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!.. PPrriinncciippaall  OOffffiiccee  ––  TThhee  pprriinncciippaall  ooffffiiccee  ooff  PPeeaaccee  !ccaaddeemmyy  SScchhooooll  ((tthhee  ““SScchhooooll””)),,  sshhaallll  bbee  ffiixxeedd  aanndd  llooccaatteedd  iinn  TTuullssaa,,  OOkkllaahhoo-mmaa,,  aass  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  ((tthhee  ““BBooaarrdd””))  sshhaallll  ddeetteerrmmiinnee..
BB.. OOtthheerr  OOffffiicceess  ––  TThhee  SScchhooooll  mmaayy  hhaavvee  ssuucchh  ootthheerr  ooffffiicceess  aanndd  llooccaattiioonnss  wwiitthhiinn  OOkkllaahhoommaa  aass  tthhee  BBooaarrdd  mmaayy  ddeessiiggnnaattee  oorr  aass
tthhee  eedduuccaattiioonnaall  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  SScchhooooll  mmaayy  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  rreeqquuiirree..
  !.. GGeenneerraall  PPoowweerrss  ––  TThhee  BBooaarrdd  sshhaallll  oovveerrsseeee  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  aanndd  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ooppeerraattiioonnss  ooff  tthhee  SScchhooooll;;;  tthhee  pprrooppeerrttyy,,  bbuussii-nneessss  aanndd  ootthheerr  ggeenneerraall  aaffffaaiirrss  ooff  tthhee  SScchhooooll  sshhaallll  bbee  mmaannaaggeedd  bbyy  iittss  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess..  TThhee  TTrruusstteeeess  sshhaallll  iinn  aallll  ccaasseess  aacctt  aass  aa
BBooaarrdd,,  aanndd  tthheeyy  mmaayy  aaddoopptt  ssuucchh  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss  ffoorr  ccoonndduucctt  ooff  tthheeiirr  mmeeeettiinnggss  aanndd  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthhee  sscchhooooll,,  aass
tthheeyy  ddeeeemm  pprrooppeerr,,  nnoott  iinnccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  CChhaarrtteerr  ooff  tthhee  SScchhooooll  aanndd  tthheessee  BByy--LLaawwss..  SSppeecciiffiicc  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aass  ddeelleeggaatteedd  ttoo
tthhee  BBooaarrdd  uunnddeerr  !rrttiiccllee  IIII  ooff  tthhee  CChhaarrtteerr  ooff  tthhee  SScchhooooll  aarree  iinnccoorrppoorraatteedd  hheerreeiinn  bbyy  rreeffeerreennccee..
BB.. NNuummbbeerr  aanndd  TTeennuurree  ––  TThhee  nnuummbbeerr  ooff  TTrruusstteeeess  ooff  tthhee  SScchhooooll  aarree  ssttaatteedd  iinn  tthhee  CChhaarrtteerr  ooff  tthhee  SScchhooooll..  TThhee  CChhaaiirrmmaann  sshhaallll
bbee  tthhee  rreeggiisstteerreedd  aaggeenntt  ooff  tthhee  SScchhooooll  aanndd  aa  rreessiiddeenntt  ooff  NNoorrtthheeaasstteerrnn  OOkkllaahhoommaa  aanndd  sshhaallll  sseerrvvee  ffoorr  ttwwoo  ((22))  yyeeaarrss  tteerrmmss..  !tt  tthhee
ffiirrsstt  oorrggaanniizzaattiioonnaall  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ccoommpprriissiinngg  ooff  aatt  lleeaasstt  ssiixx  ((66))  ttrruusstteeeess,,  tthhee  tteerrmmss  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  wwiillll,,
hhoowweevveerr,,  bbee  aass  ffoolllloowwss::
OOnnee--hhaallff  TTrruusstteeeess  ttoo  ccoommee  ffrroomm  MMuusslliimmss  rreessiiddiinngg  iinn  NNoorrtthheeaasstteerrnn  OOkkllaahhoommaa..
OOnnee--hhaallff  TTrruusstteeeess  ttoo  ccoommee  ffrroomm  aallll  oovveerr  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  ooff  !mmeerriiccaa  aanndd  //  oorr  aabbooaarrdd..
!tt  tthhee  ffiirrsstt  oorrggaanniizzaattiioonnaall  mmeeeettiinngg,,  aallll  tthhee  TTrruusstteeeess  wwiillll  ddrraaww  ssttrraawwss  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthheeiirr  tteerrmmss,,  iinn  ttwwoo  eeqquuaall  ggrroouuppss  aaccccoorrddiinngg  ttoo
!rrttiiccllee  IIII  ((!)),,  SSeeccttiioonnss  ((22))  aanndd  ((33))  ooff  tthhee  CChhaarrtteerr  ooff  tthhee  SScchhooooll  iinn  oorrddeerr  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  aatt  lleeaasstt  oonnee--hhaallff  ooff  tthhee  TTrruusstteeeess  hhaavvee
ttwwoo  ((22))  yyeeaarr  tteerrmmss  wwhhiillee  tthhee  rreesstt  hhaavvee  oonnee  ((11))  yyeeaarr  tteerrmmss..
