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في تمام  2022يوليو  13عقدت لجنة مدرسة بوسطن العامة اجتماًعا عبر اإلنترنت عبر منصة زوم اإللكترونية في 

م، للمزيد من المعلومات بشأن أي من البنود المذكورة أدناه، يرجى زيارة الموقع  5:00الساعة 

ww.bostonpublicschools.org/schoolcommitteew  أو التواصل عبر البريد اإللكتروني

feedback@bostonpublicschools.org  635-9014أو االتصال بمكتب لجنة مدرسة بوسطن على الرقم 

(617) 

 الحضور

العامة الحاضرون: الرئيس السيد/ جيري روبنسون، ونائب الرئيس السيد/ مايكل دي أعضاء لجنة مدرسة بوسطن 

أونيل، والسيد/ ستيفن ألكينز، والسيد/ براندون كارديت هيرنانديز، والسيدة/ لورينا لوبيرا، والسيدة/ رافاييال بوالنكو 

 جارسيا، والسيد / كووك تران.

 جدعضو لجنة مدرسة بوسطن العامة الغائب: ال يو

 المستندات المقدمة

 جدول األعمال 

 2022يونيو  29؛ 2022يونيو  21؛ 2022يونيو  8محاضر االجتماع: 

 بصيغة باوربوينتتقرير نائب المشرف 

 دوالر أمريكي 13336632إجمالي المنح المقدمة لالعتماد 

 عرض تجديد ميثاق مدرسة هوراس مان 

 الميثاقطلب أكاديمية بوسطن داي آند ايفيننج لتجديد 

 طلب أكاديمية إدوارد إم كينيدي للمهن الصحية لتجديد الميثاق

 طلب أكاديمية يو بي دورتشستر لتجديد الميثاق

 مذكرة اتفاق أكاديمية بوستن جرين وخطة الخضوع للمساءلة

 (MIAAلعضوية جمعية ماساتشوستس أللعاب القوى بين المدارس) تقديمي عرض

  

http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
mailto:feedback@bostonpublicschools.org
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 ماساتشوستس أللعاب القوى بين المدارسغالف مذكرة جمعية 

 بيان تأثير حقوق الملكية لجمعية ماساتشوستس أللعاب القوى بين المدارس

 دعوة إلى االجتماع

وقيادة عهد الوالء. وتفحصت السيدة/ سوليفان الحضور والغياب،  لطلب دعا الرئيس جيري روبنسون إلى االجتماع

 بعد فترة قصيرة من فحص الحضور. بينما حضر جميع األعضاء اآلخرين. كما انضم السيد / أونيل إلى االجتماع

بثه على  وسيُعاد. عبر منصة زوم اإللكترونية ةً على الهواء مباشر يُبثالسيدة / روبنسون أن اجتماع الليلة وقالت 

وعلى  bostonpublicschools.org/schoolcommitteeأيًضا على الموقع سيُنشر تليفزيون مدينة بوسطن. كما 

 ةفيرديلغة الكابو الواللغة الكريولية الهايتية واليوتيوب. وأعلنت أن خدمات الترجمة الفورية متاحة باللغة اإلسبانية 

الفوريون قام المترجمون ولغة اإلشارة األمريكية. الماندراين الصينية، ولغة  الكانتونيةواللغة الفيتنامية اللغة و

منصة حول كيفية الوصول إلى الترجمة الفورية عن طريق تغيير قناة األم تقديم إرشادات بلغتهم ببالتعريف بأنفسهم و

المترجمة على الموقع  الجلسةمستندات زوم اإللكترونية. ونشرت 

schools.org/schoolcommitteewww.bostonpublic  االجتماعقبل بداية. 

مدارس  مديراجتماعه األول للجنة باعتباره نائب ترأس يي ذ، الالسيدة / روبنسون بالدكتور درو إيشلسون رحبت

هذه الفترة  خالل االستمرارية والقيادة القيّمة توفيرالسيدة/ روبنسون الدكتور إيشلسون على  وشكرتبوسطن العامة. 

 الوافد ماري سكيبر من سومرفيل إلى بوسطن. المدير أثناء انتقالاالنتقالية 

يوليو  15وأعلنت السيدة / روبنسون بأن لجنة المدرسة قد قامت بتحديد موعد لجلسة تنفيذية في يوم الجمعة الموافق 

الجتماعات عامة  قامت اللجنة بتحديد موعد. كما الوافد المديرمع  بالعقودألغراض مناقشة المفاوضات التي تتعلق 

 .المديرنائب  وكذلكالوافد  للمديرعقد إبرام وتصوت اللجنة في مرحلة ما علنًا على متعددة أيًضا في شهر أغسطس 

برنامج ماريان إل هيرد في  بل، قد قُ زيرا ميرسر ،لجنةا المهاجرين لدىوأعلنت السيدة / روبنسون بأن ممثل الطالب 

يتلقى دعم مالي تقدر قيمته سكما  منظمة يونايتد وايل التابع( Marian L Heard Scholars Program)زسكولر

يحصل متلقو المنح باإلضافة إلى ذلك، الكلية.  فترة  الدراسة في ألكثر من أربع سنوات من أمريكي دوالر 10000

 الذي يقدم النصيحة والدعم على مدار يونايتد وايالمتطوع من منظمة " عبر اإلنترنت "مدربهم الخاصالدراسية على 

ممثلين  تزويدبماساتشوستس ومنطقة وادي ميريماك لخليج التابعة التزمت منظمة يونايتد واي وقد . الجامعيةرحلتهم 

السيدة/ روبنسون منظمة  . وقد شكرتبمنح هيرد ما داموا مؤهلينمدرسة بوسطن العامة للجنة  مستقبليينالطالب ال

/ أليكس السابق السيدلجنة المدرسة رئيس على دعمها السخي المقدم لشباب مدينة بوسطن باإلضافة إلى  يونايتد واي

 الشراكة. أطلق برنامجأوليفر دافيال الذي 

 ضر االجتماعامح اعتماد

 8في  تي عقدتال ةرسالمدلجنة  اتاجتماعضر اعند النداء على االسماء، وافقت اللجنة على مح - اعتُِمد  

