
 

      
 

 المحضر الرسمي الجتماعات 
 اجتماع لجنة مدرسة بوسطن الخاصة  

 
 2022مايو,  05

 
مساًء على منصة زوم. لمزيد من   5الساعة    2022مايو  5عقدت لجنة مدرسة بوسطن اجتماًعا في 

المعلومات حول أي من العناصر المدرجة أدناه، قم بزيارة  
www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee   أو بالبريد اإللكتروني

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

 

 الحضور   

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

Stephen Alkins ؛Brandon Cardet-Hernandez; Rafaela Polanco Garcia  ;
 . Quoc Tranو

 
 Xyra Mercer .; وممثلة الطالب  Lorena Loperaأعضاء لجنة المدرسة الغائبون:  

 

 المستندات الُمقّدمة 

 جدول األعمال 

 2022أبريل  27 محضر االجتماع: 

 Mission Hill Schoolبيان أثر المساواة في  

 Mission Hillتقرير مراجعة جودة مدرسة الطوارئ في 

 المنقح  Mission Hill Coffeyتقرير  

 22 28 4عن المرحلة األولى ُمنقّح   Hinckley Allen BPSتقرير 

 اتصل للطلب 

https://www.bostonpublicschools.org/domain/162
mailto:feedback@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/15834456
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Minutes%20for%20Approval%20%204%206%2022%20BSC%20Meeting.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Minutes%20for%20Approval%20%204%206%2022%20BSC%20Meeting.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Mission%20Hill%20School%20Equity%20Impact%20Statement.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Mission%20Hill%20School%20Equity%20Impact%20Statement.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Mission%20Hill%20School%20Equity%20Impact%20Statement.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Mission%20Hill%20Emergency%20School%20Review%20Report%202022%2001%2024.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Mission%20Hill%20Emergency%20School%20Review%20Report%202022%2001%2024.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Mission%20Hill%20Emergency%20School%20Review%20Report%202022%2001%2024.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Mission%20Hill%20Coffey%20Report%20Redacted%209%2028%2021.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/BPS%20Phase%20I%20Report%20Redacted%204%2028%2022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/BPS%20Phase%20I%20Report%20Redacted%204%2028%2022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/BPS%20Phase%20I%20Report%20Redacted%204%2028%2022.pdf
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دعت السيدة سوليفان قائمة األسماء.   االجتماع وترأس الجلسة. إلى عقد  Jeri  Robinsonدعا الرئيس 
في حوالي الساعة   Cardet-Hernandez. وصل السيد Mercerوالسيدة    Loperaوتغيبت السيدة 

 مساًء، وحضر جميع األعضاء اآلخرين.   5:55

لن تشارك في االجتماعات العديدة القادمة للجنة المدرسة   Loperaأن السيدة   Robinsonأعلنت السيدة  
 التوفيق وقالت إنها تتطلع إلى عودتها.  Loperaتها لصحتها. وتمنت أثناء رعاي

إن اجتماع الليلة كان يُبث مباشرةً على منصة زوم. سيتم إعادة بثه على تلفزيون   Robinsonقالت السيدة  
  bostonpublicschools.org/schoolcommitteeبوسطن سيتي. كما سيتم نشره على موقع  

. وأعلنت أن خدمات الترجمة الفورية متوفرة باللغات اإلسبانية والكريولية  YouTubeوعلى موقع  
الهايتية والكيريولية لدولة الرأس األخضر والفيتنامية والكانتونية والماندرين ولغة اإلشارة األمريكية  

(ASL قدم المترجمون الف .)  وريون أنفسهم وقدموا تعليمات بلغتهم األم حول كيفية الوصول إلى الترجمة
الفورية عن طريق تغيير قناة منصة زوم. تم نشر وثائق االجتماع المترجمة على الموقع  

eewww.bostonpublicschools.org/schoolcommitt  .قبل بدء االجتماع 

 الموافقة على محضر االجتماع 

 
أبريل   27في نداء األسماء، وافقت اللجنة باإلجماع على محضر اجتماع لجنة المدرسة في  - تمت الموافقة 

2022 . 
 

