نظام المدارس العامة بمقاطعة أوكالند
إشعار بجلسة استماع علنية
مالءمة الكتب الدراسية والمواد التعليمية في المقاطعة
السنة الدراسية 7102 -7102
إلى كل من يهتم خصوصا ,ولكن ليس فقط ,اآلباء واألمهات والمعلمين وسكان المنطقة المهتمين بأمور نظام مدارس أوكالند
وقادة إتحاد عمال.
يرجى المالحظة بأن في يوم الخميس  01أكتوبر\ تشرين األول ,7102 ,خالل إجتماع مجلس إدارة نظام مدارس أوكالند
العادي سيعقد مجلس اإلدارة جلسة إستماع علنية حول مالءمة الكتب الدراسية والمواد التعليمية في المقاطعة للسنة الدراسية
.7102 -7102
ستنعقد جلسة اإلستماع العلنية في  01أكتوبر\ تشرين األول في الساعة  2مسا ًء أو في أقرب وقت يمكن نقاش األمر فيه ,في
الغرفة العظمى  The Great Roomفي مركز ال أسكواليتا التعليمي  LaEscuelita Education Centerفي عنوان
.0101 2nd Avenue, Oakland, CA 94606-2291
بند  21006من قانون والية كاليفورنيا في التعليم يشترط على المجلس أن يعقد جلسة إستماع علنية بحلول أول ثمانية أسابيع
من السنة الدراسية من أجل تحديد لكل تلميذ مالءمة الكتب الدراسية أو المواد التعليمية أو كليهما.








وفقا ً لمعايير المحتوى المصدق في القانون التعليمي بند  21210أو  2121006في كل من المواد التالية ,إعتماداً
على ما هو مناسب ويطبق محتوى ودورات إطار المنهج المصدق من قبل مجلس التعليم لدى الوالية في:
 .0الرياضيات
 .7العلوم
 .1التاريخ  -العلوم اإلجتماعية
 .4آداب اللغة اإلنكليزية ومن ضمن ذلك عنصر تطوير اللغة اإلنكليزية من برنامج مصدق ,و
يوافق مع محتوى ودورات األطر المنهجية التي صدق عليها مجلس الوالية (في التعليم) في مواد لغات أجنبية أو مادة
الصحة.
وثم كفاية أجهزة وأدوات مختبرات العلوم ,بالنسبة لصفوف علوم المختبرات متوفرة من المرحلة  6إلى المرحلة .07

تتوفر للمراجعة نسخة من القرار المقترح ومسودة التقرير (النتائج) في مالئمة الكتب الدراسية والمواد التعليمية عند المقاطعة
لعام  7102 -7102من خالل حواسيب مكتب مجلس إدارة التعليم ومكتب المشرف العام.
0111 Broadway, Suite 680, Oakland, CA, 94607-4099
بين الساعة  6311صباحا ً والساعة  4311بعد الظهر يوم اإلثنين إلى يوم الجمعة
وعلى اإلنترنت إبتدا ًء من يوم  0أكتوبر\ تشرين األول  7102في صفحة .http://www.ousd.org/domain/69

أنطون ولسون
سكرتير ,مجلس اإلدارة
نظام المدارس العامة بمقاطعة أوكالند
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إﻟﻰ :اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹداري ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ

ﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ :ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻠﻒ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ
2085-16
رﻗﻢ ھﻮﯾﺔ اﻟﻤﻠﻒ:
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻘﺪﯾﻢ:
رﻗﻢ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ:
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ:

ﻣﻦ  :اﻟﺴﯿﺪأﻧﻄﻮان وﯾﻠﺴﻮن  ،اﻟﻤﺮاﻗﺐ اﻟﻌﺎم و أﻣﯿﻦ ﺳﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹداري
ي
د .دﯾﻔﯿﻨﺪﯾﻠﻠﻮن ،اﻟﻤﺴﺆول اﻷﻛﺎدﯾﻤﻲ اﻟﺮﺋﯿﺲ
اﻟﻤﻮﺿﻮع :ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﻤﺎع ﻋﺎﻣﺔ ،ﺗﻘﺮﯾﺮ ،وﺗﺒﻨﻲ ِﻣﻦ ﻗِﺒَﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
ﻗﺮار رﻗﻢ 1617-0002ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ واﻟﻤﻮاد اﻟﺘﺪرﯾﺴﯿﺔ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﯿﺔ 2017-2016
)ﻗﻀﯿﺔ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ(
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب:
ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﻤﺎع ﻋﺎﻣﺔ ،وﺑﻌﺪ ﻏﻠﻖ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  -1617-0002ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ واﻟﻤﻮاد اﻟﺘﺪرﯾﺴﯿﺔ -
ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺪارس ﺣﺴﺒﻤﺎ ﯾﺴﺘﻠﺰﻣﮫ اﻟﺒﻨﺪ  60119ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ )ﻗﻀﯿﺔ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ( .
اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ:

