المحضر الرسمي الجتماعات
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عا في  6أبريل  2022الساعة  5مسا ًء على منصة زوم .لمزيد من
عقدت لجنة مدرسة بوسطن اجتما ً
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أعضاء لجنة المدرسة الغائبون.Quoc Tran :
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محضر االجتماع 23 :مارس 2022
توصية منحة لشركة البحث التنفيذي للمشرف على مدارس بوسطن العامة
مذكرة تغطي توصية الوصف الوظيفي للمشرف
الوصف الوظيفي للمشرف
دوالرا
منح للموافقة يبلغ مجموعها 115174
ً
مذكرة توصية منحة لشركة البحث التنفيذي للمشرف على مدارس بوسطن العامة
مذكرة الرواتب المؤقتة ومدفوعات غير الموظفين على الصناديق الخارجية
البرامج األساسية لعرض MSBA
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عرض تجديد Transdev
بيان تأثير المساواة لتمديد عقد Transdev
اتصل للطلب
دعا الرئيس  Robinson Jeriإلى عقداالجتماع وترأس الجلسة .دعت السيدة سوليفان قائمة األسماء .تغيب
السيد تران .وصل السيد  Cardet-Hernandezبعد وقت قصير من نداء األسماء .كان جميع األعضاء
اآلخرين حاضرين.
قالت السيدة  Robinsonإن اجتماع الليلة كان يُبث مباشرة ً على منصة زوم .سيتم إعادة بثه على تلفزيون
بوسطن سيتي .كما سيتم نشره على موقع  bostonpublicschools.org/schoolcommitteeوعلى
موقع  .YouTubeوأعلنت أن خدمات الترجمة الفورية متوفرة باللغات اإلسبانية والكريولية الهايتية
والكيريولية لدولة الرأس األخضر والفيتنامية والكانتونية والماندرين ولغة اإلشارة األمريكية ( .)ASLقدم
المترجمون الفوريون أنفسهم وقدموا تعليمات بلغتهم األم حول كيفية الوصول إلى الترجمة الفورية عن
طريق تغيير قناة منصة زوم .تم نشر وثائق االجتماع المترجمة على الموقع
 www.bostonpublicschools.org/schoolcommitteeقبل بدء االجتماع.
إعالن :أعلنت الرئيسة  Robinsonأنه تم تأجيل عرض سياسة التقدير المنصف المقرر لهذا االجتماع
لتزويد المشرفة وفريقها بمزيد من الوقت لتنقيح االقتراح والمشاركة مع أصحاب المصلحة .يتم التخطيط
لعرض تقديمي في وقت الحق من هذا الربيع.
الموافقة على محضر االجتماع
تمت الموافقة  -في نداء األسماء ،وافقت اللجنة باإلجماع على محضر اجتماع لجنة المدرسة في  23مارس
.2022
أ

تقرير المشرفة العامة
كما أ ُ ِعد لتسليمه.
شكرا سيدتي الرئيسة ،وشكرا ً لكم جميعا ً على انضمامكم إلينا الليلة .لدي بعض التحديثات التي أريد
ً
مشاركتها قبل الخوض في العروض التقديمية لهذا المساء.
أوالً ،أبريل هو شهر قبول التوحد .كان يطلق على هذا التصنيف اسم شهر التوعية بالتوحد ،ولكن في عام
 2021تم تغييره إلى "القبول" من قبل جمعية التوحد األمريكية .على الرغم من أن هذه المراجعة تبدو
بسيطة ،إال أنها ضرورية للمساعدة في إحداث تغيير في حياة المصابين بالتوحد وعائالتهم .الوعي هو
صا ما مصاب بالتوحد بينما يظهر القبول بالشمول .خالل شهر أبريل ،دعونا جميعًا نخصص
معرفة أن شخ ً
الوقت لالحتفال بالتفرد الذي يجلبه كل طفل لمجتمعنا ،والتعرف على العائالت والمجتمعات المدرسية التي
تدعمهم.

2

اجتماع لجنة مدارس بوسطن عن بُعد
منصة زوم
 06أبريل2022 ،

أتمنى لكم عيدًا سعيدًا لمساعدي المعلمين وأسبوع تقدير سعيد لمساعد المدير!
ضا أن أستغل الوقت لالعتراف اليوم باليوم الوطني للطالب الرياضي .اليوم ،نقدر ونكرم جميع
أود أي ً
رياضيي مدرسة  BPSعلى عملهم الجاد وإنجازاتهم المتميزة كطالب رياضيين .لقد حققوا التميز في
األكاديميين وألعاب القوى ،مع تقديم مساهمات كبيرة في كل من مدارسهم ومجتمعاتهم .أنا عضو في BPS
وفخور بتفانيكم والتزامكم  -استمروا في العمل الرائع!
كما رأيت على األرجح في األخبار ،كانت هناك زيادة مقلقة في حوادث العنف في أحيائنا خالل األسابيع
القليلة الماضية .يخبرنا التاريخ أنه مع ازدياد دفء الطقس وتوافر المزيد من الفرص للخروج ،سنشهد هذه
األنواع من االرتفاعات المفاجئة .تظل  BPSومكتب خدمات السالمة لدينا على اتصال وثيق بشكل منتظم
مع قسم شرطة بوسطن ومكتب السالمة العامة التابع لرئيس البلدية.
لقد تم إطالعنا من قبل كلتا الوكالتين وتبادلنا المعلومات مع قادة مدرستنا .نبقى على اتصال يومي مع
شركائنا ونعمل على استراتيجية مستمرة لضمان أن مدارسنا آمنة لطالبنا وموظفينا .مع زيادة الوصول إلى
االستشارات واألخصائيين االجتماعيين والدور الموسع ألخصائيي السالمة لدينا ،تعمل  BPSعلى توفير
ضا على
الوصول إلى خدمات الدعم للطالب وخطوط االتصال بين أعضاء هيئة التدريس .لقد حرصنا أي ً
التأكد من أن كل فصل دراسي وجميع مدارسنا لديها خطط سالمة توجههم إلى أفضل طريقة لالستجابة ألي
ضا على إجراءات وقائية مثل مراجعة جميع المعدات ،بما في ذلك الكاميرات وأجهزة
حادث .نحن نعمل أي ً
الكشف عن المعادن ،لقد قمت بتعيين لجنة سالمة مؤلفة من قيادة من إدارات متعددة تجتمع بانتظام لمراجعة
البيانات والتحدث مع قادة المدارس .ثم تقدم لي اللجنة توصيات بشأن التعديالت أو اإلضافات على خطط
السالمة الخاصة بنا .نحن جزء من استجابة أكبر وأكثر تنسيقًا على مستوى المدينة وسنوفر تحديثات طوال
بقية العام الدراسي قدر اإلمكان.
