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 األعضاء والسادة اللجنة رئيسة   إلى:

 بوسطن مدارس لجنة

 
 كودر ناثان   من:

 المالي المدير

 
ر المنح  الموضوع:   اعتمادها الُمقرَّ

 
 2022 أغسطس 10   التاريخ:

 

 

ر المنح المذكرة بهذه مرفق  لالطالع متاحة المنح تلمقترحا الكاملة النسخ .2022 أغسطس 10 في المدارس لجنة من اعتمادها الُمقرَّ

َمت وقد عليها،  المدارس. لجنة سكرتارية مكتب إلى قُد ِّ

 

 



 

 

ر المنح  المدارس لجنة من اعتمادها الُمقرَّ

 

 

 2022 أغسطس 10

 للمنحة المستلمة المواقع التركيز )مجاالت( مجال التمويل مدير الحالة المنحة اسم المالي العام المبلغ

       

 2022 دوالر 866,313
JP Morgan Chase New Skills 

Ready Grant – EdVestors 
 التعليمية المديرية أنحاء جميع والفني المهني التعليم سيلفاريا ميشيل مستمرة

 2022 دوالر 17,059
Comprehensive Preschool 

Partnership Initiative (CPPI). 
 قيمة زيادة

 المنحة
 التعليمية المديرية حاءنأ جميع ةالمبكر الطفولة مكولي ديفيد

 التعليمية المديرية أنحاء جميع المبكرة الطفولة مكولي ديفيد جديدة Boston Quality Pre-K Fund 2023 دوالر 7,017,665

 Dever Elementary المدرسي والتغير التحول ريردون مارجريت جديدة OST Strategic Support Grant 2023 دوالر 100,000

 ليليس جينيفر جديدة Burke Skills Capital Grant 2023 ردوال 75,000
 وللحياة للجامعة االستعداد

 المهنية
Burke High 

 التعليمية المديرية أنحاء جميع والفني المهني التعليم سيلفاريا ميشيل جديدة Perkins Grant 2023 دوالر 1,625,143

 والتعليم الدراسي المنهج ميتشل هيدلي أنجيال يدةدج Investigating History Grant 2023 دوالر 13,811
 ومدرسة "Curly K8" مدرسة

"Gardner Pilot K8" 

 الكبار تعليم دافوليو كريستين جديدة Adult Education 2023 دوالر 452,638
 Madison Park Adult" مركز

Ed. Center" 

 الكبار تعليم دافوليو ينكريست جديدة Adult Ed. Family Literacy 2023 دوالر 641,574

 Madison Park Adult" مركز
Ed. Center" 

 2023 دوالر 40,000
CommCorp: Career Technical 

Initiative Start-Up 
 الكبار تعليم دافوليو كريستين جديدة

 Madison Park Adult" مركز
Ed. Center" 

 2023 دوالر 111,500
CommCorp: Career Technical 

Initiative Round 2 & 3 
 الكبار تعليم دافوليو كريستين جديدة

 Madison Park Adult" مركز
Ed. Center" 

 2023 دوالر 224,642
Madison Park Skills Capital 

Grant 
 جديدة

 فرانسيس ماري

 برانجما

 وللحياة للجامعة االستعداد

 المهنية
Madison Park 

       

11,185,345 

 دوالر
     اإلجمالي 

 



 

 

 

 BPS22557 - المدارس لجنة قبول نموذج

 
 JP Morgan Chase New Skills Ready Grant -EdVestors    المنحة: اسم

 
 جديدة    الحالة:

 
 تنافسية  المنحة: نوع

 
 2023 يونيو 30 إلى 2022 أبريل 01 من  والنهاية: البداية تواريخ

 
 خاصة جهة  التمويل: مصدر

 
 روزمانيير مارينيل االتصال: مسئول اسم  المانح: لدى االتصال مسئول

 Clarendon St, Suite 401,Boston, MA, 02116 140 العنوان:

 617.585.5747 الهاتف: رقم

 rousmaniere@edvestors.org اإللكتروني: البريد

 
 واإلستراتيجية اإلنصاف ومكتب والمساءلة اناتبيال ومكتب والفني المهني التعليم مكتب  المنحة: قيادة المتولية "BPS" التعليمية بالمديرية الدوائر

 
 غراندسون وتشارلز كالركسون وأبريل سيلفاريا ميشيل ":BPS" التعليمية بالمديرية البرنامج مدير

 
 غراندسون وتشارلز كالركسون وأبريل سيلفاريا ميشيل   المدرسة: الدائرة/قائد مدير

 
 دوالر 866,313 ا:سنوي   الممنوح المبلغ

 
 دوالر 866,313  واحد(: عام عن المنحة مدة زادت )إذا الممنوح المبلغ ليإجما

 
  نعم    التالي: للعام الترحيل خيار

 
 500 المركزي(: المكتب وموظفي للمعلمين )أو للطالب التقريبي العدد

 
 التعليمية المديرية مستوى على المواقع:

 
 Edvestors, Private Industry Council, Bunker Hill Community College, UMass Boston  ن:الرئيسيي الخارجيين الشركاء

 
 المنحة وصف

 
 مبادرة من كجزء "Chase Morgan JP" مؤسسة من الُمقدَّمة المنحة من "EdVestors" منظمة عبر ُمقدَّمة جديدة مسارات نماذج إعداد لدعم الُمخصَّصة األموال

"Network dyRea Skills New." اإلنصاف على التركيز مع ، العالية األولوية ذات الصناعية القطاعات في جديدة مهنية مسارات إعداد إلى المبادرة هذه وتهدف 

  ثانوية. مدارس 5-3 في والوصول،

 
 المنحة هذه في المشمولة المصروفات فئات

 
 مهنية. مسارات إعداد لدعم للموظفين المنحة من %97 تخصيص

 مباشرة. غير صرف ألوجه المنحة من %3 يصتخص

 
 (:SMART) بوقت والُمقيَّدة والواقعية، تحقيقها، والممكن للقياس، والقابلة الُمحدَّدة، األهداف

 



 

 

 New Skills Boston Secondary" الجديدة للمهارات بوسطن في ثانوية مدارس 4 في الجودة عالية مهنية مسارات وتنفذ بوسطن مدينة ستضع :1 الهدف
Schools"، المنحة. في العام نهاية لولحب وذلك 

  

 االجتماعات. ومحاضر الثانوية المدارس في التخطيط فرق أعمال جداول المؤشر:

 
  المنحة. في العام نهاية بحلول وذلك المسارات، إعداد أعمال استدامة أجل من المهنية المسارات لمنسقي المهني التعلم سندعم :2 الهدف

  

 المهنية. المسارات تنفيذ خطة :شرالمؤ 

 
 العمل في واالستمرار الثانوية بعد وما الثانوية المرحلة إلى امتداد ا ثم المتوسطة المرحلة من ابتداء   للطالب قوي وأكاديمي مهني تخطيط لنظام تنفيذ خطة سنضع :3 الهدف

 المنحة. في العام نهاية بحلول وذلك به، االلتحاق بعد

 
 المهنية. بالمسارات الخاصة "MyCAP" التنفيذ خطة :المؤشر

 
 

  أدناه: التوضيح يُرجى  التعليمية. لإلدارة 2025-2020 اإلستراتيجية الرؤية وأولوية)وأولويات( التزام)التزامات( مع المنحة هذه تتوافق كيف توضيح يُرجى

 
 متقدمة دورات دراسة فرص وتوفير المهنية، للحياة واالستعداد ،"MassCore" برنامج مع توافقت بحيث -البديلة المدارس يشمل بما- الثانوية المدارس تصميم إعادة -2-1

 والحياة.. المهنية والحياة للجامعة الطالب لتأهيل أخرى

 
 الصحي والتثقيف يةالبدن والتربية العالم ولغات والكتابة والقراءة والعلوم الفنون في للتعلم فرص على تحتوي ولغوي ا ثقافي ا وداعم قوي وتعليم دراسي منهج توفير -2-3

ا الطالب رفاهية ودمج والتكنولوجيا، الرياضية األلعاب برامج إلى والوصول المدنية، والتربية  التعليمية. التجربة في كامال   دمج 

 
 في والمهني الحرفي والعمل والتدريب لمالتع لفرص المعالم اضحةو مسارات إنشاء إلى يؤديان عملية تجارب وخوض المهنية والحياة الجامعية بالمرحلة العميق الوعي -6-4

 الثانوية بعد ما مرحلة

 

 

 BPS22600 - المدارس لجنة قبول نموذج

 
 Comprehensive Preschool Partnership Initiative (CPPI)    المنحة: اسم

 
 وتمديدها المنحة قيمة زيادة    الحالة:

 
 سيةتناف  المنحة: نوع

 
 واحد( شهر لمدة )تمديد 2022 يوليو 31 إلى 2021 يوليو 1 من  والنهاية: البداية تواريخ

 
 المبكرين( والرعاية التعليم )دائرة ماساتشوستس والية  التمويل: مصدر

 
 باوني جوسلين  المانح: لدى االتصال مسئول

02109  MA Boston, Floor, th14 Street, Milk 50 

 617-988-2431 الهاتف: رقم

 jocelyn.bowne@state.ma.us :اإللكتروني البريد عنوان

 
 المبكرة الطفولة دائرة  المنحة: قيادة المتولية "BPS" التعليمية بالمديرية )المدارس( المدرسة و/أو الدائرة

 
 المبكرة الطفولة ةئردا ،"Universal Pre-K" ببرنامج ياتوالعمل المالية للشؤون العام المدير ماكولي، ديفيد   ":BPS" التعليمية بالمديرية الصندوق مدير



