اللجنة المدرسية لمدينة بوسطن

اجتماع عن بُعد لـلجنة مدرسة بوسطن
 27أبريل  2022الساعة  6مساء
يُرجى النقر فوق الرابط أدناه لالنضمام إلى الندوة عبر اإلنترنت:
https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/j/85016156994
أو بنقرة واحدة على الهاتف المحمول:
الواليات المتحدة #85016156994 ،،13017158592+ + :أو #85016156994 ،،13126266799+ +
أو الهاتف:
اتصل على (للحصول على جودة أعلى ،اتصل بأحد األرقام بناء على موقعك الحالي):
الواليات المتحدة ،+1 301 715 8592 :أو  ،+1 312 626 6799أو  ،+1 646 558 8656أو  ،+1 253 215 8782أو +1 346
 ،248 7799أو +1 669 900 9128
عرف الحلقة الدراسية850 1615 6994 :
ُم ّ
األرقام الدولية المتاحةhttps://k12-bostonpublicschools.zoom.us/u/kqERdnqFo :
التعليق العام :يرجى التسجيل هنا لإلدالء بشهادتك .سيتم إغالق التسجيل للتعليق العام في الساعة  4:30مساء يوم االجتماع.
جدول األعمال
 .Iأداء القسم الوطني
 .IIنداء األسماء
 .IIIالموافقة على تفاصيل االجتماع 06 :أبريل2022 ,
 .IVتقرير المشرف العام
 .Vتعليق عام الحضور
 .VIبنود اإلجراءات
منح الموافقة يبلغ مجموعها  2،509،703دوالر
●

المبلغ

السنة
المالية

اسم المنحة

مدير الصندوق

الحالة

مجاالت التركيز

2,400,000$

2022

سداد تمويالت التوصيالت
الطارئة

جديدة

Solimar
Cruzado

االتصال

 75000دوالر

2022

مجتمعات ممارسة معلم التعلم
العاطفي االجتماعي ()EPC
نوفو

جديدة

Melissa Brown

التعليم االجتماعي
العاطفي

~ يُتبع ~

المواقع

في أنحاء المقاطعة

 2مواقع

 27أبريل  2022جدول أعمال اجتماع لجنة مدرسة بوسطن عن بعد
منصة زوم
الصفحة 2

34,703$

●
●
●

2022

( )EECمنحة تنفيذ مبادرة
الشراكة الشاملة لمرحلة ما قبل
المدرسة ((CPPI

جديدة

David
McAuley

منحة تحسين
وسالمة

 2مواقع

الرواتب المؤقتة ومدفوعات غير الموظفين على الصناديق الخارجية
تجديد عقد النقل  Transdev، 1يوليو  30-2022يونيو 2023
 2022مشاريع اإلصالح المعجل لهيئة المباني المدرسية في والية ماساتشوستس (:(MSBA

المرفق

تقديمات اإلصالح المعجل

العنوان

Haley Pilot School

غالية واحدة

American Legion Hwy، Roslindale، MA 570
02131

مبنى Curley K-8 School Lower

غالية واحدة

Centre St, Jamaica Plain, MA 02130 493

Burke High School

غاليتان

Washington St, Dorchester, MA 02121 60

Henderson K-12 Inclusion School Upper
Campus

سقف

Croftland Ave، Boston، MA 02124 18

Ohrenberger School

سقف

W Boundary Rd، West Roxbury، MA 02132 175

English High School

السقف والنوافذ

McBride St, Boston, MA 02130 144

●

 2022المشاريع األساسية لهيئة بناء مدارس ماساتشوستس (:(MSBA

المرفق

التقديم األساسي

العنوان

Blackstone School

مشروع ذو أولوية

Shawmut Ave، South End، MA 02118 380
Marion St, East Boston, MA 02128 218

Otis School
 .VIIالتقارير
●
●

تحديث  Mission Hill K-8 Schoolوتوصياتها للعام الدراسي 2023-2022
تحديث عملية البحث عن مشرف

 .VIIIتعليق عام على التقارير (اختياري)
 .IXعمل جديد
 .Xنهاية الندوة