لقد ذكرت هذه التحديثات في االجتماعات السابقة ،لكنني أريد مشاركة أحدثها حيث تفكر  BPSفي التبديل
إلى سياسة اختيارية للقناع في مدارسنا .كما تتذكرون ،أعلنت لجنة الصحة العامة في بوسطن في اجتماعها
العام المنعقد بتاريخ  9مارس أن توصيتها لـ  BPSهي التفكير في التحول إلى ارتداء قناع الوجه بشكل
اختياري بمجرد أن تصل مدينة بوسطن إلى متوسط يناهز  10حاالت إيجابية جديدة لكل  100.000شخص
كل سبعة أيام .وأوصوا بهذا الرقم بنا ًء على مراجعة البيانات ،واستمروا في تقديم تلك التوصية كمؤشر
اعتبارا من اليوم ،يبلغ متوسط عدد الحاالت
للوقت الذي يجب أن تفكر فيه  BPSفي إجراء التحول.
ً
اإليجابية الجديدة في المدينة  28.8حالة لكل  100.000ساكن .هذا هو أكثر من ضعف معدل المدينة
للحاالت اإليجابية الجديدة التي تم تسجيلها في أوائل شهر مارس  -لذلك لم نحرز تقد ًما بعد كمدينة من أجل
ضا جميع
تلبية الحد األدنى .ما زلنا في محادثات يومية مع هيئة الصحة العامة في بوسطن ونراجع أي ً
ضا أنه مع الطقس األكثر دفئًا ،يمكننا البدء في فتح المزيد من
بروتوكوالت الصحة والسالمة األخرى .نعلم أي ً
النوافذ والبدء في نقل األنشطة إلى الخارج .أحد المجاالت التي نتفق فيها جميعًا على أننا يجب أن نرى تقد ًما
هو معدالت التطعيم للطالب .تواصل  BPSتشغيل عيادات اللقاحات المجانية في مدارسنا وتشجع جميع
المؤهلين للحصول على التطعيم والتعزيز .سنواصل إبقاء عائالتنا على اطالع بينما ننظر في توصيات
 .BPHCلمزيد من المعلومات حول اللقاحات وقائمة عيادات التطعيم القادمة في مدارس  ،BPSيرجى
زيارة www.bostonpublicschools.org/vaccines .
في األسبوع الماضي ،أكملت إدارة التعليم االبتدائي والثانوي بالوالية ( )DESEمراجعة المقاطعة لمتابعة
 .BPSأرغب أوالً في الهتاف واإلشادة ومشاركة لحظة امتنان لجميع أعضاء فريق  BPSنظير عملهم
الشامل والسريع للتحضير لزيارة األسبوع الماضي .للتحضير لمراجعة المتابعة ،اجتمع فريقنا معًا وقدم أكثر
من  500مستند ،بما في ذلك ملخص من  40صفحة للتقدم الذي أحرزناه منذ تقرير مراجعة المنطقة األخير
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ضا مستندًا ختاميًا لخص ما رآه فريق المراجعة خالل مالحظاتهم الصفية والمقابالت
في عام  .2020قدمنا أي ً
تذكيرا
مع أعضاء هيئة التدريس والعائالت والطالب وأصحاب المصلحة في المجتمع .قدمت كل هذه المواد
ً
آخر بالتقدم المذهل الذي أحرزته  BPSمنذ المراجعة األولية في عام  .2020لم نحافظ على المسار وسط
كبيرا واستراتيجيًا.
جائحة  COVID-19وجهود التعافي المستمرة فحسب ،بل أحرزنا أي ً
ضا تقد ًما ً
شكرا لفريق مراجعة الوالية على الوقت الذي استغرقته للتعرف على تقدمنا على مدار العامين الماضيين.
ً
نعتقد أن الوالية ستشهد تقد ًما في تركيزنا التعليمي على محو األمية المتكاف ،،والتركيز على أنظمة الدعم
متعددة المستويات كمرتكز رئيسي للمنطقة ،وهي خطة استراتيجية واضحة ومركزة تعمل كنجم الشمال
للمنطقة ،والتقدم نحو المزيد من اللغات وأعضاء هيئة تدريس متنوعين عرقيًا وجنسانيًا ،والتزا ًما عميقًا
بالمساواة والمشاركة األسرية ،وتطوير سياسة عادلة مع لجنة المدرسة ودعم كبير لطالبنا ،واستثمارات
رئيسية في المنطقة من خالل ضمان الجودة .نتوقع استالم التقرير منتصف شهر مايو .سأستمر في
إطالعكم على آخر المستجدات.
مجرد تحديث سريع لمفاوضات االتحاد حيث وردني أن المجتمع يراقب عن كثب .نحن ملتزمون بالتوصل
إلى اتفاقيات يتقبلها موظفونا باعتبارهم من يعملون بشكل وثيق مع طالبنا .واصلت أنا وفريقي المحادثات
مع كل من اتحاد المعلمين في بوسطن واتحاد سائقي الحافالت لمتابعة األولويات التي ناقشناها كلجنة
مدرسية .سنواصل إبقاء اللجنة والجمهور على اطالع دائم بمفاوضاتنا بينما نواصل التخطيط االستراتيجي
مع شركائنا في مكتب العمدة وفي سيتي هول للتوصل إلى اتفاق بشأن عقود النقابات الخاصة بنا.
