
 

      
    

 اع لجنة مدارس بوسطن عن بعدتمالمحضر الرسمي الج
 

 2022 أكتوبر 26

 
مساًء عبر منصة زوم االلكترونية.  5الساعة  2022يناير أكتوبر 26اًعا عن بُعد في تمعقدت لجنة مدارس بوسطن اج

 لمزيد من المعلومات حول أي من العناصر المدرجة أدناه، تفضل بزيارة

 www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee  أو بالبريد اإللكترونيfeedback@bostonpublicschools.org  

 .(617) 635-9014أو اتصل بمكتب لجنة مدارس بوسطن على الرقم 

 

   الحضور

 

 ؛Stephen Alkins؛  Michael O’Neill ؛ نائب الرئيسJeri Robinsonأعضاء لجنة المدارس الحاضرون: الرئيس 

Brandon Cardet-Hernande؛ Lorena Lopera؛ Rafaela Polanco Garcia ؛Quoc Tran وممثل الطالب Diego 

Meta. 

 

 .أحدأعضاء لجنة المدارس الغائبون: ال 

 

 المستندات المقدمة

 جدول األعمال

 محضر االجتماع: 12 أكتوبر 2022؛ خلوة 13 أكتوبر 2022 

 مذكرة العام الدراسي 20-21 التقرير السنوي لسياسة العافية

 دوالر 440,800منح للموافقة عليها بمبلغ إجمالي 

 الخضراء الجديدةمذكرة حول الصفقة 

  بيان تأثير اإلنصاف للصفقة الجديدة الخضراء

  2021برتمت مراجعتها في سبتمالتي ( PBS)مدارس بوسطن العامة مدونة قواعد السلوك الخاصة ب

  لصفقة الجديدة الخضراءتقديمي حول اعرض 
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 افتتاح الجلسة

كان  .على الحضور باالسم Sullivan السيدةنادت . الوالءوقاد قسم  اعتمافتتاح االج Jeri Robinsonالرئيس  أعلن

، الذي Mehta، الذي وصل مع بداية الجلسة التنفيذية، والسيد O’Neilالسيد جميع األعضاء حاضرين باستثناء 

 .وصل مع بداة االجتماع العادي

أن اللجنة سترفع على الفور من أجل جلسة تنفيذية بغرض مناقشة االستراتيجية فيما يتعلق  Ms. Robinsonأعلنت  

 AFL CIO(، ومجلس AFSCMEبالتفاوض الجماعية مع االتحاد األمريكي لموظفي الوالية والمقاطعة والبلديات )

يمكن أن يكون له تأثير ضار  )عمال الكافتيريا(. إن إجراء هذا النقاش في جلسة مفتوحة 230، والشريك المحلي 93

  مساًء. 5:30على الموقف التفاوضي للجنة. وقالت إن اللجنة ستعود إلى االجتماع في جلسة عامة الساعة 

 رفع الجلسة من أجل جلسة تنفيذية

عند النداء على األسماء، وافقت اللجنة باإلجماع على اقتراح بالتأجيل إلى جلسة تنفيذية لغرض  – تمت الموافقة

 )عمال الكافتيريا(. 230، والشريك المحلي AFL CIO 93، ومجلس AFSCMEمناقشة التفاوض الجماعي مع 

 وافتتاح الجلسةالعودة إلى الجلسة العامة 

مساًء. كان جميع األعضاء  5:50االجتماع في جلسة عامة في حوالي الساعة  دعق Robinsonأعاد الرئيس 

 قشة اإلستراتيجية فيما يتعلق بالتفاوضحاضرين. وأعلنت أن اللجنة قد عادت لتوها من جلسة تنفيذية لغرض منا

 )عمال الكافتيريا(. 230 الشريك المحليو AFL CIO Council 93و  AFSCMEالجماعي مع 

. سيتم إعادة بثه على تلفزيون بوسطن Zoom منصة  إن اجتماع الليلة كان يُبث مباشرةً على Ms. Robinsonقالت 

. YouTubeوعلى موقع  bostonpublicschools.org/schoolcommitteeسيتي. كما سيتم نشره على موقع 

أن خدمات الترجمة الفورية متاحة باللغات اإلسبانية والكريولية الهايتية والكابو فيرديان والفيتنامية والكانتونية  وأعلنت

وقدمت إرشادات حول كيفية الوصول إلى الترجمة الفورية عن طريق  ،(ASLوالماندرين ولغة اإلشارة األمريكية )

المترجمة على الموقع تم نشر وثائق االجتماع كان قد . Zoomتغيير قناة 

www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee  .قبل بدء االجتماع 

الجماعي المؤقتة للمنطقة مع  العرض التقديمي بشأن اتفاقية التفاوض أن اللجنة ستؤجل Ms. Robinsonأعلنت 

AFSCME  ومجلس ،AFL CIO 93 مستقبل.يعقد في ال)عمال الكافتيريا( حتى اجتماع  230المحلي شريك ، وال 

 

 اعتمالموافقة على محضر االج

 
 رأكتوب 12في  الذي عقداع تمجاالعلى محضر باإلجماع األسماء، وافقت اللجنة على نداء ال عند - ت الموافقةتم

 .2022ألكتوبر  13واجتماع خلوةلجنة المدارس بتاريخ  2022
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 تقرير المشرف 

 

 إعداده للتقديم تمكما 
 

شهرية أن أكون هنا معكم جميعًا هذا المساء. يصادف اليوم الذكرى الدواعي سروري من شكراً سيدتي الرئيسة، 

وأنا متفائل ومندهش من بعض األعمال الرائعة التي أراها تحدث في جميع أنحاء المنطقة. كان من دواعي  ،األولى لي

برؤيتكم وحديث معكم رس بوسطن قبل بضعة أسابيع. لقد استمتعت حقًا بالاسروري أن أراكم جميعًا في خلوة لجنة مد

مساحة والفرصة لتحديد األولويات التي نعمل على شخصيًا، وأتطلع إلى الخطوات التالية بكل ذلك. أقدر ال اجميعً 

 هذه األولويات على خطتنا االستراتيجية واألهداف الحالية للجنة العليا. رتيبتحقيقها. سننظر في كيفية ت

 

 مجاالت تركيزي هي:

 ؛إعطاء األولوية لألداء األكاديمي وتسريع وتيرته○   

 عادلة، حيث يشارك جميع الطالب بنشاط في مهام ونصوص ال للقراءة والكتابةمن خالل إستراتيجيتنا ■  

 .صفثقافيًا ولغويًا ومتوافقة مع المعايير كل يوم في كل ستجيبة على مستوى الصف م    

 ؛علم االجتماعي العاطفيتعزيز الوصول إلى الت ○  

 ، ولكن أيًضا بالدعم فقطلطالب ليس تزويد اسأعمل على ضمان استمرارنا في إعطاء األولوية ل■   

 واألخصائيين االجتماعيين وفرق دعم الطالب التي تم  رشدينالموارد التي يحتاجون إليها مثل المب         

 ها جميعًا على مدار العامين الماضيين.في ستثماراال     

 تبسيط العمليات وضمان سالمة الطالب؛     

 أسرية ومجتمعية؛ اتمشاركموثوقة لممارسات  وضع ○  

 ، وليس مجرد مشاركة ما أحاديث هذا مجال مهم بشكل خاص بالنسبة لي. يتعلق األمر بالمشاركة في ■   

 نفعله لمجتمعنا.  

