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 جلسھ ویژه
 

 )DELACآموزان انگلیسی (کمیتھ مشورتی حوزه تعلیمی برای زبان
 و

 )LCAPدھی (کمیتھ مشورتی والدین برنامھ کنترول محلی و حساب
 

 ۲۰۲۰مارچ  ۳شنبھ، سھ
 شام ۵:۳۰

San Juan Unified School District 
3738 Walnut Avenue, Carmichael, California 95608 

Conference Room A 
 
 

i. ای برای بررسی انصراف از درخواست انتخابات، کھ جلسھ ویژه – دھی کالیفرنیاالیحھ حقوق رای
الزامی دانستھ شده  وزش و پرورش،قانون آم ۳۳۰۵۱بخش  ت بامطابقدر ایالت کالیفرنیا توسط 

 گردد. می برگزار، است
 
اعضای بورد  شیوه انتخاب نامھ ای را تصویب نماید کھ مطابق آنبورد آموزش و پرورش در نظردارد تا قطع [

) at-large board member elections( "نماینده عمومی بورد برای گزینش انتخاباتاز " را آموزش و پرورش
 گزینش انتخاباتدر " .تغییر دھد ) ،by-trustee area elections( "بورد محلی برای گزینش نماینده "انتخابات بھ

گردند، در دھندگان در سرتاسر حوزه تعلیمی انتخاب مییھریک از عضای بورد توسط تمام را ،"نماینده عمومی
خاب انتمشخص شده، دھندگان محل ، عضو بورد تنھا توسط رای"محلی برای گزینش نماینده انتخابات"حالی کھ در 

    خواھان انتقال بھ "سیستم انتخابات گزینش نماینده محلی" گردد. ھر یک از مکاتب/مدارس حوزه تعلیمی کھمی
)by-trustee area elections systemدھی مجدد حوزه تعلیمی باید بھ کمیتھ شھرستان محلی سازمان، ) ھستند

 نامھ بدھند.تھ شھرستان") درخواست("کمی
 

قانون  ۵۰۲۰را تائید نماید، بخش  نامھ حوزه تعلیمی)، درخواستCounty Committee( اگر کمیتھ شھرستان
ک ی" گزینش نماینده محلی " دارم تا برای تصویب انتقال شیوه انتخابات بھ آموزش و پرورش کالیفرنیا ملزم می

انتخابات برگزار گردد. برای جلوگیری از مصارف مرتبط بھ انتخابات و اطمینان از اجرای بھ موقع، بورد آموزش 
ر ، و نیز سایامات این انتخاباتالتزاز بورد آموزش و پروش ایالتی درخواست نماید کھ  است تا و پرورش در تالش

 .]دیگر قانون آموزش و پرورش را، لغو نماید ھایالتزامات مرتبط بھ این انتخابات در بخش
 

ii. نظریات شرکت کننده ھا 
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