بينما نتطلع إلى تنفيذ إطار ضمان الجودة ،نستمر في سماع آراء الموظفين والعائالت حول الحاجة إلى
معالجة االحتياجات المستمرة وطويلة األجل في المرافق بشكل مباشر .يجتمع فريق متعدد الوظائف من
أقسام  BPSفي العمليات والمالية بانتظام لمراجعة االحتياجات في مباني مدرستنا وتقديم المشورة بشأن
ضا على اتصال وثيق بالفريق في سيتي هول حيث ننظر إلى مباني BPS
أفضل مسار للمضي قد ًما .نحن أي ً
ضا
في سياق جميع مباني المدينة وكيف يمكننا تخصيص الموارد لمواجهة التحديات الفورية مع العمل أي ً
على تفعيل رؤيتنا لجميع مباني مدارس  .BPSنحن بصدد تقديم تحديثات للعائالت والموظفين من مدارس
 Sumnerو  Mendellو  .Blackstoneأعلم أن العديد من عائالت  Sumnerموجودة هنا اليوم للتحدث
عن إمكانية استخدام مدرسة  Irvingبدالً من مساحات  BCYFحتى ال تحل محل البرامج المجتمعية المهمة
في المركز المجتمعي في روسليندال .نحن نواصل هذه المحادثات مع المدينة وفريق العمليات لدينا لضمان
أفضل مساحة للصف السادس في  .Sumnerلم تكن هناك خيارات جيدة في الخريف الماضي للتوسع و ُ
طلب
خيارا بسبب البناء ،كان ذلك خارج الطاولة .أبلغنا فريق
من الفريق إنجاحها .ألننا اعتقدنا أن  Irvingلم يكن
ً
مؤخرا أن التجديدات في  Irvingستشمل في الغالب التصميم ،مما يجعل المدرسة متاحة
العمليات
ً
لالستخدام ،مما يعني أننا لن نضطر إلى استبدال برامج المجتمع األوسع في مركز روسليندال لخدمة
المجتمع .سنستمر في التواصل مع قائد المدرسة ومجتمع  Sumnerبينما نمضي قد ًما في توسيع الصف
السادس .سأقدم تحديثات إضافية إلى اللجنة في األسبوع المقبل
أردت أن أقدم لكم جميعًا تحديثًا حول إشعارات المهام والتسجيل للعام الدراسي  .2023-2022تم إرسال
الجولة األولى من إشعارات المهام عبر البريد اإللكتروني يوم الخميس 31 ،مارس .هذه اإلخطارات
مخصصة ألي طالب سجلوا بين  5يناير و  7فبراير  2022وسيدخلون الصفوف  K0و  K1و  6و  9في
سبتمبر .تم إرسال خطابات اإلشعار بالتخصيص عن طريق البريد اإللكتروني والبريد العادي .إذا لم يكن
لديك عنوان بريد إلكتروني في الملف ،أو لم تستلم البريد اإللكتروني ،أو لم تستلم الخطاب الورقي ،يرجى
ضا
االتصال بمركز الترحيب في  BPSعلى الرقم  9010-635-617لمعرفة تنسيبك المدرسي .يمكنك أي ً
تأكيد مقعد الطالب الخاص بك للعام المقبل عن طريق االتصال بمركز ترحيب  BPSعلى الرقم -635-617
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 9010أو عن طريق زيارة www.bostonpublicschools.org/rsvp .ستحتاج إلى رقم معرف
الطالب الخاص بك ورمز  RSVPالخاص بك ،وكالهما يمكن العثور عليه في خطاب إشعار التعيين
الخاص بك.
أعلم أن أعضاء اللجنة فضوليون بشأن نتائج الجولة وما نتعلمه عن اختيارات األسر .منذ أن تمت معالجة
الجولة للتو ،لم يكن لدى الفريق الكثير من الوقت لحل جميع األرقام ،ولكن يمكنني مشاركة بعض نقاط
البيانات المبكرة وتقديم معلومات أكثر شموالً في متابعة .باستثناء مهام التعليم الخاص ،التي تتبع عملية
مختلفة ،تلقى  ٪96من المتقدمين في  K1واحدًا من أفضل ثالثة اختيارات ،بما في ذلك أكثر من ٪80
حصلوا على مدرسة االختيار األول .الحظ أن  ،K0التي شهدت زيادة في عدد المتقدمين ولديها عدد أقل
كثيرا :حوالي  ٪40فقط من المتقدمين حصلوا على واحد من أفضل ثالثة
بكثير من المقاعد ،تبدو مختلفة ً
خيارات ،وحصل  ٪33فقط على االختيار األفضل .ومع ذلك ،في الصف السادس ،تلقى  ٪91من المتقدمين
واحدًا من أفضل ثالثة اختيارات ،وحصل  ٪70على خيارهم األول.
عند الحديث عن ذلك ،سيتم إرسال دعوات مدرسة عقد االمتحان للمتقدمين للصفين السابع والتاسع في
أواخر أبريل أو أوائل مايو .سيتم إرسال جميع مهام الصف السابع األخرى في نهاية شهر مايو ،بعد االنتهاء
من دعوات المدرسة لالختبار .ويرجع ذلك إلى ارتفاع عدد الطالب الذين ينتقلون إلى مدرسة جديدة في
الصف السابع ،سواء في المدارس التي تخضع لالختبار أو المدارس التي ال تخضع لالختبار .نريد أن
نضمن حصول جميع العائالت على فرصة الحصول على مقعد في إحدى مدارسهم المفضلة .كما تم إرسال
مهام الصف التاسع للمدارس التي ال تخضع لالختبار للعام الدراسي  .2023-2022يرجى مالحظة أن هذه
المهام لن يكون لها أي تأثير على القبول في المدارس أو الدعوات .سيستمر النظر في دعوة الطالب
الموجودين في تجمع أهلية المدارس لالختبار حتى لو تلقوا أو قبلوا مهمة لمدرسة  BPSأخرى .سيتم تقديم
تفاصيل إضافية في يونيو ،بما في ذلك أهلية النقل ،والجدول الزمني للعائالت التي تتلقى مهام الحافالت
(للطالب المؤهلين بالحافلة) ،وكيفية إلغاء االشتراك في خدمة  BPSالنقل بالحافلة إذا لم تكن بحاجة إليها،.