 تبسيط العمليات وضمان سالمة الطالب؛  ○  

 يتعين علينا القيام به فيما يتعلق بإعادة إنشاء البروتوكوالت واإلجراءات. مدارسنا آمنة ، لدينا عمل ■   

 هناك دائًما تهديدات خارجية ال يمكننا السيطرة عليها. لكن  

 ؛والموظفينسر الداخلي والخارجي مع األتواصل تحسين ال  ○ 

 ومجتمعاتنا.أسرنا شراك إلعمل الأعتقد أن هذا العمل مرتبط إلى حد كبير ب■   

 مدارسنالوزيادة المساءلة لكل من المكتب المركزي و  ○ 

 للمساءلة ، سواء على مستوى المكتب المركزي أو على مستوى  خاضعةيجب أن نجعل مدارسنا ■   

 المدرسة.  

 

 

في كل اجتماع للجنة المدارس ، أود مشاركتكم بعض أخبارنا السارة . هناك الكثير من األشياء اإليجابية التي تحدث 

 في مدارسنا وصفوفنا كل يوم!

 

شكراً لجميع المدارس التي استضافت  .STEM التكنولوجيا والهندسة والرياضياتم ورائع للعلو كان لدينا أسبوع

في أنشطة العلوم والتكنولوجيا  تشاركوأسرة  400أكثر من  لقد حضرتليالي عائلية في جميع أنحاء المنطقة. 

في معرض التوظيف في كلية العلوم والتكنولوجيا  ةذروالبلغت  أسرة 500أكثر من  كما أنوالهندسة والرياضيات. 

 و Marsha Inniss-Mitchellل  . شكراً Reggie Lewis( في مركز STEMوالهندسة والرياضيات )

Elizabeth Milewski بوسطن العامة رسامد نا فيطالب ظيلقيادتهما هذه الجهود. ح BPS زيارة بSuffolk 
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Construction   نت اللفتناالحاكم ومقابلةPolito  في مجاالت العلوم والتكنولوجيا اختصاصيين واالستماع إلى

 والهندسة والرياضيات.

 

، في  BPS Citywide Cross Country Program، مدرب  Hatim Jean-Louisمجلس المدينة بعمل  أشاد

عمل المدرب مع الطالب بقرار من مجلس المدينة.  Mejiaم المستشار كر  وقد اجتماعه األسبوعي األسبوع الماضي. 

بطولة على مستوى  60تحقيق العديد من اإلنجازات بما في ذلك إنتاج ى لبوسطن العامة إ رساطالب مد Hatimقاد 

 في سباقات المضمار والميدان. دون هزيمةالمدينة وثالثة مواسم 

 

للحاصلين على  Edvestorsلمدرسة لعشاء للمرشحين في األسبوع الماضي ، أتيحت لي الفرصة للتحدث في حفل ا

كنتم . أتمنى لو Gardner Pilotوأكاديمية  Move award  ،The Taylor School  ،The Channingجائزة 

ن على الجائزة.  ارسنا الثالثة الرائعين. أود أن أشكر جميع القادة الذين تنافسواقادة مدللكلمات التي ألقاها  مسمعتا

يتحدثون عن مدارسهم بكل فخر جعلني أشعر بالسعادة. كنت حاضراً اليوم لرؤية الجائزة الكبرى استماعي لهم وهم 

ظهر تالتي مدرسة ى اللإدوالر  100,000التي يبلغ مقدارها  جائزةال. تُمنح Gardner Pilotتذهب اليوم إلى أكاديمية 

 Gardner Pilotومجتمع  Hermanة. تهانينا للمدير أبرز جهود التحسين على مستوى مدارس بوسطن العام

Academy  دوالر. 100,000بأكمله ، الذي حصل على الجائزة األولى البالغة 

 

 Boston Greenأود أيًضا أن أعبر عن تقديري للعمل المثير الذي تم إنجازه إلنشاء مساحة إبداعية جديدة في 

Academy  (BGA تم تجديد .)ثالث سنوات ، في الصيف  بعد تخطيط استمر، اإلبداعية  هذه الغرفة الصفية

وسائل الفيديو ومقاطع ضم اآلن استوديو تسجيل جديدًا جمياًل وطابعات ثالثية األبعاد ومعدات تحرير هي تالماضي و

ت وقد فتح BGAإبداعية جديدة ومذهلة ليستخدمها طالبنا. إنها بالفعل أكثر األماكن شعبية في مدرسة تكنولوجية 

كان هذا المشروع عبارة عن شراكة بين . لمواهب طالبنا ومعارض،  دراسيالاليوم جديدة ، بعد  أنشطةالباب أمام 

BPS Facilities  و ،BGA  و ،Turner Construction  و ،Gensler Architects مدرستنا وا ، الذين اعتمد

 لكرمهم.نحن ممتنون للغاية  -للقيام بهذا المشروع المجاني الرائع 

 

تنافس الضاحية.  لسباقرس بوسطن المتوسطة المد 2022لعاب القوى ، تم تتوي  األبطال في بطولة نا ألفي مشهد

ميل في يوم  1.1بطول  مضمارفي مدينة بوسطن على متوسطة مدرسة  15 طالب ورياضي من 300أكثر من 

 . Franklin Parkفي   Boston Athletic Association، استضافه مثالي للسباق يخريف

 

 في سباقاتهم: حققوا مراكز متقدمة تهانينا للطلبة التالية أسماؤهم الذين

 John D. O’Bryant’s Brandon Spiessلمسابقة األوالد ، ○  

  ○Daniel Lee  ،Eliot School 

  ○ Josiah Bowen  ،Edison School 

  ○Tyler Greene  ،Eliot School 

  ○Messiah Bowen  ،Edison School 

 عملية اكتساح أعلى المنصة. Eliotحققت بالنسبة للفتيات ، ○  
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   ■Emery Deroeve  

   ■Gabrielle Dagdidgiane  

 مسافة قريبة من واحد إلى اثنين وثالثة متقدمين على الميدان Adele Shepherdأنهى ■   

   ■Nya Long  مدرسة ،John D. O’Bryant School of Mathematics and Science 

   ■Daniella Munera  ،Eliot School 

 

 Council of Great City Schoolsأخيًرا ، أتيحت لي الفرصة للسفر مع العديد من أعضاء لجنة مدارسنا إلى 

أنحاء فرصة االستماع إلى المناطق الحضرية الكبيرة األخرى من جميع ل يريقدلققد أعربت عن تاألسبوع الماضي. 

