
 

 

 

 

 

 التعليمية للمديرية مدير عن البحث لجنة الجتماع الرسمي المحضر

 بُعد عن المنعقد بوسطن مدارس للجنة التابعة

 

 2022 أبريل 19
 

 19 في "Zoom" منصة عبر بُعد عن اجتماًعا بوسطن مدارس للجنة التابعة التعليمية للمديرية مدير عن البحث لجنة عقدت

 الرابط هذا زيارة يُرجى أدناه الواردة البنود من أي عن المعلومات من مزيد لمعرفة مساًء. 5 الساعة تمام في 2022 أبريل

search-www.bostonpublicschools.org/supt اإللكتروني البريد عبر التواصل أو 

superintendentsearch@bostonpublicschools.org 9014 الرقم على بوسطن مدارس لجنة بمكتب االتصال أو-

635 (617.) 

 

 الحضور

 

 سيد/ال المشارك والرئيس إدينجر بام السيدة/ المشاركة الرئيسة االجتماع: حضروا الذين اللجنة أعضاء أسماء يلي فيما

 السيدة/و راوندتري جين والسيدة/ بيناتو كارلين والسيدة/ أونيل مايكل والسيد/ هارفي روكسي والسيدة/ ماكنيل ماركوس

 تانغ. جيسيكا

 

 فالينزويال. يهخوس والسيد/ لوبيرا لورينا السيدة/ المشاركة الرئيسة االجتماع: يحضروا لم الذين لجنة أعضاء أسماء يلي وفيما

 

 المستندات

 

 األعمال جدول

 .2022 أبريل 12 في المنعقد االجتماع محضر

 

  االجتماع بدء

 

بت االجتماع إدينجر بام السيدة/ المشاركة الرئيسة بدأت  لتسجيل اءاألعض أسماء على سوليفان السيدة/ ونادت بالجميع. ورحَّ

 بعد االجتماع ىإل تانغ والسيدة/ أونيل السيد/ وانضم فالينزويال. والسيد/ لوبيرا السيدة/ من كل وغاب والغائبين. الحاضرين

 حاضرين. اآلخرين األعضاء جميع وكان الحضور. وتسجيل النداء من وجيزة فترة

 

ر تسجيل بث وسيُعاد ".Zoom" منصة على المباشر بالبث االجتماع إذاعة عن إدينجر د. أعلنت  قناة على لالجتماع ُمصوَّ

"TV" City Boston، البحث: للجنة اإللكترونية الصفحة على وسيُنشر .search-bostonpublicschools.org/supt 

 فيتناميةوال األخضر الرأس وكريولية الهايتية والكريولية اإلسبانية اللغات إلى الفورية الترجمة خدمة تقديم عن وأعلنت

 أنفسهم، الفوريون المترجمون وقدَّم ".ASL" األمريكية اإلشارة ولغة والصومالية والعربية والفرنسية والماندرين والكانتونية

 ".Zoom" منصة على القناة تغيير عبر الفورية الترجمة خدمة إلى الوصول كيفية حول األم بلغاتهم تعليمات وأعطوا
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 االجتماعات محاضر اعتماد

 

 في منعقدال التعليمية للمديرية مدير عن البحث لجنة اجتماع محضر -األسماء على بالنداء- باإلجماع اللجنة اعتمدت - ُمعتمد

 .2022 أبريل 12

 

 الجمهور تعليقات

 

 .الئقًا تدقيقًا المرشحين تدقيق أهمية عن مناصر، مود، جون السيد/ تحدث ●

 

 المناقشة ملخص

 

 التعليمية. للمديرية مدير عن البحث عملية بشأن موجًزا تحديثًا للجنة إدينجر د. عرضت

 

 المشاركة:

 

 15 لموافقا الجمعة يوم التعليمية للمديرية مدير عن بالبحث المعني اإللكتروني االستطالع في المشاركة باب أُغِلق   ●

 مشارًكا. 507 االستطالع في المشاركين عدد وبلغ أبريل.

