
 

 

    
       

 

 استماع لجلسة الرسمي المحضر
 المجتمع إلى المتفوقين مدارس في القبول عمل فريق

 

 
 2021 يونيو 23

 
 عبر مساء   4 الساعة في 2021 يونيو 22 في بُعد عن المجتمع إلى استماع جلسة المتفوقين مدارس في القبول عمل وفريق بوسطن مدارس لجنة عقدت

 الرابط بزيارة تفضل أدناه الواردة البنود من أي عن المعلومات من مزيد على لالطالع ".Zoom" منصة

www.bostonpublicschools.org/schoolcommittee الرابط أو 

https://www.bostonpublicschools.org/esataskforce اإللكتروني البريد عبر التواصل أو 

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

 

 الحضور

 
 ميرسر. زايرا الطالب/ ممثلة والسيدة روبنسون جيري اللجنة/ رئيسة السيدة الحاضرين: بوسطن مدارس لجنة أعضاء أسماء يلي فيما

 
 لجنة/ال رئيس نائب والسيد تران كووك والسيد/ أروجو دى إرناني والسيد/ كولمان هاردين د. الغائبين: بوسطن مدارس لجنة أعضاء أسماء يلي وفيما

 أونيل. مايكل

 
 سوليفان نيشاتا المشاركة/ الرئيسة والسيدة كونتومباسيس مايكل المشارك/ الرئيس السيد الحاضرين: المتفوقين مدارس في القبول عمل فريق أعضاء

 جراسا نكاثري والسيدة/ تشيرناو سايمون والسيد/ األسماء( على النداء بعد )وصلت أغيري أكاسيا والسيدة/ العام( الجمهور وأراء تعليقات بعد )وصلت

 ء(.األسما على النداء بعد )وصلت سكيريت راشيل والسيدة/ األسماء( على النداء بعد )وصلت لوم زينة والسيدة/ األسماء( على النداء بعد )وصلت

 
 زوي السيدة/و ويزدوم-فريمان تانيا والسيدة/ كريجور مات والسيد/ أسيفيدو صموئيل السيد/ الغائبين: المتفوقين مدارس في القبول عمل فريق أعضاء

 وايت. وتمارا والسيدة/ تونغ روزان ود. ناجاساوا

 

 االجتماع في المعروضة المستندات
 

 األعمال جدول

 
 2021 يونيو 16 - فيها النظر المحتمل النقاط بشأن المتفوقين مدارس في القبول عمل فريق من تحديث

 

 االجتماع بدء

ب االجتماع كونتومباسيس السيد/ بدأ  الغائبين.و الحاضرين لتسجيل المدارس لجنة أعضاء أسماء على سوليفان السيدة/ ونادت والحضور. باألعضاء ورحَّ

 أروجو ىد إرناني والسيد/ كولمان هاردين د. كان بينما ميرسر. زايرا الطالب/ ممثلة والسيدة روبنسون جيري اللجنة/ رئيسة السيدة الحاضرين من وكان

 الحاضرين يللتسج العمل فريق أعضاء أسماء على بارفيكس السيدة/ نادت ثم الغائبين. من أونيل مايكل اللجنة/ رئيس نائب والسيد تران كووك والسيد/

 سوليفان تانيشا ة/المشارك الرئيسة والسيدة ووصلت تشيرناو. سايمون السيد/ كونتومباسيس مايكل المشارك/ الرئيس السيد الحاضرين من وكان والغائبين.

 أسيفيدو وئيلصم السيد/ كان بينما األسماء. على النداء بعد سكيريت راشيل والسيدة/ لوم زينة والسيدة/ جراسا كاثرين والسيدة/ أغيري أكاسيا والسيدة/

 الغائبين. من وايت وتمارا والسيدة/ تونغ روزان ود. ناجاساوا زوي والسيدة/ ويزدوم-فريمان تانيا والسيدة/ كريجور مات والسيد/

https://www.bostonpublicschools.org/domain/162
https://www.bostonpublicschools.org/esataskforce
mailto:feedback@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/15756256
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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 والكانتونية تناميةوالفي األخضر الرأس وكريولية الهايتية والكريولية اإلسبانية اللغات إلى الفورية الترجمة خدمات توفير عن كونتومباسيس السيد/ أعلن

 الترجمة ةخدم إلى الوصول كيفية حول األم بلغاتهم تعليمات وأعطوا أنفسهم، الفوريون المترجمون قدَّم والعربية. والصومالية والبرتغالية والماندرين

 في "ASL" األمريكية اإلشارة لغة إلى الفورية الترجمة خدمة تقديم اللجنة استطاعة عدم عن وأعتذر ".Zoom" منصة على القناة تغيير عبر الفورية

ا ارتفاع ا ارتفع قد "ASL" األمريكية اإلشارة لغة إلى الفوريين المترجمين على الطلب أن وأوضح الجلسة. هذه  الهيئات عدد زيادة مع الجائحة خالل كبير 

