
 

 

 
  

 

 Bostonالتابعة ل  Superintendent Search Committeeالمحضر الرسمي الجتماع  
School Committee 

 

 2022أبريل,  26
 

اجتماًعا عن بعد على  Boston School Committeeالتابعة ل Superintendent Search Committeeعقدت 
مساًء لمزيد من المعلومات حول أي من العناصر المدرجة أدناه، قم بزيارة  5:30الساعة  2022أبريل  26منصة زوم في 

search-www.bostonpublicschools.org/supt ، والبريد اإللكتروني
 superintendentsearch@bostonpublicschools.org أو اتصل بمكتبBoston School Committee 

 (.617) 635-9014على 
 

 الحضور:

 
 Roxi؛ McNeill Marcusالرئيس المشارك ؛ Pam Eddingerأعضاء اللجنة الحاضرون: الرئيس المشارك  

Harvey ؛Michael O’Neill ؛Carline Pignato ؛Gene Roundtree ؛Jessica Tangو  ؛Jose 
Valenzuela. 

 
 .Lorena Loperaالرئيسة المشاركة  أعضاء اللجنة الغائبون:

 

 المستندات

 جدول األعمال 

 PowerPoint 2022مسح البحث عن مشرف أبريل 

 2022أبريل,  19محضر االجتماع:

 

  اتصل للطلب

 
تغيبت  القائمة. Sullivan دعت السيدة ورحبت بالجميع. االجتماعإلى عقد  Pam Eddingerدعت الرئيس المشارك 

 بعد وقت قصير من نداء األسماء. كان جميع األعضاء اآلخرين حاضرين. Roundtree . وصل السيدLoperaالسيدة 
 

http://www.bostonpublicschools.org/supt-search
mailto:superintendentsearch@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/15831971
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Superintendent%20Search%20Survey%202022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Supt%20Search%20Committee%20Meeting%20Minutes%2004%2019%202022%20.docx.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Supt%20Search%20Committee%20Meeting%20Minutes%2004%2019%202022%20.docx.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Supt%20Search%20Committee%20Meeting%20Minutes%2004%2019%202022%20.docx.pdf
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لالجتماع على قناة أن االجتماع كان يُبث مباشرة على منصة زوم. ستتم إعادة بث مقطع فيديو  Eddingerأعلن الدكتور 
Boston City TV :ونشره على صفحة الويب الخاصة بلجنة البحث  search.-bostonpublicschools.org/supt

تنامية الكيريولية لدولة الرأس األخضر والفيوأعلنت أن خدمات الترجمة الفورية متوفرة باللغات اإلسبانية والكريولية الهايتية و
(. قدم المترجمون الفوريون أنفسهم ASLوالكانتونية والماندرين والفرنسية والعربية والصومالية ولغة اإلشارة األمريكية )

 وقدموا تعليمات بلغتهم األم حول كيفية الوصول إلى الترجمة الفورية عن طريق تغيير قناة منصة زوم.
 

 قة على محضر االجتماعالمواف 

 

 Superintendent Searchعند نداء األسماء، وافقت اللجنة باإلجماع على محضر اجتماع  -تمت الموافقة 
Committee  2022أبريل  19في. 

 

 التعليق العام

 

 ال أحد. 
 

 المناقشة ملخص

 

تعقد اللجنة عدة جلسات إضافية ألصحاب المصلحة الصغار تستضيفها وتديرها مجموعات مختلفة من  -تحديث المشاركة 
أصحاب المصلحة. باإلضافة إلى ذلك، تشارك لجنة البحث مع مكتب العمدة لعقد جلسات استماع إضافية لمجموعة صغيرة 

ة الرأس األخضر والفيتنامية والماندرين. شجع د. أخرى: الكريولية الهايتية والكانتونية والكريولية لدول BPSبخمس لغات 
Eddinger  المجموعات التي ترغب في مشاركة التعليقات على استضافة جلسة االستماع الخاصة بهم، وإرسال مذكرة

م قبول ال يزال يت تلخيصية إلى البريد اإللكتروني الرسمي للجنة البحث، أو دعوة أعضاء لجنة البحث للحضور واالستماع.
وعبر  search-bostonpublicschools.org/supt شهادات الفيديو وتقديم النصوص عبر صفحة البحث على الويب:

بردود الفعل  Eddingerرحب د. ntendentsearch@bostonpublicschools.orgsuperi  .البريد اإللكتروني: 
المستمرة من المجتمع. ستساعد التعليقات اللجنة في تشكيل أسئلة المقابلة وعناصر اختيار المرشح، باإلضافة إلى توفير 

 التوجيه للمشرف القادم.
 

