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 لجنة المدرسةإلى:
 

 المشرفة بریندا كاسیلیوسمن:
 

 23 فبرایر 2021 التاریخ:
 

 أعضاء فریق العمل المعني بسیاسات تبادل المعلوماتالموضوع:
______________________________________________________________________ 

 الغرض من هذه المذكرة هو تحدیث أعضاء لجنة مدرسة بوسطن حول حالة مجموعة العمل المطلوبة بموجب السیاسة المتعلقة
.(BPD) بإعداد ومشاركة تقاریر حوادث الطالب ومعلومات الطالب األخرى مع قسم شرطة بوسطن 

 
 الخلفیة

 تدعو السیاسة ، التي تم تمریرها باإلجماع من قبل لجنة المدرسة في اجتماعها الُمنعِقد في 16 سبتمبر 2020، المشرفة على
 مدارس بوسطن الحكومیة "إلى إنشاء مجموعة عمل للسالمة المدرسیة ("مجموعة العمل") التي سیتم تكلیفها بمزید من مناقشة

 القضایا المتعلقة بهذه السیاسة، وتلقي تقاریر من المشرف حول تنفیذ المقاطعة لهذه السیاسة، وتقدیم توصیات إلى لجنة
 المدرسة.”

 
  العضویة

 وفًقا للسیاسة، یتكون فریق العمل من 12 عضًوا یمثلون المجموعات التالیة: '1' طالب في مدارس بوسطن الحكومیة، تم
 ترشیحه بواسطة منظمة الدعوة للهجرة أو الشباب أو المجتمع المحلي، ُمرفق مالحظة في البند '6' أدناه، مع إعطاء األفضلیة

 للطالب الذي یحضر
 في المدرسة والذي شهد كمیة كبیرة من االعتقاالت أو تقاریر الحوادث على مدار سنوات؛ (2)

 الوالد أو الوصي الذي یختاره مجلس الوالدین على مستوى المدینة ؛ (3) عضو في
 مجلس اآلباء االستشاري ببوسطن للتعلیم الخاص; '4' معلمة مختارة

 من قبل نقابة المعلمین في بوسطن؛ (5) قائد مدرسة أو مساعد مدیر أو عمید
 من المدرسة مع موظف خدمات السالمة المعین، الذي اختاره

 المشرف؛ (6) ممثل عن المنظمة االستشاریة للهجرة،
 الشباب أو المجتمع التذي اختارته لجنة المدرسة ؛ (7) ممثل من

  مكتب مدارس بوسطن الحكومیة لفوارق الفرص؛ (8) ممثل من قائد فریق عملیات مدارس بوسطن
 الحكومیة، أو غیره من ممثلي المكتب المركزي لمدارس بوسطن الحكومیة مع تحمل المسؤولیة عن تقدیم المشورة إلداریي

 المدرسة حول مدونة السلوك؛ (9) ممثل من إدارة خدمات السالمة
 بمدارس بوسطن الحكومیة؛ (10) فرد، لیس بموظف في مدینة بوسطن، لكنه من ذوي

 الخبرة في إنفاذ القانون وقوانین ولوائح السالمة المدرسیة، التي تم اختیارها بواسطة
 لجنة المدرسة ؛ و (11) ممثالن من فریق عمل بیانات

 الطالب الخاص بالمشرف (الذي قدم توصیات بشأن هذه السیاسة)، الذي رشحه الفریق
 العمل.

 

 
 مدینة بوسطنلجنة مدارس بوسطن             مدارس بوسطن الحكومیة

 مارتن جیه. والش، العمدةألكسندرا أولیفر دافیال، المدیرةد. بریندا كاسیلیوس، المشرفة
 

https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Final%20Draft%20-%20Student%20Incident%20Reports%20and%20Information%20Sharing%20Policy%209.16.20.pdf


 
 حضر أعضاء مجموعة العمل جلستین توجیهیتین یومي االثنین والثالثاء، الموافقان 8 و 9 فبرایر، حیث استعرضوا السیاسة،
 واستعرضوا مسؤولیة فریق العمل، وناقشوا جدول االجتماعات المستقبلي، وتناولوا أسئلة األعضاء. من المقرر عقد االجتماع

 األول یوم األربعاء الموافق 3 مارس مع اجتماع ثان مخطط النعقاده في یونیو.
 

