
 ~ يُتبع ~

 بوسطن مدينة مدارس لجنة
 

 

 المنعقد عن بُعد BOSTON SCHOOLاجتماع لجنة مدارس 

 2022االجتماع وجلسة االستماع لميزانية السنة المالية  
 

 2021مارس,  17 
 

 :Zoom رابط الندوة عبر اإلنترنت عبر تطبيق

 bostonpublicschools.zoom.us/j/81938905662-https://k12 
 بنقرة واحدة: iPhoneأو عبر 

 #81938905662,,13126266799+أو  #81938905662,,13017158592+الواليات المتحدة:     

 أو الهاتف:

 ى أحد األرقام التالية )للحصول على جودة أعلى، بناًء على موقعك الحالي(:اتصل عل    

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

 9128 900 669 1+، أو 7799 248 346 1+

 819 3890 5662ُمعّرف الحلقة الدراسية: 

 bostonpublicschools.zoom.us/u/kc2Wqk9d8I-https://k12األرقام الدولية متاحة على الرابط:     
 
 

 جدول األعمال

 

 مساءً  4:30
 

I. أداء القسم الوطني 

II. نداء األسماء 

III. يؤجل للجلسة التنفيذية 

لغرض مناقشة استراتيجية التقاضي بشأن بالتأجيل على الفور إلى جلسة تنفيذية  Boston Schoolستقوم لجنة مدارس  ●

 ائتالف أولياء األمور في بوسطن من أجل مؤسسة التميز األكاديمي ضد لجنة المدارس في مدينة بوسطن، وآخرون.موضوع 

 سترجع اللجنة إلى الجلسة العامة.

 

 مساءً  5

 2022الستماع لميزانية السنة المالية جلسة ا

 2022التعليق العام على توصية المشرف العام على ميزانية السنة المالية  ●

 مساءً  6 

IV.  :2022جلسة االستماع لميزانية السنة المالية  2021مارس،  9االجتماع؛ و 2021فبراير،  24اعتماد المحاضر 

V. تقرير المشرف العام 

VI. التعليق العام للحضور 

https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/j/81938905662
https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/u/kc2Wqk9d8I


 المنعقد عن بُعد Boston School، وجدول أعمال لجنة مدارس 2022جلسة االستماع لميزانية السنة المالية  2021مارس،  17

 Zoomعبر تطبيق  

 2الصفحة 

 

 

VII. لعملبند ا 

 دوالر: 3997148المنح المعروضة لالعتماد بإجمالي مبلغ  ●

 

 المواقع منطقة )مناطق( التركيز للممثل المسمى الوظيفي الممثل الحاضر الحالة اسم المنحة السنة المالية المبلغ

 2021السنة المالية  2021 دوالر 3875563

 COVIDصندوق الوقاية من  

 التابع للوالية

 رئيس ناثان كودر جديد

 مكتب الشؤون المالية 

 في جميع أنحاء المنطقة 19-كوفيد 

التطبيق المجاني للمساعدة  2021 دوالر 45000

 (FAFSAالفيدرالية للطالب )

 فرصة إكمال 

 منحة 

 مدير كاثرين تشيو جديدة

 اإلرشاد 

 مواقع 6 فجوة التحصيل 

 صيف 2021 دوالر 41500

 برنامج خدمة الطعام: 

 التوسع، 

 والوصول، 

 والتدريب، 

 وبدء التشغيل 

 التغذية مدير كيلي طومسون        جديد

  

 التغذية الغذائية

 الخدمات 

 في جميع أنحاء المنطقة

 مجتمع القرن الحادي والعشرين 2021 دوالر 10000

 التعلم 

 -مراكز  

 االستمرار 

 برامج المنح المحسنة 

 بالنسبة للطالب: 

 (IEPفي برنامج التعليم المنفرد ) 

 ا مكالرين-كينيا إليسا زيادة

زمن مدير المنح ل  

 الموسع التعلم

  

 Gardner Pilot (SPEDالتعليم الخاص )

 أكاديمية            

 رئيس ناثان كودر زيادة تحسين جودة المعلم -أ -2المسمى  2021 دوالر 25085

 مكتب الشؤون المالية 

 معلم

 فعالية 

 في جميع أنحاء المنطقة

 

VIII. التقارير 

 تحديث تخطيط التعلم الصيفي   ●

 تدابير الهدف Boston Schoolتحديث إعداد أولويات لجنة مدارس          ●

IX.  )التعليق العام على التقارير )اختياري 

X. عمل جديد 

XI. نهاية الندوة 