يرجى زيارة  www.bostonpublicschools.org/transportationأو االتصال بالخط الساخن للنقل
على .9520-635-617
على الرغم من أنه يبدو وكأنه بداية فصل الربيع فقط ،إال أن الصيف على األبواب ،وحان الوقت اآلن لبدء
التخطيط لتعلم طالبك الصيفي وإثرائهم وفرص العمل أو التدريب .هذا الصيف ،ستوفر  BPSمرة أخرى
سلسلة من البرامج للطالب للوصول إلى خدمات الدعم ومبادرات التعافي األكاديمي والتسريع وأنشطة
اإلثراء األخرى .ستكون هذه البرامج قائمة على المدرسة وقائمة على الشركاء وقائمة على النشاط بينما
تخدم جميع األحياء وتقدم مزي ًجا من الفرص الشخصية والفرص البعيدة .بصرف النظر عن برامج التعلم
ضا منشورنا " "Summer Stuffبتنسيق عبر اإلنترنت على موقعنا
الصيفية التي تقدمها  ،BPSلدينا أي ً
على الويب .يحدد برنامج " "Summer Stuffجميع الفرص المحتملة للطالب في ثالثة مجاالت رئيسية
بما في ذلك :البرمجة القائمة على المدرسة والشركاء ،والمعسكرات واألنشطة الترفيهية ،والتوظيف
والتدريب الداخلي وفرص التطوع .يمكنك العثور على مزيد من المعلومات وقائمة كاملة بجميع الفرص
الصيفية المتاحة لطالبك على موقعنا على اإلنترنت على
ضا على موقع الويب بعض مقاطع الفيديو التي
www.bostonpublicschools.org/summer .ستجد أي ً
توضح الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه الصيف مع  BPSلطالبك .ابدأ التخطيط لصيف طفلك اليوم!
أخيرا ،كتذكير سريع ،من  19إلى  22أبريل هو عطلة الربيع للمدارس العامة في بوسطن .خذ هذا الوقت
ً
لالستمتاع بطقس الربيع القادم ،واسترخ ،وأعد ضبط الجهاز واستعد للعودة إلى المدرسة وإنهاء بقية العام
الدراسي بقوة!
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إذا كنت تبحث عن أي أنشطة إثرائية لطالبك للمشاركة فيها خالل عطلة الربيع ،يرجى زيارة موقع BPS
على www.bostonpublicschools.org/April .للحصول على معلومات إضافية حول أي من
البرامج التي قمنا بإدراجها على موقعنا ،يرجى التواصل مع منسقي البرنامج .استمتع بوقتك! كتحديث سريع
آخر ،يتوفر اآلن تقويم  BPSللعام الدراسي  23-2022على موقع  BPSعلى
www.bostonpublicschools.org/calendar .
هذا هو تقرير المشرفة الخاص بي لهذا المساء.
__________________________________________________________________
_________
أوضح القائم بأعمال رئيس األسرة وتقدم المجتمع  Denise Syderللسيدة  Loperaأن أرقام التسجيل في
 K0و  K1المقدمة ال تشمل شراكات المنطقة مع المنظمات المجتمعية .سألت السيدة  Loperaعن كيفية
اتخاذ القرارات المتعلقة بفرص التعلم في الصيف .استشهدت المشرفة بعدد من العوامل الدافعة ،بما في ذلك
السنة الممتدة للطالب ذوي االحتياجات الخاصة واعتبارات المرافق .سألت السيدة  Loperaعن الهدف من
خدمة الطالب .قالت السيدة  Snyderإن  BPSisمستعدة لخدمة ما يصل إلى  15000طالب هذا الصيف.
ستقوم المشرفة وفريقها بتزويد اللجنة بتقرير كامل عن التعلم الصيفي في وقت الحق من هذا الربيع .بدأت
المنطقة بالفعل جهود التوعية.
سأل الدكتور  Alkinsعما إذا كان فريق السالمة المدرسية سيجتمع خالل الصيف .قالت المشرفة إنها ستقدم
هذه التوصية .طلب د Alkins .إيضا ًحا حول عملية تعيين الطالب .أوضحت السيدة  Snyderأن
الخوارزمية تعين أرقا ًما عشوائية ويتم النظر في اختيار األسرة .سأل عن خطط أكاديميات تسريع أبريل .قال
الدكتور  Echelsonإن جلسة أبريل ستركز على الرياضيات وأشار إلى أن التسجيل في دورة أبريل ارتفع
عن فبراير ،حيث تشارك أكثر من  70مدرسة.
تساءل السيد  Cardet-Hernandezعما إذا كانت  BPSقد شهدت زيادة في عدد حوادث السالمة في
المدارس .قالت المشرفة أن البيانات تظهر أن عدد الحوادث مماثل للسنة العادية .قالت إن المدارس آمنة
وشددت على أهمية الشراكات مع المدينة وإدارة شرطة بوسطن و .MBTA
سأل السيد  Cardet-Hernandezعما إذا كان هناك أي جهد من قبل المنطقة لتوحيد عملية تقديم طلبات
التسجيل للعائالت .تحدثت المشرفة عن أهمية تنسيق الجهود وتقديم نظام تسليم مختلط لضمان حصول
األطفال على بداية رائعة.
الحظ السيد  O’Neillوجود تناقض بين المالحظات الشفهية للمدير والرسم البياني المعروض على الشاشة
الذي يوضح إخطارات التعيينات المدرسية للصفوف  6و  7و  .9وأكدت السيدة  Snyderأنه سيتم إرسال
دعوات المدارس الخاصة باالمتحان للمتقدمين للصفين السابع والتاسع في أواخر أبريل أو أوائل مايو .سيتم
إرسال جميع مهام الصف السابع األخرى في نهاية شهر مايو ،بعد االنتهاء من دعوات المدرسة لالختبار.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع عدد الطالب الذين ينتقلون إلى مدرسة جديدة في الصف السابع ،سواء في المدارس
التي تخضع لالختبار أو المدارس التي ال تخضع لالختبار .نريد أن نضمن حصول جميع العائالت على
فرصة الحصول على مقعد في إحدى مدارسهم المفضلة .كما تم إرسال مهام الصف التاسع للمدارس التي ال
تخضع لالختبار للعام الدراسي  .2023-2022قالت السيدة  Snyderإنها ستصحح الشريحة وتعيد نشرها
على موقع  .BPSكرر السيد  O’Neillطلبه السابق للمنطقة باإلفراج عن دعوات المدارس الخاصة
باالمتحان في أسرع وقت ممكن لزيادة الثقة والشفافية مع العائالت.
