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 بوسطن بمدينة  بوسطن مدرسة لجنة  العامة بوسطن مدارس             
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  وأعضاء رئيس  : إليه المرسل
   العامة بوسطن مدرسة لجنة  

   العام المشرف كاسيليوس، بريندا دكتور : المرسل

   2021, أبريل 07  : التاريخ

   الخارجية الصناديق على بالموظفين المتعلقة غير والمدفوعات المؤقتة المرتبات : الموضوع

 هذه نحم يتم أن المتوقع من. الموظفين لغير األعباء وكذلك خارجية، أموال من يدفعون الذين للموظفين مؤقتة مرتبات دفع أمر على موافقة هو الطلب هذا
 .  منحها يتم حيث المستقبلية، المدارس لجنة اجتماعات في عليها للموافقة تقديمها وسيتم 2022 المالية للسنة المنح

. التمويل رمصاد مختلف من النهائية الميزانيات ووضع الخارجية الصناديق منح خطابات تلقي في يرالتأخ بسبب الوقت هذا في سنويًا األمر هذا طلب وقد

 لمؤقتةا المرتبات مدفوعات على الموافقة المدينة حسابات مراجع من تطلب بأن للخطر، معرضة غير تُعتبر التي الحاالت في للمنطقة، األمر وسيأذن

 من كبدهات تم نفقات أي تغطية سيتم المنحة إعطاء عدم حالة في. الخارجية األموال استالم انتظار في الشخصي، غير بالعبء والسماح المقاطعة لموظفي

 .العام الصندوق

 .لديكم تكون قد أسئلة أي على لإلجابة متوفرون الموظفين 

 .لكم شكًرا 

 

 مدارس منحة رقم 

 العامة بوسطن

 المنحة اسم

 المنحة انتهاء تاريخ المنحة بدء تاريخ 2022 المالية السنة توقُّع

BPS22102 
 دوالر 35,007,427  المدرسة غداء

 30/06/2022 01/07/2021 أمريكي

BPS22103 30/06/2022 01/07/2021 أمريكي دوالر 596,163 الكبار تعليم 

BPS22120 اختبار مراكز GED/ HiSET 7,164 30/06/2022 01/07/2021 أمريكي دوالر 

BPS22144 31/08/2022 01/07/2021 أمريكي دوالر 1,145,407 الصيفي الغذاء برنامج 

BPS22145 
 دوالر 17,462,304  (IDEA) الخاص التعليم

 30/06/2022 21/08/2021 أمريكي

BPS22146 30/06/2022 21/08/2021 أمريكي دوالر 460,620 المبكرة الطفولة - الخاص التعليم 

BPS22150 
 دوالر 38,876,157 1 بند

 30/06/2022 26/08/2021 أمريكي

BPS22151 31/08/2022 01/09/2021 أمريكي دوالر 115,000 مأوى بال ماكيني 

BPS22157 Perkins 1,471,689 31/08/2022 31/08/2021 أمريكي دوالر 

BPS22176 30/06/2022 26/08/2021 أمريكي دوالر 3,476,535 2 بند 

BPS22178 30/06/2022 01/07/2021 أمريكي دوالر 1,392,950 المباشرة غير المكتسبة 

BPS22191 
 دوالر 17,737,525 دائرة قاطع

 30/06/2022 01/07/2021 أمريكي

BPS22272 30/06/2022 26/08/2021 أمريكي دوالر 2,209,498 3 بند 

BPS22310 30/06/2022 06/08/2021 أمريكي دوالر 608,400 إيه بي - الموسع الشامل التعلم وقت 

BPS22322 الشاملة الروضة قبل ما مرحلة - UPK 4,772,350 30/06/2022 01/07/2021 أمريكي دوالر 



 

 2 الصفحة
 
 

BPS22328 
 االحتياط ضباط تدريب فيلق

 أمريكي دوالر 700,000
01/07/2021 30/06/2022 

BPS22347 31/08/2022 02/10/2021 أمريكي دوالر 821,200 والعشرين الحادي القرن استمرارية 

