HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CÔNG LẬP THÀNH PHỐ BOSTON

CUỘC HỌP TỪ XA HỘI ĐỒNG HỆ THỐNG TRƯỜNG CÔNG LẬP
BOSTON
Ngày 7 tháng 4 năm 2021
Liên kết Zoom Webinar:
https://k12bostonpublicschools.zoom.us/j/84810067326?pwd=WlpNY2JGSXhmak9kRVN5clA2VC82UT09
Mật khẩu: 667248
Hoặc tham gia từ thiết bị di động:
Hoa Kỳ: +13017158592,,84810067326#,,,,*667248# or +13126266799,,84810067326#,,,,*667248#
Điện thoại:
Quay số (để có chất lượng tốt hơn, hãy quay số theo vị trí hiện tại của quý vị):
Hoa Kỳ: +1 301 715 8592 hoặc +1 312 626 6799 hoặc +1 646 558 8656 or +1 253 215 8782
hoặc +1 346 248 7799 hoặc +1 669 900 9128
Webinar ID: 848 1006 7326
Mật khẩu: 667248
Cuộc gọi quốc tế: https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/u/kbNWL7Zhnn
Chương trình làm việc
4:30 chiều
I.Nghi thức mở màn
II.Điểm danh
III.Tổ chức họp Nhóm điều hành
●
Hội đồng Hệ thống Trường Công lập Boston sẽ tổ chức ngay cuộc họp Nhóm điều hành để thực
hiện một phiên họp chiến lược liên quan đến thương lượng tập thể với Hội Giáo viên Boston. Hội đồng
sẽ trở lại phiên họp công khai sau khi kết thúc.
5:00 chiều
IV.Thông qua Biên bản: Cuộc họp Hội đồng Trường ngày 24/3/2021
V.Báo cáo của Tổng giám thị
VI.báo cáo: Lập kế hoạch cho 5 ngày học trực tiếp/từ xa bắt đầu từ ngày 26/4

~ Tiếp ~

Ngày 7/4/2021 Chương trình Cuộc họp Từ xa Hội đồng Hệ thống Trường Công lập Boston
Zoom
Trang 2
VII.Góp ý của người dân
VIII.Các hoạt động
●

Khoản tài trợ cần phê duyệt: 34.425 $

Số
tiền

Năm

34.425 $

2021

Tên khoản Trạn
tài trợ g thái
Trợ cấp
Giảng dạy và
Học tập môn
Giáo dục
Công dân

Mới

Quản lý quỹ

Người đại diện
Mối liên hệ với
khoản tài trợ

Lĩnh vực
trọng tâm

Địa điểm

Angela HedleyMitchell

Giám đốc chương
trình

Chương trình
và Hướng dẫn

Toàn khu
học chánh

●

Chính sách về Yêu cầu Tốt nghiệp từ Hệ thống Trường Công lập Boston

●

Mục tiêu và Giá trị của Hội đồng Hệ thống Trường công lập Boston

IX.Báo cáo
●

Tiền lương và các Khoản thanh toán không liên quan đến nhân sự từ các quỹ bên ngoài

●

Chính sách và Quy trình Đánh giá Chuyên cần sửa đổi cho năm học 2021-2022

X.Góp ý của người dân về Báo cáo (Không bắt buộc)
XI.Hoạt động mới
XII.Kết thúc