البالد والتعرف على أفضل ممارساتها في األمور األكاديمية ، ودعم الطالب ، ومشاركة األسر ، والسالمة المدرسية 

للحوار مع رئيس لجنتنا واألعضاء اآلخرين حول ما سمعناه نني قدرت الوقت الذي أتيح ، وما إلى ذلك. كما أ

 .في مدارس بوسطن العامةن ووشاهدناه وكيف كان مرتبًطا بما نشهده هنا في بوسط

 

قدم مجلس  الرزم التي ُسل مت لكم.تم تضمينه في هو تقرير بنا و ةتقرير سياسة العافية الخاص لحوأود أن أقدم تحديثًا 

. 21-20للعام الدراسي سياسة العافية السنوي السنوي المطلوب حول  هتقرير مدارس بوسطن العامةالعافية لمنطقة 

 لتحسين تنفيذ سياسة العافية.قدمة والتوصيات المللعافية أهداف وأنشطة مجلس المنطقة يوثق هذا التقرير 

 

هذه السياسة بيئة مدرسية آمنة وصحية ومستدامة. يجاد خارطة طريق إل لمدارس بوسطن العامةتوفر سياسة العافية 

بأكملها ، والمجتمع المدرسة  ASCD ومؤسسةمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها نموذج مع مواءمة 

هدف إلى تعزيز الصحة والعافية االجتماعية والعاطفية والجسدية لجميع الطالب لتعزيز والطفل الكامل وتبأكمله 

أنحاء المنطقة التي  مختلفمدارس في ا التقرير أيًضا قصص نجاح من الهذ عرضللتعلم. ي همنموهم الصحي واستعداد

المدرسية ، ال سيما خالل واحدة من أصعب سنوات  عاية صحة ورفاهية مجتمعاتهاز في ركانت تقوم بعمل ممتا

مجتمع رعاية وإيجاد ؛  الكامل. تشمل جهودهم: تطوير مجالس عافية متميزة تدعم نه  الطفل جائحةالدراسة خالل ال

وضع خطة مستدامة على و، وتقديم الدعم االجتماعي والعاطفي والعقلي ؛  جائحةلطالبهم وأسرهم وموظفيهم أثناء ال

صحي شامل مبتكر ثقيف تقديم تومستوى المدرسة للتعلم االجتماعي العاطفي لدعم وتعزيز الهوية واالنتماء والوكالة ؛ 

وشخصي لطالبهم وفرًصا افتراضية للنشاط البدني والتربية البدنية عالية الجودة ؛ ومساعدة الموظفين على تعزيز 

عليها ، وإدارة التوتر والحد منه ، والعناية بصحتهم الجسدية والعقلية. تمثل هذه القصص العالقات الوثيقة والحفاظ 

 وعافيةمصدر إلهام لكيفية المثابرة خالل األوقات الصعبة والعناية بالصحة االجتماعية والعاطفية والعقلية والجسدية 

ما  يحل على صفتأكد من أن كل طفل في كل حتى نتمكن من تحقيق مهمتنا المتمثلة في ال لمدارسنامجتمعات التعلم 

 22-21نتطلع إلى العرض المتعمق لتقرير تنفيذ سياسة العافية الكمية للعام الدراسي . تعليماليحتاجه لتحقيق النجاح في 

 الذي سيقدمونه لنا في وقت الحق من هذا العام الدراسي.

  

حسب الواقع  أعداد الطالب المسجلين في مدارسنا. أود أن أتابع طلب األسبوع الماضي للحصول على تحديث بشأن

. هذا يمثل انخفاًضا مستمًرا لمنطقتنا ، على في مدارس بوسطن العامة طالبًا 48,734 تم تسجيل أكتوبر ، 15في 

طالبًا آخر  587 عدد الطالب بمقدار تراجع إنعكس المراكز الحضرية األخرى في الوالية وفي جميع أنحاء البالد. 

هيكلة مدارسنا وبرامجنا ب يستدعي منا أن نقوملعام ، واالنخفاض العام في التحاق الطالب خالل العقد الماضي هذا ا

منطقة تشعر  يجادفي المستقبل. هدفنا هو إ الملتحقين بمدارسنا اليوم وأولئك الذين سيأتونلتقديم جودة عالية للطالب 

لبقاء هنا. نريد أن يعرف جميع لو مدارس بوسطن العامة في والطالب بالحماس والثقة للتسجيلسر فيها جميع األ

، وطالب التربية الخاصة ، ومتعلمي اللغة  سمرطالبنا من السود وال -خاصة طالبنا المهمشين تقليديًا بالطالب ، و

وظيفية وجامعية مسارات الوصول إلى طالبها ل سر. وتريد األمدارس بوسطن العامة أن لديهم مكانًا في -اإلنجليزية 

 أطفالهمفرص خارج المدرسة إلثراء تجارب تدعم تعليم الطفل بأكمله ، ومرافق صارمة ، ووبرام  أكاديمية قوية و
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ونجاحه الجسدي والعاطفي عافيته : بأكمله. يجب أن يكون تركيزنا على الطفل دون تأخرولكي يتخرج أطفالهم 

نا ولكن هذا ال يغير تركيزنا األساسي. في الواقع ، ينصب انخفض معدل التسجيل لديلقد واالجتماعي واألكاديمي. 

