
 ~ يُتبع ~

 BOSTON مدينة/ مدارس لجنة
 

 

 الُمنعقد عن بُعد Boston Schoolاجتماع لجنة مدارس 

 

 2021يوليو  14

 مساء   5:00الساعة 

 

 Zoomرابط الندوة عبر اإلنترنت عبر تطبيق 

bostonpublicschools.zoom.us/j/81099598637-https://k12 

 أو نقرة واحدة للهاتف المحمول:

 #81099598637,,16465588656+أو  #81099598637,,13126266799+الواليات المتحدة: 

 أو الهاتف:

 اتصل على )لجودة أعلى، اتصل برقم بناء  على موقعك الحالي(:

 900 9128+ أو 1 346 248 7799+ أو 1 301 715 8592+ أو 1 646 558 8656+ أو 1 312 626 6799الواليات المتحدة: 

 +1 253 215 8782+ أو 1 669

 810 9959 8637ُمعّرف الحلقة الدراسية: 

 bostonpublicschools.zoom.us/u/kcJd5MaMqu-2https://k1األرقام الدولية متاحة على الرابط: 

 

 جدول األعمال

 

I.  أداء القسم الوطني 

II. نداء األسماء 

III.  :الموافقة على تفاصيل االجتماع 

 اجتماع لجنة المدرسة 2021يونيو  30  ●

 المتحانات القبول بالمدارس Boston Schoolجلسة استماع لجنة مدرسة/  2021يوليو  7 ●

 

IV.  تقرير المشرف العام 

V. المعايير الُموصي بها للقبول في االختبار النهائي للمدارس 

VI.  تعليق عام الحضور 

VII. بنود اإلجراءات 

 دوالر أمريكي 209.271المنح المعروضة لالعتماد بمبلغ إجمالي  ●

 

 

 

 

https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/j/81099598637
https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/u/kcJd5MaMqu


 المنعقد عن بُعد Boston Schoolجدول أعمال اجتماع لجنة مدارس/  2021يوليو  14

 Zoomعبر تطبيق  

 2الصفحة 

 

 

 المبلغ
السنة 
 الحالة اسم المنحة المالية

مدير 
 لقب الممثل ممثل الحضور الصندوق

 عالقة الممثل بالمنحة

 المواقع مجاالت التركيز

11.500 

دوالر 

 أمريكي

2022 

مراكز التعلم 

المجتمعية في 
القرن الحادي 

منحة  -والعشرين 
تعزيز الصيف 

 التنافسية

 جديدة

Kenyia 

-Elisa

McLaren 

-Kenyia Elisa

McLaren 

 التعلم الموسع

 مدير إدارة المنح
 وقت التعلم الممدد مدير المشروع

Thomas A. 

Edison ،

  K-8مدرسة 

19982 

دوالر 
 أمريكي

2022 

مراكز التعلم 
المجتمعية في 

القرن الحادي 
منحة  -والعشرين 

تعزيز الصيف 

 التنافسية

 جديدة

Kenyia 

-Elisa
McLaren 

-Kenyia Elisa
McLaren 

 التعلم الموسع
 مدير إدارة المنح

 وقت التعلم الممدد مدير المشروع

أكاديمية 

Gardner 
Pilot 

Academy  

141.682 

دوالر 
 أمريكي

 Faye Karp Faye Karp إضافة ELEبديل  2022

مساعد المشرف 

 المؤقت
 المشرف

 مدير المشروع
تعلم اللغة 
 اإلنجليزية

في أنحاء 
 المقاطعة

31602 

دوالر 

 أمريكي

2022 

وقت التعلم الشامل 
الموسع في والية/ 

Massachusett
YAA -s  

 إضافة

Kenyia 

-Elisa

McLaren 

-Kenyia Elisa

McLaren 

 التعلم الموسع

 مدير إدارة المنح
 وقت التعلم الممدد مدير المشروع

أكاديمية/  
Young 

Achievers 
Academy 

دوالر  4505

 أمريكي
2022 

منحة الدعم 
االستراتيجي 

OST 

 إضافة
Margaret 

Reardon 

Margaret 

Reardon 
 تحويل المدرسة مدير المشروع مديرة المدرسة

مدرسة/ 
Quincy 

Elementary 

School 

 

209.701 
دوالر 

 أمريكي

 

 المجموع

 

 Dudley Street Neighborhood Charterمدرسة/  داخل المنطقة: Horace Mannتجديد ميثاق/  ●

 Exam Schoolsسياسة القبول في مدارس /  ●

VIII. التقرير 

ا: تعديالت ميثاق أكاديمية  ●  UPحاضر 

IX.  )تعليق عام على التقارير )اختياري 

X. عمل جديد 

XI.  نهاية الندوة 

 

 


