
 

 ~ يُتبع ~  

THE SCHOOL COMMITTEE OF THE CITY OF BOSTON 
 

 

 اجتماع عن بُعد للجنة مدارس بوسطن

 

 2021سبتمبر,  01 

 مساء   5

 

 : Zoomرابط الندوة عبر اإلنترنت على تطبيق 

bostonpublicschools.zoom.us/j/81017740031-https://k12 

 أو بنقرة واحدة على الهاتف المحمول: 

 #  81017740031،، 16465588656# أو +   81017740031،، 13126266799الواليات المتحدة: +     

 أو الهاتف: 

 اتصل على )للحصول على جودة أعلى، اتصل بأحد األرقام بناء  على موقعك الحالي(:     

 900 669 1+، أو  7799 248 346 1+، أو  8592 715 301 1+، أو  8656 558 646 1+، أو  6799 626 312 1+الواليات المتحدة:          

 8782 215 253 1+، أو  9128

 810 1774 0031ُمعّرف الحلقة الدراسية:  

 bostonpublicschools.zoom.us/u/kK1Wx5aPu-https://k12 األرقام الدولية المتاحة:    

 

 جدول األعمال 

I.    أداء القسم الوطني 

II.    نداء األسماء 

III.    :اجتماع لجنة مدرسة بوسطن 2021أغسطس  4الموافقة على المحضر 

IV.   تقرير المشرف العام 

V.   التقرير 

 2022- 2021التحضير للعام الدراسي  ●
 

VI.  تعليق عام الحضور 

VII.   بنود اإلجراءات 

 $ 40,868: 22- 2021رسوم عضوية مجلس مدارس المدينة الكبرى للعام الدراسي  ●

 دوالر:  77،941،811لالعتماد  إجمالي المنح ●

 

 المبلغ

السنة  

 لقب الممثل الممثل الحاضر  مدير الصندوق  الحالة اسم المنحة المالية

 عالقة الممثل بالمنحة 

 المواقع  مجاالت التركيز

3,526,618 $ 2022 

خطة اإلنقاذ األمريكية:  

قانون تعليم األفراد ذوي  

 اإلعاقة

 جديدة 
Porsche 

Paulding 
Porsche Paulding 

 مدير

 العمليات
 مدير المشروع 

التعليم لذوي  

 االحتياجات الخاصة
 في أنحاء المقاطعة 

516,518 $ 2022 

منحة االستحقاق الفيدرالية  

لبرنامج التعليم الخاص  

 ( ECSEللطفولة المبكرة )

 جديدة 
Porsche 

Paulding 
Porsche Paulding 

 مدير

 العمليات
 مدير المشروع 

التعليم لذوي  

 االحتياجات الخاصة
 في أنحاء المقاطعة 

https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/j/81017740031
https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/u/kK1Wx5aPu
https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/u/kK1Wx5aPu
https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/u/kK1Wx5aPu
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 ~ يُتبع ~ 

 

17,839,839 $ 2022 

المنحة الفيدرالية الخاصة  

باستحقاق التعليم الخاص  

لألفراد ذوي اإلعاقة  

(IDEA ) 

 جديدة 
Porsche 

Paulding 
Porsche Paulding 

 مدير

 العمليات
 مدير المشروع 

التعليم لذوي  

 االحتياجات الخاصة
 المقاطعة في أنحاء 

108,407 $ 2022 

العلوم والتكنولوجيا 

والرياضيات والهندسة  

(STEM  بمركز )

ماساتشوستس للعلوم  

 الحياتية 

 جديدة 
Jennifer 

Myers 
Jennifer Myers  منسقة مشروعSTEM  مدير المشروع 

العلوم والتكنولوجيا 

والرياضيات  

والهندسة  

(STEM ) 

 مواقع  7 

14,818 $ 2022 
قائمة على الكفاءة  مخرجات 

 للغات غير اإلنجليزية
 Dunja Zdero Dunja Zdero جديدة 

أخصائي تعليم ودعم  

 متعلم اللغة اإلنجليزية
 لغة اجنبية  مدير المشروع 

Josiah Quincy 

Elementary 

School 

768,697 $ 2022 

تعزيز صحة المراهقين من  

خالل الوقاية من فيروس  

نقص المناعة البشرية في  

 المدرسة 

 في أنحاء المقاطعة  الصحة والعافية مدير المشروع  مساعد المشرف  Jill Carter Jill Carter جديدة 

25,000 $ 2022 

جائزة التعلم االجتماعي 

( أثناء  SELوالعاطفي )

 العمل

 جديدة 
Melissa 

Brown 
Melissa Brown 

مديرة الطفولة المبكرة  

 واالبتدائية
 مدير المشروع 

االجتماعي التعلم 

 والعاطفي
 هوراس مان 

2,000,000 $ 2022 

 الدعم االستراتيجي للمدرسة 

 وتحسين المنطقة 

 منحة 

 جديدة 
Yvonne 

Macrae 
Yvonne Macrae مواقع  33 كفاءة المعلم  مدير المشروع  مدير المنح 

1,821,938 $ 2022 

تعزيز التعليم المهني والتقني  

لقانون القرن الحادي  

)بيركنز  والعشرين 

 الخامس( الثانوي

 جديدة 
Michelle 

Sylvaria 
Michelle Sylvaria 

المدير التنفيذي للتعليم  

 المهني والتقني
 مدير المشروع 

 المهني والتقني

 خاص
 في أنحاء المقاطعة 

43,003,665 $ 2022 
العنوان األول ، الجزء أ:  

 تحسين البرامج األساسية
 جديدة 

Yvonne 

Macrae 
MacraeYvonne  مدير المشروع  مدير المنح 

 الفرص 

 الفجوات  
 في أنحاء المقاطعة 

3,445,929 $ 2022 

العنوان الثاني ، الجزء أ:  

دعم التعليم الفعال

  

 جديدة 
Yvonne 

Macrae 
Yvonne Macrae مدير المشروع  مدير المنح 

 المعلم 

 فعالية
 في أنحاء المقاطعة 

2,227,348 $ 2022 

برنامج العنوان الثالث: 

اكتساب اللغة اإلنجليزية 

واإلنجاز األكاديمي لمتعلمي 

اللغة اإلنجليزية واألطفال  

 والشباب المهاجرين

 جديدة 
Drew 

Echelson 
Drew Echelson 

نائب المشرف على  

 األكاديميين 
 في أنحاء المقاطعة  فجوات الفرص  مدير المشروع 

2,643,034 $ 2022 
الباب الرابع ، الجزء أ: دعم  

 الطالب واإلثراء األكاديمي
 جديدة 

Yvonne 

Macrae 
Yvonne Macrae في أنحاء المقاطعة  فجوات الفرص  مدير المشروع  مدير المنح 
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77,941,811  

 دوالر 
 اإلجمالي 

 

 Ernani DeAraujoتعيين الرئيس المشارك لفريق متعلمي اللغة اإلنجليزية:  ●

 

VIII.  التقارير 

  Boston Student Advisory Council (BSAC)تحديث إعادة تشكيل  ●

 Elementary and Secondary School Emergency Relief (ESSER): تحديث تمويل 22ميزانية السنة المالية  ●

 

IX.  )تعليق عام على التقارير )اختياري 

X.   عمل جديد 

XI.  نهاية الندوة 

 

 

 

 


