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 لجنة مدرسة بوسطنإلى:
 

 بریندا كاسیلیوس، المشرف العام نسخة إلى:
  مونیكا روبیرتس، رئیس مكتب تطویر الطالب واألسرة والمجتمع

 
 ألیكس أولیفر دافیال، الرئیس، لجنة مدرسة بوسطنمن:

 
 العضویة والمسؤولیة المقترحة لفریق عمل القبول في مدارس االمتحاناْلَمْوُضوُع:

 
 13 ینایر 2021التاریخ:

 

 في أكتوبر 2020، اعتمدت لجنة مدرسة بوسطن معاییر القبول في مدارس االمتحان للعام الدراسي 2021-22، باإلضافة إلى
 قرار یدعم التوصیات اإلضافیة التي قدمتها مجموعة عمل القبول في مدارس االمتحان التابعة للمشرف العام. وكان من بین تلك

 التوصیات إنشاء فرقة عمل لجنة المدرسة لمواصلة العمل الذي بدأته مجموعة العمل لتقدیم المشورة بشأن الجهود الدائمة
 لتوسیع مجموعة المتقدمین المتحان المدارس ومعاییر القبول في مدارس االمتحان للسنوات المقبلة. وبصفتها فرقة عمل للجنة

 المدرسة، سوف تخضع هذه المجموعة لقوانین االجتماعات المفتوحة بوالیة ماساتشوستس بما یضمن الشفافیة ویوفر فرًصا
 لمشاركة المجتمع وتقدیم إسهاماته خالل مراحل العملیة.

 في االجتماع الذي سنعقده في 13 ینایر، سوف أقدم بشكل رسمي عضویة ومسؤولیة فریق عمل القبول في مدارس االختبارات
 لتنظر فیها اللجنة. ُیمثل األعضاء المقترحون البالغ عددهم 13 عضًوا مجموعة واسعة ومتنوعة من الدوائر االنتخابیة من جمیع

 أنحاء المدینة بما یعكس قوة بوسطن. إنني ممتن لموافقة جمیع أعضاء مجموعة عمل القبول بالمدارس التابعة للمشرف العام
 على مواصلة هذا العمل المهم حیث تم ترقیة مجموعة العمل إلى مستوى فریق العمل. ووفًقا للتوصیات التي قدمها أعضاء

 اللجنة في الخریف الماضي، تتضمن العضویة المقترحة تمثیًال إضافًیا ألولیاء األمور والطالب، باإلضافة إلى أحد الباحثین
 األكادیمیین. وكما هو هدفنا دائًما، فإن العضویة المقترحة تعكس التزام اللجنة بالتنوع العرقي واإلثني والجنساني. فیما یلي أدناه

 القائمة الكاملة لألعضاء الموصى بضمهم لفریق العمل، بما في ذلك مخططات السیرة الذاتیة الموجزة.
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  عضویة فریق عمل القبول في مدارس االمتحان التابعة لجنة مدارس بوسطن:

 

 الرئیس المشارك، مایكل كونتومباسیس، المدیر السابق لمدرسة بوسطن الالتینیة والمشرف العام السابق على مدارس بوسطن
 العامة

 بدأ مایكل ج. كونتومباسیس مسیرة مهنیة متمیزة امتدت ألكثر من 50 عاًما في مجال التعلیم في عام 1966 عمل خاللها
 كمدرس لمادة األحیاء في مدرسة شرق بوسطن الثانویة. كما قام بتدریس علمي األحیاء والكیمیاء في مدرسته األم: مدرسة

 بوسطن الالتینیة (BLS). وفیما بعد، شغل السید كونتومباسیس منصب مدیر مدرسة BLS في الفترة من 1976 إلى 1998،
 وحصل خالل تلك الفترة على جائزة Milken Educator المرموقة. وفي الفترة من عام 1996 إلى عام 1998، عِمل السید

 كونتومباسیس أیًضا كقائد لمجموعة مدارس بوسطن العامة (BPS)، وتضمنت المهام التي اضطلع بها اإلشراف والتوجیه
 لمدیري ونّظار المدارس في عشر مدارس من مرحلة ریاض األطفال حتى الصف الثاني عشر في المنطقة. وفي عام 1998،
 ُعّین كأول مسؤول كبیر عن العملیات واألنشطة في مدارس بوسطن العامة قبل أن یصبح مشرًفا عاًما على المنطقة في الفترة

