
 

 

 

 

 التعليمية  للمديرية مدير عن البحث لجنة الجتماع  الرسمي المحضر

 ُبعد عن المنعقد بوسطن مدارس للجنة التابعة
 

 2022  مارس  22
 

  تمام  في  2022  مارس  22  في  "Zoom"  منصة  عبر  ُبعد   عن  اجتماًعا  بوسطن   مدارس  للجنة  التابعة  التعليمية  للمديرية   مدير  عن  البحث   لجنة  عقدت
www.bostonpublicschools.org/supt-  الرابط هذا   زيارة ُيرجى  أدناه  الواردة البنود  من أي  عن المعلومات من مزيد  لمعرفة  مساًء.  5 الساعة

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

 

 الحضور 
 

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

 

 أونيل. مايكل والسيد/  ماكنيل ماركوس السيد/  المشارك  الرئيس  االجتماع: يحضروا   لم  الذين   لجنة أعضاء أسماء   يلي  وفيما
 

 االجتماع  في  المعروضة  المستندات
 

 األعمال  جدول
  االجتماع  بدء

 

بت   االجتماع   إدينجر  بام  السيدة/  المشاركة  الرئيسة   بدأت    لم   والغائبين.   الحاضرين  لتسجيل  األعضاء  أسماء  على   سوليفان  السيدة/  ونادت   بالجميع.  ورحَّ
  اآلخرين   األعضاء  جميع  وكان  األسماء.  على  النداء   من   قصيرة  فترة   بعد   هارفي   السيدة/   ووصلت  االجتماع.   أونيل   / والسيد   ماكنيل   السيد/  يحضر

 حاضرين.
City Boston "  قناة   على   لالجتماع   ُمصوَّر   تسجيل  بث  وسُيعاد   ".Zoom"  منصة   على   المباشر  بالبث   ُمذاع  اليوم   اجتماع   بأن   إدينجر   د.  صرَّحت

TV" ،   البحث:  للجنة  اإللكترونية  الصفحة  على   وسُينشر  .search-bostonpublicschools.org/supt  الفورية   الترجمة  خدمة   تقديم   عن  وأعلنت  
م  ". ASL"  األمريكية  اإلشارة   ولغة  والماندرين  والكانتونية  والفيتنامية   األخضر  الرأس   وكريولية  الهايتية  والكريولية  اإلسبانية   اللغات   إلى   المترجمون   وقدَّ

 ".Zoom" منصة على  القناة  تغيير  عبر الفورية   الترجمة خدمة  إلى  الوصول  كيفية  حول  األم  بلغاتهم  تعليمات وأعطوا  أنفسهم، الفوريون 
 

 وتعليقاته  الجمهور آراء
 

 وتعليقاته. آرائه  إلبداء  الكلمة  الجمهور من أحد  يطلب  لم
 

http://www.bostonpublicschools.org/supt-search
http://www.bostonpublicschools.org/supt-search
mailto:superintendentsearch@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/15806181
https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
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 المناقشة   ملخص
 

  "RFP"  العروض   تقديم  طلب   على  للرد  النهائي  الموعد  إن   وقالت   التعليمية.  للمديرية   مدير  عن  البحث   عملية   بشأن   موجًزا  تحديًثا  إدينجر  د.  عرضت
  12  الساعة  تمام  في  2002  مارس  22  الموافق   األمس  كان  التعليمية  للمديرية  مدير  عن  البحث   عملية  ستتولى  التي  الشركة  تحديد  أجل   من  الصادر

ر  للجمهور  متاحة  مستندات  عدة   في  التواريخ  تضارب  بسبب   ولكن  ، 2022  مارس  18  الموافق   الجمعة  يوم   األصلي   النهائي  الموعد  كان  ظهًرا.    تمديد  تقرَّ
  قدمت  التي  الشركات   وُأخِطر ت  الجمعة،   يوم   البحث   للجنة   اإللكترونية  الصفحة   على  ملحق   ُنِشر    ثم   ".RFP"  العروض  تقديم   لطلب  النهائي  الموعد

مة   العروض   المراجعة   فريق   وسُيراجع   عروض.  سبعة   تقديم   عن   إدينجر   د.  وأعلنت   بذلك.  عروضها م   الشركات  مع   مقابالت  وسُيجري   الُمقدَّ   توصية  وسُيقدِ 
  المدارس  لجنة  إلى  التوصية  تلك  وتقديم  المراجعة  عملية  تفرزها  التي  األبحاث  شركة  مع  بالتشارك  توصية  إعداد  إلى  البحث   لجنة  وتهدف  البحث.   لجنة  إلى

مة   للعروض  األولية   المراجعة   عملية   وسيتولى   أبريل.  شهر  بداية  بحلول   العتمادها    من  واثنان   البشري،  المال   رأس   قسم   رئيس   تايلور،  آل  السيد/  الُمقدَّ
  األعمال،   مدير   ريدي،  نافين   السيد/   وسيقدم  أونيل.  مايكل  والسيد/   فالينزويال   خوسيه   السيد/  وهما   أال   المشاركتان:   الرئيستان   حددتهما   البحث  لجنة  أعضاء 
 القانونية. المتطلبات  جميع  مع  متوافًقا فعاالً  اكتماالً  العروض   مراجعة عملية اكتمال لضمان والتوجيه الدعم سيقدم  حيث المراجعة،  لفريق  المساعدة  وفريقه