 

 

 
 المبكرة الطفولة دائرة التنفيذي، المدير ساش، جايسون    المدرسة: الدائرة/قائد مدير

 
 دوالر 500,000   سنوي ا: الممنوح المبلغ

 دوالر 350,000     األولى: الزيادة

 دوالر 17,059 بقيمة )وتمديد( الثانية الزيادة

 رالدو 867,059    الممنوح: الجديد بلغالم

 
 أعاله انظر واحد(: عام عن المنحة مدة زادت )إذا الممنوح المبلغ إجمالي

 
 ال    التالي: للعام الترحيل خيار

 
 طالب ا. 700 المركزي(: المكتب وموظفي للمعلمين )أو للطالب التقريبي العدد

 
 4 البالغين الطالب من معظمهم طالب ا، 700 سيخدم الذي "Universal Pre-K" لبرنامجنا التحتية البنية في (CPPI) مبادرة من الُمقدَّم التمويل لدمج نخطط نحن المواقع:
 ثالثة الخصوص وجه على (CPPI) مبادرة تمويل سيدعم .2022-2021 الدراسي العام خالل مجتمعي فصل 50 حوالي في أعوام 3 البالغين من فرعية مجموعة مع أعوام

 Boston Chinatown Neighborhood" مركز شركائنا: من الُمقدَّمة الجودة عالية المجتمعية برامجنا من ثالثة في ا(طالب   45 بـ الطالب عدد )يُقدَّر ولفص
Center" والفتيات الفتيان وأندية "Boys and Girls Clubs" حي في "Dorchester" وحضانة "Ellis Memorial Early Learning." هذه ستقدم كما 

ا المنحة هذه في مشاركتهن ارإط في الثالثة المنظمات  توسيع في للمساعدة التعليمية العامة بوسطن مدارس مديرية مع بالتعاون السلوكية وللصحة الخاص للتعليم تجريبي ا دعم 

  .2022 يوليو حتى إضافي شهر مدةل البرامج هذه في االستثمار تمديد إلى المنحة تمديد وسيؤدي المبكر. التدخل دعم وسائل نطاق

 
 حي في "Boys and Girls Clubs" والفتيات الفتيان وأندية "Boston Chinatown Neighborhood Center" مركز  الرئيسيين: الخارجيين شركاءلا

"Dorchester" وحضانة "Ellis Memorial Early Learning." 

 
 المنحة وصف

 
ا مجتمعية فصول 3 2022 المالي العام في (BPS) التعليمية العامة بوسطن مدارس ةلمديري (CPPI) مبادرة منحة ستدعم ا دعم   أعوام 3 البالغين الطالب يخدم مباشر 

 3 الغينالب الطالب يخدم فصل 700 إلى ستصل التي "Boston Universal Pre-K" برنامج في الفصول لجميع الُمقدَّمة الجودة عالية الدعم وسائل تشكل بينما وأسرهم،
 ي.الدراس العام هذا أعوام 4و

 
 في "Boys and Girls Clubs" والفتيات الفتيان وأندية "Boston Chinatown Neighborhood Center" مركز – منظمات ثالث العام هذا مقترح سيدعم

م كيةالسلو الخاص/الصحة لتعليم لدعم يبيتجر لنموذج الشامل التطوير أجل من - "Ellis Memorial Early Learning" وحضانة "Dorchester" حي  تطبيقه سيُعمَّ

 4 إلى 3 من أعمارهم تتراوح الذين لألطفال الُمقدَّم الدعم في الفجوة معالجة إلى ونهدف .2023-2022 الدراسي العام في (UPK) برنامج فصول جميع في المطاف نهاية في
 عالج خدمات على والمالحظات التعليقات توفير التالية: المهام يتولى عمل قفري إنشاء على 2022 المالي العام يف الثالثة المنظمات وستعمل إستراتيجية. معالجة أعوام

 للطالب المبكر التحديد في الممارسات أفضل وتحديد تجريبية، بصورة 2022-2021 الدراسي العام في (UPK) برنامج لمواقع الُمقدَّمة الوظيفي والعالج والنطق التخاطب

 في (UPK) برنامج فصول جميع في ليُبطَّق السلوكية والصحة الخاص التعليم دعم لوسائل ُمحدَّد نموذج ووضع الخاص، التعليم أوو/ السلوكية الصحة دعم إلى محتاجينال

 .2023-2022 الدراسي العام

 
 3 يبلغون طفل 45 تخدم فصول ثالثة 2022 يوليو 31 حتى 2022 المالي العام في المنظمات لتلك الُمقدَّم (CPPI) مبادرة تمويل سيدعم المباشرة، بالخدمات يتعلق وفيما
ا أعوام ا، دعم   هذه كل في التمويل يغطي ".Universal Pre-K" برنامج خالل من طالب 700 إلى للوصول المدينة مستوى على جماعي جهد من كجزء وذلك مباشر 

 في أخصائيين من المبكر التدخل دعم وسائل الفصول جميع وستتلقى (.BPS) التعليمية المديرية وتدريب "Focus on PreK" منهج وتدريس المعلمين رواتب الفصول

 لبرامج المالي الدعم المنحة توفر حيث الفصول، هذه في األساسي التركيز محور األسرة وتمكين األسرة مشاركة وستكون وظيفي. عالج وأخصائيين والنطق التخاطب عالج

 خدمة شكل في فورية عائدات (CPPI) مبادرة استثمار وسييوفر ".Families First and Family Nurturing Center" األسري المركز خالل من ةاألسر تمكين

  طفل. كل احتياجات ييلب بوسطن مدينة في األطفال رياض قبل ما لمرحلة الجودة عالي لنظام القدر بناء على نفسه الوقت في والعمل فصول، 3 لـ للجودة وتحسين مباشرة

 
 (.UPK) برنامج جميع لدعم قدراتنا توسيع إلى لىاألو أدت وقد

 
 

 المنحة هذه في المشمولة المصروفات فئات



 

 

 
 أعوام. 3 البالغين الطالب فصول في خاصة مباشرة، تمويال   (UPK) برنامج في الطالب مقاعد تمويل في المنحة من %81.40 حوالي استخدام

 ".Families First and Family Nurturing Center" األسري المركز خالل من األسرة كينمت برامج تمويل في المنحة من %15.87 حوالي استخدام

 المنحة. إلدارة مباشرة غير تكاليف سداد في المنحة من %2.73 حوالى استخدام

 
 

 (:SMART) بوقت قيَّدةوالمُ  والواقعية، تحقيقها، والممكن للقياس، والقابلة الُمحدَّدة، األهداف

 
 "Building Blocks" الدراسي والمنهج "Focus on Pre-K" الدراسي المنهج تدريس "Boston Universal Pre-K" برنامج فصول على بيج :1 الهدف

 Building" الدراسي والمنهج "Focus on Pre-K" الدراسي المنهج تدريس تقييم في االلتزام لمراقبة أداة وستُستخدَم (.BPS) التعليمية المديرية في المستخدمين
Blocks" التعليمية المديرية في المستخدمين (BPS) الدراسيين. المنهجين في مكون كل وجودة االلتزام قياس طريق عن وذلك المهني، والتطوير التدريب توجيه أجل من 

 .2022 ربيع بحلول %70 بنسبة (BPS) التعليمية المديرية في المستخدم "Focus on Pre-K" الدراسي المنهج بتدريس االلتزام في النهائي الهدف ويتمثل

  للبرنامج. الشامل التقييم من كجزء االلتزام أداة درجات في عام كل ربيع في سننظر المؤشر:

 
 "Ages & Stages Questionnaire" ءاآلرا استطالع في (CPPI) مبادرة من المدعومة الثالثة الفصول في الطالب من المائة في 100 يشارك أن :2 الهدف

 العالج أخصائي و/أو والنطق التخاطب أخصائي من المبكر التدخل خدمات على الحصول فرصة الطالب من المائة في 100 لـ تُتاح وأن التطور، فحص كأداة مستخدملا

 .2022 يونيو بحلول وذلك الوظيفي،

 من المدعومة الثالثة الفصول في الطالب من %100 إجراء (2) ،العام لهذا (ASQ) اآلراء استطالعات في (UPK) برنامج طالب مشاركة إكتمال (1) :المؤشر 

 التخاطب عالج خدمات تقديم (3) ،(BPS) التعليمية بالمديرية الخاص التعليم مكتب من حالة بكل إشعار وإرسال الوظيفي والفحص والنطق التخاطب فحص (CPPI) مبادرة

 حالة بكل إشعار وإرسال (CPPI) مبادرة من المدعومة الثالثة الفصول في الطالب من الُمحدَّدة الفرعية للمجموعة يالدراس العام مدار على شهري ا ظيفيالو والعالج والنطق

 (.BPS) التعليمية بالمديرية الخاص التعليم مكتب من

 
 

 التعليمية. لإلدارة 2025-2020 اإلستراتيجية الرؤية ويات(وأولوية)وأول التزام)التزامات( مع المنحة هذه تتوافق كيف توضيح يُرجى

 أدناه: التوضيح يُرجى

 
 في المنحة هذه ستساعد العام: التعليم بيئة في جيدة خدمة - الهمم أصحاب الطالب خدمة لضمان الجودة عالية شاملة تعليمية فرص لتقديم التربويين وتدريب دعم -2-2

 .2023-2022 الدراسي العام في "Universal Pre-K" برنامج فصول جميع في تطبيقه المطاف نهاية في سيبدأ الخاص/الدمج التعليم دعم لوسائل لنموذج الشامل اإلعداد

