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ر المنح  الموضوع:   اعتمادها الُمقرَّ

 
 21/06/2022   التاريخ:

 

 

ر المنح المذكرة بهذه مرفق  عليها، لالطالع متاحة المنح لمقترحات الكاملة النسخ .2022 يونيو 21 في المدارس لجنة من اعتمادها الُمقرَّ

َمت وقد  المدارس. لجنة سكرتارية مكتب إلى قُد ِّ

 



 

 

ر المنح  المدارس لجنة من اعتمادها الُمقرَّ

 

 
21/06/2022 

 العام المبلغ

 المالي

 للمنحة المستلمة المواقع التركيز )مجاالت( مجال التمويل مدير الحالة المنحة اسم

       

 2022 دوالر 50,000
Emergency Connectivity Fund 

Reimbursement 
 التعليمية المديرية أنحاء جميع اإللكتروني االتصال كروزادو سوليمار المنحة قيمة زيادة

 2023 دوالر 51,213
ENB IFFI (Immigrant Futures in 

the Food Industry) 
 Madison Park High الكبار تعليم دافوليو كريستين جديدة

46,663,901 

 دوالر
2023 School Nutrition Program التعليمية المديرية أنحاء جميع والتغذية الغذاء فينتريتشيلي ديبورا جديدة 

 2023 دوالر 415,000
Comprehensive School Health 

Services 
 التعليمية المديرية أنحاء جميع الصحية الخدمات رودريغيز لوكريسيا جديدة

 2023 دوالر 40,000
21st Century Community 
Learning Centers (FC644) 

 Edison K8 & Eliot K8 الممتد التعلم وقت نماكالري إياليسا كينيا جديدة

 2023 دوالر 100,000

21st CCLC -Development & 
Expansion of High Quality 

Summer Learning (FC-
523,525,527). 

 Edison K8 & Gardner الممتد التعلم وقت نماكالري إياليسا كينيا جديدة

              

         اإلجمالي دوالر 47,320,114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

 
 BPS22680 - المدارس لجنة قبول نموذج

 
 Emergency Connectivity Fund Reimbursement   المنحة: اسم

 
 جديدة    الحالة:

 
  حق  المنحة: نوع

 
 30/6/2023 - 01/07/2021  والنهاية: البداية تواريخ

 
 فيدرالي  التمويل: مصدر

 
 "USAC" لشركة التابع الطوارئ حاالت في اإللكتروني االتصاال صندوق عمالء دعم مركز  المانح: لدى االتصال مسئول

 (.800) 234-9781 بالرقم اتصل الدعم لطلب

 الشرقي. التوقيت حسب مساءً  8:00 إلى صباًحا 8:00 من الجمعة، إلى اإلثنين من العمل: ساعات

 
  المنحة: قيادة المتولية "BPS" التعليمية بالمديرية )المدارس( المدرسة و/أو الدائرة

 
 التكنولوجية العمليات مدير كروزادو، سولمار  ":BPS" التعليمية بالمديرية البرنامج مدير

 
 للمعلومات التنفيذي المدير راسين، مارك المدرسة: الدائرة/قائد مدير

 
 دوالر 2,400,000.00 سابقًا الممنوح المبلغ

 
 دوالر 50,000.00 الزيادة قيمة

 
 دوالر 2,450,000.00 العام هذا الممنوح المبلغ إجمالي

 
  نعم التالي: للعام الترحيل خيار

 
  المركزي(: المكتب وموظفي للمعلمين )أو للطالب التقريبي العدد

 
 التعليمية المديرية مستوى على المواقع:

 
 يوجد ال الرئيسيين: الخارجيين الشركاء

 المنحة وصف

 توفير في والمكتبات المدارس يساعد دوالر مليار 7.17 بقيمة برنامج (FCC) الفيدرالية االتصاالت لهيئة التابع (ECF) الطواري حاالت في اإللكتروني االتصال صندوق

 توفير في الصندوق وسيساعد .19-كوفيد فيروس جائحة انتشار في المتمثلة الطارئة الفترة خالل بُعد عن التعلم تستطيع حتى مجتمعاتهم إليها تحتاج التي والخدمات األدوات

