
 

    
       

 

 المحاضر الرسمية لمدارس عقد االختبار

 جلسة استماع مجتمع فرقة عمل القبول 
 

 2021مارس،  13

 

 10الساعة  2021مارس  13عقدت فرقة العمل المعنية بالقبول في المدارس التابعة للجنة مدرسة بوسطن اجتماًعا عن بُعد في 

لمزيد من المعلومات حول أي من العناصر المذكورة أدناه، تفضلوا بزيارة صباًحا على منصة زوم. 

https://www.bostonpublicschools.org/esataskforce أو أرسل بريدًا إلكترونيًا ،

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

 

 الحضور  

 

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

 سوليفان ؛ أكاسيا أغيري مات كريغور فريمان ويزدوم، كاثرين جراسا ؛ د. زينة لوم؛ راشيل سكيريت؛ وروزان تونج.

 

 غياب عضو فريق عمل القبول في مدارس االختبار: صموئيل أسيفيدو زوي ناجازاوا وتمارا ويت.

 

؛ ومونيكا  قسم الطالب واألسرة والنهوض بالمجتمع رئيسةس بوسطن العامة الحاضرون: مونيكا روبرتس، أعضاء مدار

 المدير التنفيذي األول لمكتب البيانات والمساءلة .هوجان، 

 

 المستندات المقدّمة

 

 جدول األعمال

 

 اتصل للطلب

 االجتماع إلى الحضور ورحب باألعضاء والحضور والمتحدثين.كونومباسيس  دعا السيد

دعت السيدة بارفيكس القائمة. كان جميع األعضاء حاضرين باستثناء صموئيل أسيفيدو وزوي ناجاساوا وتمارا ويت. انضمت 

 السيدة أغيري إلى االجتماع بعد أقل من دقيقة من نداء األسماء.

 

أن خدمات الترجمة الفورية متاحة باللغات اإلسبانية والكريولية الهايتية والكريولية لدولة الرأس  أعلن السيد كونومباسيس 

(. قدم المترجمون ASLاألخضر والفيتنامية والكانتونية والماندرين والبرتغالية والصومالية والعربية ولغة اإلشارة األمريكية )

 تعليمات بلغتهم األم حول كيفية الوصول إلى الترجمة الفورية عن طريق تغيير قناة منصة زوم.الفوريون أنفسهم وأعطوا 

https://www.bostonpublicschools.org/esataskforce
mailto:feedback@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/14769066
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شكرت السيدة سوليفان الجميع على حضور االجتماع. ذّكرت الحضور بجدول االجتماع وقالت إنه ستكون هناك فرص 

كما شجعت أيًضا على تقديم الشهادات المكتوبة، وشددت على أهمية بدء فريق للجمهور لإلدالء بشهادته في جميع االجتماعات. 

 العمل بجلسة لالستماع إلى مجتمع بوسطن.

 التعليق العام للجمهور 

 

 شهدت آنا دور، ولي أمر مقيمة في غرب روكسبري، بشأن معايير إضافية للقبول. ●

 شهدت إيمي كليفالند هدسون، ولي أمر تشارلزتاون، بشأن توسيع مسار القبول في الصف التاسع. ●

 وأدلى يوبينج تشانغ، من سكان ويست روكسبري، بشهادته لصالح استمرار االمتحان. ●

 وشهدت كاثلين آدامز، ولي أمر مقيمة في غرب روكسبري، لصالح استمرار االمتحان. ●

 لي أمر أحد مرتادي مدرسة جامايكا بلين، بشهادتها لصالح تعليق االمتحان.وأدلت كريستين جونسون، و ●

 ، لصالح تغيير عملية القبول.(BLSشهد مايك شكولكا، المقيم في دورشيستر وخريج مدرسة بوسطن الالتينية ) ●

 وشهدت دورا غولدنغ، ولي أمر مقيم في جامايكا بلين، لصالح تغيير عملية القبول. ●

 ن، المقيم في هايد بارك، والمدرس، والمدافع عن المجتمع، لصالح تغيير عملية القبول.شهد شارون هينتو ●

شهد سونج جون باي، ولي أمر مقيم في جامايكا بلين ومعلم في مدارس بوسطن العامة، لصالح تغيير عملية القبول،  ●

 وحول أهمية المدارس عالية الجودة للجميع.

 خريجة مدارس بوسطن الالتينية، لصالح تغيير عملية القبول.شهد كارين أيلو، المقيم في والثام و ●

 شهد ترافيس مارشال، ولية أمر مقيمة في روزاليند، لصالح تغيير عملية القبول. ●

 شهدت لوسيا كولومبارو، المقيمة في دورشيستر وخريجة مدارس بوسطن الالتينية، لصالح تغيير عملية القبول. ●

 شهدت سيليست عطا هللا جوتيريز، ولي أمر مقيمة في روزاليند، لصالح تغيير عملية القبول. ●

 شهد ليا وو، ولي أمر مقيمة في تشارلزتاون، بخصوص االختبار. ●

 وشهدت جودي سين، ولي أمر مقيمة في تشارلزتاون، لصالح استمرار االمتحان. ●

 تمرار االمتحان.وشهدت مي يو، ولي أمر مقيمة في روكسبري، لصالح اس ●

 شهد جورج سوليفان، ولي أمر مقيم في روزاليند، بشأن جودة المدارس لجميع الطالب. ●

 شهد فيجاي هيغدي، ولي أمر مقيم في جامايكا بلين، لصالح االمتحان.  ●

 

 

 

 

 التعليقات الختامية

 

 شكر السيد كريغور المشاركين والمترجمين الفوريين.

 

شكرت السيدة سوليفان جميع األعضاء وفريق مدارس بوسطن العامة والمتحدثين الذين شاركوا شهاداتهم ودعت الجمهور  

 مارس. 16للتسجيل للتعليق العام لالجتماع القادم يوم الثالثاء الموافق 

 

ن سبة لمدينة بوسطن، فإن الرئيسيقالت السيدة سوليفان إنه على الرغم من أن هذه العملية تنطوي على إمكانية االنقسام بالن

المتشاركين ملتزمون بعدم السماح بحدوث ذلك. وأكدت من جديد التزامها بالمساواة في التعليم، وإمكانية الوصول، وإتاحة 

الفرصة لجميع األطفال. بصفتها قائدة، فهي ملتزمة بأن تكون شاملة ومدفوعة بالبيانات والوصول إلى نتيجة مبتكرة ومنصفة 

 ميع الطالب في بوسطن، مع الحفاظ على الصرامة والجودة.لج

 شين

 نهاية الندوة
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 صّوتت اللجنة باإلجماع، بنداء األسماء، على رفع الجلسة. 11:25وفي حوالي الساعة 

 

 تصديق:

 

 

 

 لينا بارفيكس

 المساعد اإلداري