تركيزنا على تقديم تجارب عالية الجودة من شأنها أن تساعدنا على االحتفاظ بالطالب واألسر وجذبهم. نحن حازمون 

الصفقة  في مهمتنا ، ونحن ملتزمون بمعالجة مشكالتنا الهيكلية ، بما في ذلك جودة مباني مدرستنا من خالل مبادرات

، وتوفير الوصول العادل إلى الفرص لجميع طالبنا. من المؤكد أن انخفاض  Green New Dealالجديدة الخضراء 

التسجيل يؤثر على تمويل هذا العمل ، والذي سيتطلب في النهاية تغييرات في كيفية قيامنا بمهمتنا ، لكننا هنا من أجل 

 نة بإنجازه معًا.ذلك. إنه العمل الذي تلتزم المنطقة والمدي

 

من أوائل شهر  اعتباًراأن موسم اختيار المدرسة يقترب بسرعة! علمكم قبل االنتقال من التسجيل ، أريد أيًضا أن أ

. همرسامدلمعرفة المزيد حول خيارات  www.DiscoverBPS.orgمن الوصول إلى نوفمبر ، ستتمكن األسر 

في المدارس. وآمل أن تضعوا  تبجوالسر أن تقوم يمكن لأل حيث - ارسمعاينة المدستنطلق في الشهر المقبل جلسات 

شخصي! ليكون مفتوًحا للحضور السيعود العرض السنوي للمدارس و، جداولكم الزمنية لهذه الجلساتعالمة على 

 Boston Latinظهًرا في  1صباًحا حتى  9ديسمبر ، من الساعة  10إلينا يوم السبت ،  وانأمل أن تنضم

Academy سنزودكم . تحت سقف واحد ، لمعرفة المزيد عما تقدمه زيارة العديد من المدارس كلها م، حيث يمكنك

 .موعدهمع اقتراب من المعلومات حول هذا اليوم الخاص المزيد ب

 

 مؤسسة  اإلعاقة ، ال سيما فيما يتعلق بالتواصل معذوي من عن وسائل النقل للطالب د أن أقدم تحديثًا موجًزا أو

Mass Advocates for Children  أوMAC قدمت .MAC  شكوى رسمية من خالل نظام حل المشكالت

Problem Resolution System وزارة التعليم الثانوي واالبتدائي في DESE ، التقى رئيس قسم النقل لدينا .Del 

Stanislaus  ، بMAC  بعض أعضاء فريقنا مع  يمعأنا ورسالة ، ثم التقيت  ىتلقأن بعدMAC  والعديد من أولياء

خاصة طالب بيوم االثنين من هذا األسبوع. نحن نتعامل مع كل قضية نقل تتعلق بأحد طالبنا وربية الخاصة أمور الت

نحو حل عدد من القضايا المنهجية. بعض اآلن . لقد عقدنا اجتماعا مثمرا ونحن نتجه كل جديةالتربية الخاصة لدينا ب

لحلها مع مدارسنا مع مختلف القطاعات في التنفيذ. سيتطلب البعض اآلخر تعاونًا بساطة هذه القضايا تقنية وأكثر 

وزارة التعليم الثانوي  جراء تلك المحادثات الهامة بالشراكة معاإلعداد إلوالمدارس الخاصة ، وقد بدأنا في قلة المست

 .DESE دائيواالبت

 

في  وللتقديم حلهو يتواصل مع األسر ب والمشكالت تتعلق بنقل الط ةأيًضا على معالجة أيكل يوم يعمل فريقنا و

. نحن نقدر مشكلةبحل كل  ونلتزمحن مون سرنامدى صعوبة مشكالت النقل هذه أل نحن ندرك الوقت المناسب.

خاصة بالنقل لجميع الطالب ، ونا الخاص بنظام مجاالت تحسينوسنواصل العمل لتحديد  DESEشراكتنا مع 

 Council of Great City Schoolsذوي اإلعاقة. باإلضافة إلى ذلك ، نتطلع إلى تلقي توصيات رسمية من من للطالب 

 ضي قدًما.نطقة ولهذه اللجنة للمسياستنا للمبخصوص في ديسمبر ، والتي ستساعد في اتخاذ قرارات 

 

Boston Public Schools الصفقة الخضراء الجديدة هي شريك ملتزم مع مدينة بوسطن في Green New 

Deal على إطار ضمان الجودة الذي تقدمه مدارس بوسطن العامة خالل  الصفقة الخضراء الجديدة. ستبني مبادرة

ة مدينة على السنوات القليلة الماضية وهو مشمول في هذه الميزانية. نحن محظوظون للغاية ألن لدينا عمدة وحكوم

استعداد لتقديم هذا المستوى من الدعم المالي لمباني مدرستنا. ضمان الجودة هو وعدنا لطالبنا وأسرنا أنه في يوم من 

األيام ، ستوفر كل مدرسة في كل حي مستوى من التميز والجودة العالية. هذا الخط األساسي للخدمات في جميع 

تعزز التعلم ،  غرف صفيةستحقه طالبنا. سيؤدي هذا االستثمار إلى إنشاء المدارس ليس أقل مما يتوقعه اآلباء وي

والطالب ، وضمان توزيع سر وتدعم رؤيتنا وخطتنا إلعادة تشكيل الصفوف ، وإنشاء مسارات أكثر قابلية للتنبؤ لأل

بوسطن إلعادة  أهاليهذه المشاريع بشكل منصف من خالل عملية شفافة. إنها رؤية لالستفادة من إبداع وشغف 

http://www.discoverbps.org/
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مدينتنا. إنه لتصور مدارسنا كمراكز مجتمعية متكاملة الخدمات يمكنها التكيف لتلبية االحتياجات المتطورة لطالبنا و

تشكل ما يقرب من نصف انبعاثات هذه المباني ، وفي وجه المناخمباني مدرستنا صمود أيًضا التزام بالحفاظ على 

 مدارس بوسطن العامة طالبومع  –ستماع إلى مجتمعاتنا وإعادة بناء الثقة معها المباني في المدينة. وهو تعهد باال

الليلة عن عملنا في هذا المجال وكيف سنمضي في هذه الحقًا  ونوأسرهم الذين كانوا يدعون للتغيير منذ عقود. ستسمع

 قدًما في األشهر القادمة.

 

 مراقبة مقاييس المجتمع صل مدارس بوسطن العامة( ، تواBPHC) في بوسطن لصحة العامةاة بالشراكة مع هيئ

رس عن كثب. مع دخول فصلي الخريف والشتاء ، نتوقع أن يزداد انتشار ابيانات المدو COVID-1بالخاصة 

COVID-19  الحرص وأمراض الجهاز التنفسي األخرى ، مثل األنفلونزا. نواصل التأكيد على الحاجة إلى توخي

نظافة اليدين وآداب الجهاز التنفسي والبقاء في المنزل إذا كنت تشعر بالمرض. من المهم مالحظة أنه إذا كنت على 

إمكانية اإلصابة باألنفلونزا بطل السلبي ال ي COVIDفحص ، فإن  COVID-19تعاني من أعراض تشبه أعراض 

الرعاية الصحية لك. في زود خدمات عة مع مأو التهابات الجهاز التنفسي األخرى. يرجى المتاب RSV بفايروس أو

 BPHC هيئة الصحة العامة في بوسطنومدارس بوسطن العامة  ليس إلزاميًا ، تواصل ارتداء الكماماتحين أن 

على إبطاء انتشار العديد من  الكمامة. يساعد ارتداء كمامة داخل المبانيتشجيع الطالب والموظفين بشدة على ارتداء 

المدارس يتوفر لدى (. RSV( والفيروس المخلوي التنفسي )FLU، بما في ذلك اإلنفلونزا ) األمراض األخرى

