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ការិយាល័យនៃអ្នកទទួលពាកយបណ្ដ ឹងព្ីប្បជាជៃ 

 សូមចែកចាយ ៃិងបិទប្បកាស 

 ចកតប្មូវ  6/12/15 

 

សសែកដជីូៃដំណឹ្ងប្បចំាឆ្ន ំ អ្ំព្ីៃីតិវិធីបណ្ដ ងឹដូែគ្នន  (UCP) 

2014-15 

 

សំរាប់កូៃសិសស បុគ្គលិក មាតាបិតា ឬអ្នកអាណាព្ាបាល នៃកូៃសិសស, គ្ណ្ៈកមាា ធិការទីប្បឹកានៃសាលា 

សរៀៃ ៃិងសង្កា ត់ អ្នកតំណាង ឬមន្រៃដីសាលាសរៀៃឯកជៃសមប្សប ៃិងភាគ្ីពាក់ពាៃ់សសសងៗសទៀត។ 

 

សង្កា ត់សាលាសរៀៃអ្ូកឡិៃដ៍ មាៃទំៃួលខសុប្តូវជាែំបង កនុងការសធវើយា៉ា ងណាឱ្យមាៃការប្បតិបតដិតាមបទបញ្ញតដិ ៃឹងែាប់អ្ៃុវតដៃ៍នៃរដឋ 

ៃិងសហព្័ៃធ សហើយបាៃបសងាើតៃីតិវិធីនានា សដើមបីស ោះប្សាយបទសចាទប្បកាៃ់ ថាមាៃការសរើសសអ្ើង ការរំខាៃ ការបំភិតបំភ័យ 

ៃិងការសមលុតសធវើបាបគ្នន  ៃិងបណ្ដ ឹងនានាចដលសចាទប្បកាៃ់ថា មាៃការរំសលាភសលើកមាវិធីអ្ប់រំ ចដលប្គ្ប់ប្គ្ងស យែាប់រដឋ ៃិងសហព្័ៃធ 

សហើយៃិងការគ្ិតតនមលសសវាសៅសលើកូៃសិសសស យខសុែាប់។ 

 

សង្កា ត់ប្តូវជំរុញឱ្យមាៃការរកដំសណាោះប្សាយសប្ៅសលវូការសៅឯសាលាសរៀៃឱ្យបាៃរួសរាៃ់សលើពាកយបណ្ដ ឹងនានា 

សៅសព្លណាចដលព្ួកសគ្អាែសធវើសៅបាៃ។ សបើសិៃជាអាែសធវើសៅបាៃ សយើងខុ្ំសសន ើសុំឱ្យសលាកអ្នកជាដំបងូ 

សូមសធវើការទាក់ទងចាងហ្វវ ងសាលាសរៀៃ, នាយកនៃនាយក ឋ ៃ ឬអ្គ្គនាយកបណាដ ញរបស់សលាកអ្នកជាមុៃសិៃ 

សបើសិៃជាសលាកអ្នកមាៃបញ្ហា បារមភណាមួយ។ 

 

សង្កា ត់សាលាសរៀៃអ្ូកឡិៃដ៍ ប្តូវសធវើការសសុើបអ្សងាតសលើបទសចាទប្បកាៃ់ទំាងអ្ស់ចដលថាមាៃការសរើសសអ្ើងខុសែាប់ ការរំខាៃ ការបំភិតបំភ័យ 

ឬការសមលុតសធវើបាបគ្នន  សៅសលើប្កុមមៃុសសណាមួយចដលប្តូវបាៃការពារ ដូែបាៃចែងសៅកនុងមាប្តាសលខ 200 ៃិង 220 នៃែាប់អ្ប់រំ 

ៃិងមាប្តាសលខ 11135 នៃែាប់ប្គ្ប់ប្គ្ង រួមមាៃទំាងបុគ្គលិកលកខណ្ៈព្ិតប្បាកដ ឬបុគ្គលកិលកខណ្ៈតាមការយល់ស ើញ 

ដូែបាៃចែងសៅកនុងែាប់ប្ព្ហាទណ្ឌ សលខ 422.55 ឬស យចសែកសលើការែូលរួមជាមួយមៃុសសមាន ក់ 

ឬជាមួយប្កុមមៃុសសចដលមាៃបុគ្គលិកលកខណ្ៈព្ិតប្បាកដ ឬបគុ្គលិកលកខណ្ៈតាមការយល់ស ើញមួយ ឬសប្ែើៃ កនុងបុគ្គលកិលកខណ្ៈព្ិតប្បាកដ 

