
 

 ~تابع~

 بوسطن مدينة مدارس لجنة
 

 

 ُبعد  عن المنعقد بوسطن مدينة  في المدارس لجنة اجتماع
 

 مساًء.  5 الساعة في 2022 يونيو 21 في
 

 االجتماع: إلى لالنضمام أدناه الوارد الرابط على النقر ُيرجى
bostonpublicschools.zoom.us/j/86133348208-https://k12 

 من:  الهاتف عبر واحدة مرة لاالتصا أو
 #86133348208 أو 13017158592+ أو  #86133348208أو  16465588656+ المتحدة: الواليات

 الهاتف: رقم أو
 الحالي(: الجغرافي موقعك إلى األقرب بالرقم اتصل أعلى جودة على )للحصول التالي بالرقم اتصل

1+   أو 1+ 669 900 9128 أو   1+ 312 626 6799 أو 1+ 301 715 8592 أو 1+ 646 558 8656 المتحدة: الواليات

 1+ 346 248 7799 أو 253 215 8782
 861 3334 8208 االجتماع: غرفة رقم

https://k12- التالي: الرابط زيارة ُيرجى دولي، رقم من لالتصال

bostonpublicschools.zoom.us/u/kC5SpFQNv 

 4:30 الساعة في واآلراء بالتعليقات اإلدالء في التسجيل باب سيُغلق واآلراء. بالتعليقات لإلدالء هنا التسجيل ُيرجى الجمهور:  آراء
 االجتماع. انعقاد يوم في عصرًا

 األعمال جدول
 الوالء  قسم -1
 الحضور  وتسجيل النداء -2
 08/06/2022 في انعقد الذي المجلس اجتماع محضر اعتماد -3
 ". DESE"  ماساتشوستس بوالية والثانوي  االبتدائي التعليم وزارة مراجعة بشأن  تحديًثا التعليمية المديرية مديرة تقرير يتضمن -4
 التعليمية  للمديرية مدير عن البحث بشأن تحديث -5
 وتعليقاته العام الجمهور آراء -6
 بشأنها: قرار  اتخاذ المقرر البنود -7

https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/j/86133348208
https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/u/kC5SpFQNv
https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/u/kC5SpFQNv
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0Gld1qZVMPPFpRDBIh96J7EB7tMYlLp7n27-_gYY6PmOCug/viewform?usp=sf_link
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 دوالر.  664,463 التقديرية قيمتها  إجمالي يبلغ عينية تبرعات •

 )الموقع(  التعليمية المديرية   في المستلم  بها  الُمتبرَّع )البنود( البند الُمتبر ِّع  اسم
  موردي  من  هل

 التعليمية؟ المديرية
 )نعم/ال(

 التقديرية  القيمة 
مة  الُمتبر ِّع( من )ُمقدَّ

Avid 

Technology 
 دوالر  637,566 ال Boston Arts Academy Foundation موسيقية  معدات

Martha Bunker  طراز من بيانو "Steinway" Boston Arts Academy Foundation دوالر  25,000 نعم 

Gail Flatto  د رقمي بيانو  دوالر  1,897 ال Boston Arts Academy Foundation بمقعد   ُمزوَّ
 

 . دوالر 47,320,114 بقيمة عليها الموافقة انتظار في منح •

 المبلغ 
  العام 

 المالي 
 التمويل  مدير الحالة  المنحة  اسم

  )مجاالت( مجال 
 التركيز

 للمنحة   المستلمة المواقع 

50,000 
 2022 دوالر

Emergency Connectivity 

Fund Reimbursement 

  قيمة  زيادة
 المنحة 

 كروزادو  سوليمار
  االتصال

 اإللكتروني 
 التعليمية  المديرية  أنحاء  جميع

51,213 
 2023 دوالر

ENB IFFI (Immigrant 

Futures in the Food 

Industry) 

 High Park Madison الكبار   تعليم دافوليو  كريستين جديدة 

46,663,90

 التعليمية  المديرية  أنحاء  جميع والتغذية  الغذاء  فينتريتشيلي  ديبورا جديدة  jroool Nutrition Program 2023 دوالر 1

415,000  
 2023 دوالر

Comprehensive School 

Health Services 
 رودريغيز  لوكريسيا جديدة 

  الخدمات 
 الصحية 

 التعليمية  المديرية  أنحاء  جميع

40,000 
 2023 دوالر

21st Century Community 

Learning Centers (FC644) 
 جديدة 

  إياليسا  كينيا
 ماكالرين

  التعلم   وقت
 الممتد 

Edison K8  & Eliot K8 

100,000  
 2023 دوالر

21st CCLC -Development 

& Expansion of High 

Quality Summer Learning 

(FC-523,525,527). 

 جديدة 
  إياليسا  كينيا

 ماكالرين
  التعلم   وقت

 الممتد 
Gardner & K8 Edison 
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 .الصلب  عمال باتحاد 8751 رقم المحلي القطاع اتفاقيتي خطابي •
  المفاوضة  اتفاقيات  دعم  أجل   من   دوالر  1,510,820  إجمالية   بقيمة  2023  المالي  العام  في  تكميلية  مالية  اعتمادات  طلب •

 . الصلب عمال باتحاد 8751  رقم المحلي والقطاع "Transdev" شركة بين الُمبرمة الجماعية
 التالية:   المدارس من الُمقدَّمة االبتكار تجديد طلبات •

○ School High Burke 
○ School 8-K Eliot 
○ School Elementary Holmes 
○ Academy Muňiz 
○ School Elementary Winthrop 

 التقارير. -8
  المتفوقين مدارس  في القبول سياسة  تنفيذ مستجدات بآخر بيان •
  المدارس  من  الُمقدَّمة  التعليمية  المديرية  مظلة  تحت  العاملة  "Mann Horace"  المستقلة  المدارس  مواثيق  تجديد  طلبات •

 التالية: 
o Academy Green Boston 
o Academy Evening & Day Boston 
o Careers Health for Academy M. Edward 
o Dorchester Academy UP 

 .)اختياري( التقارير في الجمهور آراء -9
 . الجديدة األعمال -10
 . االجتماع إنهاء -11

 
 