 .2022يونيو  29؛ 2022يونيو  21؛ 2022يونيو 

  المديرتقرير نائب 

 أُعدَّ للتسليم

شكًرا لِك سيدتي الرئيسة على هذا الترحيب الحار. إنه لشرف لي أنا أكون بينكم الليلة. كما أود أن أشكر أفراد 

أود أن أقدم كلمة شكر خاصة للرئيس روبنسون على زيارته للمكتب المركزي أواًل  الجمهور النضمامهم إلينا الليلة. 

http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
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األسبوع الماضي. أوتيحت لنا أنا والرئيس روبنسون الفرصة للتجول عبر عدة طوابق داخل المكتب المركزي لتوجيه 

تجولنا، سنحت لنا الشكر لألفراد على عملهم وسماع المزيد حول أولوياتهم واهتماماتهم وأفكارهم للتحسين. أثناء 

منعقد بين وزارة النقل وشركة ترانس ديف وزيارة العائالت في مركز التسجيل اجتماع  لمالحظة وجودالفرصة 

ومكتب والوافدين الجدد وموظفي رأس المال البشري الذين يقودون مركز خدمة العمالء للموظفين الجدد والحاليين "

ا المعلومات المجاور لخادم اإلدارة ولالستماع إلى المزيد عن التخطيط " في مكتب التعليم وتكنولوجيعمل الموظفين

الصيفي لـلعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتخطيط الصيفي للطفولة المبكرة. أود أن أشيد بفريق المكتب 

لكبير من قادتنا يتألقون بالفخر وأنا أرى هذا العدد ا االمركزي على وجه التحديد وأشكرهم. لقد كانت لحظة شعرت فيه

جميعًا على حل القضايا  مالحظة تركيزكم خالل زيارتناكما أننا استطعنا بفخر وهم يعرضون أعمالهم ويناقشونها. 

خدمة العمالء. شكرا لكم على تفانيكم المستمر في خدمة األطفال  ت معتفاعالال كافةالحرجة والعمل بجد كما الحظنا 

الرئيس روبنسون مواعيد لجلسات إضافية في األيام القادمة ونحن ملتزمون  سأحدد رفقةوالعائالت في مدينة بوسطن. 

 بالبقاء على اتصال مع نظامنا وقادة المدارس طوال فصل الصيف.

التعليمية العمل الرئيسي بنشاط استجابة لخطة التحسين المنهجي.  المنطقةبدأت منذ االجتماع األخير للجنة المدرسة، 

وي تهدف جزئيًا إلى ضمان لثانوائي داالبتم التعليأريد أن أوضح أنه في حين أن خطة التحسين المنهجي إلدارة ا

نوع التحسين المنهجي لتسريع  مهمةالوثيقة  روح هذهمتابعة أداء مدارس بوسطن العامة لاللتزامات الهامة، فإن 

المطلوب من مؤسستنا. يسعدني أن أعلن عن تعيين السيدة مونيكا هوجان في منصب مساعد المشرف على استراتيجية 

االتفاقية المحددة بين مدينة بوسطن وإدارة التعليم االبتدائي والثانوي. ويتمثل دور السيدة  لترأسالبيانات وتنفيذها 

عن اإلشراف على تنفيذ ومتابعة خطة التحسين المنهجي لإلدارة التعليمية ومدارس مونيكا في أن تكون مسئولة 

بوسطن العامة مع إدارة التعليم االبتدائي والثانوي باإلضافة إلى تخطيط استراتيجية بيانات اإلدارة التعليمية وتنسيقها 

مهمة مدارس بوسطن العامة. كما يسعدني  وتنفيذها مع التركيز على تحسين اتخاذ القرار والمسئولية اإلدارية لتعزيز

لبيانات والمسئولية مؤقت بشأن ا مدير أول تنفيذيأن أعلن أن السيد ابريل كالركسون وافق على العمل بصفته 

 .اإلدارية

نعمل بجد لضمان الوفاء بها. لقد لخصت تلك وأغسطس  15بأن هناك عددًا من المواعيد النهائية القادمة في  نعلم تماًما

2022-7- 13المتاحة على الرابط التالي أغسطس على شريحة العرض  15اللتزامات المقرر استكمالها بحلول ا

ndent's Report Slideshow (bostonpublicschools.org)Superinte  االستعداد لإلعراب  على أتموإنني

المواعيد النهائية المحددة لشهر أغسطس. لقد أنشأنا مجموعات عمل االلتزامات  في عن ثقتي التامة بأننا سنفي ب

التركيز السبعة المحددة في خطة تحسين داخلية متعددة الوظائف للتأكد من أننا نحرز تقدم في كل مجال من مجاالت 

 نا في كل مجال من هذه المجاالت.اتالمدرسة. أريد أن يكون المجتمع مطلعًا على التقدم الذي أحرزناه واستعداد

نحن في خضم إطالق خط مساعدة جديد  المطلوبة. التدقيقفيما يتعلق بسالمة الطالب، لقد بدأنا في عملية شراء أدوات 

حيث يوجد لكل آلباء واألسر إذا كان لديهم أي استفسارات واإلبالغ عن المشكالت. االتصال العامة  لمدارس بوسطن

. نحن بصدد نشر ثالثة اإلبالغ عن المشاكل تذكرة في نظام التذاكر لدينا مما يسمح لنا بتتبع ورصد متابعة مشكلة

اوى الواردة من خالل نظام حل المشكالت في سبتمبر( لمتابعة الشك أولوظائف هذا األسبوع )التزام مقرر بحلول 

 إدارة التعليم االبتدائي والثانوي والرد عليها.

