
 

 

 

  

 

 المحضر الرسمي الجتماع لجنة البحث عن مشرف التابعة للجنة مدارس بوسطن 

 

 2022مايو،  10
 

الساعة  2022مايو لعام  10اجتماًعا عن بعد على منصة زوم في  للجنة مدارس بوسطنالتابعة  لجنة البحث عن مشرفعقدت 

 مساًء لمزيد من المعلومات حول أي من العناصر المدرجة أدناه، قم بزيارة 5:30

rchsea-www.bostonpublicschools.org/supt ،والبريد اإللكتروني 

 superintendentsearch@bostonpublicschools.org 635-9014أو اتصل بمكتب لجنة مدارس بوسطن على 

(617.) 

 

 الحضور

 

؛ Roxi Harvey؛ Marcus McNeill؛ الرئيس المشارك Pam Eddingerأعضاء اللجنة الحاضرون: الرئيس المشارك  

Michael O’Neill ؛Carline Pignato ؛Jessica Tang ؛ وJose Valenzuela. 

 

 )انضما إلى الجلسة التنفيذية الجارية(. Gene Roundtree; وLorena Loperaالرئيسة المشاركة  أعضاء اللجنة الغائبون: 

 

 المستندات

 جدول األعمال 

 2022مايو,  03محضر االجتماع:

 

  اتصل للطلب

 

 Loperaالقائمة. السيدة  Sullivanدعت السيدة  ورحبت بالجميع. االجتماعإلى عقد  Pam Eddingerدعت الرئيس المشارك 

إلى الجلسة  O 'Neillالسيد انضم  إلى الجلسة التنفيذية الجارية(. Roundtreeلم يحضرا )انضم السيد  Roundtreeوالسيد 

 العامة بعد وقت قصير من نداء األسماء. كان جميع األعضاء اآلخرين حاضرين.

 

أن االجتماع كان يُبث مباشرة على منصة زوم. ستتم إعادة بث مقطع فيديو لالجتماع على قناة  Eddingerأعلنت الدكتورة 

Boston City TV :ونشره على صفحة الويب الخاصة بلجنة البحث . search-bostonpublicschools.org/supt

وأعلنت أن خدمات الترجمة الفورية متوفرة باللغة اإلسبانية. قدم المترجم اإلسباني تعليمات بلغتهم األم حول كيفية الوصول إلى 

 الترجمة الفورية عن طريق تغيير قناة زوم.

 

 الموافقة على محضر االجتماع 
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سيتضمن مالحظة أن جلسات االستماع بالكريولية  2022مايو  3أن محضر اجتماع  Tangللسيدة  Eddingerأكدت الدكتورة 

 الهايتية والكانتونية قيد إعادة الجدولة.

 

 3عند نداء األسماء، وافقت اللجنة باإلجماع على محضر اجتماع لجنة البحث عن المشرف المنعقد في  -تمت الموافقة عليه 

 كما هو معروض. 2022مايو 

 

 التعليق العام

 

 ال أحد. 

 

 المناقشة ملخص

 

تم نشر الوصف الوظيفي على نطاق  تحديثًا موجًزا لعملية البحث عن المشرف. Eddingerقدمت الدكتورة  -تحديث المشاركة 

في األسبوع الماضي  مايو. 13بالتجنيد بنشاط. سيتم نشر الوظيفة حتى يوم الجمعة،  JG Consultingواسع وتقوم شركة 

وهذا األسبوع، دخلت لجنة البحث في شراكة مع مكتب رئيس البلدية لعقد جلسات استماع إضافية بخمس لغات أخرى من لغات 

BPS . ات مفتوحة للجمهور وستكون لها ترجمة فورية. تم نشر روابط عبر منصة زوم لجلسة االستماع اإلضافية للغة الجلس

 search-bostonpublicschools.org/supt البحث:لجنة  من موقع مدينة بوسطن وموقع على كل

 

 مساًء )الكريولية لدولة الرأس األخضر( 4:00-3:00، 5/2اإلثنين،    ●
 مساًء )الفيتنامية( 5:00-4:00، 5/3الثالثاء،    ●
 )الماندرين(مساًء  4:00-3:00، 5/4األربعاء،   ●
 محاولة إيجاد وقت يناسب المجتمع بشكل أفضل -* إعادة الجدولة: الكريولية الهايتية   ●
 محاولة إيجاد وقت يناسب المجتمع بشكل أفضل -* إعادة الجدولة: الكانتونية   ●

ى وشاركوها أيًضا علأرسل الموظفون بريدًا إلكترونيًا للنشرات والمعلومات الخاصة بالجلسة إلى منظمات مجتمعية مختلفة 

وسائل التواصل االجتماعي، وطلبوا من أعضاء مجلس المدينة وأعضاء لجنة البحث ومكتب المدينة لخدمات األحياء ومكتب 

العمدة والمدارس العامة في بوسطن المساعدة في مشاركة المنشورات عبر وسائل التواصل االجتماعي. لقد قاموا أيًضا 

 ت اإلخبارية للمجتمع.بتضمين معلومات في النشرا

تُواصل اللجنة تشجيع المجموعات التي ترغب في مشاركة المالحظات الستضافة جلسة االستماع الخاصة بهم، وإرسال مذكرة 

 يزال يتم ال تلخيصية إلى البريد اإللكتروني الرسمي للجنة البحث، أو دعوة أعضاء لجنة البحث المتاحين للحضور واالستماع.

أو عبر  search-bostonpublicschools.org/supt لفيديو وتقديم النصوص عبر صفحة البحث على الويبقبول شهادات ا

ترحب اللجنة بالتعليقات المستمرة من  superintendentsearch@bostonpublicschools.orgالبريد اإللكتروني: 

تجميع  Eddgingerالمجتمع. ستساعد هذه التعليقات اللجنة في تشكيل أسئلة المقابلة وعناصر اختيار المرشح. يتوقع الدكتور 

 هذه المعلومات للمشرف القادم إلبالغ عمل التخطيط الخاص به.

 

 الجلسة إلى الجلسة التنفيذيةرفعت 

 

جلسة  إلىعن طريق النداء باالسم، بالتأجيل  على االقتراح،باإلجماع  مساًء، وافقت اللجنة 5:45الساعة  في -تمت الموافقة 

أن إجراء هذه  Eddingerتنفيذية للنظر أو مقابلة المتقدمين للتوظيف أو التعيين من قبل لجنة الفرز األولية. أعلنت الدكتورة 

المناقشة في اجتماع مفتوح يمكن أن يكون له تأثير ضار في الحصول على المتقدمين المؤهلين. وقالت إن اللجنة لن تعود إلى 

 الجلسة العلنية.
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 بشهادة:

 

Elizabeth A. Sullivan 

 السكرتير التنفيذي

 
 