 اإلنترنت دمةخ إلى الوصول حاليًا يستطيعون ال الذين للطالب المنزلية الواجبات إنجاز فجوة سد في وسيساعد المكتبات، وأصحاب المدارس وموظفي الطالب لماليين اإلغاثة

 بالفصول. لالتصال إليها يحتاجون التي األجهزة إلى أو

 
 المنحة هذه في المشمولة المصروفات فئات

 شراء وعمليات )الراوتر( التوجيه وأجهزة )المودم( الخوادم وأجهزة الالسلكي االتصال وأجهزة اللوحية الكمبيوتر وأجهزة المحمولة الكمبيوتر أجهزة تكاليف الصندوق يغطي

 ألموالا هذه التحديد، وجه وعلى المدرسي. الحرم خارج اإلنترنت خدمة استخدام المكتبات وأصحاب المدارس وموظفي الطالب على للتيسير العريض بالنطاق االتصال خدمة

 Comcast" شركة قسائم (2) وعن جهاز( 6,000 جهاز، لكل دوالر 400 )سداد واستالمها شراؤها سبق التي للمعلمين المحمولة الكمبيوتر أجهزة (1) عن تعويض هي
Internet Essential" التعليمية المديرية ألسر اإلنترنت خدمات تكاليف تغطي التي "BPS." المحمولة الكمبيوتر أجهزة نفقات سداد في التعويض هذا من %100 وستُستخدم 

 للمعلمين. الُمقدَّمة والقسائم

 
 (:SMART) بوقت والُمقيَّدة والواقعية، تحقيقها، والممكن للقياس، والقابلة الُمحدَّدة، األهداف



 

 

 
 ".Macbook Air" نوع من محمول كمبيوتر جهاز على المؤهلين المعلمين حصول تيسير

 لهم. الضرورية اإلنترنت خدمة إلى الوصول حاليًا يستطيعون ال الذين الطالب لماليين اإلغاثة توفير

 

 



 

 

 BPS23673 - المدارس لجنة قبول نموذج

 
 ENB IFFI(Immigrant Futures in the Food Industry)   المنحة: اسم

 
 جديدة    الحالة:

 
 تنافسية  المنحة: نوع

 
 31/8/2023 - 01/07/2022  والنهاية: البداية تواريخ

 
 "English for New Bostonians" مؤسسة الخاص: القطاع  التمويل: مصدر

 جرين كالوديا  المانح: لدى االتصال مسئول

 التنفيذية المديرة

 "English for New Bostonians" مؤسسة

105 Chauncy St. 4th floor 

Boston, MA 02111 

cgreen@englishfornewbostonians.org 

 
 الكبار تعليم دائرة المنحة: قيادة المتولية "BPS" التعليمية بالمديرية )المدارس( المدرسة و/أو الدائرة

 
 أول مدير الوظيفي: والمسمى االسم  أفوليو دي كريستين  ":BPS" التعليمية بالمديرية البرنامج مدير

 
 أول مدير الوظيفي: والمسمى االسم  أفوليو دي كريستين المدرسة: الدائرة/قائد مدير

 
 (2022 المالي العام – األول )العام دوالر 60,739 سنويًا: الممنوح المبلغ

 
  (2023 المالي العام – الثاني )العام دوالر 51,213 سنويًا: الممنوح المبلغ

 
 دوالر 112,952 واحد(: عام عن المنحة مدة زادت )إذا الممنوح المبلغ إجمالي

 
 نعم التالي: للعام الترحيل خيار

 
 طالبًا 15و مدرب 1و معلم 1 المركزي(: المكتب وموظفي للمعلمين )أو للطالب التقريبي العدد

 
 Boston Central Adult High School محددة: مدارس أسماء اكتب أو التعليمية" المديرية مستوى "على اكتب الكبار تعليم   المواقع:

 
 "English for New Bostonians" مؤسسة الرئيسيين: الخارجيين الشركاء

 
 المنحة وصف

 عبارات. ثالث أو عبارتين في إجماليًا وصًفا المنحة هذه وصف يرجى

 
 مثال:

 المهنية والمهارات والسالمة الصحة ومهارات اإلنجليزية اللغة مهارات بين يجمع ثقافيًا مستجيب نموذج " Industry Food the in Futures Immigrant" مبادرة

 36 من "IFFI" مبادرة ستخدم فيه. تقدم وإحراز الشمالية الحضرية واملنطقة بوسطن منطقة في األغذية تصنيع قطاع لدخول وتأهيلهم المهاجرين إلعداد الشخصية والمهارات
 تغطي وبعده. نالتعيي قبل واإلرشاد التدريب تلقي مع الرقمية والكتابة القراءة مهارات وتعليم اللغة تعليم بين يجمع مبتكًرا نهًجا وستَّتبع شهًرا،، 18 مدار على مشارًكا 40 إلى

 األول. العام في األولى الدفعة تكاليف منحة هذا

. 