ឬបុគ្គលិកលកខណ្ៈតាមការយល់ស ើញនានា សៅកនុងកមាវិធី ឬកនុងសកមាភាព្ណាមួយ ចដលសធវើសឡើងស យទីភាា ក់ង្ករ LEA ចដលទទលួបាៃថវិការ 

ឬជំៃួយណាមួយព្ីរដឋ។ 

 

សង្កា ត់ហ្វមប្បាមមិៃឱ្យមាៃការសងសឹកចបបណាមួយដល់អ្នកបដឹងកនុងដំសណ្ើរការបដឹងសដល់។ ការែូលរមួកនុងដំសណ្ើរការបដឹងសដល់ 

មិៃប្តូវមាៃការប៉ាោះពាល់កនុងលកខណ្ៈណាមួយសលើឋាៃៈ ព្ិៃទុ ឬកិែចការសរៀៃសូប្តរបស់អ្នកបដឹងសឡើយ។ 

 

ៃីវិធីបណ្ដ ឹងដូែគ្នន  ៃឹងប្តូវបាៃសប្បើប្បាស់សងចដរកនុងការស ោះប្សាយបណ្ដ ឹងនានាចដលសចាទប្បកាៃ់ថា មាៃការខកខាៃប្បតិបតដិតាមែាប់រដឋ 

ៃិង/ឬ ែាប់សហព្័ៃធ សៅកនុងកមាវធីិដូែតសៅសៃោះ៖ 

កមាវិធីសកិាសំរាប់មៃុសសសព្ញវយ័ 

កមាវិធីសដល់ជំៃួយថវិកាែាស់លាស ់

កមាវិធីអ្ប់រសំំរាប់ជៃែំណាកប្សុក 

កមាវិធីហវឹកសហវើៃ ៃិងអ្ប់រំបសែចកវជិាា  ៃិងបសែចកសទសអាជីព្   

កមាវិធីអ្ភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងចថកុមារ  

កមាវិធីអាហ្វរូបតថមភកុមារ 

កមាវិធីអ្ប់រពំ្ិសសស 
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ការិយាល័យនៃអ្នកទទួលពាកយបណ្ដ ឹងព្ីប្បជាជៃ 

តប្មូវការសរៀបែំសដើមបសីុវតថភិាព្ 

 
 

 

បណ្ដ ឹងអ្ំព្ីការមិៃប្បតិបតដិតាមែាប់នានាពាក់ពាៃ់ៃឹងតនមលសសវាកូៃសិសស អាែ ក់បដឹងបាៃស យអ្ៃុសលាមសៅតាមៃីតិវិធី UCP មូល ឋ ៃ។ 

កូៃសិសសចដលមាៃស ា្ ោះសរៀៃកនុងសាលារដឋ ៃឹងមិៃប្តូវបាៃតប្មូវឱ្យបង់តនមលសសវាកូៃសិសស សដើមបីឱ្យបាៃែូលរួមកនុងសកមាភាព្អ្ប់រំសទ។ 

 

តនមលសសវាកូៃសសិស រួមមាៃ ប៉ាុចៃដមិៃកំណ្ត់ថា មាៃចតតនមលទំាងអ្សដូ់ែតសៅសៃោះសទ៖ 

1. ការគ្ិតនថលសៅសលើកូៃសសិស ទុកជាការ ក់លកខខណ្ឌ សំរាប់ការែុោះស ា្ ោះែូលសាលាសរៀៃ ឬថាន កស់រៀៃ 

ឬទុកជាការ កល់កខខណ្ឌ សំរាប់ការែូលរួមកនុងថាន កស់រៀៃ ឬកនុងសកមាភាព្សប្ៅកមាវិធីសិកា មិៃថាថាន កស់រៀៃ ឬសកមាភាព្សនាោះ 

ប្តូវបាៃសប្ជើសសរើសស យខលួៃឯង ឬប្តូវបាៃសគ្បងខំឱ្យែូលសរៀៃឬែូលរួម ឬសធវើសដើមបីឱ្យបាៃទទលួព្ិៃទុសនាោះសទ។ 