 ملخًصا البحث لجنة على "BPS" التعليمية للمديرية التابع والمساءلة البيانات مكتب موظفو يعرض أن المقرر من ●

 أبريل. 26 في  االستطالع لنتائج

 إضافية. جلسات عقد ●

 ".BPS" التعليمية المديرية في المدارس قادة مع المقبل األسبوع خاصة استماع جلسة البحث لجنة ستعقد ○
 

 األم. غةبالل التحاور فرص من مزيد ولتوفير المجتمعية والمنظمات المجتمع من مباشرة لالستماع متحمسة اللجنة ○

 تتحدث يالت المعنية األطراف مع العدد صغيرة إضافية استماع جلسات لعقد مواعيد تحديد على المشاركان الرئيسان تعاون

 المشاركان الرئيسان تشجيع المجموعات. مختلف من المعنية األطراف ومع "BPS" التعليمية المديرية في األخرى باللغات

 لكترونياإل البريد عنوان إلى مذكرة إلرسال بهم خاصة استماع جلسة عقد على مالحظاتها عن التعبير تريد التي المجموعات

 الجلسة. لحضور المتوفرين البحث لجنة أعضاء لدعوة أو البحث للجنة الرسمي

 

 للمشاركة. أخرى طرق

 لبحث:ا للجنة اإللكترونية الصفحة على كتابةً  أو الفيديو مقاطع عبر والتعليقات اآلراء إبداء قبول استمرار ●

search-bostonpublicschools.org/supt. 

 .superintendentsearch@bostonpublicschools.org اإللكتروني: البريد عنوان ●
 

 المالحظات استخدام

 ذهه ستساعد حيث المجتمع. من المستمرة بالمالحظات الوظيفي الوصف على موافقتها من بالرغم اللجنة ترحب ●

 بعين سيؤخذون الذين المرشحين تحديد في وبالتالي المقابلة، في المرشحين على ستُطرح التي األسئلة صياغة في المالحظات

 الُمختارين. المرشحين وتحديد االعتبار

 

 التعليمية المديرية لمدير الوظيفي الوصف

 والصفحة "BPS" التعليمية للمديرية اإللكتروني الموقع على اليوم التعليمية المديرية لمدير الوظيفي الوصف نُِشر   ●

 ".Consulting JG" لشركة اإللكتروني الموقع على أمس ونُِشر   البحث، للجنة اإللكترونية

 

 يدعم الذي الفريق أعضاء أحد وهو ،"Consulting JG" بشركة األبحاث قسم مدير فرايلي، ألتون السيد/ إدينجر د. قدمت

 والسيد كارول يليز الموظفين/ رئيسة السيدة فريقه: أعضاء من اثنان إليه وينضم التعليمية. للمديرية مدير عن البحث عملية

 كارنزا. ريتشارد التدريس/ هيئة عضو
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 هميةأ عن وتحدث أسرته. أفراد أحد مرض بسبب االجتماع هذا حضور من جيرا السيد/ تمكن عدم عن فرايلي السيد/ اعتذر

 استقطاب الشركة وستبدأ اآلن. حتى أجرتها التي المشاركة أعمال جميع على البحث لجنة وشكر المستمرة المشاركة

 ستوافي "Consulting JG" شركة إن فرايلي السيد/ وقال والترشيحات. التوصيات تقديم على وشجع وتدقيقهم. المرشحين

 أسبوعية. بتحديثات للجنة

 

 انعقد الذي اللجنة اجتماع في تعهدوا "BPS" التعليمية للمديرية التابع والمساءلة البيانات مكتب موظفي إن إدينجر د. قالت

 بتقديم "Consulting JG" شركة تقوم أن اليوم ذلك في أيًضا واقترحت االستطالع. لنتائج ملخص بعرض أبريل 26 في

 االنتهاء بعد اللجنة وستبدأ مايو. 3 في البادئ التالي األسبوع حتى التدريب يستمر وقد اللجنة. مع البروتوكوالت على تدريب

 شحين.المر مع المقابالت مواعيد لتحديد األعضاء مع سيعملون الموظفين إن وقالت المقابالت. أسئلة مناقشة التدريب من