 
 المنحة هذه في المشمولة المصروفات فئات

  تكلفتها. المنحة هذه ستغطي التي الكبرى للبنود وصف تقديم يُرجى



 

 

 
 مثال:

 والتعلم. للتدريس المنحة من %50 حوالي تخصيص

 
  بها. واالحتفاظ وظيفة على الحصول لدعم %25 حوالي تخصيص

 
 (:SMART) بوقت والُمقيَّدة والواقعية، تحقيقها، والممكن للقياس، والقابلة الُمحدَّدة، األهداف

 
 ينبغيو المنحة. من الطالب على ترتكز للقياس قابلة نتيجة على هدف كل يعبر أن ينبغي بالتفصيل. المنحة لهذه مؤشرات 3و "SMART" أهداف 3 إلى يصل ما ذكر يُرجى
  الهدف. بلوغ نحو الُمحرز التقدم قياس في الُمستخدمة األداة مؤشر كل يصف أن
 

 مثال:

  األغذية وسالمة الغذائية الحساسية مسببات المشاركين جميع سيُكمل :1 الهدف

  البرنامج. بدء من أسبوًعا 20 بعد الجيدة التصنيع وممارسات

 
 . الصناعة. في المطلوبة المهارات أداء على القدرة واستعراض الموكلة األعمال أداء وإتمام الحضور المؤشر:

 
  أشهر. 3 لمدة عملهم في وسيظلون ،2022 يونيو بحلول الشريكة الوكاالت أحد لدى وظيفة في مشارًكا 12 سيحصل :2 الهدف

 التوظيف. سجالت :المؤشر 

  أشهر. 3 لمدة عملهم في وسيظلون ،2023 يونيو بحلول الشريكة الوكاالت أحد لدى وظيفة في مشارًكا 24 سيحصل :3 الهدف

 التوظيف. سجالت :المؤشر 
 

 الُمرفق الملف )انظر أدناه: التوضيح يُرجى التعليمية. لإلدارة 2025-2020 اإلستراتيجية الرؤية وأولوية)وأولويات( التزام)التزامات( مع المنحة هذه تتوافق كيف توضيح يُرجى

 ((59 )صفحة إلى اذهب -

 
 ومؤسسات األعمال وأصحاب المجتمع مع قوية شراكات "BPS" التعليمية المديرية مدارس إقامة الشراكات. تفعيل :6 رقم التعليمية المديرية أولوية مع المنحة هذه تتوافق

 على التدريب الغينالب للطالب المنحة هذه وتوفر المهنية. والحياة الجامعية المرحلة في للنجاح مسارات وتُنشئ المدرسي الفصل خارج إلى التعلم نطاق توسع التي العالي التعليم

 بنجاح. البرنامج إتمام بعد وظائف على والحصول العمل

 

 



 

 

 BPS23102 - المدارس لجنة قبول نموذج

 School Nutrition Programs   المنحة: اسم

 جديدة الحالة:

 حق المنحة: نوع

 2023 يونيو 30 إلى 2022 يوليو 01 من والنهاية: البداية تواريخ

 الوالية عبر فيدرالي تمويل التمويل: مصدر

 ليشين روبرت المانح: لدى االتصال مسئول

75 Pleasant Street, Malden, MA 02148-4906 

 781-338-6480 الهاتف: رقم

 rleshin@doe.mass.edu اإللكتروني: البريد

 والتغذية الغذاء خدمات المنحة: قيادة المتولية "BPS" التعليمية بالمديرية )المدارس( المدرسة و/أو الدائرة

 والتغذية الغذاء خدمات لدائرة التنفيذي المدير بأعمال القائمة فينتريتشيلي، ديبورا ":BPS" التعليمية بالمديرية الصندوق مدير

