
 

    
       

 

 المحضر الرسمي لجلسة االستماع المجتمعية
 اتمدارس االمتحانبالقبول في  المعنيلفريق العمل 

 

2021 يونيو 22  
 

جلسة اسحماع مشحركة للمجحمع محاانات مدارس االفي القبول ب المعني اللجنة رس بوسطن وفريق عملاعقدت لجنة مد
المدرجة ود نبلمزيد من المعلومات اول أي من ال. Zoomمنصة مساًء على  6الساعة  2021يونيو  22عن بعد في 

 أو  www.bostonpublicschools.org/schoolcommitteeأدناه، قم بزيارة 

https://www.bostonpublicschools.org/esataskforceأو أرسل رسالة إلكحرونية إلى ،  

feedback@bostonpublicschools.org (617)-635 9014 الرقم  رس بوسطن علىاأو احصل بمكحب لجنة مد. 
 

   الحضور
 

  Michael O’Neill ونائب الرئيس Jeri Robinson الرئيس مدارس بوسطن الحاضرون:أعضاء لجنة 

 

 ؛ و ممثل الطالبQuoc Tran ؛Ernani DeAraujo ؛Hardin Coleman أعضاء لجنة مدارس بوسطن المتغيبون:

Xyra Mercer.  

 

؛ Michael Contompasisالرئيس المشارك  الااضرون: اتمدارس االمحاانبالقبول في  المعنيأعضاء فريق العمل 
 Katherine ؛Simon Chernowاألسماء(؛ على نداء البعد  ت)وصل  Tanisha Sullivanالرئيس المشارك 

Grassa؛ Zoe Nagasawaو ؛ Rachel Skerritt. 
 

؛ Acacia Aguirre؛ Samuel Acevedo :محغيبونال اتمدارس االمحاانبالقبول في  المعنيأعضاء فريق العمل 
Matt Cregor؛ Tanya Freeman-Wisdom؛ Zena Lum؛ Rosann Tungو ؛ Tamara Waite. 

 

 الوثائق المقدمة
 

 جدول األعمال
 

 2021يونيو  16احملة، بالقبول في مدارس االمحاانات اول االعحبارات الم المعنيعمل الفريق بشأن حاديث 
 

 جتماعافتتاح اال

 
 أسماء أعضاء Sullivanالسيدة  نادتالاضور. باالجحماع وراب باألعضاء وافححاح  Contompasisالسيد  أعلن

 Hardinكل من  ؛ بينما حغيبMichael O’Neillونائب الرئيس   Jeri Robinsonرس. اضر الرئيس الجنة المد

Coleman ؛ Ernani DeAraujo ؛Quoc Tranثل الطالب ممو ؛Xyra Mercer. 

http://www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee
https://www.bostonpublicschools.org/esataskforce
mailto:feedback@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/15756251
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Exam%20Schools%20Task%20Force%20Presentation%20to%20School%20Committee%20Final%202.pdf
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الرئيس المشارك اضر كل من . محااناتقبول في مدارس االبال المعنيعمل الفريق  أسماء Parvexالسيدة  نادت

Michael Contompasis ؛Simon Chernow؛ Katherine Grassa؛ Zoe Nagasawaو ؛ Rachel Skerritt. 
؛ Samuel Acevedoبعد النداء على األسماء. حغيب عن االجحماع Tanisha Sullivan وصل الرئيس المشارك 

Acacia Aguirre ؛Matt Cregor؛ Tanya Freeman-Wisdom؛ Zena Lum؛ Rosann Tungو ؛ Tamara 

Waite. 

 

ة باللغات اإلسبانية والكريولية الهايحية والكابو فيرديان ااأن خدمات الحرجمة الفورية مح Contompasisأعلن السيد 
. قدم المحرجمون (ASL)والفيحنامية والكانحونية والماندرين والبرحغالية والصومالية والعربية ولغة اإلشارة األمريكية 

حغيير قناة حهم األم اول كيفية الوصول إلى الحرجمة الفورية عن طريق االفوريون أنفسهم وأعطوا حعليمات بلغ
Zoom. 

