
     
 

      
 

 المحضر الرسمي الجتماع 

 لجنة مدارس بوسطن الُمنعقد عن بُعد  
 

 2022نوفمبر  2

 

لمزيد من المعلومات  مساًء على منصة زوم.  5الساعة  2022نوفمبر  2عقدت لجنة مدارس بوسطن اجتماًعا افتراضيًا في 

أو راسلنا  www.bostonpublicschools.org/schoolcommitteeحول أي من العناصر المدرجة أدناه، يُرجى زيارة 

( 617أو اتصل بمكتب لجنة مدارس بوسطن على ) feedback@bostonpublicschools.orgعبر البريد اإللكتروني 

635-9014. 

 

 الحضور:   

 

؛  Stephen Alkins; د. Michael O’Neill; نائب الرئيس Jeri Robinsonأعضاء لجنة المدارس الحاضرون: الرئيس 

Brandon Cardet-Hernandez; Rafaela Polanco  ؛Garcia السيد ;Quoc Tran  وممثل الطالبDiego Meta . 

 

 .Lorena Loperaأعضاء لجنة المدارسة الغائبون: 

 

 المستندات الُمقدّمة

 جدول األعمال 

 2022أكتوبر,  26محضر االجتماع: 

 2022نوفمبر  2مذكرة تحديثات حول مدارس التحول،  

 العرض التقديمي للتحديثات حول مدارس التحول

 في مدارس التحول بيان أثر المساواة الُمطبّق

 يوًما  90خطة التحسين المدرسي لمدة  SY22-23أكاديمية المجتمع للعلوم والصحة  

 Grew Elementary School SY22-23  يوًما  90خطة التحسين المدرسي لمدة 

 2022نوفمبر   2مذكرة التقرير السنوي للتوظيف وتنوع القوى العاملة،  

 لتوظيف وتنوع القوى العاملةالعرض التقديمي السنوي للتحديث حول ا

 بيان تأثير المساواة على التوظيف وتنوع القوى العاملة الُمجرى سنويًا 

 

https://www.bostonpublicschools.org/domain/162
mailto:feedback@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/15941491
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 دُعي لالنعقاد

قائمة األسماء. تغيبت السيدة   Sullivanدعت السيدة  االجتماع وترأست الجلسة.إلى عقد  Jeri Robinsonدعت الرئيسة 

Lopera  ..كان جميع األعضاء اآلخرين حاضرين 

إن اجتماع الليلة كان يُبث مباشرةً على منصة زوم. سيتم إعادة بثه على تلفزيون بوسطن سيتي. كما   Robinsonقالت السيدة 

. وأعلنت أن خدمات YouTubeوعلى موقع  /schoolcommitteebostonpublicschools.orgسيتم نشره على موقع 

، الترجمة الفورية كانت باللغة اإلسبانية، الكريولية الهايتية، الكيريولية لدولة الرأس األخضر، الفيتنامية، والكانتونية، والماندرين

؛ وأعطى التعليمات حول كيفية الوصول إلى الترجمة الفورية عن طريق تغيير قناة منصة (ASLولغة اإلشارة األمريكية )

قبل بدء  www.bostonpublicschools.org/schoolcommitteeزوم. تم نشر وثائق االجتماع المترجمة على الموقع 

 االجتماع. 

، بسبب المناقشات الجارية بين جميع األطراف، أن اللجنة ستؤجل العرض التقديمي بشأن اتفاقية Robinsonأعلنت السيدة 

  عمال الكافتيريا()  230، والشريك المحلي AFL CIO 93، ومجلس AFSCMEالمفاوضة الجماعية المؤقتة للمنطقة مع 

 . 2022نوفمبر   16حتى اجتماع 

 الموافقة على محضر االجتماع 

 

 . 2022أكتوبر لعام  26عند نداء األسماء، وافقت اللجنة باإلجماع على محضر اجتماع لجنة المدارس المنعقد في  -اعتُمد 

 

 تقرير المشرفة العامة

 

 كما أُِعد لتسليمه.