2. ប្បាក់កក់ធានា ឬនថលបង់សសសងៗសទៀត ចដលកូៃសសិសប្តូវបាៃតប្មូវឱ្យបង់ សដើមបីឱ្យព្ួកសគ្អាែទទលួបាៃៃូវសសា, ទូមាៃសសា, 

សសៀវសៅសិកា, ប្ប បស់ប្បើប្បាសក់នុងថាន ក់សរៀៃ, សប្គ្ឿងសភលង, សសមលៀកបំពាក់ ឬសមាភ រៈ ឬសប្គ្ឿងបរិកាខ សសសងៗសទៀត។ 

3. ការជាវចដលសគ្តប្មូវឱ្យកូៃសិសសសធវើ សដើមបីឱ្យអាែទទួលបាៃៃូវសមាភ រៈ, សប្គ្ឿងសគត់សគង់, សប្គ្ឿងបរិកាខ  ឬសសមលៀកបំពាក់ 

ចដលជាបព់ាក់ពាៃ់ៃឹងសកមាភាព្អ្ប់រំ 

 

បទបណ្ដ ឹងអ្ំព្ីតនមលសសវាកូៃសសិស មិៃប្តូវសធវើឱ្យហួសរយៈសព្លមួយឆ្ន ំសឡើយ ចាប់នថាចខបាៃសធវើបទសចាទប្បកាៃ់សៅការរំសលាភែាប់។ 

*បទបណ្ដ ឹងអ្ំព្ីការមិៃអ្ៃុវតដៃ៍តាមែាប់ ពាក់ពាៃ់សៅៃឹងតនមលសសវាកូៃសិសស ប្តូវ ក់ជូៃសៅចាងហ្វវ ងសាលាសរៀៃ។ 

បទបណ្ដ ឹងអ្ំព្ីតនមលសសវាកូៃសសិស អាែ ក់បដឹងបាៃស យមិៃប្តូវការបសញ្ចញស ា្ ោះ សបើសិៃជាអ្នកបដឹងសដល់ភសដុ តាង 

ឬព្័ត៌មាៃសដើមបីគ្នំប្ទបទសចាទប្បកាៃ់ថាមាៃការមិៃអ្ៃុវតដៃ៍តាមែាប់នានាពាក់ពាៃ់ៃឹងតនមលសសវាកូៃសសិស។ 

 

ពាកយបណ្ដ ឹងនានាចដលសចាទប្បកាៃ់ថាមាៃការសរើសសអ្ើង ការរំខាៃ់ ការបំភ័តបំភ័យ ឬការសមលុតសធវើបាបគ្នន សនាោះ 

ប្តូវចត កប់ដឹងមិៃឱ្យហួសរយៈសព្លប្បំាមួយ (6) ចខសឡើយ ចាបព់្ីនថាចខបាៃសចាទប្បកាៃ់ថា មាៃការសរើសសអ្ើង ការរំខាៃ់ ការ បំភ័តបំភ័យ 

ឬការសមលុតសធវើបាបគ្នន  ឬចាប់ព្នីថាចខចដលអ្នកបដឹងបាៃដឹងការព្ិតមុៃដំបូង អ្ំព្ីការសរើសសអ្ើង ការរំខាៃ់ ការ បំភ័តបំភ័យ ឬការសមលុតសធវើបាបគ្នន  

លុោះប្តាចតសព្ល កប់ណ្ដ ឹងប្តូវបាៃសដល់ឱ្យចថមតសៅសទៀតព្ីអ្គ្គនាយកនៃសង្កា ត់សាលាសរៀៃ ឬព្ីអ្នកចាត់តំាងរបស់សលាក។  

ពាកយបណ្ដ ឹងនានាៃឹងប្តូវបាៃសគ្សធវើការសសុើបអ្សងគត សហើយកិែចសំសរែែតិដ ៃិងរបាយការណ្៍ជាលាយលកខណ្៍អ្កសរ 

ៃិងប្តូវបាៃសស្ើជូៃដល់អ្នកបដឹង កនុងរយៈសព្លហុកសបិ (60) នថាប្បតិទៃិ ចាប់ព្ីនថាបាៃទទលួពាកយបណ្ដ ឹង។ រយៈសព្លហុកសបិនថា (60) នថាសៃោះ 