 
اول  االطالع على المسحجداتشجعت الناس على و. العمل الذي قاموا بهق العمل على يفر Robinsonشكرت السيدة 

ق العمل يقدم فرييونيو. س 16رس في النظر فيها والحي قدمها فريق العمل إلى لجنة المدالحي يُاحمل االمجاالت 
النهائية في قبول السحصوت اللجنة على سياسة ويونيو.  30رس في االمد حوصيحه النهائية بشأن السياسة إلى لجنة

 .االلحزام باالاحراممدارس االمحاان في يوليو. طلبت من المحادثين 
 

 مالحظات عامة
 

  Advancedضد شهادة ، Mattapan، خريج أكاديمية بوسطن الالحينية، مقيم في Armando Martinez أعطى  ● 

     Work  Class  (AWC) .وضد اسحخدام اخحبار كجزء من عمليات القبول في المدارس 
  Jamaicaقيمة في ، مQuality Education for Every Student  (QUEST)من ، Mary Battenfeld أعطت  ● 

     Plain  ، ضد اسحخدام اخحبار كجزء من عمليات القبول في المدارس.إفادة 
     ،Northfieldمعلمة، مقيمة في طالب سابق في مدارس بوسطن العامة، وهي ، والدة Patricia Kinsella أعطت  ● 

 كجزء من عمليات القبول في  MCAS الشامل للتقييماخحبار نظام ماساحشوسحس  رجاتدضد اسحخدام إفادة       
 .ناتامحامدارس اإل     
 لصالح  ة، شهادCurley K-8ومدرسة  (BLS)مدرسة بوسطن الالحينية  والدة،، Marie Mercurio أعطت  ● 

 اسحخدام اخحبار كجزء من عمليات القبول في المدارس.     
 لصالح ضمان أن حكون عملية القبول في مدارس ة ، شهادRoslindaleمقيم في  ة،، والدAnnie Spitz أعطت  ● 

 ة لجميع الطالب.مفصفاالمحاان      
 لصالح اسحخدام اخحبار كجزء من عمليات شهادة ، والدة،  South Boston، مقيمة في Sara Adaire أعطت  ● 

 القبول في المدارس.     
 ، عن في مدارس بوسطن العامة سابقلطالب ، والدة Dorchester، مقيمة في Christine Langhoffحادثت   ● 

 .االمحااناتألهلية لمدارس لواقحرات وضع اد  منصفةأهمية الموارد ال     
 اخحبار نظام  ، ضد اسحخدام Boston Latin Schoolمدرسة والدة لطالب في ، Micaiah Brown تحادث  ● 

 .اتكجزء من معايير االلحااق بمدارس االمحاان MCAS الشامل للتقييمماساحشوسحس      
 قبول.امحاان فيها الافاظ على دعم ة ح، والدة، شهاد West Roxbury مقيمة في، Christine Jiang أعطت  ● 
 ة ، شهادBrightonقيمة في ، مBLS من مدرسة بوسطن الالحينية ، والدة خريجSuzanne Elsasser أعطت  ● 

 بشأن معايير قبول ماحملة.     
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 مالحظات ختامية
 

المحادثين الذين أدلوا بشهاداحهم. وأعلن أن اللجنة وفريق العمل سيعقدان جلسة اسحماع  Contompasisشكر السيد 
عقد االجحماع الحالي لفريق العمل المعني مساًء. سيُ  6 الساعة إلى 4يونيو من الساعة  23مشحركة أخرى غًدا األربعاء 

 .مساءً  5يونيو الساعة  24يوم الخميس عن بُعد بقبول مدارس االمحاانات 
 

 المحرجمين الفوريين وجميع من شاركوا. Sullivanشكرت السيدة 
SINE 

 رفع الجلسة

 

 ، على رفع الجلسة.علنيًّاالعمل باإلجماع،  يقصوحت اللجنة وفر ،مساءً  6:57في اوالي الساعة 
 

 

 حصديق:

 
Elizabeth Sullivan 

 سكرحيرة حنفيذية
 

 


