
 

   
      

 

 المحاضر الرسمية الجتماعات 

 لجنة مدارس بوسطن عن بُعد  
 

 2021سبتمبر,  22

 

لمزيد مساًء   4:15في تمام الساعة  2021( في سبتمبر Zoomعقدت لجنة مدارس بوسطن اجتماًعا عن بُعد عبر منصة زوم )

 www.bostonpublicschools.org/schoolcommitteeمن المعلومات حول أي من العناصر المدرجة أدناه، قم بزيارة 

-635( 617أو اتصل بمكتب لجنة مدرسة بوسطن على ) ck@bostonpublicschools.orgfeedbaأو بالبريد اإللكتروني 

9014. 

 

 الحضور   

 

دي  أعضاء لجنة المدرسة الحاضرون: رئيس اللجنة جيري روبنسون؛ نائب الرئيس مايكل أونيل؛ د. هاردين كولمان؛ إرناني؛

 وممثل الطالبة زيرا مارسا.; لورينا لوبيرا رافاييال بوالنكو جارسيا؛ أروجو

 

 أعضاء لجنة المدارسة الغائبون: كوك تان.  

 

 الوثائق المقدَّمة 

 جدول األعمال 

  2021سبتمبر،  1اجتماع لجنة مدارس بوسطن في  محضر االجتماع:

 ، باور بوينت 2022-2021قادة المدارس الجدد للعام الدراسي 

لسالمة للعام الدراسي  اتفاقية مفاوضة جماعية أولية بين لجنة مدارس بوسطن ونقابة المعلمين في بوسطن فيما يتعلق بالصحة وا

2021-2022 

علمين في بوسطن بشأن متابعة معايير الصحة والسالمة للعام : مذكرة اتفاق بين لجنة مدارس بوسطن ونقابة المباور بوينت

 2021سبتمبر  22، في 22-21الدراسي 

 دوالر  1،494،075يقارب  بلوغ الِمنح المقبولة إلى ما

 22لمالي  ( للعام اESSERخطة تنفيذ تمويل اإلغاثة في حاالت الطوارئ للمدارس االبتدائية والثانوية )

( للعام ESSERتحديث خطة تنفيذ تمويل اإلغاثة في حاالت الطوارئ للمدارس االبتدائية والثانوية ):22ميزانية السنة المالية 

 2021سبتمبر  1، ، باور بوينت22المالي

https://www.bostonpublicschools.org/domain/162
mailto:feedback@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/15767211
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Minutes%209%201%2021%20BSC%20Meeting%20FINAL.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/New%20Leaders%20SY%2021%2022%20FINAL.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Final%20MOA%20BPS%20BTU%20%20Health%20%20Safety%20for%2021%2022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Final%20MOA%20BPS%20BTU%20%20Health%20%20Safety%20for%2021%2022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Final%20MOA%20BPS%20BTU%20%20Health%20%20Safety%20for%2021%2022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Final%20MOA%20BPS%20BTU%20%20Health%20%20Safety%20for%2021%2022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Final%20MOA%20BPS%20BTU%20%20Health%20%20Safety%20for%2021%2022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Presentation%20to%20SC%20BTU%20Health%20and%20Safety%20SY2122%2092221.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Complete%20Grants%20Package%209222021%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/ESSER%20II%20Plan%20Draft%20July%209%202021%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/ESSER%20II%20Plan%20Draft%20July%209%202021%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/ESSER%20Update%20PPT%209%201%2021.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/ESSER%20Update%20PPT%209%201%2021.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/ESSER%20Update%20PPT%209%201%2021.pdf


  عن بُعدلجنة مدارس بوسطن اجتماع  
 منصة زوم 

 2021سبتمبر,   22

 

 2 

 (ESSERبيان تأثير المساواة على إستراتيجية استرداد تمويالت اإلغاثة في حاالت الطوارئ للمدارس االبتدائية والثانوية )

مويل اإلغاثة الطارئة للمدارس االبتدائية خطة تمذكرة من إيفا ميتشل، كبير مسؤولي المساءلة، إلى لجنة مدرسة بوسطن بشأن:

 2021أغسطس  27والثانوية، 

 2022-2021للعام الدراسي  COVID-19سياسة اختبار القناع الواقي و 

 تحديث مدونة القواعد السلوكية، باور بوينت 

 2021اجعة مدونة القواعد السلوكية لمدارس بوسطن العامة في سبتمبر تم مر

النسخة الجديدة مدونة القواعد السلوكية المراَجعة  بشأن:مذكرة من مساعد المشرف العام داسيا كامبل إلى لجنة مدارس بوسطن 

 2021سبتمبر  7، 2021لعام 

 بيان أثر المساواة على مدونة القواعد السلوكية

 ، باور بوينت 2026-2022الخطة االستراتيجية لخدمات المكتبة، 

 2026-2022الخطة االستراتيجية لخدمات المكتبة، 

- 2022خطة مدارس بوسطن العامة االستراتيجية لخدمات المكتبة، مذكرة من د. ديب فروجات إلى لجنة مدارس بوسطن بشأن:

 2021سبتمبر  14، 0262

2026-2022ستراتيجية لخدمات المكتبة، بيان أثر المساواة على خطة مدارس بوسطن العامة اال

 

 اتصل للطلب 

دعت السيدة سوليفان قائمة األسماء. السيدة لوبيرا، السيدة بوالنكو   االجتماع  وقاد الجلسة.روبنسون إلى عقد دعا الرئيس جيري

غائبا إال أنه انضم خالل الجلسة  غارسيا، السيدة روبنسون، وحضور السيد أونيل. لم يحضر السيد تان. كان السيد ديروجو 

 مساًء. 5:15التنفيذية. كان الدكتور كولمان والسيدة ميرسر غائبين ولكن انضما إلى االجتماع العام في الساعة 

 تأجيل الجلسة التنفيذية  

جلسة استراتيجية   لغرض إجراءعند نداء األسماء، وافقت اللجنة باإلجماع على تأجيل الجلسة التنفيذية  -تمت الموافقة عليه\

)سائقي  8751تتعلق بالمفاوضة الجماعية مع نقابة المعلمين في بوسطن ونقابة عّمال الحديد والصلب في أمريكا برقم محلي 

 معلنةً استئناف اللجنة الجلسة العامة في حوالي الساعة الخامسة مساًء.  الحافالت المدرسية(.

 

 استئناف الجلسة العاّمة 

 

مساًء. وأوضحت السيدة روبنسون أن اللجنة قد عادت لتوها من   5:20استئنفت اللجنة إلى الجلسة العامة في حوالي الساعة 

ونقابة عّمال الحديد   لغرض إجراء جلسة استراتيجية تتعلق بالمفاوضة الجماعية مع نقابة المعلمين في بوسطن جلسة تنفيذية  

 .)سائقي الحافالت المدرسية( 8751والصلب في أمريكا برقم محلي 

https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/ESSER%20Equity%20Impact%20Statement%20for%20SC%20Presentation%209121.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/ESSER%20Memo%209121.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/ESSER%20Memo%209121.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/ESSER%20Memo%209121.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/ESSER%20Memo%209121.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/BPS%20MASKING%20AND%20COVID%2019%20TESTING%20POLICY%20FOR%20SY21%2022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/BPS%20MASKING%20AND%20COVID%2019%20TESTING%20POLICY%20FOR%20SY21%2022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/COC%2092121%20PPT.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/COC%20Sept%202021.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/COC%20Sept%202021.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/COC%20School%20Committee%20Memo.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/COC%20School%20Committee%20Memo.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/COC%20School%20Committee%20Memo.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/COC%20School%20Committee%20Memo.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/COC%20School%20Committee%20Memo.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/COC%20School%20Committee%20Memo.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Equity%20Impact%20Statement%20SC%20Presentation.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/BPS%20Library%20Services%20Strategic%20Plan%202226%209121%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Final%20DRAFT%20BPSLSSP%2022-26%20PLAN%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Final%20DRAFT%20BPSLSSP%2022-26%20PLAN%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Library%20Services%20School%20Committee%20Memo%20for%209121%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Library%20Services%20School%20Committee%20Memo%20for%209121%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Library%20Services%20School%20Committee%20Memo%20for%209121%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Library%20Services%20School%20Committee%20Memo%20for%209121%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/BPS%20Library%20Services%20Strategic%20Plan%202226%20Equity%20Impact%20Statement%20for%20SC%20Presentations%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/BPS%20Library%20Services%20Strategic%20Plan%202226%20Equity%20Impact%20Statement%20for%20SC%20Presentations%20.pdf
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قالت السيدة روبنسون إن اجتماع الليلة كان يُبث مباشرةً على منصة زوم. سيتم إعادة بثه على تلفزيون بوسطن سيتي. كما سيتم  

. وأعلنت أن خدمات الترجمة eYouTubوعلى موقع  bostonpublicschools.org/schoolcommitteeنشره على موقع 

الفورية متوفرة باللغات اإلسبانية والكريولية الهايتية والكيريولية لدولة الرأس األخضر والفيتنامية والكانتونية والماندرين ولغة 

ترجمة  (. قدم المترجمون الفوريون أنفسهم وقدموا تعليمات بلغتهم األم حول كيفية الوصول إلى الASLاإلشارة األمريكية )

الفورية عن طريق تغيير قناة منصة زوم. نُِشرت وثائق االجتماع المترَجمة على  

www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee  .قُبيل بدء االجتماع 

 الموافقة على محضر االجتماع 

 

 .2021سبتمبر  1عند نداء باألسماء، وافقت اللجنة باإلجماع على محضر اجتماع لللجنة في الموافقة عليهتمت 

 

 تقرير المشرفة العامة 

 

 كما أُِعد لتسليمه.

 

الدراسي  شكراً سيدتي الرئيسة، وشكراً لكم جميعاً على انضمامكم إلينا هذا المساء في أول اجتماع للجنة المدرسة في العام  

2021-22. 