 

كما ذكرت األسبوع الماضي، أود أن أبدأ بمشاركة بعض األخبار السارة في تقريري. هناك الكثير من شكًرا لِك سيدتي الرئيسة. 

 األشياء اإليجابية التي تحدث في مدارسنا وفصولنا الدراسية كل يوم.

 

  29ر والسبت أكتوب 28أقيمت نهائيات بطولة المدينة في الكرة الطائرة وكرة القدم للبنات وكرة القدم للبنين يومي الجمعة 

ليفوز  John D. O'Bryant Tigers 3-0على  New Mission Titansأكتوبر.  في بطولة الكرة الطائرة، تغلب فريق 

كأفضل العبة في بطولة الكرة الطائرة. سيشارك كال   New Missionمن فريق  Courtney Sarfo. اختيرت 2022ببطولة 

 الُمجراة على مستوى الوالية والتي تبدأ هذا األسبوع. MIAAالفريقين في بطولة 

 

.  Latin Academy Dragonsو East Boston Jetsتضمنت ألعاب البطولة لكرة القدم لكٍل من األوالد والبنات فريقي  

-1ببطولة المدينة في كلتا الرياضتين بنتيجة   Latin Academyكانت كلتا المباراتين مثيرة من البداية إلى النهاية حيث فازت 

 Fernandoكأفضل العبة في بطولة كرة القدم للفتيات. اختُير   Latin Academyمن  Majella  Cremin. اختيرت 0

Vargas   منLatin Academy  القدم للفتيان. تم بث جميع مباريات البطولة بواسطة كأفضل العب في كرةBoston City 

TV  وBNN ،نوفمبر في مركز ريجي لويس   6، وهي متاحة للمشاهدة على اليوتيوب. ستقام بطولة المدينة للتشجيع يوم األحد

 تهانينا لجميع رياضيينا الرائعين!  .صباًحا  11للمسار الرياضي وألعاب القوى في الساعة 

 

كما شاركت مع هذه الهيئة األسبوع الماضي، فإن سالمة طالبنا وموظفينا جزء مهم من أولوياتنا اإلستراتيجية. وبكل  و 

صراحة، فهي إحدى أولوياتنا الرئيسية التي تؤرقني ليالً. كان فريقنا يركز حقًا على هذا المجال في كل من الوقاية والتدخل  

لماضي، حضرت اجتماعا مع العمدة، وموظفي المدينة وقادة المجتمع في كنيسة والدعم عند وجود مشكلة. في األسبوع ا

Great Love Tabernacle   لمناقشة أعمال العنف األخيرة التي تحدث في أحيائنا. وقد أّكد االجتماع على التحدث عن

 التي يواجهها شبابنا حاليًا.  االستراتيجيات والتدخالت المؤثرة التي يمكننا توظيفها للمساعدة في التخفيف من المشكالت

http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
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باإلضافة إلى ذلك، تمكنت من اإلدالء بشهادتي في جلسة السالمة العامة والعدالة الجنائية التي عقدها أعضاء مجلس المدينة في   

Large ؛Michael Flaherty  وErin Murphy لقد تحدثت أنا زمالئي .Jodie Elgee المدير األول لبرنامج ،

SUCCEED  ،وبوسطنDacia Campbellمساعدة المشرفة، و ،Neva Coakley Grice  رئيس خدمات السالمة ،

، رئيس دعم الطالب. شاركنا أفضل ممارساتنا حول منع التنمر ومعلومات حول الخط الساخن وما يمكن  Jillian Keltonو

- 592-617نع التنمر والمكان اآلمن هو الخط الساخن لم -للعائالت فعله لإلبالغ عن التنمر عندما يحدث في مدرستك. للتذكير 

لية من التغيب المزمن الذي شهدناه العام الماضي وما زلنا نالحظه في بعض المدارس . تحدثنا أيًضا عن المستويات العا3782

