
 

 

 
 

 

 التعليمية  للمديرية مدير عن  البحث لجنة الجتماع الرسمي  المحضر
 ُبعد  عن  المنعقد بوسطن  مدارس للجنة  التابعة 

 

 2022 مارس 29
 

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

search-www.bostonpublicschools.org/supt  اإللكتروني  البريد  عبر  التواصل  أو 
superintendentsearch@bostonpublicschools.org  الرقم  على   بوسطن  مدارس   لجنة  بمكتب  االتصال  أو  

9014-635 (617 .) 
 

 الحضور 
 

 لورينا   السيدة/  المشاركة  والرئيسة  إدينجر  بام  السيدة/  المشاركة  الرئيسة  االجتماع:  حضروا  الذين  اللجنة  أعضاء  أسماء   يلي  فيما
 جين  والسيدة/  بيناتو  كارلين  والسيدة/  أونيل  مايكل  والسيد/  هارفي  روكسي  والسيدة/  ماكنيل  ماركوس  السيد/  المشارك  والرئيس  لوبيرا

 فالينزويال. خوسيه والسيد/ راوندتري 
 

 تانغ. جيسيكا السيدة/ االجتماع:  يحضروا لم الذين لجنة أعضاء أسماء يلي وفيما
 

 االجتماع  في المعروضة المستندات
 

 األعمال  جدول
 .2022 مارس 22 في المنعقد االجتماع محضر
 2018 في التعليمية المديرية مدير لمنصب ظيفيالو   الوصف

 2022 مارس 29 التعليمية المديرية مدير لمنصب الوظيفي  للوصف نهائية غير مسودة
 

http://www.bostonpublicschools.org/supt-search
mailto:superintendentsearch@bostonpublicschools.org
https://www.boston.gov/public-notices/15815576
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Supt%20Search%20Committee%20Meeting%20Minutes%203%2022%202022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Supt%20Search%20Committee%20Meeting%20Minutes%203%2022%202022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Supt%20Search%20Committee%20Meeting%20Minutes%203%2022%202022.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/2018%20Superintendent%20Job%20Description.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/2018%20Superintendent%20Job%20Description.pdf
https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/438/Working%20Draft%20Supt%20Profile%20Green%20Line%2003%2029%2022.pdf
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  االجتماع بدء

 

 الحاضرين   لتسجيل  األسماء  بارفيكس   السيدة/  نادت  بالجميع.  ورحَّبت  االجتماع  إدينجر  بام  السيدة/  المشاركة  الرئيسة  بدأت
  على   النداء  من  قصيرة  فترة  بعد  راوندتري   والسيدة/  أونيل  والسيد/  هارفي  السيدة/  ووصلت  تانغ.  جيسيكا   السيدة/  تغيبت  والغائبين.
 حاضرين. اآلخرين األعضاء جميع وكان األسماء.

ر  تسجيل  بث  وسُيعاد  ". Zoom"  منصة   على  المباشر  بالبث  ُمذاع  اليوم  اجتماع  بأن   إدينجر  د.  صرَّحت   قناة   على   لالجتماع  ُمصوَّ
"TV City Boston"،  البحث:  للجنة  اإللكترونية  الصفحة  على  وسُينشر  -bostonpublicschools.org/supt

search.  والفيتنامية  األخضر  الرأس  وكريولية  الهايتية  والكريولية  اإلسبانية  اللغات  إلى  الفورية  الترجمة  خدمة  تقديم  عن  وأعلنت 
م  ".ASL"  األمريكية  اإلشارة  ولغة  والماندرين  والكانتونية  كيفية  حول  األم  بلغاتهم  تعليمات  وأعطوا  أنفسهم،  الفوريون   المترجمون   وقدَّ

 ". Zoom"  منصة على القناة تغيير عبر الفورية الترجمة خدمة إلى  الوصول

 االجتماعات  محاضر اعتماد
 

 في  المنعقد التعليمية للمديرية مدير عن  البحث لجنة اجتماع محضر -األسماء على بالنداء- باإلجماع اللجنة اعتمدت -  مُعتمد
 . 2022 مارس 22 في
 