 

 المشاركة. عملية  بشأن  موجًزا تحديًثا  إدينجر د.  عرضت
 

 مارس. 15و مارس 9 في ُبعد  عن استماع  جلستي اللجنة  عقدت •
لين  عدد بلغ  •  الجلستين.  في فرًدا  450 الحاضرين عدد  وبلغ فرًدا، 650 من أكثر الُمسجَّ
 قريًبا: إضافيتين  استماع جلستي  وستنعقد •

o أونيل  السيد/   يستضيفها  مساءً   8  الساعة   إلى   مساءً   6  الساعة  من  مارس  24  الموافق  الخميس   يوم  الطالب   على  تركز  جلسة  
 تانغ. والسيدة/

o مستشارة   السيدة  تستضيفها  ظهًرا  12  الساعة   إلى   صباًحا  10  الساعة  من  أبريل  2  الموافق   السبت  يوم  أخرى   عامة  استماع   وجلسة  
 بيناتو.  ود.  ميخيا جوليا   بوسطن/   مدينة

 

 للمشاركة. أخرى  طرق 
 

 البحث. للجنة  اإللكترونية  الصفحة على  مقبوالً  كتابةً  أو فيديو  مقطع عبر  والتعليقات اآلراء إبداء  أصبح •
  في   المشاركين  عدد  بلغ  ". BPS"  التعليمية  المديرية   في  الرئيسية   اللغات   بجميع  ُمتاح  إلكترونًيا   استطالًعا  الماضي  األسبوع   في   اللجنة   أجرت •

 مشارك. 300 من أكثر مارس  21 في عضًرا  4 الساعة   من اعتباًرا  االستطالع
 

  شهر  بداية   في  المجتمع  أعضاء  مع  لمشاركتها   وسينشرونها   الرئيسية،  الموضوعات  عن  فيها   وسيبحثوا  والتعليقات،   اآلراء  كل  واللجنة   الموظفون   سيجمع 
 المرشحين. فحص في  ثم  التعليمية المديرية   لمدير الوظيفي  الوصف  تشكيل في  تساعد  معلومات  توفير في والتعليقات اآلراء هذه   وستساعد أبريل.

 

  ملف   تحديث  دالالت  وعن  اآلن  حتى   االستماع   جلسات   في   سمعوها   التي   الرئيسية  الموضوعات   عن  التعبير   إلى  اللجنة   أعضاء   إدينجر  د.  دعت
 التعليمية. المديرية   مدير  لمنصب الوظيفي  القيادة/الوصف

 
 التالي: التعليمية  المديرية  مدير في رؤيتها  في  األسر ترغب   التي الصفات يلي فيما ●

 مستمع. ○
 متعاون. ○
 متواصل. ○
 اللغة. ثنائي  ○

https://www.bostonpublicschools.org/domain/438
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 والدمج.  واإلنصاف  العنصرية بمناهضة ملتزم ○
 شفاف. ○
 الفصول. في  التدريس في  مسيرته من جزء   أمضى  شخص ○
 ضخمة.  حضرية تعليمية  مديرية في خبرة يملك  شخص ○
 عميًقا. فهًما  المدرسي ونظامها بوسطن   مدينة تاريخ يفهم  شخص ○
 عادة. الُمهمَّشة  المجتمعات مستوى  برفع ملتزم شخص ○

 
 ": BPS"  التعليمية  المديرية  في  التحسين  مجاالت ●

 .النقل  ○
 .المرافق ○
 .الغذائية  الخدمات  ○
 المدرسية/التنمر.  السالمة ○
 الجائحة.  انتشار عن الناتج  التعلم  فقدان تعويض  ○

 

  الفني   التعليم  فرص   زيادة  في  رغبتهم  عن  المصلحة  أصحاب  فيه  أعرب  المجتمع   أفراد  من  مجموعة  مع  لقاءً   أمس   حضرت  إنها  لوبيرا  السيدة/   قالت
  اللجنة   تراجع  أن  واقترحت  األسر.   مع  الحقيقية   شراكة  وعقد  المجتمع،   مع  والشفافية  المهنية،   والحياة  الجامعية  للمرحلة   االستعداد  من  والمزيد  المهني، 

 االرتكاز. نقاط   أو الناجحة األفكار  لتحديد  التعليمية  للمديرية   مدير عن السابق  البحث  من المؤهالت 
 

  ملف   إن   وقالت  اإللكتروني.   البريد  عبر   التعليمية  للمديرية  مدير  عن  البحث   لجنة  إلى   الُمرسلة  المراسالت  على  االطالع  على  األعضاء   إدينجر  د.   شجَّعت
 المرشحين. على  وطرحها أسئلة إلعداد إرشادية نقاًطا  سيوفر القيادة