 ئالتنا. والحاجة إلى بناء عالقات حقيقية وإعادة بناء عالقات مع طالبنا. هذا هو المطلوب لهذه الفترة الُملّحة لطالبنا وعا

 

إننا نواصل وضع خطة متعددة األوجه وسنواصل طرحها في األشهر المقبلة. نتوقع ورود توصيات مجلس سالمة مدارس   

المدينة الُكبرى في وقت الحق من هذا الشهر وسنقدم تلك التوصيات جنبًا إلى جنب مع جوانب الخطة األولية في ديسمبر حتى 

SCن المدرسة، والتركيز على الحد من التغيب المزمن، وبناء الخيارات التعليمية والتعليم . إعادة البحث في معدالت الفصل م

البديل للطالب، وتنمية القوى العاملة ووظائف الشباب، والوساطة بين األقران، وزيادة فرص إمضاء الوقت خارج المدرسة  

ت، واالستثمار في تقنيات األمان المحّسنة وغير ذلك للشباب، والتدريب واستخدام ممارسات العدالة التصالحية الحساسة للصدما

 الكثير. أتطلع إلى مشاركة المزيد من تحديثات األمان في األسابيع القادمة. 

 

  نظل مجتهدين في عملنا على خطة التحسين المنهجي. قدّمنا أحدث مجموعة من اإلنجازات أمس، في األول من شهر نوفمبر. 

بشأن امتثال المتعلمين  DOJعة الخامسة من التزاماتنا. والتي شملت تحديثًا للبيانات المقدمة إلى كما قدمنا وثائق بشأن المجمو

متعددي اللغات لدينا وتحديث مذكرة بشأن التضمين، باإلضافة إلى العرض التقديمي الذي ستسمعونه في وقٍت الحق من هذه 

 ز على تطوير وتنفيذ خطط مدرسية عالية الجودة. وهو أول تحديث ربع سنوي حول مدارس التحول، يُركّ  -الليلة 

 

أردت أيًضا التعليق على رسالة تلقيتها من مجموعة من المعلمين المتقاعدين من ذوي البشرة الملونة، حيث كانوا يشاركوننا  

ملية المستخدمة مخاوفهم بشأن استهداف المعلمين من ذوي البشرة الملونة في التحقيقات، كما ذكروا أيًضا مخاوفهم بشأن الع

إلجراء تحقيقاتنا وجلسات االستماع لدينا. لدي احترام كبير للمعلمين المتقاعدين من ذوي البشرة الملونة الذين وقعوا الرسالة  

ودّرسني العديد منهم عندما كنت مديرة رئيسية   BPSحيث عملت مع العديد من هؤالء المعلمين طوال سنوات عملي في 

أن أشارككم أنه عند استالم الرسالة، طلبت من مكتبنا القانوني تعيين محقق مستقل يمكنه النظر في ومساعدة مشرفة. أريد 

 & Saul Ewing Arnsteinمن مكتب المحاماة  Natashia Tidwellاالدعاءات. استبقى مكتبنا القانوني على خدمات 

Lehr   إلجراء مراجعة للمخاوف التي أثيرت في الرسالة. التقيت أيًضا في وقت سابق من هذا األسبوع بالدكتورAl Holland  

ورئيس فريق العمل لدينا إلجراء محادثة   Lisa Makiالذي مثّل مجموعة المعلمين الذين وقعوا الرسالة جنبًا إلى جنب مع 

 يث لجنة المدرسة مع استمرار التحقيق. أخرى حول الرسالة والمخاوف. سأستمر في تحد

 

بصفتها "بطلة" في  Jeri Robinsonلالختتام، في األسبوع الماضي، كرم مركز إليس للتعليم المبكر رئيسة مجلس اإلدارة  

هو مؤيد  Jeri مجال التعليم لمرحلة الطفولة المبكرة وذلك عرفانًا وتقديًرا لقيادتها وإنجازاتها المتميزة في مجال التعليم المبكر.