 وتعليقاته  الجمهور  آراء
 

  في   الفجوات  إزالة  أن  التعليمية  المديرية  لمدير  الوظيفي  الوصف  في  تذكر  أن  على  اللجنة  مناصر،  مود،  جون   السيد/  حث •
 التعليمية. للمديرية األولى األولوية هي واإلنجازات الفرص

  الوصف   عن  ،"School Inclusion Henderson"   مدرسة  في  طالب  أمر  ولية  كارب،  فيلي  كورتني  السيدة/  تحدثت •
 الخاص.  والتعليم التحتية البنية وتحديًدا الوظيفي

  مؤيدة   ،"Alliance Justice Education Boston"   التعليمية  للمؤسسة  التنفيذية  المديرة  رييس،  روبي  السيدة/  تحدثت •
 عالًيا. تأهيالً  المؤهلين  المرشحين يجذب مدروس وظيفي وصف لكتابة

 

 المناقشة  ملخص
 

  العروض   تقديم  لطلب  النهائي  الموعد   إن   وقالت  التعليمية.  للمديرية  مدير  عن   البحث  عملية  بشأن  موجًزا  تحديًثا  إدينجر  د.   عرضت
"RFP" عروضها. قدمت شركات سبعة وإن مارس، 22 في كان التعليمية للمديرية مدير عن البحث تتولى أبحاث شركة لتحديد 

م الشركات مع  مقابالت وسُيجري  الُمقدَّمة العروض المراجعة فريق وسُيراجع  ويتكون  أبريل. 6 في البحث لجنة  إلى توصية وسُيقد ِّ
 أونيل. والسيد فالينزويال والسيد البشري،  المال رأس قسم رئيس تايلور، آل السيد/ من المراجعة فريق

https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
https://www.bostonpublicschools.org/supt-search
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 المشاركة.  عملية بشأن  موجًزا تحديًثا إدينجر  د. عرضت
 

 ماكنيل  ماركوس  السيد/  من  كل  استضافها  2022  مارس  24  الموافق  الخميس  يوم  الطالب  على  تركز  جلسة  اللجنة  عقدت •
 تانغ.  جيسيكا والسيدة/

لين  عدد   بلغ •  تاريخه.   حتى  المنعقدة  الثالث  االستماع  جلسات  في  فرًدا   600  الحاضرين   عدد  وبلغ   فرًدا،  960  من  أكثر  الُمسجَّ
 ظهًرا   12  الساعة  إلى  صباًحا  10  الساعة  من  أبريل  2  الموافق   السبت  يوم  أخرى   عامة  استماع  جلسة  عقد  المقرر  من •

 بيناتو.  ود. ميخيا جوليا بوسطن/ مدينة مستشارة السيدة من كل يستضيفها
 

 مدينة أنحاء جميع في منظمات هناك إن وقالت األم. باللغات إضافية استماع جلسات بعقد اللجنة اهتمام إلى إدينجر د. أشارت
  سيستمر  التعليمية  للمديرية  مدير  عن  البحث  إجراءات  في  اللجنة  تسير  بينما  إنه  وقالت  هي.  جلساتها  باستضافة  مهتمة  بوسطن

 الوظيفي  الوصف  كتابة  في  تساعد  معلومات  توفير  في  سُتستخدم  التي  وتعليقاته  الجمهور  آراء  جميع  إلى  االستماع  في  األعضاء
 .أعمالهما في تساعدهما التعليمية وللمديرية التالي  التعليمية المديرية لمدير معلومات وتوفير المقابالت أسئلة وصياغة

 

ل  بيان  إدينجر  د.  عرضت  الصينية   باللغات  جلسات  عقد  هي  األولية  التوصية  إن  وقال  الطالب،  إلى  المفضلة  باللغات  ُمفصَّ
 االستماع  جلسات  من  أي  حضور  يستطيعون   بأنهم  الجمهور  وذكَّرت  الهايتية.  والكريولية  األخضر  الرأس  وكريول  والفيتنامية
 الرئيسية.  اللغات جميع إلى المباشرة الفورية الترجمة خدمة الجلسات جميع توفر حيث األم، بلغتهم والتحدث

