
 

   
 

 المحاضر الرسمية الجتماع لجنة مدرسة بوسطن عن بعد  
 

 2022أغسطس  31
 

مساًء على منصة زوم. لمزيد من  5الساعة  2022أغسطس لعام  31عقدت لجنة مدرسة بوسطن اجتماًعا عن بُعد في 
المعلومات حول أي من العناصر المدرجة أدناه، قم بزيارة  

itteewww.bostonpublicschools.org/schoolcomm  أو بالبريد اإللكتروني
feedback@bostonpublicschools.org ( 617أو اتصل بمكتب لجنة مدرسة بوسطن على )9014-635 . 

 

 الحضور  

 
 Quoc؛ وLorena Lopera؛  Stephen Alkins؛ Jeri Robinsonأعضاء لجنة المدارس الحاضرون: الرئيس 

Tran . 
 

؛  Brandon Cardet-Hernandez؛ Michael D. O’Neillأعضاء لجنة المدارسة الغائبون: نائب الرئيس 
 .Rafaela Polanco Garciaو

 

 المستندات الُمقّدمة

 جدول األعمال 

 المنح المطروحة لالعتماد

 23- 2022تحديث حول إعادة الفتح للعام الدراسي مذكرة:

 23-2022للعام الدراسي    تحديث حول إعادة الفتحالعرض التقديمي:

 اتصل للطلب

دعت السيدة سوليفان قائمة األسماء. تغيب كٌل السيد  االجتماع وترأست الجلسة.إلى عقد Jeri Robinsonدعت الرئيسة 
Cardet-Hernandez ؛ السيدةPolanco Garcia  والسيدO’Neill .كان جميع األعضاء اآلخرين حاضرين . 

إن اجتماع الليلة كان يُبث مباشرةً على منصة زوم. سيتم إعادة بثه على تلفزيون بوسطن سيتي.    Robinsonقالت السيدة 
وأعلنت . YouTubeوعلى موقع  bostonpublicschools.org/schoolcommitteeكما سيتم نشره على موقع 

أن خدمات الترجمة الفورية كانت باللغة اإلسبانية، الكريولية الهايتية، الكيريولية لدولة الرأس األخضر، الفيتنامية، 
؛ وأعطى التعليمات حول كيفية الوصول إلى الترجمة الفورية عن  ASL)والكانتونية، والماندرين، ولغة اإلشارة األمريكية )

م نشر وثائق االجتماع المترجمة على الموقع  طريق تغيير قناة منصة زوم. ت
www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee .قبل بدء االجتماع 

https://www.bostonpublicschools.org/domain/162
mailto:feedback@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/15919271
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Complete%20Grants%20Package083122.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/SY22%2023%20BPS%20Re%20opening%20Cover%20Memo%20School%20Committee%208%2031%202022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/SY22%2023%20BPS%20Re%20opening%20Cover%20Memo%20School%20Committee%208%2031%202022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/SCPresentation%20Back%20to%20School%20Update%208%2031%2022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/SCPresentation%20Back%20to%20School%20Update%208%2031%2022.pdf
http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
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دة االجتماع. أمالً في أنه بسبب المرض والسفر، لن يكتمل النصاب القانوني للجنة طوال م  Robinsonوأعلنت السيدة 
االضطالع باألعمال الضرورية للجنة المدارس، اقترحت أن تعيد اللجنة ترتيب جدول األعمال، ونقل األصوات إلى بداية  
جدول األعمال. إذا رغب األعضاء في المغادرة، فإن اللجنة ستصوت على تأجيل الجلسة، وذلك إلى حين اكتمال نصابها 

العمل الذي تقوم به المنطقة للتحضير إلعادة فتح المدرسة والحاجة إلى مشاركة هذه المعلومات  القانوني. نظًرا لضرورة
المهمة مع أصحاب المصلحة وأعضاء المجتمع، سيظل األعضاء الباقون في الجلسة لالستماع إلى تقرير القائم بأعمال 

لتعليق العام بخيار اإلدالء بشهادته هذا المساء أو المشرف والتحديث حول العودة إلى المدارس. يتمتّع كل من سجل لحضور ا 
 . 2022سبتمبر  14االنتظار حتى االجتماع التالي المجدول انعقاده في 

