
 

 ~ يُتبع ~  

 بوسطن مدينة  مدارس لجنة
 

 

 اجتماع عن بُعد للجنة مدارس بوسطن

 

 

 2021أغسطس,  04 

 

 رابط الندوة عبر اإلنترنت على تطبيق زوم: 

bostonpublicschools.zoom.us/j/84340948920-https://k12 

 أو بنقرة واحدة على الهاتف المحمول:

 # 84340948920،، 13126266799# أو +  84340948920،، 13017158592الواليات المتحدة: +     

 أو الهاتف:

 اتصل على )للحصول على جودة أعلى، اتصل بأحد األرقام بناًء على موقعك الحالي(:     

 1+، أو 8782 215 253 1+، أو  646 1+8656 558، أو 6799 626 312 1+، أو 8592 715 301 1+الواليات المتحدة:         

 9128 900 669 1+، أو 7799 248 346

 843 4094 8920ُمعّرف الحلقة الدراسية: 

 JIbostonpublicschools.zoom.us/u/kwe4uTg-https://k12 األرقام الدولية المتاحة:    

 

 جدول األعمال 

 

 صساءً  04:30

 

I.   أداء القسم الوطني 

II.   نداء األسماء 

III.  رفع الجلسة التنفيذية 

عقد جلسة إستراتيجية تتعلق     لغرضستقوم لجنة مدارس بوسطن بالتأجيل على الفور إلى جلسة تنفيذية  ●

 ستعود اللجنة إلى الجلسة العامة.  بالمفاوضة الجماعية مع نقابة المعلمين في بوسطن.  
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IV.   :اجتماع لجنة مدرسة بوسطن 2021يوليو  14الموافقة على المحضر 

V.   تقرير المشرف العام 

VI. تعليق عام الحضور 

VII.   بنود اإلجراءات 

 دوالًرا أمريكيًا:  19،820تبرعات عينية بقيمة إجمالية تقديرية قدرها           ●

https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/j/84340948920
https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/u/kwe4uTgJI
https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/u/kwe4uTgJI
https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/u/kwe4uTgJI
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 ~ يُتبع ~ 

 اسم المتبرع 

 

 العناصر المتبرع بها

 

بائع مدارس بوسطن   )الموقع(  مستلم مدارس بوسطن العامة

 العامة

 )نعم / ال( 

 القيمة المقدرة 

 )مقدمة من الجهة المانحة( 

CSforMA, Inc. 

 

  MakeyMakeyمجموعات   89

 Microbitومجموعات نادي 

- المشاركة في الصفوف من رياض األطفال 

لصف الثامن بمدارس بوسطن العامة في مبادرة ا

محو األمية الرقمية وعلوم الكمبيوتر في مدارس  

 بوسطن العامة 

 $ 19,820 ال   

 

 دوالر: 17،868،972إجمالي المنح لالعتماد  ●

 المبلغ 

السنة  

 المواقع  مجاالت التركيز  لقب الممثل  الممثل الحاضر  مدير الصندوق الحالة  المنحة اسم  المالية

 جديدة  تعليم الكبار 2022 $ 462,845
 كريستين دافوليو 

 

 كريستين دافوليو 

 
 المدير األول 

 لتعليم

 البالغين 

 ماديسون بارك 

 لتعليم

 الكبار 

569,950 $ 2022 
محو   -تعليم البالغين 

 األسرية األمية 
 جديدة 

 كريستين دافوليو 

 

 كريستين دافوليو 

 
 المدير األول 

 لتعليم

 البالغين 

 ماديسون بارك 

 لتعليم

 الكبار 

500,000 $ 2022 

مبادرة الشراكة الشاملة  

لمرحلة ما قبل 

 المدرسة

 جديدة 
 ديفيد مكولي

 

 ديفيد مكولي

 

المدير المالي  

ومدير العمليات  

الشامل لمرحلة  

 الروضةما قبل 

 في أنحاء المقاطعة  منحة تحسين وسالمة

400,000 $ 2022 
منحة خدمات الصحة  

 المدرسية الشاملة 
 في أنحاء المقاطعة  الخدمات الصحية مدير المشروع  إميلي هوانج  إميلي هوانج  جديدة 

1,809,500 $ 2022 
منحة الفاكهة  

 والخضروات الطازجة 
 إريك ستيفنز   إريك ستيفنز  جديدة 

 المدير 

 المالي  
 في أنحاء المقاطعة  خدمات الغذاء والتغذية 

624,000 $ 2022 

وقت التعلم الممتد في 

 -ماساتشوستس 

BAA 

 كينيا إليسا مكالرين  كينيا إليسا مكالرين جديدة 
مدير وقت التعلم  

 ( ELTالممتد )
 وقت التعلم الممتد

أكاديمية بوسطن 

 للفنون

735,800 $ 2022 

وقت التعلم الممتد في 

 -والية ماساتشوستس 

YAA 

 كينيا إليسا مكالرين  كينيا إليسا مكالرين جديدة 
مدير وقت التعلم  

 ( ELTالممتد )
 وقت التعلم الممتد

أكاديمية الناجحون  

 الشباب 

548,000 $ 2022 
منحة ماكيني فينتو 

 لتعليم المشردين
 براين ماركيز   براين ماركيز  جديدة 

مدير أول فرص  

 الشباب 
 في أنحاء المقاطعة  عرضة للمخاطرة 

 في أنحاء المقاطعة  قابلة للسداد  مدير المنح ايفون ماكراي  ايفون ماكراي  جديدة  منحة قابلة للسداد  2022 $ 12,000,000

20,000 $ 2021 Fi CTA-Ed مدير البرنامج  مونيكا هوجان  مونيكا هوجان  إضافة 

 اإلعداد

 للكلية

 والوظيفة

 في أنحاء المقاطعة 
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 في أنحاء المقاطعة  وسائل النقل مدير المنح ايفون ماكراي  ايفون ماكراي  جديدة  HHSنقل  2021 $ 198,877

 )تابع عناصر العمل( 

 2022-2021تعليق سياسة الحد األقصى للعمر ، السنة الدراسية  ●

 :UPتعديالت ميثاق أكاديمية  ●

 في بوسطن UPمذكرة تفاهم أكاديمية  ○

 في دورشيستر مع الشبكة UPفي بوسطن وأكاديمية  UPعقد إدارة أكاديمية  ○

 UPالتعليمية في                          

VIII.  التقارير 

 2022- 2021التحضير للعام الدراسي  ●

 تحديث سياسة العافية ●

 اللغة اإلنجليزية للرئاسة المشتركةترشيح فرقة متعلمي  ●

 

IX.  )تعليق عام على التقارير )اختياري 

X.  عمل جديد 

XI.   نهاية الندوة 

 

 

 

 