 

أودُّ أن أُشير إلى أزمة الالجئين الهايتيين الحالية على الحدود بين الواليات المتحدة والمكسيك. أعرف أن العديد من طالبنا 

وموظفينا وعائالتنا أنفسهم قادمين من هايتي، أو لديهم عائالت وأصدقاء يعيشون هناك حاليًا. يمثل طالبنا الهايتيون واحدة من  

بر التجمعات العرقية في المنطقة، وتقف مدارس بوسطن العاّمة موقف الداِعم من الشعب الهايتي إبّان هذه الفترة الصعبة حقًا  أك

التي تعتري األمة. وُطِرقت مسامعي بقلق الموظفين وغيرهم على أحبائهم بسبب األزمة الناجمة عن الكوارث الطبيعية األخيرة  

ي تشهده البالد، مما أدى إلى تفاقم المخاوف، وزاد الطيَن بِلةً سوُء معاملة الالجئين الهايتيين في وعدم االستقرار السياسي الذ 

مين الدعم ألّي َمن يحتاجه.   تكساس. ونستمر قدر إستطاعتنا في حمل َهّم الهايتين هنا وفي الخارج، مقدِّ

 

أود أن أرّكز تقريري الليلة على نقاط معينة من بيانات أول أسبوعين في العام الدراسي. لقد سررنا جدًا بإبالغنا، في أول أيام   

سبتمبر، عن أعلى معدّل حضور مسجل لدينا في اليوم األول. واستمر معدل الحضور لدينا  9العام الدراسي الموافق الخميس 

سبتمبر. وكما ترون هنا، بلغ متوسط   17٪ يوم الجمعة،  الموافق 88دراسي، حيث وصل إلى في التحسن مع تقدم العام ال 

٪ ونشهد انخفاًضا طفيفًا في الحضور في الصفوف العُليا. ووّضحنا لللجنة؛ أن تسجيلنا في األسابيع األخيرة يستقر  86الحضور 

وتخطط مدارس بوسطن العامة لسحب ما  .DNR" أو did not report-بشكل عام بمجرد إزالة الطالب الذين "لم يبلغ بهم

عليهم، من قوائمنا بحلول نهاية األسبوع. وسنبلّغ عن تسجيلنا في قسم التعليم DNRطالب، تم وضع عالمة   1500يقرب من 

ا أكثر من  لدين في األول من أكتوبر، وبيلي ذلك امتالكنا لفهم أفضل لحضورنا.  22-2021االبتدائي والثانوي للعام الدراسي  

طالب مسجلين منذ األول من سبتمبر ويواصل فريق خدمات الترحيب لدينا دعم العائالت بالتسجيل عبر اإلنترنت، عبر  900

، من الرائع أن نرى هذا  19-مراكز ترحيب. وبعد عامين دراسيين متأثرين بجائحة كوفيد 4الهاتف وبالحضور شخصيًا في 

 ا إلى فصولهم الدراسية، والتعلّم شخصيًا.الحضور القوي وأن يعود جميع طالبن

 

أعلم أنه في بوسطن، وعبر الكومنولث، دعا بعض اآلباء إلى خيار التعلّم عن بُعد لطالبهم. وأريد أن أكرر أن الدولة قد فرضت   

عملية التعليم  التعلم الشخصي الكامل للطالب. وخالل اجتماعنا األخير، أوضح نائب المشرف على األكاديميين، درو إتيلسون،

طالبًا للحصول على خدمات  20(. حتى اآلن، تمت الموافقة على Home & Hospital Instructionفي المنزل والمستشفى )

طالبًا خدمات المنزل والمستشفى المعدلة المتوفرة هذا العام. وافقت اإلدارة التعليمية  23المنزل والمستشفى التقليدية، وقد طلب 

أخرون في انتظار الموافقة، ولم تتم الموافقة على طلب واحد ألن طبيب الطالب لم يرى مكان   3لطلبات، و من هذه ا 19على 

طلبًا للتعليم المنزلي هذا العام، وهو أعلى من السنوات السابقة. وبينما   267اإلقامة مهيأ كما هو مطلوب. وقد وافقنا أيًضا على 

للمستقبل، ونوفر خيار المنزل والمستشفى للطالب المستوفين هذه المعايير، نعلم  نواصل استكشاف مقترح المدرسة االفتراضية 

 في قرارة أنفسنا أن أفضل بيئة تعليمية لطالبنا هي داخل الفصل الدراسي.

 

http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
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ث  وخالل اجتماعنا األخير، نبهنا اللجنة إلى أن بوسطن كانت تواجه تحديات مماثلة للمقاطعات األخرى في جميع أنحاء الكومنول

والبالد بسبب نقص سائقي الحافالت المحلية. هنا سترون متوسط أداء الحافلة في الوقت المحدد وأوقات انتظار الخط الساخن في  

. في العمود األوسط، سترون أرقام تلك االحصائيات العام الماضي أثناء توقف التعلم الشخصي 2020-2014سنوات الدراسة 

لمون عن بُعد(، وعلى اليمين األرقام الخاصة بهذا العام الدراسي إلى اآلن. من المهم مالحظة )عندما كان العديد من طالبنا يتع

مدرسة مختلفة )مدارس بوسطن العامةوغيرها(.   232طالب يوميًا إلى  24000أن مدارس بوسطن العامة تنقل ما يقرب من 

رس بوسطن العامة جميع الطالب المؤهلين لركوب  طالبًا. تنقل مدا 5989فنحن نقدم خدمة النقل من الباب إلى الباب لـ 

الحافالت من سكان بوسطن إلى مدارسنا باإلضافة إلى المدارس المستقلة واألبرشية والمدارس الخاصة. تنقل مدارس بوسطن 

تابعة  العامة أيًضا الطالب الملتحقين بدائرة األطفال والعائالت إلى مباني مدرستهم، وكذلك طالب بوسطن إلى مدارس غير

لـمدرسة بوسطن العامة الواقعةخارج بوسطن، بما في ذلك ووستر ونيو هامبشاير و كيب كود. لدينا  أسطول حافالت مكون من  

ل  700 من سائقينا ومراقبيا الذين يحضرون كل يوم ويأخذون أطفالنا بأمان   641حافلة يوميًا. وأود أن أشكر  641حافلة، ونُشغِّ

هذا العام، تجاوز معدل النقل في الوقت المحدد للطالب في بوسطن المعدل المتوسط على مدى السنوات إلى المدرسة. حتى اآلن 

الخمس الماضية )بدون احتساب التعلم الهجين في العام الماضي والذي شهد فقط ما يقرب من نصف طالبنا يذهبون إلى 

٪ من الحافالت في الوقت المحدد وارتفعت هذه  57صلت المدرسة شخصيًا بحلول نهاية العام(. وفي اليوم الدراسي األول، و 

سبتمبر. تعتبر الحافلة قد وصلت في "في الوقت المحدد" عند وصولها قبل   10٪ لليوم الثاني، الموافق الجمعة 81النسبة إلى 

الجرس   دقيقة من وقت 15موعد جرس المدرسة. وتتعقب مدارس بوسطن العامة أيًضا عدد الحافالت التي تصل في غضون  

دقيقة من وقت الجرس. يوضح الجدول هنا أداء الحافالت في الوقت المحدد، باإلضافة إلى أداء    30وتلك التي تصل في غضون 

% من  96دقيقة، خالل األيام الخمسة األولى من العام. وكما ترون من الجدول، يصل  30دقيقة و  15الحافالت في غضون 

دقيقة. وبينما يتمثل هدفنا    30% يصلون في غضون 99قة من وقت بدء المدرسة و دقي 15الطالب إلى المدرسة في غضون 

٪، إال أن هذه األرقام تمثل تحسنًا كبيًرا مقارنة بأداء العام الماضي. في األسبوع الماضي، وخالل 100دائًما في تحقيق نسبة 

٪ وصول في الوقت المحدد، مع بلوغ أعلى أداء  82أول أسبوع كامل من العام الدراسي، بلغ متوسط نقل مدارس بوسطن العامة 

٪ وصول في الوقت المحدد للرحالت الصباحية.  90سبتمبر بمعدل  17يوم في األسبوع الماضي ذروته يوم الجمعة الموافق 

ت ٪ من الحافالت هذا األسبوع في الوقت المحدد كل يوم. وقد قدم مركز اتصاال90على الرغم من عدم استعجالها، فقد وصلت 

مكالمة تم التعامل معها   7200مساًء يوميًا، مع أكثر من  7صباًحا حتى  6النقل لدينا دعًما في الوقت الفعلي للعائالت من الساعة 

. ويمكن للعائالت أيًضا تتبع حافلة أطفالهم باستخدام تطبيق  9520-635-617منذ بداية الدراسة. للتذكير، رقم الخط الساخن هو 

Bus Where’s My Schoolتجدونه على   ؟. https://schoolbus.bostonpublicschools.org/ تمتلك مدارس بوسطن

أربع سائقين جدد منذ يوليو. يكِمل ستة سائقين  TransDevسائقًا احتياطيًا. وظفت شركة 105سائق نشط، و   664العامة حاليًا 

ز ح سائقًا إضافيًا لالنضمام إلى الفريق. ونواصل معالجة حاالت إلغاء االشتراك ودمج المسارات حيثما   16اليًا تدريبهم، كما نُجّهِ

 أمكن من أجل تقليل تأثير نقص السائقين والمراقبين. 

 

قل الطالب إلى المدرسة بسبب  في وقت سابق من هذا الشهر، دعا المحافظ بيكر الحرس الوطني إلى دعم المقاطعات المحلية بن 

التي تؤهلهم لتشغيل شاحنات تحمل   7Dنقص سائقي الحافالت. ما نفهمه هو أن أعضاء الحرس الوطني يمتلكون تراخيص 

عددًا محدودًا من الطالب. ال تملك مدارس بوسطن العامة حاليًا شاحنات صغيرة في أسطولها تناسب تأهيل سائقي الحرس 

نا سنحتاج إلى استئجار هذه المركبات بتكلفة إضافية للمقاطعة وفي إطار زمني قصير. باإلضافة إلى ذلك،  الوطني، مما يعني أن

فإن سائقي الحرس الوطني ليسوا مدربين تدريباً كامالً لخدمة طالبنا، بما في ذلك طالبنا ذوي اإلعاقة. قيل لنا أيًضا أن مساعدة  

د يؤدي إلى تعطيل محتمل عند انتهاء المساعدة المؤقتة. وقد كانت المدينة بحاجة أفراد الحرس الوطني لن تدوم طويالً، مما ق

أيًضا إلى أثر المساومة مع نقابة السائقين، والتي تستغرق عادةً عدة أسابيع. وبعد المراجعة الدقيقة للمجموعة الحالية لسائقي  

وقت المحدد، باإلضافة إلى الفترة الزمنية القصيرة نسبيًا التي  الحافالت االحتياطية، وتوقعاتنا للتحسين المستمر في األداء في ال

 سيكون أفراد الحرس الوطني متاحين فيها لدعم جهود النقل، رفضت مدارس بوسطن العامة عرض المساعدة. 