 
 وفيرت ويضمن المجتمعية، والخيارات التعليمية المديرية خيارات من يستفيد مختلط تطبيق نموذج خالل من "Universal Pre-K" لبرنامج الشامل التطبيق -2-4

 الصغار. المتعلمين ميعجل الجودة عالية تعليمية تجربة

 
 واكتساب الشباب لتنمية الضرورية والعاطفية االجتماعية المهارات على التركيز مع المهارات، وبناء التعلم توفير على الشريكة والوكاالت المنظمات مع التعاون -6-2

 وأندية "Boston Chinatown Neighborhood Center" مركز يعمل ية:المهن والحياة الجامعة في النجاح يف األهمية بالغ بدور تضطلع التي المهنية المهارات

 وسوف المنحة، هذه في مكملين كشركاء "Ellis Memorial Early Learning" وحضانة "Dorchester" حي في "Boys and Girls Clubs" والفتيات الفتيان

 والدراسي الشخصي النجاح تحقيق أجل من الصغار للمتعلمين أساس لبناء التعليمية العامة بوسطن سمدار مديرية في المبكرة الطفولة رةدائ مع بالشراكة الفصول يستضيفون

 الطويل. المدى على والوظيفي الجامعي

 

 

 

 

 



 

 

 

 BPS23322 – المدارس لجنة قبول نموذج

 
 Boston Quality Pre-K Fund    المنحة: اسم

 
 جديدة    الحالة:

 
 حق  المنحة: نوع

 
 2024 يونيو 30 إلى 2021 يوليو 1 من  والنهاية: ةالبداي تواريخ

 
  المدينة اسم  التمويل: مصدر

 
 بوسطن مدينة في المالي المدير  المانح: لدى االتصال مسئول

 بوسطن مدينة لدى الشركات مستشار   

One City Hall Square, 6th Floor Room 608 

 ادمالق المالي المدير جروفينبيرجر، آشلي السيد/ عناية

 الميزانية إدارة بمكتب إداري محلل دام، هاري         

 
 

 المبكرة الطفولة دائرة  المنحة: قيادة المتولية "BPS" التعليمية بالمديرية )المدارس( المدرسة و/أو الدائرة

 
 المبكرة الطفولة دائرة ،(UPK) برنامج مدير دياس، تيرا   ":BPS" التعليمية بالمديرية الصندوق مدير

 
 المبكرة الطفولة دائرة التنفيذي، المدير ساش، جايسون    المدرسة: الدائرة/قائد مدير

 
 دوالر 7,017,665 :2023 المالي العام في الممنوح المبلغ

 
 ردوال 15,000,000 واحد(: عام عن المنحة مدة زادت )إذا الممنوح المبلغ إجمالي

 
 نعم    التالي: للعام الترحيل خيار

 
 أعوام 5 مدار على طالب 1,500 المركزي(: المكتب وموظفي للمعلمين )أو للطالب بيقريالت العدد

 
   .2023 المالي العام في أعوام( 4و 3 )يبلغون طالب ا 992و مجتمعيين خدمات مقدمي لدى فصال   61و موقع ا 32 المواقع:

 
 .(UPK) برنامج في شريكة رتعتب بوسطن مدينة في مجتمعية منظمة 21  الرئيسيين: الخارجيين الشركاء

 
 المنحة وصف

 األساس تضع الجودة عالية مبكر تعليم تجارب على بوسطن مدينة في أعوام وأربعة ثالثة يبلغ طالب كل حصول ضمان إلى "Boston Quality Pre-K" منحة تهدف

 أسرهم اختارت سواء األطفال، لجميع ثقافي ا االستجابة وسريع وشامل الجودة عالي مبكر تعليم بتوفير بوسطن مدينة وتلتزم المستقبل. في يميالتعل ونجاحهم التعليمية لعمليتهم

 مجتمعية. لمنظمات تابعة فصول إلى أو التعليمية العامة بوسطن مدارس مديرية في فصول إلى إرسالهم

 
 Boston Universal Pre-K" صندوق خالل من 2019 عام في ردوال مليون 15 قيمتها بلغت استثمارات آنذاك، لمدينةا عمدة وولش، جيه مارتن السيد/ خصَّص
Fund" أعوام. خمسة غضون في بوسطن مدينة في أعوام وأربعة ثالثة يبلغ من لكل األطفال رياض قبل ما لمرحلة الجودة عالي مجاني تعليم إلى المنصف الوصول لضمان 

 
 المنحة هذه في المشمولة مصروفاتال فئات

 



 

 

ا تمويال   "Universal Pre-K" برامج في (UPK) مقاعد تمويل في المنحة من %70 ستُستخدَم  مجاني ا. وصوال   البرامج إلى الوصول من األسر لتمكين مباشر 

 ادة،قيال في دورة لتقديم "University of Massachusetts-Boston" جامعة مثل خارجيين خدمات مقدمي مع الباطن من التعاقد في: المنحة من %30 ستُستخدَم

 مقدمي من الُمقدَّمة (UPK) برامج في الُموسَّع الدعم خيارات توفير وتيسير اإلضافيين، التدخل ودعم التدريب لتوفير الخاص التعليم ومنسقي المبكرة الطفولة مدربي ودعم

 مجتمعيين. خدمات

 
 (:SMART) بوقت ةوالُمقيَّد والواقعية، تحقيقها، والممكن للقياس، ةوالقابل الُمحدَّدة، األهداف

 
 "Building Blocks" الدراسي والمنهج "Focus on K1" الدراسي المنهج تدريس "Boston Universal Pre-K" برنامج فصول على يجب :1 الهدف

 "Building Blocks" الدراسي والمنهج "Focus on K1" الدراسي المنهج تدريس تقييم في تزاماالل لمراقبة أداة وستُستخدَم (.BPS) التعليمية المديرية في المستخدمين

 الهدف ويتمثل الدراسيين. المنهجين في مكون كل وجودة االلتزام قياس طريق عن وذلك المهني، والتطوير التدريب وتوجيه ،(BPS) التعليمية المديرية في المستخدمين

  إيجابية. نتائج الطالب تحقيق إلى يؤدي الهدف هذا أن إلى األبحاث شيرتُ  حيث ،%70 بنسبة "Focus on K1" الدراسي المنهج يسبتدر االلتزام في النهائي

  للبرنامج. الشامل التقييم من كجزء االلتزام أداة درجات في عام كل ربيع في سننظر المؤشر:

 
 .2024 يونيو بحلول وذلك المنحة، هذه من جزئي ا الممولة (UPK) برنامج في الجودة عالية فصول في اطالب   1,500 خدمة في المتمثل هدفنا بوسطن ستحقق :2 الهدف

لة. (UPK) برنامج مقاعد في الطالب عدد :المؤشر   الُمموَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BPS23558 - المدارس لجنة قبول نموذج

 
 
  OST Strategic Support Grant    المنحة: اسم

 
 جديدة    الحالة:

 
 تنافسية  المنحة: نوع

 
 2023 يونيو 30 إلى 2022 يوليو 1 من  والنهاية: البداية تواريخ

 
 323 رقم الفيدرالي التمويل وقانون 220 رقم بالوالية التمويل قانون  التمويل: مصدر



 

 

 
 وو جينيفر االتصال: مسئول اسم  المانح: لدى االتصال مسئول

 المستهدفة المساعدة مدير تيجي،اإلسترا التحول مكتب العنوان:

 ماساتشوستس بوالية انويلثوا االبتدائي التعليم وزارة

4906-02148 MA Malden, Street, Pleasant 75 

 (781) 870-0014 الهاتف: رقم

 jennifer.y.wu@state.ma.us اإللكتروني: البريد

 
 "Paul A. Dever Elementary School" مدرسة  المنحة: قيادة توليةالم "BPS" التعليمية بالمديرية )المدارس( المدرسة و/أو الدائرة

 
 المدرسة مديرة ريردون، مارغريت   ":BPS" التعليمية بالمديرية البرنامج مدير

 
 المدرسة مديرة ريردون، مارغريت    المدرسة: الدائرة/قائد مدير

 
 دوالر 100,000 سنوي ا: الممنوح المبلغ

 
 بالدوالر المبلغ واحد(: عام عن المنحة مدة زادت )إذا الممنوح المبلغ إجمالي

 
  ال    التالي: للعام الترحيل رخيا

 
 طالب ا. 375 المركزي(: المكتب وموظفي للمعلمين )أو للطالب التقريبي العدد

 
   "Dever Elementary School" مدرسة المواقع:

 
 "Main Institute" ومعهد المدرسة  الرئيسيين: الخارجيين الشركاء

 
 المنحة وصف

 
 في أداء   األدنى التعليمية والمديريات المدارس في تحول إحداث أجل من أدلة إلى مستندة إستراتيجيات باستخدام ُمعيَّنة مبادرات تمويل ىلإ هذا المستهدفة المنحة برنامج يهدف

 لمدرسة التحول خطة في يهالع المنصوص األولوية ومجاالت اإلستراتيجيات دعم إلى المنحة هذه تهدف كما مستمرة. تحسين دورة تنفيذ مواصلة على قدرتها وزيادة الوالية،

"School Elementary Dever." في: المبتكرة الممارسات وتشمل السريع، األكاديمي الطالبي اإلنجاز تحقق التي أدلة إلى المستندة الممارسات التحول خطة تصف 