على قيادتها ودعمها الثابتين. إنها مثال حقيقي لما تعنيه الخدمة. مع   Robinsonومدافع رائع عن الشباب. أود أن أشكر الرئيسة 

حول   Michelle Wuختام تقريري هذا المساء، أردت مشاركة هذا الفيديو الرائع الذي يحتوي على مالحظات من العمدة  

 . Jeriمجهودات 

 

 هو تقرير المشرفة الخاص بي لهذا المساء.هذا  

 ___________________________________________________________________________ 

شاركت المشرفة استراتيجيات قصيرة األجل وطويلة األجل، بما  عن استجابة المنطقة للعنف المجتمعي.  Alkinsسأل الدكتور 

 في ذلك إعادة إشراك الطالب وزيادة القدرة على برمجة التعليم البديل

المتقاعدين من   BPSمن معلمي  Skipperمزيدًا من المعلومات حول طبيعة الرسالة الموجهة إلى المشرفة  Tranطلب السيد 

برون عن مخاوفهم بشأن كون المعلمين من ذوي البشرة الملونة هدفًا للتحقيقات. أوضحت المشرفة ذوي البشرة الملونة الذين يع

أنه ال توجد دعوى قضائية ؛ فإن الخطاب ينقل فقط المخاوف نيابة عن المعلمين من ذوي البشرة الملونة ككل. طلبت المشرفة 

 بأفعال المشرفة. Tranاد السيد من محقق خارجي مستقل إجراء المراجعة والبحث عن األنماط. وأش
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عن تحقيق الموظف وعملية االستماع. قالت المشرفة إنها أوضحت للمستشارة القانونية Hernandez -Cardet السيدسأل 

Lisa Maki .السيدسأل  أنه ال يوجد أبدًا موقف يعمل فيه المحقق أيًضا كمسؤول جلسة االستماع Hernandez -Cardet عن

. يجب  Lyftة المدى. قالت المشرفة أن مكتب المستشار القانوني يمضي قدًما في اتفاقية مع مزود النقل حلول النقل قصير

خدمات تعويضية للطالب الذين لديهم  BPSتعويض العائالت التي تستخدم الخدمة في غضون أسبوع إلى أسبوعين. تقدم 

 الذين تأثروا بتأخير النقل. IEPsبرامج 

إنها كانت تسمع من أولياء األمور القلقين بشأن العنف في مجتمعات المدرسة أو بالقرب منها.    arciaPolanco Gقالت السيدة 

سألت كيف تعمل المنطقة مع قادة المدارس للتصدي للعنف. تحدثت المشرفة عن تأثير وسائل التواصل االجتماعي وإمكانية  

تعلق بالسالمة والتواصل مع خدمات المدينة للحصول على  الوصول إلى األسلحة. شجعت الناس على اإلبالغ عن أي مخاوف ت

 الدعم. 

مع شركاء المجتمع لتزويد الطالب بالموارد. تحدثت المشرفة عن أهمية الوكاالت   BPSحول كيفية عمل  O’Neillسأل السيد 

ل شبكة المنطقة التي تعمل في تعاون لتزويد األطفال بالموارد واألدوات التخاذ خيارات صحية. شرحت كيف يدعم هيك

 عن تحديات وسائل التواصل االجتماعي.  Grice-Neva Coakleyالطالب. تحدثت رئيسة خدمات السالمة 

 عن تعقيدات استخدام وسائل التواصل االجتماعي بين الطالب والحاجة إلى معالجة المشاكل الجذرية.  Mehtaتحدث السيد  

نبذة مختصرة عن بروتوكوالت   Megan Costelloتحديثًا حول الكوفيد. قدمت كبيرة المستشارين  Robinsonطلبت السيدة 

الصحة والسالمة الخاصة بالتصدي للكوفيد، والتي تشمل تزويد موظفي المدرسة بمجموعات اختبار أسبوعية في المنزل  

 وتشجيعهم على ارتداء قناع الوجه واإلبالغ الذاتي.