អាែព្ៃាសព្លបៃដតាមការប្ព្ម សប្ព្ៀងគ្នន ជាលាយលកខណ្៍អ្កសរព្ីអ្នកបដឹង។ 

បុគ្គលកិរបស់សង្កា ត់ចដលទទលួខសុប្តូវសលើការសសុើបអ្ងគតអ្ំព្បីណ្ដ ងឹសនាោះ ប្តូវសធវើ ៃិងបញ្ចប់ការ សសុើបអ្សងគតឱ្យបាៃប្សបសៅតាមចសនកសលខ 

4680-4687 ៃិងប្សបសៅតាមៃីតិវធីិមូល ឋ ៃ ចដលបាៃអ្ៃុម័តតាមចសនកសលខ 4621។ 

 

អ្នកបដឹងមាៃសិទធិ កស់ំសណ្ើសុំឱ្យសង្កា ត់សធវើការសំសរែែតិដសារសឡើង ដល់ប្កសួងសិកាធិការនៃរដឋកាលហីវៃូញ៉ា  (CDE) 

តាមការ ក់សសន ើសុំឱ្យសធវើការសំសរែែិតដជាលាយលកខអ្កសរសារសឡើងវញិ កនុងរយៈសព្ល 15 នថាប្បតិទិៃ 

ចាប់ព្ីនថាបាៃទទួលកិែចសសំរែែិតដរបសស់ង្កា ត់។ បទសសន ើសុំឱ្យសធវើការសំសរែែិតដសារជាថាី ប្តូវចតមាៃ ក់បញ្ាូលៃូវបទបណ្ដ ឹងមួយែាប់ 

ចដលបាៃដល់បដឹងដល់សង្កា ត់ សហើយៃិងសសែកដីសសំរែែិតដមួយែាបរ់បសស់ង្កា ត់។ 

 

ដំសណាោះប្សាយតាមសលវូែាប់សុីវិល អាែរកបាៃតាមតាមែាប់រដឋ ឬសហព្័ៃធសំរាប់ការសរើសសអ្ើង ការរំខាៃ ឬការសមលុតសធវើបាបគ្នន  

សបើសិៃជាអាែអ្ៃុវតដបាៃ។ តាមករណ្ីសមប្សប ការសសន ើសុំឱ្យសធវើសសែកដីសំសរែែិតដសារជាថាីសឡើងវិញ 

អាែ ក់បដឹងស យអ្ៃុសលាមសៅតាមមាប្តាសលខ 262.3 នៃែាប់អ្ប់រំ។ អ្នកបដឹងអាែចសវងរកជំៃួយព្ីមណ្ឌ លសប្មុោះសប្មលួ 

ឬព្ីសមធាវើសដើមបីសលប្បសយាជៃ៍រដឋ ឬឯកជៃ។ ដំសណាោះប្សាយតាមសលវូែាប់សុីវលិ ចដលអាែប្តូវបាៃ ក់ស យស យតុលាការ រួមមាៃ 

ប៉ាុចៃដមិៃកំណ្ត់ថាមាៃចតសសែកដបីង្កគ ប់ ៃិងបទបញ្ហា ឱ្យឈប់សធវើអ្វមីយួព្ីតុលាកាសនាោះសទ។ 
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ៃីតិវិធីបណ្ដ ឹងដូែគ្នន មួយែាប់ ប្តូវមាៃសដល់ចែកជូៃស យឥតគ្តិនថល។ 

សបើសិៃជាអ្នកបដឹងមិៃអាែ ក់ពាកយបណ្ដ ឹងបាៃស យសារចតមិៃសែោះអ្កសរ ឬស យសារចតមាៃភាព្ព្ិកលព្ិការសសសងៗសទៀតសនាោះ 

បុគ្គលកិសង្កា ត់ ប្តូវជួយព្ួកសគ្កនុងការរសបៀបែំ ក់ពាកយបណ្ដ ឹង។  

 

សគ្នលៃសយាបាយ ៃិងបទបញ្ញតដិរដឋបាល សំរាប់ៃីតិវិធីបណ្ដ ឹងដូែគ្នន របសស់ង្កា ត់ ប្តូវបិទប្បកាសស់ៅកនុងការិយាល័យ 

ៃិងកនុងសាលាសរៀៃទំាងអ្ស់របសស់ង្កា ត់ រួមទំាងបិទសៅកនុងបៃទប់ទទលួសភៀ្វរបស់បុគ្គលិក ៃិងកនុងបៃទបប់្បជំុរដឋបាលរបស់កូៃសសិសសងចដរ។ 

