محررون األخبار :تووفر فرص مقابلة اليوم مع بوسبرغ و روي

المدير العام لمدارس دنفر العامة السيد توم بوسبرغ يستقيل ،بعد تغطيته لعقد من السنوات في خدمة
أطفال دنفر
تم تعيين بوسبرغ في سنة  ،2009ويعد من بين المدراء العامين للمناطق الحضرية في البلد
أعلن توم بوسبرغ المدير العام لمدارس دنفر العامة اليوم أن يستقيل من منصبه كرئيس ألكبر منطقة تعليمية في الوالية بعد ما
يقارب عقد من السنين كمدير عام.
سيستمر بوسبرغ كمدير عام لثالثة شهور أخرى ،بينما يقوم مجلس التعليم في مدينة دنفر بأنهاء البحث خليفةٌ له.
“تقديم الخدمة كقائد لمدارس دنفر العامة كان بمثابة شرف لي طوال حياتي "،بوسبرغ كتب في رسالة لمدارس دنفر العامة اليوم.
أمرا ال يتوقف عن إلهامي .قضاء الوقت في الفصل الدراسي واالجتماع بالتالميذ
"إن موهبة والتزام تالميذنا والتربويون لدينا ً
والتعاون مع المدرسين وقادة المدارس وقادة المنطقة التعليمية جلب لي مر ًحا عظي ًما وأعطاني ً
أمال عظي ًما.
مبكرا وسيجتمعون مرة ثانية في هذا االسبوع لمناقشة عملية اختيار مدير عام جديد .سيعلنون
التقى أعضاء مجلس التعليم اليوم
ً
قريبًا عن الخطوات التالية ،كما قالت آن رو ( )Anne Roweاليوم في رسالة شاركتها مع كادر الموظفين ومجتمع مدارس
دﻧﻔر اﻟﻌﺎﻣﺔ .إن أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس ﻣﺳؤوﻟون ﻋن ﺗﻌﯾﯾن ﻗﺎﺋد اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﻲ.
"إن قيادة توم ،بالشراكة مع التربويين لدينا ،كان له تأثير عميق على مدارس دنفر العامة "،قالت رو" .نحن بكل طريقة منطقة
تعليمية أفضل من قبل عقد من اآلن ،وإن كل تالميذنا وعوائلنا والتربويون لدينا قد استفادوا من خدمته .أصبحنا منطقة تعليمية
معترف بها وطنيًا باالبتكار ،من تركيزنا على المدرسين كقادة في المباني المدرسية التابعة لهم إلى تركيزنا على االحتياجات
االجتماعية والعاطفية  -باإلضافة إلى االحتياجات األكاديمية  -ألطفالنا.
"لعل األكثر أهمية "،هي قالت" ،تقريبًا  2000تلميذ أكثر من تالميذ دنفر يتخرجون من المدرسة الثانوية كل سنة ،وهم مهيؤون
لمستقبل مشرق".
أنظر إلى ورقة الحقائق لمدارس دنفر العامة لمؤشرات التقدم خالل فترة بوسبرغ.
قالت رو أنها كانت متأسفة لمعرفتها بقرار بوسبرغ ولكن تحترمه أيضًا ،مشيرة إلى فترته لمدة  10سنوات على أنها  3مرات
أطول من المعدل الذي تكون مدته  3.5سنة لمدير عام للمدارس في المناطق الحضرية في أمريكا.
"كان تركيز توم على أطفالنا .وضعهم ً
أوال ،ولم يتردد أبدًا "،قالت روزمري رودريغز ) ،(Rosemary Rodriguezالتي تمثل
منطقة جنوب غرب مدينة دنفر في مجلس مدارس دنفر العامة من سنة " .2017-2013أتقدم باالمتنان وأتمنى له األفضل في
مرحلته التالية من حياته ،مع معرفة أن أطفال مدارس دنفر العامة سيستمرون على طريق النجاح".
كان يخدم بوسبرغ كرئيس تنفيذي للعمليات في مدارس دنفر العامة عندما تم تعيينه باألجماع لمنصب المدير العام في يناير من
سنة  ،2009بعد مغادرة السناتور األمريكي مايكل بينيت ،الحزب الديمقراطي لوالية كولورادو.
"شكر ا لك ،توم بوسبرغ ،لخدمتك عقد من الزمان ألطفال مدينة دنفر .لقد كنا محظوظين بأن يكون لدينا أفضل مدير عام في
ً
البلد في آخر  10سنوات "،قال بينيت ،الذي لديه طفلين في مدارس دنفر العامة والثالث تخرج من مدارس دنفر العامة في مايو.
وأضاف “بصفتي ولي أمر في مدارس دنفر العامة ،أفكر به اللتزامه وشغفه وفترته االستثنائية" ."،كما يقول توم دائ ًما بنفسه،
لدينا طريق طويل لنشقه ،لكن قيادته التحويلية اسفرت عن عملية استثنائية خالل  10سنوات الماضية .لقد ازدادت نجاحات
تالميذنا بشكل كبير؛ أزداد عدد المدرسين والموظفين اآلخرين الذين يقدمون الخدمة ألطفالنا بشكل كبير؛ وخيارات المدارس
المتوفرة لألطفال وعوائلهم لم تكون يو ًما أعظم مما هي عليه اآلن".