 الترحيب والمقدمات  

بالجميع في االجتماع الخاص للجنة مدرسة بوسطن. أشارت إلى أنه في   Robinsonرحبت السيدة 
ملخًصا لتقرير بتكليف من المشرفة وأعدته شركة المحاماة في بوسطن   األسبوع الماضي، قدمت المنطقة 

Hinckley Allen  تي تحدد الحسابات المنهجية والشاملة لسوء السلوك الجنسي والجسدي بين الطالب  وال
. يخلُص التقرير إلى أن هذه الحوادث الخطيرة لم يتم التعامل معها بشكل   2014بدأت منذ عام والتي 

 مناسب من قبل موظفي المدرسة ويؤكد فشل اإلبالغ المنتظم المتعدد من قبل موظفي المدرسة. 

ة،  ، ومراجعة جودة المدرسة التي أجرتها أعمال المدرس Hinckley Allenبعد مراجعة شاملة لتقرير   
ومع دراسة متأنية لجميع الخيارات الممكنة، قدم المشرف توصية إلى لجنة مدرسة بوسطن بأن  

 بشكل دائم في النهاية من هذا العام الدراسي.    Mission Hill K-8 Schoolتغلق

 Mission Hillلقد أمضت اللجنة األسبوع الماضي في قراءة التقارير، وحضور االجتماعات مع مجتمع   
School ،   ومراجعة التعليقات المكتوبة. وشكرت السيدةRobinson   كل من خصص الوقت لمشاركة

المشرفة وفريقها على استضافة ثالثة اجتماعات  وجهة نظرهم حول هذه القضية الصعبة للغاية. وشكرت 
ة  خالل األسبوع الماضي. كما أشادت بالمنطقة التباعها نهًجا شخصيًا في عملي  Mission Hillمع مجتمع  

 تعيين الطالب للطالب المتأثرين بهذا القرار. 

 التعليقات العامة للجمهور  

http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
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 Mission Hill K-8 Pilotشهد األشخاص التالية أسماؤهم بخصوص توصية المشرف بإغالق 

School  2022- 2021في نهاية العام الدراسي : 
 

● Lisa Graf  مقيمة في ،Fenway   وأولياء أمورMission Hill K-8 Pilot School 
، المقيم في دورشيستر والمدير التنفيذي التحاد بوسطن التعليمي ضد  Ruby Reyesشهد  ●

 الحراسة القضائية للوالية. 
● Will Austin المقيم في روسليندال والمدير التنفيذي لصندوق مدارس بوسطن ، 
● Susan Vitoloمقيمة في روكسبري وولية أمر ،Mission Hill K-8 School Pilot 
● Tim Klein  من سكان جامايكا بلين وولي أمر في ،Mission Hill K-8 School 
● Asha LeRay المقيمة في روسليندال وولي أمر في ،Mission Hill K-8 School Pilot 
● Toyoko Orimoto من سكان جامايكا بلين وولي أمر في ،Mission Hill K-8 Pilot 

School 
● Allison Coxي أمر في ، من سكان جامايكا بلين وولMission Hill K-8 Pilot School 
● Maura Smyth  من سكان جامايكا بلين وولي أمر في ،Mission Hill K-8 Pilot 

School   
● Justin Rice من سكان جامايكا بلين وولي أمر في ،Mission Hill K-8 Pilot School 
● Valerie Carlson مقيمة في هال ومعلمة في ،Mission Hill K-8 Pilot School 
●  Peggy Wiesenberg  مقيم في جامايكا عادي وعضو مجلس إدارة ،Mission Hill K-8 

Pilot School   
● Carolyn Shadid Lewis من سكان جامايكا بلين وولي أمر في ،Mission Hill K-8 

Pilot School 
● Seth Caughronمن سكان جامايكا بلين وولي أمر في ،Mission Hill K-8 Pilot 

School 
● Edith Bazile من سكان هايد بارك ومحامية ، 
● Shulamith Burkeمن سكان جامايكا بلين وولي أمر في ،Mission Hill K-8 Pilot 

School 
● Priyadarshini Kumarمقيم في سومرفيل ومعلم في ،Mission Hill K-8 Pilot 

School   
● Meg Rotzel مقيم في روسليندال وولي أمر ،Mission Hill K-8 Pilot School   
● Ben Weber من سكان جامايكا بلين وولي أمر في ،Mission Hill K-8 Pilot School 
● Andy Crowe أحد سكان ويست روكسبري وولي أمر في ،Mission Hill K-8 Pilot 