 أعضاء فریق العمل
 

 دیفرین إدوارد  وهو طالب في أكادیمیة بوسطن الخضراء، وهو  ریاضي وممثل المجلس االستشاري للطالب في بوسطن.
 دیفرین هو عضو في اللجنة الفرعیة للمناخ والثقافة والتحسین التابعة للمجلس االستشاري للطالب في بوسطن. والتي تركز على

 القضایا بما في ذلك سیاسة مشاركة معلومات الطالب والعالقة بین مدارس بوسطن الحكومیة وقسم شرطة بوسطن وإنفاذ
 القانون الفیدرالي.

 
 جوشیهانا (جوشي) كولون  هی  طالب في مدرسة نیو میشن الثانویة وقائدة فریق المناظرة. وهي أیًضا ممثلة الطالب في المجلس

 االستشاري للطالب في بوسطن.
 

 سولیكا سوتو، المنظم الرئیسي لتحالف العدالة التعلیمیة في بوسطن، هي أم لطفلین في مدارس بوسطن الحكومیة، مایكال الذي
 یحضر أكادیمیة بوسطن الفنیة، وجازمن وهي في مدرسة بالك ستون االبتدائیة. التحقت السیدة سوتو بمدرسة سومنر االبتدائیة

 بعد وصولها إلى بوسطن من جمهوریة الدومینیكان في سن السابعة، وتخرجت من مدرسة دورتشستر الثانویة السابقة. وهي
 عضو في مجلس آباء مدرسة بالكستون ومجلس موقع المدرسة، وانتخبت مؤخًرا كالرئیس المشارك المالي لمجلس الوالدین

 على مستوى المدینة.
 

جاك سینوت  هو الرئیس السابق وأحد األعضاء حالًیا فی  مجلس اإلدارة للمجلس االستشاري األبوي للتعلیم الخاص (
 SPEDPAC)، كما أنه  أب لثالثة أطفال من ذوي الهمم (أحدهما مصاب بالتوحد والطفلین اآلخرین مصابین باضطراب

 نقص االنتباه مع فرط النشاط). بدأ عمل السید سینوت نیابة عن مجتمع ذوي االحتیاجات الخاصة في الصیف كعمل
 تطوعي في المدارس المتوسطة والثانویة كمدرس لألطفال ذوي اإلعاقة في القراءة وكمساعد فعالیات مع األلعاب األولمبیة

 لذوي االحتیاجات الخاصة في مدینة نیویورك. السید سینوت تخرج من مدرسة میلبروك ثم من جامعة بوسطن. كما عمل
 في فریق عمل سیاسة التوحد الخاص بالعمدة مینینو.

 
 نورا بول شولتز  هي معلمة فیزیاء في مدرسة جون د. أوبریانت للریاضیات والعلوم. باإلضافة إلى تدریس الفیزیاء وفیزیاء

 التنسیب المتقدمة ج، فهي مستشارة النادي لحركة الطالب المهاجرین في مدرسة اوبراینت، وجمعیة الطالب المسلمین والحلفاء
 وفریق الروبوتات األول. وهي واحدة من قادة المعلمین غیر الخائفین، في اللجنة المنظمة لحقوق المهاجرین في اتحاد معلمي

 بوسطن.
 

  تیرانس جونسون ، مساعد المدیر بمدرسة مادیسون بارك المهنیة الفنیة الثانویة، وهو خریج یبعث على الفخر من مدارس
 بوسطن الحكومیة وهو خریجة مدرسة مادیسون بارك الفنیة المهنیة الثانویة. حصل على درجة البكالوریوس من كلیة كامبریدج

 ودرجة الماجستیر في التربیة الخاصة من جامعة ماساتشوستس، بوسطن. منذ عام 2014، كان یسعى للحصول على درجة
 الدكتوراه. من نفس المدرسة. طوال سنواته الـ 26 في مدارس بوسطن الحكومیة، دعا دائًما إلى التعلیم الحضري اآلمن

 والمنصف والمستدام من خالل هدم أنظمة عدم المساواة في التعلیم. وهو مهتم في هذا الفریق ألنه یعرف أن النتائج الملموسة
 تحدث من خالل تغییر السیاسات.