 الموظفون وفعَّل المسألة. لهذه حل إلى التوصل على بالوالية شركائها مع العمل "BPS" التعليمية المديرية وتواصل بُعد. عن اجتماعاتها تعقد التي العامة

 النصية. الترجمة خاصية

عت وأعماله. مجهوده على العمل فريق روبنسون السيدة/ شكرت  فريق مهاقد التي فيها النظر المحتمل بالمجاالت المعني التحديث قراءة على الناس وشجَّ

م يونيو. 16 في المدارس لجنة إلى العمل ت يونيو. 30 في المدارس لجنة إلى القبول بسياسة المعنية النهائية توصيته العمل فريق وسيُقد ِّ ِّ  على اللجنة وستُصو 

 ممنوع الكراهية خطاب أن وأضافت الحديث، أثناء التأدب المتحدثين من وطلبت يوليو. 14 في المتفوقين مدارس في القبول سياسة من النهائية الصيغة

 ومحظور.

 العام الجمهور تعليقات
 

 عن ،"School Assumption of Mary St" مدرسة في أمر وولي "Roxbury West" حي في مقيم يانغ، ستيف السيد/ تحدَّث ●

 المتفوقين. مدارس في القبول عمل فريق تكوين

 االنتقاء أولوية عن ،"School 8-K Kilmer" مدرسة في أمر وولية "Roxbury West" حي في مقيمة دوري، آنا السيدة/ تحدَّثت ●

 المدارس. في القبول يانصيب عقد عملية في واالختيار

 "Alliance Justice Education Boston" التعليمية المؤسسة في وعضو "Dorchester" حي في مقيم هايكمان، مايك السيد/ تحدَّث ●

ا المعروفة ا ،"BEJA" باسم اختصار   المتفوقين. مدارس إلغاء مناصر 

 القبول. عملية في القبول اختبار درجات استخدام عن ،"Northfield" حي في مقيمة كينسيال، باتريشيا السيدة/ تحدَّثت ●

ا ،"Brighton" حي في مقيم جيمس، خيماني السيد/ تحدَّث ●  المتفوقين. مدارس إلغاء مناصر 

 فرص في والتوسع المتفوقين مدارس في الصرامة على الحفاظ مناصرة ،"Boston East" حي في مقيمة ميسلمان، رايتشيل السيدة/ تحدَّثت ●

 المتفوقين. غير ومدارس االبتدائية المدارس في الجودة عالي التعلم

 منظمة في وعضو "School Elementary Bates" مدرسة في أمر وولي "Roslindale" حي في مقيم مارشال، ترافيس السيد/ تحدَّث ●

"Student Every for Education Quality" ا المعروفة  على واالنفتاح تقبُّل على العمل فريق مشجع ا ،"QUEST" باسم اختصار 

 جديدة. قبول سياسة إعداد

 ،"School Elementary Quincy Josiah" مدرسة في أمر وولية "Brighton" حي في مقيمة وينغ، تشين شيرلي السيدة/ تحدَّثت ●

 رأيها. عن وعبَّرت

 الكراهية. خطاب عن ،"Bay Back" حي في مقيمة ماكلون، سوزي السيدة/ تحدَّثت ●

 المتفوقين. مدارس توسيع مناصرة أمر، وولية "Roxbury" حي في مقيمة بريجايزر، تيريزا السيدة/ تحدَّثت ●

 آخر. لعام المؤقتة القبول سياسة تمديد مناصرة بوسطن، مدينة في مقيمة غير لوين، تاور سيندي السيدة/ تحدَّثت ●

ا المعروفة "Acción en Boricuas Inquilinos" لشركة التنفيذية المديرة روسادو، كالديرون فانيسا السيدة/ تحدَّثت ●  باسم اختصار 

"IBA"، الطالب. لكل الفرص زيادة مناصرة  

 الطالبية الهيئة تأثُّر مدى عن ،"School Elementary Quincy Josiah" مدرسة في أمر ولية تشينوينج، شيرلي السيدة/ تحدَّثت ●

 المتفوقين. مدارس في المؤقتة القبول بسياسة المدرسية

 

 الختامية التعليقات
 

 المتفوقين دارسم في القبول عمل لفريق بُعد عن التالي االجتماع موعد أن وأعلن وتعليقاتهم. آرائهم عن عبَّروا الذين المتحدثين كونتومباسيس السيد/ شكر

. 5 الساعة يونيو 24 الموافق الخميس يوم م مساء   يونيو. 30 في المدارس لجنة إلى النهائية توصيته العمل فريق وسيُقد ِّ

SINE 

 االجتماع إنهاء
 

، 5:12 الساعة حوالي في  االجتماع. إنهاء على -األسماء على النداء عبر- باإلجماع اللجنة صوتت مساء 

 
 

 عليه: صادقت



Boston School Committee and Exam Schools Admissions Task Force Remote Community Listening Session  
Zoom 
June 23, 2021 
 

3 

 
 سوليفان إليزابيث

 التنفيذية السكرتيرة

 
 

 