 والتغذية الغذاء خدمات لدائرة التنفيذي المدير بأعمال القائمة فينتريتشيلي، ديبورا المدرسة: الدائرة/قائد مدير

 دوالر 46,663,901.50 سنويًا: الممنوح المبلغ

 دوالر ________________ واحد(: عام عن المنحة مدة زادت )إذا الممنوح المبلغ إجمالي

 ال التالي: للعام الترحيل خيار

 يوميًا 50,000 المركزي(: المكتب وموظفي للمعلمين )أو للطالب التقريبي العدد

 التعليمية المديرية أنحاء جميع المواقع:

 والثانوي االبتدائي التعليم وزارة الرئيسيين: الخارجيين الشركاء

 المنحة وصف

 الصيفية، وبرامجها التعليمية المديرية مدارس في للطالب وجبات والتغذية الغذاء خدمات دائرة تقدم

 الطالب. لجميع مجانًا الوجبات تُقدَّم تقدمها. وجبة كل عن األمريكية الزراعة وزارة من تعويض على وتحصل

 المنحة هذه في المشمولة المصروفات فئات

 الموظفين لتكاليف المنحة من %45 حوالى تخصيص

 الطعام لشراء المنحة من %45 حوالى تخصيص

 الوجبات. لتقديم الضرورية الصلة ذات والنفقات التكنولوجية األدوات وتوفير المعدات وصيانة المستلزمات لتوفير المنحة من %10 حوالى تخصيص

 (:SMART) بوقت والُمقيَّدة والواقعية، تحقيقها، والممكن للقياس، والقابلة الُمحدَّدة، األهداف



 

 

 السابق. بالعام مقارنة %3 بنسبة 2023-2022 الدراسي العام في المدرسية اإلفطار وجبة في المشاركة زيادة :1 الهدف

 السابق. بالعام مقارنة %2 بنسبة 2023-2022 الدراسي العام في المدرسية الغداء وجبة في المشاركة زيادة :2 الهدف

 

 

 

 



 

 

 BPS23606 - المدارس لجنة قبول نموذج

 
 Comprehensive School Health Services Grant   المنحة: اسم

 
 جديدة    الحالة:

 
 تنافسية  المنحة: نوع

 
 2023 يونيو 30 إلى 2022 يوليو 01 من  والنهاية: البداية تواريخ

 
 الوالية  التمويل: مصدر

 
 )هي( بيرك-سيثول جولييت  المانح: لدى االتصال مسئول

 المدرسية الصحية الخدمات منسقة 
 ماساتشوستس بوالية العامة الصحة وزارة 
 اإلنجابية والصحة األطفال/المراهقين قسم 
 250 Washington Street, 5th floor Boston, MA 02108 

 Juliet.Berk2@Mass.Gov اإللكتروني: البريد عنوان 
 781-540-6095 المحمول: الهاتف رقم | 781-540-6095 الهاتف: رقم 

 
 المدرسية الصحية الخدمات المنحة: قيادة المتولية "BPS" التعليمية بالمديرية )المدارس( المدرسة و/أو الدائرة

 
 الصحية الخدمات مشاريع، مديرة رودريغيز، لوكريسيا  ":BPS" التعليمية بالمديرية الصندوق مدير

 
 الصحية الخدمات أولى، مديرة لوبيز، لوبو جيني المدرسة: الدائرة/قائد مدير

 
 دوالر 415,000 :2023 المالي العام في سنويًا الممنوح المبلغ

 
 أعوام(. 4 لمدة للجميع المنحة قيمة )إجمالي دوالر 1,631,000.00 المنحة هذه مبلغ إجمالي

 
 نعم التالي: للعام الترحيل خيار

 
 التعليمية المديرية في الطالب جميع المركزي(: المكتب وموظفي للمعلمين )أو للطالب التقريبي العدد

 
 46169 التعليمية: المديرية مستوى على   بوسطن  المواقع:

 
 ماساتشوستس بوالية العامة الصحة وزارة الرئيسيين: الخارجيين الشركاء

 
 المنحة وصف

 
 ماساتشوستس بوالية العامة الصحة وزارة من الُمقدَّمة "Comprehensive School Health Services" الشاملة المدرسية الصحية الخدمات منحة ستُستخدم