 بنود اإلجراءات 

 
  Massachusetts Association of School Committeesعن فوائد العضوية في  Alkinsسأل الدكتور  
(MASC تحدثت السيدة .)Robinson  والسيدةLopera   عن مزايا عضويةMASC  بما في ذلك التدريب على ،

 MASCرئيس  Robinsonالتطوير المهني وورش العمل والمناصرة والدعم والنشرات الشهرية. وشكرت السيدة 
Glenn Koocher .لتزويد اللجنة بتوجيهات الخبراء 

 
بناًء على نداء األسماء، وافقت اللجنة باإلجماع على دفع مستحقات العضوية لجمعية ماساتشوستس للجان المدرسية   -اعتُِمد 
 . 2023-2022دوالًرا للعام الدراسي  8,280بمبلغ 

 
 ا أمريكيًا.دوالرً   372,042بناًء على نداء األسماء، وافقت اللجنة باإلجماع على اعتماد المنح التي يبلغ مجموعها  -اعتُِمد  

 
 بناًء على نداء األسماء، وافقت اللجنة باإلجماع على االقتراح بتأجيل االجتماع.  -اعتُِمد  

 

 تقرير القائم بأعمال المشرفة 

 
 كما أُِعد لتسليمه. *

 
ات كجزء  أغسطس، قّدمنا المجموعة األولى من التسليم 15شكًرا لِك سيدتي الرئيسة. يسعدني أن أنضم إليكم هذا المساء. في 

(. وشملت المستندات التي سلّمناها المسودة األولى للخطة اإلستراتيجية للمتعلمين متعددي SIPمن خطة التحسين النظامي )
اللغات، والدليل الُمنقّح للسياسات واإلجراءات المعمول بها في تعليم ذوي االحتياجات الخاصة، والنموذج المبّسط لخطة 

 Councilمدرسة، والمشاركة مع  16ين المدرسة، وخطة لتجديد مرافق دورات المياه في المدرسة النوعية لتخطيط تحس
of Great City Schools   للمراجعات الخارجية لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة والنقل وسالمة الطالب. يُمكن العثور

على    BPSعلى جميع المستندات التي قدمناها على موقع 
.  www.bostonpublicschools.org/strategicprogress يواصل فريق المنطقة التعامل مع كبار موظفي

DESE   لمراجعة مالحظاتهم وإجراء التعديالت الالزمة بينما نواصل التعاون في العمل النظامي الضروري القائم. أكمل
Council of Great City Schools   زيارته األولى في الموقع لالجتماع مع مختلف أصحاب المصلحة في تعليم ذوي

ومقابالت افتراضية إضافية في األسابيع القليلة المقبلة،   االحتياجات الخاصة. وسوف يستمرون في إجراء مراجعة للوثائق
بينما ينتهون من تقريرهم وتوصياتهم. نتطلع إلى تقديم توصياتهم إلى لجنة المدارس في نوفمبر. لدينا مخرجات إضافية  

إجراءات  سبتمبر، بما في ذلك التوظيف للمناصب الرئيسية لإلشراف على نظام حل المشكالت ومراجعة  8مستحقة في 
سحب الطالب. يسعدني أن أبلغكم بأننا على الطريق الصحيح للوفاء بهذه االلتزامات، وسننشر مرة أخرى جميع اإلنجازات 

 . DESEاإللكتروني، بمجرد تقديمها إلى  BPSعلى موقع 
 

 Massخالل اجتماعنا األخير، تحدثت عن االستثمار الذي قمنا به في عمل ألعاب القوى لدينا. لقد بدأ الموسم. زودت 
General Brigham Sports Medicine   13مدارس بوسطن العامة بفحوصات بدنية مجانية لما قبل الموسم في  

ومعلّق ملّون في    RevolutionNew Englandي  ، وهو العب سابق فTaylor Twellmanأغسطس. حضر 
ESPN Sports.ليلتقي بالطالب ، 

http://www.bostonpublicschools.org/strategicprogress
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بشأن المشاريع والخطط القادمة للعام الدراسي الجديد.   Skipperيُسعدني أن أبلغكم أنني واصلت تحديث المشرفة القادمة   

يادة الرئيسية التي  لقد كانت تشارك في االجتماعات الُمنعقدة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين. لقد أصدرت إعالنات الق
 سترونها في الشرائح. 

