
 
 إشعار بجلسات االستماع العامة
 لمدیریة مدارس كاھون فالي

 
 بقانون عمال كاھون فاليمدارس مدیریة  أمناء مجلس قبل من عامة استماع جلسات خمس عقد على اإلشعار ھذا ینص

 .المقترحة بالنواحي یتعلق فیما العامة والشھادات الردود لتلقي 1001 § رقم االنتخابات
 

 بالمنطقة المعنیة وكدیی سان مقاطعة لجنةالى  یقدم طلبا أن 5030 و 5020 و 5019 التعلیم لقانون قاوف المجلس قرر وقد
 حیث"  مناطق محددة" الى شاملة منطقة"  من إدارتھا مجلس انتخابفي  المدیریة طریقة لتغییر") SDCCSDO(" التعلیمیة

 تقسیم،ال إعادةشروط  بشأن اردود المجلس وسیتلقى .افیھ یقیمونالمنطقة التي  في الناخبین قبل من المجلس أعضاء انتخاب یتم
 في سیتم النظر ذلك بعد. التي سیتم عقدھا  ینتاألولی الجلستین خالل الصلة ذات األخرى والمواضیع االھتمام، ذات المجتمعات

 االستماع جلسات خاللوذلك  2010 عام تعداد إلى استنادا المدیریة في الدیموغرافي المستشار أعدھا التي الخرائط مسودة
 .بشأنھا العام واإلسھام الحقا التي ستعقد  الثالث

 
 . www.cajonvalley.net: التالي المدیریة عنوان على اإلنترنت على متوفرة الصلة ذات والمواد المقترحة الخرائط ستكون

 
 :في العامة ماعاالست جلسات عقد المقرر من

 

 2017أیلول  12 •
 2017أیلول  26 •
  2017تشرین األول  24 •
 و  2017تشرین الثاني  14 •
  2017كانون األول  14 •

 
 الخمسة الجلسات من جلسة كل تبدأ وسوف. بانتظام المقررة األمناء مجلس اجتماعات من كجزء ھذه االستماع جلسات وستعقد

 .مساء 5:30 الساعة فى
 

 سیكون مكان األجتماع:
 

Cajon Valley Union School District - Boardroom 
     750 East Main Street 
     El Cajon, California 92020 

 
نة لجالى  وتقدیم المقترح األمناء منطقة خطة الختیار الخامسة العامة الجلسة ختام في نھائي إجراء اتخاذ المجلس ویتوقع

")SDCCSDO(". 
 

 الردود لتلقي مدیریة مدارس كاھون فالي أمناء مجلس قبل من عامة أخرى استماع جلسة عقد على أیضا اإلشعار ھذا ینص اكم
  .وزارة التعلیم لوالیة كالیفورنیا إلى التنازل طلب لتقدیم المدارسلمدیریة  اقتراح على المجتمع من العامة والشھادات

 
 یتم بأن 5030 و 5021 و 5020 و 5019§  التعلیم قانون في اعلیھ المنصوص طورالش عن التنازل مدیریة المدارس تلتمس
 تنفیذ من المجلس لتمكین ضروري التنازل وھذا. لتصویتللمدیریة وا الناخبین قبل من األمناء منطقةل انتخابات قرار تقدیم

 .2018 شھر تشرین الثاني فيالمنتظمة  المجلس انتخابات في الوصایة مجالس انتخابات
 

 االستماع جلسة ومكان ووقت تاریخ نفس في وزارة التعلیم للوالیة من التنازل طلب ینبغي كان إذا ما حول الجلسة وستعقد
 ).2017 كانون األول 14( أعاله المذكورة النھائیة

 
   buxbaums@cajonvalley.net, or 6030-588(619).للمزید من المعلومات الرجاء األتصال بالسید سكوت بكسبام: 

 

 
Notice Public Hearing regarding proposed trustee areas 

http://www.cajonvalley.net/
mailto:buxbaums@cajonvalley.net