Mass) من 2005 إلى 2007. عمل في القطاع غیر الهادف للربح لمدة ثماني سنوات مع معهد ماساتشوستس للتعلیم والبحوث 
 Insight Education & Research) في مناصب تتضمن الرئیس التنفیذي والمستشار المیداني األول. في عام 2018، عین

 الكومنولث السید كونتومباسیس كحارس قضائي على مدرسة دیفر االبتدائیة في بوسطن، وهي مدرسة دوریة من المستوى
 الخامس. حاصل على جائزة الخدمة المتمیزة لمجلس مدارس Great City، وحصل على درجات علمیة من جامعة بوسطن

 (بكالوریوس، علم األحیاء) كلیة بوسطن الحكومیة (ماجستیر في التربیة، مجال اإلدارة) وجامعة هارفارد (ماجستیر في
 التربیة، مجال اإلدارة والتخطیط والسیاسة االجتماعیة).

 

 الرئیس المشارك، تانیشا سولیفان، رئیس الجمعیة الوطنیة للنهوض بالملونین، فرع بوسطن، وكبیر مسؤولي المساواة سابًقا
 لمجموعة مدارس بوسطن العامة.

 
  مع ما تتمتع به من أكثر من 20 عاًما من الخبرة في علوم الحیاة وصناعة األدویة، تعمل السیدة تانیشا م. سولیفان كمستشار

 عام مشارك إلحدى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجیا الحیویة بوالیة ماساتشوستس، وفي أكتوبر من العام 2020، ُعینت
 رئیًسا تنفیذًیا معنُیا بإجراءات زمالة المساواة العنصریة.  وقبل انضمامها إلى الشركة، عملت السیدة سولیفان مع الشركات

 الكبرى والمؤسسات الكبرى في بوسطن الكبرى ونیویورك.  ولتمسكها بالخدمة العامة، تركت السیدة سولیفان العمل في مجال
 الممارسات المؤسسیة في الفترة من 2013 إلى 2015 لتضطلع بدور سیاسي كبیر لدى مدارس بوسطن العامة بصفتها كبیر

 مسؤولي المساواة في المنطقة.
 

  ولما تتمیز به من العمل الدؤوب والقیادة المجتمعیة، تقضي السیدة سولیفان فترة والیتها الثالثة كرئیسة لفرع بوسطن بالجمعیة
 الوطنیة للنهوض بالملونین (NAACP).  ُتعد جمعیة NAACP أقدم منظمة حقوق مدنیة في البالد، وهي ملتزمة بالقضاء

 على العنصریة والتمییز الممنهجین.  وعلى المستوى المحلي، یعمل المتطوعون على إدارة الفروع مما یجعل فرع بوسطن من
 جمعیة NAACP واحًدا من أكبر الفروع التي یدیرها المتطوعون في ماساتشوستس.  ویعتبر فرع بوسطن من جمعیة

 NAACP صوًتا مجتمعًیا رائًدا في قضایا العدل العنصري والمساواة واإلدماج في التعلیم والفرص االقتصادیة والصحة
 والسالمة العامة وحقوق التصویت.  بما تتمیز به من اعتماد على البیانات وبحث دؤوب عن الحلول، تعتبر السیدة سولیفان
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 شخصیة محترمة ورائدة من رواد الفكر الذین ُیسمع لهم في مجال المساواة العنصریة، وقد شاركت كثیًرا بتعلیقاتها لوسائل

اإلعالم الرئیسیة، بما في ذلك: The Boston Globe وNPR Boston وGBH وWCVB وNECN وCBS Boston و
.FXT25 

 
  حصلت السیدة سولیفان على درجة البكالوریوس في الحوكمة من جامعة فیرجینیا، وعلى درجة الدكتوراه في القانون من كلیة
 الحقوق في بوسطن، وعلى درجة ماجستیر إدارة األعمال من كلیة بوسطن كولیدج كارول لإلدارة.  تعمل السیدة سولیفان في