សបើសិៃជាមាៃកូៃសិសសែំៃួៃ 15 ភាគ្រយ ឬសប្ែើៃជាង សៃោះ សរៀៃសៅកនុងសាលាសរៀៃណាមួយកនុងសង្កា ត ់ៃិយាយភាសាកំសណ្ើតចតមួយ 

សប្ៅព្ីភាសាអ្ងស់គ្លសសនាោះ សគ្នលៃសយាបាយ បទបញ្ញតដិ ចបបបទ ៃិងសសែកដីជូៃរបសស់ង្កា ត់ អ្ំព្ីៃីតិវិធីបណ្ដ ឹងដូែគ្នន  

ប្តូវចតបកចប្បជាភាសាហនឹង (ែាបអ់្ប់រំសលខ 234.1, 48985)។ 

 

សៅកនុងសមា៉ា ងសធវើការ បុគ្គលកិនៃសង្កា ត់ អាែបញ្ាូៃពាកយបណ្ដ ឹងតាមទរូសារ ឬស យមាៃការអ្ៃុម័តព្ីអ្នកប្តួតប្តារបស់ព្កួសគ្ អាែចាកសែញព្ី 

កចៃលងសធវើការរបសព់្ួកសគ្បាៃ សដើមបយីកពាកយសុសំៅ ក់ជូៃដល់កចៃលងស យផ្ទទ ល់។ សប្ៅព្ីសៃោះ ពាកយបណ្ដ ងឹអាែ ក់សស្ើតាមប៉ាសុដ ៍សបំុប្តសៅកនុង 

ការិយាល័យនៃសង្កា ត់ ឬសស្ើតាមប៉ាសុដ ៍សបំុប្តនៃសហរដឋ។  

 

ចបបបទសធវើពាកយបណ្ដ ឹង គ្ឺមាៃ ក់ជូៃសៅកនុងការិយាល័យនៃអ្នកទទលួពាកយបណ្ដ ឹងព្ីប្បជាជៃ (1000 Broadway, Suite 680, Oakland, CA 

94607)។ ៃីតិវិធីបណ្ដ ឹងដូែគ្នន  គ្ឺមាៃ ក់ជូៃសៅកនុងសគ្ហទំព្័រនៃសង្កា ត់ www.ousd.k12.ca.us - សប្កាមប្កសួង 

បនាទ បម់កសៅសប្កាមអ្នកទទួលពាកយបណ្ដ ឹងព្ីប្បជាជៃ។  

 

bN¶wgnana សប្ៅព្ីពាកយបណ្ដ ឹងអ្ំព្ីតនមលសសវាកូៃសិសសសនាោះ ¨tUvEtdak'CUnCalaylkÅN_Gk§r eTAkan'mån¶I¨btibt¶itamcºab' 
dUcteTAenH : 
 

elak Gabriel Valenzuela ជាG~kTTYlJk´bN¶wgBI¨bCaCn / អ្នកសប្មបសប្មលួកមាវធិ ីTitle IX manbnæ¬kxag¨tYtBinit´ nigTTYl 
Jk´bN¶wgCapÂèvkarTaMgGs'rbs'sgûat'. G~kTTYlJk´bN¶wgBI¨bCaCn (1000 Broadway, Suite 680, Oakland, CA 94607) KWman 
TMnYlxus¨tUvpgEdr k~¬gkaresuIbGegðtelIJk´bN¶wgBImatabita BIkUnsis§ EdlTak'TineTAnwgkarerIseGIg k*dUcK~aEdreTAnwg 
bN¶wgnana GMBIkmµviFIsik§asMrab'kUnsis§G~keronPasaGg'eKÂs ehIynigbN¶wgGMBIkarsgswk Ékare¨CotE¨Ckdl'G~keFÃIkar 
tsßUmtisMrab'kmµviFIrbs'sis§G~keronPasaGg'eKÂs. G~kTTYlJk´bN¶wg nwgeFÃIkars¨mbs¨mYlpgEdr elIbN¶wgdUcK~atam 
rebob Williams nigbMerIkarCaG~ks¨mbs¨mYlkmµviFI Title IX sMrab'smFm_k~¬gkarGb'rM. elak Valenzuela KWelakG~kGacTak'Tg 
elakVntamkarTUrs&BæeTAkan'elx (510) 879-4281, TUrsarelx (510) 879-3678 Étamry:GuIEmleTA 
Gabriel.Valenzuela@ousd.k12.ca.us. 