 
أغسطس.   18أغسطس إلى    16في جامعة بوسطن في الفترة من  August Leadership Institute (ALI)ُعقد حدث  

 BTUحظيت بشرف الترحيب بالحضور من جميع مدارسنا في اليوم األول من العام الدراسي، جنبًا إلى جنب مع رئيسة 
Jessica Tangرفة القادمة ، والمشSkipper ورئيس لجنة المدارس ،Jeri Robinson ونائب رئيس لجنة المدارس ،

Michael O’Neill  ركزت األيام الثالثة على تنفيذ محو األمية المتكافئ وتطوير خطط مدرسية عالية الجودة للعام .
 . SY22-23الدراسي 

 
أغسطس   24أغسطس إلى  22الفترة من  تقريبًا في Management and Operations Instituteُعقد حدث 

وشارك فيه طاقم المدرسة والقيادة ومسؤولو المكتب المركزي. قدمت مجموعة متنوعة من اإلدارات عروضها التقديمية فيما 
يخص العديد من الموضوعات المختلفة التي ستساعد في إثراء عملنا كمنطقة تعليمية في العام المقبل، بما في ذلك؛ على  

سياسة تعليم ذوي االحتياجات الخاصة   -لمثال ال الحصر، الموضوعات الرئيسية المتعلقة بخطة التحسين النظامي سبيل ا
-COVID، واإلجراءات المنقّحة النسحاب الطالب، وبروتوكوالت BPSودليل اإلجراءات، وخط المساعدة في مدارس 

 الخاصة بنا. 19
 

أغسطس، حيث زار قادة   25( في Annual Open Houseنوي )َعقد المكتب المركزي حدث البيت المفتوح الس
 المدارس والموظفون أقساًما مختلفة للقاء والترحيب، كما ترون في الصور من العرض التقديمي.

 
باألمس، عقدنا حدث العد التنازلي لدخول مرحلة رياض األطفال في متحف بوسطن لألطفال، حيث رحبنا بأطفال الروضة   

 Boston Children’s والعائالت ووزعنا عليهم حقائب الظهر والهدايا الجميلة. نحن ممتنون للغاية لمستشفى
Hospital Hospital, the Boston Children’s Museum, Cradles to Crayons وthe Mayor’s 

Office of Early Childhood   .لقد كان حدثًا جلب لي بعض الفرح . 
 

سبتمبر،  12ويوم االثنين الموافق  12إلى  1سبتمبر، للصفوف من  8تبدأ المدرسة األسبوع المقبل يوم الخميس الموافق 
ته معكم في وقت الحق الليلة، ولكن كما ذكرت في . سيكون لدينا تحديث أكثر تفصيالً لمشاركK2إلى    K0لصفوفنا من 

اجتماعنا األخير، كان هذا الفريق يعمل بجد لمعالجة المجاالت الرئيسية التي ستساعدنا على االستعداد لالنتقال السلس إلى  
 العام الدراسي. 

  
الي. أود أن أشكر مديرة هيئة كما تعلمون، عقدنا األسبوع الماضي مؤتمرنا الصحفي مع العمدة حول إغالق الخط البرتق 

وفريقها، الذين لم يؤلوا جهًدا لمعالجة قضايا النقل واالبتكار، والعمل جنبًا إلى جنب مع العمدة  Del Stanislausالنقل 
وفريقها وجميع الشركاء اآلخرين المعنيين. إن شاغلنا الرئيسي هو التأكد من أن طالبنا وموظفينا لديهم وسيلة نقل إليصالهم 

إلى المدرسة بأمان. بالشراكة مع اتحاد سائقي الحافالت المدرسية، اتفقنا على السماح للمنطقة باالحتفاظ بشاحنات نقل طالبية 
، للعمل بشكل أساسي على الطرق خارج مدينة بوسطن. ستوفر شاحنات نقل الطالب هذه سائقي 7Dإضافية من فئة 