ليلة األحد أو صباح االثنين قبل ذهابهم إلى  فحصعلى إجراء سر ألطفال. كما نشجع األللبالغين ولبأحجام  كمامات

هيئة الصحة الصادرة عن  COVID-19 بالمتعلقة  رشاداتاإلاتباع  مدارس بوسطن العامةالمدرسة. ستواصل 

تغييرات في  ةتعديل السياسات استجابة أليبملتزمين باتخاذ قرارات تعتمد على البيانات وبقى ، وسن العامة في بوسطن

 .جائحةحالة ال

 

 National Assessment of في يوم االثنين من هذا األسبوع ، تم إصدار نتائ  التقييم الوطني لتقدم التعليم

Education Progress  والمعروف أيًضا باسم  2022لعام ،NAEP  ألمة. الشهادة المدرسية لأوNAEP  هو

من ممث ِّلة على عينة  2022في ربيع العام عبارة عن تقييم للقراءة والرياضيات على المستوى الوطني ، وتم إجراؤه 

للتقييم جلسة شاركة. وهذا يمثل أول منطقة حضرية كبيرة م 26والواليات و  بالدطالب الصفين الرابع والثامن عبر ال

. منذ 2022لعام  NAEPطالب في تقييم  3,600. في بوسطن ، شارك حوالي 19-قبل جائحة كوفيد  2019منذ عام 

عن االنخفاضات المهمة إحصائيًا هو ما يختلف في القراءة ثابتة ، و مدارس بوسطن العامة، ظلت نتائ   2019عام 

، شهدت المنطقة 500إلى  0ياضيات ، على مقياس من الوالية والمستوى الوطني. في الرالتي حدثت على مستوى 

مع االنخفاض الكبير في يتوافق في الصفين الرابع والثامن ، على التوالي. وهذا  9و  7انخفاًضا كبيًرا في نقاط مقياس 

على األداء األكاديمي  اتأثيره اكان له جائحة. في حين أن الطنيوت على مستوى الوالية والمستوى الالرياضيا

،  السمرالفرص لدينا آخذة في االتساع لطالبنا من السود وفي فجوة الاالجتماعية العاطفية ، فإن عافية للطالب وال

في فجوات التضاعفت لقد  والطالب ذوي اإلعاقة ، وطالبنا متعددي اللغات ، مقارنة بأقرانهم لسنوات عديدة.

ذوي األصول األسبانية في من ب السود في القراءة والرياضيات للصف الرابع وللطالب التحصيل تقريبًا للطال

 التحصيل للطالب ذوي اإلعاقة والمتعلمين متعددي اللغاتفي فجوات أن الالقراءة والرياضيات في الصف الثامن. كما 

نحاء البالد وداخل ماساتشوستس. . الفجوات التي نراها لكل هذه المجموعات تشبه ما نراه في جميع أمستمرة كما هي

، فإن هذه النتائ  هي تذكير بأنه ال يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتلبية احتياجات  على أية حال

 .مدارس بوسطن العامةالتعلم لجميع طالب 

 

عن منصبين قياديين رفيعي يتواصل عملنا في تنفيذ خطة التحسين المنهجي. في وقت سابق من شهر أكتوبر ، أعلنا 

ومستشار خاص للتربية الخاصة   Chief of Special Educationالمستوى في التربية الخاصة ، رئيس التربية الخاصة

Special Advisor for Special Education سيعمل المنصبان بالشراكة مع بعضهما البعض وسيكونان جزًءا من .
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،  Council of Great City Schoolsخاص على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير فريقي التنفيذي. سيركز المستشار ال

نوفمبر. سيقود رئيس قسم التربية الخاصة مكتب التربية الخاصة  16الذي سيتم تقديمه إلى لجنة المدارس في اجتماع 

رشحين لهذين المنصبين يعمل على تنفيذ التحسينات التشغيلية. نحن نعمل على ضمان وجود مجموعة قوية من المسو

 . .bostonpublicschools.org/ohcالمهمين ، ونشجع أي شخص مهتم على تقديم طلبه عبر اإلنترنت على 

س يوم األربعاء مدارس التحول في اجتماع لجنة المدارتحديثنا ربع السنوي األول حول  في األسبوع المقبل ، سنقدم

 المقبل.

 

 مشرف لهذا المساء.ي كهذا هو تقرير

 

  Ms. Polanco Garciaو Mr. O’Neill إنه في األسبوع الماضي ، حضرت هي و  Ms. Robinsonقالت 

( في أورالندو ، فلوريدا حيث CGCS) Council of Great City Schoolsمؤتمر الخريف السنوي لمجلس 

إنها تنوي إعادة هيكلة  Ms. Robinsonحضرية كبيرة أخرى. قالت  اطقنمع قادة من ملوا أفضل الممارسات تباد

 رس لتكريس المزيد من التركيز على نتائ  الطالب.ااجتماعات لجنة المد

 

ذوي من عن أهمية زيادة معدالت التخرج لمتعلمي اللغة اإلنجليزية والطالب  Ms. Polanco Garciaتحدثت 

 CGCSا باعتبارها المتحدثة الوحيدة للغة اإلنجليزية التي ال تتحدث بطالقة لحضور مؤتمر اإلعاقة. شاركت تجربته

نطقة عن استراتيجيات الم استفسرتوشددت على أهمية توفير خدمات الترجمة الفورية في اجتماعات مجلس اإلدارة. 

، عن التدخالت  ةكاديميمواد األ، النائب األول لمشرف ال Dr. Linda Chen. تحدثت الدكتورة NAEPلتحسين نتائ  

 المستهدفة ودعم اللغة المنزلية الذي توفره المنطقة.

 

إنها عقدت مع العمدة  Skipperالمتأثرة بالعنف. وقالت المشرفة  يةلمجتمعات المدرسحول اتحديثًا   Dr. Alkins طلب

Wu عنف األخير. وصفت رئيسة دعم الطالب اجتماعا أمس مع قادة من وكاالت المدينة والمنظمات الدينية لمعالجة ال

Jillian Kelton  .عملية االستجابة ألزمة المجتمع 

 

كيف  Rochelle Nwosu(. شرحت رئيسة PRSمزيدًا من المعلومات حول مركز حل المشكالت )Dr. Alkins طلب 

. قالت سرلحل شكاوى األ DESEقانوني مع عمل المساعد الفي المقاطعة و PRSمركز حل المشكالت يعمل منسق 

 .8873-635 (617)الرقم  متاح أيًضا لخدمة الطالب واألسر علىبوسطن العامة  في مدارس أن خط المساعدة

أن تزود المنطقة مجتمعات المدارس المتأثرة بالصفقة الخضراء الجديدة بجدول زمني واضح. سأل Dr. Alkins طلب 