 

 یعمل  هارولد ل. میلر االبن  حالًیا كمساعد مشرف مؤقت في مكتب قسم شرطة بوسطن لفجوات الفرص وعمل في مدارس
 بوسطن الحكومیة منذ 2001. عمل السید  میلر في مكتب فجوات الفرص منذ عام 2016 وقدم مساهمات ملحوظة في

 المنطقة بأكملها طوال حیاته المهنیة. السید میلر هو المسؤول حالًیا عن تطویر وتنفیذ سیاسة مستوى النظام، والتعلم المهني
 الصفحة2

 
 



 
 والتدریب، والبرمجة المبتكرة. في منصبه السابق كمدیر أول للسیاسة وتحویل المناطق، ساعد السید میلر في تطویر نظام

 مراقبة أهداف فجوات الفرص واإلنجازات وأدار سیاسة فجوات الفرص واإلنجازات ، حیث تشاور مع كل مكتب في
 المقاطعة تقریًبا وعدد من المدارس.

 
  داسیا كامبابل  تعمل كمساعدة المشرف  وهي تدعم المدارس االبتدائیة فی  قسم مدارس بوسطن الحكومیة للمساءلة. وهی  مهتمة

 بالمشاركة في فریق العمل المطلوب في إطار السیاسة الخاصة بإعداد وتبادل الطالب لتقاریر الحوادث وغیرها من معلومات
 الطالب مع قسم شرطة بوسطن یومًیا، ألنها ترید أن تضمن أن مدارس بوسطن الحكومیة تنفذ السیاسة بشكل صحیح وتدعم

 الطالب من خالل حمایة خصوصیتهم وعدم دفع المدرسة إلى خط السجون.
 

 نیفا كوكلي-غریس  تعمل كرئیسة مدارس بوسطن الحكومیة لخدمات السالمة. كانت الرئیسة كوكلي-غریس األنثى األمریكیة
 األفریقیة الوحیدة في قوة إضراب الشباب عن العنف وكانت واحدة من القیادات النسائیة الوحیدة كجزء من عملیة هوم فرونت

 المعترف بها وطنًیا، باإلضافة إلى عملیة وقف سیز فایر، عملیة نایت الیت، وبرنامج إعادة دخول قسم خدمات الشباب- جمیعها
 هي المكونات الرئیسیة التي تركز علیها مدینة بوسطن لتحقیق التواصل بشكل أكثر فعالیة مع األطفال والمراهقین. كما قادت

 تنسیق مبادرة البحث لبرنامج التعزیز العلمي وبرنامج كامب فرانك إیه داي، وكانت المتحدثة باسم ثالثة مفوضین بشرطة
 بوسطن. في عام 2019، حصلت الرئیسة كوكلي-غریس على الجائزة المرموقة ماولي (روح جمعیة ماساتشوستس للنساء في

 إنفاذ القانون). وفي اآلونة األخیرة، عملة الرئیسة كوكلي-غریس في مكتب المشاركة المجتمعیة الذي تم تكوینه حدیًثا.
 
 فالیریا دو فالي، المنسق الرئیسي، حركة المهاجرین الطالب  حیث هاجرت من البرازیل في سن السابعة مع عائلتها، وأقامت في

 بوسطن لمعظم حیاتها. شاركت في حركة الهجرة خالل عامها األول في المدرسة الثانویة وهي منظمة لحركة الطالب
 المهاجرین، العمل من أجل العدالة والوصول إلى التعلیم العالي لألشخاص الملونین. وهي خریجة مدرسة جون د. أوبریانت

 الثانویة.
 

