
 

 ~تابع~

 بوسطن في المدارس لجنة
 

 

  بُعد عن المنعقد بوسطن في المدارس لجنة اجتماع
 

 2021 أبريل 7في 

 
 

  (:Zoom) قتطبي في االجتماع غرفة رابط

https://k12-
bostonpublicschools.zoom.us/j/84810067326?pwd=WlpNY2JGSXhmak9kRVN5clA2VC82UT09 

 667248 المرور: رمز

 من: الهاتف عبر واحدة مرة االتصال أو

 *667248 أو +84810067326 أو +13126266799 أو *667248 أو +84810067326 أو +13017158592 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+ 253 215 8782 أو 1+ 646 558 8656 أو 1+ 312 626 6799 أو 1+ 301 715 8592 المتحدة: الواليات

 1+ 669 900 9128 أو

 7326 1006 848 االجتماع: غرفة رقم

 667248 المرور: رمز

 bostonpublicschools.zoom.us/u/kbNWL7Zhnn-https://k12 التالي: الرابط زيارة يُرجى دولي، رقم منلالتصال 

 
 

 األعمال جدول

 

 مساء   4:30

 

 الوالء قسم (1

 الحضور وتسجيل النداء (2

 التنفيذية الجلسة بدء (3

 الجماعية مفاوضةبال المتعلقة اإلستراتيجيات لمناقشة جلسة إجراء بهدف التنفيذية الجلسة بدء الفور على بوسطن في المدارس لجنة ستبدأ ●

 العامة. الجلسة إلى اللجنة ستعود ثم (.BTU) بوسطن بمدينة المعلمين اتحاد مع

 
 مساء   5

 

 .2021 مارس 24 في انعقد الذي المدارس لجنة اجتماع محضر اعتماد (4

 التعليمية اإلدارة مديرة تقرير (5

 .2021 أبريل 26 من ابتداء   األسبوع في أيام 5 بُعد الشخصي/عن بالحضور للتعلم التخطيط التقرير: (6

 العام الجمهور وآراء تعليقات (7

 بشأنها: قرار اتخاذ المقرر البنود (8

 دوالر 34,425 االعتماد: قيد المنحة ●

 

https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/j/84810067326?pwd=WlpNY2JGSXhmak9kRVN5clA2VC82UT09
https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/j/84810067326?pwd=WlpNY2JGSXhmak9kRVN5clA2VC82UT09
https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/u/kbNWL7Zhnn


  2021أبريل  7في  جدول أعمال اجتماع لجنة المدارس في بوسطن المنعقد عن بُعد
 (Zoomتطبيق )

 2ص. 

 

 المبلغ
 العام

 الصندوق مدير الحالة المنحة اسم المالي
 الممثلعالقة 

 المنحةب
 )مجاالت( مجال

 المواقع التركيز

34,425 

 دوالر

 وتعلم تدريس منحة 2021

 المدنية التربية

 هيدلي أنجيال جديدة

 ميتشل

 الدراسي المنهج البرنامج مديرة

 والتدريس

 اإلدارة أنحاء جميع

 التعليمية

 
 التعليمية العامة بوسطن مدارس إدارة من التخرج متطلبات سياسة ●

  بوسطن في المدارس لجنة وقيم أهداف ●

 
 التقرير (9

 الخارجية الصناديق من الموظفين غير ومدفوعات المؤقتة الرواتب ●

 2022-2021 الدراسي العام في الُمنقَّحة واالنصراف الحضور وإجراءات سياسة ●

 )اختياري( التقارير على العام الجمهور وأراء تعليقات (10

 الجديدة األعمال (11

 االجتماع إنهاء (12
 

 
 

https://www.bostonpublicschools.org/cms/lib/MA01906464/Centricity/Domain/162/FY21%20grant%20projections%20approval%20for%20SC.pdf