المساواة أداة تخطيط المساواة العرقية لتوجيه عملها. أوضح رئيس  مدارس بوسطن العامةكيف تستخدم 

، كيف تتماشى األداة مع أولويات المشرف وكيف يتم استخدامها كأداة  Dr. Charles Grandsonواالستراتيجية ،

 العرقية. مساواةقريبًا لوحة معلومات ألداة تخطيط ال مدارس بوسطن العامةللمساءلة. ستنشر 

 

 Great Cityأن تنظر المنطقة في الشراكة مع منظمات إلى جانب مجلس مدارس   Mr. Cardet-Hernandezاقترح 

Schools .أن أعداد الطالب المسجلين كيف  ألسو ، مشيًرا إلى أن هناك العديد من المنظمات التي تقوم بعمل جيد

. تحدث المدير المالي وأداة تخطيط تعليميلى الميزانية التي وصفها بأنها تمرين ععملية تخطيط الميزانية ،  شكلتس

Nate Kuder وأوضح العالقة بين توقعات أعداد الطالب المسجلينعن تعقيدات تخطيط الميزانية من حيث صلتها ب .

تسجيل في المقاطعة ال توقعات. قال إن هامش الخطأ في وزون، وتمويل الطالب الم ةالفعليعداد ، واأل أعداد الطالب

قد يصل إلى الذروة في إنه في حين أن إجمالي األعداد المسجلة  Kuderثالثة بالمائة. قال السيد  بنسبة يزيد أو ينقص

ربية التبأكتوبر ، فإن التسجيل في أي مجموعة فرعية معينة من الطالب قد يتغير على مدار العام ، مستشهدا كمثال 

http://bostonpublicschools.org/ohc.
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في سن الدراسة في بوسطن آخذ في  الذين هم في مرحلة الطفولة. وأشار إلى أن إجمالي عدد السكان ةالخاص

 االنخفاض. وأكدت المشرفة التزامها بإعادة إشراك المتسربين.

 

في نهاية  STEMو  BPS College & Careerتجربتها اإليجابية في حضور عن   Ms. Loperaت تحدث

 تالوالدين. قال اتحول إخطار اتوضيحً وكذلك الحافالت المتأخرة حسب الحي توجهات األسبوع الماضي. طلبت 

واجه الصعوبة األكبر في االنضباط صباًحا ت 8:30 مستوىإن حافالت ال Delavern Stanislausالنقل  ةمدير

هي   Jackson Square و Hyde Park و South Bostonالوقت المحدد بسبب االزدحام المروري. مناطق ب

الطالب الذين يتم استالمهم في الوقت المحدد ولكن حافالتهم سر ات ألاألكثر تأثراً. قالت إن المنطقة ال ترسل إخطار

 مشاكل في الطرق.قسم النقل بالبلغ قادة المدرسة ي، . على أية حالتصل متأخرة

 

لتحسين  مدارس بوسطن العامةعن نوع الممارسات المبتكرة التي تستكشفها  Cardet-Hernandezتساءل السيد 

. Lyft مشاركة الركوب  شراكة مع شركةالتستكشف  مدارس بوسطن العامةإن  Stanislausالنقل. قالت السيدة 

الضوء على المدارس التي نجحت في تضييق  مدارس بوسطن العامةأن تسلط  Cardet-Hernandezطلب السيد 

 ل أفضل الممارسات.وتبادُ في اإلنجاز فجوات ال

 

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

 مالحظات عامة من الجمهور

 
،  Josiah Quincy Elementary School، من سكان الحي الصيني وأحد اآلباء في  Peiggy Chenأدلى 

 بشهادته بشأن مخاوف تتعلق بالنقل.

 

عضو تحالف العدالة التعليمية في بوسطن ، بشهادته هو و Dorchesterن سكان ، مMichael Heichmanأدلى 

 بخصوص تنوع الموظفين.

 

 Madison Park Alumniنخريجينادي الوعضو  Mattapan، المقيم في Robert Jenkins أعطى

Association  ، والسالمة ودراسة رياضية لعاب الاألفيما يتعلق بشهادة Madison Parkبداعيةاإل. 

 

 ، محامية من سكان جنوب بوسطن ، بشهادتها بشأن مخاوف تتعلق بالنقل والسالمة. Charyl Buckmanوأدلت 

 

 ، محامي من سكان هايد بارك ، بشهادته بشأن تنوع الموظفين. Sharon Hintonأدلى 

 

لسالمة بوسطن العامة ل أسر مدارسعضو في مجموعة و  Jamaica Plain، المقيمة في  Sarah Horsley أعطت

 .COVIDالسالمة من ن ، شهادة ع COVIDمن 

 

 Boston Educationالمدير التنفيذي التحاد بوسطن التعليمي هو و Dorchesterمن سكان ،  Ruby Reyesأدلى 

Justice Alliance  الصفقة الخضراء الجديدة. حول، بشهادته 

 

 :Philbrick و Sumnerشهد األشخاص التالية أسماؤهم بشأن االندماج المقترح بين مدرستي 
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 وأدلت تشاريل بوكمان ، من سكان جنوب بوسطن ومحامية ، بشهادتها بشأن مخاوف النقل والسالمة.

 

 أدلى شارون هينتون ، من سكان هايد بارك وداعية ، بشهادته بشأن تنوع الموظفين.

 

بروتوكوالت أمان ، بشأن  COVIDلعضو أمان  BPSشهدت سارة هورسلي ، المقيمة في جامايكا بلين وعائالت 

COVID. 

 

أدلى روبي رييس ، المقيم في دورشيستر والمدير التنفيذي التحاد بوسطن التعليمي ، بشهادته بخصوص الصفقة 

 الخضراء الجديدة.