ﻓﻲ أﯾﺎر /ﻣﺎﯾﻮ ﻣﻦ ﻋﺎم ۲۰۰۰ﻗﺎم)اي ﺳﻲ ال ﯾﻮ(  ACLUوﻣﻨﺎﺻﺮون آﺧﺮون ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﺜﻠﻮن اﻟﻄﻼب
ﻣﻦ ك ل أرﺟﺎء اﻟﻮﻻﯾﺔ ﺑﺮﻓﻊ ﻗﻀﯿﺔ ﺿﺪ وﻻﯾﺔ ﻛﺎﻟﯿﻔﻮرﻧﯿﺎ ،واﻟﻤﺮاﻗﺒﺎﻟ ُﻤﺸﺮﻓﻠﻠﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎم،وﻣﺠﻠﺴﺎﻟﻮﻻﯾﺔ اﻹداري
ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ،ووزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ ﻛﺎﻟﯿﻔﻮرﻧﯿﺎ .وﻛﺎن أﺳﺎس اﻟﺪﻋﻮى ھﻮأﺑﻨﯿﺔ ﻣﺪرﺳﯿﺔ ﻻﺋﻘﺔ وآﻣﻨﺔ ،وﻣﻮادﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ،وﻣﺪرﺳﯿﻦ
ﻣﺆھﻠﯿﻦ.
ﻋﻤﻠﯿﺔ طﻠﺐ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﺪرﯾﺴﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﯿﺔ 2017-2016ھﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ.

 -۱طﻠﺐ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﺪرﯾﺴﯿﺔ  :طﻠﺒﺖ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﺪرﯾﺴﯿﺔ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ 2017-2016وﻋﻠﻰ ردود
اﻟﻤﺪارس اﻟ ُﻤ َﻌﯿﱠﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺴﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺨﺪﻣﺎت اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ،وﺑﻤﺎ ﯾﺘﻮازى ﻣﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﻣﻊ
أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﺪرﯾﺴﯿﺔ .وإن ﺟﺪول طﻠﺐ وﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻢ طﻠﺐ اﻟﻤﻮاد ﻓﻲ

اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﺗﻢ ﺷﺤﻨﮭﺎ اﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻗﻊ ﻓﻲ

 6ﯾﻮﻟﯿﻮ
 7ﯾﻮﻟﯿﻮ
 9ﯾﻮﻟﯿﻮ
 9ﯾﻮﻟﯿﻮ
 9ﯾﻮﻟﯿﻮ

اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ وورﻟﺪ ﻟﻠﻐﺎت
ووردزذﯾﺮ واي – ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك
 –SIPPSﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك
اﻟﻘﺮاءة اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ – OCRﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك
ﻓﻮرواﺑﯿﺮﺗﻮ –ForoAbiertoﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك

ﯾﻮﻟﯿﻮ -أﻏﺴﻄﺲ 2016
ﯾﻮﻟﯿﻮ -أﻏﺴﻄﺲ 2016
ﯾﻮﻟﯿﻮ -أﻏﺴﻄﺲ 2016
ﯾﻮﻟﯿﻮ -أﻏﺴﻄﺲ 2016
ﯾﻮﻟﯿﻮ -أﻏﺴﻄﺲ 2016

 5ﯾﻮﻟﯿﻮ
 16أﻏﺴﻄﺲ
 19ﯾﻮﻟﯿﻮ
 5أﻏﺴﻄﺲ
 28ﯾﻮﻟﯿﻮ
 5ﯾﻮﻟﯿﻮ

 –Handwriting without tearsﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك
ﺳﺒﺮﯾﻨﻎ ﺑﻮرد – ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك
ﺗﻌﺒﯿﺮات اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت )ﻣﺎﺛﺈﻛﺴﺒﺮﯾﺸﯿﻨﺰ(
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻮ اﻷﻣﯿﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ – ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك
رﺧﺺ أدﺑﯿﺔ ﻓﺮﯾﺪة
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻲ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ NY

ﯾﻮﻟﯿﻮ -أﻏﺴﻄﺲ 2016
أﻏﺴﻄﺲ 2016
أﻏﺴﻄﺲ 2016
أﻏﺴﻄﺲ 2016
ﯾﻮﻟﯿﻮ – أﻏﺴﻄﺲ 2016
ﯾﻮﻟﯿﻮ – أﻏﺴﻄﺲ 2016

