اللجنة المدرسية لمدينة بوسطن

اجتماع عن بُعد لـلجنة مدرسة بوسطن
 13يوليو  2022في تمام الساعة الخامسة مسا ًء.
يُرجى النقر فوق الرابط أدناه لالنضمام إلى الندوة عبر اإلنترنت:
https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/webinar/register/WN_FylqpcVrS4ihHtJqRW9hDg
التعليق العام :يرجى التسجيل هنا لإلدالء بشهادتك .يُغلق التسجيل للتعليق العام في تمام الساعة  4:30مسا ًء يوم االجتماع.
جدول األعمال
 .Iأداء القسم الوطني
 .IIنداء األسماء
 .IIIالموافقة على تفاصيل االجتماع 8 :يونيو 2022؛  21يونيو  2022و  29يونيو 2022
 .IVتقرير القائمة بأعمال المشرف متضمنًا تحديثًا لمراجعة خطة التطوير االستراتيجية
إلدارة التعليم االبتدائي والثانوي بوالية ماساتشوستس ()DESE
 .Vالتقرير :العضوية الجديدة في :(MIAA( Massachusetts Interscholastic Athletic Association
●

Boston Arts Academy

●

Edward M. Kennedy Academy for Health Careers

●

McCormack/BCLA 7-12

●

BPS Alternative Schools Network

Boston Adult Technical Academy
○
Boston Day & Evening
○
Boston Collaborative
○
Community Academy
○
Greater Egleston
○
 .VIالتعليق العام للحضور
 .VIIبنود اإلجراءات
●
المبلغ

115,000$

المنح المطروحة لالعتماد:13,336,632$ :
FY

2023

اسم المنحة

منحة  McKinney - Ventoلتعليم
المشردين

الحالة

جديدة

مدير الصندوق

Brian Marques

مجاالت التركيز

عرضة للخطر

المواقع

على مستوى المنطقة

2022  يوليو13 جدول أعمال االجتماع المنعقد عن بعد للجنة مدارس بوسطن بتاريخ
عبر منصة زوم
2 الصفحة

االستعداد الجامعي
والوظيفي

Yvonne Macrae

جديدة

Junior Reserve Officers
Training Corporation
(JROTC)

2023

811,632$

على مستوى المنطقة

سداد النفقات

Yvonne Macrae

جديدة

منحة للسداد

2023

12,000,000$

على مستوى المنطقة

الصحة والعافية

Jill Carter

جديدة

تعزيز صحة المراهقين من خالل
الوقاية من فيروس نقص المناعة
البشرية في المدرسة

2023

410,000$

East Boston, English,
CASH, Excel, Madison
Park, O’Bryant

: داخل المنطقةHorace Mann تجديدات ميثاق

●

Boston Day & Evening Academy ○
Edward M. Kennedy Academy for Health Careers ○
UP Academy Dorchester ○
Boston Green Academy  مذكرة االتفاقية "أ" وخطة مساءلة: داخل المنطقةHorace Mann تعديالت ميثاق

●

:(MIAA( Massachusetts Interscholastic Athletic Association العضوية الجديدة في

●

Boston Arts Academy ○
Edward M. Kennedy Academy for Health Careers ○
McCormack/BCLA 7-12 ○
BPS ○ شبكة المدارس البديلة في
Boston Adult Technical Academy

■

Boston Day & Evening

■

Boston Collaborative

■

Community Academy

■

Greater Egleston

■

 تكوين وعمليات اجتماعات لجنة المدارس: مناقشة.VIII
) تعليق عام على التقارير (اختياري.IX
 عمل جديد.X
 نهاية االجتماع.XI