 

 بقةالسا بالخبرات المتعلقة المعلومات خاصة المرشحين، تدقيق عملية عن المعلومات من المزيد هارفي السيدة/ طلبت

 التي ميةالتعلي المديرية فريقه يزور أن فرايلي السيد/ وعرض. المجتمع في المعنية باألطراف ارتباطها ومدى للمرشحين

 المتقدمين. بعض فيها يعمل

 

 لتحديد الوظيفي الوصف من مستمدة داخلية معايير أو تدقيق قائمة "Consulting JG" شركة تستخدم هل بيناتو د. سألت

 بشأن ةاللجن مع التواصل في معينًا نظاًما الشركة تتبع هل أيًضا وسألت الفحص. عملية في سينجحون الذين المرشحين

 يملك من حديدلت بتمعن مرشح كل من الُمقدَّم الطلب سيفحص فريقه إن فرايلي السيد/ وقال بهم. موصى غير ُمعيَّنين مرشحين

 نالمرشحي جميع عن المعلومات جميع اللجنة على ستعرض الشركة أن وأوضح الوظيفي. الوصف مع اتساقا أكثر خبرة

 بوسطن. عن خاصة معلومات اللجنة أعضاء بتقديم الترحيب على بيناتو للدكتور/ وأكد فيها. للنظر

 

 فأوضح .السرية انتهاك حال في المحتملة التداعيات مناقشة فرايلي السيد/ من وطلب السرية. أهمية عن أونيل السيد/ تحدث

ل قد السرية انتهاك أن فرايلي السيد/  الحالية لبحثا عملية في ليس كبير ضرر في ويتسبب البحث عملية على خطًرا يُشك ِ

 المستقبلية. البحث عمليات وفي بل فحسب

 

 فرايلي يد/الس فأجاب بُعد. عن الجلسة عقد مقابل حضوريًا المرشحين ملفات عرض جلسة عقد فائدة عن هارفي السيدة/ سألت

 أفضل. دعًما السرية يدعم حضوريًا الجلسة عقد إن قائالً 

 

 بالنجاحات ليئًام تاريًخا يملكون الذين الخبراء التعليمية المديريات مديري من عدد اهتمام يتوقع إنه كارنزا ريتشارد السيد/ قال

 حينالمرش من كل لحماية السرية على الحفاظ ضرورة على وشدَّد لسمعتها. نظًرا التعليمية العامة بوسطن مدارس بمديرية

 المرشحين. مع لوجه وجًها الحضوري التفاعل قيمة عن تحدث كما البحث. عملية ونزاهة

 

 للمقابالت. الحضوري االنعقاد أهمية على أونيل والسيد/ تانغ السيدة/ من كل اتفق

 

 وطلبت الورقي". "الفحص بـ إدينجر د. وصفته الذي المرشحين لملفات األولي للعرض المحتملة التواريخ اللجنة ناقشت

 الموعد. لتأكيد االجتماع فض بعد األعضاء مع األمر متابعة طويلة مناقشة بعد الموظفين من الدكتور

 

 عن ثاتبتحدي الجمهور لموافاة ثالثاء كل مساء أسبوعيًا االجتماع ستواصل البحث لجنة أن هارفي للسيدة/ إدينجر د. أكدت

 االجتماعات تلك يف اللجنة تعود ولن التنفيذية. الجلسة إلى واالنتقال االجتماع إنهاء قبل وآرائهم تعليقاتهم ولسماع البحث عملية

 علنية. جلسة عقد إلى

 

 االجتماع إنهاء

 

تت - ُمعتمد  االجتماع. بإنهاء اقتراح على مساءً  06:40 الساعة تمام في -األسماء على بالنداء- باإلجماع اللجنة صوَّ

 

 عليه: صادقت

 



Superintendent Search Committee Remote Meeting 

Zoom 

April 19, 2022 

4 

 سوليفان أيه. إليزابيث

 التنفيذية السكرتيرة

 

 