 

تحدياتنا   ما زلنا نركز على الحلول طويلة األمد، وسأعلن الليلة عن مجموعة عمل للمشرف. وقد طلب مني العديد منكم مواجهة

ومشاركة توصيات مستشار النقل على نطاق أوسع مع جمهورنا لحل المشكالت النظامية والتعاقدية طويلة األمد التي  -العميقة 

ابتليت بها عملية تشغيل الحافالت لدينا. وتتضمن بعض هذه المشكالت األعمق مناطق المشي ونظام تعيين الطالب والنقل  

توجيه المتدرج وعقود المراقبة وسائقي الحافالت والتواصل مع العائالت. أفعل هذا ألنني أعتقد أن  المستأجر وأوقات البدء وال

إجراء هذه التغييرات الضرورية يتطلب إرادة سياسية ودعًما عاًما. وأود أن أوجه شكري وثنائي إلى فريق النقل،وعلى وجه  

سين. لقد عملوا بجد خالل العام الماضي مع شريكنا شركة الخصوص السيدة ستانيسالوس، على عملهم الدؤوب من أجل التح 

TransDev  لتنفيذ كل تحسين تشغيلي ممكن موصى به. ما نحتاجه هي التغييرات األصعب. وستكون هذه التغييرات ضرورية

كامنة وراء األزمات  لتحسين النظام بأكمله. لقد حان الوقت ألن يفهم الجمهور التعقيدات األعمق لنظام النقل لدينا واألسباب ال

https://schoolbus.bostonpublicschools.org/
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السنوية إليصال األطفال إلى المدرسة في الوقت المحدد. سأقدم لكم تحديثًا ألعضاء مجموعة العمل، المسؤولين وهيكل مجموعة 

 أكتوبر.  6العمل في 

 

بنا.  تعتمد مدارس بوسطن العامة هذا العام على جهود العام الماضي لضمان تطبيق بروتوكوالت الصحة والسالمة الخاصة  

 استراتيجيات للتخفيف: 4نحن نركز على 

 

 ارتداء قناع متسق وصحيح ○

 توسيع فرص الحصول على اللقاحات وتعزيز سالمتها   ○

 المتكررة  19-اختبارات كوفيد ○

 تحسين التهوية وتقييم جودة الهواء بانتظام ○

 

. سيتمكن أي 19-ون من أعراض الكوفيدباإلضافة إلى االختبار المجمع األسبوعي، نقدم أيًضا اختبارات للطالب الذين يعان

من الوصول إلى اختبار سريع، وتستند القرارات المتعلقة بالخطوات التالية إلى   19-طالب يشكو من أي من أعراض الكوفيد

الذي يسمح نتائج االختبار. الجديد أيًضا هذا العام هو برنامج االختبار والبقاء، الذي قدمته إدارة التعليم االبتدائي والثانوي، و

أيام، إذا  5لألفراد الذين تم تحديدهم على أنهم على اتصال وثيق بحالة إيجابية مؤكدة بالبقاء في المدرسة مع اختبار يومي لمدة 

أسرة موافقتها لطالبها على المشاركة في االختبار المجمع  18000لم يكن لديهم أي أعراض. حتى اآلن، قدمت أكثر من 

العام الماضي، تقوم مدارس بوسطن العامة باإلبالغ عن حاالت إيجابية بين الطالب والموظفين إلى إدارة  األسبوعي. كما فعلنا 

التعليم االبتدائي والثانوي وتنشر التحديثات على لوحة القيادة على موقع مدارس بوسطن العامة. تنشر إدارة التعليم االبتدائي 

بق، والتي تمتد من الخميس إلى األربعاء. تعكس لوحة معلومات مدارس والثانوي تحديثات يوم الخميس من األسبوع السا

بوسطن العامة التقارير عن نفس الفترة الزمنية. ال تشير الحاالت المتعددة في مدرسة واحدة بالضرورة إلى أن الحاالت 

موظف تم التأكد من   مرتبطة. يتواصل موظفو مدارس بوسطن العامة ومسؤولو الصحة العامة بشكل فردي مع كل طالب أو

سبتمبر. لقد قدمنا   15-13إصابته أو تأكيد اتصاله الوثيق. بدأت جميع المقاطعات تقاريرها األسبوع الماضي، للفترة التي تشمل 

  سبتمبر. سيتم تحديث لوحة القيادة غدًا، ولكن يمكنك هنا مشاهدة معاينة 22إلى  16للتو تقريرنا لهذا األسبوع، للفترة التي تشمل 

حالة حتى اآلن   46بين الموظفين. يقودنا هذا إلى  20حالة إيجابية بين الطالب و  32لألرقام المحدثة. هذا األسبوع، لدينا 

حالة حتى اآلن للموظفين. تظل مدارس بوسطن العامة ملتزمة باإلبالغ بشفافية عن هذا التحديث األسبوعي  28للطالب و 

تب اإلدارية عند وجود حالة إيجابية تم اإلبالغ عنها في المبنى. لوحة القيادة متاحة وإخطار جميع مجتمعات المدارس والمكا

نواصل العمل مع الدولة بشأن البروتوكوالت الخاصة بهم وعقد bostonpublicschools.org/CovidDashboard  .على 

. كانت هناك بعض التأخيرات ونحن نعمل على حل هذه القضايا من أجل إدارة سلسة. أود أن أشكر  CIC Healthار مع االختب

فريق الخدمات الصحية والبيانات والمساءلة لدينا، وكذلك لجنة بوسطن للصحة العامة على تعاونهم المستمر بشأن بروتوكوالت  

 الصحة والسالمة الخاصة بنا. 

 

باألمس، أصدرت إدارة التعليم االبتدائي والثانوي نتائج تقييم الوالية السنوي للمدارس والمقاطعات على مستوى الوالية، والتي 

تُظهر   تؤكد جهود المنطقة المستمرة لسد فجوات الفرص واإلنجاز للطالب ومعالجة آثار الوباء العالمي على تعلم الطالب.

أن الوباء قد أثر على تعلم الطالب وأن مبادرات التسريع  -طالب، مما يؤكد ما نعرفه جميعًا البيانات انخفاًضا في أداء ال

الماضية. ومع ذلك، كان االنخفاض في  18األكاديمي ضرورية لمواصلة سد الفجوات التي تفاقمت بسبب تحديات األشهر الـ 

الحضرية الكبيرة في ماساتشوستس درجات مماثلة منطقتنا بشكل عام أقل حدة من انخفاض متوسط الوالية. كان للمناطق 

، ومع ذلك، شهدت بوسطن انخفاًضا أقل في مهارات اللغة اإلنجليزية والرياضيات من  2019في عام   8إلى  3للصفوف من 

  لطالب MCASلـ  2020حيث النسبة المئوية للطالب الذين حققوا / تجاوزوا التوقعات في التقييم. هنا سترى نتائج إدارة 

، أخذ الطالب  8إلى  3. في الصفوف من 2021لعام  MCASمدارس بوسطن العامة. تم إجراء العديد من التغييرات على إدارة  

٪ من طالب مدارس بوسطن العامة في 91وُسمح للطالب بإجراء االختبار شخصيًا أو عن بُعد.  MCASجلسة واحدة فقط من 

( والرياضيات، مع مشاركة حسب مستوى الصف ELAنجليزية )في آداب اللغة اإل MCASحصلوا على  8-3الصفوف 

٪ من الطالب  68و  MCAS٪ من الطالب تقييم آداب اللغة اإلنجليزية 70٪. في الصف العاشر، أخذ 94 -٪ 87تتراوح بين 

. يمثل 2021لعام  MCAS. هنا سترى مستويات األداء األربعة في آداب اللغة اإلنجليزية في تقييم  MCASأخذوا الرياضيات 

٪ من الطالب 31. حقق 2019الخط الموجود على الشريط النسبة المئوية للطالب الذين يلبون أو يتجاوزون التوقعات من عام 

نقاط مئوية عن عام   4في آداب اللغة اإلنجليزية، بانخفاض قدره  8-3الذين تم اختبارهم أو تجاوزوا التوقعات في الصفوف 

للصف   MCASنقاط مئوية. بالنسبة للطالب الذين شاركوا في  6على مستوى الوالية البالغ  ، وهو أقل من االنخفاض2019

العاشر، كانت نتائج آداب اللغة اإلنجليزية متسقة مع أداء ما قبل الجائحة. تعرض هذه الشريحة نفس الرسم البياني لنتائج 

http://www.bostonpublicschools.org/CovidDashboard
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في  8-3اوزوا التوقعات في الصفوف ٪ من الطالب الذين تم اختبارهم أو تج20. حقق MCAS 2021الرياضيات 

نقطة  16، وهو أقل من االنخفاض على مستوى الوالية البالغ 2019نقطة مئوية عن عام  13الرياضيات، بانخفاض قدره 

 . 2019مئوية. بالنسبة لطالب الصف العاشر، انخفض أداء الرياضيات أيًضا من عام 

 

فاهية طالبنا من خالل نشر ممرضة بدوام كامل وأخصائي اجتماعي وموظف لقد استثمرنا في الصحة االجتماعية والعاطفية ور

اتصال عائلي في كل مدرسة وتوسيع نموذج المدارس المحورية لتوفير الوصول إلى الخدمات الشاملة للطالب واألسر في  

، والتي تتيح Panorama Student Successالمدارس. في العام الدراسي الماضي، أطلقنا أدوات بيانات جديدة، بما في ذلك 

لموظفي المدرسة والمنطقة الوصول إلى بيانات الطالب في الوقت الفعلي والقابلة للتنفيذ والشاملة، والعمل معًا لتسجيل  

