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 اطق نمایندگانانتقال من برای جدول زمان  
 چمار  10سه شنبه  •

انتقال انتخابات مناطق   تصمیم شاملنمودند که  تصویب آنرا  بحث و   2982قطعنامه  روی هیئت آموزش و پرورش 

ایط لغو  و جلسه علن  برای جستجوی 2020در سال  نمایندگان دولت هیئت آموزش و پرورش از جانب انتخابات  شر

 .کند  دنبال را  لغو موضوع  و به رئیس حوزه تعلییم صالحیت داد تا به تصویب رسید  2983است. قطعنامه 

 حوزه تعلییم، دفتر جلساتاتاق ؛ بعد از ظهر  6  30 ساعت چمار  31

 انکشاف مراحل  تا استخدام شد  حوزه تعلییمتوسط  یی  متخصص امار گیک  - قبل از نقشه 1دادریس عمویم شماره 

 معیارهای نقشه را برریس  کندو نقشه 

 حوزه تعلییم، دفتر  جلساتاتاق .؛  ظهربعد از  6  30 ساعت پریلآ 14

عمویم برای دریافت معیارهانی که باید برای تهیه نقشه دومی   جلسه دادریس  - قبل از نقشه 2 شماره  دادریس عمویم

 استفاده شود

 حوزه تعلییم، دفتر  جلساتاتاق ؛ بعد از ظهر  6  30 ساعت پریلآ 28

 نظراتنقشه های پیشنهادی را ارائه یم دهد و هیئت مدیره  یی  متخصص امار گ -برریس نقشه  1جلسه عمویم شماره 

 عمویم را یم شنود

 در وزارت آموزشتعیی   شدهزمان در دستور کار هیئت دولت  ،همماه  7/ 6
ً
 کالیفرنیا برگزار یم شود  و پرورش ، جلسه معموال

ایط مبن  بر  حوزه تعلییمجلسه شورای آموزش و پرورش ایالنی کالیفرنیا  شنیدن درخواست این  درخواست رای لغو شر

 .نمایندگان استانتخابات  مناطق انتقالدهندگان برای تأیید 

 

 حوزه تعلییم، دفتر  جلساتاتاق ؛ ظهر. بعد از  6  30 ساعت هم ماه  12

اعضای عمویم فرصنی دیگر برای ارائه بازخورد در مورد نقشه )های(  -برریس نقشه  2جلسه دادریس عمویم شماره 

 خواهند داشت پیشنهادی

 حوزه تعلییم، دفتر  جلساتاتاق ؛  ظهر بعد از  6  30 ماه مه 26

 جلسه شورای آموزش و پرورش  جلسه دادریس عمویم و تصویب قطعنامه نهانی 

 

 شودیم به بحث گذاشته   جون 8و   همماه   27بی   

  (County Committee for School District Organization) حوزه های تعلییم تشکیالت کمیته شهرستان برای 

توسط  اقدام یم کند. تاری    خ ، زمان و مکان مشخص حوزه تعلییمجلسه ای را برگزار یم کند و نسبت به تأیید یا رد پیشنهاد 

 .شودیمدفیی آموزش و پرورش شهرستان ساکرامنتو تعیی   

 

 
ده و نگرانی های مداوم  توجه داشته باشید: با توجه به جدول زمانی فشر

ً
در حال حاضی  حوزه تعلییم، این 19ویروس کوید  لطفا

 را  یر یامکان پذ
ی

ی یم کند. عالوه بر این ، تاری    خ ، زمان و مکان جلسات انجمن های اضاف فراتر از موارد ذکر شده در باال تعیی 
 
ً
  معلومات جدید  برای جلسات به دلیل محدودیت های مداوم برای محافظت از سالمت عمویم ، در معرض تغیت  هستند. لطفا

 .دوباره برریس کنید


