
 

 

 

 

 

 التعليمية  للمديرية مدير عن  البحث لجنة الجتماع الرسمي  المحضر

 ُبعد  عن  المنعقد بوسطن  مدارس للجنة  التابعة 
 

 2022 أبريل 12
 

 5  الساعة   تمام  في  2022  أبريل  12  في  "Zoom"  منصة  عبر  ُبعد  عن  اجتماًعا  بوسطن  مدارس  للجنة  التابعة   التعليمية   للمديرية   مدير  عن  البحث   لجنة  عقدت
 أو   search-www.bostonpublicschools.org/supt  الرابط  هذا   زيارة  ُيرجى   أدناه  الواردة  البنود   من   أي   عن   المعلومات  من   مزيد  لمعرفة   مساًء.

  الرقم   على   بوسطن   مدارس   لجنة   بمكتب  االتصال   أو   superintendentsearch@bostonpublicschools.org  اإللكتروني   البريد   عبر  التواصل
9014 -635  (617 .) 

 

 الحضور 

 

 بيناتو  كارلين  والسيدة/   أونيل مايكل  والسيد/   هارفي  روكسي   والسيدة/   إدينجر  بام السيدة/   المشاركة الرئيسة  االجتماع:   حضروا  الذين  اللجنة  أعضاء  أسماء يلي  فيما
 فالينزويال.  خوسيه والسيد/ تانغ   جيسيكا  والسيدة/  راوندتري  جين والسيد/ 

 

 ماكنيل. ماركوس السيد/   المشارك  والرئيس لوبيرا  لورينا  السيدة/  المشاركة  الرئيسة  االجتماع: يحضروا   لم  الذين   لجنة أعضاء أسماء   يلي  وفيما
 

 المستندات

 

 األعمال  جدول
 . 2022  أبريل 05 في المنعقد  االجتماع  محضر

 

  االجتماع بدء

 

  كل   وتغيب  والغائبين.   الحاضرين  لتسجيل  األعضاء  أسماء  على  سوليفان  السيدة/  ونادت  بالجميع.   ورحَّبت   االجتماع   إدينجر  بام  السيدة/   المشاركة  الرئيسة  بدأت
 حاضرين. اآلخرين  األعضاء  جميع وكان األسماء.  على النداء من لحظات  بعد  هارفي السيدة/ ووصلت ماكنيل. والسيد/  لوبيرا السيدة/ من
 

 وسُينشر  ،TV" City Boston" قناة على لالجتماع  ُمصوَّر تسجيل  بث وسُيعاد ". Zoom" منصة  على المباشر بالبث  االجتماع  إذاعة عن إدينجر د.  أعلنت
  اإلسبانية  اللغات   إلى   الفورية   الترجمة  خدمة  تقديم   عن  وأعلنت   .search-bostonpublicschools.org/supt  البحث:  للجنة   اإللكترونية   الصفحة   على

م  ". ASL"  األمريكية   اإلشارة  ولغة   والصومالية  والعربية   والفرنسية   والماندرين  والكانتونية  والفيتنامية   األخضر  الرأس  وكريولية  الهايتية   والكريولية   المترجمون   وقدَّ
 ".Zoom" منصة على  القناة  تغيير  عبر الفورية   الترجمة خدمة  إلى  الوصول  كيفية  حول  األم  بلغاتهم  تعليمات وأعطوا  أنفسهم، الفوريون 
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 االجتماعات  محاضر اعتماد

 

 .2022 أبريل 05 في المنعقد التعليمية  للمديرية  مدير عن البحث  لجنة  اجتماع محضر -األسماء على  بالنداء- باإلجماع  اللجنة  اعتمدت - مُعتمد 
 

 الجمهور  تعليقات

 
 للجمهور. إلتاحته تقديم تنفيذية  أبحاث  شركة  بتعيين المعنية "RFPs" العروض   تقديم طلب  نشر اللجنة  من -مناصر- مود  جون  السيد/ طلب  ●
 

 المناقشة ملخص

 

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

 المشاركة:
 
  في  فرًدا  486 ومشاركة  أبريل.  15 الموافق  الجمعة   يوم التعليمية  للمديرية مدير  عن  بالبحث   المعني  اإللكتروني  االستطالع  في  المشاركة   باب   إغالق ●