عدد الحافالت المتاحة داخل حدود المدينة. على الرغم من أن إغالق الخط  الحافالت المدرسية الصفراء الحاليين لزيادة 
، إال أننا نأمل أن تخفف شاحنات نقل الطالب هذه من الضغط اإلضافي  BPSالبرتقالي سيثير بال شك تحديات أمام النقل في  

 MBTAمعلومات. سيخطط موظفو على نظام الحافالت المدرسية الصفراء. نواصل تحديث عائالتنا أسبوعيًا كلما توفرت ال
أيًضا لتوفير دعم إضافي للموظفين للمساعدة في توجيه الطالب على طول الطريق السريع للخط البرتقالي. ترقبوا   BPSو 

ويمكن العثور عليها   Tللنقل الذين يرتدون قمصان بولو حمراء زاهية أو كنزات أو سترات عليها شعارات  MBTAسفراء 
 ع أنحاء النظام.في المحطات في جمي

 
لخدمة طالبنا عند وصولهم إلى المدرسة، مما    BPSنحن نتفهم أن هذا سيكون وقتًا مرهقًا لطالبنا. يسعى مجتمعنا في  

يضمن الوصول إلى الرعاية والتعليم ووجبة اإلفطار والغداء الصحية "بعد انتهاء موعدها"، بغض النظر عن التأخير في  
للتأخير، وحيثما أمكن، تخصيص وقت إضافي للوصول إلى ومن المدرسة. لن يتم معاقبة  النقل. يجب أن يخطط الطالب

الطالب الذين يصلون متأخرين بسبب مشاكل النقل. يمكن للطالب الذين يستخدمون الخط البرتقالي عادةً استخدام خدمة  
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لمعلومات حول الحافالت المكوكية على طول طريق الخط البرتقالي. لمزيد من ا  MBTAالحافالت السريعة المجانية من  
لى خدمة سكة  في المدينة. يُمكن للطالب أيًضا اختيار الحصول ع  دليل إغالق الخط البرتقاليومراكز النقل، تفضل بزيارة 

حتى لو لم يكن للبطاقات قيمة مضافة. يُمكن  -حديدية مجانية من خالل إظهار بطاقة تشارلي كارد أو تشارلي تيكت 
. إذا كانت هذه هي المرة األولى التي تركب فيها مواصالت ADAالوصول إلى جميع محطات قطار الركاب داخل بوسطن 

. توزع مدينة بوسطن بطاقات تشارلي كارد مجانًا في جميع   صفحة موارد النقل بالمدينةالركاب، فنحن نشجعك على قراءة 
التفكير في طرق بديلة باستخدام شبكة الحافالت أو   مكتبات بوسطن العامة. إذا استقللت رحلتك على الخط البرتقالي، يمكنك

مساعدتك في العثور على خيارات نقل أخرى تناسبك أكثر. نشجع   MBTAيمكن لمخطط رحالت  خطوط النقل األخرى.
تذكرة  5000حوالي   BPSالطالب واألسر على ممارسة السفر في طرق جديدة قبل اليوم األول من المدرسة. أّمنت 

MBTA  على المتابعة  أيام للعائالت، ويتم تسليمها إلى المدارس في جميع أنحاء المنطقة. نحن نشّجع العائالت  7مجانية لمدة
مع مدارسهم لترتيب أوقات استالم تلك التذاكر. تم تجهيز الطالب بالفعل ببطاقات صيفية، ويمكن ألولياء األمور أو  

أيام. إذا كان طفلك بحاجة إلى مساعدة في تحديد الطريق،   7المجانية لمدة  MBTAاألوصياء مرافقتهم باستخدام تصاريح 
. إذا ضاع طفلك، يجب أن  9520- 635-617على الرقم    BPSساعدة لخدمات النقل في عليك حثّه على االتصال بخط الم

. تنسق الوحدة المدرسية في إدارة شرطة بوسطن مع مدارس بوسطن العامة لتحديد مكان األطفال 1-1-9يتصل برقم 
اركنا أيًضا إعالنًا للموظفين المفقودين وإعادتهم إلى األوصياء عليهم أو أولياء أمورهم أو المدرسة في أسرع وقت ممكن. ش

 للمساعدة في العمل كسفراء ألوقات الذروة وسنرسل رسالة إليهم في األيام المقبلة. 
  
