Ủy Ban Học Hỏi về Sắc Tộc
Tháng 10 năm 2020 Thuyết Trình Lên Ban Hội Đồng Quản Trị

Mục Tiêu
Theo như Ban Hội Đồng Quản Trị chuẩn thuận vào ngày 11 tháng 6 năm 2020, nhân viên
đã được hướng dẫn để thành lập một Ủy Ban Học Hỏi về Sắc Tộc, gồm có những người
có quyền quyết định.
“Nhóm của những người có quyền quyết định sẽ tìm hiểu về cách giảng dạy Học Hỏi về
Sắc Tộc, xem xét phạm vi để giảng dạy thử giáo trình với chủ ý chính là thuyết trình để
đề nghị lên Tổng Giám Đốc Học Khu và trình lên Ban Hội Đồng Quản Trị của Học Khu
Alum Rock Union Elementary School District."
“Cập nhật sẽ được đưa cho Ban Hội Đồng Quản Trị tại mỗi buổi họp bình thường của
Ban Hội Đồng Quản Trị và đề nghị cuối cùng để thực hiện cho toàn học khu và gồm có
trong niên học LCAP 2021-2024 sẽ được thuyết trình bởi Educational
Services Division về thời gian học và chi phí để thực hiện.”

Tham Gia của Ủy Ban & Thời Gian Làm Việc
Tháng 11, 2020
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●
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Tháng 1, 2021

Thành lập Ủy Ban

Ủy Ban
Họp Lần Thứ 1

Tuyển dụng và chọn thành viên

Tầm nhìn & Mục tiêu

Tháng 4 2021

Buổi

Tháng 7, 2021

Tháng 11, 2021

Ủy Ban
Buổi
Họp Lần Thứ 2

Ủy Ban
Họp Lần Thứ 3

Buổi

Tầm nhìn & những ý chính
được đưa ra với sự tham gia
của cộng đồng

Làm việc trong nhóm &
đánh
chữ vào ô
Nội Quy
của Ban Hội Đồng Quản Trị
Các phần của mục tiêu

Những thành viên trong ủy ban là những người "dẫn đầu" tham gia với các đồng
nghiệp ở trong nhóm của họ; tìm hiểu và có những đề nghị giữa các buổi họp của
ủy ban.
Tất cả các buổi họp sẽ được họp công khai, sẽ gồm có giờ cho công chúng phê
bình, và có dịch vụ dịch thuật.
Tiếp tục nhận các ý kiến, quan điểm, và các câu hỏi trong thời gian đang thành lập

Ủy Ban
Họp Lần Thứ 4
Xem xét
Chuẩn thuận nội quy
Hướng dẫn viết tài liệu
Tổng quát
Hiểu rõ các mục tiêu

Buổi

Cấu Kết của Ủy Ban được Đề Nghị

●

ARUSD
Giáo Viên

Phụ Huynh,
Học Sinh &
Người Trong
Cộng Đồng

Thiết Lập / Các
Tổ Chức Trong
Cộng Đồng

Các Thành
Viên Dẫn Đầu
của Ủy Ban
(8 người)

●

Giáo Chức của Đại
Học Cộng Đồng &
Đại Học Bốn Năm

SCC Văn phòng
Giáo Dục
Các Giáo Chức

●

Giáo chức của ARUSD
và người trong cộng
đồng đều là chủ tịch
Những Thành Viên Dẫn
Đầu trong Ủy Ban là đại
diện chính của các nhóm
có quyền quyết định &
sắc tộc được học sinh đại
diện
Những thành viên dẫn
đầu lôi kéo các nhóm mà
họ có liên quan tham gia
để có nhiều người đóng
góp ý kiến

Vai Trò của Những Thành Viên trong Ủy Ban
Những Thành Viên Dẫn Đầu phải làm:

1.

Tham dự tất cả buổi họp của Ủy Ban Học Hỏi về Sắc Tộc, chuẩn bị tham gia (tồng cộng có 4
người).
2. Những thành viên trong ủy ban là những người "dẫn đầu" tham gia với các đồng nghiệp ở
trong nhóm của họ; tìm hiểu và có những đề nghị giữa các buổi họp của ủy ban. Phối hợp,
điều khiển và làm cho những người có quyền quyết định tham gia buổi họp (ít nhất có 3 buổi
họp)
3. Có chi tiết về thông tin, về quan điểm và những đề nghị trình lên Ủy Ban được dựa trên các
buổi họp của những người có quyền quyết định; chia sẻ tài liệu; tìm hiểu; vân vân và vân vân.
Nói một cách tổng quát, Ủy Ban Học Hỏi về Sắc Tộc sẽ có:
Giàn Khung của ARUSD Học Hỏi về Sắc Tộc gồm có: tầm nhìn, mục tiêu,
nội quy, và những ý chính để hướng dẫn thực hiện trong tương lai cho
Học Hỏi về Sắc Tộc tại Học Khu bắt đầu vào niên học 2022-2023.

Tiêu Chuẩn để Nộp Đơn
❏

❏
❏
❏
❏

Có liên quan chặt chẽ trong Cộng Đồng Alum Rock School District.
(thí dụ: giáo viên của ARUSD, phụ huynh, học sinh, nhân viên, người
trong cộng đồng hay những người hợp tác, vân vân và vân vân.)
Sắc Dân Đại Diện phải phù hợp với tỷ lệ của số học sinh sắc dân đó
đang học
Đại diện phải phù hợp với số tỷ lệ của các cấp lớp đang học ở trường
(Lớp Dự Bị Mẫu Giáo cho đến lớp 5 & Lớp 6 cho đến Lớp 8)
Có thời giờ và cam kết là tham gia trong suốt thời gian được quy định
Có kinh nghiệm về học hỏi, lập ra hay thực hiện các chương trình về
Tìm Hiểu về Sắc Tộc và/hay đã có đề nghị sẽ được ưu tiên trước

“People who are going
to live this reality are
going to have voice in
crafting the reality.”
-Dr. Montes

Cách Thức để Nộp Đơn
1)
2)

3)
4)
5)
6)

Đến nơi nộp đơn cho đến ngày 6 tháng 11 năm 2020
Đơn cũng được truyền bá bằng cách gửi qua đường email và thông báo cho giáo viên,
thông báo cho nhân viên, và thông báo cho những người trong cộng đồng; đăng trên Parent
Square; đăng trên Mạng của Học Khu; Học Khu gọi điện thoại và nhắn tin, đăng trên Các
Mạng Xã Hội của ARUSD.
Đơn có thể nộp trở lại bằng các nộp qua Google Form hay in đơn ra rồi nộp lại.
Các đơn sẽ được duyệt bởi hai vị chủ tịch của Ủy Ban được dựa trên các tiêu chuẩn để có
những người đại diện cho mỗi nhóm.
Những thành viên được chọn sẽ được thông báo bằng email và gọi điện thoại, và sẽ được
nêu danh vào buổi họp của Ban Hội Đồng Quản Trị vào ngày 10 tháng 12 năm 2020.
Những cá nhân nào không có được cho một Vai Trò Dẫn Đầu trong
Ủy
Ban có thể tham gia vào Buổi Họp của Những Người Có
Quyền
Quyết Định.

Còn Có
Thắc Mắc?
Dr. Ivan Montes
ivan.montes@arusd.org
Camille Llanes-Fontanilla, MPA
cfontanilla@somosmayfair.org

