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 فريق عمل عمليات القبول في مدارس االمتحان 
 

 2021مارس,  10

 

 2021مارس  10عقد فريق العمل المعنية باختبارات القبول في المدارس التابعة للجنة مدرسة بوسطن اجتماًعا عن بُعد في 

لمزيد من المعلومات حول أي من العناصر المدرجة أدناه ، تفضل بزيارة مساًء على منصة زوم.  5الساعة 

https://www.bostonpublicschools.org/esataskforce  أو أرسل بريدًا إلكترونًيا إلى

feedback@bostonpublicschools.org ( 617أو اتصل بمكتب لجنة مدرسة بوسطن على الرقم )9014-635. 

 

 الحضور  

 

الرئيس المشارك مايكل كونتومباسيس ؛ الرئيس المشارك تانيشا أعضاء فريق عمل القبول في مدارس االمتحانات موجودون: 

ويزدوم؛ كاثرين جراسا؛ زينة لوم؛ زوي ناجازاوا؛ -سوليفان ؛ صموئيل أسيفيدو؛ أكاسيا أغيري؛ مات كريغور؛ تانيا فريمان

 راشيل سكيريت؛ روزان تونغ؛ وتمارا ويت.

 

 ال أحد. غياب أعضاء فريق عمل القبول في مدارس عقد االختبار:

 

؛ ومونيكا  الطالب واألسرة والنهوض بالمجتمعرئيسة قسم أعضاء مدارس بوسطن العامة الحاضرون: مونيكا روبرتس ، 

 . المدير التنفيذي األول لمكتب البيانات والمساءلةهوجان ، 

 

 المستندات المقدّمة

 

 جدول األعمال

 2021فبراير,  23محضر االجتماع: 

 

 اتصل للطلب

أن خدمات الترجمة الفورية كانت باللغة اإلسبانية، الكريولية الهايتية،  إلى تنظيم االجتماع. وأعلنكونومباسيس  دعا السيد

الكيريولية لدولة الرأس األخضر، الفيتنامية، والكانتونية، الماندرين، اللغة البرتغالية، الصومالية والعربية ولغة اإلشارة 

ألم حول كيفية الوصول إلى الترجمة الفورية عن ؛ قدم المترجمون الفوريون أنفسهم وأعطوا تعليمات بلغتهم ا(ASLاألمريكية )

 طريق تغيير قناة منصة زوم.

 دعت السيدة بارفيكس القائمة. كان جميع األعضاء حاضرين.

 تقديم أنفسهم للجمهور. 2021فبراير  23طلب السيد كونومباسيس من األعضاء الذين تغيبوا في اجتماع 

https://www.bostonpublicschools.org/esataskforce
mailto:feedback@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/14768876
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 رسة ، مدرسة جون دي أوبراينت للرياضيات والعلومويزدوم ، مديرة المد-الدكتورة تانيا فريمان ●

صمويل أسيفيدو ، المدير التنفيذي في مركز موارد التعليم العالي في بوسطن ، والرئيس المشارك لفريق عمل   ●

 الفرص وفجوات اإلنجاز للجنة مدرسة بوسطن ، وعن الموظفين في كنيسة جماعة أسد يهوذا

 أكاسيا أغيرا ، ولية أمر ، مدرسة جون دي أوبراينت للرياضيات والعلوم ، ومعلمة في مدارس بوسطن العامة ●

 تمارا ويت ، والدة طالبين في مدارس بوسطن العامة وموظفة في مكتب الفوائد الصحية في مدينة بوسطن ●

 

 2021فبراير,  23الموافقة على محضر االجتماع: 

 

 2021فبراير  23اعتمد فريق العمل باإلجماع محضر  -اعتُمد 

 االجتماع التنظيمي لفريق مدارس عقد االختبار. 

 

 ملخص المناقشة

قال السيد كونومباسيس إن دانيال موراليس الطالب في مدارس بوسطن العامة قد استقال من المجلس االستشاري للطالب في 

( وفريق عمل القبول في مدارس عقد االختبارات. ستعمل المنطقة التعليمية مع المجلس االستشاري للطالب BSACبوسطن )

 لتحديد ممثل آخر للطالب ليكون جزًءا من فريق العمل. في بوسطن

ضد  يتحالف بوسطن لآلباء من أجل مؤسسة التميز األكاديممن السيدة سوليفان تقديم تحديث حول  طلب السيد كونومباسيس

أوضحت السيدة سوليفان أن هناك دعوى قضائية فيدرالية تم رفعها في المحكمة  لجنة المدرسة في مدينة بوسطن وآخرون.