Rappaport ومركز March of Dimes عدد من المجالس واللجان االستشاریة غیر الهادفة للربح، بما في ذلك منظمة 
 للقانون والسیاسة العامة ومجلس مستشاري GBH، واللجنة االستشاریة السوداء لحاكم والیة ماساتشوستس، وفریق عمل العدل

 العنصري للنائب العام في والیة ماساتشوستس. خالل جائحة COVID-19 التي ضربت الصحة العامة في عام 2020،
 واستجابًة للتظاهرات لتي خرجت ضد العنصریة الممنهجة، تم تعیین السیدة سولیفان للعمل في العدید من فرق العمل على
 مستوى الوالیة والمدینة، بما في ذلك فریق عمل ماساتشوستس للمساواة الصحیة وفریق عمل المساواة الصحیة في مدینة

 بوسطن وفریق عمل إصالح الشرطة في مدینة بوسطن.
 

Boston Magazine حصلت السیدة سولیفان على العدید من الجوائز التقدیریة المدنیة والمهنیة المرموقة، بما في ذلك  
Girl Scouts ofو (Boston Business Journal Power 50 (2019و (Power listing (2019 and 2020 

Boston Business Journal 40و (Eastern MA Leading Woman (2018), MLK Legacy Award (2018 
Delta Sigma عضو في منظمة  .(Next Generation Leadership, NAACP (2011و (Under 40 (2013 

 Theta Sorority المدمجة ومنظمة The Links المدمجة، وتعیش السیدة سولیفان في حي هاید بارك في بوسطن.
 

 األعضاء المقترحون للجنة البحث هم (حسب الترتیب األبجدي):

 القس صموئیل أسیفیدو، الرئیس المشارك، فریق العمل المعني بفجوات الفرص واإلنجاز

  القس أسیفیدو هو المدیر التنفیذي المؤسس لمركز بوسطن لموارد التعلیم العالي (HERC) والذي یوفر لطالب المدارس
 الثانویة الثراء األكادیمي خارج المدرسة واالستشارات المهنیة والدعم لمساعدتهم على التخرج من المدرسة الثانویة ومن الكلیة.

 وهو رئیس مشارك لفریق العمل المعني بفجوات الفرص واإلنجاز التابع للجنة مدرسة بوسطن، وعمل سابًقا كعضو في لجنة
 البحث التابعة للمشرف العام على مجموعة مدارس بوسطن العامة لعام 2014. یعمل القس أسیفیدو في مجالس إدارة منظمة

 Ten Point Coalition وأكادیمیة Boston Trinity ومركز التعلیم الحضري الوزاري (CUME)التابع للمدرسة الالهوتیة
 في مدینة غوردون كونویل.  وهو حاصل على درجة البكالوریوس من جامعة ستیتسون ودكتوراه في القانون بمرتبة امتیاز من

 كلیة الحقوق بجامعة بوسطن.

 

 أكاسیا أغیري، ولي أمر، مدرسة جون د. أوبراینت للریاضیات والعلوم

  ولدت ماریا أكاسیا أغیري وترعرعت في إسبانیا، حیث حصلت على درجة الدكتوراه في الطب وعملت كمدرس مساعد في
 جامعة فایادولید. انتقلت إلى باریس، فرنسا، إلكمال تدریبها البحثي. وفي باریس، أعدت بحًثا حول النظم الیوماوي وتنظیم

 النوم، مما أدى إلى حصولها على درجة الدكتوراه في العلوم العصبیة. في عام 1993، انتقلت إلى بوسطن وانضمت إلى شركة
،CIRCADIAN وهي شركة استشارات وبحوث متخصصة في العمل بنظام المناوبات. وفي شركة ،CIRCADIAN 
 أدارت دراسات بحوث میدانیة ومشاریع استشاریة في مجموعة متنوعة من العملیات الصناعیة والنقل، وكتبت تقاریر فنیة
 وبحوث علمیة ومواد تعلیمیة لعمال المناوبات. وفي عام 2014، غیرت مسیرتها المهنیة، وحصلت على رخصة التدریس.
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 وهي تدّرس حالًیا مادة العلوم في مدرسة ابتدائیة تابعة لمجموعة مدارس بوسطن العامة. ولدیها ابنة تدرس في مدرسة

 أوبرایانت.