، يراجع فريقنا القانوني دليل سياسات وإجراءات محدث ونخطط لتنظيم جلسات التطوير ةالخاص بالتربيةوفيما يتعلق 

 .ةالخاص التربيةفريق مراجعة ل الحصول على الخدمات كما تم البدء في عملية في أغسطس.لموظفي المدرسة المهني 

 أغسطس. 15الخاصة بالتقييم الشخصي المطلوب في تاريخ  الحصول على الخدماتفي مجال النقل، بدأنا بعمليات 

نقوم بالعمل في مجال النقل للتأكيد أننا مستعدون لليوم سبشأن التحسينات و يتقريرسأشارك العديد من التفاصيل في 

 ول في المدرسة. األ

https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/2022%207%2013%20%20Superintendents%20Report%20Slideshow.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/2022%207%2013%20%20Superintendents%20Report%20Slideshow.pdf
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 المياه ولدية خطة ألعمال التجديد الضرورية. اتريقة الستكمال استعراض مرافق دورفريق المرافق في ط

في طريقنا الستكمال خطة استراتيجية. نعلم بأننا لدينا تحديات في متابعة إمكانية  ؛زيةعلمي اللغة اإلنجليتمبالنسبة ل

كجزء من متطلبات تقديم التقرير لوزارة العدل ونعمل على ذلك للتأكيد بأننا  الوصول إلى خدمات تعلم اللغة اإلنجليزية

تقديم ح حيث أن شهر أكتوبر الموعد النهائي لقمنا بتقديم التحسينات االزمة لتحقيق معالم التطور. والسيما أن هذا صحي

 تقريرنا األول لوزارة العدل.

. توضح 2022-2021تتضمن هذه الشريحة بيانات تقرير وزارة العدل لسنة  -اللغات العديد منشريحة بيانات متعلم 

بشهر سبتمبر. في  هذه البيانات أن مدارس بوسطن العامة أبلغت عن مستوي عالي من االمتثال في شهر مارس مقارنة

 من الطالب ذوياللغات  العديد منلمتعلمي  %100حين أنه من الصحيح أننا بحاجة إلى إظهار االمتثال بنسبة 

إعداد ، فإننا نحتاج أيًضا إلى معالجة الحواجز النظامية التي تؤثر على بيانات األصحاءإوالطالب االحتياجات الخاصة 

 في شهر أكتوبر.  تقاريرنا

زمنا بعدد من االستثمارات والمبادرات المتخذة التي نعتقد أنها ستدعم تحسيننا لتقرير وزارة العدل لخريف لقد الت

2022: 

o  متعدد الثقافاتو اتاللغزيادة القدرة والدعم في مكتب التعليم متعدد(OMME)  أيًضا إلى  نشير االمتثال. نطاقفي

 تدريسم لدعم مرحلتنا االنتقالية نحو المزيد من يأننا قمنا بمزيد من االستثمارات بشكل كبير في التدريس والتعل

 اللغة األصلية في مدارس بوسطن العامة.

o  ضمن ةالخاص التربيةمتعدد الثقافات ومكتب و اتاللغنموذج الدعم اإلقليمي الذي يرسخ دعم مكتب التعليم متعدد ،

 المدارس. مديريوسائل أخرى، بشكل مباشر في الهيكل اإلقليمي الذي يرأسه 

o سأوجست ليدرشيب إنستيتيوتم المهني لقادة المدارس في يالتعل. 

o  متعدد الثقافات مباشرة في المدارس خالل أواخر شهر أغسطس و اتاللغتعيين موظفي مكتب التعليم متعدد

 لنشريري المدارس وفريقهم وتقديم المشورة لهم بشأن أفضل طريقة وأوائل منتصف شهر سبتمبر لدعم مد

 إدخال البيانات. و الموارد

 15سأقدم معلومات مستوفاة أكثر تفصيالً في اجتماع لجنة المدرسة الخاصة في شهر أغسطس قبل الموعد النهائي في 

أغسطس، وسنقدم استكماالت دورية على موقعنا على اإلنترنت بما في ذلك جميع المذكرات واألعمال الفنية التي 

هذه المرحلة على وي كجزء من لثانوائي دابتم اإللتعليسنقدمها إلى إدارة ا

www.bostonpublicschools.org/strategicprogress. 

تعليم الصيفي لمدارس بوسطن العامة يشمل التعليم صيفي لمدارس بوسطن العامة. ال استكمالبعد ذلك، أريد تقديم 

 للطالب في كل مرحلة دراسية في جميع أنحاء المنطقة تقويةوفرص  ين ذوي الجودة العاليةمجموعة من األكاديمي

. 2021صيف  عن البرامج المقدمة في %20بنسبة وهو يزيد هذا الصيف  قدميُ برنامًجا  111يوجد أكثر من  .التعليمية

لربع الخامس اطالب مسجل في  6700طالب مسجل في برامجنا الصيفية المختلفة وأكثر من  14000لدينا أكثر من 

في المدرسة الثانوية  في الدور الثاني طالب مسجل في فصول التعويض 3400برامج التعلم الصيفية وأكثر من ل

سجل في برامج تعلم اللغة اإلنجليزية )على الرغم من طالب م 1250طالب في السنة الدراسية الممتدة و 2700و

طالب في برنامج تعلم اللغة اإلنجليزية في جميع البرامج( بدأت برامج التعليم الصيفي للربع  4100تسجيل أكثر من 

لقد  الخامس وفصول التعويض في المدارس الثانوية يوم الثالثاء الماضي وتبدأ السنة الدراسية الممتدة هذا األسبوع.

 سمعنا ردود أفعال إيجابية لهذا األسبوع.

وأكاديمية مارجريتا مونيز وأورشيد جاردنز وبالكستون  ولي سكول نيوفيألتعليم الممتد بزيارة ميلدريد ل نايقوم فريق

عملية  بإعدادلقد رأينا منسقي الموقع يقومون  وخالل فترة الصيف. المواقع األسبوع القادم وسنزور وكينج اند هينوينج

http://www.bostonpublicschools.org/strategicprogress
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وهواتف الوالدين لتبسيط تسجيل الدخول  (QRاالستجابة السريعة )تسجيل دخول جديدة للطالب باستخدام رموز 

 الذي يشاركونرحالت مدرسية مع الطالب والعائالت  كما نرعىوحصول الطالب على ما يحتاجونه ليكونوا أسرع. 

 Courageousيدجوس سيلنج )في كار العائلية اتنزهلابوسطن و إيستز في إلى إيستي فارم رحالت الفصلفي بالفعل 

Sailing)  بهذا البرنامج  -نحن وأماندا–سغداء للغاية ، ية(سبان)باللغة االحيث تشارك أحد األمهات خبراتها في اإلبحار

ترقبوا لتعلم دورة حياة الفراشات ) حية فصول رياض األطفال يرقات تسلمتونمرح كثيًرا! شكرا لكم! فقط اليوم، 

 (تحريرهاتاريخ 

الكثير من الفاعلية مع استمرار العائالت في التسجيل وانتقال  تطبيق البرنامج شهدلي أن األسبوع األول من إبالنظر 

الطالب من قوائم االنتظار للبرامج، وقرار جديد بإبقاء التسجيل مفتوًحا ألسبوع ا خر وسيتم النظر بجدية في بيانات 

 %80البرامج التي زرناها  الحضور في قبل. نشعر بالرضا حقًا عن الحضور، حيث بلغت نسبةالحضور األسبوع الم

 أو أكثر.

