المحضر الرسمي الجتماع لجنة مدارس بوسطن الخاص
المنعقد عن بُعد
 29يونيو 2022
صا بُعد في  29يونيو  2022في الساعة  5مسا ًء عبر منصة " ."Zoomلمعرفة مزيد من المعلومات عن أي من
عقدت لجنة مدارس بوسطن اجتماعًا خا ً
البنود الواردة أدناه يُرجى النقر على هذا الرابط  www.bostonpublicschools.org/schoolcommitteeأو التواصل عبر البريد اإللكتروني
 feedback@bostonpublicschools.orgأو االتصال بمكتب لجنة مدارس بوسطن على الرقم .)617( 635-9014

الحضور
فيما يلي أسماء أعضاء لجنة المدارس الذين حضروا االجتماع :السيدة رئيسة اللجنة /جيري روبنسون والسيد نائب رئيس اللجنة /مايكل دي .أونيل والسيد/
ستيفن ألكينز والسيد /براندون كارديت-هيرنانديز والسيدة/لورينا لوبيرا والسيدة /رافاييال بوالنكو جارسيا والسيد /كووك تران والسيدة ممثلة الطالب/
زايرا ميرسر.
وفيما يلي أسماء أعضاء لجنة المدارس الذين لم بحضروا االجتماع :ال يوجد.

المستندات المعروضة في االجتماع
جدول األعمال
محضر االجتماع المنعقد في  23يونيو  2022و 24يونيو 2022
رد على المذكرة ال ُمقدَّمة من السيدة رئيسة اللجنة /روبنسون إلى لجنة مدارس بوسطن :توصية بتعيين د .درو إيشيلسون في منصب القائم بأعمال مديرة
المديرية التعليمية ،ال ُمرسلة في  21يونيو 2022
رد على المذكرة ال ُمقدَّمة من رئيسا لجنة البحث إلى السيدة رئيسة لجنة المدارس /روبنسون:المشرحان النهائيان لمنصب مدير المديرية التعليمية ،ال ُمرسلة
في  21يونيو 2022

بدء االجتماع
بدأت السيدة رئيسة اللجنة /جيري روبنسون االجتماع ،وترأست اإلدالء بقسم الوالء .ونادت السيدة /سوليفان على أسماء األعضاء لتسجيل الحاضرين
والغائبين .كانت السيدة /ميرسر غائبة أثناء النداء وتسجيل الحضور ،ولكنها انضمت الحقًا إلى االجتماع أثناء انعقاده .وحضر جميع األعضاء اآلخرين.
قالت السيدة /روبنسون إن اجتماع اليوم ُمذاع بالبث المباشر على منصة " ."Zoomوسيُعاد بث االجتماع على قناة مدينة بوسطن التلفزيونية " Boston
 ."City TVوسيُنشر تسجيل االجتماع على الموقع اإللكتروني للمديرية التعليمية  bostonpublicschools.org/schoolcommitteeوعلى
موقع " ."YouTubeوأعلنت عن تقديم خدمة الترجمة الفورية إلى اللغات اإلسبانية والكريولية الهايتية وكريولية الرأس األخضر والفيتنامية والكانتونية
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والماندرين ولغة اإلشارة األمريكية " ."ASLوقدَّم المترجمون الفوريون أنفسهم ،وأعطوا تعليمات بلغاتهم األم حول كيفية الوصول إلى خدمة الترجمة
الرابط
على
ال ُمترجمة
االجتماع
مستندات
ونُشِرت
"."Zoom
منصة
على
القناة
تغيير
عبر
الفورية
 www.bostonpublicschools.org/schoolcommitteeقبيل بدء االجتماع.

اعتماد محاضر االجتماعات
أعلنت السيدة رئيسة اللجنة /روبنسون أن اللجنة ستؤجل اعتماد محضري اجتماعي لجنة المدارس المنعقدين في  8يونيو  2022و 21يونيو  2022إلى
االجتماع العادي المقبل.
ُمعت َمد  -اعتمدت اللجنة باإلجماع -بالنداء على األسماء -محضر اجتماع لجنة المدارس المنعقد في  23يونيو  2022ومحضر اجتماع لجنة المدارس
المنعقد في  24يونيو .2022

