
 

 

 

 

 

 التعليمية للمديرية مدير عن البحث لجنة الجتماع الرسمي المحضر

 بُعد عن المنعقد بوسطن مدارس للجنة التابعة

 2022 مايو 03
 

 03 في "Zoom" منصة عبر بُعد عن اجتماًعا بوسطن مدارس للجنة التابعة التعليمية للمديرية مدير عن البحث لجنة عقدت

 هذا زيارة يُرجى أدناه الواردة البنود من أي عن المعلومات من مزيد لمعرفة مساًء.05:30 الساعة تمام في 2022 مايو

 اإللكتروني البريد عبر التواصل أو search-www.bostonpublicschools.org/supt الرابط

superintendentsearch@bostonpublicschools.org 9014 الرقم على بوسطن مدارس لجنة بمكتب االتصال أو-

635 (617.) 

 

 الحضور

 

 والسيد/ فيهار روكسي والسيدة/ إدينجر بام السيدة/ المشاركة الرئيسة االجتماع: حضروا الذين اللجنة أعضاء أسماء يلي فيما

 فالينزويال. خوسيه والسيد/ تانغ جيسيكا والسيدة/ بيناتو كارلين والسيدة/ أونيل مايكل

 

 السيد/ لمشاركا والرئيس لوبيرا لورينا السيدة/ المشاركة الرئيسة االجتماع: يحضروا لم الذين اللجنة أعضاء أسماء يلي وفيما

 راوندتري. جين والسيد/ ماكنيل ماركوس

 

 المستندات

 األعمال جدول

 2022 أبريل 26 في المنعقد االجتماع محضر

 

  االجتماع بدء

 

بت االجتماع إدينجر بام السيدة/ المشاركة الرئيسة بدأت  لتسجيل اءاألعض أسماء على سوليفان السيدة/ ونادت بالجميع. ورحَّ

 اآلخرين. األعضاء جميع وحضر راوندتري. والسيد/ ماكنيل والسيد/ لوبيرا السيدة/ غابت والغائبين. الحاضرين

 

ر تسجيل بث وسيُعاد ".Zoom" منصة على المباشر بالبث االجتماع إذاعة عن إدينجر د. أعلنت  قناة على لالجتماع ُمصوَّ

"TV" City Boston، البحث: للجنة اإللكترونية الصفحة على وسيُنشر .search-bostonpublicschools.org/supt 

 تعليمات أعطىو نفسه، اإلسبانية اللغة إلى الفوري المترجم وقدَّم اإلسبانية. اللغة إلى الفورية الترجمة خدمة توفير عن وأعلنت

 ."Zoom" منصة على القناة تغيير عبر الفورية الترجمة مةخد إلى الوصول كيفية حول األم بلغته

 

 االجتماعات محاضر اعتماد

http://www.bostonpublicschools.org/supt-search
mailto:superintendentsearch@bostonpublicschools.org
https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
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 في منعقدال التعليمية للمديرية مدير عن البحث لجنة اجتماع محضر -األسماء على بالنداء- باإلجماع اللجنة اعتمدت - ُمعتمد

 .2022 أبريل 26

 

 الجمهور تعليقات

 

 يوجد. ال
 

 المناقشة ملخص

 

 .التعليمية للمديرية مدير عن البحث عملية بشأن موجًزا تحديثًا إدينجر د. عرضت - المشاركة بشأن تحديث

 

 من ةمختلف مجموعات استضافها المعنية لألطراف صغيرة إضافية جلسات عدة الماضي األسبوع في البحث لجنة عقدت

 للجنةا أعضاء أيًضا وشكرت الجلسات، تلك استضافوا الذين الشركاء إدينجر د. وشكرت إدارتها. وتولت المعنية األطراف

 .الجلسات تلك لحضور بالمشاغل المليء وقتهم من جزًءا خصصوا الذين

 

 لتعليميةا المديرية في األخرى باللغات إضافية استماع جلسات خمس عقد في المدينة عمدة مكتب مع البحث لجنة وتشترك

"BPS" المباشرة الفورية الترجمة خدمة بها وسستوفر الجمهور أمام مفتوحة الجلسات المقبل. واألسبوع األسبوع هذا. 