 (.2022 أبريل 12 )الموافق  اليوم  ظهر  حتى  االستطالع
  اللجنة   أمام   تقديمي  بعرض  للقيام  الحالي  الشهر  من  الحق  وقت   في  موعد  تحديد  على  "BPS"  التعليمية   المديرية  موظفي  مع  المشاركان  الرئيسان  تعاون  ●

 االستطالع. نتائج يلخص 
 إضافية. جلسات  إجراء  ●
 المدارس. قادة مع  المشاركة فعاليات  مواعيد تحديد   من االنتهاء على الموظفين  مع  المشاركان الرئيسان تعاون  ○
  على   المشاركان  الرئيسان  تعاون   األم.  باللغة   التحاور   فرص   من  مزيد  ولتوفير  المجتمعية   والمنظمات  المجتمع  من   مباشرة  لالستماع  متحمسة  اللجنة ○

 المعنية   األطراف   ومع   "BPS"  التعليمية   المديرية   في   األخرى   باللغات  تتحدث   التي  المعنية   األطراف   مع   العدد   صغيرة   إضافية   استماع   جلسات   لعقد  مواعيد  تحديد 
 عنوان   إلى مذكرة  إلرسال  بهم   خاصة  استماع  جلسة  عقد  على  مالحظاتها  عن  التعبير  تريد التي المجموعات  المشاركان  الرئيسان  تشجيع   المجموعات.  مختلف  من

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

 

 

 للمشاركة. أخرى  طرق 
bostonpublicschools.org/supt-  البحث:   للجنة  اإللكترونية  الصفحة  على  كتابةً   أو  الفيديو  مقاطع  عبر  والتعليقات  اآلراء  إبداء  قبول  استمرار ●

search. 
 icschools.orgsuperintendentsearch@bostonpubl اإللكتروني: البريد عنوان ●
 

 المالحظات  استخدام
  التي  األسئلة   صياغة  في   المالحظات  هذه   ستساعد   حيث   المجتمع.  من  المستمرة  بالمالحظات   الوظيفي  الوصف   على   موافقتها   من   بالرغم  اللجنة   ترحب  ●

 الُمختارين.  المرشحين  وتحديد االعتبار  بعين سيؤخذون  الذين المرشحين تحديد   في  وبالتالي المقابلة،  في  المرشحين على سُتطرح 
 

 التنفيذية. األبحاث   وشركة التعليمية  المديرية  مدير لمنصب الوظيفي  الوصف
  به   أوصت   الذي  النحو   على   التعليمية  المديرية   مدير   لمنصب   الوظيفي   الوصف   على   باإلجماع  أبريل  من   السادس  في   بوسطن  مدارس  لجنة   وافقت ●

  نسخة  ُأرِسَلت  العروض.   تقييم  لجنة  به  أوصت  الذي   النحو  على  "Consulting JG"  التنفيذية  األبحاث  لشركة  العمل  بوسطن  مدارس  لجنة  ومنحت  البحث،   لجنة
 الوظيفة. عن اإلعالن  قبل الوظيفي الوصف على  طفيًفا  تحريًرا  سُيجري   الذي  "Consulting JG" شركة  فريق  إلى الوظيفي  الوصف من
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  الرئيسية  االتصال   وجهة   البحث  عملية   مستشاري   ككبير  سيعمل الذي   التنفيذي،   ومديرها  "Consulting JG"  شركة  رئيس  جيرا،   جيمس  السيد/   إدينجر  د.   قدمت
 ويلسون  جاكوب  السيد/  اإلداري   والمدير كارول ليزي  السيدة/ العمليات  رئيسة يضم "BPS" التعليمية المديرية   سيدعم الذي  فريقه  إن  جيرا السيد/  وقال اللجنة.  مع

 كارنزا. وريتشارد فلوريس  ستيف  ود. فريلي  ألتون  السادة/  التدريس  هيئة  وأعضاء سارجنت أماندا   السيدة/  العمالء  دعم  ومديرة جارسيا  أندريس  السيد/ والمنسق 
 

  وُتجري   شاملة   استشارية   خدمات  تقدم  شركة  "Consulting JG"  شركة  إن  قائالً   جيرا  السيد/  وأجاب   ".Consulting JG"  شركة  خبرة  عن  أونيل  السيد  سأل
 وتتميز   المستويات.  مختلف  في  التنفيذية  المناصب   في  الموهوبين  وجذب  الشركات  لصالح   واالستقطاب   التنفيذية  المناصب  في   الخبرة   أصحاب   عن  البحث   عمليات 
Madison "  ومدرسة  اإلنجليزية   اللغة  متعلمي  مكتب   مع   سابقة   بحث   عمليات   أجرت  حيث   التعليمية   العامة   بوسطن   مدارس  مديرية   خدمة   في   بخبرتها   الشركة

