
 

 

 
   

            
 

 المحاضر الرسمية لالجتماع البعيد للجنة البحث التابعة للجنة مدارس بوسطن
 

 2022أبريل,  05
 

أبريل  5 في عقدت لجنة البحث عن المشرف التابعة للجنة مدرسة بوسطن اجتماعاً عن بعد على منصة زوم
 مساًء لمزيد من المعلومات حول أي من العناصر المدرجة أدناه، قم بزيارة 5 الساعة 2022

search-www.bostonpublicschools.org/suptوالبريد اإللكتروني ، 
 superintendentsearch@bostonpublicschools.org أو اتصل بمكتب لجنة مدرسة بوسطن

 (.617) 635-9014على 
 

 الحضور

 
 Lorena؛ الرئيسة المشاركة Pam Eddingerأعضاء اللجنة الحاضرون: الرئيس المشارك  

Lopera ؛Roxi Harvey ؛Michael O’Neill ؛Carline Pignato ؛Gene Roundtree ؛ و
Jose Valenzuela. 

 
 .Jessica Tang؛ و Marcus McNeillأعضاء اللجنة الغائبون: الرئيس المشارك 

 

 المستندات

 
 جدول األعمال 

 2022مارس  29محضر االجتماع:

لمنصب المشرف على مدارس بوسطن  لخدمات استشاري البحث التنفيذي  EV00010326توصية منحة 
 العامة

 
 2022أبريل  5لمنشودة لدى مشرف مدارس بوسطن العامة، الخصائص االوصف الوظيفي للمشرف:

 
 

  اتصل للطلب

http://www.bostonpublicschools.org/supt-search
http://www.bostonpublicschools.org/supt-search
mailto:superintendentsearch@bostonpublicschools.org
mailto:superintendentsearch@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/15816071
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Supt%20Search%20Committee%20Meeting%20Minutes%203%2029%202022%20%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Supt%20Search%20Committee%20Meeting%20Minutes%203%2029%202022%20%20.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/4%205%202022%20Award%20Recommendation%20EV00010326%20Supt%20Search%20Firm.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/4%205%202022%20Award%20Recommendation%20EV00010326%20Supt%20Search%20Firm.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/4%205%202022%20Award%20Recommendation%20EV00010326%20Supt%20Search%20Firm.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Supt%20Job%20Description%20Edits%20%2004%2005%2022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/Supt%20Job%20Description%20Edits%20%2004%2005%2022.pdf


  اجتماع لجنة البحث عن مشرف الُمنعقد عن بُعد 
 منصة زوم

 

 2022أبريل,  05
 

 

2 

 
 Sullivan دعت السيدة ورحبت بالجميع. االجتماعإلى عقد  Pam Eddingerدعت الرئيس المشارك 
 . كان جميع األعضاء اآلخرين حاضرين.Tangوالسيدة  McNeillالقائمة. تغيب السيد 

 
 Boston City TVيتم بثها مباشرة على منصة زوم. ستتم إعادة بث مقطع فيديو لالجتماع على قناة 

search-bostonpublicschools.org/supt . ونشره على صفحة الويب الخاصة بلجنة البحث:
الفورية متوفرة باللغات اإلسبانية والكريولية الهايتية والكيريولية لدولة الرأس  وأعلنت أن خدمات الترجمة

(. قدم المترجمون ASLاألخضر والفيتنامية والكانتونية والماندرين والعربية ولغة اإلشارة األمريكية )
غيير قناة طريق تالفوريون أنفسهم وقدموا تعليمات بلغتهم األم حول كيفية الوصول إلى الترجمة الفورية عن 

 منصة زوم.
 