School 
● Mike Heichmanمقيم في دورشيستر وولي أمر سابق في ، Mission Hill K-8 Pilot 

School 
 

 Henderson K-12 Inclusion، المقيم في دورشيستر وولي أمر في Deirdre Manningأدلى 
School  .بشهادته بخصوص مخاوف تتعلق بالسالمة المدرسية ، 

 
 ، من سكان هايد بارك ومحامية، بشهادتها بشأن عدد من القضايا التربوية. Sharon Hintonوأدلت 
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 بند العمل 

اعتباًرا   Pilot School-Mission Hill K 8توصيتها النهائية إلغالق     Casselliusالمشرفة قدمت 
 . 2022أبريل  27. قدمت التوصية في البداية في اجتماع لجنة المدرسة في 2022يونيو   30من 

، والتي قمت اآلن بمراجعتها بعناية،   Hinckley Allenلخصت المشرفة النتائج التي توصل إليها تقرير  
 هلها: من المستحيل تجا

تعرض عدد كبير جًدا من األطفال لألذى وقليل من البالغين، الذين كانت وظيفتهم، قاموا بحمايتهم.    ●
أولئك الذين كانوا شجعانًا بما يكفي للقيام بذلك واجهوا بيئة معادية، وتم انتقامهم و / أو تهميشهم  

 بسبب التحدث علنًا. 

جنسي المزعوم والتنمر / التحرش المستمر  وقعت حوادث متسلسلة لسوء السلوك / االعتداء ال ●
بمرور الوقت ويوضح التقرير أن عدًدا من موظفي المدرسة فشلوا في اتباع البروتوكوالت  
المعمول بها لإلبالغ عن مثل هذه الحوادث بشكل صحيح واتباع بروتوكوالت المنطقة لمنع  

 الضرر في المستقبل.    

المنطقة التعليمية، حتى في مواجهة التوجيهات التي تشير إلى  تجاهلت المدرسة باستمرار سياسات  ●
عكس ذلك. ضاعفت هذه اإلجراءات من التأثير الكبير بالفعل لالعتداءات المزعومة على الطالب  

 وعائالتهم. 

بمجرد اإلخطار بمزاعم تفشي التنمر وعدم االمتثال لخدمات التعليم الخاص، مارست المشرفة   ●
تنمر واالعتداءات الجنسية وتحسين االمتثال ألنظمة التعليم الخاص واللغة  سلطتها لعالج ومنع ال

 اإلنجليزية من خالل إجراءات األفراد، وبدأت تحقيقين ونشر دعم المكتب المركزي اإلضافي . 

 

 حتى مع هذه التدخالت:  ●

تحتفظ بواحد من أعلى معدالت عدم    Mission Hill K-8 Pilot Schoolال تزال ○
 ؛  BPSاالمتثال لخدمات التعليم الخاص داخل 

وجد المحققون أن الطالب ال يزالون في خطر متزايد من التنمر نتيجة للثقافة المدرسية   ○
 المنتشرة التي تم بناؤها والسماح لها باالستمرار ألكثر من عقد من الزمان. 

ك الفظيع باالستمرار وقد تجاوز الحد بما ال يمكن  سمحت هذه الثقافة المدرسية للسلو ○
 إصالحه ؛ وأخيًرا،

وجد المحققون أنه على الرغم من القيادة المدرسية الجديدة واإلشراف والتدخل المهمين من   ○
 قبل مكتب المنطقة، "تظل اآلثار الضارة للثقافة في المدرسة". 

 
سالمة ورفاهية الطالب على الفور وبدء عملية  دعت المشرفة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وهامة لضمان  

 الشفاء للضحايا.   
 وأكدت أنها وفريقها استكشفوا مجموعة من الخيارات التي تشمل: 
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إزالة بعض أو كل االستقاللية المدرسية، والموظفين الزائدين، وتعيين قائد مدرسة ذي خبرة   ●
 واإلشراف عليه. )وفريق( له سجل حافل بالنجاح، ونشر دعم المكتب المركزي  

 انشر فريق تدخل لتقديم توصيات إلى المشرفة حول كيفية المتابعة  ●

كمدرسة المشرفة حيث تتمتع المشرفة على   Mission Hill K-8 Pilot Schoolتصميم   ●
ويحتفظ بجميع السلطات فيما يتعلق    BTUالمدارس بسلطة زيادة عدد الموظفين بالتشاور مع 

 بالخطوات التالية. 