School High Vocational Technical Park"  بعضهم  وشغل  العام،  التعليم  في   الشركة  في  التدريس  هيئة  أعضاء  جميع  خدم  وقد   الفنية.   المهنية   الثانوية 
 ُتدير  كما  الكبرى.   المدينة   مدارس  مجلس  في   األعضاء  التعليمية  المديريات  الشركة  ودعمت   الكبيرة.   الحضرية  المناطق   في  مدارس  إدارة   مجالس   في   عضو  منصب
 التنفيذي. واإلرشاد  اإلستراتيجي  التخطيط   عن فضالً  الطامحين،  التعليمية  المديريات  مديري  لتدريب  وطنًيا  برنامًجا الشركة

 

 تتبعها   التي  والتدقيق  المشاركة  إجراءات  عن  هارفي   السيدة/   وسألت  للجمهور.   إلتاحته  "RFP"  العروض  تقديم   طلب   نشر  تأييده  هارفي  للسيدة/   جيرا   السيد/   أكد
  وإجراء   المراجع   من  والتحقق   األساسية   المعلومات  من   التحقق  إجراءات   تشمل   والتي   شركته   تتبعها  التي   الشامل   التدقيق  إجراءات   جيرا   السيد/  فشرح  الشركة.

 الفحص. إجراءات إليها ستستند التي المرجعية  سيمثل   البحث لجنة عليه  وافقت الذي  الوظيفي  الوصف  أن  وأضاف الطلب.   عند المقابالت 
 

 المقبلة: المرحلة  في  البحث عملية في  التالية الخطوات تنفيذ إلى  جيرا  السيد/  أشار
   وصقله.  الوظيفي  الوصف مراجعة ●
  والموقع   "BPS"  التعليمية   للمديرية  اإللكتروني   الموقع   ومنها   اإللكترونية   والمواقع   المنشورات   من  العديد   في   الوظيفي   الوصف   ونشر  الوظيفة   عن   اإلعالن ●

 أخرى. ومواقع الكبرى  المدينة  مدارس لمجلس اإللكتروني  والموقع  "Consulting JG" للشركة اإللكتروني
 وتدقيقهم. المرشحين استقطاب ●

 

 بحث   عملية  25  الماضية  والنصف  الستة  األعوام  في  أجرت  شركته   إن  جيرا   السيد/   وقال  المتقدمين.   من  متنوعة  مجموعة  اجتذاب  أهمية  عن  إدينجر  د.  تحدثت 
نين  نسبة  وتبلغ  التعليمية.   للمديريات  مديرين  عن   المائة.  في  45  النساء  نسبة  تبلغ  بينما  المائة،   في  70  من  أكثر  المعينين  التعليمية  المديريات  مديري   من  الُملوَّ

 العالية. والكفاءة  بالتنوع يتميزون  متقدمين  قائمة بإعداد  جيرا  السيد/ وتعهَّد
 

 النهائي  بالموعد  يتعلق فيما   بالمرونة  التمتع  بمواصلة  اللجنة  إدينجر د.  وأوصت أسابيع. 4 إلى 3 من  تتراوح لمدة  الوظيفة  إعالن  نشر  مواصلة جيرا  السيد/ اقترح 
 ومميزاتهم. المتقدمين قائمة على  اعتماًدا

 

  المستوى  عالية  بتحديثات الجنة  ستوافي  شركته  إن وقال  له.  وإحاالتهم مالحظاتهم   وإبداء  شخصه   مع اللجنة أعضاء   تواصل إمكانية  تانغ  للسيدة/ جيرا  السيد/  أكد
 فيهم.  للنظر المرشحين  عرض قبل   المتقدمين  قائمة بشأن

 

  وشجعت   السابقة.  المرشحين   تجارب  من  االستفادة  شأنها  من  التي   المعنية   األطراف   مع  المرشحين   تدقيق  على  "Consulting JG"  شركة   هارفي  السيدة/  شجعت
 أسابيع.  أربعة لمدة  الوظيفة  إعالن نشر  مواصلة  على  اللجنة

 