األثناء، تم تدريب  ههذلثمان مدارس. في  بديالتما زلنا نقوم بتوظف ممرضات  .؛التوظيف له تحديات من جهتي

كوفيد، ومن يجب  اتالمنسقين على اإلسعافات األولية، يعرفون كيفية االستفادة من معدات الوقاية الشخصية واختبار

فتر أمع بوسطن نعمل فإننا المعلمين، في عدد  عجزحدوث االتصال به لتصعيد المشكلة الصحية. بالنسبة لحاالت 

 .  للمواقع مدرسين بدالءللتأكيد أننا لدينا  المرضى لمعلمينسكول اند بيوند لتغطية احتياجات ا

، أود اٍطالعكم بالمستجدات المتعلقة بجاهزية النقل والمواصالت فيما يتعلق بالمدرسة الصيفية ومع بداية ومن ثم

لى أهمية تؤكد البرامج عحيث مواقف النقل بشكل سلس نسبيًا. نقط التقاء  . بالنسبة للصيف، سارتالدعام الدراسي

الحافالت.  ركوب من المستفيدالطالب  عددالمخصصة لزيادة  نقط االلتقاءالوصول في الموعد المحدد لمواقع 

طريقًا فرديًا،  880حافلة موجهة، تسير  260باإلضافة لذلك تم توجيه جميع الطالب اٍلى مد سنة دراسية. يوجد 

إلى جميع السائقين والمراقبين لتذكيرهم بأهمية  تعليماتوقد أصدرت وجميع الطرق المجدولة مخصص لها سائقين. 

سيجرى توزيع شركة ترانسديف وفريق دعم مدارس بوسطن ولطرق المخصصة لهم. باالحضور في الموعد المحدد 

مواقع البرنامج. يعمل الخط الساخن لحركة النقل ب والتحميلتفريغ الالعامة على المدارس لدعم كفاءة الحافالت في 

ألسر، الذين يمثلون جزًءا من يمكن لموظفي عمليات وكذلك  3ممثل خدمة عمالء و 24عمل كامل يتكون من  بفريق

 Where’s Myبرنامج مد السنة الدراسية، تتبع الحافلة المخصصة لهم عبر تطبيق وير اٍذ ماي سكول بص )

School Bus App .) على عكس والمدرسة في سبتمبر. نشارك أيًضا بشكل كبير في تخطيطنا لليوم األول من كما

العام الدراسي الماضي، ندخل هذا الصيف بإبرام عقد مصدق بين شركة ترانسديف ونقابة سائقي الحافالت لدينا. 

 لمتطلبات بشكل أفضل الستجابةمن اشركة ترانسديف  التي تمكنيتضمن العقد عددًا كبيًرا من التحسينات التشغيلية و

يركز الفريق المعني بالطرق على وبشكل عاجل وفوري. لمعالجتها مدارس بوسطن العامة  تاجتحالنقل الحقيقية والتي 

يراجع الفريق عدد خطوط مسارات العام الماضي والبحث عن طرق تقليل أعداد الحافالت  حيث توحيد المسارات.

عليم والمعلومات وشركة نفذنا أيًضا مجموعات عمل بااٍلشتراك مع مكتب تكنولوجيا التكما خالل هذه العملية. 

ترانسديف والتعليم الخاص وخدمات الترحيب الخاص بمدارس بوسطن العامة. تساعد مجموعات العمل هذه في 

تحسين جودة بيانات مهام الطالب لتسهيل عملية توجيههم بصورة أكثر كفاءة، وقد أضفنا موقعًا إضافيًا للبيانات لدعم 

دوالر ألي شخص  4000عم توظيف السائقين، يتم منح مكافأة تسجيل دخول بقيمة هذا العمل الهام متعدد الوظائف. لد

دوالر للموظفين الذين يوصون المرشحين بشغل هذه الوظائف.  1000تم تعيينه بأوراق اعتماد كاملة، كما أننا نمنح 

اآلن برنامج تدريب رخصة القيادة  ترانسديف تقدم. لربط عمليات السائقين لدينا البنية األساسيةلقد قمنا أيًضا ببناء 

ً  23 ويخضع للمرشحين المهتمين بأن يصبحوا سائقي حافالت. (CDL)التجارية   يؤديقد  ممابالبرنامج  للتقييم حاليا

الحافالت. وقمنا بزيادة أعداد  والتقييم لسائقيسائق حافلة إضافيًا لنظامنا. لقد كثفنا جهود التوظيف  23وجود إلى 

ظائف بالتعاون مع اٍدارة رأس المال البشري وبالمشاركة على شبكات التواصل ااٍلجتماعي لضمان فعالية اٍعالنات الو

 وتبسيط عملية التوظيف.
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أردت أن أختتم بتحديثات حول التوظيف للعام الدراسي القادم، وتحديدًا مدراء المدارس، والمعلمين والمعلمين و

تعيينًا، وهناك تعيين إضافي معلق في مدرسة  17مدارس لقد أتممنا فيما يتعلق بتوظيف مدراء الوالمساعدين. 

ال توجد مناصب شاغرة لمدير المدرسة في الوقت الحالي بمجرد اإلعالن عن الحاجة إلى وتشارلزتاون الثانوية العليا. 

وظيفة شاغرة  250 منفيما يتعلق بتوظيف المعلمين، لدينا حاليًا ما يقرب ومدير لمدرسة تشارلزتاون الثانوية العليا. 