 

 شهد األشخاص التالية أسماؤهم بشأن االندماج المقترح بين مدرستي سومنر وفيلبريك:

 

   ●  Mimi Lai  ،من سكان Roslindale أب من مدرسة وSumner 

   ●  Allison Friedman  ، من سكانRoslindale  وأب من مدرسةSumner 

   ●  Rachel Young  ، من سكانRoslindale  وأم من مدرسةSumner 

   ●  Jessica Manna  ، من سكانRoslindale  وأم من مدرسةSumner 

 

 من بنود العمل

 

منحة  -عند نداء األسماء ، وافقت اللجنة باإلجماع على منح وقت التعلم الموسع في ماساتشوستس  - تمت الموافقة

Young Achievers Academy  دوالر. 440,800بمبلغ  23للسنة المالية 

 

 التقارير

 

 Boston، و  City’s Operationsقدم فريق متعدد الوظائف يمثل فريق  – تحديثات حوا الصفقة الخضراء الجديدة

Public Facilities Department  وأصحاب المصلحة الرئيسيين في مدارس بوسطن العامة بما في ذلك ،

Academics و ، Family Advancement و ، Finance and Planning and Analysis  ، وإدارة

Capital Planning العرض قاد . طن العامةمدارس بوس نطقةرافق متحديثات بشأن المشاريع واالستراتيجيات لم

. قدم Indy Alvarez في مدارس بوسطن العامةعمليات الورئيس   Dion Irishالتقديمي رئيس العمليات بالمدينة 

 تمهيدية. كلمة،  Oliver Sellers-Garciaالخضراء الجديدة في المدينة ،  الصفقةمدير 

 

 المرافق حول أربعة مجاالت: تركيز رمحوتيفي بوسطن ، سر من أجل الوفاء بوعد المنطقة بتقديم ضمان الجودة لأل

 

 : إنشاء مباٍن جديدة ذات مساحة كافية للمجتمعات المدرسية وتفي باالحتياجات التعليمية الحديثةبناء جديد   ⇦   

 : تجديد المباني القائمة لتلبي احتياجات التعليم الحديثتجديد ⇦    

 نموذج حسب ، وإعادة تشكيل المدارس  نقالتسياسة المنطقة لتقليل الت: تتوافق مع ترسيخ المسارات ⇦   

             PreK-6   /7 – 12. 

 : أخيًرا ، تطوير المباني وتجميع الموارد من أجل توسيع الفرص.دمج المجتمعات المدرسية ⇦   



Boston School Committee Remote Meeting  
Zoom 
 

October 26, 2022 

 

11 

 

مساعدة في وضع خطط ومدينة بوسطن أدوات محددة لل مدارس بوسطن العامة من أجل المضي قدًما ، حددت 

 رس.اوما بعده. مشروع تقييم حالة المرافق ودراسات تصميم المد 2024-2023واضحة للعام الدراسي 

 

 تقييم حالة المرافق  ●   

 مهًما عنصًرا  FCA تقييم حالة المرافقكون سي (.FCAيقوم قسم العمليات بإجراء تقييم لحالة المرافق )  ○ 

 مدارس  شفافة لمجتمعتواصل أداة  جانب كونه والصيانة المؤجلة إلىالصيانة الرئيسية في تخطيط       

 تيجية التخطيط ستعمل نتيجة هذا المشروع أيًضا على تحديد أولويات العمل ودعم استرا بوسطن العامة.     

 رير. يركز مكون المستقبل. يتكون المشروع من ثالثة مكونات إلعداد التقاللمشروعات الرئيسية في      

     FCA  على ظروف المساحة ، ويركز مكونADA  على الظروف الحالية للمساحات لتكون متوافقة مع 

 وسيسمح مكون المسح ثالثي األبعاد للمنطقة بتحديد مكونات  ين من ذوي اإلعاقاتقانون األمريكي     

 الصحيح  مسار. المراجعات الميدانية على البشكل أكثر دقة والتخطيط للسعة بشكل أكثر كفاءة ساحات ال     

 .2023ونحن على ثقة من أنها تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الموعد النهائي في صيف      

 

 رساتصميم المددراسات ●     

 : تعمل إدارة المرافق العامة في مدارس ما قبل الروضة إلى الصف السادس والسادس إلى الثاني عشر ○ 

 رس ، وهي مجموعة من توصيات اإلكمال دراسة تصميم المد .DLR Group, Incبوسطن مع شركة                

 المشاركة الحقيقية بالبناء المستقبلية ، مستنيرة مشاريع البرمجة والتصميم للمدارس لتوجيه التجديدات و               

 مع أعضاء مجتمع بوسطن خالل العام المقبل.                

 : استضافت إدارة المرافق العامة Madison Park Technical Vocational High School مدرسة  ○ 

 أكتوبر ،  17سبتمبر و  27لإلعالن عن الدراسة في   Madison Park Communityاجتماعات مع       

 رؤية مع المجتمع.وهم متحمسون للمضي قدًما في جلسات       

 ○  McKinley Schools: مهندس معماري إلجراء دراسة تحدد البحث عن تقوم إدارة المرافق العامة ب 

 تكوين المساحة التي ستدعم بشكل أفضل احتياجات المجتمع المدرسي.               

 ○  White Stadium ين مصمم لبدء هذه يتعتسعى ل: عي نت إدارة المرافق العامة مديًرا للمشروع وهي 

 الدراسة.     

 الحالي.  Horace Mannالسابق ومجمع   Jackson Mannمجمع   ○ 

 

 شارك المقدمون أيًضا تحديثات حول المشاريع الحالية.

 األساسية: MSBAمشاريع  ●    

 ○  Boston Arts Academy تقوم إدارة المرافق العامة بوضع اللمسات األخيرة على عناصر القائمة : 

 األخيرة وقد رحبت المدرسة بالطالب في مكانها الجديد.               

 ○  Josiah Quincy Upper Schoolمرحلة البناء ومراجعة حزم التكنولوجيا ،  : هي فيFFNE  

 للمباني الخارجية.الطالء  )األثاث( وألوان               

 ○  Carter School :إلى مرحلة في صدد االنتقال المبنى وب تم االنتهاء من تسوية األمور المالية الخاصة 

 الهدم.               

  ○   Blackstone School  لحالة من عن احاليًا تحديثًا تنتظرMSBA. 

 ○  Paris St Lotالحالة من  نع انتظر حاليًا تحديثً : تMSBA. 

 

 :شكيلالتجديدات وإعادة الت ●     
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 ○  Former Edwards Middle School شهد مشروع تجديد المساحة الستخدامها كمساحة مؤقتة : 

 ، نحن نعمل عن كثب . على أية حالتأخيرات بسبب نقص العطاءات المؤهلة Horace Mannلمجتمع      

 إلبقائك أنت و المجتمع المدرسي على علم بحالة هذا المشروع.إدارة المرافق العامة بالمدينة  مع     

 ○  Patrick John Kennedy School العمل المطلوب  زيادة حجمالمدرسة إلى  مراجل: أدى استبدال 

 لتجديد واسع النطاق لضمان االمتثال  23مليون دوالر في السنة المالية  ADA .16معايير لالمتثال ل               

 التصميم حاليًا. مرحلة، وهذه المرحلة في  حسيناتلتوا  

   ○Frederick Middle School تم االنتهاء من التجديد لدعم األماكن المؤقتة لمدرسة :Carter  

     School.  