 

  مات كریغور، لجنة المستشارین القانونیین للصحة النفسیة،  المحكمة القضائیة العلیا

 مات كریغور محامي حقوق مدنیة أمضى حیاته المهنیة في التركیز على قضایا التعلیم مع مركز قانون الحاجة الجنوبي
 وصندوق الدفاع القانوني عن الجمعیة الوطنیة للنهوض بالملونین (NAACP) ومنظمة محامون من أجل الحقوق المدنیة،
 واآلن یعمل لدى لجنة المستشارین القانونیین للصحة النفسیة التابعة للمحكمة القضائیة العلیا.  كان مات عضًوا في مجموعة

 عمل معاییر القبول في مدارس االمتحانات في عام 2020 وعمل بنفس الصفة لمجموعة مدارس بوسطن العامة قبل ذلك
 بسنوات. مات هو المؤلف الرئیس لتقریر  مرآة مكسورة: القبول في مدارس االمتحان یخفق في أن یعكس تنوع بوسطن ، وهو

 تقریر صادر عن منظمة محامون من أجل الحقوق المدنیة وجمعیة NAACP - فرع بوسطن، وائتالف مجموعات الحقوق
 المدنیة في بوسطن. وقد عمل ضمن فرق العمل التابعة لمجلس حكومات الوالیات واللجنة القضائیة الدائمة لوالیة نیویورك

 المعنیة بتحقیق العدالة لألطفال. تخرج مات عام 2006 في مركز القانون بجامعة جورج تاون، وحصل على جائزة جون جي
 بروكس للخدمات القانونیة لعام 2018 من نقابة المحامین في بوسطن.

 

 تانیا فریمان-ویزدوم، مدیرة مدرسة، مدرسة جون دي أوبراینت للریاضیات والعلوم

  بدأت الدكتورة فریمان-ویزدوم، المقیمة في هاید بارك، حیاتها المهنیة في مجموعة مدارس بوسطن العامة كمدرسة آلداب
 اللغة اإلنجلیزیة في مدرسة هاید بارك الثانویة. وعملت أیًضا كمساعد مدیر المدرسة لمدة عامین قبل أن یتم تعیینها مدیًرا

 للمناهج والتقییم والتعیین في مدرسة CASH. في عام 2009، أصبحت مدیرة مدرسة CASH، وفي أبریل من عام 2017، تم
 تعیین الدكتورة فریمان-ویزدوم كمدیرة دائمة لمدرستها األم: جون دي أوبراینت للریاضیات والعلوم.

 ومع ما تتمیز بها من كونها حریصة على التعلم مدى الحیاة، حصلت الدكتورة فریمان-ویزدوم على درجة الدكتوراه من برنامج
 إدارة المدارس المهنیة التابع لكلیة لینش للتعلیم والتنمیة البشریة ببوسطن. وحصلت على درجة الماجستیر في القیادة التربویة

 من كلیة سیمونز حیث دّرست كأستاذ مساعد، كما حصلت على درجة البكالوریوس من جامعة ماساتشوستس أمهیرست.

 وتفخر الدكتورة فریمان ویزدوم هي وزوجها ریتشارد ویزدوم بكونهما والدین لطالبین بمجموعة مدارس بوسطن العامة.
 فابنتهما، نیا، تدرس في مدرسة بوسطن الالتینیة، بینما تخّرج ابنهما، ریتشارد ویزدوم جونیور، في أكادیمیة بوسطن الالتینیة

 عام 2017.

 

 

 كاثرین جراسا، مدیر مدرسة Curley لطالب مرحلة الروضة حتى الصف الثامن

 تعمل كاتي جراسا كمدیرة لمدرسة Curley لطالب مرحلة الروضة حتى الصف الثامن في جامایكا بلین للسنة الثامنة. وهي
 تعمل على تطویر قیادة المعلمین، وتنفیذ الممارسات الشاملة في جمیع أنحاء المدرسة باإلضافة إلى خلق مناخ مدرسي إیجابي.
 وقد عملت سابًقا كمسؤول في مدرسة Dever-McCormack للصفوف من الروضة حتى الصف الثامن، حیث ركزت على

