ỦY BAN HỌC CHÁNH THÀNH PHỐ BOSTON

BUỔI HỌP TỪ XA CỦA ỦY BAN HỌC CHÁNH BOSTON

Ngày 04 Tháng Tám 2021
Đường dẫn Hội thảo trên web qua Zoom:
https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/j/84340948920
Hoặc Di động một chạm:
Tại Mỹ: +13017158592,,84340948920# hay +13126266799,,84340948920#
Hoặc Điện thoại:
Liên hệ theo số điện thoại dưới đây (để có chất lượng cuộc gọi tốt hơn, vui lòng chọn số liên hệ
theo vị trí hiện tại của quý vị):
Tại Mỹ: +1 301 715 8592 hay +1 312 626 6799 hay +1 646 558 8656 hay +1 253 215 8782 hay
+1 346 248 7799 hay +1 669 900 9128
ID Hội thảo trên Web: 843 4094 8920
Số điện thoại quốc tế: https://k12-bostonpublicschools.zoom.us/u/kwe4uTgJI
Chương trình dự kiến
4:30 CH
I. Chào cờ
II. Điểm danh
III. Ngừng phiên họp điều hành
●
Ủy ban Học chánh Boston sẽ hoãn khẩn phiên họp điều hành để tổ chức một phiên họp chiến
lược liên quan đến vấn đề thương lượng tập thể với Liên đoàn Giáo viên Boston. Ủy ban sẽ trở lại họp
công khai.
Lúc 5 giờ chiều.
IV. Phê duyệt biên bản: Ngày 14 tháng 7 năm 2021, Cuộc họp của Ủy ban Học chánh Boston
V. Báo cáo của Tổng Giám thị
VI. Bình luận chung công khai
VII. Các mục nội dung thảo luận
●

Quyên góp bằng hiện vật với tổng giá trị ước tính là $ 19.820:

~ còn tiếp ~

Chương trình Họp từ xa của Ủy ban Học chánh Boston ngày 04 tháng 08 năm 2021
qua Zoom
Tr. 2
Tên người đóng góp

(Các) vật phẩm được
đóng góp

CSforMA, Inc.

89 Bộ dụng cụ
Các trường K-8 BPS tham gia vào
MakeyMakey và bộ dụng sáng kiến DLCS@BPS
cụ Microbit club

●

Đơn vị thuộc BPS tiếp nhận đóng Nhà cung cấp
góp (Điểm trường)
của BPS
(Có/Không)
Không

Giá trị ước tính
(do nhà tài trợ cung cấp)

$ 19.820

Tổng các khoản tài trợ được phê duyệt $ 17.868.972:
Trạng
thái

(Các) lĩnh vực
được chú trọng

Số tiền

Năm

Tên quỹ

$ 462.845

2022

Giáo dục cho
người trường
thành

Mới

Kristen
D’Avolio,

Kristen
D’Avolio

Giám đốc
cấp cao

Giáo dục cho
người trưởng
thành

2022

Giáo dục cho
người trường
thành - Phổ cập
giáo dục gia đình

Mới

Kristen
D’Avolio,

Kristen
D’Avolio

Giám đốc
cấp cao

Giáo dục cho
người trưởng
thành

$ 500.000

2022

Sáng kiến đối tác
toàn diện dành
cho giáo dục
mầm non (CPPI Comprehensive
Preschool
Partnership
Initiative)

Mới

David McAuley

David McAuley

Giám đốc
Tài chính và
Điều hành
Universal
Pre-K

Giáo dục mầm
non

Toàn học khu

$ 400.000

2022

Trợ cấp dịch vụ
y tế trường học
toàn diện

Mới

Emily Hwang

Emily Hwang

Giám đốc dự
án

Dịch vụ y tế

Toàn học khu

$ 1.809.500

2022

Trợ cấp trái cây
và rau quả tươi

Mới

Eric Stevens

Eric Stevens

Giám đốc
Tài chính

Dịch vụ thực
phẩm và dinh
dưỡng

Toàn học khu

2022

Thời gian học tập
kéo dài tại
Massachusetts BAA

Mới

Kenyia ElisaMcLaren

Kenyia ElisaMcLaren

Giám đốc
ELT

Thời gian học
tập kéo dài

Boston Arts
Academy

2022

Thời gian học tập
kéo dài tại
Massachusetts YAA

Mới

Kenyia ElisaMcLaren

Kenyia ElisaMcLaren

Giám đốc
ELT

Thời gian học
tập kéo dài

Young
Achievers
Academy

$ 548.000

2022

Tài trợ giáo dục
cho người vô gia
cư McKinneyVento

Mới

Brian Marques

Brian Marques

Giám đốc
cấp cao của
Tổ chức Cơ
hội dành cho
Thanh thiếu
niên

Nhóm đang gặp
rủi ro

Toàn học khu

$ 12.000.000

2022

Trợ cấp hoàn lại

Mới

Yvonne Macrae

Yvonne Macrae

Giám đốc
quỹ tài trợ

Các khoản bồi
hoàn

Toàn học khu

$ 569.950

$ 624.000

$ 735.800

Quản lý quỹ

Người đại diện

Chức danh
người đại
diện

~ còn tiếp ~

Điểm trường
Trung tâm
giáo dục
cho người
trưởng thành
Madison Park
Trung tâm
giáo dục
cho người
trưởng thành
Madison Park

Chương trình Họp từ xa của Ủy ban Học chánh Boston ngày 04 tháng 08 năm 2021
qua Zoom
Tr. 3
$ 20.000

2021

Ed-Fi CTA

Tăng tài
trợ

Monica Hogan

Monica Hogan

Giám đốc
chương trình

Sẵn sàng cho đại
học và
nghề nghiệp

Toàn học khu

$ 198.877

2021

Tài trợ đưa đón
HHS

Mới

Yvonne Macrae

Yvonne Macrae

Giám đốc
quỹ tài trợ

Dịch vụ đưa đón

Toàn học khu

̣(Các mục nội dung tiếp tục được thảo luận)
●

Đình chỉ áp dụng Chính sách độ tuổi tối đa, Năm học 2021-2022

●

Các sửa đổi trong Điều lệ của UP Academy:

○

Biên bản ghi nhớ UP Academy Boston

○

Hợp đồng quản lý giữa UP Academy Boston và UP Academy Dorchester với UP
Education Network

VIII. Các báo cáo
●

Chuẩn bị cho năm học 2021-2022

●

Cập nhật chính sách chăm sóc sức khỏe

●

Đề cử chức vụ Đồng chủ tịch của Tổ chuyên trách cho những học viên Anh ngữ

IX. Bình luận công khai về các bản báo cáo (Không bắt buộc)
X. Công việc mới
XI. Ngừng họp