مالحظات الدعم، وتصميم خطط نجاح الطالب ومراقبتها. وبدًءا من هذا العام الدراسي، ستتعاقد مدارس بوسطن العامة مع بائع  

نت يوفر دعًما تعليميًا على مدار الساعة طوال أيام األسبوع يتماشى مع منهج وتعليمات مدارس بوسطن العامة. عبر اإلنتر

ونجدد أيًضا التزامنا بمحو األمية العادلة من خالل توفير الوصول إلى المواد الجديدة والتطوير المهني لقادة المدارس  

 أكتوبر.  6إلى اللجنة خالل اجتماعنا القادم في  MCASنتائج والموظفين في المدرسة. سنقدم تحليالً كامالً ل

 

كما ذكرنا سابقًا، تظل التهوية وجودة الهواء محوًرا رئيسيًا في مبانينا. يواصل فريق المرافق لدينا تركيب مستشعرات جودة   

 88جهاز استشعار في  3000الهواء الداخلية في الفصول الدراسية في جميع أنحاء المنطقة. حتى اآلن، تم تركيب أكثر من 

نتهاء بحلول نهاية أكتوبر. تم إرجاع العطاءات لتركيب وحدات تكييف الهواء في جميع  مدرسة. هذا المشروع في طريقه لال

أنحاء المنطقة ونحن نمضي قدًما في عملية التعاقد. نحن على الطريق الصحيح لتركيب الوحدات لتبدأ في أكتوبر. قامت المنطقة  

ستتلقى كل مدرسة اختارت خمس خيام. تم توفير   .WB Masonأقدام( من خالل  10أقدام ×  10أيًضا بشراء خيام منبثقة )

معلمات االستخدام والتخزين للمدارس لضمان امتثالها. يستمر قادة المدارس في طلب أجهزة تنقية هواء ومراوح إضافية حسب 

ية الشخصية  ساعة بعد الموافقة على الطلب. نظام طلبات تسليم معدات الحما 24الحاجة. فترة التحول لتسليم هذه الوحدات هي 

مباشر ويتم تسليم الطلبات المؤكدة أسبوعياً. كان هناك بعض التأخير من بائع المياه المعبأة الجديد لدينا. لقد عملنا معهم واليوم 

زجاجة في االحتياطي. لدينا تحسينات تشغيلية نجريها مع الفريق لتحديد   100جميع المدارس لديها مخزون من المياه ولدينا 

من شأنه ضمان تزويد المدارس بكميات كبيرة من المياه. للتذكير، بدأنا هذا العام المرحلة األولى من استثمارنا  النقص وهذا

مليون دوالر في محطات نظيفة قابلة إلعادة التعبئة الصالحة للشرب في كل مدرسة من مدارس بوسطن العامة.  16البالغ 

 ه المعبأة بالشاحنات.سيؤدي ذلك إلى التخلص من الحاجة إلى نقل الميا

 

أرغب في تقديم تحديث حول جزء مهم آخر من عملياتنا وخدمات الغذاء والتغذية. هنا سترى بعض الوجبات اللذيذة التي يتم 

موردًا جديدًا للمنتجات للفواكه والخضروات الطازجة   FNSتقديمها لطالبنا من قبل فريق خدمات الغذاء والتغذية لدينا. تمتلك  

أيًضا مع بقالة جديدة بدأت في تقديم خدماتها إلى خمسة من أكبر مدارسنا،  FNSيلها مباشرة إلى مستودعاتنا. تعمل ويتم توص 

موقعًا، مع جدول أعمال البناء  17في  My Way Cafeمما يخفف بعض الضغط في مستودع التوزيع لدينا. تتقدم مشاريع  

مساًء. نحن نعمل مع المدارس الفردية لتحديد ما إذا كان   11:00إلى   2:30 الجديد إلى حد كبير بعد ساعات الدوام المدرسي من

 22من الممكن تقدم "العمل اليومي" وسنقوم قريبًا بجدولة تسليم معدات جديدة. ال يزال معدل الشغور مرتفعًا إلى حد ما عند 

موظفين معتمدين / آمنين. نواصل التخطيط مع   بالمائة، لكن الفريق يقوم بجدولة المقابالت أسبوعياً ويعطي األولوية لتوظيف

 .PEBTزمالئنا في مدينة بوسطن فيما يتعلق بخطط الوجبات للطالب المعزولين ونتوقع أيًضا خطة محدثة لتوزيع 

 

خالل اجتماعنا األخير، أبلغت األعضاء باحتياجات التوظيف وأريد تقديم تحديث سريع لما نحن فيه في عملية التوظيف لبعض 

٪ من الوظائف الشاغرة للمعلمين المعينين / المقدمة لهذا العام، مقارنة بـ 90مناصب الرئيسية. بشكل عام، نحن في حوالي ال

٪ في هذه المرحلة من العام الماضي. ويرجع ذلك إلى الحجم األكبر من المعتاد لالستقاالت والتقاعد والوظائف المعلنة حديثًا 95

  29وظيفة مدرس جديدة منذ بداية سبتمبر، مقارنة بـ  51. فيما يتعلق بالسياق، تم نشر ESSERالتي تم إنشاؤها من تمويل 

 ٪ عن العام الماضي(. 76وظيفة شاغرة تم نشرها في نفس اإلطار الزمني العام الماضي )زيادة في منشورات سبتمبر بنسبة 

 

 المرشدين(:من بين جميع المعلمين المعينين هذا العام )بما في ذلك المعلمين و  ●
 ٪ العام الماضي( 31٪ يعتبرون السود / األمريكيين من أصل أفريقي )مقابل 34 ○
 ٪ العام الماضي( 16٪ معروفون بأنهم التينيون )مقابل 16 ○
 ٪ العام الماضي( 6٪ يعتبرون آسيويين )مقابل 7 ○

 

 من المعلمين الخارجيين المعينين هذا العام )المعلم / التوجيه(: ●
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 ٪ العام الماضي( 23.5د/ أمريكي من أصل أفريقي )مقابل ٪ يعرفون أنهم سو26 ○
 ٪ العام الماضي( 15٪ معروفون بأنهم التينيون )مقابل 17 ○
 ٪ العام الماضي(9.8٪ يعتبرون آسيويين )مقابل 11 ○

 

٪ من الموظفين هذا العام يتحدثون لغة واحدة أو أكثر من اللغات الرسمية لمدارس بوسطن العامة غير  47ما يقرب من 

األهداف الشاغرة الموضحة هنا لألدوار بالساعة )النقل، خدمات الغذاء والتغذية والحراسة( هي تقديرات. هذه  اإلنجليزية.

األدوار هي مناصب مجمعة، لذلك ال يتم نشر الوظائف بشكل فردي. لقد بذلنا قصارى جهدنا لتقدير التعيينات المطلوبة بالتشاور  

لصعب العثور على أشخاص لملء األدوار بالساعة بشكل عام هذا العام، ألن هذه بعض األدوار مع هذه األقسام. لقد كان من ا

على دعم هذه األقسام، وربطها بالزمالء في أقسام االحتفاظ، والزراعة والتنوع، ونحن  OHCاألقل أجراً في المنطقة. تعمل 

من وسائل الراحة لتبسيط الجلسات الترحيبية ومعالجة نواصل معالجة التعيينات فور وصولهم، مما يجعل أكبر عدد ممكن 

 األعمال الورقية من أجل نقل المرشحين بسرعة. بالنسبة لموظفي الحراسة لدينا، فإن الشواغر المتبقية هي بدوام جزئي.

ن ألدوار بدوام  يشعر فريق الحراسة الرائع لدينا أنهم في حالة جيدة من حيث الوظائف بدوام كامل، لكنهم دائًما ما يوظفو 

 موظفًا بدوام جزئي. 15إلى  10جزئي. إنهم يرغبون في تعيين ما بين 

 

في برايتون واحدة من خمس مدارس في ماساتشوستس   Winship Elementary Schoolفي أخبار أخرى من أمس، كانت  

كاديمي العام أو التقدم المحرز  ألدائها األالوطنية. يتم التعرف على المدارس كل عام  Blue Ribbon Schoolتسمى مدرسة 

مدرسة معترف بها في جميع أنحاء البالد هذا  325هي واحدة من  Winshipفي سد فجوات التحصيل بين مجموعات الطالب. 

 العام إلنجازاتها. 

 ! على هذا التكريم الذي يستحقه عن جدارة Winshipتهانينا للمدير بريان رادلي والموظفين والطالب المذهلين في  

 

تفخر مدارس بوسطن العامة باالعتراف بإنجازات ومساهمات أبطال أمريكا الالتينية وأبطال أمريكا الالتينية الذين ألهموا 

اآلخرين لتحقيق النجاح. إلى جميع األعضاء الالتينيين في مجتمعنا، نراكم ونحتفل بكم ونرفع كل ما يجلبه تراثكم وثقافتكم إلى 

األكاديميين برعاية الموارد لمعلمينا لتوجيه المناقشات في الفصول الدراسية ويستضيف مكتب متعلمي  مجتمع بوسطن! قام قسم 

 Con Salsa !، Patria yاللغة اإلنجليزية أحداثًا لالحتفال بالمساهمات الحيوية لمجتمع الالتينيين. الحدث األول: "المحادثات ¡

Cultura"  مع(Salsa! )6سبتمبر من الساعة  29و. سيعقد هذا الحدث االفتراضي يوم األربعاء خوسيه ماس الوطن والثقافة  :

مساًء باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية، وسيركز على التمييز العنصري في بورتوريكو من خالل الموسيقى. وسيدير   30: 00-7

تطرق المحادثة إلى إرث ثالثة الحدث الثاني، "نساء في السالسا"، خوسيه ماسو، مع الضيفة الخاصة سيتا رودريغيز. ست 

مطربين كوبيين أسطوريين ومبدعين، سيليا كروز، وغراسييال، وال لوب وتأثيرهم على مسيرة سيتا رودريغيز الغنائية. 