 

G~kTTYlJk´bN¶wgBI¨bCaCn mansiTìiGMNacäkraCk~¬gkar : cUlemIlenAtamTIsalaeron Ékariyal&yNamYy; cUlrYm¨V 
¨s&y Tak'TgCamYykUnsis§, buKðlik Ématabita; cUlBinit´esIerIelIäksarNamYy edImºIesuIbGegðteday²tlMeGog; ehIy 
nigcUlrYm k~¬gkicÍ¨bCMuNamYy eday²t¨tUvkarGnuJïatBIcaghÃag ÉBIG~k¨Kb'¨KgsalaCamuneLIy. G~kTTYlJk´bN¶wgBI¨bCa 
Cn GacrkCYb VnpgEdr k~¬gkar[CYyBn´l'BImuxgar nigtYrnaTIrbs'elakEp~kTTYlxus¨tUvelIkUnsis§ buKðlik matabita 

http://webportal.ousd.k12.ca.us/
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ការិយាល័យនៃអ្នកទទួលពាកយបណ្ដ ឹងព្ីប្បជាជៃ 

ÉG~kGaNaB´aVl nigsmaCiksaFarN:. sUmTMnak'TMngCamYynwgG~kTTYlJk´bN¶wgBI¨bCaCn ebIsinCaelakG~kman 
sMNYrGÃImYyTak'TineTAnwgnItiviFIbN¶wgdUcK~arbs'sgûat' (UCP). 

  

សលាក Aron Townsend, អ្ៃុប្បធាៃនៃចសនកប្ទប្ទង់, បំសរើសសវាធៃធាៃមៃុសស ៃិងប្គ្ប់ប្គ្ងសទព្សកាសលយ (1000 Broadway, Suite 295, 

Oakland, CA 94607) គ្ឺមាៃទំៃួលខសុប្តូវសលើការសសុើបអ្សងគតបណ្ដ ឹងនានាចដលសចាទប្បកាៃ់ថា មាៃការសរើសសអ្ើងសៅកនុងកចៃលងសធវើការ។ 

សលាក Townsend អាែរកទាក់ទងបាៃតាមរយៈ ទូរស័ព្ទសលខ (510) 879-0159, ទូរសារ (510) 879-0228 ឬតាមរយៈអ្ុីចមលសៅកាៃ់ 

aaron.townsend@ousd.k12.ca.us។ 

 

G~k¨sI Barbara Parker G~ks¨mbs¨mYlesvakmµsuxaPiVl / Ep~k 504 «nចសនកបំសរើសសវាសាលាសរៀៃសហគ្មៃ៍ ៃិងកូៃសិសស 
(Lakeview campus, 746 Grand Avenue, Room 15, Oakland, CA 94606) KWmanTMnYlxus¨tUvelIkars¨mbs¨mYlEp~kEkt¨mUv 
kmµviFIsMrab’kUnsis§Bikar EdlVnkarJrtamnItismºTa EdlVntak’EtgenAq~aM 1973 sMrabkmµviFI Section 504. 
អ្នកប្សីក៏មាៃតួនាទីសធវើការសសុើបអ្សងគត សងចដរ សលើបណ្ដ ឹងនានា ចដលពាក់ពាៃ់សៅៃឹងកមាវិធី Section 504។ G~k¨sI Parker  

GacrkTak’TgCYbVntam ry:TUrs&Bæelx (510) 273-1510, TUrsarelx (510) 273-1511ÉtamរយៈGuIEml  
504@ousd.k12.ca.us. 
 

elak Jeff Godwon emb"UlIs «n¨ksYgnrKVlGUkLind_ (1011 Union Street, Oakland, CA 94607) KWmanTMnYlxus¨tUvelIkar 
s¨mbs¨mYl nigkaresuIbGegðtelIbN¶wgnana EdlVndak'b¶wgdl'mån¶Ib"UlIssalaeronk~¬gTI¨kugGUkLind_. elak Godown 

GacrkTak'TgVn tam ry:TUrs&&Bæelx (510) 874-7777, TUrsarelx (510) 874-7787 ÉtamរយៈGuIEml 
police@ousd.k12.ca.us. 
 

 

mailto:504@ousd.k12.ca.us