 

  الغرف  خاصية  استخدام   طريق  عن  بذلك  القيام  وإمكانية  األم،   باللغات   إضافية  استماع  جلسات  عقد  في  النظر  على  اللجنة  فالينزويال  خوسيه  السيد/   شجَّع
  الرئيستان   ووافقت  مالئًما.  إخطاًرا  األسر  إخطار  أهمية  عن  تانغ   السيدة/   وتحدثت  هذا.   على  هارفي  السيدة/  ووافقت  ". Zoom"  منصة  في  المتوفرة   الفرعية

  من   اللجنة  مع   تتلقاها  التي  والتعليقات  اآلراء  مشاركة  وعلى  هي  جلساتها  عقد   على  الشريكة  المنظمات  شجعتا  كما  االقتراح.   في  النظر  على  المشاركتان
 المتاحة.  المتعددة الخيارات  خالل

 

  د.   وأشارت  طارئة.   أسرية  حالة  لوجود  نظًرا  الدعم  تقديم  "ASL"  األمريكية  اإلشارة  لغة  إلى  الفوري   المترجم  قدرة  عدم  عن  للحضور  تانغ  السيدة/   اعتذرت
 النصية. الترجمة  خاصية  على  سيحتوي  االجتماع  تسجيل  أن وإلى  المرئية النصوص   خاصية  تفعيل  إلى  إدينجر

 

  أن   يجب  أنه   وأضافت  التعليمية،   للمديرية  مدير  عن  البحث   االستطالع  في  الخاص  التعليم  على  التركيز  في   نقًصا  هناك  أن   إلى  هارفي  السيدة/   أشارت
  الخاص  التعليم   بشأن   نظر   وجهة  على   القيادة   ملف  يحتوي   أن   ينبغي   إنه  إدينجر   د.  وقالت  الخاص.   التعليم   في   اإلنصاف   أهمية  الوظيفي   الوصف   ُيبرز
 األصول.  أحد  باعتباره إليه   تنظر

 

  من  اللجنة   تتمكن  لم   إذا   الموقف   لتدارك   طوارئ   خطط   إعداد   يجري   هل  وسألتا   للجنة   الطموح   الزمني   الجدول   عن  هارفي   والسيدة/  تانغ   السيدة/  تحدث 
  الجدول إدينجر  د. وراجعت   طوارئ.   خطة   وجود إلى الحاجة   تدرك  المدارس  لجنة إن  لوبيرا   السيدة/   وقالت  ال.  أم  يونيو شهر  نهاية بحلول  مهمتها استكمال 

 التعليمية. للمديرية   مدير عن البحث لعملية الُمقترح الزمني
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  لجنة   في   تجربتها   عن   وتحدثت  قوي.  جماهيرية  مشاركة  عنصر   على  النهائيين   المرشحين  مع   العامة   المقابالت   تحتوي   أن   المهم   من   إنه  تانغ   السيدة/  قالت 
  مع   المباشر  التواصل  فرصة  البحث  لجنة  من  جزًءا  يكونوا  لم  الذين  المصلحة  ألصحاب  أتيحت  عندما  األخيرة  التعليمية  للمديرية  مدير  عن  للبحث

 النهائيين. المرشحين
 

  في  وتدمجها  وتعليقاته  الجمهور  آراء  كل   تجمع  ما   عادةً   األبحاث  شركة  أن  إيدنجر   د.  وأوضح   األبحاث.  شركة  دور  حول  توضيًحا  هارفي  السيدة/  طلبت
 شخصًيا.  النهائية للمستويات المتأهلين  مقابلة على البحث  لجنة بيناتو د.  وشجَّعت المقابلة.  وأسئلة  الوظيفي  الوصف

 

  التنفيذية،  الجلسة   في   المقابالت   من   األولى   الجوالت  شكل   بلورة   التالية:  الخطوات   وناقشت   اللجنة،  مناقشات   في   الرئيسية   النقاط   إيدنجر  د.  لخصت 
  التعليمية   للمديرية  مدير  عن  البحث  عملية  اللجنة  تراجع  أن  تانغ  السيدة/   واقترحت  األبحاث.   شركة  دور  وتوضيح  النهائية،   العامة  المقابالت  شكل  وتوضيح
  لالجتماع   تخطط   اللجنة  إن  إدينجر  د.  وقالت  وتعليقاته.   المجتمع   آراء   باستخدام  المرشحين   األبحاث   شركة  تفحص  أن   هارفي  السيدة/  واقترحت   األخيرة. 

 مساًء. 5  الساعة تمام  في  ثالثاء  يوم  كل ُبعد عن
 

 االجتماع  إنهاء
 

تت  - مُعتمد   االجتماع. بإنهاء اقتراح  على  مساءً   6 الساعة تمام  في  -األسماء على  بالنداء- باإلجماع  اللجنة صوَّ
 

 

 عليه: صادقت
 

 

 سوليفان  أيه.  إليزابيث
 التنفيذية   السكرتيرة

 

 