 إلیزابیث بادجر  هي محامیة كبار الموظفین في خدمات الهجرة والتجنیس في بوسطن وتدیر مبادرة تحقیق العدالة للعائالت
 المهاجرة. حصلت إلیزابیث على شهادة الدكتوراه من كلیة الحقوق بجامعة بوسطن وحصلت على شهادة البكالوریوس من كلیة

 دارتموث. بعد كلیة الحقوق، عملت ككاتبة لقانون الهجرة في الدائرة الثانیة لمحكمة االستئناف. عملت إلیزابیث في قانون الهجرة
 ألكثر من عقد من الزمان، مع التركیز على تمثیل األطفال غیر المواطنین وطالبي اللجوء وضحایا الجرائم واألشخاص الذین

 یحتجزون لفترات طویلة من الهجرة.
 

  مجموعة عمل السالمة المدرسیة في لجنة المعینین بمدرسة بوسطن
 

 تشغل  أنجلیكا مارتینیز  منصبین في مجلس المجتمع الدولي في شرق بوسطن (EBCC). وهي منسقة الشباب الطموح، حیث
 أنها مسؤولة عن تنسیق وتطویر وتنفیذ المشاریع التي تدمج الموارد والتعلم وتكنولوجیا الحاسوب/التكنولوجیا الرقمیة في

 أنشطة البرنامج. اإلشراف على العملیات الیومیة لمختبر الحاسوب والمشاركة في برامج الشباب األخرى، جمیعها تقع ضمن
 نطاق عملها. كمعلمة تدریس اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة، تدرس المستوى الثالث من اللغة اإلنجلیزیة كلغة ثانیة.  أنجلیكا

 حاصلة على بكالوریوس الفنون الجمیلة وتاریخ الفن والرسم من كلیة ماساتشوستش للفنون و التصمیم، بوسطن. وهي حاصلة
 على جائزة التمیز في تاریخ الفن لعام 2017، و خبیرة في العصور القدیمة في الشرق األوسط، باإلضافة إلى المعرفة

 التكمیلیة بالفن والثقافة في الیابان، أمریكا الوسطى وإیطالیا. وهي تجید اللغة اإلنجلیزیة واإلسبانیة ولدیها معرفة عمل في اللغة
 اإلیطالیة.

 جورجینا أوریالنا  هي طالبة في مدرسة شرق بوسطن الثانویة ومقیمة في شرق بوسطن.
 

 خافییر فلوریس  هو الشریك اإلداري لمكتب دینسمور في بوسطن. لدیه خبرة التقاضي المتنوعة حیث یمثل العمالء في
 المسائل التجاریة المعقدة، بما في ذلك خرق العقود، الدعاوي الجماعیة، ودعاوي الممارسات التجاریة غیر العادلة. عالوة
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https://drive.google.com/file/d/1a2UpVqGnq4d6UqhmUCuVrPTGbpkWbX2E/view?usp=sharing


 
 على ذلك، نجح خافییر في تمثیل الشركات في جمیع أنحاء البالد في حاالت اإلصابة الكارثیة، بما في ذلك مسؤولیة المنتج

 والمسؤولیة المهنیة ومطالبات المسؤولیة العامة.  خدم خافییر في العدید من المناصب القیادیة في المنظمات القانونیة والمدنیة،
Inquilinos Boricuas en Acción بما في ذلك داخل نقابة المحامین الوطنیة اإلسبانیة. وهو عضو في مجلس إدارة 

 وعمل مؤخًرا في مجلس إدارة جمعیة ماساتشوستس للمحامین من أصل إسباني.  باإلضافة إلى ذلك، كان خافییر زمیًال في
 مجلس قیادة 2017 حول التقاضي المتنوع، وهو عضو في فریق العمل المتنوع في نقابة المحامین في ماساتشوستس.
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 العضویة المبینة في السیاسة المنظمة االسم

 '1' طالب في مدارس بوسطن أكادیمیة بوسطن الخضراء دیفرین إدوارد، طالب
 الحكومیة، تم ترشیحه بواسطة منظمة
 الدعوة للهجرة أو الشباب أو المجتمع
 المحلي، ُمرفق مالحظة في البند '6'