   ○Charlestown High School عملية تحويل. 12-7لتسهيل تحسينات المبنى : تم االنتهاء من 

   ○SchoolEast Boston High  : عملية تحويل. 12-7تم االنتهاء من تحسينات المبنى لتسهيل 

 

 يوجد في المنطقة أيًضا سلسلة من مبادرات المرافق التي يجري العمل عليها:

 

 تركيب نافورة مياه○  

 تحسينات األمن○  

د○    أغطية المبر 

 تركيب مكيفات هواء○  

 تحسينات ساحات المدارس○  

 الخارجية تحسينات الساحات○  

 تجديدات الحمامات○  

 تحسينات الوصول○  

 تحسينات المداخل○  

 تحسينات كفاءة الطاقة والمياه○  

 تحسينات الساحات التخصصية○  

 مكتبات○  

 قاعات○  

 غرف الفن○  

 علومغرف ○  

 

اسه وتفانيه والتزامه التابع لقسم العمليات عن حمالمشروعات الرئيسية أعرب قسم الصفقة الخضراء الجديدة / تخطيط 

المنطقة إلى تحسين تجربة الطالب والوفاء األخرى في مبادرات البهذا العمل. سيؤدي تنفيذ هذه المبادرات والعديد من 

 بوعد ضمان الجودة.

 

لمرافق الرئيسية ، واستخدام البيانات ، واألهداف ، والجدول التخطيط لعن عملية  Cardet-Hernandezسأل السيد 

، أن تقييم حالة المرافق ودراسات التصميم هما Teresa Neff-Webster . أوضحت نائبة رئيس العمليات ،الزمني

كيف يدرس  Nate Kuderاريع. شرح المدير المالي عمليتان متوازيتان ستساعدان في توجيه تحديد أولويات المش

 األحياء. مختلفيتنبأ بأعداد الطالب المسجلين والسعة في فريق التخطيط والتحليل و

 

إنه يجري   Mr. Irishعن استراتيجية المشاركة المجتمعية للصفقة الخضراء الجديدة. قال  Dr. Alkinsسأل 

، مديرة  Keyla Jacksonالتخطيط إلستراتيجية قوية للمشاركة المجتمعية ، مع عقد جلسات في كل حي. قالت 
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يستخدمون سإن الفريق سيعقد مجموعات تركيز مع الشباب و،  مدارس بوسطن العامة في المشاريع الرئيسيةتخطيط 

 أداة تخطيط المساواة العرقية.

 

لتحليل السكان واالتجاهات  Cityمع المدينة مدارس بوسطن العامة  كيف تعمل Loperaللسيدة   Mr. Kuderشرح 

كمنطقة للتعلم منها عندما يتعلق األمر بتوقعات   Denver Public Schoolsالديموغرافية. استشهد بمدارس 

لمرافق الرئيسية بشكل جيد. تحدث مدير إدارة التخطيط لن واشنطن العاصمة تقوم بإ  Mr. Irishالتسجيل. قال 

ً   Kerrie Griffinالمرافق العامة بالمدينة   الذي يعمل على دراسة تصميم تشكيل عن الفريق المعترف به وطنيا

 الصف.

 

عن كيفية توافق الجدول الزمني لدراسات التصميم مع موسم اختيار المدارس. قال رئيس  Loperaسألت السيدة 

سر ، إن الهدف طويل المدى هو اتخاذ قرارات في مكانها بحلول الصيف حتى تتمكن األ Sam DePinaالعمليات ، 

مدارس  التالي. حتى ذلك الحين ، ستتواصلمن التفكير في خيارات اختيار المدرسة في الخريف للعام الدراسي 

تخطيط التغييرات معلقة يتم إجراؤها خالل العام الدراسي. قد يتم  ةفيما يتعلق بأيبوسطن العامة بانتظام مع األسر 

 نمضإلى هدفها بوسطن العامة رس اإنه حتى تصل مد Loperaرس. قالت السيدة المدإضافية لوقات معاينة أل

ث المشرف عن أهمية استخدام البيانات . تحد  سرد تكون عملية اختيار المدرسة صعبة بالنسبة لألالجدول الزمني ، ق

ن التزام المنطقة ، ع Ana Tavaresتنمية األسرة والمجتمع ،  ات مستنيرة. تحدثت نائبة المشرف لشؤونالتخاذ قرار

، كيف يدعم  Denise Snyder، المجتمعتنمية األسرة و. وصفت رئيسة قسم للتواصل قوية وحقيقيةبتوفير مشاركة 

 من خالل عملية اختيار المدرسة.سر مكتب خدمات الترحيب األ

 

على المتابعة  Neff-Websterمعلومات عن مشاريع إصالح المرافق الصغيرة. ووافقت السيدة  Mr, Mehtsطلب 

 بمزيد من التفاصيل.

 

 . قالت السيدة جاكسون إنسراالستماع إلى األهناك تغييرات جارية وأنه يجري إن  Polanco Garciaقالت السيدة 

 في عملية التصميم لضمان عملية تعاونية وشفافة. سراأل ركستشمدارس بوسطنالعامة 

 

 إنه من المهم ربط التخطيط واتخاذ القرار بالخطة الرئيسية. Cardet-Hernandezقال السيد 

 

مزيدًا من التفاصيل حول الصفقة الجديدة الخضراء  ن المحادثات المستقبلية حولأن تتضم Ms. Robinsonطلبت 

من أجل تحقيق التوازن بين المطالب الحالية واالحتياجات المستقبلية. طلبت  ية األوسع والجدول الزمني والكفاحالرؤ

بها عمليات الدم  هذه الرؤية. حاً حول الكيفية التي ستحقق يوضتتعريفاً واضحاً لمدرسة القرن الحادي والعشرين و

إنها وفريقها سوف يزودون اللجنة بمزيد من التحديثات المنتظمة حول الصفقة الخضراء  Skipperقالت المشرفة 

باإللحاح للعمل بسبب انخفاض التسجيل وظروف المرافق غير المالئمة ،  ة. قالت إنه في حين أن هناك شعورالجديد

 مجتمع التخاذ قرارات مستنيرة ومدروسة.فهي ملتزمة باالنخراط مع ال

 

 Office of Human Capital Office of Recruitment, Cultivation, and Diversity تحديث حول

Annual Hiring and Workforce Diversity -  أعلنتMs. Robinson فإن اللجنة ،  وقتأنه نظًرا لتأخر ال

 .واوافقاألعضاء نوفمبر.  2االجتماع التالي ، المقرر عقده في إلى  يالتقديمالعرض ستؤجل 

 

 التقارير لىع تعليقات الجمهور
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 .شيءال 

 

 ما يستجد من أعمال

 

 .شيءال 

 

 رفع الجلسة

 

 

 مساًء ، صوتت اللجنة باإلجماع ، بنداء األسماء ، على رفع الجلسة. 9:43في حوالي الساعة  - تمت الموافقة

 

 :تصديق

 

 
  

Elizabeth Sullivan 

 ةتنفيذية سكرتير