 -۲ﺣﻔﻆ اﻟﺴﺠﻼت :ﯾﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻤﻠﻒ إﻛﺴﻞ ﻟﻜﻞ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺪرﺳﺔ ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻤﻮاد واﻟﻜﻤﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ طﻠﺒﮭﺎ .ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺚ ﻛﻞ ﻣﻠﻒ ﺑﻌﺪ
ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺒﯿﺎت .ﻣﻠﻔﺎت طﻠﺒﯿﺎت اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺒﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﻌﯿﻨﮭﺎ ﻣﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺐ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ذﻟﻚ وﻟﻐﺮض اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺟﺮد دﻗﯿﻘﺔ وﺣﺪﯾﺜﺔ ﺑﻤﺤﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﺴﺘﻮدع ،ﻓﺈن ھﻨﺎﻟﻚ ﻣﻠﻒ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺧﺎص ﺑﻜﻞ ﻣﺪرﺳﺔ ﯾﺤﻮي اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﻢ
ﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮدع .وﯾﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﺳﺘﻤﺎرةﯾﻮﻗﻊ ﻋﻠﯿﮭﺎﻣﺪراء اﻟﻤﺪارس أو ﻣﻦ ﯾﻨﻮب ﻋﻨﮭﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﯾﺴﺘﻠﻤﻮن ﻓﯿﮭﺎﻣﻮاد ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻮدع.
 -۳اﺳﺘﻄﻼع اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﺪرﯾﺴﯿﺔ  :ﻗﺎم ﻛﻞ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎﻻﻟﺘﻘﺎءﻣﻊ أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻹﻛﻤﺎل اﺳﺘﻄﻼع اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﺪرﯾﺴﯿﺔ.
ت ﻓﺮدﯾﺔً ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﺪراء ﻣﺪارس ﻗﻀﯿﺔ
 -٤اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﻘﺎء اﻟﻔﺮدي :ﻋـﻘﺪت إدارة وﻋﺎﻣﻠﻮ ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﻌﻠﱡﻢ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻟﻘﺎءا ٍ
وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺷﮭﺮي آذار/ﻣﺎرس و ﺣﺰﯾﺮان/ﯾﻮﻧﯿﻮ .و ﻗﺪ ﺗﻤﺖ دﻋﻮة اﻟﻤﺪارس اﻟﺘﻲ ﻻﺗﻨﺘﻤﻲ اﻟﻰ ﻗﻀﯿﺔ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ وﺣﺜﮭﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﻠﻘﺎء ﻛﺬﻟﻚ .واﻟﮭﺪف ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻠﻘﺎءات ھﻮ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
 ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﺳﺘﻄﻼع وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻤﺤﺪد.
 ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺒﯿﻨﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻤﺤﺪد ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎ ﺗﻢ طﻠﺒﮫ ﻟﺘﺎرﯾﺨﮫ
 ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺑﯿﻨﺎت اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ واﻟﻤﺤﺪﺛﺔ
 ﻧﻘﺎﺷﺎت :اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻷﺧﺮى
 -٥اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺪرﺳﻲ :ﺑﺪءاً ﻣﻦ ﺷﮭﺮ آب  /أﻏﺴﻄﺲ  ،ﻛﺎن ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪراء ان ﯾﺨﺒﺮوا ﻣﻮظﻔﻲ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ و اﻟﺘﻌﻠﻢﱡ
ﻋﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻻﺿﺎﻓﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻻﺿﺎﻓﻲ.ﻗﺪم اﻟﻤﺪراء اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺪرﺳﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ
ﻋﺪد اﻟﻜﺘﺐ اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ.
 -٦ﺗﺪرﯾﺐ اﻟﻤﺪراء ﻟﻤﺪارس وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ :ﺟﺮى اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  5و 11و12آب/أﻏﺴﻄﺲ ﻟﻠﻤﺪراء اﻟﺠﺪد ﻓﻲ ﻣﺪارس وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ  ،و ﻛﺎن
ﻓﺤﻮاه ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﺤﻀﯿﺮ ﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻘﻀﯿﺔ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰاﻟﻘﺎدم اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻟﻤﻘﺎطﻌﺔأﻻﻣﯿﺪا.
 -۷ﻣﺤﺎﻛﺎة ﻟﻠﺘﺪﻗﯿﻖ :ﻗﺎم ﻣﻮظﻔﻮﻧﻤﻦ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺗﺎﺑﻌﻮن ﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ،وﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺸﺒﻜﺔ ،واﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰي ،ﺑﺈﺟﺮاء
ﻣﺤﺎﻛﺎة ﻟﻠﺘﺪﻗﯿﻖ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺪارس ﻗﻀﯿﺔ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ.
 -۸دﻋﻢ ﻋﻨﺪاﻟﻄﻠﺐ :ﻋﻤﻞ طﺎﻗﻢ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻓﻲ ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ و اﻟﺘﻌﻠﻢ و ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣﻊ ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ و اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﺿﻤﺎن
ﺣﺼﻮل ﻣﺪراء اﻟﻤﺪارس ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻓﺮدﯾﺔ ﻋﻨﺪاﻟﻄﻠﺐ ﻋﺒﺮ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻗﻀﯿﺔ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ.
 -۹ﺗﺬﻛﯿﺮات اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :ﺗﻢ إرﺳﺎل رﺳﺎﺋﻞ ﺗﺬﻛﯿﺮﯾﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺪراء ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﻘﻀﯿﺔ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰو ﻣﺴﺘﺠﺪاﺗﮭﺎ.

