
 

 
 

 اللجنة المدرسية    إلى: 

  ، نائب المشرف على العمليات Sam DePina، المدير األول أللعاب القوى ؛ الدكتور  Avery Esdaile   المرسل: 

   ، القائمة بأعمال المشرف ؛   Drew Echelson نسخة كربونية إلى: 

 2022يوليو,  11  التاريخ: 

 

للعام الدراسي   MIAAيطلب قسم ألعاب القوى، وهو جزء من قسم دعم الطالب، اتخاذ إجراء لمعالجة صيانة عضوية  

SY22-23   .يلزم تصويت لجنة المدرسة كجزء من عملية التقديم في المدارس الُمحددة  . 

 

 SY 23-22طلبات التقدم الجديدة للعام الدراسي 

Boston Arts Academy 

Edward M. Kennedy Health Careers 

McCormack/BCLA 

 

Alternative School Network BPS 

Boston Adult Technical Academy (BATA)  عاًما(*  22إلى  19)لألعمار من 

Boston Collaborative High School (9-12) 

Boston Day and Evening Academy 

Community Academy (9-12) 

Greater Egleston (9-12) 

 

 MIAAعضوية 

 SY22-23األعضاء الُجدد في العام الدراسي  مدرسة( 25األعضاء الحاليين )

● Boston Green Academy (6-12) 

● Dearborn STEM (6-12) 

● Quincy Upper (6-12) 

● TechBoston Academy (6-12) 

● Henderson Inclusion (K-12) 

● Another Course To College 

● Boston Community Leadership 

Academy 

● Boston International & Newcomers 

Academy (BINCA) 

● Brighton (7-12) 

● Burke (7-12) 

● Charlestown (7-12) 

● Community Academy of Science & 

Health (CASH) 

● Boston Arts Academy 

● Kennedy Academy for Health Careers 

● McCormack/BCLA 

● Boston Adult Technical Academy 

(BATA)  عاًما( 22إلى  19)لألعمار من 

● Boston Collaborative High School (9-

12) 

● Boston Day and Evening 

● Academy  

● Community Academy (9-12) 

● Greater Egleston (9-12) 

 



 

 
 

● East Boston (7-12) 

● English (7-12) 

● Excel/ South Boston 

● Fenway 

● Lyon High (6-12) 

● Madison Park Tech Voc. 

● Muñiz Academy 

● New Mission (7-12) 

● Snowden 

● Boston Latin Academy (7-12) 

● Boston Latin School (7-12) 

● O’Bryant (7-12) 

● McKinley 

 

 

لمشاركتها مع  7/27)سيجمع قسم ألعاب القوى هذه المواد من المدارس بحلول  MIAAعملية التقديم للحصول على عضوية 

 (8/10لجنة المدرسة قبل التصويت المقّرر إجراؤه بتاريخ 

 خطاب طلب التقديم ●

 رسم طلب التقديم للمنطقة ●

 MIAAبيان يفيد بأن المدارس المشاركة سوف تمتثل إلى قواعد وأنظمة   ●

 تقرير القيد  ●

 بإدارة ألعاب القوى بين المدارس.  MIAAنسخة من التصويت الذي أجرته لجنة المدرسة والذي تسمح بموجبه إلى   ●

 نسخة من الكتيب الذي يصف البرامج الدراسية بالمدارس.  ●

 