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قالت السيدة  Polanco Garciaإنها سمعت من العائالت التي تشعر بالقلق من خطر الحراسة القضائية
على الوالية .قالت المشرفة أنها تتوقع تلقي تقرير أولي من إدارة ماساتشوستس للتعليم االبتدائي والثانوي
( )DESEفي أوائل إلى منتصف مايو .سيقوم موظفو  BPSبعد ذلك بتصحيح أي أخطاء واقعية قبل إصدار
التقرير النهائي في أواخر مايو.
سأل السيد  Cardet-Hernandezعن قدرة برامج التعليم المبكر .واستفسر عن حالة طلبات االمتحانات
المدرسية والتسجيل بالمرحلة الثانوية .قالت المشرفة إنها تتوقع "الحجم الصحيح" في االلتحاق بالمدارس في
االمتحان حيث توسع  BPSجودة المدرسة في جميع المدارس الثانوية .واقترح السيد Cardet-
 Hernandezأن تقوم اللجنة بفحص بيانات طلب المدرسة .قالت المشرفة إنها ستقدم تقرير تنفيذ سياسة
المدرسة لالمتحان الكامل إلى لجنة المدرسة في يونيو ،وستطلب من فريقها إظهار أنماط االلتحاق بالمدارس
الثانوية األخرى .طلب السيد  Cardet-Hernandezأن تتلقى اللجنة بيانات الطلب للمدارس التي ال تخضع
لالختبار ،بما في ذلك برامج التعليم المبكر والتعليم الخاص .وافقت السيدة  Snyderعلى المتابعة.
واقترح الدكتور  Alkinsأن تقوم اللجنة بفحص نظام تعيين الطالب والبحث عن مناطق الفصل العنصري
المتزايد .قالت المشرفة أن تحليل نظام تعيين الطالب سيكون عمالً مه ًما للمشرف التالي.
تحدثت السيدة  Robinsonعن سالمة المدرسة وسألت عن اآلليات التي تمتلكها المنطقة إلبقاء الطالب في
المباني أثناء اليوم الدراسي .قالت المشرفة أن كل مدرسة لديها خطة سالمة فردية .عرضت أن يتابع
الموظفون بمزيد من المعلومات .قالت الرئيسة المؤقتة لدعم الطالب ،Neva Coakley Grice ،إنه إذا
غادر الطالب أرض المدرسة دون إذن ،فسيتم استخدام مدونة السلوك.
سألت السيدة  Robinsonعما إذا كان لدى كل طالب خطة صيفية .أجابت المشرفة أنه هدف طموح لضمان
أن كل طالب على دراية بفرص التعلم الصيفية.
تمت الموافقة عليه  -عند نداء األسماء ،وافقت اللجنة باإلجماع على تقرير المشرفة.

التقرير
تحديث عملية البحث عن مشرف  -السيدة  ،Loperaالتي تعمل كرئيسة مشاركة للجنة بحث المشرف،
شاركت تحديثًا لعملية البحث عن المشرف وقدمت توصية الختيار شركة بحث تنفيذية والوصف الوظيفي
للمشرف.
توصية شركة البحث التنفيذي:
تلقت اللجنة سبعة ردود على طلب تقديم العروض لشركة بحث تنفيذية .راجعت لجنة تقييم RFP
المقترحات ووجدت أن ثالثة من السبعة مفيدة للغاية .من بين الشركات الثالث التي تمت مقابلتها،
قررت اللجنة أن أحدها يقدم الحل األكثر فائدة الذي يلبي ويتجاوز أهداف مدرسة بوسطن العامة:
شركة ون فورث لالستشارات ذ م م  JG /لالستشارات  .أعجب فريق التقييم بتجربة  JGفي إجراء
عمليات البحث عن مشرف ،ال سيما في المناطق المشابهة لبوسطن ،مثل بحثهم عن رئيس منطقة
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مدارس أوستن المستقلة .كان عرض التسعير اإلجمالي لشركة ون فورث لالستشارات ذ م م JG /
لالستشارات هو  75000دوالر ،ال يشمل السفر للمرشحين إلى منصب المشرف ،وما إلى ذلك ،وهو
ما يمكن مقارنته بالمرشحين النهائيين اآلخرين .بعد تصويت لجنة المدرسة ،إذا تم تفويض  BPSمن
قبل لجنة المدرسة إلبرام عقد مع  ،JGفستكون جميع المقترحات متاحة للجمهور ،كما هو مطلوب
بموجب إجراء .RFP
عرضت السيدة  Loperaعلى اللجنة الوصف الوظيفي للمشرف .وافقت لجنة البحث باإلجماع على
الوصف الوظيفي في الخامس من أبريل ،على أساس أن لجنة المدرسة و  /أو شركة البحث قد تختار
إجراء تعديالت سطحية على المستند قبل نشره وتعميمه على نطاق واسع.
تشمل التحديثات الرئيسية ما يلي:
● زيادة التركيز على تعزيز المساواة ،والقضاء على فجوات الفرص واإلنجاز ،وتلبية احتياجات
المتعلمين متعددي اللغات والطالب ذوي اإلعاقة ،والحصول على سجل حافل أو تحقيق نتائج قوية
لجميع الطالب.
● التركيز على المشاركة األسرية والمجتمعية الحقيقية القائمة على التواصل الشفاف.
● تسليط الضوء على موضوعات محددة ظهرت خالل جلسات االستماع العامة ،مثل :التعافي من
جائحة  COVID-19؛ خدمات نقل موثوقة وسليمة من الناحية المالية ؛ تخطيط المرافق التي توسع
الوصول إلى الجودة ؛ تنوع الموظفين ؛ بيئات مدرسية آمنة ومرحبة ؛ والتعليم المنصف للقراءة
والكتابة.
