
 

 ~ يُتبع ~

 بوسطن مدينة مدارس لجنة
 

 

 Boston School Committeeاجتماع عن بُعد لـ 

 

 مساء   5الساعة  2021أكتوبر  6 

 
 رابط الندوة عبر اإلنترنت على تطبيق زوم:

bostonpublicschools.zoom.us/j/89144911105-https://k12 

 أو بنقرة واحدة على الهاتف المحمول:

 # 89144911105، 13017158592# أو +  89144911105، 16465588656الواليات المتحدة: +     

 أو الهاتف:

 اتصل على )للحصول على جودة أعلى، اتصل بأحد األرقام بناء  على موقعك الحالي(:    

 215 253 1+، أو 9128 900 669 1+، أو 6799 626 312 1+، أو 8592 715 301 1+، أو 8656 558 646 1+الواليات المتحدة:         

 7799 248 346 1+، أو 8782

 891 4491 1105ُمعّرف الحلقة الدراسية: 

 bostonpublicschools.zoom.us/u/kdmCQdA0Yi-https://k12 األرقام الدولية المتاحة:    

 

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

 جدول األعمال 

I.   أداء القسم الوطني 

II.  نداء األسماء 

III.    :اجتماع لجنة مدرسة بوسطن 2021سبتمبر  22الموافقة على المحضر 

IV.  تقرير المشرف العام 

V.  تعليق عام الحضور 

VI. بنود اإلجراءات 

 دوالر 50000تبرعات عينية بقيمة إجمالية تقديرية تبلغ   ●

 اسم المتبرع

 

 العناصر المتبرع بها

 

 مستلم مدارس بوسطن العامة

 )الموقع(

بائع مدارس 

 بوسطن العامة

 )نعم / ال(

 القيمة المقدرة

 )مقدمة من الجهة المانحة(

مع مقعد  30X-Roland FPلوحة مفاتيح  26  مؤسسة النج النج 

 وحامل موسيقى وكتاب تعليمي.
   8 School-Hennigan K  50,000 ال$ 

 

 دوالر 782,500 إجمالي المنح الُمتفق عليها ●

https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/j/89144911105
https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/u/kdmCQdA0Yi
https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/u/kdmCQdA0Yi
https://docs.google.com/forms/d/1AwvI9T-KnhL5QKCNx9wpNRlHoXNJBUVDSnb0ff-HTOI/edit?usp=sharing


 جدول أعمال اجتماع لجنة مدارس بوسطن المنعقد عن بُعد 2021أكتوبر  6

 منصة زوم 

 2الصفحة 

 

 

السنة   المبلغ

 المالية

 المواقع  مجاالت التركيز  مدير الصندوق الحالة  اسم المنحة 

 

337,500$ 

 

 2022 

مراكز التعلم 

المجتمعية في القرن 

 -الحادي والعشرين 

 نموذجية

 

 جديدة 

 

 كينيا إليسا مكالرين 

 توسيع فرص التعلم
Boston International, 

Newcomer Academy, 

Thomas A. Edison Middle  

School 

 

 240,000$ 

 

 2022 

منحة المعهد 

الفني 

 الوظيفي

 

 جديدة 

 

 كيفن مكاسكيل 

 

 تعليم الكبار 

Madison Park 

Technical Vocational 

HS 

 

 60,000$ 

 

2022 

منحة تعليم وتعلّم 

 التربية المدنية

 

 جديدة 

 -أنجيال هيدلي 

 ميتشل

المناهج وطرق 

 التدريس

 

 في أنحاء المقاطعة 

25,000$ 2022 

اإلنجليزية لسكان  

 بوسطن الُجدد

 مدرسة ماديسون بارك الثانوية  تعليم الكبار  كريستين دافوليو  جديدة 

 موقع ا 21~   الصحة والعافية ايمي دانيلز  جديدة  لعب الكرة!  2022  120,000$ 

 

 مدونة قواعد السلوك المنقحة ●

 2026-2022الخطة اإلستراتيجية لخدمات المكتبات،  ●

 

VII.  التقارير 

 

 MCAS 2021نتائج  ●

 تحديث تنفيذ سياسة القبول في مدارس االختبارات ●

 2022-2021أهداف أداء المشرف العام الدراسي  ●

 

VIII.  )تعليق عام على التقارير )اختياري 

IX. عمل جديد 

X.   نهاية الندوة 