إتمام عملية التوظيف.  خالل مراحلتعيينًا إضافيا  254تعيينًا، وهناك  742للمعلمين على نطاق المنظومة. لقد أتممنا 

ا العام العديد من الوظائف في هذا العام مقارنة بالعام الماضي، لدينا هذ أعلىفي حين أن عدد الوظائف الشاغرة و

تم تعيين  ه قد. وأود أن أشير إلى أن23الجديدة أكثر مما كان لدينا في العام الماضي نظًرا الستثماراتنا في السنة المالية 

العديد من المعلمين المساعدين في مناصب المعلمين. ويعتبر هذا أمر إيجابي حقًا من حيث النمو والتطوير. وهذا يعني 

يعطي قادة المدارس  حيثنا المزيد من الوظائف الشاغرة، والتي نتوقع شغلها في وقت الحق من الصيف. أن لدي

بإجراءات التوظيف  كما نركز كافة جهودناتعيين المعلمين قبل التركيز على توظيف المساعدين.  االنتهاء مناألولوية 

ول الموظفين على ما يحتاجونه من تراخيص في هذا الصيف. كما نعمل مع أخصائي التراخيص الجديد لضمان حص

الدعم للمكتب الرئيسي ومدراء المدارس. وأثق أننا على  وتوفيرلمناصبهم. وأستمر في رصد عمليات التوظيف والنقل 

 استعداد لليوم األول في الدراسة وأتطلع إلى تقديم عروض رسمية إلى لجنة المدرسة حول هذا الموضوع.

 وبذلك ينتهي تقريري.

________________________________________________________________________

____ 

طلب الدكتور/ الكينز الحصول على المزيد من المعلومات بشأن جهود المنطقة التعليمية المبذولة في توظيف واعتماد  

كر الدكتور/ ايشلسون أن مدارس المعلمين لمتعلمي اللغة اإلنجليزية ومتعلمي اللغة اإلنجليزية ذوي اإلعاقة. وذ

بوسطون العامة تتشارك مع العديد من الكليات المحلية والجامعات والتي توفر برامج لمعلمي ازدواج اللغة وتركز 

على البرامج مزدوجة اللغة. وسأل الدكتور/ الكينز عما إذا كان هناك أي خطط لتوسيع برنامج إقامة معلمي مدارس 

 لدكتور/ ايشلسون على المتابعة بالمزيد من المعلومات.وافق اوبوسطن العامة. 

طلبت السيدة/ لوبيرا الحصول على المزيد من المعلومات بشأن القلق الطفيف الذب أعرب عنه الدكتور/ ايشلسون و

مناسبة فيما يتعلق بقدرة المنطقة التعليمية على تطوير النظام لضمان تلقي متعلمي اللغة اإلنجليزية جميع المعلومات ال

تحدث الدكتور/ ايشلسون بشأن تعقيد جمع البيانات ووالسبل المالئمة للوصول إلى تعليمات محتوى مستوى الصف. 

بالثقة الكاملة في أن المهمة تسير على الطريق  أنه لن يشعرأكتوبر، مضيفًا  1المؤكدة والنهائية لوزارة العدل بحلول 

 .واحتياجات التوظيف ماط التسجيللديه شعور أفضل تجاه أن حتى يتكون الصحيح

(. وقال الدكتور / إيشلسون SIPسأل السيد / أونيل الدكتور / إيشلسون عن أفكاره العامة بشأن خطة التحسين الشامل )

وي باإلضافة إلى لثانوائي داالبتم التعليأن األمر سيكون على قدر كبير من األهمية للوفاء بالمعايير األساسية إلدارة ا

احتياجات مدارس بوسطن العامة لتغيير طريقة عملها. وقد تحدث عن أولوياته باعتباره نائب المشرف، بما في ذلك 

 لتغيير جذري ووضع أساسلمدرسة ودعم عملية انتقال المشرف الوافد سلس لقوية وافتتاح ضمان مدرسة صيفية 

 المكتب المركزي. على مستوى

سأل السيد / أونيل عن تحسينات النقل. وقد سلط مدير النقل السيد / ديالفرن ستانيسالوس الضوء على استراتيجيات و

في العقد الجديد المبرم بين شركة ترانسديف مقدمة  المحددةات جديدة باإلضافة إلى الكثير من اإلصالحال التوظيف

 خدمات النقل في المنطقة وبين نقابة سائقي الحافالت.

سأل السيد / كارديت هيرنانديز إذا كانت مدارس بوسطن العامة تقدم أو تفكر في تقديم مكافآت التوظيف لملء و

. وقال الدكتور / إيشلسون أن المنطقة حاليًا ال تقدم افالتالح بخالفالمركبات األخرى الوظائف الشاغرة لسائقي 
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سوى مكافآت توظيف لسائقي الحافالت، وأضاف أنه سيتشاور مع فريقه ويعود إلى اللجنة بمزيد من األفكار. وقد 

ثم سأل عن منصب مراجع ومن اتباع نهج توظيف إبداعي وجريء. على شجع السيد / كارديت هيرنانديز المنطقة 

. وأوضح الدكتور / (ODAالحكومية ) والمحاسبةمكتب البيانات ابات الداخلي الجديد والقيادة المؤقتة في الحس

وي بتوظيف مراجع حسابات لثانوائي داالبتم التعلي(، تقوم إدارة اSIPإيشلسون أنه كجزء من خطة التحسين الشامل )

عن القيادة في  وبسؤالهنُشر طلب تقديم العروض باألمس. وأغسطس.  15داخلي لمدارس بوسطن العامة بحلول 

قال الدكتور / إيشلسون أنه يضمن أنه سيتم تزويد مكتب البيانات  (ODAالحكومية ) والمحاسبةمكتب البيانات 

الحكومية بالموظفين بالكامل كما أعرب عن سعادته أن السيد / ابريل كالركسون قد وافق على العمل  والمحاسبة

 الحكومية. والمحاسبةتنفيذي أول مؤقت في مكتب البيانات  كمدير

السيدة / بوالنكو جارسيا مدارس بوسطن العامة للتعاون مع فريق عمل متعلمي  يشجع، معبراً عن الحاجة لالستعجال

/ ( لتقديم خطة لمتعلمي اللغة اإلنجليزية من ذوي االحتياجات الخاصة. ووافق الدكتور ELLاللغة اإلنجليزية )

إيشلسون على أنه هناك حاجة إلى إجراءات عاجلة. وقال إنه وفقًا لخطة التحسين الشامل، ستضع مدارس بوسطن 

أغسطس. وفي  15العامة خطًطا استراتيجية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية باإلضافة إلى مكتب التعليم الخاص، بحلول 

رف الوافد الخطة النهائية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية إلى ضوء مراعاته لعملية إشراك المجتمع هذا الخريف، يقدم المش

 التصويت على خطة التعليم الخاص النهائية في نوفمبر. الجنة المدرسة للتصويت في شهر أكتوبر، يليه

مدارس بوسطن العامة بأن الدكتور / إيشلسون  وردالمياه.  دوراتسألت السيدة / بوالنكو جارسيا عن التحسينات في و

مؤشر الفرصة وأداة تخطيط  مع استخدامالمياه  اتمدارس التي تحتاج إلى إجراء تجديدات في دوربالقائمة  أنشئت

 المساواة العرقية لتحديد أولويات هذا العمل.