 الموافقة على محضر االجتماع 

 
في نداء األسماء، وافقت اللجنة باإلجماع على محضر اجتماع لجنة البحث عن مشرف في  -تمت الموافقة 

 .2022مارس  29
 

 التعليق العام

 

بيانًا نيابةً عن فريق عمل فجوات الفرص واإلنجاز، والذي تعمل فيه  Carline Pignatoقرأت   ●
مع إعطاء األولوية للقضاء على فجوات كعضو، حيث شجعت اللجنة على تضمين لغة في الوصف الوظيفي 

الفرص واإلنجاز التي تواجه الطالب الملونين ومتعلمي اللغة اإلنجليزية والطالب ذوي اإلعاقة والطالب 
 االجتماعي واالقتصادي المتدني. ذوي الوضع

، اللجنة على دمج ، عضو فريق عمل متعلمي اللغة اإلنجليزية واالستشاريJohn Muddشجع   ●
 لغة تعطي األولوية ألهمية تعليم اللغة األم في الوصف الوظيفي.

، عضو فريق عمل متعلمي اللغة اإلنجليزية، اللجنة على دمج لغة Roseann Tungشجعت  ●
 لوية ألهمية تعليم اللغة األم في الوصف الوظيفي.تعطي األو

 

 المناقشة ملخص

 
 للجنة تحديثًا موجًزا لعملية البحث عن المشرف: Eddingerقدم الدكتور 

 
ل  1300عقدت اللجنة أربع جلسات استماع عن بعد للجمعية في مارس وأبريل، وجذبت  ● ِّ مسج 

 مشارًكا عبر الجلسات األربع. 770وأكثر من 
يعمل الرؤساء المشاركون مع الموظفين الستكشاف إمكانية عقد جلسات إضافية بالتعاون مع  ●

وخلق المزيد من الفرص للحوار باللغة األم. سيتم دعوة األعضاء لالستماع كما تسمح مجموعات المجتمع 
 الجداول الزمنية.

https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
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 لخاصة بلجنة البحثيتم اآلن قبول الشهادات عبر الفيديو وتقديم النصوص عبر صفحة الويب ا ●
. search-https://www.bostonpublicschools.org/supt 
رًدا على االستطالع عبر اإلنترنت، والذي تمت  464ظهًرا اليوم، تم تقديم  12اعتباًرا من الساعة  ●

 .2022أبريل  15الرئيسية. سيُغلق المسح في  BPSترجمته إلى جميع لغات 
 

مشاركة الشهادات بالفيديو والنص مع اللجنة. وسألت كيف ومتى سيتم تلخيص  Harveyطلبت السيدة  
إن اللجنة ستحتاج إلى تحديد أفضل السبل  Eddingerتعليقات المجتمع ومشاركتها مع اللجنة. قال الدكتور 

م تقديمها في أشكال مختلفة. وأشارت إلى أن اللجنة قد ترغب في مطالبة لتجميع كافة المالحظات التي يت
 شركة البحث بالمساعدة في هذه العملية.

 
( الختيار شركة بحث RFPتحديثًا موجًزا لعملية تقييم طلب العروض ) Valenzuelaشارك السيد 

تقييم جنبًا إلى جنب مع في لجنة ال Valenzuelaتنفيذية للمساعدة في البحث عن المشرف. عمل السيد 
السيد  BPS. قدم مدير أعمال Al Taylor ،BPSورئيس قسم الموارد البشرية في O’Neillالسيد 

Naveen Reddy  الدعم الفني. رأت اللجنة أن ثالثة من المقترحات السبعة المقدمة مفيدة للغاية. بعد
كونسلتنج  JGفورث كونسلتنج المحدودة/ مراجعة فنية ومقابالت، اختارت لجنة التقييم باإلجماع شركة ون

أن لجنة المدرسة ستصوت على  Eddingerلتقديم توصيات إلى لجنة المدرسة للموافقة عليها. أوضح د. 
عما إذا كان التسعير عامالً في  Harveyأبريل. سألت السيدة  6اختيار شركة البحث التنفيذي في اجتماع 

كونسلتنج كان  JGإن فريق المراجعة قرر أن عرض  O’Neill والسيد Valenzuelaالقرار. قال السيد 
األكثر فائدة، بناًء على مقترحهم وعرضهم. كما أكدت ذلك المراجعة المالية التي أعقبت التوصية باإلجماع. 