تقرير مديرة المديرية التعليمية
*الصيغة الخطابية للتقرير.
وشكرا لكم جميعًا على انضمامكم إلينا الليلة .هذا آخر تقرير أعرضه عليكم بصفتي مديرة للمديرية التعليمية .سأدلي ببعض
شكرا للسيدة رئيسة اللجنة
ً
ً
التعليقات الختامية في نهاية تقريري ،ولكني أردت أن أوافيكم ببضعة تحديثات بالغة األهمية بشأن األسابيع القليلة الماضية.
أود أن أشكر أعضاء مكتب النهوض باألسرة والمجتمع على دعمهم ألسر مدرسة " ."Mission Hillطلبتُ من د .درو إيشلسون ،نائب مديرة المديرية
التعليمية ،قيادة فريق متعدد الوظائف يتولى متابعة طالب وأسر مدرسة " "Mission Hillودعمهم حسب الحاجة خالل فصل الخريف وما بعده.
وستنتهي المرحلتان الثانية والثالثة من التحقيق في األسابيع المقبلة .وسيتولى القائم بأعمال مديرة المديرية التعليمية/مدير المديرية التعليمية النظر في أي
من التوصيات الواردة في هذه التقارير والمضي قد ًما فيها ،ثم سنتخذ أي إجراءات إدارية أو تأديبية يراها هو مناسبة .ولن تنشر المديرية التعليمية تلك
األجزاء في التقارير التي تتحدث عن موظفين بعينهم ،سواء على مستوى المدارس أو على مستوى المديرية التعليمية ،وذلك ألنها معلومات سرية شخصية.
وستنشر المديرية التعليمية تلك األجزاء في التقارير التي تتحدث عن أي أوجه قصور ُمع َّممة على مستوى النظام بأكمله يجب معالجتها مع األخذ في
قرر صدوره قريبًا.
االعتبار نتائج تقرير مكتب " "Hinckley Allenللمحاماة ال ُم َّ
إن العمل الذي قمنا به لالرتقاء بمرافقنا وتحسينها لمن األمور التي سأفتخر بها أيما افتخار عندما أفكر في الوقت الذي أمضيته هنا في بوسطن .ال تسيئوا
فهمي ،فال يزال هناك الكثير من األعمال التي يجب علينا القيام بها ،ولكن معرفة أن مدارسنا تملك بعض األساسيات مثل ماء الشرب النظيف ،وتحديث
الحمامات ،وأعمال تجديد المطابخ وتجميل الفصول ال ُمنجزة أو الجارية ،وإنشاء مدارس جديدة رائعة أو إجراء تجديدات كبرى في المدارس أمر بالغ
األهمية لمستقبل مدينة بوسطن .فلهذا السبب أعلنت السيدة /وو ،عمدة المدينة ،عن الصفقة الجديدة الخضراء للمديرية التعليمية " Green New Deal
 "for BPSالتي تتضمن التزا ًما بتخصيص  2مليار دوالر لضمان جودة المرافق التي يستحقها كل الطالب .فكل طالب في مدينة بوسطن يستحق أن
يتعلم في مساحة آمنة وصحية و ُموفِرة للطاقة ومحفزة على اإلبداع .ومع ذلك ،يفتقر العديد من مبانينا المدرسية إلى البنية التحتية التي تحتاج إليها .هناك
قرارات صعبة يجب اتخاذها ،ولكننا بدأنا في مشاركة المجتمع في بعض المقترحات األخيرة ببناء مدارس جديدة وبتجديد المدارس القائمة وبدمج بعض
المجتمعات المدرسية .أريد تذكير الجميع بأن هذه مجرد اقتراحات ،وبأننا ملتزمون باستمرار المشاركة .عقدنا لقاءات مجتمعية أولية مع مدرسة
" "Russellومدرسة " "Clapومدرسة " "Shawومدرسة " "Taylorومدرسة " "Sumnerومدرسة " "Philbrickحول أي حلول ممكنة لدمج
حرمين مدرسيين م ًعا .وتراجع المديرية التعليمية هذا الصيف اقتراحات بشأن الجدول الزمني للتصميم تقدَّم بها قادة مدارس ،وتنوي المديرية التعليمية
عرض نتائج المراجعة على المجتمع المدرسي المعني في فصل الخريف المقبل .كما سيعقد مديرو المدارس وقادة المدارس سلسلة من ورش العمل المعنية
بالتصميم في شهري أغسطس وسبتمبر لجمع تعليقات المجتمع .وبعد االنتهاء من عقد فعاليات مشاركة المجتمع ،وبمجرد وضع الصيغة النهائية لمقترح،
سنقدم توصية نهائية إلى لجنة المدارس في نهاية فصل الخريف .وسنبدأ أيضًا فعاليات مشاركة في العام الدراسي القادم لتحديد أي المجتمعات المدرسية
ستنتقل إلى المباني الجديدة وأيها ستُجرى في مبانيها تجديدات كبرى .هناك الكثير من األعمال التي يجب علينا القيام بها ،ولكنني واثقة من أننا وضعنا
سا متينًا لمدير المديرية التعليمية التالي يساعده في قيادة هذه األعمال المهمة.
خطة قوية وأسا ً
يسرنا اإلعالن أن مدينة بوسطن ومديرية مدارس بوسطن العامة التعليمية ( )BPSووزارة التعليم االبتدائي والثانوي ( )DESEتوصلوا إلى اتفاق بشأن
خطة تحسين منهجية للتشارك في اتخاذ إجراءات محددة تتصدى للتحديات الطويلة األجل التي تقف أمام المديرية التعليمية ( .)BPSوتتضمن الخطة
جداول زمنية واضحة والتزامات مشتركة بإزالة الحواجز المنهجية التي تعوق الوصول إلى الفرص التعليمية ،وببناء القدرات التشغيلية الالزمة لتنفيذ
التغيير المنهجي ،وبدعم طالب مدينة بوسطن في تحقيق االستفادة القصوى من قدراتهم وإمكانياتهم .وتحدد الخطة بوجه عام المجاالت التي يجب أن توجه
المديرية التعليمية ( )BPSاهتمامها وطاقتها عليها :سالمة الطالب والتعليم الخاص والمتعملون المتعددو اللغات والنقل والمرافق والمدارس المتحولة
شكرا
والبيانات والمساءلة .وتسعى المديرية التعليمية ( )BPSبجد وشغف إلى المضي قد ًما في مواصلة هذا العمل الهام ،وتشكر مجتمعاتنا المدرسية
ً
جزيالً على تعاونها طوال عملية انتقال القيادة الجارية .أود أن أشكر شخصيًا د .درو إيشيلسون الذي قاد  ،هو والعديد من الزمالء في المديرية التعليمية

