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 2021أغسطس,  04  التاريخ:

 لجنة مدارس بوسطن  إلى:

 الدكتورة بريندا كاسيليوس نسخة إلى:

 جيري روبنسون، الرئيس  من:

 المشتركة ترشيح فرقة متعلمي اللغة اإلنجليزية للرئاسة بخصوص:

 

للعمل كرئيس مشارك لفريق عمل متعلمي اللغة  دياراوجوالليلة، قمت رسميًا بترشيح عضو لجنة مدرسة بوسطن إرناني 

السيد دياراوجو الدور القيادي الذي كان يشغله سابقاً الدكتورة لورنا ريفيرا، التي  وسيشغل ( التابع للجنة.ELLاإلنجليزية )

 استقالت من اللجنة في يونيو الماضي.

 

، تعمل فرقة عمل متعلمي اللغة اإلنجليزية كهيئة مراقبة وشريك فكري يدعم 2009أنشأتها لجنة مدرسة بوسطن في عام 

الب واحد من يتحدث طت منطقتنا المتعددة الثقافات والمتعددة اللغات بشكل متزايد حيث مدارس بوسطن العامة في تلبية احتياجا

 دولة مختلفة. 139كل طالبين لغة أخرى غير اإلنجليزية في المنزل والطالب يأتون من 
 

نا االبتدائية وأكاديمية أمالتحق السيد دياراوجو، وهو طالب سابق للغة اإلنجليزية في مدارس بوسطن العامة، بمدرسة برادلي 

، وحصل على درجة البكالوريوس من جامعة هارفارد ودكتوراه في القانون من كلية الحقوق (BLSومدرسة بوسطن الالتينية )

بجامعة لي في ليكسينغتون بوالية فيرجينيا. ينسب الفضل لوالدته، وهي أرملة هاجرت إلى شرق بوسطن من كولومبيا، في 

لقوة التعليم التحويلية. يشغل السيد دياراوجو منصب نائب الرئيس للشؤون التنظيمية والمستشار العام لمركز غرس تقدير عميق 

 1400مريض و  100000، وهو من بين أكبر المراكز الصحية في البالد مع أكثر من (EBNHCصحة حي شرق بوسطن )
لتطوير المجتمع، حيث أشرف على مؤسسة تنمية المجتمع  NOAHموظف. باإلضافة إلى ذلك، فهو الرئيس السابق لشركة 

التي تتخذ من شرق بوسطن مقراً لها وعمل على إنشاء مساكن بأسعار معقولة وبناء المجتمع، ال سيما من خالل تنمية الشباب 

مة، مانا للخدمة العاوالعدالة البيئية. شارك في تأسيس برنامج لمدرسة شرق بوسطن الثانوية، أطلق عليه اسم زمالة ماريو أو

والذي يعمل على ربط الطالب بفرص التدريب في الحكومة والبرامج الصيفية ويساعد الطالب على التقديم إلى الكلية. يقيم 

السيد دياراوجو مع عائلته في شرق بوسطن حيث يشارك بشكل كبير في المجتمع من خالل عمله في مركز صحة حي شرق 

 ابق في شرق بوسطن أثناء إدارة العمدة السابق توماس مينينو.بوسطن، وكمسؤول اتصال حي س

 

ي إللسيد دياراوجو ستجعله إضافة قيمة لفريق عمل متعلمي اللغة اإلنجليزية.  الخبرة الشخصية والمهنيةإنني على ثقة من أن  
نن 

 .2021سبتمبر  1مسألة في أتطلع إلى مناقشة ترشيحه في اجتماع الليلة، وأطلب من اللجنة اتخاذ إجراء بشأن هذه ال


