
 

 

BOSTON OF CITY THE OF COMMITTEE SCHOOL THE مدارس )لجنة 

 بوسطن( مدينة
 

 

 االجتماع االفتراضي للجنة مدارس بوسطن

 

 2022نوفمبر،  16 

 

 يُرجى النقر فوق الرابط أدناه لالنضمام إلى الندوة عبر اإلنترنت:

 bostonpublicschools.zoom.us/webinar/register/WN_Gq4DEJ35Tp6KZndo7Z23uw-https://k12 

 مساًء في يوم االجتماع. 4:30وسيتم إغالق التسجيل للتعليق العاّم في تمام الساعة  .لإلدالء بشهادتكهنا التسجيل التعليق العام: يُرجى 

 جدول األعمال 

 مساءً  5

I.     أداء القََسم الوطني 

II.   نداء األسماء 

III.    رفع الجلسة التنفيذية 

بغرض مناقشة استراتيجية المفاوضة الجماعية مع االتحاد سترفع لجنة مدارس بوسطن فوًرا الجلسة إلى أخرى تنفيذية  ●

عمال )  230، والمجلس المنتسب المحلي AFL CIO 93، ومجلس (AFSCME)  األمريكي لموظفي الوالية والمقاطعة والبلديات

 مراقبي الحافالت(. ستقوم اللجنة بالعودة إلى الجلسة العامة. ) 2936عمال الصلب  و اتحاد  الكافتيريا (

 

 مساءً  5:30

IV.   2022نوفمبر  2محضر الموافقة:  اجتماع لجنة المدارس الُمنعقد بتاريخ 

V.   تقرير المشرفة 

VI. التعليق العام للحضور 

VII.  بنود اإلجراءات 

 دوالر 16،079،420منح المطروحة لالعتماد والتي يبلغ مجموعها  ●

 المواقع مجاالت التركيز مدير الصندوق الحالة اسم المنحة FY المبلغ

منح دعم دخول الكلية المبكر  2023 $300,000

FC460 

 مواقع 5 االستعداد الجامعي والوظيفي Lydia Emmons جديدة

https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/webinar/register/WN_Gq4DEJ35Tp6KZndo7Z23uw
https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/webinar/register/WN_Gq4DEJ35Tp6KZndo7Z23uw
https://forms.gle/wFrrFfYUSfKX53LS7


 2022نوفمبر لعام  16الُمنعِقد عن بعد بتاريخ  لجنة مدارس بوسطناجتماع  جدول أعمال

 عبر منصة زوم 

 2الصفحة 

 

 

األطفال  -خطة اإلنقاذ األمريكية  2023 $347,940

  FC302-IIوالشباب المشردون 

 في أنحاء المقاطعة عرضة للمخاطرة Brian Marques الزيادة

$19,665 2023 MassStep:  المساعد الطبي

FC671 

 Madison Park الوظيفة والتقنية Kristen D’Avolio الزيادة

تحسين التهوية وجودة الهواء  2023 $15,411,815

FC209-(IVAQ)  

التدفئة والتهوية وتكييف الهواء  Katherine Walsh جديدة

(HVAC) 

 مواقع 5

        المجموع   $16,079,420

 

VIII.   التقارير 

 مراجعة وتوصيات مجلس مدارس المدينة الكبرى للتعليم الخاص ●

 اتفاقيات المفاوضة الجماعية المبدئية:  ●

 

يوليو  1)عمال الكافتيريا(،  230، والمجلس المنتسب المحلي AFSCME AFL CIO 93لجنة مدارس بوسطن ومجلس  ○

 2023يونيو  30 - 2020

 

يوليو  1و  2022يونيو  30 - 2020يوليو  1اقبو الحافالت(، مر ) 2936لجنة مدارس بوسطن واتحاد عمال الصلب  ○

 2025يونيو  30 - 2022

 

IX. )تعليق عام على التقارير )اختياري 

X.  عمل جديد 

XI. نهاية الندوة 

 

 

 

 


