
 لجنة مدارس مدینة بوسطن
 

 
 اجتماع عن ُبعد للجنة مدارس بوسطن

 
  16 دیسمبر 2020

 5 مساًء
 

Zoom رابط الحلقة الدراسیة على 
https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/j/84405143167  

 أو iPhone بنقرة واحدة:
     الوالیات المتحدة: #84405143167,,16465588656+ أو 84405143167#,,13017158592+

 أو الهاتف:
     اتصل على (لجودة أعلى، اتصل برقم بناًء على موقعك الحالي):

         الوالیات المتحدة: 8656 558 646 1+، أو 8592 715 301 1+، أو 6799 626 312 1+، أو 9128 900 669 1+، أو
 8782 215 253 1+، أو 7799 248 346 1+

 معرف الحلقة الدراسیة: 3167 0514 844
https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/u/kccQZIu0va  :األرقام الدولیة المتاحة     

 
 جدول األعمال

 
 أداء القسم الوطني1.

 نداء األسماء2.

 الموافقة على تفاصیل االجتماع: 2 دیسمبر/كانون األول 32020.

 تقریر المشرف العام4.

 التقریر5.

 تحدیث عن إعادة فتح المدارس والتعّلم عن ُبعد●

 تعلیق عامة الحضور6.

  

 ~ یُتبع ~

https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/j/84405143167
https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/j/84405143167
https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/j/84405143167
https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/u/kccQZIu0va
https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/u/kccQZIu0va


 16 دیسمبر, 2020 جدول أعمال اجتماع لجنة مدارس بوسطن المنعقد عن بُعد
Zoom  

 الصفحة 2
 

 بنود اإلجراءات7.

 منح في انتظار الموافقة بإجمالي 988,790 دوالًرا:●

 

 رسوم العضویة السنویة في جمعیة ماساتشوستس للجان المدرسیة (MASC): 7,830 دوالًرا●

●John W. McCormack Middle School ومدرسة Clarence R. Edwards Middle School إغالق مدرسة 

 
 التقاریر8.

 

 التحدیث المالي●

  أهداف األداء للمشرف العام في العام الدراسي 2021-2020●
 

  تعلیق عام على التقاریر (اختیاري)9.

 عمل جدید10.

 

 المبلغ
 السنة
 مدیر الصندوق الحالة اسم المنحة المالیة

  عالقة الممثل
 المواقع مجاالت التركیز  بالمنحة

400,000 
 دوالر

 
2021 

Comprehensive 
School Health  
Services  
  (خدمات الصحة
 المدرسیة الشاملة)

  مارجریت فان  مستمرة
  كلیف روتشیو

 مدیر أول، الخدمات
 الصحیة

 
  الخدمات الصحیة

 
  على مستوى
 المقاطعة

32,000 
 دوالر

2021 Family Literacy 
 (محو األمیة األسریة)

 كریستین إضافة
  دافولیو

 مدیرة
  التدریس

  تعلیم الكبار
 

   مركز مادیسون
 بارك
  لتعلیم
  الكبار

30,000 
 دوالر

2021 MASSGrad 
Promising  
- Practices  
Brighton  
 (ممارسات ماسجارد
 الواعدة - برایتون)

  Brighton  في خطر مدیر المدرسة أندرو بوت جدیدة
High School  

19,000 
 دوالر

2021 Boston Alumnae 
  Chapter (فصل
 الخریجین في بوسطن)

  William في خطر مدیرة المدرسة ساریتا توماس تبرع
Monroe  
Trotter  
School 

507,790 
 دوالًرا

2021 Mr. Holland's 
Opus Foundation 
  (مؤسسة أوبوس للسید
 هوالند)

 المدیر أنتوني بیاتریس تبرع
  التنفیذي
  للفنون

  الفنون المرئیة
  واالستعراضیة

  7 مواقع



 18 نوفمبر 2020 جدول أعمال اجتماع لجنة مدارس بوسطن المنعقد عن بُعد
Zoom  

 الصفحة 3
 

 ختام االجتماع11.