2

Boston School Committee Special Remote Meeting
Zoom
June 29, 2022
( ،)BPSالمفاوضات وأعمال التحضير نيابة عن المديرية التعليمية ( .)BPSوطلبتُ من د .إيشيلسون مشاركة بعض التفاصيل عن االتفاقية ،مع التركيز
ً
صا على نطاقات العمل ذات الجداول الزمنية القريبة للغاية.
تركيزا خا ً

[استعرض د .إيشيلسون أبرز النقاط في خطة التحسين المنهجية ال ُمبرمة بين الوزارة ( )DESEوالمديرية التعليمية ( ،)BPSوقال إنه ملتزم بتقديم تقارير
دورية عن التقدم ال ُمحرز إلى اللجنة ،وسيُقدَّم أولها قبل  31أغسطس .]2022
صا
كان يوم اإلثنين الماضي آخر يوم في العام الدراسي .ويا له من عام! وأود أن أشكر جميع طالبنا وأسرنا وموظفينا الذين جعلوا هذا العام عا ًما خا ً
للغاية .لم يكن األمر سهالً دائ ًما ،ولكن لم يتردد معلمونا وموظفونا المدرسيين أبدًا .بلغ عدد ال ُمسجَّلين في البرامج الصيفية أكثر من  ،6,000ونسعى إلى
بلوغ ُ 6,500مس َّجالً بحلول نهاية األسبوع .وتبدأ البرامج الصيفية يوم الثالثاء الموافق  5يوليو .2022
كانت قيادة المديرية التعليمية ( )BPSتجربة سأتذكرها دائ ًما ما حييت .لقد كانت تحديًا ،ولكن تحول هذا التحدي إلى أحد األعمال األكثر عطا ًء وجدارةً
في حياتي المهنية .لقد تعلمت الكثير من مدينة بوسطن ،وأصبحت قائدة أفضل وإنسانة أفضل بسببها .أعلم أنكم أصبحتم كذلك أيضًا .فاجتياز المحن يجعلنا
أكثر قوة ،ولكنه في المقام األول يبني شخصياتنا ويوجه أهدافنا .سيحتاج المدير التالي للمديرية التعليمية إلى دعمكم .ال يستطيع أي شخص القيام بهذا
العمل بمفرده ،وسيتطلب هذا العمل مِ نَّا جمي ًعا بذل جهد استثنائي مرة أخرى من أجل مواصلة التقدم الجيد ال ُمحرز في األعوام القليلة الماضية .إحراز
تقدم ممكن وفي المتناول .أتوجه إلى السيدة /وو ،عمدة المدينة ،بأطيب التمنيات والتوفيق في سعيها إلى تحسين النتائج لطالبنا وأسرنا ومجتمعاتنا.
مستمرا بقيمة  100مليون دوالر للمديرية
أود أيضًا أن أشكر السيد /والش ،عمدة المدينة السابق ،على إتاحة هذه الفرصة لي وعلى تخصيص مبلغًا سنويًا
ً
التعليمية ( .)BPSهذا يعني أننا أضفنا على مدى العامين الماضيين أكثر من  200مليون دوالر من االستثمارات اإلضافية .تذهب هذه األموال الجديدة
مباشرة إلى طالبنا ،ونقدم أعلى من كل الزيادات األخرى في التكاليف مثل الرواتب أو تكاليف الصيانة األخرى .ووافق أعضاء مجلس المدينة اآلن في
هذا العام الثالث على تخصيص  110مليون دوالر .وأود أيضًا أن أشكر السيدة /كيم جاني ،عمدة المدينة السابقة ،التي ناصرت بعزم ثابت ال يتزعزع
الطالب األكثر ضعفًا ،وبالطبع أشكر رؤساء لجنة مدارس بوسطن ونائبي رؤساء اللجنة وأعضاء اللجنة السابقين والحاليين على خدمتهم المديرية التعليمية
( )BPSوعلى الدعم الذي قدموا لي شخصيًا.
أشعر أنني محظوظة أنني تمكنت من تحقيق ما أؤمن بأنه واجبي وهدفي ،أال وهو قيادة مديرية مدارس بوسطن العامة التعليمية أثناء انتشار الجائحة
واجتيازها ،وإحداث تحوالت هامة وتاريخية في السياسات التي وضعناها والفرص التي وفرناها بينما نسعى إلى توجيه كل شيء إلى ما يحقق صالح
األطفال ،وتزويدهم بكل ما يحتاجون إليه للنجاح ،والنظر إلى األمور من منظور اإلنصاف ومناهضة العنصرية نظرة دقيقة .وأنهي كلمتي بتوجيه الشكر
إلى كل معلم وقائد مدرسة وموظف في المكتب المركزي وموظفي الغذاء والتغذية وموظفي السالمة وموظفي الدعم وحراس المدارس وأعضاء فريق
كبيرا والسعادة سعادة غامرة ،وأتطلع قد ًما إلى مقابلتكم مرة أخرى .جئت من والية مينيسوتا بخبرة جيدة ،وأودع
المرافق .أتمنى لكل منكم النجاح نجا ًحا ً
مدينة بوسطن اآلن ولدي خبرة قوية وممتازة .أصبحت قائدة أفضل وإنسانة أفضل بسبب خدمتي في مدينة بوسطن ،وأتمنى للمدير التالي للمديرية التعليمية
النجاح والتوفيق.