● إدراج الخبرة المفضلة ،مثل الخبرة في العمل كقائد حي لمنطقة مماثلة ؛ تجربة الشراكة مع المجتمع
خالل جائحة  COVID-19؛ اإللمام بمنطقة بوسطن؛ وتعدد اللغات مع تفضيل الطالقة في واحدة
أو أكثر من اللغات التسع الرئيسية في المنطقة.
عقدت لجنة البحث أربع جلسات استماع للمجتمع البعيد :دورتان عامتان ،وجلسة باللغة اإلسبانية وجلسة
تركز على الطالب .في المجموع ،شارك أكثر من  1300مسجل وأكثر من  770مشار ًكا في الجلسات
األربع .يتم نشر مقاطع الفيديو من هذه الجلسات ،باإلضافة إلى الدردشات ،على صفحة ويب البحث عن
ضا قبول شهادات الفيديو وتقديم النصوص
مشرف bostonpublicschools.org/supt-search .يتم أي ً
اعتبارا من الساعة  12ظهر اليوم ،تلقت اللجنة  473ردًا على
عبر صفحة الويب الخاصة بالبحث.
ً
االستبيان .سيبقى االستطالع مفتو ًحا حتى  15أبريل .يمكن إرسال المدخالت عبر البريد اإللكتروني إلى
superintendentsearch@bostonpublicschools.org .
ستساعد مالحظات المجتمع في إبالغ أسئلة المقابلة وفي النهاية المرشحين الذين يتم النظر فيهم.
رحبت السيدة  Loperaبالتعليقات والمدخالت المستمرة من المجتمع.
سأل السيد Cardet-Hernandezعما إذا كانت  JGلالستشارات قد أجرت أي عمليات بحث في نيو
إنجالند أو في منطقة مماثلة لـ  .BPSقال السيد  O’Neillأن  JGقد أجرى عمليتي بحث سابقين لمدرسة
ضا بحثًا عن مشرف
بوسطن العامة وكان في الدور قبل النهائي آلخر بحث عن مشرف  .BPSأجرى  JGأي ً
ألوستن ،تكساس وهي منطقة مماثلة في الحجم لـ .BPS
صرح السيد  O’Neillأنه من خالل عمله كرئيس للمجلس التنفيذي لمجلس مدارس المدينة العظيمة،
باإلضافة إلى عضو لجنة مدرسة بوسطن الذي عمل في ثالث لجان بحث إشرافية ،كان لديه تفاعالت مع
معظم عمليات البحث الشركات التي ردت على طلب تقديم العروض لشركة بحث تنفيذي ،بما في ذلك الثالثة
المتأهلين للتصفيات النهائية .شارك أن لديه صداقة مهنية مع  ،Richard Carranzaالرئيس السابق
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للمجلس التنفيذي لـ  CGCSوعضو هيئة التدريس الحالي في  .JG Consultingقال السيد  O’Neillإنه
على الرغم من عدم وجود تضارب في المصالح ،إال أنه يريد توعية اللجنة والجمهور بالعالقة.
صرح السيد  Cardet-Hernandezأنه عمل سابقًا مع السيد  Carranzaفي المدارس العامة بمدينة
مؤخرا.
نيويورك ولم يكن على اتصال به
ً
أوضحت السيدة  Loperaللسيدة  Robinsonأنه يُطلب من لجنة المدرسة التصويت على الوصف الوظيفي
النهائي للمشرف على أساس أن شركة البحث قد تجري تعديالت سطحية لتلميع المستند.
مشيرا إلى أن تعليقات المجتمع قد أدرجت في
شكر السيد  O’Neillكل من شارك في جلسات االستماع،
ً
الوصف الوظيفي المنقح.
لخصت السيدة  Loperaللدكتور  Alkinsالتحديثات التي أجرتها لجنة البحث على الوصف الوظيفي لعام
 ،2018بما في ذلك التركيز بشكل أكبر على المساواة ،لتصبح منطقة مناهضة للعنصرية ،والخبرة في خدمة
المتعلمين متعددي اللغات ،والطالب ذوي االحتياجات الخاصة ،والمتعلمين متعددي اللغات ذوي االحتياجات
الخاصة ،.ونقل المنطقة نحو المزيد من تعليم اللغة األم ،وثنائية اللغة ،والقضاء على فجوات الفرص
واإلنجاز ،والتعافي من  .COVIDوأضاف السيد  O’Neillأن المجتمع عبر عن تفضيله لشخص لديه
خبرة كمعلم ولديه معرفة جيدة ببوسطن.
قال السيد  Cardet-Hernandezأن المنطقة يجب أن تخلق الظروف للمشرف التالي ليكون ناج ًحا.