 وأضاف  لالستقطاب. مثالي  "BPS" التعليمية المديرية  وضعته  الذي   الحالي الزمني اإلطار إن  قائالً  جيرا  السيد/  فرد واالستبقاء. االستقطاب   عن بيناتو  د. سألت 
  المقابالت  إجراء  أهمية  عن   بيناتو   د.   وتحدثت  اليوم.   حتى  وظائفهم   في  يزالون   ال   شركته  استقطبتهم  الذين   التعليمية  المديريات  مديري   من   %90  من  أكثر   أن

 ُبعد.  عن وليس حضورًيا 
 

  الوصف ذلك  ومن  اكتمالها، أو  بالفعل   البحث عملية  خطوات  من العديد  بدء   إلى  مشيًرا  واقعي  جدول  المقترح  الزمني   الجدول  أن  راوندتري   للسيد/ جيرا  السيد/ أكد
 الشركة. مقترح مستند من  الخامسة   الصفحة في  تدفق  خريطة على نظرة   إلقاء اللجنة من جيرا  السيد/  وطلب المعنية.  األطراف  ومشاركة الوظيفي 
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 كالتالي: وهو المقابالت،  إجراء لخطوات  زمنًيا  جدوالً  جيرا  السيد/  واقترح
 )مؤقت(  الطلبات.  لتقديم   النهائي الموعد مايو:  13 ●
 )مؤقت(. التنفيذية   الجلسة  في البحث  لجنة   على المرشحين عرض مايو: 16 في البادئ  األسبوع ●
 )مؤقت(.   تنفيذية  جلسة  في   مرشح(   لكل   واحدة  )ساعة   متتاليين  يومين  مدار   على   ُبعد  عن  المقابالت  من  األولى  الجولة   إجراء  يونيو:   من  األول   األسبوع ●
 )مؤقت(. تنفيذية   جلسة في  عدًدا أصغر  متقدمين قائمة  مع  حضورًيا  المقابالت من  الثانية الجولة  إجراء  يونيو:   منتصف ●
 

ت  علنية  مقابالت   المدارس   لجنة   سُتجري  ثم المدارس.   لجنة   على  لعرضهم  النهائيين   المرشحين  ستختار  البحث لجنة  بأن  األعضاء  إدينجر  د.  ذكَّرت  على  وسُتصوِ 
 عليه. التعليمية المديرية مدير منصب  وعرض نهائي   مرشح اختيار

 

 عن   وتحدث  األخيرة.   اللحظات  في  المتقدمين  على  للتيسي  اثنين  أو  أحد  يوم  إلى  الطلبات  لتقديم  النهائي  الموعد  تأخير  في   اللجنة  تنظر  أن  أونيل  السيد/   اقترح
  التفاعل   وَعَرَض   البحث،  عملية   جوانب   جميع   في   اللجنة   إرادة   تلبية  على   جيرا   السيد/  ووافق   متاحة.  الجمهور   مشاركة  سبل   إبقاء  أهمية   وعن   بالمشاركة  اللجنة   التزام

 ذلك. في  ترغب اللجنة  كانت  إذا  المعنية األطراف  مع
 

  مالحظات   الشركة  ستستخدم  كيف  تانغ  السيدة/   وسألت  جميًعا.   عليها  جيرا  السيد/   أجاب  إيضاحية   أسئلة  وطرحوا  المقترح  الزمني  الجدول   اللجنة  أعضاء   ناقش
 طريق   خارطة   واستعرض  وتدقيقهم،  المتقدمين  فحص   إجراءات   توجيه  في   استخدام   وكيفية   المالحظات   قيمة  عن  متحدًثا   جيرا   السيد/  فأجات  الُمجمَّعة.  المجتمع 

  بحث  عملية  إجراء  أجل   من  للمعلومات   معالجة  المعلومات  لمعالجة   الالزم   الوقت  توفير  أهمية   عن  هارفي السيدة/   وتحدثت التعليمية.  للمديرية  التالي   المدير  لتعيين
 البحث.  للجنة الدائمة  االجتماعات  لحضور فريقه  إتاحة جيرا  السيد/  وعرض مدروسة.

 

 االجتماع إنهاء
 

تت  - ُمعتمد  االجتماع. بإنهاء اقتراح  على  مساءً   7 الساعة تمام  في  -األسماء على  بالنداء- باإلجماع اللجنة  صوَّ
 

 عليه: صادقت

 

 سوليفان  أيه.  إليزابيث
 التنفيذية   السكرتيرة

 

 