 لمدينة اإللكتروني الموقع من كل على منشورة "Zoom" منصة على األخرى باللغات اإلضافية االستماع جلسات روابط

 .search-bostonpublicschools.org/supt البحث: للجنة اإللكترونية والصفحة بوسطن

 

 األخضر(. الرأس )كريول مايو 2 ●
 )الفيتنامية(. مايو 3 ●
 )الماندرين(. عصًرا 4:00 الساعة إلى عصًرا 3:00 الساعة من مايو 4 ●
 الهاييتية(. )الكريولية عصًرا 4:00 إلى عصًرا 3:00 الساعة من مايو 10 ●
 )الكانتونية(. عصًرا 4:00 إلى عصًرا 3:00 الساعة من مايو 12 ●

عت  الإرس وعلى بها، خاصة استماع جلسة عقد على ومالحظاتها بتعليقاتها اإلدالء تريد التي المجموعات إدينجر د. شجَّ

 وسيستمر الجلسة. لحضور البحث لجنة أعضاء دعوة أو البحث للجنة الرسمي اإللكتروني البريد عنوان إلى تلخيصية مذكرة

 البحث: للجنة اإللكترونية الصفحة على النصية الرسائل أو الفيديو مقاطع عبر والتعليقات اآلراء إبداء قبول

search-bostonpublicschools.org/supt اإللكتروني البريد وعبر 

.superintendentsearch@bostonpublicschools.org بت  المستمرة والمالحظات التعليقات بتلقي إدينجر د. ورحَّ

 توفير فيو المرشحين، اختيار وعناصر المقابلة أسئلة صياغة في اللجنة والمالحظات التعليقات تلك وستساعد المجتمع. من

 قراراته. وتوجيه التالي التعليمية المديرية مدير تزويد

 

 عيَّنة.مُ  بلغة المنعقدة االستماع جلسات في الحضور نسبة انخفاض إزاء قلقهما عن هارفي والسيدة/ تانغ السيدة/ أعربت

 عم الشراكات وعقد الهاتفية والمكالمات المستهدف اإلعالن مثل التواصل إستراتيجيات من متنوعة بمجموعة وأوصتا

 السيدة/ قتوواف األم. باللغة الجلسة عقد الجلسات منسقي على ينبغي إنه هارفي السيدة/ وقالت واألسر. المجتمعية المنظمات

 من الجلسات، سيقتن تتولى التي ،الحكومية للعالقات التنفيذية المديرة كوين، آني السيدة/ مع التواصل متابعة على سوليفان

 المعلومات. من مزيد على الحصول أجل

 

ر األحداث الشباب آراء التماس هارفي السيدة/ اقترحت  على أونيل يد/الس واتفق التعليمية. للمديرية مدير عن البحث في القُصَّ

 المشاركة إعادة ومركز "BPS" التعليمية بالمديرية البديل التعليم مؤسسات بين القائم التعاون إلى وأشار ذلك،

"Center Reengagement" بوسطن شباب خدمة وشبكة "Network" Service Youth Boston، مأمور والسيد 

ر األحداث الشباب آراء التماس بجعل إدينجر د. وأوصت تومبكينز. الشرطة/  قويةت إطار في المبذولة الجهود من جزًءا القُصَّ

 الطالب. صوت

 

https://www.boston.gov/searching-new-boston-public-schools-superintendent#public-listening-sessions
https://www.boston.gov/searching-new-boston-public-schools-superintendent#public-listening-sessions
https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
mailto:superintendentsearch@bostonpublicschools.org
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 التنفيذية الجلسة إلى االنتقال

 

 التنفيذية الجلسة إلى باالنتقال مقترًحا مساءً  5:55 الساعة تمام في -األسماء على بالنداء- باإلجماع اللجنة اعتمدت - ُمعتمد

 هذه عقد نأ إدينجر د. وأعلنت معهم. مقابالت تعقد أو التعيين أو للتوظيف المتقدمين في األولي الفحص لجنة تنظر حتى

 جلسة قدع إلى تعود لن اللجنة إن وقالت مؤهلين. متقدمين على الحصول في ضاًرا تأثيًرا يؤثر قد عام اجتماع في المناقشة

 عامة.

 

 عليه: صادقت

 

 سوليفان أيه. إليزابيث

 التنفيذية السكرتيرة
 

 


