Ho ̣c khu Thố ng nhấ t Oakland
THÔNG BÁO ĐIỀU TRẦN CÔNG CỘNG
VIỆC CÓ ĐỦ SÁCH GIÁO KHOA VÀ TÀI LIỆU GIẢNG DẠY CỦA HỌC KHU
NĂM HỌC 2019-2020
KÍNH GỞI NHỮ NG AI, ĐẶC BIỆT NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CÁC PHỤ HUYNH, GIÁO
VIÊN, THÀNH VIÊN CỘNG ĐỒNG QUAN TÂM ĐẾN CÔNG VIỆC HỌC KHU VÀ LÃNH
ĐẠO NGHIỆP ĐOÀN
XIN LƯU Y
́ R NG VÀO THỨTƯ, NGÀY 10 THÁNG 10, 2019, tại buổi họp thườ
ng kỳ của Hội
c một buổi đi u tr n công cộng v việc
đ ng quản trị (“Board”) của Học khu Oakland, Hội đ ng sẽ tổ chứ
Học khu có đủ sách giáo khoa và tài liệu giảng dạy1—năm học 2019-2020. Sau khi kết thúc phiên điều
trầ n, Hộ i đồ ng sẽ đư a ra quyế t đị nh, theo Nghị quyế t, như đư ợ c phân định trong c phần (a), (b) và
(c) dướ i đây.
Buổi điều trầ n công cộ ng sẽ đư ợ c tổ chứ c, ngày 10 tháng 10 năm 2019 , lúc 7 giờ t i, hoặc ngay sau đó,
vấn đề có thể đư ợ c nghe thấ y trong Phòng lớ n, Trung tâm Giáo dụ c LaEscuelita, 1050 2nd Avenue,
Oakland, CA 94606-2291.
Luật Giáo Dụ c California Mụ c 60119 yêu cầu Hội đồng quản trị tổ chức một buổi điều trần công cộng,
trong vòng tám tuần đầu tiên sau khai giảng, để xác định rằng:
(a) liệu mỗ i họ c sinh trong mỗ i trư ờ ng củ a họ c khu có đủ sách giáo khoa hoặ c tài liệ u giả ng
dạy hoặ c cả hai, phù hợ p vớ i các tiêu chuẩn nộ i dung đư ợ c thông qua bở i hộ i đồ ng nhà
nướ c [ giáo dụ c] trong mỗ i môn họ c sau đây, phù hợ p vớ i nộ i dung và chu kỳ củ a khung chư ơ ng
trình giảng dạ y đư ợc thông qua bở i hộ i đồ ng tiể u bang :
•
•
•
•

toán,
khoa học ,
lịch sử -khoa học xã hội ,
Anh ngữ-Ngữ văn bao gồm phát triển Anh ngữ của chương trình áp dụng; và

(b) liệu mỗi học sinh ghi danh vào một khóa học ngôn ngữ thế giới hoặc sức khỏe có đủ
sách giáo khoa hoặc tài liệu giảng dạy phù hợp với nội dung và chu kỳ của khung chư ơng
trình giảng dạy đượ c thông qua bởi hội đồng tiểu bang cho các môn học đó không; và
© đầy đủ các trang thiết bị phòng thí nghiệm khoa học ... áp dụng đối với các khóa học
trong phòng thí nghiệm khoa học đượ c cung cấp từ lớp 9 đến 12.
Một bản sao của Nghị quyết đề xuất và dự thảo báo cáo duyệt lại (kết quả) về việc Học khu đủ Sách Giáo
Khoa và Học Liệ u -Năm học 2019-2020 đều có thể xem bằng thiết bị máy tính trong văn phòng của
Hội đồ ng Giáo dụ c và Văn Phòng Gi ám Đốc -1000 Broadway, Suite 300, Oakland, CA, 94607-4033 từ
8:30am-04:30pm các ngày trong tuần và trên World Wide Web vào ngày hoặc sau ngày 10 tháng 10 năm
2019 tại http://www.ousd.org/domain/69
s/Kyla Johnson Trammell
Thư ký Hội đồng quản trị
Học khu thống nhất Oakland
Có đủ sách giáo khoa hoặ c tài liệ u giả ng dạ y có nghĩa là mỗ i họ c sinh, họ c viên Anh Ngữ , có
sách giáo khoa hoặc tài liệ u giả ng dạ y phù hợ p vớ i tiêu chuẩ n hoặ c cả hai để sử dụ ng trong
lớp và mang về nhà. K hông cần hai bộ sách giáo khoa hoặ c tài liệ u giả ng dạy hoặ c cả hai, để sử dụ ng
trong lớ p và mang về nhà. Bộ luậ t giáo dụ c Mụ c 60119 (c) 1)
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