 2023-2022في نهاية العام الدراسي القادم،    Mission Hill K-8 Pilot Schoolأُغلقت  ●
 

بعد مداوالت ومناقشات متأنية، خلُصت المشرفة إلى أن أيا من هذه الخيارات لن يعالج بشكل كاف القضايا   
الفور  المستمرة التي ال تزال ابتليت بها المدرسة. باإلضافة إلى ذلك، فإن هذه الخيارات لن تزيل على 

خطر حدوث ضرر مستقبلي لطالبنا أو تضمن أن يتلقى كل طالب التعليمات األكاديمية والتعليم الخاص  
وخدمات اللغة اإلنجليزية التي يحق لهم الحصول عليها.  قد يؤدي الفشل في معالجة المشكالت الموجودة  

 في التقرير على الفور إلى مخاطر إضافية على المنطقة والمدينة.    
 

رت المشرفة بأن الحوادث المزعومة المفصلة في التقرير قد ال تعكس التجربة الشخصية لكل طالب أو  أق
 . Mission Hill، وال الئحة اتهام كاملة لجميع الموظفين في  Mission Hillعائلة في  

دور مسؤولي المدرسة والمنطقة في الكشف عن    Hinckley-Allenتدرس المرحلة التالية من تحقيق   
 المسؤولية الفردية وعلى مستوى النظام. 

 استضاف مكتب النهوض باألسرة والطالب والمجتمع عدة اجتماعات مجتمعية لمعالجة القضايا التالية: 

  BPS، ستجري  Mission Hill Schoolفي حالة تصويت لجنة المدرسة للموافقة على إغالق  ●
للعام الدراسي المقبل. ستبدأ جولة   Mission Hillخاصة للطالب المعينين حاليًا في  جولة تسجيل 

 التسجيل الخاصة هذه فور انتهاء الجولة الثانية. 
سيتم إرسال نماذج اختيار المدرسة عبر البريد اإللكتروني إلى العائالت وتسليمها إلى المدرسة    ●

مايو إلدخال   20مايو إلى  9مايو. سيكون أمام العائالت من  9لتوزيعها على العائالت يوم االثنين 
اصة مهام  نماذج اختيار المدرسة المحدثة. ستتلقى العائالت التي تشارك في جولة التسجيل الخ

 يونيو.   10بحلول  SY22-23مدرسية محدثة 
ستتمكن العائالت من إكمال عملية التسجيل من خالل جلسات االستشارة الفردية في اختيار   ●

المدرسة، عن بُعد أو شخصيًا في أي من مراكز الترحيب األربعة، باإلضافة إلى موقع التسجيل  
 .  Mission Hill Schoolعبر األقمار الصناعية الموجود في  

مايو   6للمهام بمراقبة تسجيالت الطالب عن كثب خالل فترة التسجيل من  BPSسيقوم فريق   ●
 مايو والتواصل مع العائالت التي لم تقدم اختيارات المدرسة لمساعدتهم في إكمال العملية.  20إلى 

. حتى مع ذلك، أجرى فريق التخطيط والتحليل تحليالً لضمان توفر مقاعد وخيارات كافية للعائالت  ●
في مدارس عالية الجودة من أجل   Mission Hillمقاعد إضافية لطالب   BPSستوفر مدرسة 

ضمان حصول العائالت على خيارات قوية. وسيشمل ذلك إضافة مقاعد داخل الفصول الدراسية  
وفي حاالت محددة حيث تشير التصاريح المادية والطلب إلى االهتمام الكافي، يمكن أن يشمل  

 افة فصول دراسية إضافية. إض
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سيعمل مكتب النهوض باألسرة والطالب والمجتمع بشكل فردي مع العائالت لمساعدتهم في العثور   ●
على مكان جيد ألطفالهم. نحن نعلم أن هذا أمر صعب ونحن ملتزمون بالشراكة مع العائالت في  

 هذه العملية. 