أكتوبر   6سيتضمن الحدث االفتراضي أيًضا مناقشة دور التعليم ثنائي اللغة في الفصل الدراسي. سيقام هذا الحدث يوم األربعاء 

بالتراث الالتيني واإلسباني طوال العام. تتوفر تفاصيل حول هذه األحداث  OELمساًء. تحتفل  7:30صباًحا حتى   6اعة من الس

 bostonpublicschools.org/calendar.واألحداث المستقبلية في تقويم المنطقة في 

 

بأنه قد تم عزل قادة المعلمين  Mission Hill K-8سطس، أبلغت مدارس بوسطن العامة مجتمع مدرسة في أوائل أغ

المساعدين من مناصبهم ووضعهم في إجازة إدارية، في انتظار مزيد من التحقيق في دورهم في سوء السلوك في المدرسة. تم  

م تتخذ اإلجراء المناسب بعد تقديم شكاوى بشأن إساءة معاملة اتخاذ هذا القرار بعد تحقيق وجد أدلة موثوقة على أن المدرسة ل

. نظًرا للطبيعة الحساسة لنتائج التحقيق واالدعاءات اإلضافية، ال تقدم مدارس 2019و  2014طالب واحد على األقل بين عامي 

درسين إضافيين في إجازة تم وضع م بوسطن العامة تفاصيل إضافية في هذا الوقت لحماية هويات الطالب واألسر المعنية.  

الصحة الجسدية واالجتماعية والعاطفية لطالبنا هي األولوية القصوى لمدارس   إدارية مدفوعة األجر نتيجة الدعاءات منفصلة.

بوسطن العامة. بمجرد مشاركة نتائج التحقيق الذي دام شهوًرا معي، شعرت أنه من الضروري اتخاذ إجراء سريع لتعزيز بيئة 

تعليمية آمنة ومحترمة. كانت األدلة ذات مصداقية وجوهرية، وتضمنت تقارير يعود تاريخها إلى خمس سنوات على تعليمية و

 األقل. كشفت النتائج أيًضا عن العديد من المخاوف التي تتطلب نظرة أعمق.

 

ة ومؤكدة ثقافيًا ومرحبة لقد قمت بتوجيه تدريب ودعم وموارد إضافية ألعضاء المجتمع المدرسي لضمان بيئة تعليمية آمن 

. أنا ممتن لرئيسة أكاديمية مارغريتا مونيز، دانيا فاسكويز، التي تدخلت لقيادة  Mission Hill K-8لجميع طالب مدرسة 

والمساعدة في افتتاح المدرسة حتى نهاية سبتمبر. نهدف إلى تسمية زعيم مؤقت بحلول  Pilot-Mission Hill K 8مدرسة 

كما عاد مدير   يعمل الدكتور فاسكويز بال كلل على العمليات اليومية باإلضافة إلى وضع التوقعات. قبل.أوائل األسبوع الم

خالل فترة  Mission Hillمدرسة هيل المتقاعد مؤخًرا رومين تيك ميلز مؤقتًا إلى مدارس بوسطن العامة لدعم مجتمع 

http://www.bostonpublicschools.org/calendar
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،  Mission Hillلقد عقدنا اجتماعين مع مجتمع  والطالب.االنتقال هذه، من خالل مراقبة الفصل والتفاعل مع الموظفين 

ويجتمع الدكتور واي مع رئيس مجلس اإلدارة على أساس أسبوعي. تعمل الدكتورة جريس واي، مديرة المدرسة االبتدائية، 

 ومحترم.ومساعدة المشرف داسيا كامبل على تحديد مدير مؤقت ومواصلة دعم المدرسة ومراقبتها وضمان مناخ مدرسي آمن 

 

 Mission Hill  مدرسة تحول في عامها الثالث من الدعم المستهدف ليشمل اعتماد مناهج المنطقة، وتنفيذ  32هي واحدة من

أيًضا واحدة من مدارس بوسطن العامة التجريبية األصلية، والتي   Mission Hillالتعليم، وتقييم معرفة القراءة والكتابة. تعتبر 

ة. ومع ذلك، يشير التحقيق إلى سنوات من التراجع األكاديمي باإلضافة إلى تجاهل واضح لتفويضات تسمح ببعض االستقاللي

المقاطعات والواليات فيما يتعلق باإلدارة والحكم. حصلت المدرسة على دعم المنطقة على مر السنين بما في ذلك من 

Succeed Boston سات لم يتم تنفيذها بشكل كاٍف. نتيجة لذلك، قدمت وكذلك مكتب المساواة، على الرغم من أن هذه الممار

؛ بشأن انضباط الطالب ذوي اإلعاقة، وسياسة / متطلبات   Succeed Bostonالمنطقة تدريبًا في منع التنمر / التدخل من 

ا دورات تدريبية إدارة التعليم االبتدائي والثانوي لخفض التصعيد / التقييد الجسدي ؛ واالستجابة لطلبات السجالت. سنعقد أيضً 

قادمة حول مدونة السلوك ومن مكتب اإلنصاف حول معالجة الحوادث القائمة على التحيز. يقوم مكتب المقاطعة بنشر أخصائي  

تضمين لملء الضمان، ويقوم مساعد المدير للتعليم الخاص بمراجعة جميع برامج التعليم الفردي لضمان تلبية احتياجات  

اإلدارية واإلجازات األخرى، تتطلع المدرسة إلى شغل عدة وظائف. اتصل الدكتور واي وأرسل عبر  الطالب. نتيجة لإلجازات

مرشًحا من مكتب التوظيف وبحث عن المتقدمين الذين تقدموا بطلبات بديلة في المنطقة. يرجى االتصال  55البريد اإللكتروني 

المساعدين أو بدائل يومية. أعلم أن أولياء أمور ومقدمي الرعاية  بالدكتور واي إذا كنت تعرف أي مرشحين مؤهلين للمعلمين أو 

موجودون هنا الليلة للتعبير عن مخاوفهم بشأن التغييرات في القيادة والموظفين التي أثرت على تجربة   Mission Hillفي 

طن العامة نواصل السعي أطفالهم. أدرك أن هذا التغيير يصعب على بعض العائالت فهمه، لكن الفريق وأنا في مدارس بوس

لتحقيق المصالح الفضلى لطالبنا وموظفينا والمجتمع ككل. نتطلع إلى اإلعالن عن قائد المدرسة الجديد في األيام المقبلة ويحظى 

 المجتمع المدرسي بالدعم الكامل منا جميعًا في مدارس بوسطن العامة بينما نواصل العمل نحو عام دراسي ناجح. 

 

عد أن أصبحت جميع مدارسنا مفتوحة والعام الدراسي على قدم وساق، فقد بدأنا عملية تنفيذ سياسة المدرسة أخيًرا، اآلن ب

 أكتوبر.  6الخاصة باالمتحانات التي تم تمريرها هذا الصيف. سأقدم عرًضا محدثًا في اجتماعنا القادم في 

 

. تعرض هذه الشريحة بعض اإلحصائيات حول 22-2021يسعدنا اآلن أن نقدم اللجنة إلى قادة مدرستنا الجدد للعام الدراسي   

 12من قادة المدارس الجدد، هناك  15من قادة مدارس بوسطن العامة الجدد هذا العام. من بين  15قادة مدرستنا هذا العام. لدينا 

٪ لديهم خبرة 80٪ من مديري المدارس الجدد هم قادة ملونون، و 87ة أخرى غير اإلنجليزية. يجيدون لغ 7موظفًا داخليًا و 

سابقة في العمل في مدارس بوسطن العامة أو دور إداري. باإلضافة إلى ذلك، اثنان من خريجي مدارس بوسطن العامة. في  

لمنتصف سترى انهيار قادة المدرسة الجدد، وعلى  أقصى اليسار، سترى انهيار العرق / اإلثنية لجميع قادة مدرستنا، وفي ا

اليمين سترى انهيار العرق / اإلثنية لدينا قادة المدارس الحاليين. رئيس مدارسنا، كوري هاريس، موجود هنا الليلة ليخبرك 

 المزيد عن هؤالء المعلمين الرائعين. اآلن سأحول األمور إلى كوري.

 

 .[ قادة المدرسة الجدد ]السيد. قدم هاريس

 

 شكًرا لك، كوري، وشكًرا لجميع قادة مدرستنا لالنضمام إلينا الليلة. هذا هو تقرير المشرفة الخاص بي لهذا المساء. 

 

ت السيدة ميرسر تحديثًا لعملية النقل األخيرة ألكاديمية إدوارد إم للوظائف الصحية إلى مبنى إنديكوت. قال السيد ديبينا إنه طلب

لتعظيم وظائف المبنى واالستمرار في إجراء محادثات حول الخطوات التالية.   EMKوفريقه يواصلون العمل مع موظفي 

بعد انقطاع الخدمة في بعض المدارس. قال السيد ديسبينا إن  Wi-Fiإلى شبكة   استفسرت السيدة ميرسر عن حالة الوصول

مدرسة، مضيفًا أن قسم التكنولوجيا يعمل على مدار الساعة   30في حوالي  Wi-Fiمشاكل البناء أثرت على الوصول إلى شبكة 

نا أن مدارس بوسطن العامة ستعمل مع  الستعادة الخدمة. استفسرت عن تركيب مكيفات في الفصول الدراسية. قال السيد ديبي

 المقاولين للتغلب على أي عقبات تتعلق بالتركيب. 

