Tài liệu này đã được dịch qua trình dịch của Google Tài liệu. Xin vui lòng miễn trừ bất kỳ sai sót.
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Thông báo về cuộc họp của Hội đồng Quản trị Học
David Douglas Hội đồng Trường David Douglas sẽ họp hầu như trong một Phiên họp Điều hành vào
ngày 7 tháng 1 năm 2021 lúc 6:30 chiều theo ORS 192.660 (2) (e) Tài sản và (2) (f) Hồ sơ Miễn.

Một cuộc họp Ảo của Hội đồng Trường David Douglas sẽ được tổ chức vào Thứ Năm, ngày 7 tháng
1 năm 2021 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 dưới 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 trưa (12 giờ trưa) Thứ Năm, ngày 7 tháng 1 năm 2021.
Lời khai bằng văn bản cần được nộp vào trưa (12 giờ trưa) Thứ Năm, ngày 7 tháng 1 năm 2021.
Chương trình làm việc sẽ bao gồm việc xem xét những điều sau:
1. (7 giờ 00) Gọi đến Đơn đặt hàng / Lời cảm ơn về đất của người Mỹ bản địa
2. (7:05) Báo cáo của Chủ tịch Cơ quan Học sinh
3. (7:15) Nhận xét của Công chúng

Hội đồng Giáo dục coi trọng đầu vào của công chúng. Trách nhiệm của Ban là tích cực lắng nghe và phản ánh những ý
kiến đóng góp của dư luận. Ban sẽ không trả lời bất kỳ ý kiến hoặc câu hỏi nào trong quá trình bình luận công khai. Hướng
dẫn về đầu vào của công chúng nhấn mạnh sự tôn trọng và cân nhắc của người khác. Hội đồng sẽ không cho phép nhận
xét, chỉ trích hoặc khiếu nại về nhân viên của Học khu. Theo Chính sách BDDH: Nhận xét Về các Nhân viên - Diễn giả có
thể đưa ra những lời chỉ trích khách quan về các hoạt động và chương trình của học khu. Hội đồng sẽ không nghe ý kiến
về bất kỳ nhân viên nào của học khu. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ hướng dẫn khách đến các thủ tục trong chính sách của
Hội đồng Quản trị KL - Khiếu nại Công khai, để Hội đồng xem xét khiếu nại hợp pháp liên quan đến một nhân viên. Khiếu
nại về nhân viên được gửi đến văn phòng Giám đốc được coi là một vấn đề nhân sự và sẽ không được giải quyết trong lời
khai công khai.
Mỗi người cung cấp bình luận công khai sẽ có tổng cộng ba phút; vui lòng bắt đầu bằng cách nêu tên của bạn và
đánh vần họ của bạn cho hồ sơ. Video hoặc bản trình bày PowerPoint không được sử dụng để kèm theo lời khai trước
công chúng.
Bình luận công khai sẽ được giới hạn trong 30 phút. Hội đồng cũng hoan nghênh lời khai bằng văn bản có thể được đệ
trình thông qua Thư ký Hội đồng.
Hội đồng quản trị chân thành đánh giá cao ý kiến đóng góp của bạn và cảm ơn sự hợp tác của bạn.

4. (7:45) Chương trình đồng ý (Mục hành động)

●
 Thông qua Biên bản họp Hội đồng quản trị tháng 12
● Đề xuất nhân sự
● Phê duyệt Hợp đồng và Mua hàng
● Phê duyệt Hợp đồng Nguồn Duy nhất với OverDrive, Inc.

5. (7:50) Ngày / Mở rộng Học Từ xa Toàn diện (Mục Hành động)
6. (8:05) Ngôn ngữ Bond Levy (Mục Hành động)

7. (8:20) Vận động và Hoạt động Hoàn trả Hạn chế (Mục Hành động)
8. (8:35) Giải lao (5 phút)
9. (8:40) Phê duyệt Lịch học cho năm 2021-22 (Mục hành động)
10. (8:50) C
 hính sách hội đồng quản trị - Bài đọc thứ ba (Mục hành động)
● C
 hính sách GBN / JBA (nhân sự) - Quấy rối tình dục
● C
 hính sách JBA / GBN (sinh viên) - Quấy rối tình dục

11. (8:55) Trình bày dịch vụ ăn uống
12. (9:10) Chính sách hội đồng quản trị - Chính sáchđọc lần đầu

hiện tại
● Chính sách BBF (quản trị hội đồng quản trị) - Chuẩn mực ứng xử của thành viên hội đồng quản
trị
● BDC chính sách (quản trị hội đồng quản trị) - Phiên điều hành
● Chính sách BDDG (quản trị hội đồng quản trị) - Biên bản họp hội đồng quản trị
● Chính sách GCA (nhân sự) - Yêu cầu giấy phép
Chính sách mới
● Chính sách BBFC (quản trị hội đồng quản trị) - Báo cáo vềbị nghi ngờ việc trẻ emlạm dụng

13. (9:15) Báo cáo tài chính
14. (9:25) Báo cáo của Giám đốc Học khu
David Douglas cam kết cung cấp sự tiếp cận có ý nghĩa. Để yêu cầu dịch, thông dịch, sửa đổi, điều chỉnh,
hoặc các dịch vụ hoặc hỗ trợ phụ trợ khác, hãy liên hệ 503-261-8201.

