
 

 ~تابع~

 بوسطن مدينة مدارس لجنة
 

 

 بُعد عن المنعقد بوسطن مدينة في المدارس لجنة اجتماع

 
 مساًء. 5 الساعة في 2022 أغسطس 31 في

 
 االجتماع: إلى لالنضمام أدناه الوارد الرابط على النقر يُرجى

https://k12-
bostonpublicschools.zoom.us/webinar/register/WN_mtgLAfx8SG6Xe2ba40bmuA 

 

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

 االجتماع. انعقاد يوم في عصًرا 4:30

 األعمال جدول

 الوالء قسم -1

 الحضور وتسجيل النداء -2

 2022 أغسطس 10و 2022 يوليو 13 في انعقد الذي المجلس اجتماع محضر اعتماد -3

 المنهجي التحسين خطة تنفيذ بشأن تحديث يشمل الذي التعليمية المديرية مديرة بأعمال القائم تقرير -4

 وتعليقاته العام الجمهور آراء -5

 بشأنها: قرار اتخاذ المقرر البنود -6
 ماساتشوستس بوالية المدارس بين الرياضية األلعاب لجمعية المستحق المبلغ (MIAA) 2023-2022 الدراسي العام: 

 دوالر 8,280

 ر منح  دوالر 372,042 بقيمة اعتمادها ُمقرَّ

 المبلغ
 العام

 المالي
 التمويل مدير الحالة المنحة اسم

 )مجاالت( مجال

 التركيز

 المواقع

 للمنحة المستلمة

 2022 دوالر 81,988

Individuals with 

Disabilities Education Act 

(IDEA) 

 قيمة زيادة

 المنحة
 الخاص التعليم ماكراي إيفون

 أنحاء جميع

 يةالتعليم المديرية

 2022 دوالر 1,699

Special Education Early 

Childhood Entitlement 

Grant 

 قيمة زيادة

 المنحة
 الخاص التعليم ماكراي إيفون

 أنحاء جميع

 يةالتعليم المديرية

 2022 دوالر 12,261
Title I, Part A: Improving 

Basic Programs 

 قيمة زيادة

 المنحة
 الفرص في فجوة ماكراي إيفون

 أنحاء جميع

 يةالتعليم المديرية

 2022 دوالر 30,484
Title II, Part A: Improving 

Educator Quality 

 قيمة زيادة

 المنحة
 نالتربويي فعالية ماكراي إيفون

 أنحاء جميع

 يةالتعليم المديرية

https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/webinar/register/WN_mtgLAfx8SG6Xe2ba40bmuA
https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/webinar/register/WN_mtgLAfx8SG6Xe2ba40bmuA
https://forms.gle/Ppsf5AD4B6L8Dt1M9
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 2022 دوالر 17,722

American Rescue Plan: 

Individuals with 

Disabilities Education Act 

 قيمة زيادة

 المنحة
 الخاص التعليم ماكراي إيفون

 أنحاء جميع

 يةالتعليم المديرية

 2022 دوالر 16,503
American Rescue Plan: 

IDEA Early Childhood 

 قيمة زيادة

 المنحة

 ماكراي إيفون
 الخاص التعليم

 أنحاء جميع

 يةالتعليم المديرية

 الكبار تعليم يودافول كريستين جديدة English for New Bostonians 2023 دوالر 25,000

 مدرسة

" Madison

Park" 

120,000 

 دوالر
2023 Playball! موقع 19 والعافية الصحة دانيالز آيمي جديدة 

 2023 دوالر 41,385
OpenSciEd High School 

Field Test Materials 
 بوين جويس جديدة

 الدراسي المنهج

 والتعليم
 قعامو 6

 2023 دوالر 25,000

Social & Emotional 

Learning (SEL) in Action 

Award 

 براون ميليسا جديدة
 االجتماعي التعلم

 العاطفي

 الميثاق مدارس

" Horace

Mann" 

 
 التقرير -7

 2023-2022 الدراسي العام في المدارس فتح إعادة بشأن تحديث  

 )اختياري( التقارير في الجمهور آراء -8

 الجديدة األعمال -9

 االجتماع إنهاء -10
 

 

 