عن جهود المقاطعة لمكافحة التغيب المزمن عن العمل في الصفوف الدنيا. قالت رئيسة دعم الطالب  onRobinsسألت السيدة  

Jillian Kelton  إن الجهود المبذولة لتعزيز الحضور تبدأ في رياض األطفال من خالل بناء العالقات مع العائالت والخدمات

 الشاملة. 

 سب مستوى الصف: شاركت المشرفة معدالت التغيب المزمن الحالية ح

 % 32 ( K2رياض األطفال )

 % 29 1الصف  

 % 25 2الصف  

 % 22 3الصف  

 % 22 4الصف  

 % 23 5الصف  

 % 24 6الصف  

 % 25 7الصف  

 % 30 8الصف  

مزيدًا من المعلومات حول استراتيجيات المنطقة لتضييق الفجوات باستخدام أموال Hernandez -Cardet السيدطلب 

ESSER كما شّجع المنطقة على أن تكون مبتكرة. قالت المشرفة أن هناك أحيانًا انفصال بين الوظائف والموارد المتاحة .

 عاًما  22و  17والتواصل، مضيفة أنها ملتزمة بالتعامل مع األشخاص في الفئة العمرية  بين 

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

، بشهادته  Josiah Quincy Elementary School، من سكان الحي الصيني وولي أمر في مدرسة Peiggy Chenأدلى 

 بشأن مخاوف تتعلق بالنقل. 

 ، المقيم في كامبريدج والمحامي، بشهادته بشأن تنوع المعلمين.John Muddأدلى  

اإلدارية، بشهادتها بخصوص المفاوضة  BPS، من سكان وست روكسبري وعضو نقابة Maureen Mooreكما أدلت 

 الجماعية. 

 لسالمة الكوفيد، بشأن سالمة الكوفيد. BPSمن أفراد عائالت  وفرد ، من سكان جامايكا بلينNancy Lessinشهدت 

 لسالمة الكوفيد، بشأن سالمة الكوفيد. BPSوعضو في عائالت  ، من سكان جامايكا بلينElise Pechterشهدت 

للوقاية من   BPS، وعضوة في عائالت BPS، من سكان جنوب بوسطن، وولي أمر أحد طالب Cheryl Buckmanشهدت 

 بشأن سالمة الطالب والموظفين ضد الكوفيد. الكوفيد،

، بخصوص الصفقة  Sumner Elementary School، المقيمة في روزليندال وولي أمر أحد طالب Lauren Peterشهدت 

 الخضراء الجديدة. 

، المقيم في دورشيستر وعضو تحالف العدالة التعليمية في بوسطن، بشهادته بخصوص تنوع  Michael Heichmanأدلى 

 المعلمين.

 . BPS، المحامي والمقيم في هايد بارك، بشهادته بخصوص وظائف المعلمين الشاغرة والقيادة في Sharon Hintonأدلى 

 التقارير

 

أول حلقة في سلسلة من اإلحاطات ربع  Mike Sabinالمدرسي قدم المدير التنفيذي للتحول  -تحديث حول مدارس التحول 

التي حددتها  BPSبالمنطقة. مدارس التحول هي مدارس   28السنوية إلى لجنة المدارس حول مدارس التحول البالغ عددها 

إدارة ماساتشوستس للتعليم االبتدائي والثانوي على أنها "تتطلب المساعدة أو التدخل". تُعد هذه العروض التقديمية ربع السنوية  

،  Grew Elementary School، قائدة مدرسةMichelle Simon. قدم كل من (SIPخطة التحسين النظامي ) أحد متطلبات

عرًضا تقديميًا ُمشترًكا.   Community Academy of Science and Health (CASH)، قائد مدرسةRobin Leeو

 تضمن العرض التقديمي معلومات محدثة عن بيانات تحصيل الطالب وخطط الجودة المدرسية،

 محو األمية الُمنِصف، والتزامات الميزانية.

