
 الموحدة  اوكالند رسامد

 اإلدارة مجلس

 العامة الجلسة إشعار

 

 التعلیمیة والمواد المدرسیة للكتب المنطقة كفایة

 2022-2021 الدراسي العام

 

  المفاوضة وحدة وقادة والمعلمین األمور أولیاء ، حصریًا لیس ولكن ، الخصوص وجھ على ، المھتمة األطراف لجمیع
 الموحدة  أوكالند مدرسة منطقة بشؤون المھتمین المجتمع وأعضاء

  أوكالند مدرسة لمنطقة ")اإلدارة  مجلس(" اإلدارة لمجلس العادي االجتماع في ، 2021 سبتمبر 22 في أنھ مالحظة یرجى
  كفایة حول عامة استماع جلسة ستعقد ، ذلك بعد األمر سماع بمجرد أو ، مساءً  7:00 الساعة  في ، اإلدارة مجلس أو ، الموحدة
 و  زووم عبر) اإلنترنت تدفق عبر 2022-2021 الدراسي العام - التعلیمیة والمواد المدرسیة الكتب من الوزارة

GRANICUS LIVE MANAGER ، على ، قرار بموجب ،  قراًرا المجلس یتخذ ، االستماع جلسة انتھاء بعد .(واحد وقت في  
 .أدناه ) ج( و )ب( و )أ( في المحدد النحو

 

 الثمانیة األسابیع غضون  في  ، عامة استماع جلسة  اإلدارة مجلس یعقد أن كالیفورنیا في التعلیم قانون من 60119 القسم یتطلب
 :لتحدید ، المدرسة من األولى

 

 مع تتوافق والتي ، كلیھما أو التعلیمیة  المواد أو المدرسیة الكتب من یكفي ما بالمنطقة مدرسة كل في تلمیذ كل لدى كان إذا ما )أ(
  مع متسقة تكون والتي  ، االقتضاء حسب ، التالیة المواد من كل في ]التعلیم[ الوالیة مجلس قبل من  المعتمدة المحتوى معاییر
 :كالیفورنیا في التعلیم مجلس اعتمدھا التي المناھج إطار ودورات محتوى

 ، الریاضیات ●
 ، العلوم ●
 ، االجتماعیة والعلوم التاریخ ●
 و  ؛ معتمد لبرنامج اإلنجلیزیة اللغة تطویر عنصر ذلك في بما ، اإلنجلیزیة اللغة فنون ●

 التي التعلیمیة المواد أو المدرسیة الكتب من یكفي ما صحیة دورة  أو عالمیة لغة دورة في مسجل تلمیذ كل لدى كان إذا ما) ب(
 و  ؛ المواد لھذه الوالیة مجلس اعتمدھا التي المناھج أطر ودورات محتوى مع  تتفق

ً  12 إلى 9 من الصفوف في المقدمة العلمیة المختبرات دورات في االقتضاء حسب المختبریة العلوم معدات توافر) ج(  .ضمنا
  الدراسیة السنة - التعلیمیة والمواد المدرسیة الكتب من المقاطعة كفایة حول) النتائج( والتقریر المقترح القرار من نسخة

 .http: // www على ، 2021 سبتمبر 10 بعد أو في العالمیة الویب شبكة على للمراجعة متاحة 2021-2022
ousd.org/domain/69. 

 
 

 ترامل جونسون كایال/  ق
 اإلدارة  مجلس سكرتیر

 الموحدة أوكالند مدارس دائرة

https://ousd.legistar.com/LegislationDetail.aspx?ID=5135511&GUID=34303782-22E0-43A7-A0D2-9075338AE979&Options=ID|Text|&Search=21-2183

