Tài liệu này đã được dịch qua trình dịch của Google Tài liệu. Xin vui lòng miễn trừ bất kỳ sai sót.

khu
Thông báo Họp Ban Giám đốc Học
David Douglas Hội đồng Trường David Douglas sẽ họp hầu như trong một Phiên họp Điều hành vào
ngày 10 tháng 9 năm 2020 lúc 6:15 chiều theo ORS 192.660 (2) (e) Sở hữu và (2) (d) Thương lượng tập
thể.

Một cuộc họp Ảo của Hội đồng Trường David Douglas sẽ được tổ chức vào Thứ Năm, ngày 10 tháng
9 năm 2020 lúc 7:00 tối. Cuộc họp sẽ được truyền trực tiếp đến công chúng thông qua liên kết sau.
https://www.youtube.com/user/DavidDouglasSD/live
Bình luận công khai sẽ được thực hiện ở định dạng văn bản và điện thoại;
cả hai định dạng sẽ được giới hạn trong ba phút.
Nếu bạn muốn cung cấp lời khai trong cuộc họp qua điện thoại hoặc máy tính, vui lòng liên hệ với
Văn phòng Giám đốc theo số (503) 261-8201 hoặc laurie_brunelle@ddsd40.org
vào giữa trưa (12 giờ trưa) Thứ Năm, ngày 10 tháng 9 năm 2020.
Lời khai bằng văn bản cần được nộp vào trưa (12 giờ trưa) vào Thứ Năm, ngày 10 tháng 9 năm
2020.
Chương trình làm việc sẽ bao gồm việc xem xét những điều sau:
1. (7:00) Gọi đến Đơn đặt hàng / Lời cảm ơn về đất đai của người Mỹ bản địa
2. (7:05) Báo cáo của Chủ tịch Tổ chức Sinh viên
3. (7:15) Nhận xét của công chúng
4. (7:45) Công khai được mời
5. (8:00) Tuyên bố - Tháng Di sản Quốc gia Tây Ban Nha / Latinx
6. (8:10) Chương trình đồng ý (Mục hành động)


● Phê duyệt Biên bản họp Hội đồng quản trị tháng 8
● Đề xuất nhân sự
● Mua hàng và phê duyệt hợp đồng

7. (8:15) B
 áo cáo của Giám thị
8. (8:30) Báo cáo tài chính
9.  (8:40) C
 ập nhật ứng dụng tài trợ OSCIM
10. (8:50) C
 ập nhật tuyển sinh
11. (9:00) Tóm tắt chuyển giao giữa các quận
12. (9:10) C
 hính sách hội đồng quản trị - Bài đọc đầu tiên

C
 hính sách hiện tại
● Chính sách ECAB (dịch vụ hỗ trợ) - Hệ thống máy bay không người lái (UAS) hay còn gọi là Drone
● Chính sách EEA (dịch vụ hỗ trợ) Dịch vụ đưa đón học sinh
● Chính sách GBA (nhân sự) Cơ hội việc làm bình đẳng

● Chính sách GBEDA (nhân sự) - Truy vấn hồ sơ và kiểm tra ma túy và rượu - Nhân viên
chuyên chở
● Chính sách JGE (sinh viên) - Trục xuất
● Chính sách JHCD / JHCDA (sinh viên) - Thuốc men
● Chính sách JHFE (sinh viên) - Báo cáo Nghi ngờ lạm dụng trẻ em - Xóa
● Chính sách JHFE_AR (sinh viên) - Báo cáo Nghi ngờ lạm dụng trẻ em - Xóa
● Chính sách JHFF (học sinh) - Yêu cầu báo cáo về hành vi tình dục với học sinh - Xóa
chính sách mới
● Chính sách GBEA (nhân sự) - Quấy rối nơi làm việc
● Chính sách GBEDA-AR (nhân sự) - Truy vấn hồ sơ và kiểm tra ma túy và rượu - Nhân viên vận chuyển
yêu cầu hội đồng thông qua
● Chính sách GBNAA / JHFF (nhân sự) - Báo cáo Hành vi Tình dụcngờ với Học sinh
Đáng
● Chính sách JHFE (học sinh) - Báo cáo Nghi ngờ Lạm dụng Trẻ em
● Chính sách JHFE-AR (học sinh) - Báo cáo Nghi ngờ Lạm dụng Trẻ em - yêu cầu thông qua hội đồng quản
trị
● Chính sách JHFF / GBNAA (học sinh) - Báo cáo về Hành vi Tình dụcngờ với Học sinh
Đáng
● Chính sách JHCD / JHCDA-AR (học sinh) - Thuốc men - yêu cầu sự chấp thuận của hội đồng

Học khu David Douglas cam kết cung cấp quyền truy cập có ý nghĩa. Để yêu cầu dịch thuật, thông dịch, sửa
đổi, điều chỉnh, hoặc các hỗ trợ hoặc dịch vụ phụ trợ khác, hãy liên hệ 503-261-8201.

