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بوسطن مديینة في االمدااررسس لجنة  
 

 
 

بُعد عن االمنعقد بوسطن مديینة في االمدااررسس لجنة ااجتماعع  
 

2020 نوفمبر 18  
 

):Zoom( تطبيیق في ااالجتماعع غرفة رراابط  
https://bostonpublicschools.zoom.us/j/91974539969 

االمتحركك: االهھاتف عبر ووااحدةة لمرةة االُمتاحح ااالجتماعع لغرفة االوصولل ررقم أأوو  
91974539969 19292056099،٬+ أأوو 91974539969 13126266799،٬+ ةة:االمتحد االواليیاتت  

االهھاتف: ررقم أأوو  
االحالي): االجغراافي موقعك إإلى ااألقربب بالرقم ااتصل أأعلى جوددةة على (للحصولل االتالي بالرقم ااتصل  

6833 900 669 1+ أأوو 7799 248 346 1+ أأوو 8592 715 301 1+ أأوو 6099 205 929 1+ أأوو 6799 626 312 1+ االمتحدةة: االواليیاتت  
8782 215 253 1 أأوو  

919 7453 9969 ااالجتماعع: غرفة ررقم  
:االتالي االراابط ززيیاررةة يیُرجى ددوولي٬، ررقم من ااالتصالل عبر ااالجتماعع غرفة إإلى للوصولل  

https://bostonpublicschools.zoom.us/u/acyOoRY9lZ 
 

ااألعمالل جدوولل  
 

االتنفيیذيیة االجلسة - عصًراا 04:30  

االوالء قسم )1  

االحضورر ووتسجيیل االندااء )2  

  أأعالهه. ذذكرهھھھم االسالف وواالمكانن وواالتوقيیت االتارريیخ في بوسطن مديینة في االمدااررسس لجنة تجتمع سوفف االتنفيیذيیة: االجلسة )3

يیلي: ما لمناقشة االتنفيیذيیة االجلسة إإلى االفورر على االمدااررسس لجنة ستنتقل  
).BASAS( بالمدااررسس وواالمشرفيین ااإلدداارريیيین للمسئوليین بوسطن بجمعيیة االمرتبطة االجماعيیة االمفاووضة إإسترااتيیجيیة -  
.22/10/2020 بتارريیخ االمدااررسس لجنة ضد مرفوعة االعامم ااالجتماعع قانونن شكوىى -  

االتنفيیذيیة. االجلسة اانتهھاء عقب االعامة االجلسة عقد إإلى االمدااررسس لجنة ووستعودد   
 

االعامم ااالجتماعع - مساءً  5  

االمسئوليین اانتخابب )4  

2020 أأكتوبر 21 في اانعقد االذيي االمجلس ااجتماعع محضر ااعتمادد )5  

االتعليیميیة ااإلددااررةة مديیرةة تقريیر )6  

االعامم االجمهھورر ووآآررااء تعليیقاتت )7  

االقرااررااتت ااتخاذذ )8  

• ددووالرر 8,523,329 وواالبالغة عليیهھا االمواافقة االُمقررر االمنح   

 االعامم االمبلغ
 لدىى االممثل منصب االصندووقق مديیر االحالة االمنحة ااسم االمالي

 االمنحة
 (مجاالتت) مجالل

 االموااقع االتركيیز

702,200 
 ددووالرر

2021 
 االمجتمعيیة االتعلم مرااكز
 االحادديي االقرنن في

 ااالستمراارر - وواالعشريین
 إإليیسا كيینيیا مستمرةة

 االممتد االتعلم ووقت االمشرووعع مديیر ماكالرريین

 مدررسة
 فريیدرريیك
 وومدررسة
 إإدديیسونن
 وومدررسة
 جاررددنر
 وومدررسة
 هھھھيینيیغانن
 وومدررسة
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 بوسطن
 إإنترناشيیونالل
 نيیوكامرزز
 أأكادديیمي