 الممنهجة، العنصرية وتفكيك الثقافية والكفاءة التعليمية، والصرامة الموارد، وإدارة نية،التعاو والقيادة المدرسة، بها تتمتع التي والمرونة تقالليةواالس والمناخ، المدرسية الثقافة

 المستويات. المتعدد الدعم ونظم األسرة، ومشاركة المجتمعية، والشراكات االجتماعي، العاطفي والتعلم

 
 

 المنحة هذه في مولةالمش المصروفات فئات

 
ا التوزيعية القيادة نموذج عملد المعلمين لرواتب %56.5 حوالي تخصيص ا، دعم   التدريسية. القيادة فريق في عضو 12و محتوى قادة 13 هذا ويشمل كبير 

 النظامية. الوظيفية اللغويات على والتدريب والرياضيات النفسية والصدمات والعاطفي االجتماعي التعلم في المهني للتطوير التعاقدية للخدمات %33.2 حوالي تخصيص 

 اإلنجليزية. اللغة تدريس منهج إلكمال أكبر بقدر ثقافي ا صلة ذات نصوص لشراء %8.7 حوالى تخصيص 

 الرياضيات. مادة في الجديد الدراسي المنهج على التدريب إلى موظفين إرسال في %1.6 حوالى استخدام

 
 (:SMART) قتوب والُمقيَّدة والواقعية، تحقيقها، والممكن للقياس، والقابلة الُمحدَّدة، األهداف

 
 اإلنجليزية اللغة وفنون الرياضيات لمادتي الداخلية المعايير على قياس ا %25 بنسبة (ELA) اإلنجليزية اللغة وفنون الرياضيات مادتي في الطالب براعة زيادة :1 الهدف

(ELA) 2023 يونيو بحلول وذلك (،2022 خريف المرجعي )المستوى.   

 اإلنجليزية اللغة فنون مادة في (MAP) واختبار ،"(Illumanite Platform" )منصة 5-3 للصفوف الدراسية الوحدات نهاية في المرجعية المقاييس المؤشرات:

 الرياضيات. مادة في "Learning Framework in Number" المرجعي والمستوى ،5-3 للصفوف

 



 

 

 و/أو للمشاكل التعاوني الحل مثل بالصدمات واعية عمل خطوات على 3 للمستوى لعاطفيةاو االجتماعية االحتياجات دعم خطط من المائة في 100 احتواء :2 الهدف

 الجسماني. التنظيم إستراتيجيات

   ".Dever" بمدرسة (WCST) باكمله الطفل دعم فريق عملية خالل من الموضوعة 3 المستوى خطط فحص :المؤشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المدارس لجنة قبول نموذج
 
 Skills Capital Grant - Burke    المنحة: اسم

 
 جديدة    الحالة:

 
 تنافسية  المنحة: نوع

 
 2023 يونيو 30 إلى 2022 يوليو 1 من  والنهاية: البداية تواريخ

 
 الوالية  التمويل: مصدر

 
 سكيبوبال جيمس  المانح: لدى االتصال مسئول

 "Skills Capital Grant" منحة مدير

 للتعليم التنفيذي المكتب

 8342-979-617 الهاتف: رقم

 james.poplasky@state.ma.us اإللكتروني: البريد

 
 الثانوية "Jeremiah E. Burke High School" مدرسة  المنحة: قيادة المتولية "BPS" التعليمية بالمديرية )المدارس( المدرسة و/أو الدائرة

 
  المهنية المسارات منسقة ليليس، جينيفر  ":BPS" التعليمية بالمديرية مجرناالب مدير

 
 المدرسة مدير سيلفا، أميلكار  المدرسة: الدائرة/قائد مدير

 
 دوالر 75,000 سنوي ا: الممنوح المبلغ

 
 دوالر 75,000 واحد(: عام عن المنحة مدة زادت إذا) الممنوح المبلغ إجمالي

mailto:james.poplasky@state.ma.us


 

 

 
  ال    التالي: للعام الترحيل خيار

 
 موظفين 4-3و طالب ا 40 المركزي(: المكتب وموظفي للمعلمين )أو للطالب التقريبي العدد

 
 الثانوية "Jeremiah E. Burke High School" مدرسة المواقع:

 
   Sana Biotechnology, Boston Private Industry Council, Biobuilder الرئيسيين: الخارجيين الشركاء

 
 المنحة وصف

 
 التنافسية المنح بهذه ويفوز عملية. تطبيقية تعلم خبرات يمنحهم مما العمل، مكان في الطالب سيشاهده عما تعبر التي والمعدات التكنولوجيا "Capital Skills" منح تمول

 التوظيف فرص تعظيم أجل من العمل سوق في الطلب مع تقدمها التي توالمؤهال الدراسية مناهجها تتوافق والتي المحلية الشركات مع شراكات دتعق التي التعليمية المؤسسات

 مجاالت في بتكاراال لمسارات األول برنامجها إطالق لدعم المنحة بهذه الثانوية "School High Burke E. Jeremiah" مدرسة فازت وقد الوالية. في منطقة كل في

 ة.يويالح التكنولوجيا على التركيز مع والحياة البيئة علوم

 
 

 المنحة هذه في المشمولة المصروفات فئات

 
  الحيوية. التكنولوجيا لمعدات المنحة من %100 حوالي تخصيص

 
 (:RTSMA) بوقت والُمقيَّدة والواقعية، تحقيقها، والممكن للقياس، والقابلة الُمحدَّدة، األهداف

 
 

 الحيوية. التكنولوجيا مجال في االبتكار مسارات نامجرب صالح وإعدادها معدات شراء في المنحة أموال استخدام :1 الهدف

  الُمحدَّدة. المعدات جميع شراء المؤشر:

 
  .2023 يونيو بحلول وذلك الصناعة، رمعايي مع متوافقة األقل على مختبرية تجارب 10 في الحيوية التكنولوجيا مجموعة في الطالب مشاركة :2 الهدف

  العام. مدار على المختبرية األنشطة في المشاركة بيانات على تحتوي التي بللطال المختبرية الملفات :المؤشر 

 
 

 الملف )انظر أدناه: التوضيح يُرجى  مية.التعلي لإلدارة 2025-2020 اإلستراتيجية الرؤية وأولوية)وأولويات( التزام)التزامات( مع المنحة هذه تتوافق كيف توضيح يُرجى

 ((59 )صفحة إلى اذهب - الُمرفق

 
 التعلم تسريع :2 الهدف

 الثانوية... المدارس تصميم إعادة -2-1

 
 النشطة الشراكات :6 الهدف

 طالب... كل ربط -6-1

 الشريكة... المنظمات مع التعاون -6-2

 مهنية...ال والحياة الجامعة بالمرحلة الطالب توعية -6-4

 
َمت إذا الختام، في  األموال. لتلقي المواقع هذه اختيار كيفية تحديد فيُرجى مواقع عدة إلى المنحة هذه قُد ِّ

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 BPS23157 - المدارس لجنة قبول نموذج

 
  Perkins    المنحة: اسم

 
 جديدة    الحالة:

 
  حق  المنحة: نوع

 
  2023 أغسطس 31 إلى 2022 سبتمبر 1 من  والنهاية: البداية تواريخ

 
 الوالية عبر فيدرالي تمويل  التمويل: مصدر

 
   المانح: لدى االتصال ئولسم

 الموارد تخصيص وتخطيط إستراتيجيات
 ماساتشوستس بوالية والثانوي االبتدائي التعليم وزارة

75 Pleasant Street, Malden, MA 02148 

  6230-338-781 الهاتف: رقم

 Federalgrantprograms@mass.gov اإللكتروني: البريد عنوان

 
 والفني المهني التعليم مكتب  المنحة: قيادة المتولية "BPS" التعليمية بالمديرية )المدارس( المدرسة و/أو الدائرة

 
 والفني المهني للتعليم التنفيذي المدير سيلفاريا، ميشيل   ":BPS" التعليمية بالمديرية الصندوق مدير

 
 والفني المهني للتعليم التنفيذي المدير سيلفاريا، ميشيل    رسة:مدال الدائرة/قائد مدير

 
 دوالر 1,625,143 سنوي ا: الممنوح المبلغ

 
 ينطبق ال واحد(: عام عن المنحة مدة زادت )إذا الممنوح المبلغ إجمالي

 
  ال    التالي: للعام رحيلالت خيار

 
 والفني والحرفي المهني التعليم برامج في والموظفين الطالب هو المستهدف الجمهور المركزي(: المكتب وموظفي للمعلمين )أو للطالب التقريبي العدد

(CVTE) والفني المهني التعليم وبرامج (CTE) مة  .12-9 الصفوف في طالب 2,500 من أكثر وخدمة التعليمية. المديرية مستوى على الُمعمَّ
 

 "Boston International High School" ومدرسة "Boston Arts Academy" ومدرسة "Madison Park TVHS" مدرسة المواقع:

 ومدرسة "East Boston High School" ومدرسة "Jeremiah Burke High School" ومدرسة "Boston Green Academy" ومدرسة

"TechBoston Academy" ومدرسة "English High School" ومدرسة "Edward Kennedy Health Career Academy" ومدرسة 

"John D. O’Bryant High School" ومدرسة "New Mission High School."  

 

http://www.doe.mass.edu/federalgrants/
http://www.doe.mass.edu/federalgrants/


 

 

 ومعهد تكنولوجيالل "Wentworth Institute of Technology" ومعهد الخاص القطاع صناعات مجلس  الرئيسيين: الخارجيين الشركاء

"Benjamin Franklin Institute of Technology" ةوكلي للتكنولوجيا "Bunker Hill Community College" وكلية "Roxbury 
Community College" وجمعية "Massachusetts Vocational Association" وجمعية "Massachusetts Association of 

Vocational Administrators" التجارية لغرفةوا "Greater Boston Chamber of Commerce."  