 مبادرات التحول مثل وقت التعلم الممتد ومؤشرات اإلنذار المبكر. بدأت حیاتها المهنیة في التدریس في بوسطن في مدرسة
 Richard J. Murphy للصفوف من الروضة حتى الصف الثامن في دورشیستر حیث عملت كمدرس قائد. التحقت السیدة
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 جراسا بجامعة ماساتشوستس أمهیرست، وحصلت فیها على درجة البكالوریوس في التعلیم االبتدائي، كما حصلت على جائزة

 العمید التقدیریة لكلیة التربیة. استكشفت القیادة على مستوى أوسع، وقد تحقق هذا في البدایة من خاللها حصولها على درجة
 الماجستیر في التربیة من جامعة لیزلي في تخصص المناهج والتعلیم مع التركیز على محو األمیة، ثم بصفتها زمیل كونانت في

 كلیة هارفارد للدراسات العلیا في التعلیم حیث حصلت على ماجستیر التربیة في القیادة المدرسیة. ُتقیم السیدة جراسا طوال
 حیاتها في دورشیستر، وتخرجت في مدارس بوسطن العامة.

 

 زینة لوم، ولي أمر، أكادیمیة بوسطن الالتینیة

 تعمل زینة لوم كمدیر تنفیذي لجمعیة أكادیمیة بوسطن الالتینیة، وهي منظمة مستقلة غیر هادفة للربح تعمل على تقدیم وتعبئة
 الدعم ألكادیمیة بوسطن الالتینیة (BLA). باإلضافة إلى ذلك، ظلت تعمل كمدیر أول للتنوع والمساواة والشمول في

 Lindauer Global، وهي شركة بحوث تنفیذیة تركز على القطاع غیر الهادق للبرح والقائم على المهام.
 

 تتمتع السیدة زینة بخبرة تزید عن 25 عاًما من العمل لدى المنظمات المرتكزة على إنجاز المهام، وقد جمعت بشكل مباشر
Newلألطفال الصغار و Jumpstartو WGBH عشرات المالیین من الدوالرات للمنظمات الرائدة في بوسطن مثل 

 England Aquarium ومدارس بوسطن العامة. ومنذ انضمامها إلى Lindauer منذ أكثر من 9 سنوات، قامت بتعیین قادة
 التنمیة في جمیع أنحاء البالد وعبر القطاع ممن عملوا بشكل جماعي على جمع مئات المالیین من الدول األخرى للنهوض

 بالتعلیم واآلداب والرعایة الصحیة والعدالة االجتماعیة والبیئیة.
 

  السیدة لوم هي أم لطالبة تدرس في أكادیمیة بوسطن الالتینیة وتقیم في ساوث إند مع عائلتها. وهي حاصلة على درجة
 البكالوریوس في إدارة األعمال من جامعة جورج تاون.

 
 دانیایل مورالیس، طالب، أكادیمیة بوسطن الالتینیة

 
 دانیایل مورالیس هو طالب بمدارس بوسطن العامة في أكادیمیة بوسطن الالتینیة. ویقیم حالًیا منذ فترة قصیرة في منطقة هاید

 بارك. انضم السید مورالیس مؤخًرا إلى المجلس االستشاري لطالب بوسطن (BSAC) بصفته ممثًال. وهو حالًیا جزء من
 الفریق المكّون للطالب لدى مكتب مجموعة مدارس بوسطن العامة المعني بالمساواة واإلستراتیجیة التابع ویعمل كأحد ممثلي
 المجلس االستشاري لطالب بوسطن في اللجنة المنظمة لتحالف العدالة التعلیمیة في ماساتشوستس. یهدف السید مورالیس إلى

 النهوض بقضیة التعلیم وتحقیق نظام مدرسي تعلیمي عام یتسم بالمساواة والنفع، كما أنه سیواصل الكشف عن الفوارق المنهجیة
 وسیظل یسعى للتوصل إلى الحلول. وباإلضافة إلى شغفه بتحقیق العدالة التعلیمیة، یستمتع السید مورالیس أیًضا بممارسة

 هوایات مثل الرقص والكتابة وعزف الموسیقى.

