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Cuộc Họp  
Của Ban Diện Tích Gwinnett 

 

     Chào mừng đến với Cuộc họp Kinh doanh của Hội đồng Giáo dục Quận Gwinnett — thời điểm mà Hội đồng tiến hành 

công việc quản lý hệ thống trường học trong một khu vực công cộng. Mặc dù các cuộc họp hàng tháng này được mở cho 

công chúng, nhưng cuộc họp này không phải là cuộc họp với công chúng. Trong bối cảnh công khai này, nhận xét từ khán 

giả chỉ giới hạn trong 30 cá nhân trong thời gian được chỉ định để công dân phát biểu trước Hội đồng. Những người không 

thể tham dự cuộc họp hoặc giải quyết Hội đồng quản trị có thể gửi ý kiến hoặc mối quan tâm đến đại diện Hội đồng trường 

của họ hoặc myschoolboard@gcpsk12.org. 

     Khu học chánh này cam kết đảm bảo sự an toàn và hạnh phúc của tất cả mọi người tham dự các cuộc họp của Hội đồng 

Giáo dục Quận Gwinnett. Là một phần của cam kết này, GCPS tiếp tục xem xét và thực hiện các biện pháp an toàn và an ninh 

bổ sung. Ví dụ như truyền thông rõ ràng về kỳ vọng cho khách truy cập, tăng số lượng SROs hỗ trợ cuộc họp, nhân viên bổ 

sung chào đón khách truy cập và giám sát phòng và giám sát video của những người vào Phòng Hội đồng quản trị. Ngoài ra, 

những người tham dự cuộc họp sẽ đi qua một máy dò kim loại và kiểm tra an ninh trước khi bước vào cuộc họp. Những người 

tham dự cuộc họp được khuyến khích đến sớm để cung cấp nhiều thời gian để đi qua kiểm tra an ninh.  

     Dưới đây bạn sẽ tìm thấy thông tin về hành vi dự kiến và sự trang nghiêm của khách truy cập cũng như hậu quả cho 

những người chọn làm gián đoạn thủ tục tố tụng. 

• Mặt nạ là bắt buộc trong tất cả các trường học và cơ sở GCPS. Nếu một người từ chối đeo khẩu trang hoặc che mặt 

một cách thích hợp, người đó sẽ được yêu cầu rời đi.  CDC không khuyến khích sử dụng khẩu trang có van thở hoặc lỗ 

thông hơi và khẩu trang làm từ vải lưới vì chúng cho phép các phần tử vi rút thoát ra ngoài và lây lan. Do đó, các loại 

mặt nạ này không đáp ứng yêu cầu về mặt nạ của GCPS. 

• Khách đến thăm được yêu cầu tắt tiếng điện thoại di động hoặc thiết bị liên lạc trước khi cuộc họp bắt đầu. 

• Du khách không nên mang biển hiệu và áp phích vào tòa nhà. 

• Chỉ 30 diễn giả đã đăng ký tham gia cuộc họp sẽ phát biểu trước Hội đồng (BCBI chính sách). 

• Khách tham dự nên cư xử đúng mực, cư xử văn minh và lịch sự với người khác. 

• Những người có mặt nên lịch sự với các thành viên Hội đồng Nhà trường và với giám đốc bằng cách lắng nghe một 

cách tôn trọng và không đưa ra nhận xét hoặc âm thanh trong khi họ đang nói. 

• Sự gián đoạn sẽ được giải quyết vì chúng không được phép can thiệp vào công việc kinh doanh chính thức của Hội 

đồng Giáo dục. 

• Nếu một cá nhân tạo ra sự gián đoạn, họ sẽ được Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc khu học hoặc người được chỉ 

định của Giám đốc yêu cầu dừng hành vi gây rối. 

• Nếu cá nhân đó không tuân thủ yêu cầu đó và tiếp tục có hành vi gây rối, cảnh sát và / hoặc an ninh sẽ được Chủ 

tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc người được chỉ định của Giám đốc chỉ thị loại bỏ cá nhân đó 

khỏi phòng. Những cá nhân bị loại bỏ vì hành vi gây rối có thể phải đối mặt với cáo buộc hình sự. 

Đối với các cuộc họp trong tương lai, những công dân quan tâm đến việc giải quyết Hội đồng quản trị nên hoàn 

thành Mẫu yêu cầu trực tuyến (https://www.gcpsk12.org/Page/23786). Biểu mẫu mở lúc 9 giờ sáng vào thứ Sáu 

sau cuộc họp Hội đồng quản trị hàng tháng cho các diễn giả của tháng tiếp theo. Có sẵn tối đa 30 vị trí loa cho 

cuộc họp của mỗi tháng. Nếu tất cả các vị trí đã được lấp đầy hoặc bạn không thể tham dự cuộc họp, hãy gửi 

nhận xét và / hoặc mối quan tâm của bạn tới myschoolboard@gcpsk12.org. 

Hành vi mong đợi và cử chỉ lịch thiệp đàng hoàng của những vị 

khách trong cuộc họp này 

Của Ban Diện Tích Gwinnett 
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