 
 المنحة وصف

 
 التي "Perkins" لمنحة المخصصة لألموال الفيدرالي المصدر هو "(Perkins V" )قانون والعشرين الحادي للقرن والفني المهني التعليم يزتعز قانون

 الالزمة والفنية يةاألكاديم بالمهارات األفراد المنحة وتزود الثانوية. المرحلة تضم التي التعليمية المديريات في والفني المهني التعليم برامج تحسين إلى تهدف

 والحصول الثانوي المرحلة بعد ما للتعليم طالبها يؤهل الذي والفني المهني التعليم "Perkins" منحة تدعم والمهارات. المعرفة على قائم اقتصاد في للنجاح

 من سلسلة تقدم )أ( تعليمية أنشطة نظمت والتي والفني نيالمه التعليم تعريف تستوفي التي والفني المهني التعليم برامج يختارونها. التي التالمجا في وظيفة على

 الالزمة الصلة اتذ الفنية والمهارات وبالمعرفة القوية األكاديمية المعايير مع يتوافق وصارم متجانس بمحتوى األفراد تزود (i) التي التدريبية الدورات

 على والحصول الفنية، المهارات في الكفاءة مستوى بلوغ على األفراد تدرب (ii) ناشئة، أو يةحال مهن في المهنية الحياة وخوض التعليم من لمزيد لالستعداد

 )ب( الفرعية، الفقرة هذه شروط تستوفي ة(العالجي الدورة )عدا مسبق كشرط دراسية دورات حضور تشمل قد (iii) وشهادة، المجال في بها معترف مؤهالت

 ومهارات العمل وسلوكيات المشاكل حل ومهارات العليا المنطقي التبرير وعمليات األكاديمية المعرفة في يسهم الذى فاءةالك على القائم التطبيقي التعلم تشمل

 األعمال. ريادة فيها بما الصناعة نبجوا جميع ومعرفة بالمهنة الخاصة والمهارات الفنية والمهارات العامة التوظيف

 
 المنحة هذه في المشمولة المصروفات فئات

 
 حددتها التي الخمسة الرئيسية األدوات وتشمل الطالب. ودعم المهني، والتطوير والتقييم، والتدريس، الدراسي المنهج تدريس "Perkins V" منحة تدعم قد

 فاعلية تعزيز والتدريس؛ راسيةالد المناهج وتقوية والمهنية الجامعية للمرحلة الطالب إعداد يلي: ما الوالية مستوى على الطالب أداء لزيادة (DESE) الوزارة

. األدني مدارسنا في جذري وتغيير تحويل وإجراء الطالب وبإنجازات بالسياسات المعنية القرارات تحسين في البيانات استخدام ودعم المعلمين  يُستخدَم أداء 

  المنطبقة. البرامج تحديد (DESE) الوزارة تتولى الطالب. ائجنت تحسين وفي وتوسيعها، وتحسينها والفني المهني التعليم برامج بدء في "Perkins V" تمويل

 
    التعليمية. والمواد للمعدات المنحة من %60 حوالي تخصيص

   والدعم. للموظفين المنحة من %20 حوالي تخصيص

 للتكنولوجيا. نحةالم من %10 حوالي تخصيص

   المهني. للتطوير المنحة من %5 حوالي تخصيص

 الدعم. الثانوية/خدمات المرحلة بعد ما للروابط المنحة من %5 حوالي تخصيص

 
 

 (:SMART) بوقت والُمقيَّدة والواقعية، تحقيقها، والممكن للقياس، والقابلة الُمحدَّدة، األهداف

 
 والروابط والتخطيط والفني اديمياألك التخرج نسب وهي: "Perkins" لمنحة الرئيسية المؤشرات في الطالب إنجازات ةزياد إلى التعليمية مديريتنا تهدف

  الثانوية. المرحلة بعد ما والتعليم العالي، الطلب ذات والوظائف العالية، األجور ذوي للطالب

 
 على الحصول إلى الطالب جميع وسيحتاج البرنامج. جودة يُدعى جديد ا امؤشر   ماساتشوستس بوالية "MA Perkins V" منحة خطة وضعت :1 الهدف

 وسيتم التخرج. موعد بحلول سبق مما أي أو المجال في به معترف مؤهل على والحصول تعاونية تعليمية تجربة وخوض تخرج مشروع وإجراء ليداخ تدريب

 (CTE) الفنيو المهني التعليم برنامج في الطالب جميع عن بياناتنا أحدث وتُشير .%83.86 يةللوال المستهدفة النسبة وتبلغ الدراسي. العام هذا المؤشر إطالق

 .%84.57 النسبة بلوغ إلى (BPS) التعليمية المديرية في

  العمل. ممارسة خالل من الطالب تعلم المؤشر: 

 
 جميع عن بياناتنا أحدث وتُشير .2021 مايو بحلول %88 إلى (CTE) والفني المهني التعليم برامج في المسجلين للطالب التخرج نسب تحسين :2 الهدف

  .%84.57 النسبة بلوغ إلى (BPS) التعليمية المديرية في (CTE) والفني المهني التعليم مجبرنا في الطالب

 التخرج. نسب المؤشر: 



 

 

 
 على (CTE) والفني المهني التعليم فصول من أكثر أو فصلين سةدرا أكملوا الذين (CTE) والفني المهني التعليم برنامج خريجي جميع حصول :3 الهدف

 إلى بياناتنا أحدث وتُشير العسكرية. بالمؤسسة التحاقهم أو العاملة بالقوة التحاقهم أو الثانوية المرحلة بعد ما مؤسسة في الثانوية المرحلة بعد ما إيجابية وظيفة

  واحد. عام منذ الخريجين طالبنا آراء طالعالست وفق ا %83.95 اإليجابي االلتحاق نسبة بلوغ

  الثانوية. مرحلةال بعد ما بمؤسسة االلتحاق المؤشر:

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 BPS23626 - المدارس لجنة قبول نموذج

 
 Investigating History Grant    المنحة: اسم

 
 جديدة    الحالة:

 
 تنافسية  المنحة: نوع

 
 2023 يونيو 30 إلى 2022 يوليو 15 من  والنهاية: البداية تواريخ

 
  الوالية  التمويل: مصدر

 
  هنريكس روبن االتصال: مسئول اسم  المانح: لدى االتصال مسئول

 Pleasant Street, Malden, MA 02148-4906 75 العنوان:

 (781) 338-6243 الهاتف: رقم

 reuben.f.henriques@ mass.gov اإللكتروني: البريد عنوان

 
 (BPS) التعليمية باإلدارة واالجتماعية التاريخية الدراسات دائرة  :المنحة قيادة المتولية "BPS" التعليمية بالمديرية )المدارس( سةالمدر و/أو الدائرة

 
 ميتشل هيدلي أنجيال   ":BPS" التعليمية بالمديرية الصندوق مدير

 
 الندري كريستين    المدرسة: الدائرة/قائد مدير

 
 دوالر 13,811 سنوي ا: الممنوح المبلغ

 



 

 

  واحد(: عام عن المنحة مدة زادت )إذا الممنوح المبلغ إجمالي

 
  ال    التالي: للعام الترحيل خيار

 

  طالب. 200و معلمون عشرة المركزي(: المكتب وموظفي للمعلمين )أو للطالب التقريبي العدد

 
  "Gardner Pilot K8" ومدرسة "Curley K8" مدرسة  المواقع:

 
 

 ذلك: وأسباب المواقع هذه تحديد كيفية

 
 من المنحة في التجريبية المرحلة في المشاركة بفرصة 7و 6و 5 الصفوف تضم التي المدارس جميع (BPS) التعليمية بالمديرية االجتماعية التاريخ/الدراسات دائرة أبلغت

 التجريبية. المرحلة من مدرستان مدرستان وخرجت التسجيل، طلب مدارس أربع ملتوأك مدارس، خمس وَردَّت الدائرة. تصدرها التي الشهرية اإلخبارية النشرة خالل

 ".Gardner Pilot K8" ومدرسة "Curly K8" مدرسة هما مدرستان التجريبية المرحلة في ستشارك التي المتبقية والمدارس

  

 
 يوجد ال  الرئيسيين: الخارجيين الشركاء

 
 المنحة وصف

 

 الوحدات من مبتكرة مجموعة وهي ،"Investigating History" منحة في التجريبية المرحلة في المشاركة فرصة عن عالناإل (DESE) الوزارة يسعد

ا المتوافقة الدراسية  وطرائق االستقصاء، مهارات الطالب اكتساب على المواد هذه تركز ماساتشوستس. بوالية االجتماعية الدراسات التاريخ/ إطار مع تمام 

 المرحلة في يشاركون الذي للمعلمين المنحة تقدم التاريخي. التعاطف مهارات واكتساب الحالية، واألحداث المدنية بالتربية والروابط ثقافي ا، مستجيبةال التدريس

 التعلم جلسات حضور أثناء البدالء المعلمين تغطية لدعم وتمويل رواتب الدراسية الوحدات بتدريس "Investigating History" منحة من التجريبية

  المهني.
 