، BPS Office of Data and Accountability، مدير إدارة األداء، Jake Sternقدم  - نتائج مسح بحث المشرف
مع  Joey Headleyو Stern Jeff Lambartالستطالع البحث عن مشرف عبر اإلنترنت. وانضم إلى السيد  ملخًصا

Department of Innovation and Technology  ،في مدينة بوسطن. نُشر االستطالع، الذي تم تقديمه بعشر لغات
رًدا. غالبية  507.  وقد تلقى 2022أبريل  15مارس إلى  14على موقعي لجنة البحث والمدينة على اإلنترنت في الفترة من 

وأولياء أمورهم. سأل االستطالع عن الصفات التي يريد  BPS، كانوا من أولياء أمور طالب مدرسة ٪63المستطلعين، 
من المشاركين إلى أن مهارات االتصال الفعال والقيادة المثبتة في  ٪80المجتمع أن يراها في المشرف التالي. أشار أكثر من 

برة في قيادة منطقة حضرية، وسجاًل للظهور والمشاركة في مجتمعهم، تحسين النتائج لجميع الطالب أمر مهم للغاية. كانت الخ
 هي الصفات التي تم تحديدها في كثير من األحيان على أنها مهمة للغاية. BPSومعرفة بوسطن / 

 يالمواضيع الرئيسية التي ظهرت في سؤال اإلجابة المفتوحة حول الصفات أو الخبرات المهمة للبحث عنها في المشرف التال
تضمنت: إشراك المجتمع المدرسي، توفير التعليم الجيد، التعاون اإلداري، فهم نظام التعليم، والقيادة الفعالة. عندما يُسأل عن 

السؤال الذي تفضل أن يجيب عليه المرشحون، تضمنت الموضوعات الشائعة التي حددها المستجيبون ما يلي: دعم احتياجات 
احتياجات المجتمع المدرسي، واإلصالح المنهجي، وتوفير الوصول العادل إلى التعليم، وتحسين المتعلمين المتنوعين، وتلبية 

 جودة التعليم.
 

بشكل عام. كان من المرجح أن يقيم  BPSأظهرت البيانات أن المستجيبين لم يعكسوا التنوع العرقي والسكني واللغوي لسكان 
. كان من غير المرجح أن يقيم BPSكسبري أكثر من طالب مدرسة المستجيبون في جامايكا بلين وروزليندال ووست رو

. تم تقديم خمسة وتسعين بالمائة من BPSالمستجيبون في شرق بوسطن ودورتشستر وهايد بارك وروكسبيري من طالب 

https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
mailto:superintendentsearch@bostonpublicschools.org
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Superintendent%20Search%20Survey%202022.pdf
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يزية. أيًضا، كانت تلقي االتصاالت باللغة اإلنجل BPSالردود باللغة اإلنجليزية، بينما على سبيل المقارنة، يفضل ثلثا عائالت 
 من الردود من الطالب. ٪4استجابة الطالب منخفضة جًدا، حيث جاءت 

 
أعرب أعضاء لجنة البحث عن خيبة أملهم من معدل االستجابة اإلجمالي، ونقص تنوع المستجيبين، وانخفاض معدل  

إن المنطقة تجري حاليًا مسًحا للمناخ المدرسي على مستوى المنطقة وتوقع أن  Sternاالستجابة بين الطالب. قال السيد 
مشاركة نتائج مسح المناخ مع لجنة البحث لتكملة  Eddingerالمعلمين والطالب قد يعانون من "إجهاد المسح". طلب د. 

عالمية فقط. قال إن أسئلة المسح أن المسح ليس عينة تمثيلية ويجب استخدامه لألغراض اإل Sternالمالحظات. وأكد السيد 
عن تحديات المشاركة المجتمعية. ناقش  Harveyاستندت إلى أسئلة من استطالعات بحث سابقة للمشرف. تحدثت السيدة 

األعضاء الطرق الممكنة لزيادة مالحظات المجتمع، ال سيما من الطالب، الذين اتفقوا على أنهم يمثلون فئة ديموغرافية مهمة 
هدافها. اقترح األعضاء عقد مجموعات تركيز للطالب، وجعل الطالب يجرون استبيانًا أثناء الفصل، والشراكة يجب است

عن االستطالع باعتباره مجرد قطعة واحدة من  O’Neill.. تحدث السيد Boston Student Advisory Councilمع
ة إلى جلسات االستماع ورسائل البريد اإللكتروني والشهادات النصية اللغز عندما يتعلق األمر بجمع التعليقات، باإلضاف

والفيديو. ستعمل كل هذه التعليقات بشكل جماعي على إبالغ نهج اللجنة لصياغة أسئلة المقابلة وفي النهاية المتأهلين للتصفيات 
 .Eddingerالنهائية الذين تم اختيارهم. وافق الدكتور 

 

تدريبًا على البروتوكول مع اللجنة  JG Consulting، ستجري شركة 2022مايو  3ه في إن Eddingerقال الدكتور 
وتضع إستراتيجيات حول أسئلة المقابلة. ستفتح اللجنة االجتماع العام لتقديم آخر المستجدات واالستمتاع بالتعليقات العامة قبل 

 عامة.رفع الجلسة إلى الجلسة التنفيذية. لن تعود اللجنة إلى الجلسة ال
 

 رفع الجلسة

 

 مساءً ص  06:35الساعة  بناًء على نداء األسماء، وافقت اللجنة باإلجماع على اقتراح برفع الجلسة -تمت الموافقة 
 

 بشهادة:

 

Elizabeth A. Sullivan 
 السكرتير التنفيذي


