعيينهإعاد تمت في حالة االجتماع المقررتتطلع إلى مناقشة خطة التنفيذ في   نهاأ Loperaقالت السيدة 

 

 عات جميع مجتمعلى ضرورة إشراك  لمنطقةا ونبهتحذرت عن حماسها لمسودة الخطة ولكنها  Robinsonالسيدة  عبرت

 .المشرف العامووافقها الجودة. والمدارس لضمان التوافق 

 

 على التقارير   جمهورال اتتعليق
 

 . يوجدال 
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 ة ل جديداعمأ
 

عن   اتالمتحاناسياسة القبول في مدارس بتعديل فيما يتعلق بيانات للمحاكاة جراء عمليات طلبه إل  DeAraujoكرر السيد 

حول   معلوماتتلقي رغب بنه يأ وقال، المرتفعةالفقر ذات معدالت مدارس الالملتحقين بللطالب إضافية نقاط  10 منح طريق

 في اجتماع اللجنة القادم.  ذلك

 

والعواقب المحتملة غير  BuildBPSعن عدم ارتياحه لبعض االستراتيجيات المرتبطة بـ  Colemanعبر د. 

خطة رئيسية   اتباعنظر في أن تملية الحالية مؤقتًا وإيقاف العفي  مدارس بوسطن العامة. واقترح أن تنظر المتعمدة

سعيًا  ( RFPعروض ) اتطلب أن مدارس بوسطن العامة أرسلت المشرف العامسنوات. قال  10للمرافق مدتها 

 . BuildBPSللحصول على دعم خارجي لـ 

 

  وعبرتلسياسة القبول الجديدة في مدارس االمتحانات. تعمدة اللجنة على دراسة تأثير النتائج غير الم Loperaالسيدة  وحثت

 أصوات لدعمسنوات. وشجعت اللجنة على التفكير في طرق إبداعية  10 الـ مدةذات لمفهوم الخطة الرئيسية للمرافق  عن دعمها

 .الطلبةممثلي 

 

 رفع الجلسة 
 

 . األسماء على داءاًء على ن، بنالجلسةعلى رفع  مساءً  10:18صوتت اللجنة باإلجماع في حوالي الساعة 

 

 : عليه ادق ص

  
Elizabeth Sullivan 

 ةالتنفيذي ةالسكرتير

 