ومشاركة العائالت حول كيف  Skipperيُيّسر مكتب المشاركة المجتمعية لدينا اجتماعين افتراضيين لتقديم المشرفة القادمة   

خرى إلى المدرسة. يتم الترويج لهاتين االجتماعين عبر المكالمات اآللية والنصوص نكون مستعدين للترحيب بأطفالهم مرة أ
مساًء   6ورسائل البريد اإللكتروني والنشرة اإلخبارية األسبوعية ألولياء األمور.  يُعقَد االجتماع األول غًدا في الساعة 

تحديثات على ترقيات المرافق التي تم إجراؤها  صباًحا. ستكون هناك   10سبتمبر الساعة    10والثاني يوم السبت الموافق 
الجديد العائالت  BPSالمحدثة، ومعلومات النقل، والمزيد. يدعم خط مساعدة  COVID-19خالل الصيف، وبروتوكوالت 

مكالمة واردة وصادرة. خالل األسبوع  2200بنشاط من خالل عملية العودة إلى المدرسة. سّجل الفريق ما يقرب من 
ّدم الفريق للمدارس حول خط المساعدة الجديد وبدأ في مشاركة الهدايا الترويجية مع العائالت والشركاء  الماضي، ق 

المجتمعيين باستخدام رقم الهاتف وعنوان البريد اإللكتروني. يستضيف فريق المشاركة األُسريّة جلستْي "تفاعل مع عائالت 
BPS  مشارًكا!  461". ضّمت الجلسة األولى 

 
 SCفي اجتماع  Mission Hillا أن أبلغكم أنني أخطط لتقديم تحديث للجنة مدارس بوسطن ومجتمعنا في أردت أيضً 
سبتمبر. أتطلع إلى تقديم تقريًرا حول كيفية بدء المدرسة وتحديثات حول تقدمنا في اإلدارة من خالل مجاالت  14الُمنعِقد في 

 االهتمامات األخرى عند ظهورها. ولك منا خالص الشكر. 
 

 _____________________________________________________________________
 _______ 

 
إن   Echelson. قال د.  DESE SIPعن كيفية إدراج مجموعات المجتمع في عملية برنامج  Alkinsتساءل الدكتور 

BPS وCouncil of Great City Schools لبمجموعات  يعقدون اجتماعات مع أصحاب المصلحة الخارجيين و
 االستشارية لجمع المالحظات للمساعدة في توجيه توصياتهم في العديد من مجاالت العمل الرئيسية.

 
سيكون لديها موظفين متعددي اللغات منتشرين في محطات  BPSأن  Robinsonللسيدة   Echelsonأكد الدكتور 

MBTA قالت مديرة خدمات النقل .Delavern Stanislaus   عائلة قد اختارت خدمة الحافالت الصفراء أثناء   429إن
 Charlestown Highطرقًا سريعة للمدارس األكثر تضرًرا من اإلغالق، مثل   BPSإغالق الخط البرتقالي. تضيف  

School . 
 

 التعليقات العامة للجمهور 

 
، قراًرا حول  SchoolFacts Boston، غير المقيم في بوسطن، عضو في فريق Vernee Wilkinsonقرأ  ●

 مالحظات الطالب وأولياء األمور.

https://www.boston.gov/departments/mayors-office/orange-line-shutdown-boston#shuttles-and-transit-hubs
https://www.boston.gov/departments/mayors-office/orange-line-shutdown-boston#other-travel-options
https://www.mbta.com/trip-planner
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 والمدافع عن المجتمع، بخصوص إغالق الخط البرتقالي. Mattapan، المقيم في Robert Jenkinsشهد  ●
 المدرسة ومحامية، بشهادتها بشأن إعادة فتح Hyde Park، من سكان Sharon Hintonوأدلت  ●
،  Sumner Elementary Schoolوأحد أولياء أمور  Roslindale، المقيمة في Lauren Peterشاركت  ●

