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KÍNH GỞI TẤT CẢ CÁC HỘI ĐOÀN LƯU TÂM NÓI RIÊNG VÀ CÁC PHỤ HUYNH, GIÁO VIÊN, 
TRƯỞNG BAN ĐIỀU ĐÌNH VẬT GIÁ, VÀ THÀNH VIÊN TRONG CỘNG ĐỒNG LƯU TÂM ĐẾN CÁC 
SỰ VỤ CỦA KHU HỌC CHÁNH OAKLAND NÓI CHUNG. 
 
 
XIN LƯU Ý NGÀY 22 THÁNG CHÍN, 2021, lúc 7:00 chiều hay ngay sau khi đề tài bắt đầu được trình 
bày, Phiên Họp Thường Xuyên của Hội Đồng Quản Trị (“Hội Đồng”) của Khu Học Chánh Oakland sẽ có 
phần Điều Trần Công Cộng về đề tài Chất Lượng Sách Giáo Khoa và Tài Liệu Học Tập của Học Khu -- 
Học Kỳ 2021-2022, buổi điều trần sẽ qua trực tuyến điện toán (trực tiếp truyền trên Zoom và Granicus 
Live Manager). Sau khi đúc kết buổi điều trần, Hội Đồng sẽ khẳng định, bằng Giải Pháp, như đã diễn đạt 
trong phần (a), (b), và (c) dưới đây. 
 
Bộ Luật Giáo Dục Điều Khoản 60119 yêu cầu Hội Đồng phải có buổi điều trần công cộng, trong vòng tám 
tuần đầu sau khi trường học khai giảng, để khẳng định: 

(a) chất lượng các sách giáo khoa và tài liệu học tập cho mỗi học sinh trong từng trường của học khu có 
nội dung theo đúng với tiêu chuẩn được quy định bởi hội đồng [giáo dục] của tiểu bang trong các đề tài 
phù hợp sau đây hay không, nhằm thuần nhất với khuôn khổ nội dung và chu kỳ giáo án được quy định 
bởi Hội Đồng Giáo Dục California:  

● Toán Học 
● Khoa Học 
● Sử-khoa học xã hội 
● Anh Ngữ Học, bao gồm yếu tố khai triển Anh Ngữ của chương trình quy định; và 

(b) mỗi học sinh ghi danh vào thế giới ngôn ngữ hay môn sức khỏe có các sách giáo khoa hay tài liệu 
học tập mà chất lượng đủ tiêu chuẩn để thuần nhất với khuôn khổ nội dung và chu kỳ của giáo án 
được quy định bởi hội đồng giáo dục của tiểu bang về các đề tài này hay không; và 

(c) dụng cụ làm thí nghiệm khoa học có sẵn hay không cho các môn khoa học bao gồm làm thí 
nghiệm được dạy trong các cấp lớp 9 đến 12. 

Bản sao đề nghị Giải Pháp và Tường Trình (kết quả khảo sát) về Chất Lượng Sách Giáo Khoa và Tài 
Liệu Giảng Dạy của Học Khu -- Học Kỳ 2021-2022 có sẵn để quý vị xem qua trên Mạng Điện Toán vào 
hay sau ngày 10 tháng chín, 2021 tại  http://www.ousd.org/domain/69. 
 

s/Kyla Johnson Trammell 
Thư Ký, Hội Đồng Quản Trị  
Khu Học Chánh Oakland  
 

 
___________________________________ 
(1) Chất lượng sách giáo khoa hay tài liệu giảng dạy có nghĩa mỗi học sinh, học sinh được thúc đẩy học 
tiếng Anh, có sách giáo khoa hay tài liệu giảng dạy, hoặc cả hai, theo đúng tiêu chuẩn để học sinh sử 
dụng trong lớp học hay mang về nhà. [Nó] không bắt buộc phải là hai bộ sách giáo khoa hay tài liệu học 
tập hoặc cả hai, để học sinh dùng trong lớp học và mang về nhà. Bộ Luật Giáo Dục Điều Khoản 60119(c) 
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