 تحديد ذلك ويشمل الطالب، لدعم الحاالت إدارة نهج استخدام في الممرضات مهارات تطوير خالل من مزمنة، أمراض من يعانون الذين الطالب، غياب تقليل في

 لخدماتا مجال في خبيرة استشارة لتقديم إقليمي مستشار لمنصب التمويل المنحة توفر كما وغيرها. المناهج / البروتوكوالت واتباع دعم، خطط ووضع الطالب،

 وسطنب منطقة في المستقلة( الميثاق ومدارس الخاصة والمدارس العامة )المدارس التعليمية المديريات مختلف في الممارسات أفضل ولمشاركة المدرسية الصحية

  ماساتشوستس(. بوالية العامة الصحة وزارة وفقًا وبروكلين وونثروب ورفير وتشيلسي بوسطن مدن تضم التي المنطقة )وهي الحضرية

 
 المنحة هذه في المشمولة المصروفات فئات

 
 أعوام( 4 لمدة الواحد العام في دوالر 250,000) دوالر 1,000,000 األول: الجزء

 المزايا. مع مزمنة( أمراض من يعانون الذين الطالب دعم على الممرضات يدربن )الالتي المدرسية الصحة لخدمات الحاالت إدارة موارد ممرضات 1.5 لـ راتب ●



 

 

 للممرضات. الفني الدعم لتوفير مهني مساعد منصب في يعملون اثنين ورواتب التمريض، قطاع في يعملون أربعة رواتب ●
 البديالت. للممرضات مدفوعات ●
 إلخ( والمتحدثون المساحة )تكاليف للممرضات المهني التطوير ●
 "(SNAP" اإللكترونية الطبية السجالت برنامج إلى للوصول للممرضات محمولة كمبيوتر )أجهزة التكنولوجيا ●

 
 أعوام( 4 لمدة الواحد العام في دوالر 150,000) دوالر 600,000 الثاني: الجزء

 الممارسات فضلأ وتوفير المدرسية الصحية الخدمات مجال في خبيرة استشارة لتوفير اإلقليمي المستشار لمنصب المهني والتطوير والمعدات والسفر والمزايا الراتب ●

 المنطقة. في التعليمية المديريات مختلف في
 

 (:SMART) بوقت والُمقيَّدة والواقعية، تحقيقها، والممكن للقياس، والقابلة الُمحدَّدة، األهداف

 
 باستخدام الهدف هذا وسنقيس .2020-2009 الدراسي العام نهاية بحلول التعليمية المديرية أنحاء جميع في الهمم أصحاب للطالب الصحية السجالت توحيد :1 الهدف

  ".SNAP" اإللكترونية الطبية السجالت برنامج في الموجودة التقارير إعداد خاصية

 يد على هنيالم والتطوير التدريب تلقي قبل الموحدة الممارسات تتبع التي بالسكري المصابين للطالب الصحية السجالت من المئوية النسبة المؤشر:

  وبعدهما. المدرسية، الصحة لخدمات الحاالت إدارة موارد ممرضات

 
 وسنقيس .2020-2009 الدراسي العام في %20 بنسبة كاملة (IHP) فردية صحية رعاية خطة لهم الموضوعة بالسكري المصابين الطالب عدد زيادة :2 الهدف

  ".SNAP" اإللكترونية الطبية السجالت برنامج في الموجودة التقارير إعداد خاصية باستخدام الهدف هذا

 التالحا إدارة موارد ممرضات يد على المهني والتطوير التدريب تلقي قبل بالسكري المصابين للطالب الفردية الصحية الرعاية خطط عدد المؤشر:

  وبعدهما. المدرسية، الصحة لخدمات

 

 

 



 

 

 BPS23347S - المدارس لجنة قبول نموذج

 
 21st Century Community Learning Centers (FC644)   المنحة: اسم

 
 مستمرة    الحالة:

 
 تنافسية  المنحة: نوع

 
 (2023 المالي العام في الصيفي البرنامج )تمويل 2022 أغسطس 31 إلى 2022 يوليو 1 من  والنهاية: البداية تواريخ