الدكتور / إيشلسون أنه يقوم حالًيا  ردبيلوت.  K-8مدرسة ميشين هيل  حول تحقيقطلب الدكتور / الكينز تحديثًا 

سيظل هذا وعلى تصرفات موظفي المدرسة الفردية.  مع التركيز التحقيقتقرير المرحلة الثانية من بمراجعة مشروع 

لن كما المرحلة الثالثة من التقرير، فحص تصرفات قادة المكتب المركزي، قيد التنفيذ حاليًا. و. مقيد الوصولالتقرير 

مركزي. وتعهد الدكتور / إيشلسون بإضفاء طابع تنشر مدارس بوسطن العامة أي نتائج تتعلق بأداء قادة المكتب ال

اإلخفاقات الشاملة التي أدت إلى هذا الوضع في بالشفافية التام في الشهور القادمة على نتائج التقرير الذي يتعلق 

 مدرسة ميشين هيل.

الداخلي. طرح السيد / كارديت هيرنانديز أسئلة توضيحية بخصوص عملية طلب تقديم العروض لمراجع الحسابات و

السيدة / مونيكا هوجان مساعد المشرف في استراتيجية البيانات والتنفيذ بأن مدارس بوسطن العامة قد طلبت  وردت

 15تبرم مدارس بوسطن العامة ثالثة عقود منفصلة في وس. مقدمي الخدمةاألسعار والعروض من العديد من 

من أجل أمان الطالب، واألخير من أجل وسائل النقل.  أغسطس: أحد هذه العقود من أجل التعليم الخاص، والثاني

 ة.يطلب السيد / كارديت هيرنانديز أن تقدم المنطقة تحديثًا في االجتماع القادم للجنة المدرسو

 وردلفصل الصيف والخريف.  COVIDسألت السيدة / روبنسون عن تدابير السالمة والوقاية من وباء كوفيد و

الدكتور / إيشلسون أنه يعمل هو وفريقه عن كثب مع لجنة بوسطن للصحة العامة لمراقبة نسب اإلصابة بوباء كوفيد، 

 والتصدي له على هذا األساس، واإلعداد لبداية آمنة للعام الدراسي الجديد.

الهيكل  أنتور / إيشلسون الدك ردسألت السيدة / روبنسون عن إعادة تنظيم المكتب المركزي لهيكل منطقة المدرسة. و

في  جذريةتحقيق تحسينات الالزمين لبشكل أفضل الوظائف المشتركة والتعاون سيدعم المكون من تسع مناطق الجديد 

 جميع أنحاء مدارس بوسطن العامة.

 عند النداء على االسماء، وافقت اللجنة باإلجماع على تقرير نائب المشرف. –تمت الموافقة 
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عرض جمعية ماساتشوستس أللعاب القوى بين ل ناقلةجدول األعمال، لاللجنة  عن تعديلروبنسون أعلنت السيدة / 

 .2022أغسطس  10اجتماع لجنة المدرسة المنعقد في ب ليكون موعد التصويت وتغييرالمدارس بعد التعليق العام 

 تعليقات عامة الناس:

   وافق كيتسي كارابالو، أحد مقيمي دورشيستر وولي أمر أحد الطالب بأكاديمية يو بي دورشيستر على

 تجديد ميثاق أكاديمية يو بي دورشيستر.

  وافق ماريسول روتش، أحد مقيمي دورشيستر وولي أمر أحد الطالب بأكاديمية يو بي دورشيستر على

 تجديد ميثاق أكاديمية يو بي دورشيستر.

 تنظيم لجنة المدارس. بشهادته فيما يخصلها  والداعمينجون مود، أحد مقيمي كامبريدج  أدلى 

 لها فيما يتعلق ببعض القضايا التعليمية ذات الصلة. والداعمينشارون هينتون، أحد مقيمي هايد بارك  شهد 

 لق بالمخاوف بيثليم غيدي، أحد مقيمي روكسبري وولي أمر أحد طالب مدارس بوسطن العامة فيما يتع شهد

 بشأن االندماج المقترح لمدارس راسل وكالب االبتدائية.

 شهد ( مايك هايكمان، أحد مقيمي دورشيستر وأحد أعضاء بيجاBEJA )بعض القضايا التعليمية  فيما يخص

 ذات الصلة.

 ااٍلجراءات:

 13,336,632بنداء األسماء، وافقت اللجنة باإلجماع على منح الموافقة بقيمة $-معتمد

بنداء األسماء، وافقت اللجنة باإلجماع على طلب تجديد ميثاق مدرسة هورس مان ان ديستركت المقدم لمدرسة -معتمد

 .2026اٍلى  2021ايفينينج أكاديمي في الفترة من اند بوسطن داي 

المقدم بنداء األسماء، وافقت اللجنة باإلجماع على طلب تجديد ميثاق مدرسة هورس مان ان ديستركت -معتمد

 .2026اٍلى  2021ألكاديمية إدوارد إم كينيدي للمهن الصحية في الفترة من 

بنداء األسماء، وافقت اللجنة باإلجماع على طلب تجديد ميثاق مدرسة هورس مان ان ديستركت المقدم -معتمد

 .2026ٍالى  2021ألكاديمية يو بي دورشيستر في الفترة من 

السنوات جنة باإلجماع على تعديالت الميثاق التالية ألكاديمية بوسطن جرين في فترة بنداء األسماء، وافقت الل-معتمد

 .المحاسبةخطة  : بحسب ما ورد في مذكرة التفاهم أو2026ٍالى  2021من  الدراسية

 التقرير:

يل طلب كاًل من نائب المشرف التنفيذي للعمليات صموئ-عضوية جمعية ماساتشوستس أللعاب القوى بين المدارس 

ديبينا والمدير الرياضي أفيري اسدايلي موافقة لجنة المدرسة بشأن عضوية جمعية ماساتشوستس أللعاب القوى بين 

 .2023-2022المدارس للمدارس التالية اعتباًرا من العام الدراسي 

 أكاديمية بوسطن للفنون 

 أكاديمية إدوارد إم كينيدي للمهن الصحية 

 12-7أي  مدرسة اٍم سي كورماك بي سي اٍل 

  لمدارس بوسطن العامةشبكة المدارس البديلة 

o  أكاديميتيكنيكال بوسطن أدلت 

o بوسطن داي أند اٍيفينينج 
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o بوسطن كوالبوراتف 

o كومينتي أكاديمي 

o جريتر اٍيليجستون 

جمعية ماساتشوستس بيؤكد تصويت لجنة المدرسة بالموافقة أن كافة مدارس بوسطن العامة الثانوية هم أعضاء س

من المقرر عقد التصويت حيث فرص ااٍللتحاق بالمدارس الثانوية الرياضية.  وأمتالكهمأللعاب القوى بين المدارس 

 .2022أغسطس  10في 

، وخصوًصا بالمنطقةتحدث السيد/ كارديت هيرنانديز عن أهمية اٍدراج صوت الطالب في العروض الرياضية و

 الطالبات.

 في عام 12-7طالب الصف السابع والثامن في المراحل العمرية من  أحقية/ ديبينا للسيدة/ لوبيرا أوضح السيدكما 

توفر مدارس بوسطن العامة الفرص لطالب ألعاب القوى للتعاون حيث البرامج الرياضية لمدارسهم. بالمشاركة 

 وتكوين فريق يتألف من طالب من مدارس مختلفة.

سأل السيد أونيل مقدمي العروض عن الدروس المستفادة من موقف في وقت سابق من هذا العام عندما لم يتمكن و

بعض طالب ألعاب القوى من المنافسة ألن مدارس بوسطن العامة لم تقدم األوراق المناسبة إلى جمعية ماساتشوستس 

على الطلبات المقدمة الليلة، سيتم  جنةلل المنتظرة وافقةمال ه بموجبأنالسيد/ ديبينا  وردأللعاب القوي بين المدارس. 

تسجيل جميع مدارس بوسطن العامة الثانوية لدى جمعية ماساتشوستس أللعاب القوي بين المدارس. باإلضافة إلى 

 ذلك، يجتمع قادة مدارس بوسطن العامة اآلن مع قادة جمعية ماساتشوستس أللعاب القوي بين المدارس شهريًا، وتقوم

 أنمدارس بوسطن العامة بزيادة عدد موظفيها داخل قسم ألعاب القوى. وفيما يتعلق بمشكالت النقل، قال السيد/ ديبينا 

 مدارس بوسطن العامة تستكشف خيارات النقل اإلبداعية مثل شراء شاحنات صغيرة لطالب ألعاب القوى.

السيد/ اسدايلي أن فريقه يتعاون  ورداألصغر سنًا. تساءلت السيدة/ روبنسون عن الفرص الرياضية المتاحة للطالب و

مع قادة المدارس ااٍلبتدائية ومن خالل العالقات األسرية المتبادلة لتوسيع مدى الفرص الرياضية وتحسين التواصل. 

أعمال إعادة تصميم تكوين الصفوف في المنطقة ستشمل برامج تغذية على مستوى المدارس  أنقال السيد/ ديبينا و

 بتدائية والمتوسطة باإلضافة إلى برمجة المدارس الثانوية.اال

 10من المقرر أن تصوت اللجنة على مقترحات عضوية جمعية ماساتشوستس أللعاب القوى بين المدارس في و

 2022أغسطس 

 المناقشة

تود تخصيص وقت  أنهاأوضحت السيدة/ روبنسون -مناقشة بشأن طبيعة بنية اجتماعات لجنة المدرسة وعملياتها

أثناء تحضيرها للعام الدراسي الجديد، وتحت اشراف المدير الجديد، لجداول أعمال االجتماعات الصيفية للجنة 

في خريف هذا العام، لتعطي الفرصة لألعضاء ليفكروا فيما هو مناسب  االمخطط له الحضور الشخصية واجتماعات

 ة المدرسة وعملياتها.و/ أو غير مناسب بشأن طبيعة بنية اجتماعات لجن

 تتضمن بعض المواضيع التي شارك بها األعضاء:و

 الرغبة في إجراء حوار أكثر تنظيما 

 إتاحة الوقت الكافي للبيانات والتقارير 

 جعل التعليقات العامة أكثر فائدة لكل من المجتمع المحلي واللجنة 

 استخدام أعضاء لجنة المدرسة بطريقة أكثر استراتيجية 
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بشأن قواعد التعليق العام والسلوك  2012سياسة اللجنة لعام اقترحت السيدة/ روبنسون أن يعيد األعضاء النظر في و

، والذي يستدعى فترة تعليق عام مدتها ساعة واحدة في بداية االجتماع، وتتبعها فرصة في اجتماعات لجنة المدرسة

 أخرى للتعليق بعد تقديم التقارير.

 والتيديت هيرنانديز عن تأييده لالقتراحات التي طرحها السيد/ جون مود أثناء التعليق العام، وأعرب السيد/ كار

شمل التعاون مع خبراء المحتوى من خارج مدارس بوسطن العامة. وقد تحدث عن أهمية تلقي األعضاء للمعلومات ت

منتظمة بشأن خطة تحسين المدرسة في الوقت المناسب كما أقترح تحديد الوقت الذي تتلقى فيه اللجنة تحديثات 

 بمساعدة قسم التعليم االبتدائي والثانوي.

كرر الدكتور/ الكينز تعليقات السيد كارديت هيرنانديز بشأن تلقي المعلومات في الوقت المناسب ومشاركة الخبراء. و

 ا مركزية كتذكير مرئي.وأوصى بتركيز اللجنة على القيام بأشياء أقل وأتمامها بشكل جيد والحفاظ على أولوياته

اجتماع واحد كل شهر على مدى تحصيل الطالب  فيهاأوصت السيدة/ روبنسون بأن تنظر اللجنة في تنفيذ بنية يركز و

واجتماع أخر يركز على األعمال العادية للجان على سبيل المثال المتطلبات القانونية والتحديثات وما إلى ذلك. 