اﻟﻨﻘﺎش:
اظﮭﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﻄﻼع أن ﻛﻞ اﻟﻤﺪارس ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻜﻔﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ و /أو اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﺪرﯾﺴﯿﺔﺣﺴﺒﻤﺎ ﯾﺘﻄﻠﺒﮫ .SB 550
اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ:
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  ،2017-2016ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ  /اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﺪرﯾﺴﯿﺔ ھﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ
اﻟﻘﺮﻋﺔ
ﺟﻲ ﺑﻲ )ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ(
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ )($
2.406.683.90
800.000
3.206.683.90

اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت)($اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ  22أﯾﻠﻮل  /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ2015،
2.177.199
800.000
2.977.199

* اﻟﺮﺟﺎءﻣﻼﺣﻈﺔﻣﺎﯾﻠﻲ :ھﺬاھﻮاﻟﻤﺒﻠﻐﺎﻟﻤﺼﺮوﻓﺒﺘﺎرﯾﺦ22أﯾﻠﻮل  /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .2016،ھﺬااﻟﺘﻤﻮﯾﻞﺳﯿﻜﻮن ﻗﺪ
ﺗﻢ ﺻﺮﻓﮭﺒﻮﻗﺘﺎﺟﺘﻤﺎﻋﺎﻟﻤﺠﻠﺴﺎﻹداري .
اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت:
ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﻤﺎع ﻋﺎﻣﺔ وﺑﻌﺪ ﻏﻠﻖ ﺟﻠﺴﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع ،ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻘﺮار رﻗﻢ –1617-0002ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ واﻟﻤﻮاد اﻟﺘﺪرﯾﺴﯿﺔ –ﻟﻜﻞ
ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺪارس ﺣﺴﺒﻤﺎ ﯾﺴﺘﻠﺰﻣﮫ اﻟﺒﻨﺪ  60119ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ )ﻗﻀﯿﺔ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ(.
اﻟﻤﻠﺤﻖ :اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 1617-0002

قرار المجلس اإلداري الحاكم
في
مقاطعة مدارس أوكالند الموحدة
قرار رقم 1617-0002
كفاية الكتب المدرسية والمواد التدريسية
للسنة الدراسية 2017-2016
البند  60119و  5CCR 9531من قانون التعليم

حيث قام المجلس االداري الحاكم لمقاطعة مدارس أوكالند الموحدة ،بهدف االلتزام بمتطلبات البند  60119من قانون التعليم ،بعقد جلسة استماع
علنية بتاريخ  13تشرين األول /أكتوبر 2016 ،في الساعة الخامسة مساء ،أو بعد ذلك بوقت قصير حيث تم طرح المسألة لالستماع ،والتي كانت
تماما بحلول األسبوع الثامن من بدء المدرسة أو قبل ذلك (بين اليوم االول لمداومة الطالب في المدرسة واألسبوع الثامن من ذلك اليوم) والتي لم
تُعقد أثناء ساعات الدوام في المدرسة وال بعدها مباشرة؛
وحيث قام المجلس اإلداري بإعطاء إشعار عن إقامة جلسة استماع للعامة في غضون ما ال يقل عن عشرة أيام قبل إقامتها وذلك عن طريق نشر
اإلشعار فيما ال يقل عن ثالثة أماكن عامة في ضمن المقاطعة المدرسية والذي أعلن فيه وقت ومكان وهدف جلسة االستماع؛
ّ
بحث األهالي ،وأولياء األمور ،والمدرسين ،وأعضاء المجتمع األهلي ،ومساومة قادة الوحدات على المشاركة في جلسة
وحيث قام المجلس
االستماع العلنية؛
وحيث شرحت المعلومات ال ُمقدمة في جلسة االستماع العلنية بالتفصيل المدى الذي وصل إليه توفير الكتب المدرسية والمواد التدريسية لكل الطالب
بما في ذلك متعلمي اللغة االنجليزية في مقاطعة مدارس أوكالند الموحدة؛
وحيث كان مصطلح "الكتب المدرسية أو المواد التدريسية الكافية" يعني أن يكون لدى كل طالب وطالبة بمن فيهم متعلمي اللغة االنجليزية كتاب
مدرسي أو مواد تدريسية أو كالهما لغرض االستخدام في الصف الدراسي وفي البيت؛
وحيث أنه في غضون السنوات الممتدة بين السنة المالية ٢٠٠٩–٢٠٠٨والسنة المالية  ،2017-2016كان مصطلح " الكتب المدرسية أو المواد
التدريسية الكافية "يعني أيضا أن يكون لدى كل الطالب المسجلين في نفس الدورة الدراسية ،في مقاطعة أوكالند المدرسية الموحدة ،كتب مدرسية
أو مواد تدريسية متفقة مع المعايير ومن نفس دورة التبني،
وحيث تم تزويد كل طالب وطالبة بمن فيهم متعلمي اللغة االنجليزية بكتب مدرسية و مواد تدريسية كافية تتماشى مع معايير المحتوى األكاديمي
وتتماسك مع دورات و محتوى األطر المنهجية في المواد التالية:

تم عقد لقاء لتبني مادة الرياضيات في مقاطعة أوكالند المدرسية الموحدة للمرحلة االبتدائية الممتدة بين،2014-2013 (في العام:الرياضيات
: فيما يلي عناوين هذه الكتب.)٢٠١٥ – ٢٠١٤ وتم شراء الكتب المدرسية للعام الدراسي.صفي التحضيري إلى صف الخامس
الصف

اسم الدورة الدراسية
تعبيرات الرياضيات

Houghton Mifflin Harcourt

تعبيرات الرياضيات

Houghton Mifflin Harcourt

تعبيرات الرياضيات

Houghton Mifflin Harcourt

تعبيرات الرياضيات

Houghton Mifflin Harcourt

تعبيرات الرياضيات

Houghton Mifflin Harcourt

تعبيرات الرياضيات

Houghton Mifflin Harcourt
الفصل الدراسي الجديد – شركاء
االبتكار
Holt, Reinhart, Wilson

