HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HỌC KHU WESTMINSTER
Buổi Họp Khẩn Cấp
Ngày 13 tháng Ba, 2020
3:00 giờ chiều
Một buổi họp khẩn cấp của Hội Đồng Quản Trị Học Khu Westminster sẽ được tổ chức tại Phòng
Họp Mendez Của Văn Phòng Học Khu, 14121 Cedarwood Avenue, Westminster,
California vào ngày và địa điểm nói trên.
Những ai muốn nói với Hội Đồng về bất kỳ một mục nào được liệt kê trong Chương Trình
Buổi Họp phải điền đầy đủ trang 2 của giấy thông báo màu vàng "WELCOME" đã được
phân phát. Đơn này sẽ được trình lên đại diện của học khu trước khi buổi họp bắt đầu.
CHƯƠNG TRÌNH BUỔI HỌP
NGƯỜI
TRÌNH BÀY:
1.0 BẮT ĐẦU BUỔI HỌP và TUYÊN THỆ
2.0

3.0

Ý KIẾN CỦA CÔNG CHÚNG
Vào lúc này, bất cứ người nào muốn nói với Hội Đồng về các mục trong
chương trình buổi họp kín, có thể trình bày. Phần trình bày sẽ không
kéo dài hơn ba (3) phút cho mỗi người và có thể ngắn hơn tùy theo Hội
Đồng để sắp xếp cho số người yêu cầu được nói với Hội Đồng, và cũng để
cho phép Hội Đồng xem xét các mục ghi trong chương trình buổi họp trong
thời gian hợp lý. Các phần trình bày cũng sẽ giới hạn hai mươi (20) phút
mỗi đề tài, trừ khi Hội Đồng tăng thêm thời gian. QUÝ VỊ NÓI VỚI HỘI
ĐỒNG TRÊN BỤC PHÁT BIỂU SAU KHI ĐƯỢC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
CHO PHÉP.
HỌP CÔNG KHAI
3.1

Xem xét và chấp nhận giải pháp khẩn cấp đối với đại dịch toàn cầu Coronavirus
(COVID-19)

3.2

Tình huống khẩn cấp đang xảy ra theo Luật Chính phủ Điều 54956.5, phải được
đa số các Thành Viên của Hội Đồng Quản Trị của Học Khu Westminster chấp
thuận. Tình Trạng Khẩn Cấp được định nghĩa là khi mọi công việc bị ngưng trệ,
có vấn đề nghiêm trọng vượt tầm kiểm soát, hoặc gây nguy hại trầm trọng đến y
tế công cộng, an toàn công cộng, hoặc cả hai.

3.3

Cân nhắc quyết định của Học Khu về việc ứng phó với bệnh dịch do Coronavirus
2019 (COVID-19) gây ra, bao gồm nhưng không giới hạn trong quyền hạn và các
việc thực hiện các nguyên tắc về khoảng cách an toàn.

4.0

BẢN PHÚC TRÌNH/Ý KIẾN

4.1
5.0

Ý kiến của các Thành Viên của Hội Đồng Quản Trị

KẾT THÚC
Cyndi Paik, Ed.D.
Tổng Giám Đốc kiêm
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