التي وافقت عليها لجنة مدرسة بوسطن. ومن المقرر عقد جلسة  2022-2021للطعن في عملية القبول في العام الدراسي 

لوقت سيقرر القاضي ما إذا كان سيحال إلى المحاكمة أم ال. وشجعت الناس على استماع عن بعد في األسبوع المقبل وفي ذلك ا

حضور الجلسات البعيدة المفتوحة للجمهور. قالت إنها تريد إخبار المجتمع وأولياء األمور والطالب أنه على الرغم من الدعوى 

الدعوات إال بعد منتصف أبريل. وخلصت إلى أن  ، فإن عملية القبول ال تزال تمضي قدًما هذا العام ، ومع ذلك لن يتم إرسال

عمل فريق العمل سيستمر حيث تم تكليفهم من قبل لجنة المدرسة لتقديم توصيات بشأن عملية قبول أكثر ديمومة. أضاف السيد 

 كونومباسيس تعليمات حول كيفية التسجيل لالستماع إلى جلسة المحكمة.

جتمع المقدمة لدعم قرار لجنة مدرسة بوسطن. وأوضحت السيدة سوليفان أنه لم يتم سأل السيد أسيفيدو عن ملخصات أصدقاء الم

 تقديم أي مذكرات موجزة عن أصدقاء ولكن كانت هناك بيانات عامة صدرت عن منظمات مختلفة لدعم مدارس بوسطن العامة.

مقرر مهور بجلسة االستماع عن بعد الاستعرض السيد كونومباسيس جدول اجتماعات فريق العمل لفصل الربيع. قام بتذكير الج

، سيقدم شون كوركوران ، مارس  16صباًحا على منصة زوم. كما أعلن أنه في اجتماع  10:00مارس الساعة  13عقدها في 

 األستاذ المشارك للسياسة العامة والتعليم في جامعة فاندربيلت ، عرًضا تقديميًا حول نموذج القبول في شيكاغو. يتوقع الرؤساء

 المشاركون أن يسمعوا من المقاطعات األخرى التي نفذت بنجاح عمليات القبول التي قد تكون مفيدة لفريق العمل.

 التعليق العام للجمهور

 

شهد لويس لوي ، الطالب في مدرسة جوشيا كوينسي العليا والمقيم في دورشيستر ، بشأن تجربته في الدراسة  ●

 لاللتحاق بمدرسة عقد االختبار.

شهد آالن تيان ، المقيم في غرب روكسبوري ووالد أحد طالب الصف الخامس ، ضد الرمز البريدي ولصالح اختبار  ●

 مقاييس التقدم األكاديمي.

وخريجة مدرسة عقد االختبار ،  ،وأدلت راشيل ميسلمان ، عضوة تحالف أولياء األمور في بوسطن للتميز األكاديمي  ●

 جميع مدارس بوسطن العامة. بشهادتها بشأن جودة التعليم في

 أدلى توم سونغ ، المقيم في روكسبري ، بشهادته لصالح اختبار مقاييس التقدم األكاديمي. ●

شهد إريك شي ، أحد الوالدين والمقيم في غرب روكسبوري، ضد الرمز البريدي ولصالح اختبار مقاييس التقدم   ●

 األكاديمي.
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 شهدت إيما يانغ ، المقيمة في دورشيستر وولية األمر، ضد الرمز البريدي. ●

أدلت لورين ثومبسون بشهادتها بخصوص جودة التعليم في جميع مدارس بوسطن العامة ولصالح التغييرات المؤقتة   ●

 .2022-2021للعام الدراسي 

 

 التعليقات الختامية

 

بينما كان الرؤساء المشاركون يستعدون الختتام االجتماع ، أكدت السيدة سوليفان على مدى أهمية االستماع إلى آراء 

 واقتراحات وتوصيات أعضاء فريق العمل من سكان مدينة بوسطن قبل بدء العمل.

 

شكر السيد كريغور أولئك الذين أدلوا بشهاداتهم وكذلك دعت السيدة سوليفان األعضاء لتقديم تعليقات أو أسئلة نهائية. 

المترجمين الفوريين. اعترفت السيدة سكيريت بمجموعتي طالب مدرسة بوسطن الالتينية التي تقدم دروًسا مجانية ، والتي 

 ذكرها الطالب من مدرسة كوينسي.

ة ميشيغان والتي غيرت سياسة القبول ونوعت عدد ذكرت السيدة غراسا مدرسة ثانوية لعقد االختبار في غراند رابيدز بوالي

طالبها ، وهو أمر مثير لالهتمام للنظر فيه. ذكرت السيدة تونغ فيلمين وثائقيين عن المدارس الثانوية ذات القبول االنتقائي ، 

 أحدهما في مدينة نيويورك واآلخر في سان فرانسيسكو ، وسيكون من المثير لالهتمام مشاهدتهما.

 شين

 ورنأدج

 

 ، صوتت اللجنة باإلجماع ، بنداء األسماء ، على رفع الجلسة.مساًء  10 :6وفي حوالي الساعة 

 

 تصديق:

 

 

 

 لينا بارفيكس

 المساعد اإلداري