KG
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th

Math Expressions
Math Expressions
Math Expressions
Math Expressions
Math Expressions
Math Expressions

7th
7th

Course 1 Numbers to Algebra  األرقام إلى الجبر١ الدورة

7th
8th

Pre-Algebra

8th
6 -8th
9th -12th
9th -12th
9th -12th
9th -12th
9th -12th
9th -12th
9th -12th
9th -12th
th

الناشر

رياضيات السادس تدرس لواحد

رياضيات السابع تدرس لواحد

الفصل الدراسي الجديد – شركاء
االبتكار
Pearson – Prentice Hall

تمهيد إلى الجبر
رياضيات الثامن تدرس لواحد

Algebra I١ الجبر
Springboard course 1-33  إلى1 الدورات من
Springboard Algebra I 1 الجبر
Springboard Algebra I1 الجبر
Springboard Geometryالهندسة
Springboard Algebra 22 الجبر
Springboard Pre-Calculus حساب التفاضل والتكامل التمهيدي
Algebra I١ الجبر
Geometry الهندسة
Intermediate Algebra, 5th Edition  الطبعة، الجبر المرحلة المتوسطة

الفصل الدراسي الجديد – شركاء
االبتكار
Holt, Reinhart, Wilson
Collegeboard
Collegeboard
Collegeboard
Collegeboard
Collegeboard
Collegeboard
Pearson – Prentice Hall
Holt, Reinhart, Wilson
Pearson – Prentice Hall

الخامسة

9th -12th

Probability & Statistics: The Basic Practice of Statistic

Freeman

 الممارسة األساسية في اإلحصاءات: االحتمالية و االحصاءات
th

th

9 -12
9th -12th
9th -12th

AP Statistics: The Practice of Statistics ممارسة اإلحصاءات
Algebra 2٢ الجبر
Pre-Calculus-Graphical, Numerical, Algebraic

Freeman
Holt, Reinhart, Wilson
Pearson-Addison Wesley

 و الجبري،  الرقمي، تمهيد إلى حساب التفاضل و التكامل

9th -12th

Calculus-Graphical, Numerical, Algebraic
 و الجبري،  الرقمي، حساب التفاضل و التكامل

Pearson-Addison Wesley



تم عقد لقاء لتبني مادة العلوم في مقاطعة أوكالند المدرسية الموحدة للصفوف الدراسية الممتدة بين التحضيري إلى٢٠٠٧–٢٠٠٦ (في: العلوم
: فيما يلي عناوين الكتب.)٢٠٠٨–٢٠٠٧ وتم شراء الكتب المدرسية للعام الدراسي.الثاني عشر
الصف

الدورة الدراسية
KG Foss Kit-Life (Animals 2x2) )الحياة ( الحيوانات
KG Foss Kit-Earth (Trees) ) األرض (األشجار
KG Foss Kit-Physical (Wood & Paper) ) الجسدي (الخشب و الورق
1st Foss Kit-Life (Plants & Animals) ) (الكواكب و الحيوانات
1st Foss Kit-Earth (Air & Weather) ) (الهواء و الطقس
1st Foss Kit-Physical (Solids & Liquids) ) (أنواع التربة و السوائل
2nd Foss Kit-Life (Insects & Plants) ) (الحشرات و النباتات
2nd Foss Kit-Earth (Pebbles, Sand & Silt) )  و الطمى،  الرمل، ( الحصى
2nd Foss Kit-Physical (Balance & Motion) ) (التوازن و الحركة
3rd Science Resource Book كتاب مورد العلوم
3rd Foss Kit-Life (Structures of Life) ) (هياكل الحياة
3rd Foss Kit-Earth (Sun, Moon & Stars) ) ( الشمس و القمر و النجوم
3rd Foss Kit-Physical (Matter & Energy) ) (المادة و الطاقة
4th Science Resource Book كتاب مورد العلوم
4th Foss Kit-Life (Environments) ) (البيئات
4th Foss Kit-Earth (Solid Earth) ) (الكرة األرضية الصلبة
4th Foss Kit-Physical (Magnetism and Electricity) ) (المغناطيسية و الكهرباء
5th Science Resource Book كتاب مورد العلوم
5th Foss Kit-Physical (Living Systems) )(األنظمة الحية
5th Foss Kit-Physical (Water Planet) ) ( الكوكب المائي
5th Foss Kit-Physical (Mixtures & Solutions) ) (خالئط و محاليل
6th Focus on Earth تركيز على الكرة األرضية
6th Focus on Earth Equipment Kit تركيز على معدات الكرة األرضية
7th Focus on Life تركيز على الحياة
7th Focus on Life Equipment Kit تركيز على معدات الحياة
8th Focus on Physical Science تركيز على علوم جسدية
8th Focus on Physical Science Equipment Kit تركيز على عدة تجهيزات العلوم