 ةالمنح هذه في المشمولة المصروفات فئات

 
  المعلمين. لرواتب المنحة من %54 حوالى تخصيص

  البدالء. المعلمين لتغطية المنحة من %46 حوالي تخصيص

 
 

 (:SMART) بوقت والُمقيَّدة والواقعية، تحقيقها، والممكن للقياس، والقابلة الُمحدَّدة، األهداف

 
 

 تعقدها التي "Investigating History" لمنحة التجريبية المرحلة في المشاركة التعليمية لعامةا بوسطن مدارس بمديرية االجتماعية التاريخ/الدراسات دائرة اصلةمو

ا التجريبية المرحلة عقد يعطي .7و 6و 5 للصفوف (DESE) الوزارة  منحة لمنهج اإلضافية والمراجعة طويرالت عملية في صوت ا (BPS) التعليمية المديرية دائم 

"Investigating History."  

 
 من الفترة خالل (DESE) الوزارة تعقدها التي المهني التعلم جلسات في "Gardner Pilot K8" ومدرسة "Curley K8" مدرسة من معلمون يشارك ان :1 الهدف

  .2023 مايو إلى 2022 أغسطس

  المدنية. التربية ميمعل قادة اجتماعات حضور المؤشر:

 
  .2023 مايو حتى الطلب تقديم عملية أثناء التجريبية المرحلة خالل إليهم الموكلة اسيةالدر الوحدات المعلمون يدرس أن :2 الهدف

  المهني. التعلم ساتجل في التجريبية المرحلة تجارب مناقشة التجريبية. المرحلة خالل تدريسها تم التي بالوحدات (DESE) الوزارة إقرار المؤشر:

 
 



 

 

 الملف )انظر أدناه: التوضيح يُرجى  التعليمية. لإلدارة 2025-2020 اإلستراتيجية الرؤية وأولوية)وأولويات( لتزام)التزامات(ا مع المنحة هذه تتوافق كيف توضيح يُرجى

 ((59 )صفحة إلى اذهب - الُمرفق

 ولغوي ا ثقافي ا وداعم قوي وتعليم سيدرا منهج توفير هي المنظمة مهمة أن على 2025-2020 التعليمية يةللمدير اإلستراتيجية الرؤية في الثاني االلتزام ينص

 منحة وتعطي المدنية. والتربية الصحي والتثقيف البدنية والتربية العالم ولغات والكتابة والقراءة والعلوم الفنون في للتعلم فرص على يحتوي

"Investigating History" بهدف عليها والتعليقات المالحظات وتقديم تجريبي ا تدريس ا وتدريسها التاريخ في دراسية وحدات مع التفاعل فرصة مينللمعل 

 التعاطف مهارات واكتساب الحالية، واألحداث المدنية بالتربية والروابط ثقافي ا، المستجيبة التدريس وطرائق االستقصاء، مهارات الطالب اكتساب على التركيز

 األكاديمية المبادئ في األسس يدرس تاريخ منهج تجربة بفرصة الطالب سيحظى طالب، 200 من أكثر تتضمن تجريبية مرحلة إجراء خالل ومن تاريخي.ال

  ثقافي ا. الداعمة التدريسية والممارسات الدراسية والمناهج لألمية المنصف المحو على تركز التي التعليمية للمديرية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 BPS23103 - المدارس لجنة قبول نموذج

 
 BPS Adult Education Family Literacy (BPS103, FC345)    المنحة: اسم

 
 5 من 5 العام - مستمرة    الحالة:

 
 تنافسية  المنحة: نوع

 
 2022 يونيو 30 إلى 2021 يوليو 1 من  والنهاية: البداية تواريخ

 
 345 - الوالية  التمويل: مصدر

 

 امجالبرن أخصائي ،فيسكوفيتش ميليسا  المانح: لدى صالاالت مسئول

   3837-338-781 

   melissa.b.viscovich@state.ma.us  

 والمجتمع الكبار تعليم خدمات

 والثانوي االبتدائي التعليم وزارة

Street Pleasant 75 

02148 MA Malden, 

 
 الكبار تعليم دائرة  المنحة: قيادة المتولية "BPS" التعليمية بالمديرية )المدارس( المدرسة و/أو الدائرة

 
 أولى مديرة دافوليو، كريستين   ":BPS" التعليمية بالمديرية الصندوق ديرم

 
 أولى مديرة دافوليو، كريستين    المدرسة: الدائرة/قائد مدير

 
 دوالر 452,638 سنوي ا: الممنوح المبلغ

 
 دوالر 2,819,150 واحد(: عام عن المنحة مدة زادت )إذا الممنوح المبلغ إجمالي

 
  ال    التالي: عاملل الترحيل خيار

 
 (ESOL) أخرى بلغات للمتحدثين اإلنجليزية اللغة طالب من طالب ا 140 للطالب: التقريبي العدد

 
 Madison Park" مدرسة مباني مجمع في الموجودة "Boston Central Adult High School" مدرسة / الكبار تعليم دائرة  المواقع:

TechnicalVocational  High School". 

 
 ,OpenAirBoston, ,Adult Literacy Initiative  Masshire, New England Aquarium, Zoo New England  الرئيسيين: الخارجيين الشركاء

Museum of Fine Arts, Mayor’s Office of Workforce Development 

 
 المنحة وصف

 المرحلة وتعليم للكبار األساسي التعليم (BPS) التعليمية المديرية من الُمقدَّم "Adult Education Family Literacy Program" برنامج إطار في منحةال هذه توفر

 األكاديمية تنميتهم لدعم عليميةالت العامة بوسطن مدارس مديرية في الطالب أمور (ألولياءESOL) أخرى بلغات للمتحدثين اإلنجليزية اللغة لتعليم وفصول الثانوية

 أطفالهم. تعليم دعم ذلك بعد لهم يتسنى حتى دنيةوالم واالقتصادية

 
 المنحة هذه في المشمولة المصروفات فئات

 
ا، مساء   جزئي بدوام العاملين المعلمين أتعاب سداد في المنحة هذه ستُستخدَم ا وصباح   المكملة، واألنشطة الطالب، دعم وأخصائي الخاصة، للمشاريع ومدير 

 لمباشرة.ا غير والتكاليف والمستلزمات،



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BPS23638 - المدارس لجنة قبول نموذج

 
  Adult Education Family Literacy    المنحة: اسم

 
 5 من 5 العام - مستمرة    الحالة:

 
 تنافسية  المنحة: نوع

 
 2023 أغسطس 30 إلى 2022 سبتمبر 1 من  والنهاية: البداية تواريخ

 
  فيدرالي  التمويل: مصدر

 

 البرنامج أخصائي ،فيسكوفيتش ميليسا  المانح: لدى االتصال مسئول

   W 781-338-3837 
   melissa.b.viscovich@state.ma.us  

 والمجتمع الكبار تعليم خدمات

 والثانوي االبتدائي التعليم وزارة



 

 

Street Pleasant 75 

02148 MA Malden, 

 
 الكبار تعليم دائرة  المنحة: قيادة المتولية "BPS" تعليميةال بالمديرية )المدارس( لمدرسةا و/أو الدائرة

 
 أولى مديرة دافوليو، كريستين   ":BPS" التعليمية بالمديرية الصندوق مدير

 
 أولى مديرة دافوليو، كريستين    المدرسة: الدائرة/قائد مدير

 
   دوالر 641,574 الحالي: العام مبلغ

 

 دوالر 3,008,086 واحد(: عام عن المنحة مدة زادت )إذا الممنوح المبلغ اليإجم

 
  ال    التالي: للعام الترحيل خيار

 
 (ESOL) أخرى بلغات للمتحدثين اإلنجليزية اللغة طالب من طالب ا 14 ،(ABE) للكبار األساسي التعليم طالب من طالب ا 136 للطالب: التقريبي العدد

 
 Madison Park" مدرسة مباني مجمع في الموجودة "Boston Central Adult High School" مدرسة / الكبار تعليم ةدائر  المواقع:

TechnicalVocational  High School." 

 
 ,OpenAirBoston, , Adult Literacy Initiative Masshire, New England Aquarium, Zoo New England  الرئيسيين: الخارجيين الشركاء

Museum of Fine Arts, Mayor’s Office of Workforce Development 

 
 المنحة وصف

 المرحلة وتعليم للكبار األساسي التعليم (BPS) التعليمية المديرية من الُمقدَّم "Adult Education Family Literacy Program" برنامج إطار في المنحة هذه توفر

 األكاديمية تنميتهم لدعم التعليمية العامة بوسطن مدارس مديرية في الطالب أمور (ألولياءESOL) أخرى بلغات للمتحدثين نجليزيةاإل اللغة لتعليم وفصول الثانوية

 أطفالهم. تعليم دعم ذلك بعد لهم يتسنى حتى والمدنية واالقتصادية

 
 المنحة هذه في المشمولة المصروفات فئات

 
ا، ساء  م جزئي بدوام العاملين لمعلمينا أتعاب سداد في المنحة هذه ستُستخدَم ا وصباح   أخرى بلغات للمتحدثين اإلنجليزية اللغة لتعليم الحرفي للبرنامج ومعلمين للعليمات، ومدير 

(ESOL)، المباشرة. غير والتكاليف والمستلزمات، المكملة، واألنشطة 

 
 

 (:SMART) بوقت والُمقيَّدة ية،والواقع تحقيقها، والممكن للقياس، والقابلة الُمحدَّدة، األهداف

 
 الطالب حققها التي المكاسب لقياس الوالية هدف (ESOL) أخرى بلغات للمتحدثين اإلنجليزية اللغة تعليم برنامج في الكبار الطالب من %51 تجاوز أو استيفاء :11 الهدف