 أدناه، مع إعطاء األفضلیة للطالب
 الذي یحضر

 في المدرسة والذي شهد كمیة كبیرة
 من االعتقاالت أو تقاریر الحوادث

 على مدار سنوات

 '1' طالب في مدارس بوسطن مدرسة نیو میشن الثانویة جوشیهانا كولون، طالبة
 الحكومیة، تم ترشیحه بواسطة منظمة
 الدعوة للهجرة أو الشباب أو المجتمع
 المحلي، ُمرفق مالحظة في البند '6'

 أدناه، مع إعطاء األفضلیة للطالب
 الذي یحضر

 في المدرسة والذي شهد كمیة كبیرة
 من االعتقاالت أو تقاریر الحوادث

 على مدار سنوات

 '2' الوالد أو الوصي الذي یختاره تحالف العدالة التعلیمیة في بوسطن سولیكا سوتو، منظم لجنة اآلباء
 مجلس الوالدین على مستوى المدینة

 المجلس االستشاري ألولیاء األمور جاك سینوت
 في التعلیم الخاص

 (3) عضو
 المجلس االستشاري ألولیاء أمور

 التعلیم الخاص في بوسطن

 مدرسة جون د. أوبریانت نورا بول شولتز، معلمة الفیزیاء
 للریاضیات والعلوم

 (4) معلمة تم اختیارها
 من قبل نقابة المعلمین بوسطن

 مدرسة مادیسون بارك الفنیة تیرانس جونسون، مساعد المدیر
 المهنیة الثانویة

 (5) مدیر مدرسة أو مساعد مدیر
 المدرسة أو العمید

 من المدرسة مع موظف خدمات
 السالمة المعین، الذي اختاره

 المشرف

 * جورجینا أوریالنا، طالبة
 

  *انجلیكا مارتینیز، موظفة

 مجلس المجتمع الدولي
 بشرق بوسطن

  '1' طالب في مدارس بوسطن
 الحكومیة، تم ترشیحه بواسطة منظمة
 الدعوة للهجرة أو الشباب أو المجتمع
 المحلي، ُمرفق مالحظة في البند '6'



 

 
 

 * تم التعیین من قبل أعضاء لجنة المدرسة
  

 الصفحة5
 
 

 أدناه، مع إعطاء األفضلیة للطالب
 الذي یحضر

 في المدرسة والذي شهد كمیة كبیرة
 من االعتقاالت أو تقاریر الحوادث

 على مدار سنوات

 مكتب مدارس بوسطن الحكومیة هارولد میلر، مساعد المشرف المؤقت
 لفوارق الفرص

 (7) ممثل من
 مكتب مدارس بوسطن الحكومیة

 لفوارق الفرص

 قسم المساءلة بمدارس بوسطن داسیا كامبابل، مساعد المشرف
 الحكومیة

 (8) ممثل عن رئیس فریق عملیات
 مدارس بوسطن

 الحكومیة، أو غیره من ممثلي المكتب
 المركزي لمدارس بوسطن الحكومیة

 مع تحمل المسؤولیة عن تقدیم
 المشورة إلداریي

 المدرسة على مدونة قواعد السلوك

 خدمات السالمة في مدارس بوسطن نیفا كوكلي-غریس، رئیسة
 الحكومیة

 (9) ممثلة إدارة خدمات السالمة
 في مدارس بوسطن الحكومیة

 (10) فرد، لیست بموظفة في مدینة دینسمور *خافییر فلوریس، شریك
 بوسطن، لكنها من ذوات

 الخبرة في إنفاذ القانون وقوانین
 ولوائح السالمة المدرسیة، التي تم

 اختیارها بواسطة
 لجنة المدرسة

 (11) واحدة من بین اثنین من ممثلي لحركة الطالب المهاجرین فالیریا دو فالي، المنسقة الرئیسیة
 فریق عمل المشرف

 لجمع بیانات الطالب (الذي قدم
 توصیات بشأن هذه السیاسة)، وتم

 الترشیح بواسطة فریق العمل.

 مشروع خدمات الهجرة والتجنیس إلیزابیث بادجر،  محامیة كبار الموظفین
 في بوسطن

 (11) واحد من بین اثنین من ممثلي
 فریق عمل بیانات الطالب المشرف

 (الذي قدم توصیات بشأن هذه
 السیاسة)، رشحه فریق

 العمل.