 

قال السيد دي آراوجو إنه سمع من العائالت التي عانت من مشاكل مستمرة مع خدمة النقل. وأعرب عن إحساسه باإللحاح  

قبل. وأعرب عن دعمه لمجموعة عمل النقل التابعة  والحاجة إلى حلول طويلة األجل لتجنب مشاكل مماثلة في العام الدراسي الم

للمشرفة وتحدث عن أهمية مواءمة أصحاب المصلحة. أعرب السيد دي أرواجو عن خيبة أمله لعدم وجود تحديث لتطبيق  

https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/New%20Leaders%20SY%2021%2022%20FINAL.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/New%20Leaders%20SY%2021%2022%20FINAL.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/New%20Leaders%20SY%2021%2022%20FINAL.pdf
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طقة سياسة القبول في المدارس على جدول األعمال، مشيًرا إلى أنه اشترط تصويت شهر يوليو على تلقي بيانات إضافية من المن

 أكتوبر. 6في سبتمبر. وطالب بتقديم بيانات حول تأثير منح نقاط إضافية لطالب مدارس الفقر المرتفع إلى اللجنة في اجتماع 

 

هنأ السيد أونيل قادة المدرسة الجدد. وردد طلب السيد دي أرواجو للحصول على بيانات حول تنفيذ سياسة القبول في مدارس  

ن النتائج السلبية المحتملة لمنح نقاط المكافأة للطالب الملتحقين ببعض مدارس بوسطن العامة. االمتحان وأعرب عن قلقه بشأ

وأعرب عن مخاوفه بشأن التأخيرات واالضطرابات في خدمة النقل التي تعاني منها بعض العائالت وشجع المنطقة على 

جموعة عمل النقل وشجعها على تضمين تمثيل من  تحسين اتصاالتها. أعرب السيد أونيل عن دعمه القتراح المشرف بإنشاء م

 الطالب وأولياء األمور وقادة المدارس. 

 

كما أعربت السيدة لوبيرا عن قلقها إزاء تأخر الحافالت بشكل مزمن. وأشادت بإنشاء مجموعة عمل النقل ورددت دعوة السيد  

 ل مع العائالت. أونيل لتمثيل الطالب وأولياء األمور. وشددت على ضرورة تحسين التواص

 

أشادت السيدة بوالنكو جارسيا بالمعلمين وقادة المدارس لتجاوزهم واجباتهم لدعم الطالب. وأشادت بتوظيف المنطقة لقادة  

 مدارس ثنائية اللغة.

 

، باإلضافة إلى  MCAS 2021قال الدكتور كولمان إنه يتطلع إلى تلقي بيانات مصنفة وبيانات مدرسة تلو األخرى حول نتائج  

خطة المنطقة لمعالجة مجاالت االهتمام. وأشاد بالزيادة الملحوظة في تعيين قادة المدارس من القادة الملونين وثنائيي اللغة. قال  

 طن العامة تحتاج إلى حل متعدد السنوات.إن خدمة النقل بمدارس بوس

 

 تحدثت السيدة روبنسون عن أهمية تحسين التواصل العام في جميع أنحاء المنطقة ومنح كل طفل ما يحتاج إليه. 

 

طلب السيد دي أرواجو تحديثًا بشأن اختبار كوفيد المجّمع. قالت كبيرة المستشارين ميغان كوستيلو إن االختبار بدأ األسبوع  

 لماضي، مضيفة أنه من المتوقع أن تنتهي كل مدرسة من جولتها األولى من االختبار بحلول يوم الخميس. ا

 

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

 

 التقرير

 

في بوسطن فيما يتعلق بالصحة والسالمة للعام   اتفاقية المفاوضة الجماعية المبدئية بين لجنة مدرسة بوسطن ونقابة المعلمين

قدم مدير العالقات العمالية جيريمايا هسون لمحة عامة موجزة عن اتفاقية المفاوضة الجماعية المؤقتة   - 2022-2021الدراسي 

 / 2022-2021بين لجنة مدرسة بوسطن ونقابة المعلمين في بوسطن بخصوص الصحة والسالمة للعام الدراسي 

 

 وكانت األهداف واألولويات التفاوضية للجنة هي: 

 

 تعزيز بيئة تعليمية وعمل آمنة ومرحبة لجميع الطالب والموظفين.  ●

 في مدينة بوسطن. 19-مع سياسة التطعيم أو االختبار الخاصة بالكوفيد BTUضمان التعاون الكامل من  ●

 وأعضاء وحدات التفاوض األخرى لدينا. BTUالتفاوض على اتفاقية عادلة ومنصفة ألعضاء  ●

 إنشاء نموذج إعادة فتح مسؤول ماليًا ومستداًما.  ●

 

 أبرز نقاط مذكرة التفاهم: 

 

رة  ستوفر مدارس بوسطن العامة معدات الوقاية الشخصية المناسبة )األقنعة والقفازات والعباءات( وفقًا إلرشادات إدا ●

 التعليم االبتدائي والثانوي. 

 ستقوم مدارس بوسطن العامة بتثبيت وصيانة أجهزة تسجيل بيانات جودة الهواء في جميع الفصول الدراسية.  ●
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ستتاح الفرصة لموظفي مدارس بوسطن العامة للمشاركة في برنامج االختبار المجمع. إذا ظهرت أعراض على   ●

بوسطن العامة اختبارات سريعة في المدارس بهدف إبقاء المزيد من الموظفين  الموظفين أثناء النهار، فستقدم مدارس 

 في المبنى وخدمة طالبنا. 

 ستستمر مدارس بوسطن العامة في اإلبالغ عن الحاالت اإليجابية من قبل المدرسة على موقع مدارس بوسطن العامة. ●

 . 19-ة بوسطن لسياسة الكوفيدعلى قبول التحقق من اللقاح أو االختبار المطلوب لمدين BTUتوافق  ●

ما يصل إلى عشرة أيام مدفوعة األجر لإلجازة المرضية المتعلقة بالكوفيد. إذا قال أحد   BTUسيتم منح أعضاء  ●

الملقحين إنه يترك وقتًا، ثم تظهر نتيجة اختباره إيجابية للكوفيد، فقد يتلقون ما يصل إلى عشرة أيام   BTUأعضاء 

 وس.إضافية للتعافي من الفير

 

 إذا صوتت اللجنة للموافقة على االتفاقية هذا المساء، فإن مدارس بوسطن العامة ستمضي قدًما في التنفيذ.

 

 التعليقات العامة 

 

، بشأن Orchard Gardens K-8شهدت سونيا مدينا، المقيمة في جنوب إنديانا، أحد أولياء األمور في مدرسة  ●

 الصحة والسالمة. 

أدلى لورين كارمونا، من سكان جامايكا بلين، أحد الوالدين في مدارس بوسطن العامة، بشهادته بشأن مخاوف تتعلق   ●

 بالنقل.

، بشهادتها بشأن مخاوف  Blackstone Elementary School، والدة فيأدلت ماريا ميجيا، من سكان روكسبري ●

 النقل.

 ، بشأن التعلم عن بعد. Russell Elementary Schoolوشهدت جوزيفينا بورغوس، المقيمة في دورشيستر  ●

 ، بشأن مخاوف تتعلق بالنقل.Edison K-8شهد نويمي رودريغيز، المقيم في شرق بوسطن، والدا مدرسة  ●

، بشهادته بخصوص (BEJAمايك هيشمان، مقيم في دورشيستر، وعضو تحالف بوسطن للعدالة التعليمية )أدلى  ●

 كوفيد وأهداف هذا العام الدراسي.

أدلى جون مود، المقيم في كامبريدج، والمدافع، بشهادته لصالح سياسة لدعم الوصول إلى اللغة األم لمتعلمي اللغة  ●

 إلنجليزية ذوي اإلعاقة. اإلنجليزية وطالب متعلمي اللغة ا 

 ، بشهادته بخصوص إعادة االفتتاح. BEJAأدلى روبي رييس، المقيم في دورشيستر، المدير التنفيذي لـ  ●

، بشهادتها بشأن المخاوف Mission Hill K-8وأدلت أليسون كوكس، من سكان جامايكا بلين، وأولياء أمور مدرسة  ●

 المدرسة.المتعلقة بالتغييرات األخيرة في التوظيف في 

وأدلت سوزان مايز روثستين، الرئيسة المشاركة للمجلس االستشاري لقواعد السلوك، بشهادتها بشأن مدونة قواعد   ●

 السلوك المنقحة.

، بشهادتها بشأن  Mission Hill K-8أدلت لورا ماكيون بوبلين، المقيمة في جامايكا بلين، وأولياء أمور مدرسة  ●

 ألخيرة في التوظيف في المدرسة. المخاوف المتعلقة بالتغييرات ا

وأولياء األمور في أكاديمية  School-Mission Hill K 8أدلى أندرو ليف، المقيم في جامايكا بلين، ومدرسة  ●

، بشهادته بشأن المخاوف المتعلقة بالتغييرات  Mission Hill K-8بوسطن الالتينية، وأحد أولياء األمور في مدرسة 

 مدرسة.األخيرة في التوظيف في ال

، بشهادته Mission Hill K-8أدلى أفيري سولنييه دي رييس، المقيم في روكسبري، وأحد أولياء األمور في مدرسة  ●

 بشأن المخاوف المتعلقة بالتغييرات األخيرة في التوظيف في المدرسة. 

ته بشأن المخاوف ، بشهادMission Hill K-8أدلى رياض لوبارد، المقيم في جامايكا بلين، وأولياء أمور مدرسة  ●

 المتعلقة بالتغييرات األخيرة في التوظيف في المدرسة واستقاللية المدرسة.

شهدت شيري كيلير، من سكان تشارلزتاون، أحد أولياء األمور في مدارس بوسطن العامة، بشأن التوقعات   ●

 المنخفضة.

، بشأن التنمر، sion Hill KMis-8شهدت كاساندرا جوثري، المقيم في دورشيستر، أحد أولياء األمور مدرسة  ●

 الكوفيد، والمناهج الدراسية. 

السابقة، بشهادتها   Mission Hill K-8وأدلت جانيس جون، من سكان جامايكا بلين، وأحد أولياء األمور في مدرسة  ●

 لدعم اإلجراءات التصحيحية التي يتم اتخاذها في المدرسة. 

 ها بخصوص مدونة السلوك والتعليم الخاص. وأدلت إيديث بازيل، من سكان دورشيستر، بشهادت  ●
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أدلى نات آدامز، المقيم في غرب روكسبري، والوالد، وخريج مدارس بوسطن العامة، بشهادته بشأن حالة تحديث  ●

 التنفيذ لسياسة القبول في مدارس االمتحان.

بشهادتها بشأن المخاوف ، Mission Hill K-8أدلت إليزابيث بيرس، من سكان جامايكا بلين، وأولياء أمور مدرسة  ●

 المتعلقة بالتغييرات األخيرة في التوظيف وخدمات برنامج التعلم الفردي في المدرسة. 

