
  

  

Contact: 

Scott Forstner 

Communications Specialist 

(408) 635-2600 ext. 6031 or sforstner@musd.org 

 

September 13, 2019 

Subject: Filling of the Board Vacancy 

On June 20, 2019, Daniel Bobay announced his resignation from Milpitas Unified School District 
Board of Education effective July 8, 2019. 

On June 25, 2019, the MUSD Board of Education selected a subcommittee to determine the top 
candidates for interviews per Board Bylaw 9223. 

On Aug. 13, 2019, MUSD Board of Education selected Hai Minh Ngo as the provisional 
appointee to fill the vacated seat for the remainder of the term that runs through November 2020 
in accordance with Ed Code 5091-5092. 

On Sept. 11, 2019, a petition calling for a special election was submitted to the Office of the 
Santa Clara County Superintendent of Schools. 
Per Ed Code 5091, the County Superintendent has 30 days to verify the signatures on the 
petition and order a special election to be conducted no later than the 130th day after the 
determination. However, if an established election date, as defined in Section 1000 of the 
Elections Code, occurs between the 130th day and the 150th day following the order of the 
election, the County Superintendent may order a special election to be conducted on the regular 
election date. If the petition is determined to be legally sufficient by the County Superintendent 
of Schools, the provisional appointment is terminated. 
  

  
Chinese 

联系： 

斯科特福斯特纳 

通讯专员 

（408）635-2600分机6031或sforstner@musd.org 

mailto:sforstner@musd.org
http://www.gamutonline.net/district/milpitasusd/DisplayPolicy/1009437/9
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=5091.&lawCode=EDC
http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=5092.&lawCode=EDC
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=ELEC&division=1.&title=&part=&chapter=1.&article=


主题：填补董事会空缺 

Daniel Bobay 于 2019年6月20 宣布辞去米尔皮塔斯联合学区教育委员会的职务于 2019年7月8日 

生效。 

2019 年 6 月 25 日, MUSD 教育委员会选出一个小组委员会，根据董事会第 9223 条确定面试的

候选者。 

2019年8月13日，MUSD教育委员会根据Ed Code 5091 - 5092选择Hai Minh Ngo担任临时任命，

以填补剩余任期的空缺席位直到2020年11月为止。 

2019年9月11日，一份要求举行特别选举的请愿书被提交给圣克拉拉县学校监督办公室。 

根据 Ed Ed Code 5091，县学校监督长有30天的时间来核实请愿书上的签名，并且要求在不迟于

确定后的第130天进行特别选举。但是，如果《选举法》第1000条所界定的既定选举日期在选举

令后130天至第150天之间举行，县学校监督长可下令选举在既定日期举行。如果县学校监督长确

定请愿书在法律上有效, 临时任命即告终止。 

  

  
Vietnamese 
Liên Hệ: 
Scott Forstner 
Chuyên gia truyền thông 
(408) 635-2600. Extension 6031 hoặc sforstner@musd.org 
Chủ đề: Bổ Nhiệm Ủy viên vào chỗ trống của Hội đồng quản trị 
Vào ngày 20 tháng 6 năm 2019, Daniel Bobay tuyên bố từ chức khỏi Hội đồng Giáo dục Học 
khu Thống nhất Milpitas có hiệu lực từ ngày 8 tháng 7 năm 2019. 
Vào ngày 13 tháng 8 năm 2019, Hội đồng Giáo dục MUSD đã chọn Hải Minh Ngô làm người 
được bổ nhiệm tạm thời để lấp chỗ trống cho phần còn lại của nhiệm kỳ kéo dài đến tháng 11 
năm 2020 theo Ed Code 5091 - 5092 . 
Vào ngày 11 tháng 9 năm 2019, một bản kiến nghị kêu gọi một cuộc bầu cử đặc biệt đã được 
đệ trình lên Văn phòng Giám đốc Học khu của Hạt Santa Clara. 
Theo Ed Code 5091, Giám thị Hạt có 30 ngày để xác minh chữ ký trong bản kiến nghị và yêu 
cầu một cuộc bầu cử đặc biệt được tiến hành không muộn hơn ngày thứ 130 sau khi xác định. 
Tuy nhiên, nếu ngày bầu cử được thiết lập, như được định nghĩa trong Mục 1000 của Bộ luật 
bầu cử, xảy ra giữa ngày thứ 130 và ngày thứ 150 sau lệnh bầu cử, Giám thị Hạt có thể ra lệnh 
cho cuộc bầu cử đặc biệt vào ngày bầu cử thường kỳ .  Nếu bản kiến nghị đã được xác minh là 

hợp pháp do Giám Thị Hạt, Sự bổ nhiệm sẽ được chấm dứt. 
  

  
Spanish 
Contacto: 
Scott Forstner 
Especialista en Comunicaciones 
(408) 635-2600 ext. 6031 o sforstner@musd.org 
Asunto: Llenado de la vacante de la Junta 
El 20 de junio de 2019, Daniel Bobay anunció su renuncia a la Junta de Educación del Distrito 
Escolar Unificado de Milpitas a partir del 8 de julio de 2019. 



El 13 de agosto de 2019, la Junta de Educación del MUSD seleccionó a Hai Minh Ngo como la 
persona designada provisional para ocupar el puesto vacante por el resto del período que se 
extiende hasta noviembre de 2020 de acuerdo con el Código de Educación 5091 - 5092 . 
El 11 de septiembre de 2019, se presentó una petición para una elección especial a la Oficina 
del Superintendente de Escuelas del Condado de Santa Clara. 
Según el Código de Educación 5091, el Superintendente del Condado tiene 30 días para 
verificar las firmas en la petición y ordenar que se realice una elección especial a más tardar 
130 días después de la determinación. Sin embargo, si una fecha de elección establecida, 
como se define en la Sección 1000 del Código de Elecciones, ocurre entre el día 130 y el día 
150 después del orden de la elección, el Superintendente del Condado puede ordenar que la 
elección especial se realice en la fecha de elección regular . 

 


