
 

 ~تابع~

 بوسطن مدينة في المدارس لجنة
 

 

 في بُعد عن المنعقد بوسطن مدينة في المدارس لجنة اجتماع

 

 2021نوفمبر  17

 
 (:Zoom) تطبيق في االجتماع غرفة رابط

https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/j/86049156263 

 من: الهاتف عبر واحدة مرة االتصال أو

 #86049156263 ،16465588656+ أو #86049156263 ،13126266799+ المتحدة: الواليات

 الهاتف: رقم أو

 الحالي(: الجغرافي موقعك إلى األقرب بالرقم اتصل أعلى جودة على )للحصول التالي بالرقم اتصل

 1+ 346 248 7799 أو 1+ 301 715 8592 أو 1+ 646 558 8656 أو 1+ 312 626 6799 المتحدة: الواليات

 1+ 253 215 8782 أو 1+ 669 900 9128 أو

 860 4915 6263 االجتماع: غرفة رقم

 bostonpublicschools.zoom.us/u/kdL7inSxQz-https://k12 الرابط زيارة يُرجى دولي، رقم من لالتصال

 الساعة في واآلراء بالتعليقات اإلدالء في التسجيل باب سيُغلق واآلراء. بالتعليقات لإلدالء هنا التسجيل يُرجى العام: الجمهور وأراء تعليقات

 االجتماع. انعقاد يوم في عصًرا 4:30

 األعمال جدول

 عصًرا 4:30
 

 الوالء قسم -1

 الحضور وتسجيل النداء -2

 التنفيذية الجلسة بدء -3

 مع الجماعية بالمفاوضة تتعلق إستراتيجية جلسة إجراء بهدف تنفيذية جلسة إلى الفور على بوسطن مدارس لجنة ستنتقل ●

 أمريكا في الصلب عمال واتحاد (SEIU) الخدمي القطاع لموظفي الدولي لالتحاد التابع 888 رقم المحلي والقطاع اإلدارية النقابة

 العامة. الجلسة إلى اللجنة ستعود ثم المدرسية(. الحافالت )سائقو 8751 رقم المحلي والقطاع

 
 مساءً  5
 

 .2021 نوفمبر 03 في انعقد الذي بوسطن مدارس لجنة اجتماع محضر اعتماد -4

 التعليمية المديرية مديرة تقرير -5

 التقرير -6

 لالتحاد التابع 888 رقم المحلي والقطاع اإلدارية والنقابة بوسطن مدارس لجنة بين المبدئية الجماعية المفاوضة اتفاقية ●

 (.SEIU) الخدمي القطاع لموظفي الدولي

 
 العام الجمهور وآراء تعليقات   -7

 بشأنها قرار اتخاذ المقرر البنود   -8

https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/j/86049156263
https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/u/kdL7inSxQz
https://forms.gle/eGLKgBzD2iUtkkYb7


  2021نوفمبر  17في  جدول أعمال اجتماع لجنة مدارس بوسطن المنعقد عن بُعد

 "Zoomعبر منصة "

 2ص. 

 

 الدولي لالتحاد التابع 888 رقم المحلي والقطاع اإلدارية والنقابة بوسطن مدارس لجنة بين الجماعية المفاوضة اتفاقية ●

 (.SEIU) الخدمي القطاع لموظفي

 

 التقرير  -9

 
 (MassCore) برنامج تنفيذ بشأن تحديث ●

 
 )اختياري( التقارير على العام الجمهور وأراء تعليقات -10

 الجديدة األعمال -11

 االجتماع إنهاء -12
 

 

   

   