____________________________________________________________________________________________
قال السيد /أونيل إنه انضم إلى السيدة /كاسيليوس ،مديرة المديرية التعليمية ،في العديد من الزيارات المدرسية ،وامتدح عملها على تحقيق اإلنصاف.
شكر السيد /كارديت-هيرنانديز مديرة المديرية التعليمية على قيادتها ،وقال إنه يتطلع قد ًما إلى تلقي نتائج التحقيق التالي في مدرسة " Mission Hill
 ."Schoolوطرح عددًا من األسئلة التوضيحية عن توظيف مدقق حسابات مستقل وعن الصفقة الجديدة الخضراء .قال د .درو ،نائب مديرة المديرية
التعليمية للشئون األكاديمية ،إن الوزارة ( )DESEستختار مدقق حسابات للمديرية التعليمية ( )BPSبحلول  15أغسطس  .2022وقالت مديرة المديرية
التعليمية إنها تتوقع أن المدير التالي للمديرية التعليمية سيعمل مع مكتب إدارة المخاطر الجديد على االمتثال لشروط البيانات التي وضعتها الوزارة
( .)DESEقال د .إيشيلسون إن مدقق الحسابات سيفحص البيانات واإلجراءات ال ُمتَّبعة في الحصول على تلك الحصول ،وسيقدم توصيات إلى فريق
البيانات .بعد ذلك ،ستفحص المديرية التعليمية ( )BPSأنظمتها في إطار عملية التحسين المستمر .وقالت مديرة المديرية التعليمية إن مورد خارجي
شهرا المقبلة إلنتاج مجموعة بيانات أكبر حج ًما وأكثر عمقًا عن حالة المباني ولتقديم توصيات ألعمال
سيُجري تقيي ًما لحالة المرافق على مدار الـ 18
ً
اإلصالح واالستبدال والتجديد .تهدف الصفقة الجديدة الخضراء إلى التأكد من أن جميع المدارس في المديرية التعليمية ( )BPSمدارس صحية وآمنة
و ُموفِرة للطاقة.
طلب د .ألكينز تحديثًا بآخر المستجدات بشأن التسجيل في برامج التعلم الصيفي .فقالت مديرة المديرية التعليمية إن عدد الطالب ال ُمسجَّلين في فرص التعلم
الصيفي يزيد عن  6,000طالب.
طلبت السيدة /روبنسون تحديثًا بآخر المستجدات بشأن عروض البرامج الصيفية وخدمة النقل .فقالت السيدة /دينيس سنايدر ،القائمة بأعمال مدير مكتب
النهوض باألسر والمجتمع ،إن السائقين قدموا عطاءاتهم على كل مسار من مسارات خدمة النقل .وأكد د .إيشيلسون أن المديرية التعليمية ( )BPSستتابع
التزام الحافالت المدرسية بالوصول في الوقت ال ُمحدَّد أثناء الصيف.
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طلب السيد /كارديت-هيرنانديز توضي ًحا بشأن منصب مدقق الحسابات الجديد .فأوضح د .إيشيلسون قائالً إن المديرية التعليمية ( )BPSال تزال تتفاوض
مع الوزارة ( )DESEفيما يتعلق بالمقاييس التي ستُستخدم في المتابعة .وأضاف أن فريق البيانات سيكون مسؤوالً عن قبول المعلومات والتوصيات
ال ُمقدَّمة من مدقق الحسابات ،وعن تحسين اإلجراءات والعمليات ،وعن إجراء أي تغييرات ضرورية في السياسات .وطلب السيد /كارديت-هيرنانديز من
لجنة المدارس وضع جدوالً زمنيًا محددًا لعرض التحديثات المعنية بمراجعة الوزارة ( )DESEللمديرية التعليمية على اللجنة .فقالت السيدة /روبنسون
قرر انعقاده
إن قادة المديرية التعليمية ( )BPSوقادة المدينة سيجتمعون مع قادة الوزارة ( )DESEشهريًا .وأضافت أن اللجنة ستناقش في اجتماعها ال ُم َّ
في  13يوليو  2022تخطيط جدول األعمال مع التركيز على مراقبة نتائج الطالب.
ُمعتمد  -اعتمدت لجنة المدارس باإلجماع -بالنداء على األسماء -تقرير مديرة المديرية التعليمية.
عرضت السيدة /روبنسون مقطع فيديو عن فترة والية د .كاسليوس في منصب مديرة المديرية التعليمية (.)BPS
شكر أعضاء اللجنة د .كاسليوس ،مديرة المديرية التعليمية ،على قيادتها الشجاعة وتركيزها على اإلنصاف .وشكرت د .كاسليوس اللجنة ومجتمع المديرية
التعليمية ( )BPSعلى دعمهم لها ،ثم خرجت من االجتماع.

