
 مذكرة

 
 المدارس لجنة  إلى:

 
 المساءلةقسم  رئيسة ميتشل، إيفا  من:

 
 التعليمية اإلدارة مديرة كاسيليوس، بريندا د. إلى: نسخة

 التعليمية اإلدارة مديرة نائب إيشلسون، دروالسيد/   

 الموظفين رئيسة ديلمان، ماري السيدة/

 المستشارين كبيرة كوستيلو، ميجان السيدة/

 
 2021أغسطس  27  التاريخ:

 
 والثانوية االبتدائية للمدارس الطارئة اإلغاثة تمويل خطة   رد:

 
 ةاالبتدائي للمدارس الطارئة الفيدرالية اإلغاثة صندوق من دوالر مليون 400 (BPS) التعليمية العامة بوسطن مدارس إدارة ستتلقى

 يونيو. 30 في المنعقد المدارس لجنة اجتماع في عرضنا مثلما المقبلة، الثالثة األعوام مدار على (ESSER) والثانوية

 
 نشرناها التي ،(ESSER) تمويل من الثانية الجولة لصرف خطتنا من االنتهاء من األخيرة المراحل في الحالي الوقت في نحن

مت وآرائه. تعليقاته لمعرفة العام للجمهور 2021 يوليو 08 في  دةعو جهود لتسريع أولي مخطط تكون بحيث الخطة تلك ُصم ِّ

 أثناء والمجتمع الطالب خدمة يمكننا كيف تخيل إعادة نفسه الوقت وفي الجائحة، آثار من والتعافي المدرسة، إلى بأمان الطالب

 (BPS) التعليمية لإلدارة اإلستراتيجية الخطة على مبنية (ESSER) تمويل من الثانية الجولة لصرف خطتنا والتعافي. العودة

 من ناهاتلقي التي اإلضافية والمالحظات التعليقات من استفدنا ولقد أعوام. خمسة مدار على والُمنفَّذة المجتمع خدمة إلى الهادفة

 األوسع التعليمية اإلدارة ومجتمع األسر مع جلسة 35 ومنها مصلحة، صاحب 1500 من أكثر ضمت التي المشاركة فعاليات

 فعاليات من استقيناها التي المعلومات خالل ومن الطالبية. للجنة اجتماعات 4و (ESSER) تمويل للجنة اجتماعات 6و نطاقًا

 (.ESSER) تمويل صرف إستراتيجية تشكيل واصلنا هذه، المشاركة

 
 خيار مع ،2021 يوليو 30 في (ESSER) والثانوي االبتدائي التعليم دائرة إلى (ESSER) تمويل على للحصول طلبنا قدمنا وقد

 تمويل من الثانية الجولة مخصصات من دوالر مليون 123 تلقي ونتوقع الخطة. إعداد من االنتهاء انتظار في الموازنة تعديل

(ESSER) 2021 سبتمبر في. 

 
 تمويل صرف خطة لتطبيق (DESE) دائرة أموال استالم على سبتمبر 22 في عقده المقرر المدارس لجنة لتصويت واستعدادًا

(ESSER)، سبتمبر. من األول في عقده المقرر المدارس لجنة اجتماع في المستجدات بأحدث ببيان سنوافيكم 

 
 ،(ESSER) تمويل من الثانية الجولة صرف خطة تقييم عنمعلومات الذي سيصدر في األول من سبتمبر  البيان وسيتضمن

 والفعالية والمساءلة الشفافية ضمان على نعمل وكيف ،(ESSER) تمويل من الثالثة الجولة لصرف المرتقبة المشاركة وعملية

 لصرف النهائية خطتنا (1) في قدًما المضي قبل مالحظات أو تعليقات أي تلقي إلى نتطلع ونحن التخيل. وإعادة والتعافي للعودة

 الُمقدَّم الطلب في الموازنة في المحتملة التعديالت (2) ،والتعافي العودة على (ESSER) تمويل من الثانية الجولة مخصصات

 إلى سنقدمه الذي (ESSER) تمويل من الثالثة الجولة مخصصات عن لإلفراج طلبنا (3) يوليو، 30 في (DESE) دائرة إلى

 التعافي على (ESSER) تمويل من الثالثة الجولة مخصصات لصرف خطتنا (4) ،2021 أكتوبر 04 بحلول (DESE) دائرة
 .التخيل وإعادة

 

 

 