، واصفًا فشل المدرسة في حماية  عن دعمه لتوصية المشرفة  Cardet-Hernandezأعرب السيد  
أمر فظيع وشكك في إشراف المنطقة. وتعهد باستخدام دوره في اللجنة للضغط من أجل  الطالب بأنه 

 استمرار اإلجابات واإلجراءات، وقدم تعازيه لجميع الطالب واألسر الذين تأثروا. 

الدعم العاطفي االجتماعي  الموقف بشدة وشجعت المنطقة على تقديم  Polanco Garciaأدانت السيدة 
 للطالب.

عن صعوبة التوصية بالنظر إلى االلتزام باإلنصاف الذي تأسست عليه المدرسة.    Alkinsتحدث الدكتور 
٪ من طالب مجتمع الميم ال يبلغون  56وتوقع أن مجمل التجارب السلبية غير معروف بعد، مشيًرا إلى أن 

دعمه لتوصية المشرفة ودعا إلى دعم إضافي لألسر   عن  عن حوادث سوء المعاملة والتمييز. وأعرب 
 المتضررة. 

 عن دعمه لتوصية المشرفة وتحدث عن أهمية العمل لما فيه مصلحة األطفال.   Tranالسيد  وأعرب  

عن دعمه    بتحديات التحوالت وشكر المشرفة على النظر في جميع الخيارات. وأعرب  O’Neillأقر السيد 
مزيًدا من التفاصيل حول الدعم المقدم لعائالت   O’Neillلتوصية اإلغالق التي قدمتها المشرفة. طلب السيد  

Mission Hill تحدثت نائبة المشرفة على األكاديميين .Drew Echelson   عن تنسيق خدمات
فريق الصحة السلوكية، والدعم االنتقالي، وعملية التعيين الخاصة لوضع العائالت. أوضح  ارة مع االستش

، أن إجراء عملية مهمة خاصة سيوفر  Denise Snyder القائم بأعمال رئيس األسرة وتقدم المجتمع، 
نطقة  فرصة أفضل بكثير لتلبية احتياجاتهم مما لو كانت الم School-Mission Hill K 8لعائالت  

 ستمدد فترة التسجيل في الجولة الثانية. 

وأوضحت المشرفة أنه من المتوقع أن   توضيح الخطوات التالية.  Hernandez-Cardetطلب السيد   
تختتم المرحلة التالية من التحقيق بفحص تصرفات موظفي المدرسة والمنطقة في األسبوع األول من شهر  

جنة المدرسة وتقديم توصيات للتغييرات المنهجية. وأضافت أنه تم  يونيو. ستقوم بمشاركة هذه النتائج مع ل
اإلعالن عن ثالث وظائف إلنشاء مكتب جديد إلدارة المخاطر. قالت المشرفة إنها ستعمل مع مكتب  
المستشار القانوني لتحديد المعلومات التي يمكنها مشاركتها حول الموظفين. وتعهدت بتقديم توصيات  

 الجات النظامية. تشغيلية من أجل الع
 

العائالت التي تقدمت على شجاعتها. تحدثت عن صعوبة وألم إغالق   Robinsonوشكرت السيدة   
 المدرسة ودعت المنطقة إلى تقديم دعم الصحة العقلية لألسر. 

 

 بند العمل 



  عن بُعد لجنة مدارس بوسطن اجتماع 
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Mission Hill K- 8توصية المشرفة بإغالق   بناًء على نداء األسماء، وافقت اللجنة على - تمت الموافقة 
Pilot School   امتنعت السيدة 2022يونيو   30اعتباًرا من .Polanco Garcia    .عن التصويت

 صوت جميع األعضاء اآلخرين بنعم. 

 عمل جديد 

 
بشأن مخاوف السالمة المدرسية التي أثيرت أثناء   أن تتلقى اللجنة تحديثًا مستقبليًا  Alkinsطلب الدكتور  

 التعليق العام. وافقت المشرفة على المتابعة. 
 

 رفع الجلسة 

   
مساًء، صوتت اللجنة باإلجماع، عن طريق النداء باالسم، على   7:13في حوالي الساعة  -تمت الموافقة  

 رفع الجلسة. 
 

 بشهادة: 

 
Elizabeth Sullivan 

 السكرتير التنفيذي 


