
 

  

 

 المحضر الرسمي الجتماع لجنة البحث عن مشرف التابعة للجنة مدارس بوسطن  

 

 2022مايو,   31
 

الساعة   2022مايو لعام  31اجتماًعا عن بعد على منصة زوم في  للجنة مدارس بوسطن التابعة  لجنة البحث عن مشرفعقدت 

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

,search-www.bostonpublicschools.org/supt  ،  والبريد اإللكتروني

 dentsearch@bostonpublicschools.orgsuperinten 635-9014أو اتصل بمكتب لجنة مدارس بوسطن على  

(617 .) 

 

 الحضور 

 

؛ الرئيس المشارك  Lorena Lopera؛ الرئيسة المشاركة  Pam Eddingerأعضاء اللجنة الحاضرون: الرئيسة المشاركة  

Marcus McNeill ؛Gene Roundtree; Michael O’Neill; Carline Pignato; وJose Valenzuela . 

 

 )كالهما انضم إلى الجلسة التنفيذية الجارية(.Jessica Tang ; وRoxi Harvey أعضاء اللجنة الغائبون: 

 

 المستندات  

 جدول األعمال  

 2022مايو,  18 االجتماع:محضر 

 

  اتصل للطلب 

 

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

  تغيب كل   عن نداء األسماء لكنهما انضمتا إلى االجتماع بعد ذلك بوقت قصير. O’Neillوالسيد  Lorena Loperaالمشاركان 

كان جميع األعضاء اآلخرين   نضم إلى الجلسة التنفيذية الجارية فيما بعد(.)لكنهما ا Jessica Tangو ;Roxi Harveyمن 

 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 حول كيفية الوصول إلى الترجمة 

 قناة زوم. الفورية عن طريق تغيير
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 الموافقة على محضر االجتماع  

 

 18عند 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

 

مايو، اجتمعت اللجنة  18في  تحديثًا موجًزا لعملية البحث عن المشرف. Eddingerقدمت الدكتورة  -تحديث المشاركة 

اختارت اللجنة مجموعة فرعية من مجموعة   .مرشًحا  34شخصيًا في جلسة تنفيذية لمراجعة طلبات التقديم الحالية. كان هناك 

جيب خصائص المجموعة الفرعية لملفنا يونيو. تست 2يونيو و  1المرشحين إلجراء مقابلة افتراضية في جلسة تنفيذية غدًا في 

التنفيذي الخاص باإلشراف. إن الطلبات متنوعة ومتوازنة في الجنس والعرق/األصل الجنساني. تشمل الطلبات أولئك الذين  

 لديهم خبرة في اإلشراف والقادة التنفيذيين والمرشحين ذوي المعرفة المحلية ووجهات النظر الوطنية.

 

إلى أن مقاطعة أورانج بوالية فلوريدا ووالية داالس، وكالهما مقاطعتان كبيرتان Eddinger الدكتورة أشارت  

على التوالي. إن االتجاه هو تخفيض عدد    12و  15تبحثان عن مشرف، لديهما تجمعات من المرشحين تبلغ 

 التطبيقات في المناطق الكبيرة على الصعيد الوطني. 

 

الجولة األولى من المقابالت عن بُعد، ستعمل اللجنة على تضييق نطاق الجولة الثانية من المقابالت بعد إجراء هذه 

يونيو. ستحدد اللجنة المرشحين النهائيين من هذه الجولة   8يونيو و  7التي ستُجرى شخصيًا، في جلسة تنفيذية، في 

ة البحث بمجرد التوصية بالمتأهلين للتصفيات من المقابالت لتقديم توصيات إلى لجنة المدرسة. سيتم تكليف لجن

النهائية. في منتصف يونيو، ستُجري لجنة المدرسة مقابالت عامة مع المتأهلين للتصفيات النهائية. في أواخر يونيو،  

 ستصوت لجنة المدرسة على االختيار النهائي. 

 

ُعقدت لمجموعات صغيرة بخمس لغات أخرى  بالشراكة مع مكتب العمدة، حضر أعضاء لجنة البحث جلسات استماع إضافية

الكنتونية، الكريولية لدولة الرأس األخضر، الفيتنامية،   يُحدد التاريخ الحقًا، -)الكريولية الهايتية  BPSمن اللغات األم في 

الخاصة تشجيع المجموعات التي ترغب في مشاركة المالحظات الستضافة جلسة االستماع تُواصل لجنة البحث  والماندرين(.

بهم، وإرسال مذكرة تلخيصية إلى البريد اإللكتروني الرسمي للجنة البحث، أو دعوة أعضاء لجنة البحث المتاحين للحضور  

 ال يزال يتم قبول شهادات الفيديو وتقديم النصوص عبر صفحة البحث على الويب: واالستماع.

search-bostonpublicschools.org/supt    :وعبر البريد اإللكتروني

.superintendentsearch@bostonpublicschools.org  

 

 رفعت الجلسة إلى الجلسة التنفيذية

 

 إلىعن طريق النداء باالسم، بالتأجيل  على االقتراح،باإلجماع  اللجنةمساًء، وافقت ص  05:40الساعة  في -تمت الموافقة 

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

تقدمين المؤهلين. وقالت إن اللجنة لن تعود  هذه المناقشة في اجتماع مفتوح يمكن أن يكون له تأثير ضار في الحصول على الم

 إلى الجلسة العلنية.

 

 بشهادة: 
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Elizabeth A. Sullivan 

 السكرتير التنفيذي 

 

 
 