تقدم بالشكر أيضًا حاكم والية كولورادو .جون هيكنلوبر ،الذي يكون أبنه تلميذًا في مدارس دنفر العامة ،وحاكم مدينة دنفر
مايكل هانكوك ،الذي هو أب ألثنين من المتخرجين من مدارس دنفر العامة.
كما قال هانكوك "أنا حزين الستقال المدير العام لمدارس دنفر العامة السيد توم بوسبرغ ولكنني كثير االمتنان لشراكته القريبة
مع المدينة نيابةً عن أطفال مدينة دنفر وعوائلهم“ "،بصفتي متخرج من مدارس دنفر العامة وولي أمر في مدارس دنفر العامة،
أعرف جيدًا إن توم قام بقيادة مدارس دنفر العامة بنزاهة والتزام .إن تركيزه على نجاح كل األطفال قام بتحسين مدارسنا بصورة
عظيمة ووفر فرص أفضل لكل التالميذ ليعيشوا أحالمهم .لدينا الكثير من العمل للقيام به في مدارس دنفر العامة ،لكن لدينا
قاعدة عظيمة للتقدم إلى األمام ونحن التزمنا في االستمرار بالشراكة مع قائد مدارس دنفر العامة القادم".
قال هيكنلوبر" :قام توم باستثمار جز ًء مه ًما من حياته في تحويل مدارس دنفر العامة إلى واحدة من أسرع المناطق التعليمية
للمدارس في التحسين في أمريكا".
كما قال حاكم الوالية "بصفتي ولي أمر في مدارس دنفر العامة ،حاكم مدينة سابق واآلن حاك ًما للوالية ،فأنا أشعر بامتنان
ً
مستقبال
عميق للتقدم الذي تم أحرازه في ظل قيادة توم" ."،أحيي توم وفريق مدارس دنفر العامة لقيادة االبتكارات التي تخلق
أكثر إشراقًا لعشرات اآلالف من الشباب في كل زاوية من زوايا المدينة".
مبكرا في هذا الصيف .وأشار إلى
قال بوسبرغ أنه اتخذ القرار الصعب لمغادرة مدارس دنفر العامة بعد قضاء وقت مع عائلته
ً
أطفاله الذين يبلغون من العمر  8و  6و  4سنوات عندما بدأ كمدير عام مع مدارس دنفر العامة .في مايو ،تخرجت أبنته الكبيرة
من المدرسة الثانوية.
قال "بعد الكثير من التفكير ،فقد قررت أنه الوقت المناسب بالنسبة لي ألستقيل كي أوفي بالتزامي لعائلتي وأن أمرر شعلة القيادة."،

أشار جون كينج ،وزير التعليم األمريكي األسبق بأنه" ،تحت قيادة توم بوسبرغ للعقد المنصرم ،حققت مدارس دنفر العامة تقد ًما
أكاديميًا ملحو ً
ابتكارا في البالد.
ظا وأصبحت واحدة من أكثر المناطق التعليمية
ً
كما قال كينج" ،لقد جلب توم مطالبة هائلة والتزام عميق في غلق فجوات الفرص والنجاح للتالميذ غير البيض وأولئك من
خلفيات منخفضة الدخل" ."،بالنسبة للعديد من المناطق التعليمية للمدارس في جميع أنحاء البالد ،تستخدم وسائل دنفر المبتكرة
والتعاونية كنموذج قيّم .أتطلع للنمو والتقدم المستمر في دنفر".
تم اختيار بوسبرغ في أوائل هذه السنة من قبل رابطة اإلداريين والمدراء العامين الالتينيين ( )ALASكالمدير العام الذي يقدم
الخدمة للتالميذ من أصول إسبانية في مدارس المنطقة التعليمية لهذه السنة وذلك للتقدم الذي قام به التالميذ الالتينيين في مدارس
فخرا بالتقدم الذي
دنفر العامة تحت قيادته .قال بوسبرغ في رسالته لكادر الموظفين والمجتمع في مدارس دنفر العامة أنه األكثر ً
مشيرا إلى عدد التالميذ األمريكيون من أصل
قام به التالميذ األمريكيون من أصل أفريقي والالتينيين خالل فترته كمدير عام،
ً
أفريقي والالتينيين الذين يتخرجون من مدارس دنفر العامة ويسجلون في الكلية قد بلغ الضعف في فترته.
"لرؤية العديد من الرجال والنساء الشباب ينجحون في المدرسة كل سنة ويتخرجون وهم جاهزين للخطوات التالية في حياتهم
فخرا خالل ما العشر سنوات من فترتي كمدير عام لمدارس دنفر .العديد من هؤالء التالميذ يكونون أول
هو ما يجعلني أكثر ً
المتخرجين في عوائلهم .كما قال ،غ ًدا ،سيتبع أخوانهم وأخواتهم الصغار طريق أخوانهم الذين كسروا هذه الحواجز."،
"هذه مهمتنا ومهمة التعليم العام  --أن نفعل كل شيء ممكن لجعل مدارسنا العامة محركات فرص لمجتمعنا .يمكن لمدراسنا
ويجب عليها تقديم الخدمة كأقوى محركات المجتمع لتحقيق العدالة وللعدالة االجتماعية في بلد بأمس الحاجة لكالهما" .
لمزيد من المعلومات بخصوص معايير الصحة ،يرجى التفضل بزيارة www.dpsk12.org.

