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إّن اجتماعات مجلس إدارة التعلیم واإلجراءات التي اتخذھا المجلس تعد من شؤون السجل العام، وذلك بموجب قانون سجالت 
كولورادو العامة (المفتوحة)، وكذلك قانون اجتماعات كولورادو المفتوحة. وباإلضافة إلى ذلك، یدعم مجلس إدارة التعلیم حق 

ل البرامج والخدمات من مدارسھم ومن المقاطعة. إّن سیاسة مجلس اإلدارة على بذل الجمھور في الحصول على معلومات حو
 كل جھد معقول لنشر المعلومات المتعلقة بتشغیل مختلف المدارس، واإلدارات، وأعمال مجلس إدارة التعلیم. 

ھي من شؤون السجل العام، وھناك ورغم أن معظم األنشطة التي تقوم بھا المدارس، و/أو المقاطعة، و/أو مجلس إدارة التعلیم 
بعض األمور ال تخضع لإلعالن عنھا حیث تحفظ في سریة، أو أن یتناقض ھذا اإلعالن مع المصلحة العامة كما ھو محدد 

 بموجب القوانین الساریة، أو أن اإلعالن عن تلك المعلومات محظور بموجب القانون. 
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ة المجلس، والقرارات، والسجالت المالیة، والسیاسات المعتمدة من مجلس إدارة التعلیم ھي من شؤون السجل جمیع أنشط -أ
العام، وأیة وثائق مكتوبة ذات صلة بما سبق نفسھ تكون متاحة للتفتیش حیث یتم االحتفاظ بھا خالل ساعات الدوام وتكون 

ر. بشكٍل عام، بالنسبة لطلبات السجالت المفرطة، یسمح للمجلس خاضعة إلشعار معقول، وذلك إن لم تكن متاحة على الفو
 بثالثة أیام عمل بموجب قانون جمع البیانات المطلوبة. 

وبالمثل، تعلن المدارس داخل المقاطعة عن جمیع األنشطة والقرارات المدرسیة، والنفقات المالیة ألفراد الجمھور العام، إذا  -ب
إدارة التعلیم كل مدیر على استخدام أي وجمیع الوسائل المتاحة إلبالغ اآلباء وغیرھم داخل ما طلب منھا ذلك. ویشجع مجلس 

 المجتمع عن برنامج وأنشطة مدرسة معینة. 

 لـ EGAEA االلكتروني البرید سیاسة في علیھا المنصوص للمعاییر الخاضعة اإللكتروني، البرید عبر اإلرسال عملیات -جـ
  .التعلیم إدارة مجلس

 مدارس مختلف داخل التعاونیة القرار اتخاذ فرق بأنشطة یتعلق فیما المعرفة في الجمھور حق بأھمیة التعلیم إدارة مجلس یقر -د
 الجمھور وكذلك ھذه، CDM أعضاء لجمیع متوفرة CDM اتخذتھا التي الرسمیة اإلجراءات جمیع تكون أن یجب .المقاطعة

 یخضع .الطلب حسب المعلومات ھذه وتنشر والقرارات، الجلسات محاضر على للحفاظ إجراءات CDM فرق تنفذ .عام بوجھ
  .السیاسة ھذه في أعاله علیھ منصوص ھو ما باستثناء الكشف لعدم CDM فرق بھ تقوم الموظفین بشؤون یتعلق نشاط أي

 وما ،CRS 24-6-401 في المبین النحو على المفتوحة كولورادو اجتماعات بقانون االمتثال التعلیم إدارة مجلس من یطلب -ھـ
 مجلس أن إال التعلیم، إدارة مجلس لوالیة الخاضعة الوكاالت أو اإلدارات على ینطبق ال القانون ھذا أن من الرغم وعلى .یلیھا

 الوقت وفي كامل إشعار نشر ینبغي الصدد، ھذا وفي .المفتوحة االجتماعات قانون بروح على CDM فرق جمیع یشجع اإلدارة
 فرق أعضاء جمیع إخطار یجب .مدرسة كل في معین موقع في المقترح األعمال جدول مع CDM فرق الجتماعات المناسب
CDM  اجتماع لحضور الجمھور دعوة ینبغي .باالجتماع CDM ھیئات تبنتھا التي القواعد حسب وذلك والمشاركة CDM 
 .التالیة 2 للفقرة الخاضعة األمور أو الموضوعات حول تدور التي المناقشات أثناء الجمھور مشاركة استبعاد یجوز .الفردیة
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 ولكنھا یلي، ما السجالت تلك وتشمل .الناس عامة على لإلعالن خاضعة وغیر سریة المقاطعة بھا تحتفظ التي السجالت بعض
  :بالضرورة تقتصرعلیھ ال



  .المعلومات عن اإلعالن خالل من طالب أي ھویة تحدید یمكن حیث بالطالب تتعلق التي السجالت وكل أي -أ

  المقاطعة بموظفي تتعلق التي الموظفین سجالت -ب

  :عنھ الكشف یمكن إذ یلي، ما باستثناء وذلك

 ) استمارات الموظفین الحالیین أو السابقین 1(

 ) اتفاقیات التوظیف 2(

 ) أي تعویضات بما في ذلك حساب 3(

 البدالت والمزایا 

 ) تقییمات األداء / الموظفین المصنفین فحسب 4(

 ) أي مبلغ مدفوع أو منافع باستثناء حادثة إنھاء التوظیف 5(

 سریة، تظل أن المفترض القضائیة القرارات أو اللوائح أو/و الدولة، أو/و الفیدرالي، القانون یطلبھا التي األخرى السجالت -جـ
  .إفشاؤھا یجوز ال أو/و

 اإلجراءات  -3

 رسمیة عامة لسجالت طلب بأي المدارس أو/و اإلدارات خالل من القانونیة الخدمات ومكتب المراقب مكتب إخطار یتم -أ
  .یلیھا وما ،CRS § 24-72-204 بموجب تلقیھا تم مكتوبة

 معلومات على الحصول طلب فیھا یكون التي الحاالت في أنھ إال المعلومات، عن اإلعالن یشّجع المجلس من الرغم على -ب
 تجھیز مقابل معقوالً  رسًما المجلس یفرض مطبوعة، نسخ طلب حالة في المعلومات لتجمیع الموظفین من وقت یتطلب أو ضخم

 معلومات أي نسخ تكالیف لتقییم الالزمة اإلجراءات المشرف یضع .الفعلیة التكالیف یتتجاوز ال المذكور الرسم ھذا ولكن النسخ،
  .مطلوبة
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