
 

 ~ يُتبع ~  

 بوسطن  لمدينة المدرسية اللجنة
 

 

 اجتماع عن بُعد لـلجنة مدرسة بوسطن

 
 تمت المراجعة - 2022سبتمبر  28 

 
 الجلسة التنفيذية  مساء   5
 االجتماع    مساء   6

 
 يُرجى النقر فوق الرابط أدناه لالنضمام إلى الندوة عبر اإلنترنت: 

 bostonpublicschools.zoom.us/webinar/register/WN_xJ1eP2yLQfONf6ZS8vrYJQ-https://k12 

 مساء  يوم االجتماع.  4:30سيتم إغالق التسجيل للتعليق العام في الساعة   .لإلدالء بشهادتك هنا التسجيل التعليق العام: يرجى 

 جدول األعمال  

 مساء   5

I.   أداء القسم الوطني 

II.    نداء األسماء 

III.    رفع الجلسة التنفيذية 

لغرض مناقشة اإلستراتيجية فيما يتعلق بالمفاوضة  ستقوم لجنة مدرسة بوسطن بالتأجيل على الفور إلى جلسة تنفيذية  ●
Mission Hill K- 8وإجراء جلسة استراتيجية للتحضير للتقاضي الذي يُخص  Boston Teachers Union الجماعية مع

Pilot Schoolة. . ستقوم اللجنة بالعودة إلى الجلسة العام 
 

 مساء   6

 
IV.     :2022سبتمبر,  14الموافقة على تفاصيل االجتماع 

V.     تقرير المشرف العام 

VI.      التقرير 

بخصوص الصحة والسالمة للعام الدراسي   Boston Teachers Unionاالتفاقية  بين لجنة مدارس بوسطن و  ●

2022-2023 

 

VII.     التعليق العام للحضور 

VIII.   بنود اإلجراءات 

 دوالر أمريكي:   69,882,532المعروضة لالعتماد بمبلغ إجمالي المنح  ●

https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/webinar/register/WN_xJ1eP2yLQfONf6ZS8vrYJQ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftW3hNHrXCf9tNhm4NdKVOlkjGLZShGUhx8ljoD1oi2GzcMQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftW3hNHrXCf9tNhm4NdKVOlkjGLZShGUhx8ljoD1oi2GzcMQ/viewform?usp=sf_link


 الُمنعقد عن بعد جدول أعمال اجتماع لجنة مدارس بوسطن 2022سبتمبر  28
 عبر منصة زوم  

 2الصفحة  
 

 

 المواقع مجاالت التركيز  مدير الصندوق  الحالة  اسم المنحة  FY المبلغ

$17,684,41

2 
2023 

قانون تعليم األفراد ذوي  

 .(IDEAاإلعاقة)
 Lauren Viviani جديدة 

تعليم ذوي االحتياجات 

 الخاصة
 في أنحاء المقاطعة 

543,847  

 دوالر أمريكي 
2023 

منحة استحقاق الطفولة المبكرة لتعليم  

 ذوي االحتياجات الخاصة
 Lauren Viviani جديدة 

تعليم ذوي االحتياجات 

 الخاصة
 في أنحاء المقاطعة 

$42,190,77

5 
2023 

الباب األول، الجزء أ: تحسين البرامج 

 األساسية
 أنحاء المقاطعة في  فجوات الفرص  Yvonne Macrae جديدة 

$2,805,462 2023 
الباب الثاني، الجزء أ: تحسين جودة 

 المعلم 
 جديدة 

Charles 

Grandson 
 في أنحاء المقاطعة  كفاءة المعلم 

 في أنحاء المقاطعة  فجوات الفرص  Drew Echelson جديدة  LEPدعم  - العنوان الثالث  2023 $2,201,482

 في أنحاء المقاطعة  فجوات الفرص  Yvonne Macrae جديدة  الجزء أ   -الباب الرابع  2023 $3,077,915

638,523  

 دوالر أمريكي 
2023 

تمديد وقت التعلم في والية 

 BAA -ماساتشوستس
 جديدة 

-Kenyia Elisa

McLaren 
 وقت التعلم الممدد 

Boston Arts 

Academy 

471,366  

 دوالر أمريكي 
2023 

  -الحادي والعشرين مراكز التعلم المجتمعي للقرن 

 استمرار 
 جديدة 

-Kenyia Elisa

McLaren 
 وقت التعلم الممدد 

Boston 
International and 

Newcomers 

Academy, Thomas 

Edison   وEliot 

Innovation 

148,750  

 دوالر أمريكي 
2023 

  -مراكز التعلم المجتمعي للقرن الحادي والعشرين 

 النموذجية 
 جديدة 

-Elisa Kenyia

McLaren 
 توسيع فرص التعلم 

Lila G. Frederick 

Pilot Middle School 

120,000  

 دوالر أمريكي 
 في أنحاء المقاطعة  االستعداد الجامعي والوظيفي  Lydia Emmons جديدة  حاضنة الكلية المبكرة  2023

$69,882,53

2 

        المجموع   

 

بين   2024أغسطس  31حتى   2021سبتمبر  1مذكرة االتفاق الخاصة باتفاقية المفاوضة الجماعية الالحقة للفترة من   ●
Boston Teachers Union  وLocal 66  وMassachusetts-AFT  .ولجنة مدارس مدينة بوسطن 

 
ا لدعم مذكرة االتفاق الخاصة باتفاقية المفاوضة   37،674،337بمبلغ  23االعتمادات التكميلية للسنة المالية  ● دوالر 

و   Local 66و   Boston Teachers Unionبين  2024أغسطس   31حتى  2021سبتمبر  1الجماعية الالحقة للفترة من 
Massachusetts-AFT ولجنة المدرسة بالمدينة بوسطن 

 
بخصوص الصحة والسالمة للعام الدراسي   Boston Teachers Unionتفاقية  بين لجنة مدارس بوسطن و اال ●

2022-2023 
IX.    التقرير 

 . Pilot School-Mission Hill K 8تحديث حول  ●

X.   )تعليق عام على التقارير )اختياري 

XI.    عمل جديد 

XII.   نهاية الندوة 