 .Philbrickو Sumnerمخاوفها بشأن الدمج المقترح بين مدرستي 
 ، بشأن إعادة فتح المدرسة BPSوولي أمر في  Charlestown، من سكان Shery Keleherشهدت  ●

 
 : COVIDؤهم بشأن تدابير الصحة والسالمة الخاصة بـ شهد األشخاص التالية أسما

 
● Nancy Lessin  من سكان ،Jamaica Plain  عضو في عائالت ،BPS  لصالح السالمة منCOVID 

(FamCOSa) 
● Julia Raifmanmالمقيمة في ، Brookline  وأستاذة في كلية الصحة العامة بجامعة بوسطن 
● Elise Pechter من سكان ،Jamaica Plain   وعضوة فيFamCOSa 
● Cheryl Buckman من سكان ،South Boston  وعضو فيFamCOSa 
● Suleika Soto  من سكان ،South End  وعضو فيFamCOSa 

 

 التقرير

 

وفريق قيادته لمحة عامة    Echelsonقدم الدكتور  - 2023-2022ي  العرض التقديمي للعودة إلى المدرسة للعام الدراس 
( BPSلمدارس بوسطن العامة )  2023-2022عن التقدم الذي أحرزته المنطقة وخططها لبداية قوية للعام الدراسي 

  BPSة، فإن إنه بينما ال تزال تحديات التوظيف والنقل قائم Echelsonللطالب واألسر والموظفين العاملين. قال الدكتور 
 مستعدة جيًدا لبداية قوية للعام الدراسي الجديد. 

 
تظل مناصب سائقو الحافالت والمالحظين وعمال خدمات الطعام وبعض الموظفين المساعدين تقع في نطاق أكثر  التوظيف 

على تحفيز مواقف سائقي الحافالت ومالحظي الطالب داخل الحافالت ووضع   BPSالمناصب احتياًجا منّا لشغرها. تعمل 
  ESLالالزمة. كان تعيين معلمي العلوم الثانوية ومعلمي خطط طوارئ لضمان تلقي المالحظين المعينين للطالب الخدمات 

بمثابة تحديًا أيًضا. في حين أن العديد من المدارس تشغل حاليًا الغالبية العظمى من وظائف المعلمين الشاغرة، فإن المنطقة  
 تعمل عن كثب مع هذه المدارس لتوظيف الموظفين الالزمين في اليوم األول من المدرسة. 

 
، والتي توفر فرًصا  Drivers Unionاالستفادة من اتفاقية المفاوضة الجماعية مع  BPSتواصل   لمواصالت:وسائل ا 

للتعاون وتقليص  MBTAجديدة لخدمة طالبنا بشكل أفضل. يعمل فريق العمل على مدار الساعة مع شركائنا في المدينة و  
تحسين الكوادر   BPSللخط البرتقالي بالوالية، وستواصل  فترات االنقطاع إلى الحد األدنى أثناء اإلغالق غير المسبوق

العمل على   BPSالتشغيلية التي ستساعد في وصول الطالب إلى المدرسة بأمان وفي الوقت المحدد. يواصل فريق النقل في 
 مهام التوجيه والحافالت وموظفي خدمة العمالء واستعدادات ساحة الحافالت.

 
بدعم نمو الطالب والنجاح األكاديمي من خالل تقديم وجبات مغذيّة وتجربة تناول  BPSتلتزم   خدمات الغذاء والتغذية: 

طعام إيجابية. سيحصل الطالب في المدارس التي تواجه تحديات في التوظيف هذا العام على وجبات صحية وُمباعة من  
تقوم بإعداد وجبات  Blackقرها روكسبري ومملوكة لشركة ، وهي شركة مCity Fresh Foodsخالل عقد جديد مع 

 طازجة باستخدام مكونات من مصادر محلية. 
 