الناشر
Foss/Delta Education
Foss/Delta Education
Foss/Delta Education
Foss/Delta Education
Foss/Delta Education
Foss/Delta Education
Foss/Delta Education
Foss/Delta Education
Foss/Delta Education
Foss/Delta Education
Foss/Delta Education
Foss/Delta Education
Foss/Delta Education
Foss/Delta Education
Foss/Delta Education
Foss/Delta Education
Foss/Delta Education
Foss/Delta Education
Foss/Delta Education
Foss/Delta Education
Foss/Delta Education
CPO Science
CPO Science
CPO Science
CPO Science
CPO Science
CPO Science

الجسدية
th

th

th

th

9 -12
9th -12th
9th -12th
9th -12th

Biology: Biology by Nowicki (lab class) علم األحياء صف مخبري
Biology AP: Biology by Campbell (lab class) علم األحياء صف مخبري
Chemistry (lab class) ) الكيمياء (صف مخبري
Chemistry AP: Chemistry the Central Science (lab class) الكيمياء العلم

McDougall Littell
Pearson
Pearson
Pearson

المركزي

9 -12
9th -12th
9th -12th

Physics: Conceptual Physics by Hewitt (lab class) فيزياء نظرية
Physics AP: Physics by Cutnell & Johnson (lab class) )فيزياء (مختبر
Physiology: Essentials of Anatomy & Physiology (lab class)

9th -12th

Environmental Science: A Study of Interrelationships

Pearson
People Press
Pearson

) أساسيات في التشريح و علم وظائف األعضاء (صف مخبري:علم وظائف األعضاء

McGraw Hill

 دراسة في العالقات المتداخلة: علم بيئي
th

th

9 -12

9th -12th
9th -12th

الصف
9th – 12th
9th – 12th
9th – 12th
9th – 12th
9th – 12th
9th – 12th
9th – 12th
9th – 12th
9th – 12th
9th – 12th
9th – 12th
9th – 12th
9th – 12th
9th – 12th
9th – 12th
9th – 12th
9th – 12th
9th – 12th
9th – 12th

Environmental Science AP: Living in the Environment (lab class)
)  العيش في البيئة (صف مخبري: علم بيئي
Earth Science: CA edition علم الكرة األرضية طبعة كاليفورنيا

Geology: Earth Science, 11th Edition١١  علم الكرة األرضية الطبعة: جيولوجية

الدورة الدراسية
Science Lab: Bunson Burner :مختبر علوم
Science Lab: Dissecting Kit  مجموعة تشريح:مختبر علوم
Science Lab: Goggles  نظارات واقية:مختبر علوم
Science Lab: Hot Plate  لوح ساخن:مختبر علوم
Science Lab: Microscope  مجهر:مختبر علوم
Science Lab: Slides & Cover Slips  ألواح ساترة:مختبر علوم
Science Lab: Scale Triple Beam or Digital  مقياس ثالثي:مختبر علوم
شعاعي أو رقمي
Science Lab: Graduated Cylinder 1 Liter 1  أنبوب متدرج:مختبر علوم
لتر
Science Lab: Graduated Cylinder 5 ml مل5  أنبوب متدرج:مختبر علوم
Science Lab: Graduated Cylinder 10 ml  أنبوب متدرج:مختبر علوم
 مل10
Science Lab: Graduated Cylinder 100 ml  أنبوب متدرج:مختبر علوم
 مل100
Science Lab: Flasks  قوارير:مختبر علوم
Science Lab: Beakers 10ml  مل10  أكواب:مختبر علوم
Science Lab: Beakers 100 ml مل100  أكواب:مختبر علوم
Science Lab: Beakers 250 ml مل250  أكواب:مختبر علوم
Science Lab: Beakers 500 ml مل500  أكواب:مختبر علوم
Science Lab: Test Tubes Small  أنابيب اختبار صغيرة:مختبر علوم
Science Lab: Test Tubes Large  أنابيب اختبار كبيرة:مختبر علوم
Science Lab: Pipettes  ماصات:مختبر علوم

Thompson
Pearson
Pearson

أدوات معامل العلوم
الفصل التاسع للثاني عشر
الناشر
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

 التاريخ وعلم االجتماع( :في ٢٠٠٦–٢٠٠٥تم عقد لقاء لتبني الدراسات االجتماعية في مقاطعة مدارس أوكالند الموحدة لمراحل الصفوف
الممتدة بين الرابع و الصف الثاني عشر .وتم شراء الكتب المدرسية للعام الدراسي  .٢٠٠٧-٢٠٠٦وفي ٢٠٠٧-٢٠٠٦تم عقد لقاء لتبني
الدراسات االجتماعية في مقاطعة مدارس أوكالند الموحدة للصفوف الدراسية الممتدة بين التحضيري و الصف الثالث .وتم شراء الكتب
المدرسية للعام الدراسي ). ٢٠٠٨-٢٠٠٧
الدورة الدراسية
عالمنا  ،اآلن و منذ وقت طويل الكتاب KG Our World, Now & Long Ago Big Book

الناشر
Harcourt

الصف

الكبير

عالمنا ،اآلن و منذ وقت KG Our World, Now & Long Ago Big Book, Spanish

Harcourt

طويل  ،الكتاب الكبير  ،باللغة اإلسبانية

Harcourt
Harcourt
Harcourt
Harcourt
Harcourt
Harcourt
Harcourt
Harcourt
Harcourt
Harcourt
Harcourt
Harcourt
Harcourt
Pearson
McGraw Hill
Holt, Reinhart,
Wilson
Holt, Reinhart,
Wilson
Pearson
Pearson

