
نجلیزیة ، لدیھ كتاب مدرسي أو مواد متعلمي اللغة اإل وذلك یتضمنالكتب المدرسیة أو المواد التعلیمیة الكافیة تعني أن كل تلمیذ ،  1
تعلیمیة متوافقة مع المعاییر ، أو كلیھما لالستخدام في الفصل والذھاب إلى المنزل. [إنھ] ال یتطلب مجموعتین من الكتب المدرسیة أو 

 (1) (ج) 60119الستخدامھا في الفصل وأخذھا إلى المنزل. قانون التعلیم القسم  كلیھما،المواد التعلیمیة أو 
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 لیم في اوكالند الموحدةوزارة التع
 إشعار جلسة استماع عامة

 
 ة اطعفي المق ة والمواد التعلیمیةقررالكتب المكفایة 

 2019-2020 للسنة الدراسیة

  
والمعلمین، وأعضاء المجتمع  آلباء واألمھات،لعلى وجھ الخصوص، ولكن لیس حصرا، وجمیع األطراف المھتمة، ى لإ
 مةومساقادة وحدة الة التعلیمیة واطعقفي شؤون الم ینھتممال

 اوكالندمقاطعة  لدى، في اجتماع منتظم لمجلس اإلدارة ("المجلس") 2019 أكتوبر 10یرجى مالحظة أنھ في یوم األربعاء، 
للسنة  –المقاطعة في  والمواد التعلیمیةالمقررة موحدة، سیعقد المجلس جلسة علنیة بشأن كفایة الكتب المدرسیة الة یمدرسال
 ، كما ھو موضح في (أ) و (ب) و (ج) أدناه.قراًرایتخذ المجلس  الجلسة،بعد انتھاء  .2020-2019 دراسیةال
 

 The Greatفي  الجلسة،كما یُمكن سماع  ذلك،أو بعد  مساًء، 7:00الساعة  ،2019 أكتوبر 10 العامة،ستُعقد الجلسة 
Room،  مركزLaEscuelita ،2 1050 التعلیميnd Avenue، Oakland، CA 94606-2291. 

 
خالل األسابیع الثمانیة األولى من  علنیة،من قانون التعلیم في كالیفورنیا من المجلس عقد جلسة استماع  60119یتطلب القسم 

 لتحدید: المدرسة،السنة الدراسیة 

 
تتماشى مع معاییر  كلیھما،(أ) ما إذا كان لدى كل تلمیذ في كل مدرسة في المقاطعة كتبًا مدرسیة أو مواد تعلیمیة كافیة أو 

بما یتفق مع محتوى  االقتضاء،حسب  التالیة،المحتوى التي اعتمدھا مجلس الدولة [التعلیم] في كل موضوع من الموضوعات 
 مجلس الدولة: ودورات إطار المناھج التي اعتمدھا

 الریاضیات،•
 ،العلوم•
 االجتماعیة،العلوم -التاریخ• 
 و المعتمد؛بما في ذلك مكون تطویر اللغة اإلنجلیزیة في البرنامج  اإلنجلیزیة،فنون اللغة • 

(ب) ما إذا كان لدى كل تلمیذ مسجل في دورة لغة أو صحة عالمیة كتبًا مدرسیة أو مواد تعلیمیة كافیة تتوافق مع محتوى 
 و الموضوعات؛ودورات أطر المنھج الدراسي التي اعتمدھا مجلس الدولة لتلك 

 شاملة. 12إلى  9فوف من (ج) توفر معدات علوم المختبرات كما ینطبق على دورات مختبر العلوم المقدمة في الص
 -یمكن االطالع على نسخة من القرار المقترح والتقریر (النتائج) بشأن مدى كفایة المقاطعة للكتب المدرسیة والمواد التعلیمیة 

 دواي،برا 1000 -التعلیم ومكتب المشرف  للمراجعة عبر محطة الكمبیوتر في مكتب مجلس 2020-2019السنة الدراسیة 
مساًء أیام األسبوع وعلى شبكة اإلنترنت  4:30صباًحا إلى  8:30بین الساعة  4033-94607 كالیفورنیا، اوكالند، ،300جناح 

 .http://www.ousd.org/domain/69على  2019 أكتوبر 4في أو بعد 
 المشرفة العامة: كایال جونسون ترامیل

 سكرتیرة مجلس التعلیم
  اوكالندوزارة التربیة في 

 