، بشهادتها بشأن  Mission Hill K-8أدلت إميلي باورنفايند، المقيمة في جامايكا بلين، وأولياء أمور مدرسة  ●

 ة. المخاوف المتعلقة بالتغييرات األخيرة في التوظيف في المدرس

، بشهادتها  Mission Hill K-8وأدلت إليزابيث كومبرباتش، من سكان جامايكا بلين، وأحد أولياء األمور في مدرسة  ●

 بشأن المخاوف بشأن التغييرات األخيرة في التوظيف في المدرسة.

 

 بنود اإلجراءات 

 

طلبت السيدة روبنسون مزيدًا من المعلومات حول منحة تخطيط مسارات االبتكار. أوضح المشرف أن معظم المدارس الثانوية 

ستستخدم تمويل منح تخطيط مسارات االبتكار لدعم برامج المسار الوظيفي. بالحديث عن خطة اإلنقاذ األمريكية: منحة األطفال 

 نسون تحديثًا مستقبليًا لألسر التي تلقت قسائم اإلسكان أثناء الوباء. والشباب المشردين، طلبت السيدة روب

 

 1،494،075عند النداء على األسماء، وافقت لجنة مدرسة بوسطن باإلجماع على صرف منح يبلغ مجموعها  -تمت الموافقة 

 دوالًرا.

 

والسالمة للعام الدراسي  بالصحة اتفاقية مفاوضة جماعية أولية بين لجنة مدارس بوسطن ونقابة المعلمين في بوسطن فيما يتعلق 

2021-2022 

 

دعا السيد روبنسون األعضاء لطرح األسئلة النهائية حول خطة تنفيذ تمويل اإلغاثة الطارئة للمدارس االبتدائية والثانوية للسنة 

 ( قبل التصويت. ESSER) 22المالية 

 

أشادت السيدة لوبيرا بعمل المنطقة لوضع الخطة واقترحت أن تقوم المنطقة بتجميع االستثمارات في مجموعات من العمل  

 وتزويد اللجنة بتقارير مرحلية منتظمة.

  23يط للسنة المالية وفرق الشؤون المالية في المنطقة في طور التخط ESSERقال رئيس الشؤون المالية نيت كودر إن فريق 

 وسيعودون إلى اللجنة مع التحديثات. تحدث عن التزام المشرف بتزويد كل مدرسة بضمان الجودة. 

 

قيد المراجعة. قال المشرف أن قائمة االستثمارات التي يتم النظر فيها   ESSER IIIسألت السيدة روبنسون عن استثمارات  

 ن الصيانة المؤجلة ومواد المناهج الدراسية. تمثل ما سمعته المنطقة من العائالت وتتضم

 

حذر السيد أونيل المنطقة من إنفاق التمويل لمرة واحدة بحكمة وعدم االعتماد عليه في اإلنفاق اليومي. وحث المشرف على  

التمويل   إلعادة تخيل المدارس. وأكد السيد أونيل أن األعضاء قد تلقوا مخصصات ESSERاستخدام الجولة التالية من تمويل 

 لكل مدرسة على حدة حسب الطلب.

 

اإلغاثة الطارئة للمدارس   قبول خطة تنفيذ تمويلعند نداء األسماء، وافقت لجنة مدرسة بوسطن باإلجماع على  -تمت الموافقة 

 (.ESSER) 22االبتدائية والثانوية للسنة المالية 

 

تنص السياسة على أن جميع   .2022-2021للعام الدراسي  19-يدلخصت السيدة روبنسون السياسة المقترحة الختبار قناع الكوف 

طالب مدارس بوسطن العامة والموظفين، بغض النظر عن حالة التطعيم، سيُطلب منهم ارتداء أقنعة أثناء وجودهم داخل  

ضية. إذا كان الطالب المباني المدرسية، وأثناء النقل بالحافلة الصفراء، وعند الذهاب إلى المدرسة أو مشاهدة األحداث الريا

ينتهكون هذه السياسة، فسيتشاور قائد المدرسة مع أولياء األمور / األوصياء، والخدمات الصحية، و / أو مكتب التعليم الخاص 

من أجل ضمان االمتثال وسيتم تطبيق قواعد سلوك الطالب إذا كان ذلك مناسبًا للموقف. سيتم التعامل مع انتهاكات هذه السياسة  

. سيتمكن جميع الطالب من الوصول Boston Public Schoolsل الموظفين بنفس طريقة االنتهاكات األخرى لسياسات من قب
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المجاني والطوعي. يتم تشجيع جميع أعضاء مجتمع مدارس بوسطن العامة على المشاركة، بغض النظر   19-إلى اختبار الكوفيد

 ار. عن حالة التطعيم. يجب أن يوافق اآلباء على االختب

 

وأعرب السيد دي أروجو عن دعمه لهذه السياسة.  وأشار السيد أونيل إلى أن سياسة التقنيع أمر مفروض من قبل إدارة التعليم 

 االبتدائي والثانوي، مضيفًا أنه من المهم أن تؤكد اللجنة السياسة بالتصويت. 

 

قبول سياسة اختبار قناع مدارس بوسطن العامة عند نداء األسماء، وافقت لجنة مدرسة بوسطن باإلجماع على  -تمت الموافقة 

 .19-وسياسة اختبار الكوفيد 2022-2021للعام الدراسي 

 

 التقارير

 

غيّر مشروع قانون إصالح   تحديثًا موجًزا لخدمات السالمة.  المشرفة كاسيليوس أوالً  قدمت -تحديث مدونة قواعد السلوك 

فيما يتعلق بإعداد  2020سبتمبر  15الشرطة األخير قوانين الوالية، مما يؤثر بالتالي على السياسة التي أقرتها اللجنة في 

درسية يتمتعون  (. لم يعد متخصصو السالمة المBPDومشاركة تقارير ومعلومات حوادث الطالب مع قسم شرطة بوسطن )

بالسلطات التي كانوا يتمتعون بها سابقًا عندما تم ترخيصهم بشكل خاص من قبل إدارة شؤون الموظفين، بما في ذلك إجراء 

 االعتقاالت وكتابة تقارير الشرطة.  ستقوم المشرفة بوضع اقتراح للجنة لتعديل السياسة لتتماشى مع قانون الوالية.

(. COCمشرف، قسم المدارس، مراجعة سياسة قواعد السلوك الخاصة بمدارس بوسطن العامة )قدم داسيا كامبل، مساعد ال

جهود مدارس بوسطن العامة لتطوير ودعم وتحسين مجتمع مدرستنا لجميع الطالب. مرت هذه السياسة   COCيعكس تحديث 

مع الخطة اإلستراتيجية لمدارس  COCبتكرارات متعددة تشمل تعليقات أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين. تتماشى 

كوثيقة  COC. تم تصميم COCبوسطن العامة، والتزام المنطقة تجاه الطالب واألسر لتحديد وإزالة عدم التناسب في تنفيذ 

زالة تقدمية تحدد التدخالت اإلضافية وتدعم معالجة سلوك الطالب، بدًءا بجهود الوقاية، واالنتقال إلى بدائل التعليق، وتنتهي باإل

 كمالذ أخير. 

، والقيود  2الصف  -اعتماد عدم وجود تعليق للصفوف من رياض األطفال COCمن أبرز ما يميز هذا اإلصدار الجديد من  

ويوفر المزيد من الضوابط والتوازنات إلجراءات اإلزالة الطارئة. تغيير مهم آخر  5-3الصارمة لتعليق الطالب في الصفوف 

(. يدعم إطار العمل MTSSحة وسهلة االستخدام إلطار عمل أنظمة الدعم متعدد المستويات )يوفر رؤية واض COCهو أن 

المستويات الثالثة للرعاية: التعزيز والوقاية والتدخل ويوفر استراتيجيات محددة لقادة المدارس وموظفي المدرسة لتعديل 

 لدراسي والمشاركة في تعلمهم. ممارساتهم لحل االضطرابات والصراعات بهدف إبقاء الطالب في الفصل ا

 :2016لشهر فبراير  COCالتغييرات الجديرة بالمالحظة التي تم إجراؤها على إصدار  

تم تحديث المدونة لتعكس أهداف والتزامات الخطة اإلستراتيجية لمدارس بوسطن العامة وإعادة صياغة اللغة في   ●

 جميع أنحاء المدونة. 

 إعادة تسمية مدونة قواعد السلوك  ●

تمت إعادة تنسيقه لسهولة القراء )على سبيل المثال، مستند قابل للبحث، مرتبط تشعبيًا بمستندات ذات صلة، لغة   ●

 موضحة، وما إلى ذلك( 

تم تطوير نسخة أكثر إيجاًزا مع إزالة معلومات السياسة والتوجيه اإلجرائي )تم نقله إلى منشور المشرف،  ○

 (SUP-05إجراءات تنفيذ مدونة قواعد السلوك، # 

 تمت إزالة لغة العجز   ○

 أقل قانونية ○

 

 2017اعتماد اتفاقية تسوية الخدمات القانونية في بوسطن الكبرى لعام  ●

 ال يوجد تعليق للصفوف من الروضة حتى الصف الثاني  ○

 5-3قيود على اإليقاف في الصفوف  ○
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 ■ اعتدى طفل على زميل في الفصل أو أحد أعضاء هيئة التدريس 

 ■ يمتلك الطفل سالًحا خطيًرا أو مادة خاضعة للرقابة 

 ■ سوء السلوك الجنسي

 ■ انتهاكات الحقوق المدنية. أو  

 ■ تكرار التنمر 

 ن.التسريح في حاالت الطوارئ: يجب تسجيل اإلجراء في نظام معلومات الطالب في أسرع وقت ممك  ●

توفير المزيد من الحماية لطالب مدارس بوسطن العامة من خالل تعديل سياسة اإلزالة في حاالت الطوارئ الخاصة    ★ 

( بعد يوم اإلزالة 1بنا. بموجب هذا القانون الجديد، ال يجوز أن تتجاوز اإلزالة في حاالت الطوارئ يوًما دراسيًا واحدًا )

 الطارئة، أي تغيير من يومين.

ة رموز جديدة لـ: سوء السلوك األكاديمي والتشجيع على القتال الجسدي من خالل تنظيم القتال أو التحريض تمت إضاف  ●

 عليه و / أو نشر أو نشر فيديو للقتال إذا كان للعمل تأثير ضار كبير على الرفاهية العامة للمدرسة. 