 .2022 المالي العام اختبار في الطالب نتائج :المؤشر.2021 ليالما العام خالل وذلك ،"TABE Class-E" المعيار أو "BestPLUS" للمعيار وفق ا

 
 أو "BestPLUS" للمعيار وفق ا الطالب حققها التي المكاسب لقياس الوالية هدف للكبار األساسي التعليم برنامج في الكبار الطالب من %39 تجاوز أو استيفاء :2 الهدف

 .2022 المالي العام اختبار يف الطالب نتائج :المؤشر.2021 يالمال العام خالل وذلك ،"TABE Class-E" المعيار

 
 وفق ا الطالب حققها التي المكاسب لقياس الوالية هدف (ASE) أخرى بلغات للمتحدثين اإلنجليزية اللغة تعليم برنامج في الكبار الطالب من %42 تجاوز أو استيفاء :3 الهدف

 .2022 المالي العام اختبار في الطالب نتائج :المؤشر                                                                2021 المالي العام خالل وذلك ،"MAPT" للمعيار

 

                                                           
 



 

 

    .2022 المالي العام خالل وذلم الطهي، مجال في تدريب ساعة 75 وإتمام "Servsafe" شهادة على الطهاة الطالب من %90 حصول :4 الهدف

 .2022 المالي العام اختبار في الطالب نتائج :مؤشرال             

 
 اإلستراتيجية الخطة مع التوافق

 المديرية في الكبار تعليم دائرة تخدم واإلنجازات الفرص بين الفجوات إزالة ":BPS" التعليمية للمديرية واحد رقم اإلستراتيجي بالهدف مرتبطة األهداف هذه

 مدينة في المقيمين الكبار دعم خالل من وخارجها المدرسة داخل والعنصرية والمنهجية االجتماعية زالحواج من تضرروا الذين للغاية الموهوبين الطالب (BPS) التعليمية

 اإلنجليزية. اللغة تعلم أو الثانوية المرحلة دبلوم على الحصول في بوسطن

 

 

 

 

 

 

 المدارس لجنة قبول نموذج

 
 CommCorp: Career Technical Initiative Start-Up    المنحة: اسم

 
 1 من 1 العام - جديدة    حالة:ال
 

 تنافسية  المنحة: نوع

 
  2023 يناير 31 إلى 2022 يوليو 15 من  والنهاية: البداية تواريخ

 
 الحكومية كوربوريشن" "كومنولث هيئة  التمويل: مصدر

 
 رنامجالب أول مدير ،ساينز جيس  المانح: لدى االتصال مسئول

 1818-273-857 الهاتف: رقم   

    jsaenz@commcorp.org 

   2 Oliver St, Boston, MA 02109 

initiative/-technical-https://commcorp.org/program/career 

   

 الكبار تعليم دائرة  المنحة: دةقيا المتولية "BPS" التعليمية بالمديرية ()المدارس المدرسة و/أو الدائرة

 
 أولى مديرة دافوليو، كريستين   ":BPS" التعليمية بالمديرية الصندوق مدير

 
 أولى مديرة دافوليو، كريستين    المدرسة: الدائرة/قائد مدير

 
 دوالر 40,000 الممنوح: األصلي المبلغ 

 
 40000 واحد(: عام عن المنحة مدة زادت )إذا ممنوحال المبلغ إجمالي

 
  ال    التالي: للعام الترحيل خيار

 
 النجارة قطاع في طالب 28و السيارات قطاع في طالب 28 للطالب: التقريبي العدد

https://commcorp.org/program/career-technical-initiative/


 

 

 
 Madison Park" ةمدرس مباني مجمع في الموجودة "Boston Central Adult High School" مدرسة / الكبار تعليم دائرة  المواقع:

TechnicalVocational  High School." 

 
 

 المنحة وصف

 الوالئي الحكومي المكتب ويتولى والتصنيع. والحرف البناء قطاعات في الماهرة العمالة إلى المستمرة الحاجة تلبية إلى "Initiative Technical Career" مبادرة تسعى

"Corporation Commonwealth" والبالغين للشباب الفرصة إتاحة خالل من األعمال أصحاب تواجه لتيا المهارات في الفجوة إزالة في أمال   موالاأل هذه إدارة 

 الثانوية المدارس طالب من المزيد لجذب يومي ا نوبات ثالث مدار على تعمل مهنية تقنية معاهد إلى الفنية الثانوية المدارس وتحويل الماهرة، المهن على التدرب إلعادة

 البرنامج. إلى والبالغين

 

 المنحة هذه في المشمولة المصروفات فئات

 
 (.CTI) المنحة في والمعدات واألدوات المستلزمات ثمن دفع في المنحة ستُستخدَم

 
 (:SMART) بوقت والُمقيَّدة والواقعية، تحقيقها، والممكن للقياس، والقابلة الُمحدَّدة، األهداف

 
  .2022 أكتوبر بحلول وذلك طالب ا، 28 لـ ناجح تدريب برنامج لتقديم إليهما يحتاجان التي لمواردا كل النجارة قطاع وبرنامج السبارات قطاع جبرنام يملك أن :12 الهدف

 المستلزمات. استالم :المؤشر

 اإلستراتيجية الخطة مع التوافق

 التعليمية المديرية في الكبار تعليم دائرة تخدم واإلنجازات الفرص بين الفجوات إزالة ":BPS" التعليمية للمديرية واحد رقم اإلستراتيجي بالهدف مرتبطة األهداف هذه

"BPS" في بوسطن مدينة في المقيمين الكبار دعم خالل من وخارجها المدرسة داخل والعنصرية والمنهجية االجتماعية الحواجز من تضرروا الذين للغاية الموهوبين الطالب 

  المستوى. عالي وظيفي تدريب على الحصول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 المدارس لجنة قبول نموذج

 
 CommCorp: Career Technical Initiative (Round 2 and Round 3)    المنحة: اسم

 
 2 من 1 العام    الحالة:

 
 تنافسية  المنحة: نوع

 
  األداء( مقابل الدفع بنظام لتعم سابقة لمنحة تشكيل وإعادة استمرار )هذا 30/08/2023 إلى 01/07/2021 من  والنهاية: البداية تواريخ

                                         

 
 الحكومية كوربوريشن" "كومنولث هيئة  التمويل: مصدر

 
 البرنامج أول مدير ،ساينز جيس  المانح: لدى االتصال مسئول

 1818-273-857 الهاتف: رقم   

    jsaenz@commcorp.org 

   2 Oliver St, Boston, MA 02109 

initiative/-technical-https://commcorp.org/program/career 

   

 الكبار تعليم دائرة  المنحة: قيادة يةالمتول "BPS" التعليمية بالمديرية )المدارس( المدرسة و/أو الدائرة

 
 أولى مديرة دافوليو، كريستين   ":BPS" التعليمية بالمديرية الصندوق مدير

 
 أولى مديرة دافوليو، كريستين    المدرسة: الدائرة/قائد مدير

 
  الممنوح: األصلي المبلغ

 والتهوية التدفئة قطاع في طالب 14 ـل 2022 ديسمبر 31 بحلول دوالر 120,000 إلى المبلغ ادةزي على )القدرة دوالر 99,500 األداء: مقابل الدفع نظام من 2 الجولة

 التالي. للعام الترحيل خيار مع اللحام( قطاع في طالب 14و الهواء وتكييف

 

 االنتهاء: وتاريخ الممنوح الجائزة مبلغ

 10و النجارة لقطاع طالب 28و اراتالسي لقطاع طالب 28) 2023 أغسطس 30 إلى نوفمبر 1 من ةالفتر خالل دوالر 532,000 لالسترداد: القابلة المنحة في 3 الجولة
 التالي. للعام الترحيل خيار وجود عدم مع طالب ا( 76 = اللحام لقطاع طالب 10و الهواء وتكييف والتهوية التدفئة لقطاع طالب

 

 
 دوالر 631,500 :واحد( عام عن المنحة مدة زادت )إذا الممنوح المبلغ إجمالي

 دوالر 520,000 تاريخه: حتى المعتمد المبلغ

 دوالر 111,500 الزيادة: إجمالي

 
 جزئي    التالي: للعام الترحيل خيار

 
 طالب ا 76 = لحامال لقطاع طالب 10و الهواء وتكييف والتهوية التدفئة لقطاع طالب 10و النجارة لقطاع طالب 28و السيارات لقطاع طالب 28 للطالب: التقريبي العدد

 

https://commcorp.org/program/career-technical-initiative/


 

 

 Madison Park" مدرسة مباني مجمع في الموجودة "Boston Central Adult High School" رسةمد / الكبار تعليم دائرة  المواقع:
TechnicalVocational  High School." 