تعليقات الجمهور
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

تحدثت السيدة /إلسا فلوريس ،مقيمة في حي " "East Bostonوولية أمر طالب في المديرية التعليمية ( )BPSوأحد المناصرين والمدافعين
عن المجتمع ،مؤيدة لتعيين د .تومي ويلش في منصب مدير المديرية التعليمية.
وتحدث السيد /شون ستانوسالوس ،مقيم في حي " "Dorchesterوطالب في مدرسة " ،"TechBoston Academyمؤيدًا لتعيين
السيدة /ماري سكيبر في منصب مديرة المديرية التعليمية.
وتحدث السيد /ماركوس ماكنيل ،خريج مدرسة " "McNeill, Fenway High Schoolوالرئيس المشارك للجنة البحث عن مدير
للمديرية التعليمية ،عن نزاهة عملية البحث.
وتحدث السيد /خوسيه فالينزويال ،معلم في مدرسة " "Boston Latin Academyوالرئيس المشارك للجنة البحث عن مدير للمديرية
التعليمية ،مؤيدًا لتعيين السيدة /ماري سكيبر في منصب مديرة المديرية التعليمية.
وتحدثت ألكسندرا أوليفر دافيال ،مقيمة في حي " "Roslindaleوالمديرة التنفيذية لمؤسسة " ،"Sociedad Latinaمؤيدة لتعيين د .تومي
ويلش في منصب مدير المديرية التعليمية.
وتحدث السيد /ويل أوستن ،مقيم في حي " "Roslindaleالمقيم والرئيس التنفيذي لمؤسسة " ،"Boston Schools Fundعن التحقيق
الجاري في مدرسة " "Mission Hill K-8 Pilot Schoolالتجريبية.
وتحدث السيد /جون مود ،مقيم في حي " "Cambridgeوعضو في فريق عمل متعلمي اللغة اإلنجليزية ( ،)ELLعن قائمة المرشحين
لمنصب مدير المديرية التعليمية.
وتحدثت السيدة /شارون هينتون ،مقيمة في حي " "Hyde Parkوأحد المناصرين والمدافعين عن المجتمع ،عن عملية البحث عن مدير
للمديرية التعليمية واحتمالية تدخل الوالية في المديرية التعليمية.
وتحدث السيد /مايكل هايكمان ،مقيم في حي " "Dorchesterوعضو في المؤسسة التعليمية " Boston Education Justice
 ،"Allianceعن عملية البحث عن مدير للمديرية التعليمية واحتمالية تدخل الوالية في المديرية التعليمية.
وتحدثت السيدة /روبي رييس ،مقيمة في حي " "Dorchesterوالمديرة التنفيذية للمؤسسة التعليمية " Boston Education Justice
 ،"Allianceمؤيدة لتمديد عملية البحث عن مدير للمديرية التعليمية.
وتحدثت السيدة /ليزا جرين ،مقيمة في حي " "North Endوعضوة في حركة " Bostonians for an Elected School
 ،"Committeeمؤيدة لتمديد عملية البحث عن مدير للمديرية التعليمية.
وتحدثت السيدة /جاين رايلي ،مقيمة في حي " "East Bostonوولية أمر طالب في المديرية التعليمية ( ،)BPSمؤيدة لتعيين د .تومي ويلش
في منصب مدير المديرية التعليمية.
وتحدثت السيدة /جوي رامنارين ،مقيمة في حي " "East Bostonومعلمة في المديرية التعليمية ( ،)BPSمؤيدة لتعيين د .تومي ويلش في
منصب مدير المديرية التعليمية.
وتحدثت السيدة /بيثليهم غيدي ،مقيمة في حي " "Roxburyوولية أمر طالب في المديرية التعليمية ( ،)BPSعن مخاوفها بشأن مقترح دمج
مدرسة " "Russellومدرسة " "Clapم ًعا.
وتحدث السيد /كريس فونغ ،مقيم في حي " "Dorchesterوولية أمر طالب في مدرسة " "Russell Elementary Schoolاالبتدائية،
عن مخاوفه بشأن مقترح دمج مدرسة " "Russellومدرسة " "Clapمعًا.
وتحدثت السيدة /سارة ويلفريد ،مقيمة في حي " "Fenwayومعلمة في المديرية التعليمية ( ،)BPSمؤيدة لتعيين د .تومي ويلش في منصب
مدير المديرية التعليمية.
وتحدثت السيدة /سارة ويلفريد ،مقيمة في حي " "East Warehamوموظفة بشركة " ،"Suffolk Constructionعن المسارات
المهنية.
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وتحدثت السيدة /هيالري أغيري ،مقيمة في حي " "East Bostonوولية أمر طالب في المديرية التعليمية ( ،)BPSمؤيدة لتعيين د .تومي
ويلش في منصب مدير المديرية التعليمية.
وتحدثت السيدة /فرانسيا رييس ،مقيمة في حي "" ،Arlingtonمؤيدة لتعيين السيدة /ماري سكيبر في منصب مديرة المديرية التعليمية.
وتحدثت السيدة /باوال مانيلي ،مقيمة في حي " "Somervilleوولية أمر وأحد المناصرين والمدافعين عن المجتمع ،مؤيدة لتعيين السيدة/