 القضاء على انتهاكات التعليمات البرمجية المزدوجة   ●

المعتمد لدينا    MTSSسام الخاصة ببناء مجتمعات مدرسية آمنة وداعمة ومنصفة ومواءمتها مع إطار  إعادة هيكلة األق ●

 لدعم تعليم الفصل األول من الصف األول.

 تمت إضافة قسم جديد حول حقوق التفسير والترجمة وإمكانية تطبيق مدونة قواعد السلوك.  ●

إضافيتين للمسودة: أوالً، مراجعة اللغة لقراءة أنه قد ال يتم استبعاد قالت السيدة كامبل إن المنطقة تخطط إلجراء مراجعتين 

الطالب من رحلة ميدانية مطلوبة لتعليم التعلم و / أو سينتج عنه واجب متدرج ؛ وثانيًا، إزالة أي إشارات في المستند إلى شرطة  

 المدرسة. 

 

بالمنطقة. وافقت السيدة كامبل على المتابعة. سألت  طلبت السيدة ميرسر أسماء أعضاء فريق مدونة قواعد السلوك الخاصة

السيدة ميرسر كيف تلتقط المنطقة بيانات الطالب متعددي األعراق. أوضحت مونيكا هوجان، المديرة التنفيذية األولى لمكتب  

سيدة ميرسر لماذا البيانات والمساءلة، أن العائالت تشير إلى العرق عندما تسجل الطالب في مدارس بوسطن العامة. سألت ال

يتم تعليق الطالب ذوي اإلعاقة بمعدل أعلى. قالت السيدة كامبل إن قادة المنطقة يعملون على معالجة هذا القلق وتحديد األسباب  

( لدفع عجلة التحسين. أشادت جودي  BSACالجذرية، مضيفة أنها تتطلع إلى الشراكة مع مجلس بوسطن االستشاري للطالب )

ري مركز االستشارات والتدخل، باألسئلة المدروسة للسيدة ميرسر ودعتها لالنضمام إلى كاكاك. وأوضحت أن إلجي، كبيرة مدي

Succeed Boston  تدعم الطالب الذين انتهكواCOC. 

 

 تحدث السيد دي أروجو عن أهمية التواصل مع العائالت بطريقة مفهومة وعن دور العدالة التصالحية.

 

حول نظام الدعم متعدد المستويات. أوضحت السيدة إلغي أن المنطقة تنشئ  COCبالفريق على هيكلة وأشاد الدكتور كولمان  

 خطًطا لعودة الطالب العائدين إلى المدرسة وتتبع عملية عدالة تعاونية وتصالحية.

 

  BSACو  COCACر أشاد السيد أونيل بالنهج التصالحي القائم على العدالة في المقاطعة لمركز العمليات المدنية. وشك

لكونهما شريكين أساسيين لمدارس بوسطن العامة. وقال إنه يتطلع إلى قراءة تعليقات الدكتور مازي روثستين. قالت السيدة 

 .COCACكامبل إن مدارس بوسطن العامة ملتزمة بمواصلة حوارها مع 

 

ثر تقدًما التي رأتها في الطريقة التي تقيد بها  قالت المشرف أن مدونة قواعد السلوك مدارس بوسطن العامة هي السياسة األك 

 التعليق وتحترم العدالة التصالحية. وأكدت أن مدارس بوسطن العامة تقدر شركاءها في هذا العمل.
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يتم تطبيقها في جميع مستويات الصف الدراسي. سألت السيدة   COCوأوضحت السيدة كامبل للسيدة روبنسون أن شهادة 

روبنسون عن االستراتيجيات التي تستخدمها المنطقة لدعم الطالب األصغر سنًا الذين قد يحتاجون إلى تدخالت. قالت السيدة  

 الدعم.لتوثيق السلوكيات والتدخالت من أجل تزويد الطالب ب Aspenكامبل أن مدارس بوسطن العامة تستخدم 

 

سألت السيدة لوبيرا عما إذا كانت مدارس بوسطن العامة توثق أنماط إصدار المعلمين لإليقاف. قالت السيدة كامبل إن مدارس 

لمعلمي الفصل. يقوم قادة العمليات بإعالم المدارس ذات معدالت اإليقاف   1بوسطن العامة تركز على توفير دعم المستوى 

ادة المدارس. قال نائب المشرف على العمليات سام ديبينا أن البيانات تتم مراجعتها على أساس المرتفعة وتوفير التدريب لق

 شهري. طلبت السيدة لوبيرا أن تتلقى اللجنة بيانات التعليق التي توضح العالقة بين المعلم والتركيبة السكانية للطالب.

 

 أكتوبر.  6ومن المقرر أن تصوت اللجنة على مدونة السلوك المعدلة في 

 

الدكتورة ديبورا فروجات، مديرة خدمات المكتبات، الخطة  قدمت - 2026-2022الخطة اإلستراتيجية لخدمات المكتبات،  

. الخطة اإلستراتيجية لخدمات المكتبة هي خطة خمسية تعمل  2026-2022اإلستراتيجية لخدمات المكتبات في المقاطعة للفترة 

لعادل إلى برامج المكتبات المدرسية الفعالة للمنطقة التعليمية. تتوافق األهداف األساسية كمنارة للتخطيط وتسهيل الوصول ا

. تقدم الخطة دلياًل إرشاديًا لخدمات مكتبة مدارس 2025-2020بشكل مباشر مع الخطة اإلستراتيجية مدارس بوسطن العامة 

ارس وموارد المكتبة. تتناول الخطة أيًضا كيفية استخدام  بوسطن العامة من أجل السعي لتحقيق الوصول العادل إلى مكتبات المد

( لدعم  ESSERبوسطن لتدفق األموال الفيدرالية من خالل صندوق اإلغاثة في حاالت الطوارئ للمدارس االبتدائية والثانوية )

 المكتبات وأمناء المكتبات في المنطقة.

 

 ما يلي: 26-2022تتضمن خطة  

 ملخص تنفيذي   ●

 ورسالة ونظرية عمل خدمات مكتبة مدارس بوسطن العامة رؤية  ●

 موظفو وتاريخ خدمات مكتبة مدارس بوسطن العامة  ●

 سرد البرنامج الحالي   ●

 االلتزامات الرئيسية وأهداف االرتكاز   ●

 

منطقة يتلقى مجلس مفوضي المكتبات في ماساتشوستس ويوافق على الخطة االستراتيجية لقسم مكتبة مدرسة أو قسم مكتبة ال 

التعليمية. بمجرد الموافقة، يمكن لمكتبات مدارس بوسطن العامة التقدم للحصول على منح خدمات المكتبات وقانون التكنولوجيا.  

من أجل أن تظل الخطة اإلستراتيجية لمكتبة المدرسة أو المنطقة التعليمية متوافقة، يجب تقديم خطة عمل سنوية. يأتي تمويل  

 أكتوبر.  6مات المتاحف والمكتبات. ومن المقرر أن تصوت اللجنة على الخطة يوم هذه المنح من معهد خد

 

سأل السيد دي أروجو كيف تخطط مدارس بوسطن العامة لتقديم خدمات المكتبة في المدارس التي تفتقر إلى المساحة. تحدث 

ا يتعلق األمر بتوفير مساحة لمكتبة. تحدثت  الدكتور فروجات عن القرارات الصعبة التي يتعين على قادة المدارس اتخاذها عندم

لتغطية التكاليف لمرة واحدة، مثل   ESSERعن قيمة مجموعات الفصول الدراسية، وتهيئة أمناء مكتبات جدد، واستخدام تمويل 

 الرفوف والتكنولوجيا.

 

في مساعدتها على تنمية حب   تحدثت السيدة ميرسر عن أهمية االستثمار في المكتبات المدرسية وأثنت على مكتبة مدرستها

 القراءة والتعلم.

 

تحدثت السيدة لوبيرا عن الحاجة إلى األدب الذي يمكن الوصول إليه وبأسعار معقولة باللغات األصلية وشجعت قادة المدارس 

يع  على جعله أولوية. تحدثت المشرفة عن هدفها المتمثل في تزويد كل طالب وكل مدرسة بضمان الجودة بحيث يحصل جم

 الطالب على ما يحتاجون إليه. شجعت السيدة لوبيرا المنطقة على التفكير اإلبداعي وتبسيط االستثمارات.

 

 نصح السيد أونيل المنطقة بأن تكون مدروسة في نهجها إلنشاء ميزانيات أساسية للمدارس في المستقبل مع اختالف االلتحاق.  

 

بوسطن العامة استخدام عربة كتب لتوفير الفرص للمدارس التي تفتقر إلى اقترحت السيدة روبنسون أن تستكشف مدارس 

مساحة المكتبة. وأشادت بإبداع مدرسة ناثان هيل االبتدائية في إعطاء األولوية لمكتبة مدرسية. تحدثت كريستين الندري، 
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عامة لتوسيع فرص محو األمية المشرف المساعد للتعليم االحترافي، عن شراكة مدارس بوسطن العامة مع مكتبة بوسطن ال

 للطالب.

 

 التعليق العام على التقارير 

 

 ال أحد. 

 

 عمل جديد

 

 واقترح السيد دي أروجو أن تنظر اللجنة في اعتماد سياسة بشأن تعليم اللغة األم.

 

اللجنة تشارك في تدريب  وقالت السيدة روبنسون إن اللجنة تخطط للعودة إلى االجتماعات الشخصية المختلطة.  وقالت إن 

سبتمبر وتخطط لعزل عن بعد من  25( يوم السبت MASCتطوير مهني استضافته جمعية ماساتشوستس للجان المدرسية )

أكتوبر. طلب الدكتور كولمان والسيد دي أروجو أن تناقش اللجنة كيفية التعامل مع التعليقات    13إلى  12جزأين في الفترة من 

لزيادة التي شهدتها اللجنة منذ االنتقال إلى االجتماعات عن بُعد. اقترحت السيدة روبنسون أن تناقش اللجنة العامة بالنظر إلى ا

 كيفية إدارة الدوائر األخرى للتعليقات العامة. MASCمع 

 1 
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