نظرة طفل الكتاب الكبير A Child’s View Big Book
نظرة طفل الكتاب الكبير  ،باللغة اإلسبانية A Child’s View Big Book, Spanish
الناس الذين نعرفهم People We Know
الناس الذين نعرفهم  ،باللغة اإلسبانية People We Know, Spanish
مجتمعاتنا األهلية Our Communities
 ,مجتمعاتنا األهلية ،اإلسبانية Our Communities, Spanish
كاليفورنيا California
كاليفورنيا ،اإلسبانية California, Spanish
صنع أمة جديدة Making a New Nation
صنع أمة جديدة ،اإلسبانية Making a New Nation, Spanish
الحضارات القديمة Ancient Civilizations
العصور الوسطى إلى العصور الحديثة المبكرة Medieval to Early Modern Times
تاريخ الواليات المتحدة United States History
تاريخ العالم  :العالم الحديث نسخة World History: The Modern World c.2007٢٠٠٧
World History AP: Traditions & Encounters c.2006
تاريخ العالم :تقاليد و مواجهات نسخة ٢٠٠٦
تاريخ الواليات المتحدة :نشيد العلم األميركي

1st
1st
2nd
2nd
3rd
3rd
4th
4th
5th
5th
6th
7th
8th
9th -12th
9th -12th
th

th

US History: American Anthem

9 -12

تاريخ الواليات المتحدة US History AP: American Past & Present 7th Edition

9th -12th

 :األميركيون السابقون و الحاليون  ،نسخة ٢٠٠٧

الحكومة األميركية بوجهة نظر ماجرودر Magruder’s American Government
American Government AP: Continuity & Change

9th -12th
9th -12th

الحكومة األميركية  :االستمرارية و التغيير

Thompson

 آداب اللغة االنجليزية

إقتصاديات معاصرة Contemporary Economics

th

th

9 -12

(في  2015-2014و )2016-2015تم عقد لقاء العتماد آداب اللغة اإلنجليزية ELAفي مقاطعة أوكالند المدرسية الموحدة للصفوف
الممتدة بين التحضيري إلى الصف الخامس .وتم شراء الكتب المدرسية للعام الدارسي 2016-2015و)2017-2016
(في العام الدراسي  2016-2015تم عقد لقاء العتماد آداب اللغة اإلنجليزية ELAفي مقاطعة أوكالند المدرسية الموحدة للصفوف الممتدة
من السادس إلى الثامن وتم شراء الكتب المدرسية للعام الدارسي )2017-2016
(و في  ،2004-2003تم عقد لقاء العتماد مواد آداب اللغة االنجليزية في مقاطعة مدارس أوكالند الموحدة للصفوف الممتدة بين التاسع
للثاني عشر .وتم شراء الكتب المدرسية للعام الدراسي .)٢٠٠٥–٢٠٠٤فيما يلي عناوينها:

الصف

الدورة الدراسية
K G Word their Way Emergent Letter Name
KG SIPPS Beginning Level Decodable Book
1st SIPPS Beginning Level Decodable Book
1st SIPPS Extension Level Decodable Book
1st Word their Way Letter Name
1st Open Court: Phonics Skills Workbook مهارات الصوتيات
1st Open Court: Decodable Take Home 1
1st Foro Abierto: Libros decodificables para la casa 4/c 1
2nd SIPPS Extension Level Decodable Book
2nd SIPPS Extension Level Decodable Book
2nd Words their Way within a Word
3rd Words their Way Syllable and Affixes
4th Words their Way Derivational Relations
5th Words their Way Syllable and Affixes
6th Expeditionary Learning’s EngageNY curriculum:
Lightning Thief, Bud, Not Buddy, Dragonwings, Frightful’s
Mountain, Good Masters! Sweet Ladies! Voices from a
Medieval Village, World Without Fish, Flush
th
7
Expeditionary Learning’s EngageNY curriculum:
A Long Walk to Water, Lyddie, Pygmalion, The Big Thirst: The
Secret Life and Turbulent Future of Water
th
8
Expeditionary Learning’s EngageNY curriculum:
Inside Out & Back Again, To Kill a Mockingbird (50th
Anniversary Edition), A Midsummer Night’s Dream, Unbroken:
A World War II Story of Survival, Resilience and Redemption,
A Might Long Way: My Journey to Justice at Little Rock
Central High School, Little Rock Girl 1957: How a Photograph
Changed the Fight for Integration, The Omnivore’s Dilemma:
The Secrets Behind What You Eat, Young Readers Edition
th
th
6 -8
English 3D اللغة اإلنجليزية ثالثية األبعاد
6th -8th National Geographic Inside the USA الجغرافية الوطنية داخل الواليات
المتحدة األمريكية
th
th
6 -8
National Geographic Fundamentals أساسيات الجغرافيا الوطنية
6th -8th Literature & Language Arts (ELD 1-5) آداب اللغة واألدب
9th Literature & Language Arts: 3rd Course  الدورة:آداب اللغة واألدب
الثالثة
th
9
Romeo and Juliet, To Kill a Mockingbird
9th Springboard Level 4سبرينغ بورد المستوى الرابع
10th Literature & Language Arts: 3rd Course  الدورة:آداب اللغة واألدب
الرابعة