ماري سكيبر في منصب مديرة المديرية التعليمية.
وتحدثت السيدة /جيسيكا بوسطن ديفيس ،مقيمة في حي " "Maldenوموظفة في مديرية مدارس سومرفيل العامة التعليمية ،مؤيدة لتعيين
السيدة /ماري سكيبر في منصب مديرة المديرية التعليمية.
وتحدثت السيدة /كريستين تريفيزون ،مقيمة في حي " "Maldenوموظفة في مديرية مدارس سومرفيل العامة التعليمية ،مؤيدة لتعيين السيدة/
ماري سكيبر في منصب مديرة المديرية التعليمية.
وتحدثت السيدة /جليندا سوتو ،مقيمة في حي " "Peabodyوموظفة في مديرية مدارس سومرفيل العامة التعليمية ،مؤيدة لتعيين السيدة/
ماري سكيبر في منصب مديرة المديرية التعليمية.
وتحدث السيد /إيريك كونتي ،مقيم في حي " "Andoverوموظف في مديرية مدارس برلنغتون العامة التعليمية ،مؤيدًا لتعيين السيدة /ماري
سكيبر في منصب مديرة المديرية التعليمية.
وتحدثت السيدة /دارلين لومبوس ،مقيمة في حي " "Roxburyوولية أمر طالب في المديرية التعليمية ( ،)BPSمؤيدة لتعيين السيدة /ماري
سكيبر في منصب مديرة المديرية التعليمية.
وتحدثت السيدة /إيالنا كريبشين ،مقيمة في حي " "Somervilleوعضو في لجنة مدارس سومرفيل ،مؤيدة لتعيين السيدة /ماري سكيبر في
منصب مديرة المديرية التعليمية.
وتحدثت السيدة /كريستين ليذرز ،مقيمة في حي " "Roslindaleومعلمة في المديرية التعليمية ( ،)BPSمؤيدة لتعيين السيدة /ماري سكيبر
في منصب مديرة المديرية التعليمية.
وتحدثت السيدة /عائشة باندا ،مقيمة في حي "" ،Roxburyمؤيدة لتعيين السيدة /ماري سكيبر في منصب مديرة المديرية التعليمية.
وتحدث السيد /راؤول براون ،مقيم في حي " "Dorchesterوموظف في مدرسة " ،"TechBoston Academyمؤيدًا لتعيين السيدة/
ماري سكيبر في منصب مديرة المديرية التعليمية.
وتحدثت السيدة /كارين إيلوارد ،مقيمة في حي " "West Roxburyومعلمة في مدرسة " "Brighton High Schoolالثانوية ،مؤيدة
لتعيين السيدة /ماري سكيبر في منصب مديرة المديرية التعليمية.
وتحدثت السيدة /هيلين موسكوفيتش ،مقيمة في حي " "Quincyومعلمة في مدرسة " ،"TechBoston Academyمؤيدًا لتعيين السيدة/
ماري سكيبر في منصب مديرة المديرية التعليمية.
وتحدثت السيدة /ليزلي الرتي ،مقيمة في حي " "Everettوموظفة في مديرية مدارس سومرفيل العامة التعليمية ،مؤيدة لتعيين السيدة /ماري
سكيبر في منصب مديرة المديرية التعليمية.
وتحدثت السيدة /باربرا فيلدز ،مقيمة في حي " "Mattapanوعضوة في تحالف المعلمين السود بوالية ماساتشوسيتس ( ،)BEAMمؤيدة
لتمديد عملية البحث عن مدير للمديرية التعليمية.
وتحدثت السيدة /سيوبهان دولينج ،مقيمة في حي " "West Roxburyوولية أمر طالب ومعلمة في المديرية التعليمية ( ،)BPSمؤيدة لتعيين
السيدة /ماري سكيبر في منصب مديرة المديرية التعليمية.
وتحدث السيد /جاستن ديساي ،مقيم في حي " "West Roxburyومعلم في مدرسة " ،"TechBoston Academyمؤيدًا لتعيين السيدة/
ماري سكيبر في منصب مديرة المديرية التعليمية.
وتحدثت السيدة /جيزلي ريفيرا ،مقيمة في حي " "Hyde Parkوأحد خريجي مدرسة " ،"TechBoston Academyمؤيدة لتعيين
السيدة /ماري سكيبر في منصب مديرة المديرية التعليمية.
وتحدثت السيدة /كاثرين سانتياغو ،مقيمة في حي "" ،Arlingtonمؤيدة لتعيين السيدة /ماري سكيبر في منصب مديرة المديرية التعليمية.
وتحدثت السيدة /كارين بروفينزانو ،مقيمة في حي " "Dorchesterومعلمة في مدرسة " ،"TechBoston Academyمؤيدة لتعيين
السيدة /ماري سكيبر في منصب مديرة المديرية التعليمية.
وتحدث السيد /أنتوين شيفيلد ،مقيم في حي " "Dorchesterومعلم في مدرسة " ،"TechBoston Academyمؤيدًا لتعيين السيدة/
ماري سكيبر في منصب مديرة المديرية التعليمية.
وتحدث السيد /روبن سيترين ،مقيم في حي " "Roslindaleومعلم في المديرية التعليمية ( ،)BPSمؤيدًا لتعيين السيدة /ماري سكيبر في
منصب مديرة المديرية التعليمية.