يجب أن تكون مرافق مدرستنا آمنة ومرّحبة بطالبها وذلك لضمان الحصول على عام دراسي ناجح. هذا الصيف،   المرافق:
أيًضا   BPSلتحسينات الداخلية والخارجية. أكملت خضعت المدارس للتنظيف والتطهير العميق باإلضافة إلى العديد من ا

العديد من مشاريع تجديد المدارس والتوسعات والتحسينات األخرى التي شملت المساحات الداخلية والخارجية مثل دورات  
 المياه والمداخل ومواقف السيارات والمالعب.

 
.  BPSطالبًا في مدارس  50,980تسجيل إجمالي أغسطس، تم   24اعتباًرا من   تكليف الطالب / والتواصل والمشاركة: 

هذا الرقم عرضة للتغيّر مع استمرار الطالب في التسجيل أو االنسحاب. سيتوفّر إجمالي التسجيل الرسمي في األول من  
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مقاعد  أكتوبر. يواصل فريق العمل أيًضا استدعاء العائالت الُمدرجين في قوائم االنتظار لتسجيل أبنائهم في المدارس ذات ال
المفتوحة. نستمر في جهود التوعية األسرية والمجتمعية والتي تشمل تعزيز تسجيل الطالب. إن خط المساعدة الجديد في  

BPS   قيد التشغيل ويعمل برنامج العد التنازلي السنوي لدخول مرحلة رياض األطفال الخاص بإدارة الطفولة المبكرة بشكل
أيًضا   BPSأغسطس. تستضيف   30اء على مستوى المدينة يوم الثالثاء الموافق فعالية واحتفال في األحي 30كامل مع 

اجتماعين مجتمعيّين افتراضيين للعودة إلى المدارس تبحث فيهما تزويد العائالت بفرصة مقابلة المشرفة الجديدة ومعرفة  
تماعات يوم الخميس الموافق للمدارس بما يناسب جميع الطالب. ومن المقرر عقد االج BPSالمزيد حول كيفية تجهيز 
 صباًحا. 10:00مساًء والسبت الموافق العاشر من سبتمبر الساعة   6:00األول من سبتمبر الساعة 

 
 Boston Public Healthوممثلي  BPSيجتمع فريق متعدد الوظائف من  COVID-19التخطيط واإلعداد لفيروس  

Commission  ثالثة أيام في األسبوع للتأكد من أنBPS   تسير على الطريق الصحيح مع خططنا الموضوعة لمكافحة
COVID-19   لبدء المدرسة. يشمل التخطيط إخضاع الطالب والموظفين الختبار الكوفيد، والتوزيع األسبوعي لالختبارات

التركيز  BPSالمنزلية، واختبار األعراض، وتوفير عيادات اللقاحات والتعليم العالجي، وسياسة ارتداء قناع الوجه. تواصل 
على ضمان حصول المدارس على جودة الهواء والتهوية المناسبة وتشغيل أجهزة تنقية الهواء وأجهزة استشعار جودة  

 الهواء.
 

إن المناطق المدرسية التسعة وكذلك مشرفي المدارس على استعداد للترحيب بالطالب مرة أخرى في   المواد األكاديمية: 
عم للمعلمين من خالل التركيز التعليمي المتكافئ لمحو األمية. يتوفر الدعم للطالب ذوي اإلعاقة  الفصول الدراسية وتقديم الد

 Newcomer Assessment and Counselingموقعًا مؤقتًا لمركز  BPSوالمتعلمين متعددي اللغات. أنشأت 
Center  عبر األقمار الصناعية فيEast Boston يم ذوي االحتياجات الخاصة  وتعمل حاليًا على تحديث سياسة تعل

للمنطقة التعليمية بالُمضي   Boston Teachers Unionوالدليل اإلجرائي. تسمح اتفاقية المفاوضة الجماعية الجديدة مع 
مدرسة خطط دمج   25-20قدًما بقوة وبعناية في تحقيق سياسة عملها الشمولي. تُنشئ المجموعة األولى المكًونة من 

 ق الدمج متعدد الوظائف الحواجز المنهجية من خالل أن تصبح أكثر شموالً في مدارسها الفردية. لمدارسها، وستعالج فر
 