التعليقات العامة للجمهور
شهد األشخاص التالية أسماؤهم بشأن مفاوضات المفاوضة الجماعية بين مدارس بوسطن العامة  /لجنة
مدرسة بوسطن ونقابة المعلمين في بوسطن (:)BTU
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

قدمت  ،Jessica Tangالمقيمة في دورشيستر ورئيسة اتحاد المعلمين في بوسطن ،التماس:
المدارس وطالب بوسطن العقد يستحقون
 ،Thy Nguyenمقيم في دورشيستر وطالب في Excel High School student
 ،Kayla Quinlanمقيمة في دورشيستر وطالبة في Boston Day & Evening Academy
 ، Pamela Roseمقيم في دورشيستر وولي أمر في BPS
 ،Michael Maguireمقيم في  West Roxburyومعلم فيBoston Latin Academy
 ، Chantei Alvesمقيمة في روسليندال ومعلمة في BPS
 ،Anne Mosleyمقيمة في جامايكا بلين وولي أمر في Young Achievers Math and
Science School
 ،Bonnie McBrideمقيمة في جامايكا بلين ومعلمة في Fenway High School
 ،Melanie Mirandaمقيمة في دورشيستر ومساعدة مهنية في Eliot K-8 Innovation
School
 ،Toni Robinsonمقيم في روزليندال ومعلم في BPS

أدلى األشخاص التالية أسماؤهم بشهاداتهم لدعم:Mission Hill K-8 School
●  ،Nathaniel Iliffمقيم في جامايكا بلين ،خريج Mission Hill K-8 School
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●
●
●
●
●
●
●
●

 ،Violet Kaneyمن سكان جامايكا بلين
 ،Jessica Berwickمن سكان جامايكا بلين وولي أمر في Mission Hill K-8 School
 ،Allison Coxمن سكان جامايكا بلين وولي أمر في Mission Hill K-8 School
 ،Virginie Esainمن سكان جامايكا بلين وولي أمر في Mission Hill K-8 School
 ،Lonn Druckerمن سكان جامايكا بلين وولي أمر في مدرسة Mission Hill K-8 School
 ،Ashley Hannahمن سكان ماتابان وولي أمر في Mission Hill K-8 School
 ،Andy Croweأحد سكان ويست روكسبري وولي أمر في Mission Hill K-8 School
 ،Peggy Wiesenbergمن سكان جامايكا بلين ووالدة  BPSالسابقة

شهد األشخاص التالية أسماؤهم بشأن خطط المنطقة إلضافة الصف السادس إلى Sumner Elementary
:School
●  ،Rachel Youngمن سكان روسليندال وولي أمر في Sumner Elementary School
●  ،Allison Friedmannمقيم في  Roslindaleوولي أمر أحد طالب Sumner Elementary
School
●  ،Lauren Peterمن سكان روسليندال وولي أمر أحد طالبSumner Elementary School
●  ،Elizabeth Ferrenzمقيمة في  Roslindaleوولي أمر ألحد طالب Sumner Elementary
School
شهد األشخاص التالية أسماؤهم بشأن خطة التسهيالت طويلة المدى لمدرسة Horace Mann School
):for the Deaf and Hard of Hearing (HMS
●  ،Charlie Kimمقيم في نورث إند ووالد HMS
●  ، Roseanna Jonesمقيمة في هوليستون ومعلمة في HMS
●  ،Mary Simmonsمقيمة بلمونت ومعلمة في HMS
● وأدلت  ،Karina Gonzalesمن سكان روكسبري وعضو في سوسيداد التينا ،بشهادتها لدعم
ممارسات العدالة التصالحية.
● كما أدلت  ،Brithany Quinonezالمقيمة في شرق بوسطن وعضوة في سوسيداد التينا ،بشهادتها لدعم
الدراسات العرقية.
● شهد  ،O’Ryan Gomezالمقيم في دورشيستر وعضو سوسيداد التينا ،في دعم ممارسات العدالة
التصالحية.
● وأدلى  ،Jahira Taverasمن سكان هايد بارك وعضو في سوسيداد التينا ،بشهادته لدعم الدراسات
العرقية.
● شهد  ،Mike Heichmanالمقيم في دورشيستر وعضو تحالف بوسطن للعدالة التعليمية ( )BEJAبشأن
البحث عن مشرف.
● أدلى  ،John Muddالمحامي والمقيم في كامبريدج ،بشهادته بخصوص الوصف الوظيفي للمشرف.
● أدلت  ،Edith Bazileمن سكان هايد بارك والمحامية ،بشهادتها بخصوص البحث عن مشرف.
● أدلى  ،Jules DeVastoالمقيم في دورشيستر و UP Academyدورتشيستر بشهادته لدعم جدول الدفع.
● أدلى  ،Sharon Hintonمن سكان هايد بارك ومحاميها ،بشهادته بشأن تدخل الدولة والبحث عن
مشرف.
● أدلت  ،Gordania Cundiffمن سكان تشارلزتاون وولي أمر في ،Warren-Prescott K-8 School
بشهادته بخصوص السالمة المدرسية.
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● كما أدلت  ،Teresa Castro Pregizerمن سكان روكسبري وولي أمر في Nathan Hale
 ،Elementary Schoolبشهادتها لدعم المعلمة .Aaliyah Turner
● شهد  ،Ruby Reyesالمقيم في دورشيستر والمدير التنفيذي التحاد بوسطن التعليمي ضد الحراسة
القضائية للوالية.
أ
بنود اإلجراءات
سأل الدكتور  Alkinsعن منحة تخطيط  MassStepوالعالقة بين أرباب العمل المحتملين والمتعلمين
البالغين الذين يرشدونهم .قالت مديرة المنح والصناديق الخارجية ،Yvonne Macrae ،إنها ستطلب من
المدير األول لتعليم الكبار  Kristen D’Avolioالمتابعة.
دوالرا.
تمت الموافقة  -عند نداء األسماء ،وافقت اللجنة باإلجماع على منح للموافقة يبلغ مجموعها 115174
ً
تمت الموافقة  -في نداء األسماء ،وافقت اللجنة على اختيار شركة ون فورث لالستشارات ذ م م JG /
لالستشارات لتعمل كشركة بحث تنفيذي عن المشرف على مدارس بوسطن العامة .امتنع كل من السيد
 Cardet Hernandezوالسيد  O'Neillعن التصويت لتجنب ظهور تضارب في المصالح ،حيث عمل
كالهما سابقًا مع  ،Richard Carranzaوهو عضو هيئة تدريس في  JGلالستشارات .صوت جميع
األعضاء اآلخرين بنعم.
تمت الموافقة  -عند نداء األسماء ،وافقت اللجنة باإلجماع على الوصف الوظيفي للمشرف ،كما تمت الموافقة
عليه من قبل لجنة البحث عن مشرف.