الناشر
Pearson
CCC
CCC
CCC
Pearson
SRA/McGraw Hill
SRA/McGraw Hill
SRA/McGraw Hill
Pearson
Pearson
Pearson
Pearson
Pearson
Pearson
روايات

روايات

روايات

HMH

Cengage
Cengage
Holt
Holt
روايات

CollegeBoard
Holt

10th
10th
11th
11th
11th
12th
12th
9th -12th
9th – 12th
9th – 12th

Purple Hibiscus, Things Fall Apart
Springboard Level 5سبرينغ بورد المستوى الخامس
Literature & Language Arts: 3rd Course  الدورة:آداب اللغة واألدب
الخامسة
Huckleberry Finn, Fences, Their Eye’s are Watching God
Springboard Level 6 سبرينغ بورد المستوى السادس
Literature & Language Arts: 3rd Course  الدورة:آداب اللغة واألدب
السادسة
Springboard Senior English سبرينغ بورد اللغة اإلنجليزية للكبار
English 3 AP: Norton Reader 3 اللغة اإلنجليزية
English 4 AP: Bedford’s Anthology 4 اللغة اإلنجليزية
English 4 AP: Perrine’s Sound & Sense 4 اللغة اإلنجليزية

روايات
CollegeBoard
Holt
روايات
CollegeBoard
Holt
CollegeBoard
Peoples Press
VHPS
Thompson

 تم عقد اعتماد مواد لغات عالمية في مقاطعة مدارس أوكالند الموحدة،2016-2015  (في العام الدراسي: فصول اللغات األجنبية أو الصحة
: فيما يلي عناوينها.)2017-2016  وتم شراء الكتب المدرسية للعام الدراسي.لمراحل الصفوف الممتدة بين السادس و الثاني عشر
الصف
6th -8th
6th -8th
6th -8th
6th -8th
9th -12th
9th -12th
9th -12th
9th -12th
9th -12th
9th -12th
9th -12th
9th -12th
9th -12th
9th -12th
9th -12th
9th -12th
9th -12th
9th -12th
9th -12th
9th -12th
9th -12th
9th -12th

الدورة الدراسية
Spanish A/B: Adelante A/B إسباني
Spanish I: En Espanol ١ إسباني
French A/B: Bon Voyage فرنسي
French I: Discovering French Bleu ١ فرنسي
Spanish I: Que Chevere١ إسباني
Spanish II: Que Chevere١ إسباني
Spanish III: Que Chevere١ إسباني
Spanish IV: Que Chevere١ إسباني
EPH II: Imagina
EPH III: Imagina
EPH IV: Abriendo Paso Lecture
EPH IV: Abriendo Paso Grammatica
EPH V: Abriendo Puertas Vol.1
EPH V: Abriendo Puertas Vol.2
French IV: Tresors du Temps 4 فرنسي
French I: T’es Branche 1فرنسي
French II: T’es Branche 2 فرنسي
French III: T’es Brance 3 فرنسي
AP French: Themes
AP Spanish Literature: Reflexiones
AP Spanish Language: Temas
Mandarin I-III: Zhen Bang Levels 1-3

الناشر
Holt
McDougall Littell
Glencoe
McDougall Littell
EMC
EMC
EMC
EMC
Vista Higher Learning
Vista Higher Learning
Prentice Hall
Prentice Hall
McDougall Littell
McDougall Littell
Glencoe
EMC
EMC
EMC
Vista Higher Learning
Pearson
Vista Higher Learning
EMC

اآلن وبنا ًء على ما سبق ،فقد تقرر ،إنه بموجب هذه الوثيقة يعلن المجلس اإلداري الحاكم للمقاطعة التدريسية ،ويجد ويعتمد التقرير المشمول في هذه الوثيقة ،والذي ينص على
أنه فيما يخص العام الدراسي  2017-2016فإن المقاطعة التدريسية قد قامت بتوفير الكتب المدرسية والمواد التدريسية الكافية لكل طالب وطالبة بما يتوافق مع معايير
المحتوى األكاديمي وبااللتزام بدورات ومحتوى أطر عمل المنهج.

تم إصدار واعتماد هذا القرار يوم الثالث عشر من تشرين األول  /أكتوبر عام  2016في اجتماع اعتيادي للمجلس اإلداري الحاكم عبر
التصويت التالي:
الموافقين على القرار:
الرافضين للقرار:
الممتنعين عن التصويت:
الغائبين عن التصويت:
بموجب هذا أصادق على أن المشمول في هذه الوثيقة هو نسخة كاملة وحقيقية وصحيحة عن القرار الصادر في اجتماع اعتيادي للمجلس
اإلداري الحاكم لمقاطعة مدارس أوكالند الموحدة والذي انعقد في 13تشرين األول  /أكتوبر من عام .2016
التاريخ 13 :تشرين األول  /أكتوبر2016،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أنطوان ويلسون
أمين سر المجلس اإلداري الحاكم
مقاطعة مدارس أوكالند الموحدة