BPS22350 30/06/2022 01/09/2021 أمريكي دوالر 1,228,450 الطازجة والخضروات الفواكه برنامج 

BPS22466 
 -والعشرون الحادي القرن في اإلنجليزية اللغة تعلم

 إليوت
 أمريكي دوالر 170,866

01/09/2021 31/08/2022 

BPS22467 
 الصغار المتفوقون - الشامل الموسع التعلم وقت

 أمريكي دوالر 456,000
06/08/2021 30/06/2022 

BPS22468 
 ديفير - الموسع الشامل التعلم وقت

 أمريكي دوالر 275,573
06/08/2021 30/06/2022 

BPS22475 
 دوالر 6,000,000  للسداد قابلة

 30/06/2022 01/07/2021 أمريكي

BPS22481 
 للطالب والعشرين الحادي للقرن االستمرارية منحة

 جاردنر -الفردي التعلم برنامج في
 أمريكي دوالر 10,000

01/02/2022 31/08/2022 

BPS22482 31/08/2022 915/10/2021 أمريكي دوالر 500,000 االستراتيجي الدعم منحة 

BPS22492 29/06/2022 01/10/2021 أمريكي دوالر 175,000 األطفال لمستشفى التجريبية الصناديق 

BPS22501 31/08/2022 01/09/2021 أمريكي دوالر 190,000 والعشرون الحادي القرن في اإلنجليزية اللغة تعلم 

BPS22502 وبحث بيانات منحة CBHM 291,481 30/06/2022 01/07/2021 أمريكي دوالر 

BPS22522 
 لكيميائيا التفكير وتعزيز لتقييم الكيمياء معلمي دعم

 أمريكي دوالر 120,106
01/09/2021 31/08/2022 

BPS22531 
 المدرسة قبل ما مرحلة من المبكر التعلم دعم

 أمريكي دوالر 50,000
01/07/2021 31/05/2022 

BPS22548 
 والطهي المتكاملة اإلنجليزية األمية محو

 أمريكي دوالر 40,000
01/09/2021 30/08/2022 

BPS22553 30/06/2022 26/08/2021 أمريكي دوالر 2,863,990 4 بند 

BPS22554 31/08/2022 01/09/2021 أمريكي دوالر 1,500,000 واالس-االجتماعي العاطفي التعلم 

BPS22558 30/06/2022 01/07/2021 أمريكي دوالر 200,000 االستراتيجي الدعم منحة - ديفير 

BPS22577 Ed-Fi CTA 75000 30/07/2022 01/07/2021 دوالر 

BPS22585 
 فيروس من الوقاية خالل من المراهقين صحة تعزيز

 المدرسة في البشرية المناعة نقص
 أمريكي دوالر 410,000

01/08/2021 31/07/2022 

BPS22588 
 المبكرة للطفولة لألطفال بوسطن مستشفى منحة

 أمريكي دوالر 100,000
01/10/2021 30/09/2022 

BPS22590 30/06/2022 01/09/2021 أمريكي دوالر 15,000 الصفراء المدرسية الحافلة منحة 

BPS22600 منحة CPPI - 30/06/2022 01/07/2021 أمريكي دوالر 625,000 515 الصندوق رمز 

BPS22605 الميداني االختبار مواد OpenSciEd 28,000 30/06/2022 18/09/2021 أمريكي دوالر 

BPS22609 31/08/2022 29/07/2021 أمريكي دوالر 2,000 والتقنية المهنية الشراكة 

BPS22611 31/08/2022 01/09/2021 أمريكي دوالر 312,313 إليس - المدرسة تحسين منحة 

BPS22613 30/06/2022 01/07/2021 أمريكي دوالر 25,000 الصغيرة التبرعات منحة 

BPS22637B 

 واإلغاثة المواطنين لمساعدة الوزراء رئيس صندوق

 الطارئ التعافي تمويل صندوق -الطوارئ حاالت في

 والثانوية االبتدائية للمدارس

 دوالر 122,967,457

 أمريكي
01/07/2021 30/06/2022 

 

 دوالر 265,491,625 المجموع

   أمريكي

 

 