القرارات ال ُمتَّخذة
أعرب د .ألكينز والسيد /كارديت-هيرنانديز عن تأييدهم لتعيين د .إيشيلسون قائ ًما بأعمال مديرة المديرية التعليمية ،وتمنَّى السيد /كارديت-هيرنانديز لو
قرارا بشأن هذا األمر في وقت مبكر.
اتخذت اللجنة
ً
ُمعتمد  -اعتمدت لجنة المدارس باإلجماع -بالنداء على األسماء -توصية رئيسة اللجنة بتعيين د .درو إيشيلسون قائ ًما بأعمال مديرة مديرية مدارس بوسطن
مديرا جديدًا للمديرية التعليمية.
العامة التعليمية اعتبارا من  30يونيو  ،2022واستمراره في هذا المنصب حتى تاريخ تعيين لجنة المدارس
ً

5

Boston School Committee Special Remote Meeting
Zoom
June 29, 2022
ُمعتمد  -اعتمدت لجنة المدارس باإلجماع -بالنداء على األسماء -مقتر ًحا بالموافقة على الدخول في مناقشة حول المرشحين النهائيين لمنصب مدير مديرية
مدارس بوسطن العامة التعليمية.
قالت السيدة /روبنسون إن تعيين مدير المديرية التعليمية سيحتاج إلى أربعة أصوات إيجابية على األقل من أعضاء اللجنة .واقترحت على األعضاء تناوب
األدوار في التعبير عن اآلراء ،وأن يختتم كل عضو تعليقاته بتحديد المرشح المفضل له ،ثم التصويت بالنداء على األسماء على المرشح األكثر تفضيالً.
وأضافت السيدة /روبنسون أن لجنة البحث عن مدير للمديرية التعليمية قدمت إلى لجنة المدارس في األسبوع الماضي أسماء المرشحين النهائيين لمنصب
مدير مديرية مدارس بوسطن العامة التعليمية :السيدة /ماري سكيبر ،مديرة مديرية مدارس سومرفيل العامة التعليمية ،ودكتور /تومي ويلش ،مدير مديرية
مدارس المنطقة  1العامة التعليمية .وشارك كال المرشحين النهائيين في  23يونيو  2022و 24يونيو  2022في سلسلة من المقابالت أمام لجنة استمرت
ليوم واحد ،وتفاعال مع الشركاء المجتمعيين والمعلمين وقادة المدارس والطالب واألسر .وانتهت الجلسات المستمرة طوال يوم واحد بعقد مقابلة علنية مع
لجنة مدارس بوسطن .ونُشِرت جميع مقاطع الفيديو على الصفحة اإللكترونية للجنة البحث عن مدير للمديرية التعليمية َّ
لتطلع عليها اللجنة والمجتمع بوجه
عام .واعتذرت السيدة /روبنسون عن التأخير في نشر بعض مقاطع الفيديو بسبب صعوبات فنية .ودعت كل عضو من أعضاء اللجنة إلى إبداء تعليقاته
والتعبير عن أفكاره بشأن المرشحين النهائيين ثم تحديد المرشح المفضل له.
مشيرا إلى
شكر السيد /تران لجنة البحث عن مدير للمديرية التعليمية على المجهود الذي بذلته .وقال إنه ال يؤيد اقتراح البعض بتمديد عملية البحث،
ً
وجود العديد من المسائل العاجلة التي يتعين على المديرية التعليمية التعامل معها .وأضاف السيد /تران أن كال المرشحين النهائيين مؤهلين ،ولكنه يفضل
السيدة /ماري سكيبر ألنه يشعر بأن لديها خبرة أكبر في العمل مع اتحاد المعلمين في بوسطن ( )BTUوالوزارة (.)DESE
وتحدثت السيدة /لوبيرا عن مدى الثقل الهائل لهذا القرار ولما سيترتب عليه من آثار على المديرية التعليمية ( )BPSوالمدينة .وقالت إن العوامل الرئيسية
التي تؤثر في قرارها كانت التزام المرشحين ،وسجل أنشطتهم في مشاركة المجتمع وعقد الشراكات مع األسر ،وفلسفة المرشحين في التعامل مع متعلمي
اللغة اإلنجليزية وتعليم اللغة األم ،وسجل المرشحين في تحسين النتائج للطالب األكثر تهميشًا وضعفًا خاصة متعلمي اللغة اإلنجليزية .وأضافت السيدة/
لوبيرا أن المرشح المفضل لها هو د .تومي ويلش.
قالت السيدة /بوالنكو جارسيا إن كثيرا من المهاجرين في مجتمع المديرية التعليمية ( )BPSلم يشعروا بالراحة أثناء التعبير عن آرائهم في المرشحين
النهائيين بسبب حالة الهجرة واألمية والحواجز اللغوية أو أي منها .وأضافت أنها تثمن عمل د .ويلش في المديرية التعليمية ( ،)BPSولكن المرشح
المفضل لها هي السيدة /ماري سكيبر .وتعهدت السيدة /بوالنكو جارسيا بالعمل مع السيدة /سكيبر على اإلشراف على تنفيذ المديرية التعليمية قانون
الفرص اللغوية ألطفالنا ( ،)LOOKوعلى إيالء عناية فورية بمتعلمي اللغة اإلنجليزية والطالب ذوي االحتياجات الخاصة والطالب ال ُم َّلونين والطالب
محدودي الدخل .وتحدثت عن الحاجة إلى اتخاذ القرارات بصورة أكثر تعاونًا ،وإلى زيادة سرعة استجابة المكتب المركزي .وأضافت أنه يجب على
المدير التالي للمديرية التعليمية أن يملك رؤية واضحة.
تحدث د .ألكينز عن صعوبة القرار الذي يجب على اللجنة اتخاذه ،وشكر المجتمع على إسهاماته .وقال إنه من المهم إعداد قائمة متنوعة من المرشحين،
واقترح أن تدرس اللجنة عملية استقطاب المرشحين ال ُمه َّمشين واستبقائهم طوال فترة عملية البحث .وبعدما أشار د .ألكينز إلى أن الطالب واألسر يحتاجون
إلى االستقرار ،أضاف أنه ال يؤيد إعادة فتح عملية البحث فكال المرشحين مؤهلين .وقال د .ألكينز إن المرشح المفضل له هو د .تومي ويلش مضيفًا أن
كبيرا وقدرة كبيرة على التكيف وفهم التحديات التي تواجه المديرية التعليمية.
نموا ً
سجل د .ويلش يُظهر إحراز ً
وصف السيد /كارديت-هيرنانديز عملية البحث بأنها منقوصة ،وأعرب عن مخاوفه بشأن السرعة واالتصال والتنظيم والجداول الزمنية ودورات إبداء
اآلراء .كما عبَّر عن قلقه تجاه انسحاب مرشحين ُم َّلونين اثنين في المراحل النهائية .واقترح استعياب الدروس المستفادة من هذه العملية وإجراء تحسينات
صرح السيد /كارديت-هيرنانديز بأن كال المرشحين رائعين ،قال إن د .تومي ويلش هو المرشح المفضل له ،مستشهدًا بالنتائج
عليها في المستقبل .وبعدما َّ
المبهرة للطالب في حي " "East Bostonوالتزام د .ويلش بالعدالة ألصحاب الهمم.
صوت في اللجنة وفقًا لقانون الوالية ،عن أهمية حقوق الطالب في التصويت .واستعرضت
تحدثت السيدة ممثلة الطالب /زيرا ميرسر ،وهي عضو غير ُم ِ
نقاط قوة كال المرشحين ،وقالت إن المديرية التعليمية ( )BPSتحتاج إلى مدير صادق وال يخشى قول كلمة ال ويستطيع إلهام الطالب.
شكر السيد /أونيل لجنة البحث عن مدير للمديرية التعليمية والموظفين وشركة األبحاث التنفيذية " "JG Consultingوالسيدة رئيسة اللجنة /روبنسون
والمجتمع .وأعرب عن ثقته في قدرة كال المرشحين على شغل منصب مدير المديرية التعليمية .وقال إن هناك انخفاض في االهتمام بمنصب مدير للمديرية
شيرا إلى وجود أعداد أقل من المرشحين في المديريات التعليمية لمدن داالس وأورالندو وفياللدفيا وشيكاغو مقارنة
التعليمية على المستوى الوطنيُ ،م ً
بالمديرية التعليمية ( .)BPSوأضاف أنه عمل بنشاط على استقطاب الكفاءات وتوظيفها في هذا المنصب ألنه كان الرئيس السابق لمجلس مدارس المدينة
الكبرى .وقال إن العديد ممن شغلوا منصب مدير المديرية التعليمية إما يتركون المهنة بالكلية أو يشعرون بأنهم مضطرون إلى البقاء في مناصبهم الحالية
لدعم مديرياتهم التعليمية في التعافي من الجائحة .وأضاف أنه لم يسمع مخاوف من المتقدمين المحتملين بشأن تدخل الوزارة ( )DESEفي المديرية
تقرر تمديد مدة البحث .وقال إن كال المرشحين ملتزمين بتحقيق اإلنصاف وتحسين نتائج الطالب ويحظيان
التعليمية ،وأنه ال يعتقد أن النتيجة ستختلف لو َّ
بدعم قادة المدارس .وبعدما قال السيد /أونيل إن التمتع بخبرة في منصب مدير المديرية التعليمية نقطة بالغة األهمية في تحمل أعباء الوظيفة ودعم الجهود
التي تبذلها المديرية التعليمية مع الوزارة ( ،)DESEأعرب عن دعمه للسيدة /ماري سكيبر.
أعربت السيدة /روبنسون عن خيبة أملها ألن قائمة المرشحين النهائية لم تحقق تنوعًا أكبر .وقالت إن الجهود التي تبذلها المديرية التعليمية مع الوزارة
( )DESEجهودًا بالغة األهمية وتأسيسية وتُنفَّذ وفقًا لجداول زمنية ضيقة .ستحتاج المديرية التعليمية ( )BPSإلى قائد قوي يتمتع بخبرة في العمل مع