 
 الوالية عبر فيدرالي تمويل  التمويل: مصدر

 
 ريسنيك كاريل السيدة/  المانح: لدى االتصال مسئول

 واألسرة الطالب دعم مكتب

 ماساتشوستس بوالية والثانوي االبتدائي التعليم وزارة

75 Pleasant Street 

Malden, MA 02148 

3515-338-781 

karyl.a.resnick2@state.ma.us 

 
 الُموسَّعة التعلم فرص مكتب المنحة: قيادة المتولية "BPS" التعليمية بالمديرية )المدارس( المدرسة و/أو الدائرة

 الُموسَّع التعلم فرص منحة مديرة ماكالرين، إياليسا كينيا  ":BPS" التعليمية بالمديرية الصندوق مدير

 
 والشراكات الُموسَّع التعلم فرص التنفيذية، المديرة ،دافيس كروز ألبا المدرسة: الدائرة/قائد مدير

 
 دوالر 40,000 سنويًا: الممنوح المبلغ

 
 ينطبق ال واحد(: عام عن المنحة مدة زادت )إذا الممنوح المبلغ إجمالي

 
  ال التالي: للعام الترحيل خيار

 
 طالبًا. 400 المركزي(: المكتب وموظفي للمعلمين )أو للطالب التقريبي العدد

 
 Thomas Edison K-8 School    المواقع:

Eliot Innovation K-8 School 

 
 

 .Vocal Action Picture, Yoga Mike, HERO Sports الرئيسيين: الخارجيين الشركاء

 

 

 
 المنحة وصف

 
لة (21st CCLC) منحة تهدف  دراسي يوم عقد خالل من أو (OST) الدراسي اليوم أوقات خارج الُمقدَّمة البرامج خالل من إضافي تعلم وقت توفير دعم إلى فيدراليًا الُمموَّ

 التعلم ودعم الطالب، مشاركة وزيادة والفرص، البراعة بين الفجوات سد في المساعدة إلى البرنامج تصميم ويهدف كليهما. أو (ELT) الممتد التعلم وقت باسم يُعرف ممتد

م فيها. والنجاح المهنية والحياة للجامعة االستعداد وتعزيز والعاطفي، االجتماعي  تنفيذ خالل نم تعلم وتجارب المشاركة، على يشجعهم جذابًا تعليًما للطالب البرنامج هذا وسيُقد ِّ

 عدد عم البرامج تلك سستعاون ذلك، إلى إضافة الدراسي. اليوم أوقات خارج الجودة عالية األكاديمي اإلثراء لفرص األكاديمي لإلثراء وفرًصا كليهما، أو خدمات أو مشاريع

  والبدني. االجتماعي/العاطفي والنمو الطالب 'تعلم لدعم المجتمع شركاء من متنوع

 
 

mailto:acruzdavis@bostonpublicschools.org


 

 

 المنحة هذه في المشمولة المصروفات فئات

 
 المعلمين لرواتب المنحة من %82 حوالي تخصيص

 HERO" ومؤسسة ،"Yoga Mike" ومؤسسة ،"Vocal Action Picture" )مؤسسة الشركاء مع عليها المتعاقد للخدمات المنحة من %15 حوالي تخصيص
Sports.)" 

 المباشرة. غير للتكاليف %3 حوالي تخصيص

 
 

 (:SMART) بوقت والُمقيَّدة والواقعية، تحقيقها، والممكن للقياس، والقابلة الُمحدَّدة، األهداف

 

لين الطالب حضور :1 الهدف  األقل. على ساعة 80 لمدة الصيفي البرنامج الُمسجَّ

 البرنامج. حضور بيانات :المؤشر 

 
 واإلدراكية. والعاطفية االجتماعية المهارات لتطوير فرص توفير :2 الهدف

 الحضور. وبيانات البرنامج جدول المؤشر:

 (.PBL) مشاريع إنجاز خالل من التعلم نظام على المعتمدة الجودة عالية الصيفي التعلم برامج إلى للطالب المنصف الوصول وزيادة تحديد :3 الهدف

 (.CBO) المجتمعية المنظمات مع الشراكة وبيانات البرنامج جدول المؤشر: 

 

 

 

 



 

 

 BPS23582S - المدارس لجنة قبول نموذج

 

 

 21st Century Community Learning Centers – Development & Expansion of High   المنحة: اسم

Quality Summer Learning (FC527, 525, 523) (Summer Program FY23 funding) 

 
 جديدة    الحالة:

 
 تنافسية  المنحة: نوع

 
 2022 أغسطس 31 إلى 2022 يوليو 01 من  والنهاية: البداية تواريخ

 
 الوالية عبر فيدرالي تمويل  التمويل: مصدر

 
 ريسنيك كاريل السيدة/  المانح: لدى االتصال مسئول

 واألسرة الطالب دعم مكتب

 ماساتشوستس بوالية والثانوي االبتدائي التعليم وزارة

 02148 البريدي: الرمز ماساتشوستس، مالدن، ستريت"، "بليزانت شارع 75

 781-338-3515 الهاتف: رقم

 KResnick@doe.mass.edu اإللكتروني: البريد عنوان

 
 الُموسَّعة التعلم فرص مكتب المنحة: قيادة المتولية "BPS" التعليمية بالمديرية )المدارس( المدرسة و/أو الدائرة

 الُموسَّعة التعلم فرص مكتب المنح، مديرة ماكالرين، إياليسا كينيا

 
 والشراكات الُموسَّع التعلم فرص التنفيذية، المديرة ،دافيس كروز ألبا المدرسة: الدائرة/قائد مدير

 
 دوالر 100,000 سنويًا: الممنوح المبلغ

 
 ينطبق ال واحد(: عام عن المنحة مدة زادت )إذا الممنوح المبلغ إجمالي

 
  ال التالي: للعام الترحيل خيار

 
 طالبًا. 90 المركزي(: المكتب وموظفي للمعلمين )أو للطالب التقريبي العدد

 
 Thomas A. Edison Middle School المواقع:

 Gardner Pilot Academy 

 
 Young Audiences of Massachusetts, Green City Growers الرئيسيين: الخارجيين الشركاء

 

 
 المنحة وصف

 
لة (21st CCLC) منحة تهدف  يوم عقد خالل من أو (OST) الدراسي اليوم أوقات خارج الُمقدَّمة البرامج خالل من إضافي تعلم وقت توفير دعم إلى فيدراليًا الُمموَّ

 ،الطالب مشاركة وزيادة والفرص، البراعة بين الفجوات سد في المساعدة إلى البرنامج تصميم ويهدف كليهما(. أو (ELT) الممتد التعلم وقت باسم يُعرف ممتد دراسي

م فيها. والنجاح المهنية والحياة للجامعة االستعداد وتعزيز والعاطفي، االجتماعي التعلم ودعم  وتجارب اركة،المش على يشجعهم جذابًا تعليًما للطالب البرنامج هذا وسيُقد ِّ

م كما األكاديمي؛ لإلثراء وفرًصا كليهما، أو خدمات أو مشاريع تنفيذ خالل من تعلم  ضافةإ الدراسي. اليوم أوقات خارج الجودة عالية أكاديمي إثراء فرص لهم سيُقد ِّ

  والبدني. االجتماعي/العاطفي والنمو الطالب تعلم لدعم المجتمع شركاء من متنوع عدد مع البرامج تلك سستعاون ذلك، إلى
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 المنحة هذه في المشمولة المصروفات فئات

 
 الشركاء. مع عليها الُمتعاقد للخدمات المنحة من %30 حوالي تخصيص

 الصلة. ذات واألنشطة اإلداريين لرواتب المنحة من %50 حوالي تخصيص

 والمتنوعة. التعليمية للمستلزمات المنحة من %20 حوالي تخصيص

 
 (:SMART) بوقت والُمقيَّدة والواقعية، تحقيقها، والممكن للقياس، والقابلة الُمحدَّدة، األهداف

 
 

لين الطالب حضور :1 الهدف   األقل. على ساعة 80 لمدة الصيفي البرنامج الُمسجَّ

 البرنامج. حضور بيانات المؤشر: 

 
 واإلدراكية. والعاطفية االجتماعية المهارات لتطوير فرص توفير :2 الهدف

 الحضور. وبيانات البرنامج جدول المؤشر:

 (.PBL) مشاريع إنجاز خالل من التعلم نظام على المعتمدة الجودة عالية الصيفي التعلم برامج إلى للطالب المنصف الوصول وزيادة تحديد :3 الهدف

 (.CBO) المجتمعية المنظمات مع الشراكة وبيانات البرنامج جدول المؤشر: 

 

 


