
 

 

 بوسطن مدينة مدارس لجنة
 

 

 بُعد عن المنعقد بوسطن مدينة في المدارس لجنة اجتماع

 
 مساًء. 5 الساعة في 2022 أغسطس 10 في

 
 االجتماع: إلى لالنضمام أدناه الوارد الرابط على النقر يُرجى

gtZ12Xn6KPw-bostonpublicschools.zoom.us/webinar/register/WN_Qx3PyyS2Q9-https://k12 

 

 في عصًرا 4:30 الساعة في واآلراء بالتعليقات اإلدالء في التسجيل باب سيُغلق واآلراء. بالتعليقات لإلدالء هنا التسجيل يُرجى الجمهور: آراء

 .االجتماع انعقاد يوم

 األعمال جدول

 الوالء قسم -1

 الحضور وتسجيل النداء -2

 2022 يوليو 13 في انعقد الذي المجلس اجتماع محضر اعتماد -3

 التعليمية المديرية مديرة بأعمال القائم تقرير -4

 وتعليقاته العام الجمهور آراء -5

 بشأنها: قرار اتخاذ المقرر البنود -6

 دوالر 11,185,345 بقيمة عليها الموافقة انتظار في منح 

 المبلغ
 العام

 المالي
 التمويل مدير الحالة المنحة اسم

 مجال

 )مجاالت(

 التركيز

 للمنحة المستلمة المواقع

866,313 

 دوالر
2022 

JP Morgan Chase New Skills 

Ready Grant – EdVestors 
 سيلفاريا ميشيل مستمرة

 المهني التعليم

 والفني
 التعليمية المديرية أنحاء جميع

17,059 

 دوالر
2022 

Comprehensive Preschool 

Partnership Initiative 

(CPPI). 

 قيمة زيادة

 المنحة
 مكولي ديفيد

 الطفولة

 المبكرة
 التعليمية المديرية أنحاء جميع

7,017,665 

 دوالر
2023 Boston Quality Pre-K Fund مكولي ديفيد جديدة 

 الطفولة

 المبكرة
 التعليمية المديرية أنحاء جميع

100,000 

 دوالر
2023 OST Strategic Support Grant جديدة 

 مارجريت

 ريردون

 التحول

 والتغير

 المدرسي

 "Dever Elementaryمدرسة "

75,000 

 دوالر
2023 Burke Skills Capital Grant ليليس جينيفر جديدة 

 االستعداد

 للجامعة

 وللحياة

 المهنية

 "Burke Highمدرسة "

https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/webinar/register/WN_Qx3PyyS2Q9-gtZ12Xn6KPw
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7TTFXfAQ41B7dbkpvXpGGish47tVuQqgA6cqfgBvIPyU5iA/viewform
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1,625,143 

 دوالر
2023 Perkins Grant سيلفاريا ميشيل جديدة 

 المهني التعليم

 والفني
 التعليمية المديرية أنحاء جميع

13,811 

 دوالر
2023 Investigating History Grant جديدة 

 هيدلي أنجيال

 ميتشل

 المنهج

 الدراسي

 والتعليم

 ومدرسة "K8 Curly" مدرسة

"K8 Pilot Gardner" 

452,638 

 دوالر
2023 Adult Education الكبار تعليم ودافولي كريستين جديدة 

Park Madison " مركز

Center Ed. Adult" 

641,574 

 دوالر
2023 Adult Ed. Family Literacy الكبار تعليم ودافولي كريستين جديدة 

 Madison Park" مركز

Adult Ed. Center" 

40,000 

 دوالر
2023 

CommCorp: Career 

Technical Initiative Start-Up 
 الكبار تعليم ودافولي كريستين جديدة

 Madison Park" مركز

Adult Ed. Center" 

111,500 

 دوالر
2023 

CommCorp: Career 

Technical Initiative Round 2 

& 3 

 الكبار تعليم ودافولي كريستين جديدة
 Madison Park" مركز

Adult Ed. Center" 

224,642 

 دوالر
2023 

Madison Park Skills Capital 

Grant 
 جديدة

ماري فرانسيس 

 برانجما

االستعداد 

للجامعة 

وللحياة 

 المهنية

 "Madison Parkمدرسة "

 
 بين التنافسية الرياضية لأللعاب "Association Athletic Interscholastic Massachusetts" جمعية في الجديدة العضوية ●

 (:MIAA) ماساتشوستس بوالية المدارس

 ".Academy Arts Bostonمدرسة " ●

 ."Careers Health for Academy Kennedy M. Edward" مدرسة ●

 ".McCormack/BCLA 7-12مدرسة " ●
 (BPS) التعليمية المديرية في البديلة المدارس شبكة ●

 ".Academy Technical Adult Bostonمدرسة " ○

 ".Academy Evening & Day Bostonمدرسة " ○

 ".School High Collaborative Bostonمدرسة " ○

 ".Academy Communityمدرسة " ○

 ".School High Egleston Greaterمدرسة " ○

 
 التعليمية. المديرية مديرة سكيبر، ماري السيدة/ توظيف عقد اعتماد ●

 
 .التقرير -7

 التحول مدارسو الطالب وسالمة الخاص والتعليم والمرافق اإلنجليزية اللغة ومتعلمي البيانات المنهجي: التحسين خطة تنفيذ بشأن تحديث ●

 النقل. وخدمة

 

 وإجراءاتها. المدارس لجنة اجتماعات هيكل المناقشة: -8
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 .)اختياري( التقارير في الجمهور آراء -9

 .الجديدة األعمال -10

 .االجتماع إنهاء -11
 

 