 

 المئوية النسبة الطالب عدد اللغة 
 %55.50 27,651 اإلنجليزية 
 %27.80 13,852 اإلسبانية 
 %3.00 1,510 الصينية
 %2.90 1,443 الفيتنامية

 %2.90 1,438 األخضر  الرأس كريول
 %2.80 1,393 الهاييتية  الكريولية

 %1.90 932 أخرى 
 %1.50 726 البرتغالية
 %0.80 384 العربية

 %0.70 348 الصومالية 
 %0.30 139 الفرنسية
 %100.00 49,816 اإلجمالي
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 إدينجر   د.  وأجابت  مساًء،  5:30  الساعة   إلى   االجتماعات  بدء  وقت  تغيير  اللجنة  باستطاعة   كان  إذا   عما  هارفي  السيدة/  سألت
 توضيًحا   وطلب  االجتماعات.  بدء  وقت  لتأخير  دعمه  عن  أونيل  السيد/  وأعرب  التغيير.  هذا  إجراء  يبحث  كان  العمل  طاقم  بأن

  فرص   من  المزيد  توفير  ماكنيل  السيد/  ووصف  الصينية.  باللغة  المنعقدة  الجلسات  في  والماندرين  الكانتونية  بين  الفرق   بشأن
 جيدة. فكرة بأنه لألسر  الوصول

 

 وأجابت  التعليمية.  لمديرية  لمدير  الوظيفي  الوصف  بشأن  وتعليقاته  الجمهور  آراء  الستالم  النهائي  الموعد  عن  هارفي  السيدة/  سألت
 اجتماع  في  عليه  والتصويت  الوظيفي  الوصف  صياغة   من  االنتهاء  يتضمن  الذي  المقترح  الزمني  الجدول   باستعراض  إدينجر  د.

م  األبحاث  شركة  واختيار  الوظيفي  الوصف  من  كل  بشأن   التوصية  إن  وقالت  أبريل.  5  في  انعقاده  المقرر  البحث  لجنة   إلى   سُتقدَّ
  الرئيسية  الموضوعات   إلى   ستتطرق   المقابالت  أسئلة  أن   أيًضا   وأوضحت   أبريل.  6  في   انعقاده  المقرر  اجتماعها  في  المدارس  لجنة

  المديرية   عمل  إثراء  في  وستستمر  صلة   ذات  تزال  ال   اآلن  حتى  الُمنجزة  األعمال  إن  وقالت   بينهما..  للربط  الوظيفي  الوصف   في
 التعليمية. 

 

 المديرية  مدير  لمنصب  الوظيفي  الوصف   إلى  المسودة  واستندت  التعليمية.  المديرية  لمدير  الوظيفي  للوصف   مسودة  األعضاء  راجع
  حول   قوًيا  نقاَشا  اللجنة   وعقد  للنقاش.  انطالق  كنقطة  المشاركين  الرؤساء  من  مقترحة  تحديثات  وتضمنت  ،2018  في  التعليمية
 أخرى   فرًصا  هناك  كانت  إذا  وعما  البحث   إجراءات  بإبطاء  اهتمامهم  عن  األعضاء  بعض  وأعرب  واللغة.   التعليمية  المديرية  أولويات
 الوظيفي.  الوصف  في  للنظر  للجنة   الوحيدة  الفرصة  يكون   لن  اليوم  اجتماع  إن  لوبيرا  السيدة/  وقالت  والتعليقات.  اآلراء  عن  للتعبير

 التعليمية   المديرية  عمل  طاقم  في   عضوة  ديلمان،  ماري   السيدة/  إلى   المقترحة  التعديالت  إرسال   على  األعضاء   إدينجر  د.  وشجَّعت
"BPS ." 

 

 االجتماع إنهاء
 

تت  - مُعتمد  االجتماع.  بإنهاء اقتراح على مساءً  6.05 الساعة تمام في -األسماء  على بالنداء- باإلجماع اللجنة صوَّ
 

 

 عليه:  صادقت
 

 

 

 بارفيكس  لينا
 إدارية  مساعدة

 

 

 