 

عن التعاون وتبادل أفضل الممارسات. شرح مقدمو العرض التقديمي كيف يدعم هيكل Hernandez -Cardet السيدسأل 

عن التحديات المرتبطة بتسهيل خطاب الطالب منذ الجائحة.  Leeالشبكة اإلقليمية خطط الجودة المدرسية. تحدثت السيدة 

كيف يستخدم قادة المناطق أداة مراقبة محو األمية   Drew Echelsonنائب المشرفة على المدارس والمساءلة أوضح 

مسؤولية المدارس فيما يتعلق بوضع المساءلة بسبب  DESE، أخلت 2019أنه منذ عام  Sabinالُمنِصف. وأوضح السيد 

 الكوفيد.

 

 االحتياجات العالية بتمويل مستدام. عن أهمية تزويد المدارس ذات Robinsonتحدثت السيدة 

 

 دور المدرب التعليمي، المعلم الخبير الذي يعمل مع الكبار في المدرسة.  Mehtaللسيد  Sabinشرحت السيدة  

 
 

https://www.bostonpublicschools.org/domain/3031
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قدّم   -تحديث من مكتب رأس المال البشري ومكتب االستقدام واإلثراء والتنوع ومكتب التوظيف السنوي وتنوع القوى العاملة 

  Charles Grandsonورئيس مكتب المساواة واالستراتيجية  Rae Catchingsالرئيسة المؤقتة لرأس المال البشري كالً من 

التحديث السنوي لمكتب رأس المال البشري إلى لجنة المدارس حول التوظيف وتنوع القوى العاملة في المنطقة، مع التركيز 

تحقيق  BPSمن  Garrity"(. يتطلب أمر Garrity)مثل "معلمو بشكل أساسي على المعلمين والمستشارين التوجيهيين 

 والحفاظ على تماسك هيئة التدريس والموظفين )المعلمين ومستشاري التوجيه(،

جاهدة لتوظيف قوة عاملة تعكس التنوع   BPS٪ من األقليات األخرى." تسعى 10٪ من السود و 25"تتألف من ما ال يقل عن 

 غني لطالبها. العرقي والجنسي واللغوي ال

 

 : BPS، أضافت 2020-2019منذ العام الدراسي 

 

 من مناصب مساعدي المعلمين 356 ●

 معلًما  325 ●

 مدربًا تعليميًا  159 ●

 عامالً اجتماعيًا 146 ●

 مسؤول العالقات العائلية 115 ●

 ABAاختصاصي  52 ●

 عالم نفس مدرسي 40 ●

 أمين مكتبة 26 ●

 

 نشوًرا عبر المنطقة ونشرت: م BPS 2760، أصدرت 2022أكتوبر  1مارس و  1بين 

 وظيفة معلّم  1505 ●

 وظيفة مساعد مهني 652 ●

 وظيفة في المكتب المركزي  784 ●

 

 (: 1/10/22)عبر المنطقة اعتباًرا من  838الشواغر المتبقية 

 مدرسة وذات ميزانية مركزية(   67مساعدًا مهنيًا ) 152 ●

 منصبًا إداريًا 91 ●

 عامل كافيتيريا  77 ●

 

طاقم عمل يغلب عليه الموظفين من ذوي البشرة الملونة. يُعتبر الموظفون المدرجون في ميزانية المدرسة من غير  BPSتضم 

Garrity  هم المجموعة األكثر تنوًعا من الموظفين. يستمر تنوع معلميGarrity   في المنطقة في الزيادة مقارنة بالسنوات

٪ من المعلمين ذوي البشرة الملونة في الوالية. شهد  30ماساتشوستس وتمثل ٪ من المعلمين في والية  BPS 7السابقة. توظف 

 2023-2022العام الدراسي 

المزيد   BPSعن العام السابق. وأيًضا في هذا العام الدراسي، وظفت  Garrity Educator٪ في عدد موظفي 66زيادة بنسبة 

أكثر من أي عام في السنوات الخمس الماضية. مقارنة بالعام الدراسي الماضي،   BPS Garrityمن المعلمين الجدد إلى 