اد قبل أسبوعين من موعد عقد اجتماع اللجنة. ويلتزم الدكتور/ ايشلسون بالعمل مع واقترحت أن يتلقى األعضاء المو

الفريق لالنتهاء من المواد وترجمتها ونشرها عبر األنترنت قبل موعد عقد االجتماع للسماح بتقديم عروض أقصر 

د حدد عالمات معينة بشأن والمزيد من المناقشات خالل االجتماعات. والحظ أن قسم التعليم االبتدائي والثانوي ق

 .المدرسيةللجنة  مراحل اإلنجازتحديثات 

أقترح السيد/ كارديت هيرنانديز أن تخصص اللجنة المزيد من الوقت في جداول أعمالها للمشكالت التي تؤثر على و

 التعليم الخاص ومتعلمي اللغة اإلنجليزية.

ك بها أعضاء لجنة المدرسة مع المجتمع خارج السيد/ أونيل لألعضاء الجدد بعض الطرق التي يتشار وذكر

اجتماعات اللجنة، بما في ذلك االجتماع مع مجموعات أصحاب المصلحة وحضور جلسات االستماع للمدير. وأقترح 

قد يرغب األعضاء بإعادة النظر في إتاحة وقت استراحة لتقديم القهوة/ ساعات العمل سواء بشكل فردي أو ضمن  أنه

ً وجوب وضعأعرب الدكتور/ الكينز عن تأييده ألقتراح ساعات العمل، و مجموعات صغيرة. ً اللجنة  مضيفا  طرقا

 لالستفادة من خبرات األعضاء بطريقة أكثر استراتيجية.

ذكرت السيدة/ بوالنكو جارسيا أن العائالت التي تأتي الجتماعات التعليق العام غالبًا ما تسعى للحصول على إجابات و

لم تتناولها البنية الحالية. وتحدثت بشأن التأخير الذي واجهته في تلقي المواد المترجمة إلى اللغة لمخاوفها التي 

اإلسبانية. وأعربت عن رغبتها في مساعدة العائالت التي تفتقر اإللمام بالقراءة والكتابة بلغتهم الخاصة وتشجيع اللجنة 

السيدة/ روبنسون وأضافت أن هذا  األمر الذي أيدتهة. على العمل بشكل أكبر مع العائالت والمنظمات المجتمعي

 التعاون عليه أن يتم بطريقة منظمة وعادلة.

يُزيد التعليقات العامة ليست دائما ممثلة تمثيال كامال لمجتمع مدارس بوسطن العامة، مما أن ذكرت السيدة/ لوبيرا و

 اللجنة.طرق متعددة للوصول إلى أعضاء ل امتالك األسر من ضرورة

السيدة/ لوبيرا. واقترح أنه قد ترغب اللجنة في النظر في عقد االجتماعات في العديد  كرر الدكتور/ الكينز تعليقاتو

من األحياء المجاورة باعتبارها استراتيجية المشاركة. وقالت السيدة/ روبنسون أن الجهود المماثلة تاريخيًا قد أسفرت 

منظمات المجتمع المحلية اللجنة في اجتماعاتهم  تستضيف اقترحت بداًل من ذلك أنوعن نسبة مشاركة ضئيلة للغاية. 

ألعضاء لجنة  االلتزام الزمني المعقولمناقشة  في اجتماع اللجنة القادم ترغب من األعضاء إنها. وقالت النظامية

 وعائالت. لديهم أعمالالمدرسة والتسليم بأن األعضاء هم متطوعين 
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ان أن يتم نشر مواد االجتماع علنًا قبل أسبوع مما يزيد من احتمال أن تنطوي العروض التقديمية اقترح السيد / ترو

 على نسخة مختصرة ونسخة كاملة.

تنظم تقارير المنطقة  بأنأيدت السيدة / روبنسون اقتراح السيد / تران. كما أعربت عن دعمها القتراح السيد /مود و

الوقت على البيانات وثلث الوقت على الدروس المستفادة وثلث  بتقسيم ثلثتسمح  المرسلة إلى اللجنة بالطريقة التي

الوقت على التوصيات. وقال الدكتور / إيشلسون أن مدارس بوسطن العامة تحتاج إلى التركيز على األدلة على أفضل 

 تطبيق والتنفيذ والتصور.طرق العمل وذلك لضمان عائد على االستثمار. وينطوي ذلك على الكثير من التركيز على ال

اقترح الدكتور/ الكينز أن تنطوي العروض التقديمية على القصة وراء البيانات باإلضافة إلى األسئلة التي لم يتم الرد و

 عليها للتحفيز على التفكير والمناقشة.

 التي أجريت الليلة.مناقشة القال السيد / كارديت هيرنانديز أنه يتطلع إلى سماع المالحظات من الجمهور بشأن و

لخصت السيدة / روبنسون مواضيع المناقشة التي أجرتها اللجنة، والتي تنطوي على رغبة في الحصول على كما 

 تعليق عام ذو إفادة كبيرة وتقارير ذات إفادة كبيرة بجانب التركيز على التحسن المستمر.

 أعرب الدكتور/ الكينز عن شكره للدكتور / كاسيليوس لبناء أساس قوي لمدارس بوسطن العامة. و

 التعليق العام على التقارير

شهد السيد / سوليكا سوتو، المقيم في منطقة ساوث إند،، ولي أمر أحد طالب مدارس بوسطن العامة وعضًوا في 

ابير السالمة والوقاية من وباء كوفيد ودعًما إلحدى لجان ( بخصوص تدBEJAتحالف بوسطن للعدالة في التعليم )

 المدرسة المنتخبة.

 األعمال الجديدة

 ال يوجد.

 تأجيل االجتماع

م، وافقت اللجنة باإلجماع على اقتراح تأجيل االجتماع وذلك عن  8:32في حوالي الساعة  –تمت الموافقة عليه 

 طريق نداء األسماء.

 بشهادة:

 اليد////يوجد توقيع بخط 

 السيدة / إليزابيث سوليفان

 السكرتير التنفيذي