 
 

 المنحة وصف

 الوالئي الحكومي المكتب لىويتو والتصنيع. والحرف البناء قطاعات في الماهرة مالةالع إلى المستمرة الحاجة تلبية إلى "Initiative Technical Career" مبادرة تسعى

"Corporation Commonwealth" والبالغين للشباب الفرصة إتاحة خالل من األعمال أصحاب تواجه التي المهارات في الفجوة إزالة في أمال   األموال هذه إدارة 

 الثانوية المدارس طالب من المزيد لجذب يومي ا نوبات ثالث مدار على ملتع مهنية تقنية معاهد إلى الفنية الثانوية المدارس يلوتحو الماهرة، المهن على التدرب إلعادة

 البرنامج. إلى والبالغين

 

 المنحة هذه في المشمولة المصروفات فئات

 
 الهامشية والمزايا ،اإلداري الدعم ومصاريف جزئي، بدوام العامل الطالب دعم أخصائي وراتب ،"CTI" المهني التدريب مركز مدير راتب دفع في المنحة ستُستخدَم

 واالشتراكات الكمبيوتر، وأجهزة والتدريبية، المكتبية والمستلزمات الدراسة، ساعات بعد يعملون الذين المهنيين المعلمين ورواتب وعقود رواتب، يتقاضون الذين للموظفين

  ذلك(. إلى وما قيةالوا والنظارات واألحذية )األدوات للطالب الُمقدَّمة الحوافز من وغيرها الحافالت في

 
 

 (:SMART) بوقت والُمقيَّدة والواقعية، تحقيقها، والممكن للقياس، والقابلة الُمحدَّدة، األهداف

 
     .2023 فبراير 28 بحلول القطاع في مدةمعت ساعات وكسب بأكملها الدراسية الدورة السيارات قطاع في طالب ا وعشرين ثمانية إكمال :13 الهدف

  ".Hotworks" واختبار "OSHA 10" اختبار في النجاح درجات وإحراز ساعة 250 الإكم :المؤشر

 
    برنامج.ال إكمال بعد 2023 أغسطس 30 بحلول أشهر 6 لمدة عليه تدربوا الذي بالقطاع صلة ذات وظيفة على 28 أصل من طالب ا وعشرون أربعة حصول :2 الهدف

  األجور. شيكات كعوب أو العمل بصاح من الصادر التوظيف تأكيد خطاب :المؤشر

 
    .2023 فبراير 28 بحلول القطاع في معتمدة ساعات وكسب بأكملها الدراسية الدورة النجارة قطاع في طالب ا وعشرين ثمانية إكمال :3 الهدف

  ".Hotworks" واختبار "OSHA 10" اختبار في النجاح درجات وإحراز ساعة 250 إكمال :المؤشر 

 
    البرنامج. إكمال بعد 2023 أغسطس 30 بحلول أشهر 6 لمدة النجارة بقطاع صلة ذات وظيفة على 28 أصل من طالب ا وعشرون أربعة حصول :4 الهدف

                 األجور. شيكات كعوب أو العمل صاحب من الصادر التوظيف تأكيد خطاب :المؤشر

 
    .2022 يوليو 1 بحلول القطاع في معتمدة ساعات وكسب بأكملها الدراسية الدورة الهواء وتكييف يةوالتهو التدفئة قطاع في طالب عشرة إكمال :5 الهدف

  ".Hotworks" واختبار "OSHA 10" اختبار في النجاح درجات وإحراز ساعة 250 إكمال :المؤشر 

 
    البرنامج. إكمال بعد 2023 يناير 31 بحلول أشهر 6 لمدة الهواء تكييفو والتهوية التدفئة بقطاع صلة ذات وظيفة على 10 أصل نم طالب ثمانية حصول :6 الهدف

   األجور. شيكات كعوب أو العمل صاحب من الصادر التوظيف تأكيد خطاب :المؤشر

 
    .2022 يوليو 01 بحلول القطاع في معتمدة ساعات وكسب بأكملها الدراسية الدورة اللحام قطاع في طالب عشرة إكمال :7 الهدف

  ".Hotworks" واختبار "OSHA 10" اختبار في النجاح درجات وإحراز ساعة 250 إكمال :المؤشر 

 
   البرنامج. مالإك بعد 2023 يناير 31 بحلول أشهر 6 لمدة عليه تدربوا الذي بالقطاع صلة ذات وظيفة على 10 أصل من طالب ثمانية حصول  :8 الهدف

   األجور. شيكات كعوب أو العمل صاحب من الصادر التوظيف تأكيد خطاب :المؤشر 

 
 اإلستراتيجية الخطة مع التوافق

                                                           
إلى البيانات الفيدرالية المعنية  ، وتستند هذه األهداف"DESEE" بوزارة التعليم االبتدائي والثانوي "ACLSار والمجتمع "وضعت هذه األهداف وحدة خدمات تعليم الكب3 

  ".NRSبالطالب البالغين على مستوى البالد الصادرة عن النظام الوطني لتقارير تعليم الكبار "

 



 

 

 التعليمية لمديريةا في الكبار تعليم دائرة تخدم واإلنجازات الفرص بين الفجوات إزالة ":BPS" التعليمية للمديرية واحد رقم اإلستراتيجي بالهدف مرتبطة األهداف هذه

"BPS" في بوسطن مدينة في المقيمين الكبار دعم خالل من وخارجها المدرسة داخل والعنصرية والمنهجية االجتماعية الحواجز من تضرروا ينالذ للغاية الموهوبين الطالب 

 اإلنجليزية. اللغة تعلم أو الثانوية المرحلة دبلوم على الحصول

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 BPS23528 - سالمدار لجنة قبول نموذج

 
  Madison Park Skills Capital Grant   المنحة: اسم

  جديدة    الحالة:

 تنافسية المنحة: نوع

  .2023 يونيو 31 إلى 2022 يوليو 01 من والنهاية: البداية تواريخ

  للتعليم التنفيذي المكتب  التمويل: مصدر

  بالسكيبو جيمس االتصال: مسئول اسم  المانح: لدى االتصال مسئول

  ASHBURTON ST 14TH FLOOR 1403, BOSTON MA 02108 1 العنوان:  

 9476-352-617 الهاتف: رقم   

  james.poplasky@state.ma.us اإللكتروني: البريد

 
  الفنية المهنية الثانوية بارك" ون"ماديس مدرسة المنحة: قيادة توليةالم "BPS" التعليمية بالمديرية )المدارس( المدرسة و/أو الدائرة

  برانجمان فرانسيس ماري ":BPS" التعليمية بالمديرية البرنامج مدير

  براون سيدني د. المدرسة: الدائرة/قائد مدير

 دوالر 224,642 سنوي ا: الممنوح المبلغ

 
  دوالر 224,642 واحد(: عام عن المنحة مدة زادت )إذا الممنوح المبلغ إجمالي

 ال التالي: للعام الترحيل خيار

 160 للطالب: التقريبي العدد

  Madison Park المواقع:

  االحتياجات على بناء المواقع؟ تلك اُختيرت كيف

د(: )إن الرئيسيين الخارجيين الشركاء   Boston Medical Center and Spaulding Rehabilitation Hospital ُوجِّ

 المنحة وصف

mailto:james.poplasky@state.ma.us


 

 

 في والمهني الحرفي والعمل والتدريب التعلم فرص إلى واضحة مسارات إنشاء إلى يؤديان عملية تجارب وخوض المهنية والحياة الجامعية بالمرحلة العميق الوعي األولويات:

  الثانوية. المرحلة بعد ما الصحية الرعاية مجال

 محاكاته. أو للمرضى مباشرة رعاية يوفر طبي مرفق لتكرار إما اُختيرت وقد الطبية، والمساعدة الصحة مجال في دريبالت معدات تحديث في األموال ستُستخدَم الغرض:

 ،"EKG" وماكينات جرارة، تخزين وخزائن للعينات، وثالجة للمكتب، ملفات خزائن 2و جانبي، وجدار بكرسي مزود استقبال مكتب الطبية: المساعدة برنامج معدات

 /Classic Mannequins; Pediatric Mannequin; Wound الصحية: المساعدة برنامج معدات الحيوية. تالعالما لقياس محمولة وماكينات "A1C" وماكينات
Trauma Sim-Classic; Sim-Geriatric; Emergency Carts; Cart Refill Kit; Bell Chimes; Wall Diagnostic Station; Code Cart; 
Medical Bed; Gurney Privacy Curtain & Track; Stand-Assist, Transport Portal Thermometer; Wall-Mount Thermometer; 

Anatomy Models; Blood Pressure Arm Gauges; Omnicell Cart; Desired Outcomes: 

 

 مؤهالت. 8 على الطبية ةالمساعد خريجو كل وسيحصل مؤهالت، 9 ىعل الصحة المساعدة خريجو وسيحصل عام. كل البرامج أدنى كحد طالب ا 64 يكمل أن ونتوقع

 

 (:SMART) بوقت والُمقيَّدة والواقعية، تحقيقها، والممكن للقياس، والقابلة الُمحدَّدة، األهداف

 
  ة.الصحي المساعدة وبرنامج الطبية المساعدة برنامج يكملون الذين الطالب عدد زيادة :1 الهدف

  البرنامج. استكمال وبيانات التخرج بيانات المؤشر:

 
  التخرج. بعد الصحية والمساعدة الطبية المساعدة في بوظائف الملتحقين الذين الطالب عدد زيادة :2 هدفال

  التخرج. بعد ما بيانات المؤشر:

 
  أدناه: لتوضيحا يُرجى التعليمية. لإلدارة 2025-2020 اإلستراتيجية الرؤية وأولوية)وأولويات( التزام)التزامات( مع المنحة هذه تتوافق كيف توضيح يُرجى

 
  بأكمله. الطفل نمو يخدم "PK-12" الدراسية للصفوف ثقافي ا/لغوي ا وداعم وصارم شامل تعليمي برنامج تنفيذ :1 التركيز مجال

 
  به. حتفاظواال وتطويره بوسطن لشباب المتنوعة واللغوية والثقافية رقيةالع لالحتياجات يستجيب الكفاءة عالي تعليمي بفريق جذب :2 التركيز مجال

 
 الطالب. لجميع والنتائج والوصول اإلنصاف لتحقيق وشركاء كمناصرين المجتمعية والمنظمات واألسر الطالب إشراك :3 التركيز مجال

 
 

 