)BINCA( 

173,866 
 ددووالرر

2021 

 االمجتمعيیة االتعلم مرااكز
 االحادديي االقرنن في

 االمثالل - وواالعشريین
 االنموذذجي

 إإليیسا كيینيیا مستمرةة
 إإليیوتت مدررسة االممتد االتعلم ووقت االمشرووعع مديیر ماكالرريین

 إإنوفيیشن

354,705 
 ددووالرر

 االسلوكيیة االصحة نموذذجج 2021
 خدماتت أأوولل مديیر أأماددوورر أأندرريیا جديیدةة )CBHM( االشامل

 موقع 78 حواالي وواالرفاهھھھيیة االصحة االسلوكيیة االصحة

 موررجانن جديیدةة االمبكر االجامعة ددعم 2021 ددووالرر 20,000
 سواارريیس

 وواالمنح ااألعمالل مديیر
 وواالشرااكة

 للجامعة ااالستعداادد
 االمهھنيیة وواالحيیاةة

 مدررسة
 تشاررلزتاوونن
 االثانويیة

6,215,000 
 ددووالرر

2021 

 االبيیئة حمايیة ووكالة
)EPA:( من االحد 

 عن للرصاصص االتعرضض
 االشربب ميیاهه ططريیق

 هھھھـ. كاثريین جديیدةة
 وواالش

 ااالستداامة مديیر
 االبيیئيیة وواالمواارردد

 وواالمواارردد ااالستداامة
 موقع 87 االبيیئيیة

 ااالبتكارر مساررااتت تخطيیط 2021 ددووالرر 25,000
 كريیستيین جديیدةة دديیربوررنن -

 أألمكويیست
 االمبكرةة االجامعة مديیر

 االمهھنيیة وواالمساررااتت
 للجامعة ااالستعداادد
 االمهھنيیة وواالحيیاةة

 ستيیم أأكادديیميیة
 دديیربوررنن في

 ااالبتكارر مساررااتت تخطيیط 2021 ددووالرر 15,000
 خاللل من االتعلم مديیر كيیمزيي تراايیسي جديیدةة إإكسل -

 وواالشرااكاتت االعمل
 للجامعة ااالستعداادد
 االمهھنيیة وواالحيیاةة

 مدررسة
"Excel 

High 
School" 

808,911 
 ددووالرر

2021 
 ضباطط تدرريیب برنامج

 االصغارر ااالحتيیاطط
)JROTC( 

 للجامعة ااالستعداادد االحساباتت ووحدةة قائد مويي هھھھالونا مستمرةة
 االمهھنيیة وواالحيیاةة

 بوسطن٬، إإيیست
 كاشش٬، إإنجليیش٬،
 مادديیسونن إإكسل٬،
 أأووبراايینت بارركك٬،

 2021 ددووالرر 30,000

 في االوااعدةة االمماررساتت
 من االتخرجج مباددررةة
 بواليیة االثانويیة االمرحلة

 ماساتشوستس
)MASSGrad( 

 للجامعة ااالستعداادد االمدررسة مديیر سيیلفا أأميیلكارر جديیدةة
 بورركك االمهھنيیة وواالحيیاةة

178,647 
 ددووالرر

 لتنويیع االتجريیبي االبرنامج 2021
 بب. سيیروونن مستمرةة االمعلميین

 أأنحاء جميیع االتربويیيین فعاليیة ااإلدداارريي االمديیر دداالي
 االتعليیميیة ااإلددااررةة

 

االتقريیر )9  

• )BASAS( بالمدااررسس وواالمشرفيین ااإلدداارريیيین للمسئوليین بوسطن ووجمعيیة بوسطن بمديینة االمدااررسس لجنة بيین االمبدئيیة االجماعيیة االمفاووضة ااتفاقيیة   

• االبشريي االمالل ررأأسس مكتب تحديیث   

 

(ااختيیارريي) االتقارريیر على االعامم االجمهھورر ووأأررااء عليیقاتتت )10  

االجديیدةة ااألعمالل )11  

ااالجتماعع إإنهھاء )12  

 

 


