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Diversity, Equity, Inclusion, and Belonging 
During the January 28, 2020 Board of Education meeting, Resolution 2020-06 was passed to recognize our 
commitment to equity and establishing the Diversity, Equity, Inclusion and Belonging (DEIB) Standing Committee. 
The focus of the DEIB committee will be to create the most diverse, equitable, and inclusive workplace for our staff 

and educational environment for our students. The committee will be 
composed of various stakeholders including a Board member, two 
community leaders, a representative from Student Services, Human 
Resources, and Business departments, two site administrators, two 
classified and two certificated staff, two students, and two parents. 
The committee will meet on a quarterly basis and will work on 
policies, initiatives and framework related to school performance, 
transparent communication, and fostering equitable student 
achievement goals. If you are interested in learning more about the 

DEIB committee and/or getting involved, please call (408) 283-6006.  
 

Diversidad, igualdad, inclusión, y pertenencia 
Durante la junta de la mesa Directiva de Educación del 28 de enero, 2020, se aprobó la resolución 2020-06 que 
reconoce nuestro compromiso por la igualdad y el establecimiento permanente del comité por la diversidad, 
igualdad, inclusión, y pertenencia (DEIB por sus siglas en inglés). El enfoque del comité DEIB será crear el sitio de 
trabajo con ambiente educativo más diverso, equitativo e inclusivo para nuestro personal y para nuestros alumnos. 
El comité estará compuesto de varias partes interesadas incluyendo un miembro de la Mesa Directiva, de dos 
líderes comunitarios, un representante de los servicios estudiantiles, de recursos humanos, y de los departamentos 
administrativos, dos administradores de la escuela, dos de personal clasificado y dos de certificado, dos alumnos, y 
dos padres. El comité se reunirá cada trimestre y trabajará en las políticas, iniciativas y en el marco relativo al 
desempeño escolar, comunicación transparente, y en fomentar los objetivos de aprovechamiento igualitario del 
alumno. Si está usted interesado en aprender más y/o involucrarse en el comité DEIB, por favor llame al (408) 
283-6006.  
 

Đa dạng, Công bằng, Bao gồm và Liên hệ 
Trong buổi họp Hội đồng Giáo dục ngày 28 tháng 1, 
2020, Nghị quyết 2020-06 đã được thông qua để 
tuyên dương sự cam kết của chúng ta với Ủy ban 
Thường vị Đa dạng, Công bằng, Bao gồm và Liên hệ 
(DEIB). Chú trọng của ủy ban DEIB sẽ tạo ra môi 
trường làm việc đa dạng, công bằng, và bao gồm 
cho tất cả các nhân viên và môi trường giáo dục cho 
các học sinh. Ủy ban sẽ bao gồm nhiều đại diện 
thành viên bao gồm thành viên Hội đồng, hai nhà 
lãnh đạo cộng đồng, một đại diện từ các Phòng Dịch 
vụ Học sinh, Nhân sự, và Hành chính, hai hiệu trưởng trường học, hai nhân viên phòng ban và hai nhân viên giảng 
dạy, hai học sinh, và hai phụ huynh. Ủy ban sẽ họp hàng quý và sẽ bàn về các chính sách, sáng kiến, và hướng dẫn 
liên hệ đến thành tích trường học, giao tiếp rõ ràng, và nuôi dưỡng các mục tiêu thành tích học sinh công bằng. Nếu 
quý vị có quan tâm muốn tìm hiểu thêm về ủy ban DEIB và/hoặc tham gia, vui lòng gọi (408) 283-6006.  
 