 Raeعن األسباب الكامنة وراء الوظائف الشاغرة. استشهد الرئيس المؤقت لرأس المال البشري   Alkinsسأل الدكتور 
Cathings من الجائحة والتضخم الطبيعي كأسباب رئيسية  باالتجاه الوطني المتمثل في صعوبة توظيف المعلمين والتعافي

في   BPSتعمل بشكل خالق مع شركاء دينيين ومتقاعدين لتعيين موظفين جدد. تفكر  BPSللوظائف الشاغرة. وقالت إن 
تسعى للحصول على إذن   BPSأن  Echelsonتقديم مكافآت تسجيل الدخول واالستبقاء لمراقبي الحافالت. قال الدكتور 

 ة للتنازل عن متطلبات اإلقامة للمناصب التي يصعب شغلها مثل مراقبي الحافالت وعمال خدمات الطعام. من المدين
 

 . MassCoreعلى أتم استعداد لتنفيذ متطلبات التخرج من  BPSأن  Robinsonللسيدة  Echelsonأكد الدكتور  
 

أنه تمت مقارنة أداة  Brian Fordeير المرافق كيف تم اختيار المدارس التي تم تجديدها. أوضح مد Akinsسأل الدكتور  
 لضمان المساواة في تحديد األولويات. BPSومؤشر الفرص مع لوحة معلومات مباني  BPSتخطيط المساواة العرقية في 

 
.  COVIDعن تعاون المنطقة مع لجنة الصحة العامة في بوسطن فيما يتعلق بالتخطيط لجائحة  Alkinsسأل الدكتور  

نهج المنطقة متعدد المستويات لبروتوكوالت الصحة والسالمة. تتضمن   Megan Costelloوصفت كبيرة المستشارين 
باإلضافة إلى إرشادات حول   COVID-19أسئلة متكررة حول   BPSصفحة الويب الخاصة بالصحة والسالمة في  

Monkeypox . 
 

 مساعد المشرف  عن جهود المنطقة لتوظيف مدربي محو األمية. Alkinsسأل الدكتور  
لى الرغم من تحديات التوظيف، سيتم تزويد إنه ع Christine Landryقالت الدكتورة  مكتب األكاديميين والتعلم المهني 

 كل منطقة بمدرب محو األمية ُكفء ومتمّرس. 
 

رئيسة  ، Neva Coakley Griceتحديثًا للوظائف الشاغرة في خدمات السالمة. وقالت  Robinsonطلبت السيدة 
 ، إن القسم يرّكز على تعيين وتدريب موظفين جدد لخدمات السالمة. خدمات السالمة

 

https://www.bostonpublicschools.org/site/default.aspx?PageID=8748
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 Samكيف تتبّع المدارس الفردية بياناتها الخاصة. قال نائب المشرف على العمليات،  Robinsonسألت السيدة 
DePina قسًما بقيادة قسم المدارس يعمل على دعم قادة المدارس. وأوضح    40، إن فريقًا متعدد الوظائف يضم أكثر من

 كيف ستدعم البنية اإلقليمية الجديدة المدارس بشكل أفضل. 
 

عن استراتيجيات لملء الشواغر للمعلمين والمربين متعددي اللغات لتوظيفهم في تعليم ذوي    Alkinsسأل الدكتور 
 االحتياجات الخاصة. 

 
أن المنطقة تركز على المدارس التي تأثرت بشكل فردي من خالل نشر الموارد بقوة. وأعرب عن   Echelsonقال الدكتور 
ووزارة العدل، مضيفًا أن المنطقة مستعدة جيًدا   DESEستكون قادرة على تلبية األهداف التي حددتها  BPSثقته في أن 

 دة. ألداء الحافالت في الوقت المحدد وزيادة الوصول إلى تعليم عالي الجو
 

 الختام  

 
الجلسة    Robinsonمع تصويت لجنة المدارس بالفعل على تأجيل االجتماع في وقت سابق من المساء، اختتمت الرئيسة  

 مساًء. 7:37في حوالي الساعة 
 

 بشهادة: 

 
Elizabeth Sullivan 

 السكرتير التنفيذي 
 
 
 
 
 