التقارير
الراتب المؤقت ومدفوعات غير الموظفين على الصناديق الخارجية  -الدكتورة  ،Yvonne Macraeمديرة
المنح والصناديق الخارجية ،قدم طلب المشرف للموافقة على أمر دفع رواتب مؤقت للموظفين الذين يتم دفع
رواتبهم من األموال الخارجية ،وكذلك األعباء لغير الموظفين .من المتوقع أن يتم منح هذه المنح للسنة
المالية  2023وسيتم تقديمها للموافقة عليها في اجتماعات لجنة المدارس المستقبلية ،حيث يتم منحها .وقد
طلب هذا األمر سنويًا في هذا الوقت بسبب التأخير في تلقي خطابات منح الصناديق الخارجية ووضع
الميزانيات النهائية من مختلف مصادر التمويل .وسيأذن األمر للمنطقة ،في الحاالت التي تُعتبر غير
معرضة للخطر ،بأن تطلب من مراجع حسابات المدينة الموافقة على مدفوعات المرتبات المؤقتة لموظفي
المقاطعة والسماح بالعبء غير الشخصي ،في انتظار استالم األموال الخارجية .في حالة عدم إعطاء المنحة
سيتم تغطية أي نفقات تم تكبدها من الصندوق العام .لم يكن لدى اللجنة أي أسئلة .من المقرر إجراء تصويت
في  27أبريل .2022
مشاريع اإلصالح األساسية والمنقحة لسلطة مباني المدارس في والية ماساتشوستس  -قدم المدير المالي
 Nate Kuderبيانات االهتمام ( )SOIsللبرنامج األساسي لسلطة بناء مدارس ماساتشوستس ()MSBA
لعام  ،2022والذي يوفر سداد الدولة لمشاريع بناء المدارس التي تغطي عمليات اإلصالح والتجديدات
الشاملة ،إضافة  /ترميمات وإنشاء مدرسة جديدة .توصي المشرفة بتقديم  SOIsلمدارس  Blackstoneو
) .Otis (Paris St Parcelكما توصي بإعادة تقديم  SOIsلبرنامج اإلصالح السريع التالي (:)ARP
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المشاريع ،التي تغطي إصالح أو استبدال األسقف والنوافذ  /األبواب والغاليات في منشأة سليمة من الناحية
الهيكلية:
○  - Burke, Curley, Haleyغاليات
استبدال أسقف مدارس Henderson Upper and Ohrenberger
○  - English High Schoolاستبدال األسقف والنوافذ
إذا تمت الموافقة على  SOIsمن قبل لجنة مدارس بوسطن ومجلس مدينة بوسطن ،فسيقوم MSBA
بمراجعة الطلبات المقدمة في صيف-خريف  2022قبل اتخاذ قرار بشأن كل من  ARPو  Core SOIفي
أواخر خريف  / 2022أوائل شتاء  .2023ومن المقرر أن تصوت اللجنة على التوصيات يوم  27أبريل.
بنا ًء على طلب السيدة  ،Loperaأوضح السيد  Kuderأن متوسط اإلطار الزمني إلكمال مشروع MSBA
األساسي هو  7-5سنوات.
استفسر السيد  Cardet-Hernandezعن وضع مدرسة Horace Mann School for the Deaf
نظرا لعدم قبول اقتراح  Horace Mann Schoolمن
 .and Hard of Hearingقال السيد  Kuderأنه ً
قبل  ،MSBAتعمل  BPSمع المدينة لدعم المشروع باستخدام تمويل رأس المال.
أوضح د Alkins .كيف تدير  BPSالمشاريع الموازية .تحدث رئيس العمليات إندي ألفاريز عن كيفية إدارة
 BPSلمشاريع متعددة بمقاييس مختلفة.
سألت السيدة  Loperaكيف تؤثر توقعات التسجيل على تخطيط المرافق .تحدث السيد  Kuderعن الحاجة
الواسعة لترقية المباني عبر المنطقة .تحدث كبير المستشارين  Megan Costelloعن أعمال تقييم ظروف
المرافق الجارية.
تحدث السيد  Cardet-Hernandezعن أهمية وجود خطة مرافق شاملة وطويلة األجل والمشاركة في
صنع القرار المستند إلى البيانات .ردد السيد  O’Neillأهمية الخطة الرئيسية للمرافق.
سألت السيدة  Robinsonعن خطة المرافق  . McKinley Schoolsقال المشرف أن McKinley
 Schoolsو Madison Park Technical Vocational High Schoolستعطى األولوية في الميزانية
الرأسمالية القادمة.
تجديد عقد النقل العابر  -قدم مدير النقل  Delavern Stanislausتوصية المشرفة لمنح تمديد عقد لمدة عام
لمزود النقل  .BPS Transdevوسيبدأ التمديد من  1يوليو  2022إلى  30يونيو  .2023كانت  BPSفي
عقد مدته خمس سنوات مع  Transdevمنذ يوليو  .2013يأتي العقد مع خمسة خيارات لمدة عام واحد
للتجديد .أوضحت السيدة  Stanislausأن تبديل مشغلي الحافالت أثناء الجائحة المستمرة ونقص العمالة
الوطنية وانتقال المشرفة لن يكون في مصلحة الطالب والعائالت .تواصل  BPSإعطاء األولوية لالستقرار
والموثوقية مع  Transdevفي الصيف والخريف .توصي المشرفة بتقديم عطاءات لعقد السنة المالية .24
سألت السيدة  Loperaعن النقاط الرئيسية للوصول إلى األداء في الوقت المحدد في وقت مبكر من العام
الدراسي .تحدثت السيدة  Stanislausعن العمل التعاوني المشترك للمنطقة لتحسين األداء في الوقت
المحدد .تحدثت الدكتورة  Casselliusعن تعقيدات تحديات النقل في المنطقة وأعربت عن تفاؤلها بأن
قادرا على معالجة هذه القضايا.
المشرف القادم سيكون ً
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طلب السيد  Cardet-Hernandezبيانات عن أداء المنطقة بعد الظهر في الوقت المحدد .ووافقت السيدة
 Stanislausعلى المتابعة .قالت المشرفة أن هناك فرصة للطالب الذين يتخرجون من برامج  BPSالمهنية
والتقنية لسد النقص في السائقين في المنطقة.
سأل الدكتور  Alkinsعن عملية البحث عن مسؤول نقل جديد .قالت السيدة  Stanislausإن المنطقة تتوقع
إصدار دعوة لتقديم العطاء ( )IFBبحلول أواخر الصيف ،مضيفة أنه سيتم دمج أصوات المجتمع.
التعليق العام على التقارير
● تحدثت  ،Edith Bazileالمحامية ،عن أهمية وجود خطة أكاديمية قوية للعام الدراسي المقبل
والعدالة العرقية.
عمل جديد
قال السيد  O’Neillإنه يتطلع إلى التعرف على خطط السيدة  Mercerلدخول الكلية.
رفع الجلسة
تمت الموافقة  -في حوالي الساعة  10:15مسا ًء ،صوتت اللجنة باإلجماع ،عن طريق النداء باالسم ،على
رفع الجلسة.
بشهادة:

Elizabeth Sullivan
السكرتير التنفيذي
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