6

Boston School Committee Special Remote Meeting
Zoom
June 29, 2022
مديرا للمديرية التعليمية .وقالت السيدة /روبنسون إن المرشح المفضل لها هي السيدة /ماري سكيبر ،مشيرة إلى قدرتها على
الوزارة ( )DESEبصفته
ً
ُ
شرك المديرية التعليمية األسر
بدء مزاولة أعمالها بسرعة .وأضافت السيدة /روبنسون أن المديرية التعليمية ( )BPSستحتاج إلى مهارات د .ويلش بينما ت ِ
في قضايا مهمة مثل الصفقة الجديدة الخضراء.
صوت ثالثة ()3
أعلنت السيدة /سوليفان عن تصويت أربعة ( )4أعضاء من إجمالي سبعة ( )7أعضاء في اللجنة لصالح السيدة /ماري سكيبر ،بينما َّ
أعضاء لصالح د .تومي ويلش.
ُمعتمد  -اعتمدت لجنة المدارس باإلجماع -بالنداء على األسماء -مقتر ًحا بتعيين بتعيين السيدة /ماري سكيبر في منصب مديرة مديرية مدارس بوسطن
العامة التعليمية ،وذلك بعد التفاوض الناجح على عقد عمل مقبول من السيدة /سكيبر ولجنة مدارس بوسطن ،وتوقيع كال الطرفين أو من ينوب عنهما
عليه.

الموضوعات الجديدة
ال يوجد.

إنهاء االجتماع
ُمعت َمد  -وافقت اللجنة باإلجماع -عبر النداء على األسماء -في حوالي الساعة  9:20مسا ًء على مقترح باالنتقال إلى جلسة سرية لمناقشة اإلستراتيجيات
ال ُمتَّبعة في االستعداد للمفاوضات مع القائم بأعمال مدير المديرية التعليمية ومديرة المديرية التعليمية ال ُمعيَّنة ،وكالهما من الموظفين غير األعضاء في
اتحاد المعلمين .وأعلنت السيدة /روبنسون أن لجنة المدارس لن تعود إلى الجلسة العلنية بعد ذلك.
صادقت عليه:

إليزابيث سوليفان
السكرتيرة التنفيذية
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