
 

 ~ يُتبع ~

 بوسطن لمدينة المدرسية اللجنة
 

 

 Boston School Committeeاجتماع عن بُعد لـ 
 

 
 مساء   5الساعة  2021أكتوبر  27 

 
 

 رابط الندوة عبر اإلنترنت على منصة زوم:

bostonpublicschools.zoom.us/j/88037539359-https://k12 
 أو بنقرة واحدة على الهاتف المحمول:

 # 88037539359،، 13126266799# أو +  88037539359،، 13017158592الواليات المتحدة: +     
 أو الهاتف:

 اتصل على )لجودة أعلى، اتصل برقم بناء  على موقعك الحالي(:    
 1+، أو 8782 215 253 1+، أو 8656 558 646 1+، أو 6799 626 312 1+، أو 8592 715 301 1+الواليات المتحدة:         

 9128 900 669 1+، أو 7799 248 346
 880 3753 9359ُمعّرف الحلقة الدراسية: 

 bostonpublicschools.zoom.us/u/kk75ffy56-https://k12 األرقام الدولية المتاحة:    

 مساء  في يوم االجتماع. 4:30سيتم إغالق التسجيل للتعليق العاّم في تمام الساعة  لالختبار. هنا التعليق العام: يرجى التسجيل

 جدول األعمال 

I.  أداء القسم الوطني 

II.   نداء األسماء 

III.    الحاصل على جائزة شاتوك، ديلفيرن ستانيسالوس 2021االقتباس: مكتب أبحاث بلدية بوسطن 

IV.   :الموافقة على المحضر 

 اجتماع لجنة مدرسة بوسطن 2021أكتوبر  6  ●

 2021أكتوبر  12المراجعة بتاريخ  ●

V.   تقرير المشرف العام 

VI.  تعليق عام الحضور 

VII.  بنود اإلجراءات 

 دوالر: 1,463,230 إجمالي المنح الُمتفق عليها ●

 

 

 

 

https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/j/88037539359
https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/u/kk75ffy56
https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/u/kk75ffy56
https://forms.gle/Mz2Frxm4jeUGbE9g9


 جدول أعمال اجتماع لجنة مدارس بوسطن المنعقد عن بُعد 2021أكتوبر  27

 منصة زوم 

 2الصفحة 

 

 

السنة  المبلغ

 المالية

 المواقع مجاالت التركيز مدير الصندوق الحالة اسم المنحة

دعم معلمي الكيمياء لتقييم وتعزيز  2022 192,337$ 

 التفكير الكيميائي

 على مستوى المقاطعة المناهج وطرق التدريس ماريان دون جديدة

 David A Ellis التف حوله إجوما أنيانو جديدة Ellis -منح إعادة تصميم المدرسة 2022 218,261$ 

Elementary 

 175,000$ 2022 Funds Children’s Pilot على مستوى المقاطعة الصحة والعافية علي عتيس جديدة 

 66,000$ 2022 BOKS مواقع 33 الصحة والعافية علي عتيس جديدة 

مؤسسة تدريب ضباط االحتياط  2022 811,632$ 

 (JROTCالمبتدئين )

 ,East Boston, English االستعداد الجامعي والوظيفي Yvonne Macrae جديدة

CASH, Excel, 

Madison Park, 

O'Bryant 

 1,463,230 

$ 

      اإلجمالي  

  

 

 2022-2021( مرونة السياسة المؤقت، العام الدراسي AWCفئة العمل المتقدم )  ●

 2022-2021أهداف أداء المشرف للعام الدراسي  ●

 

VIII.  التقارير 

 

 BuildBPSتحديث بشأن  ●

 اإلستراتيجيةتحديث تنفيذ الخطة  ●

 

IX.  )تعليق عام على التقارير )اختياري 

X.  عمل جديد 

XI.   نهاية الندوة 