 

  زو ناجازاوا، طالبة، مدرسة بوسطن الالتینیة

 زو ناجازاوا طالبة في السنة األخیرة في مدرسة بوسطن الالتینیة، وكانت طول مدة إقامتها كانت في دورتشیستر. شاركت في
 كتابة تقریر حول مدارس االمتحان في بوسطن مع مركز التعلیم التعاوني الصیف الماضي، وأوصت بإجراء تغییرات في عملیة

 القبول وثقافة المدرسة. تشارك السیدة ناجازاوا أیًضا في BLS YouthCAN وMA Youth Climate Coalition، وهي
.BLS Gospel Choir متحمسة إلحداث تداخل بین البیئة والعدالة االجتماعیة. وهي عضو نشط في 
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 راشیل سكریت، مدیرة المدرسة، مدرسة بوسطن الالتینیة

  كان تعیین راشیل سكیریت عام 2017 بصفتها المدیر الثامن والعشرین لمدرسة بوسطن الالتینیة (BLS) عالمة بارزة
 لعودتها إلى المدرسة حیث حصلت على دبلوم المدرسة الثانویة في عام 1995.  وبدأت حیاتها المهنیة في المدرسة األم (ألما
 ماتر) عام 1999، حیث درست األدب اإلنجلیزي لمدة سبع سنوات. تولت السیدة سكیریت قیادة BLS بعد أن عملت مؤخًرا

 كنائب رئیس تطویر القیادة في مدارس مقاطعة كولومبیا العامة (DCPS)، لمساعدة مدیري المنطقة والمدیرین الطموحین في
Eastern Senior) تعلمهم المهني. وقبل ذلك، قادت بنجاح إحدى مدارس التحول في المنطقة - المدرسة الثانویة الشرقیة 

 High School) - لمدة خمس سنوات. وخالل هذا الوقت، رفعت المدرسة الشرقیة معدل التخرج فیها إلى أعلى مستوى له في
 تاریخ المدرسة وأضافت برنامج دبلوم البكالوریا الدولیة إلى الدورات التي تعرضها. وقبل انتقالها إلى واشنطن العاصمة،

 شغلت السیدة سكریت منصب رئیس هیئة التدریس في مدارس بوسطن العامة، حیث كانت تساعد المشرف كارول جونسون.
.Another Course to College وكانت تجربتها األولى كقائدة مدرسة في مدرسة  

 السیدة سكریت، وهي من مواطني دورشیستر ومقیمة حالًیا في روزلیندال، حاصلة على درجة البكالوریوس في اللغة اإلنجلیزیة
 ودرجة الماجستیر في التعلیم الثانوي من جامعة بنسلفانیا، ودرجة الماجستیر في إدارة التعلیم من جامعة ماساتشوستس في

 بوسطن، ودرجة الماجستیر في القیادة من مدرسة ماكدونوغ لألعمال بجامعة جورج تاون.

 

 روزان تونغ، باحثة مستقلة

.BPS عام 2019 والذي التحق بخمس مدارس تابعة لـ BPS روزان تونغ هي ابنة مهاجرین من الصین وأم لخریج من 
 

 كانت مدیرة السیاسات والبحوث والتقییم في مركز مترو بجامعة نیویورك. مسترشدة بنظریة العرق النقدیة، قادت فریًقا یجري
 أبحاًثا مناهضة للعنصریة والنسویة تمولها الحكومة الفیدرالیة والوالیة ومؤسسات أخرى. وتتمثل مهمة الفریق في اإلعالم

 باإلصالحات التي تتم على مستوى المنطقة، وتنظیم المجتمع، والتعبیر عن آراء الطالب واألسر والمجتمعات المهمشة تاریخًیا
 بسبب عدم المساواة المنهجیة.