 RFPعلى دعمه لعملية  Reddyالسيد  O’Neillوشكر السيد 
 

العملية بإيجاز حتى تاريخ تحديث الوصف الوظيفي للمشرف. راجعت لجنة  Eddingerلخِّص الدكتور  
قبل إجراء المراجعات بناًء على  2018البحث أوالً الوصف الوظيفي من عملية البحث عن مشرف لعام 

التعليقات الواردة من اللجنة والمجتمع. وشكرت األعضاء لتقديمهم بشكل فردي اقتراحات إضافية للموظفين 
ألسبوع الماضي. ودعت الموظفين لعرض أحدث نسخة من الوصف الوظيفي على الشاشة ودعت خالل ا

 األعضاء لمشاركة مدخالت إضافية. أجرت اللجنة مناقشة قوية حول تحديث اللغة في الوصف الوظيفي.
 

 تشمل التحديثات الرئيسية ما يلي:
واإلنجاز، وتلبية احتياجات  زيادة التركيز على تعزيز المساواة، والقضاء على فجوات الفرص ●

المتعلمين متعددي اللغات والطالب ذوي اإلعاقة، والحصول على سجل حافل أو تحقيق نتائج قوية لجميع 
 الطالب.

 التركيز على المشاركة األسرية والمجتمعية الحقيقية القائمة على التواصل الشفاف. ●
اع العامة، مثل: التعافي من تسليط الضوء على موضوعات محددة ظهرت خالل جلسات االستم ●

؛ خدمات نقل موثوقة وسليمة من الناحية المالية ؛ تخطيط المرافق التي توسع  COVID-19جائحة 
 الوصول إلى الجودة ؛ تنوع الموظفين ؛ بيئات مدرسية آمنة ومرحبة ؛ والتعليم المنصف للقراءة والكتابة.

د حي لمنطقة مماثلة ؛ تجربة الشراكة مع المجتمع إدراج الخبرة المفضلة، مثل الخبرة في العمل كقائ ●
؛ اإللمام بمنطقة بوسطن؛ وتعدد اللغات مع تفضيل الطالقة في واحدة أو أكثر  COVID-19خالل جائحة 

 من اللغات التسع الرئيسية في المنطقة.
 

https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
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لتأكيد  إن اللجنة توصلت فيما يبدو إلى توافق في اآلراء. ودعت األعضاء Eddingerوقال الدكتور 
إجماعهم بالتصويت، على أساس أن لجنة المدرسة و / أو شركة البحث قد تختار إجراء تعديالت سطحية 

 على المستند قبل نشره وتعميمه على نطاق واسع.
 
 

عند نداء األسماء، وافقت لجنة البحث عن مشرف باإلجماع على الوصف الوظيفي  -تمت الموافقة  
 ية إلى لجنة مدرسة بوسطن للموافقة عليه.للمشرف كما تم تقديمه للتوص

 
من جديد أن عمل اللجنة ال ينتهي عند إنشاء الوصف الوظيفي. ستستمر التعليقات  Loperaوأكدت السيدة 

المستلمة في إبالغ أسئلة المقابلة للمرشحين وستستمر في إبالغ كيف يمكن للمنطقة معالجة بعض التحديات 
يار مشرف جديد. وقالت إن اللجنة ترحب بالتعليقات والمدخالت المستمرة من الحالية للمنطقة حتى قبل اخت

 المجتمع.
 

 رفع الجلسة

 

 6:58الساعة  بناًء على نداء األسماء، وافقت اللجنة باإلجماع على اقتراح برفع الجلسة -تمت الموافقة 
 مساءً 

 

 

 بشهادة:
 

 

Elizabeth A. Sullivan 
 السكرتير التنفيذي

 