 تضاعف عدد المساعدين والبدالء الذين انتقلوا

، كما أُبلغ BPSاللغوية في إحدى لغات  Garrityإلى شغر منصب المعلم أو مستشار التوجيه. بينما تراجعت طالقة موظفي 

، تظل كفاءة الموظفين أعلى من متوسط الخمس سنوات. يواصل هبوط معدالت  2023-2202عنه ذاتيًا بلغة للعام الدراسي 

مغادرة المنطقة للمعلمين من ذوي البشرة الملونة الخروج من المنطقة عن تلك مع نظرائهم البيض. شارك مقدمو العروض  

 وة عاملة متنوعة واالحتفاظ باستمراريتها. النقاط البارزة في استراتيجيات االستقدام واالستبقاء واإلثراء في المنطقة لجذب ق

 

معلومات وبيانات عن عمليات المقاطعة للتقييمات واالستقاالت ومقابالت الخروج. وافقت السيدة   O’Neillطلب السيد 

Catchings  ،على المتابعة بمزيد من المعلومات. تحدث القائم بأعمال مدير االستقدامRashaun Martin عن جهود ،

 ء المستمرة في المنطقة.االستبقا 

 

أسئلة توضيحية حول المعلمين ثنائيي اللغة وتراخيصهم، وقد أجاب مقدمو العروض على  Polanco Garciaطرحت السيدة  

 جميع هذه األسئلة، الذين شددوا على أهمية الشراكات مع التعليم العالي.
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من جديد التزام المنطقة بتوظيف  Grandsonالدكتور  توضيًحا بشأن الوظائف الجديدة الُمضافة. أكد Mehtaطلب السيد 

 إضافة خيار العرق المختلط لجمع البيانات.  Mehtaالقوى العاملة التي تعكس تنوع الجسم الطالبي. اقترح السيد 

 

 . 2022مقابل عددها في خريف  2021بيانات عن عدد الوظائف الشاغرة في خريف Hernandez -Cardet السيدطلب  

لملء المناصب الشاغرة بأسرع ما   BPSعملية إدارة الفصول الدراسية بدون معلّم دائم. شرحت المشرفة كيفية عمل سأل عن   

إن  Megan Reedيمكن، مع إعطاء األولوية للمناصب الموجهة نحو الخدمة. قالت نائبة رئيس الموارد البشرية المؤقتة 

 س لديهم معلم مؤهل تأهيالً عاليًا في أواخر نوفمبر. المنطقة سترسل إخطارات إلى عائالت الطالب الذين لي

 

عن أهمية مطابقة تنوع المعلمين مع التنوع العرقي والجنسي واللغوي لمجموعة الطالب على   Robinsonتحدثت السيدة 

 مستوى المدرسة.

 

ى في المدينة. وافقت مع معدل الشواغر في اإلدارات األخر BPSبيانات تقارن معدل الشواغر في  O’Neillطلب السيد  

تعمل مع المدينة على التنازل عن شرط اإلقامة للموظفين ذوي  BPSعلى المتابعة. الحظت المشرفة أن  Catchingsالسيدة 

 األجور األقل.

 

نجحت في تقليل معدالت   BPSأن  Martinعن برامج استبقاء الموظفين. قال السيد Hernandez -Cardet السيدسأل  

لتحفيز جهود  ESSERاستخدام تمويالت Hernandez -Cardet السيداقترح  مغادرة المعلمين من ذوي اللون للمنطقة.

 التوظيف واستبقاء الموظفين.

 

 التعليق العام على التقارير 

 

 ال يوجد. 

 

 عمل جديد 

 

 ال يوجد. 

 

 نهاية الجلسة 

 

 صوتت اللجنة باإلجماع على رفع الجلسة. مساًء  9:17في حوالي الساعة  -ُمعتمد 

 

 بشهادة: 

 
Elizabeth Sullivan 

 السكرتير التنفيذي 