 
Annenberg Institute for School) كانت تونغ المدیر المؤسس للبحوث والسیاسات في معهد أنبرغ إلصالح المدارس 

 Reform) في جامعة براون والمدیر المؤسس للبحوث والتقییم في مركز التعلیم التعاوني (CCE) في بوسطن. وأثناء اعتالئها
 لهذه المناصب، قادت الدراسات لإلعالن عن سیاسات مستقلة ُتطبق في المدارس الصغیرة، وتعلیم اللغة اإلنجلیزیة، وأنماط

Promising Practices, التسجیل والنتائج في المنطقة، وتنظیم المجتمع من أجل العدالة في التعلیم. كانت المؤلفة الرئیسیة لـ 
Unfinished Business and Learning from Consistently High Performing and Improving Schools 

Forbidden Language: English Learners and Restrictive وشاركت في تألیف فصل في for ELLs 
.Language Policies 

 
 تعمل تونغ حالًیا ضمن فریق عمل متعلمي اللغة اإلنجلیزیة بمدرسة BPS ومجلس TERC. حصلت على بكالوریوس من

 جامعة كورنیل ودكتوراه من جامعة هارفارد.
 

 تمارا ویت، ولي أمر، مدرسة فیلبریك االبتدائیة
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 تمارا ویت حاصلة على درجة الزمالة في المالیة والمحاسبة من Bunker Hill Community College (كلیة بنكر هیل
Boston City) الحكومیة). شغلت منصب مدیر كاتبي الحسابات في قسم المزایا الصحیة والتأمین في مبني بلدیة بوسطن 
 Hall) لما یقرب من خمس سنوات. وأثناء عملها في هذا المنصب، ساعدت ما یقرب من 18000 موظف نشط و12000

 موظف متقاعد في أمور تتعلق بالتأمین الصحي والتأمین على الحیاة، وكان من بین هؤالء الموظفین أفراد من شرطة بوسطن
 ووحدة مكافحة الحرائق ببوسطن ومدارس بوسطن العامة على سبیل المثال ال الحصر. كما ساعدت أیًضا عدًدا من الموظفین

 الذین یحتاجون إلى الخدمة من خالل برنامج MassHealth للمساعدة المتمیزة، وهو برنامج تموله الوالیة. قبل العمل في
.Brigham & Women's المدینة، عملت كمساعدة طبیة في مستشفى 

 
  السیدة ویت هي األم الفخور لطالبین من مدرسة بوسطن العامة في الصفین الثالث والخامس في مدرسة جون دي فیلبریك

 االبتدائیة (John D. Philbrick Elementary) في روسلیندال.
 

 

 أخیًرا، التكلفة المقترحة هي كما یلي:

 بناًء على العمل الذي بدأته مجموعة عمل معاییر القبول في مدارس االمتحانات التابعة لجهة إشرافیة، یجب على فریق عمل
 القبول في مدارس االمتحان التابعة للجنة مدرسة بوسطن وضع مجموعة من التوصیات لسیاسة القبول لمدارس االمتحان التابعة

 لمدارس بوسطن العامة. والنتیجة المرجوة هي توسیع مجموعة المتقدمین، وإنشاء عملیة قبول من شأنها دعم تسجیل الطالب
 في كل مدرسة من مدارس االمتحان بحیث یتم الحفاظ على الصرامة، ویعكس جسم الطالب بشكل أفضل التنوع العرقي

 واالجتماعي واالقتصادي والجغرافي لجمیع الطالب (من الحضانة إلى الصف الثاني عشر) في مدینة بوسطن. ویجب أن ینظر
 فریق العمل في االستفادة من تقییم NWEA الجدید وعوامل أخرى، واالستعانة بالمراجعة الكاملة لتنفیذ معاییر القبول للعام

 الدراسة 2021-2022، باإلضافة إلى مراجعة شاملة للممارسات في المناطق األخرى.
 

  ویلزم أن یقدم فریق العمل تقریًرا إلى لجنة مدرسة بوسطن بحلول 26 مایو 2021؛ حیث سیتیح هذا التقریر للجنة النظر في
 التوصیات وتقدیم المالحظات واتخاذ اإلجراءات قبل بدء العام الدراسي 2021-2021 ودورة القبول التالیة.

 في الختام، أتقدم بخالص شكري ألعضاء فریق العمل المقترحین الستعدادهم للخدمة في هذا الجهد الحاسم لتوسیع فرص التمیز
 واإلنصاف للطالب. وإنني أتطلع إلى مناقشة هذا األمر معكم وإجراء مناقشة مفیدة في اجتماعنا في 13 ینایر، والذي یلیه

 التصویت یوم 27 ینایر.

 


