
HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC HỌC KHU ELK GROVE (EGUSD) tìm kiếm thành viên cho 

Ủy Ban Tài Chánh 

Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Elk Grove (EGUSD) xin mời những ai thấy thích thú muốn phục vụ một vị trí tình 
nguyện còn trống trong Ủy Ban Tài Chánh của Hội Đồng Tư Vấn.  

Chức năng của Ủy Ban Tài Chánh là phục vụ trong khả năng tư vấn cho Hội Đồng Quản Trị của Học Khu Elk Grove về 
những vấn đề liên quan tới tài chánh của Học Khu. Ủy Ban phản ảnh những ý kiến đóng góp của cộng đồng và mang 
ra chia sẻ với Hội Đồng Giáo Dục. Ủy Ban này gồm có những thành viên của cộng đồng được bổ nhiệm bởi mỗi 
thành viên của Hội Đồng và Tổng Giám Đốc Học Khu và ba thành viên cộng đồng được toàn thể Hội Đồng Giáo Dục 
Học Khu bổ nhiệm. Những thành viên của Ủy Ban Tài Chánh phục vụ nhiệm kỳ hai năm 

Ủy Ban được sự trợ giúp của những thành viên không bầu của học khu gồm có Phụ Tá Tổng Giám Đốc Học Khu về Tài 
Chánh và Hỗ Trợ Học Đường, Giám Đốc Dịch Vụ Tài Chánh và những viên chức khác khi cần.  Những đại diện học sinh 
trong các trường trung học của Học Khu phản ảnh những ảnh hưởng về tài chánh tại các trường của các em.  Những 
nhiệm vụ của Ủy Ban Tài Chánh là: duyệt xét lại ngân khỏan hàng năm và những báo cáo tạm thời về tài chánh; đưa 
ra những ý kiến chiến lược tài chánh hiện hành; phát hiện những tiềm năng về tài chánh hàng năm để đưa ra cho Hội 
Đồng Giáo Dục; cung cấp một bản báo cáo hàng năm về những hoạt động của ủy ban cho Hội Đồng Giáo Dục; cung 
cấp bất cứ báo cáo miệng cho HĐGD khi có yêu cầu hay do sáng kiến của ủy ban; và phục vụ như là một nguổn tài 
nguyên đặc biệt khi được yêu cầu hay cung cấp nghiên cứu đặc biệt khi có yêu cầu của Hội Đồng.  

Đương đơn phải đang sống trong ranh giới 320 square mile của Học Khu và phải đủ 18 tuổi hay lớn hơn. Để xin việc, 
vui lòng điền vào mẫu đơn dưới đây. 

ĐƠN XIN VÀO ỦY BAN TÀI CHÁNH EGUSD 

Tên: Địa chỉ: 

Số điện thoại: Email: 

Trường học nơi con/cháu đang học hay đã học? 

Tham gia trong trường/hay cộng đồng? 

Tài chánh/hay quá trình trong Chính Quyền? 

Lý do xin vào Ủy Ban Tài Chánh 

Hết hạn nộp đơn: 5 giờ chiều, Thứ Sáu, ngày 9 Tháng 11, 2018 

Gửi đơn bằng email hay bưu điện tới: Ms. Ludi Avalos (lavalos@egusd.net) 
Elk Grove Unified School District  
9510 Elk Grove Florin Road #200  
Elk Grove, CA 95624 