!tt  eexxppiirryy  ooff  oonnee  yyeeaarr  tteerrmm  ooff  tthheessee  TTrruusstteeeess,,  tteerrmm  ffoorr  aallll  ffuuttuurree  ttwwoo  ggrroouuppss  ooff  TTrruusstteeeess  sshhaallll  bbee  ffoorr  ttwwoo  ((22))  yyeeaarrss,,  ccoommmmeenncciinngg
oonn  tthhee  11sstt  ooff  !uugguusstt  ooff  aalltteerrnnaattee  yyeeaarrss..  TTrruusstteeeess  mmaayy  bbee  eelleecctteedd  nnoo  mmoorree  tthhaann  tthhrreeee  ccoonnsseeccuuttiivvee  tteerrmmss..
CC.. QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  ––  DDeemmoonnssttrraabbllee  aaffffiinniittyy  wwiitthh  mmoorraall  tteeaacchhiinngg  ooff  IIssllaamm,,  aa  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  pprreesseerrvvee  MMuusslliimm  CChhaarraacctteerr  ooff  cchhiill-ddrreenn,,  aanndd  aann  iinntteerreesstt  iinn  eedduuccaattiioonn  aass  aa  hhuummaann  nneeeedd  aanndd  oobblliiggaattiioonn  wwoouulldd  qquuaalliiffyy  aann  iinnddiivviidduuaall  ffoorr  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ttoo  bbeeccoommee  aa
ttrruusstteeee  oorr  CChhaaiirrmmaann..
DD.. RReessiiggnnaattiioonn,,  RReemmoovvaall  aanndd  VVaaccaanncciieess  ––  !nnyy  BBooaarrdd  mmeemmbbeerr  mmaayy  rreessiiggnn  aannyyttiimmee  bbyy  ggiivviinngg  wwrriitttteenn  nnoottiiccee  ttoo  tthhee  CChhaaiirrmmaann  oorr
tthhee  SSeeccrreettaarryy..  SSuucchh  rreessiiggnnaattiioonn  sshhaallll  ttaakkee  eeffffeecctt  aatt  tthhee  ttiimmee  ssppeecciiffiieedd  tthheerreeiinn;;;  aanndd  uunnlleessss  ootthheerrwwiissee  ssppeecciiffiieedd  tthheerreeiinn  tthhee  aacccceepp-ttaannccee  ooff  ssuucchh  rreessiiggnnaattiioonn  sshhaallll  nnoott  bbee  nneecceessssaarryy  ttoo  mmaakkee  iitt  eeffffeeccttiivvee..
!nnyy  BBooaarrdd  mmeemmbbeerr  mmaayy  bbee  rreemmoovveedd  wwiitthh  oorr  wwiitthhoouutt  ccaauussee  bbyy  aa  mmaajjoorriittyy  vvoottee  ooff  TTrruusstteeeess  tthheenn  iinn  ooffffiiccee,,  aatt  aa  mmeeeettiinngg  ccaalllleedd
ffoorr  tthhaatt  ppuurrppoossee..  !  vvaaccaannccyy  oorr  vvaaccaanncciieess  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  eexxiisstt  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  ddeeaatthh,,  rreessiiggnnaattiioonn,,  oorr  rreemmoovvaall  ooff  aannyy  mmeemmbbeerr..
VVaaccaanncciieess  sshhaallll  bbee  ffiilllleedd  bbyy  eelleeccttiioonn  ffoorr  tthhee  uunneexxppiirreedd  tteerrmm  ccrreeaatteedd  bbyy  tthhee  vvaaccaannccyy..
EE.. CCoommppeennssaattiioonn  ––  NNoo  ccoommppeennssaattiioonn  sshhaallll  bbee  ppaaiidd  ttoo  TTrruusstteeeess  ffoorr  sseerrvviiccee  oonn  tthhee  BBooaarrdd..  !nnyy  mmeemmbbeerr  sshhaallll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  rreeiimm-bbuurrsseemmeenntt  ffoorr  rreeaassoonnaabbllee  eexxppeennsseess  iinnccuurrrreedd  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  hhiiss  dduuttiieess  aass  aa  TTrruusstteeee..  NNoo  TTrruusstteeee  sshhaallll  bbee  bbaarrrreedd  ffrroomm  sseerrvv-iinngg  tthhee  SScchhooooll  iinn  aannyy  ootthheerr  ccaappaacciittyy  aanndd  rreecceeiivviinngg  rreeaassoonnaabbllee  ccoommppeennssaattiioonn  tthheerreeffoorree..
FF.. PPrreessuummppttiioonn  ooff  !sssseenntt  ––  !  TTrruusstteeee  wwhhoo  iiss  pprreesseenntt  aatt  aa  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  BBooaarrdd  aatt  wwhhiicchh  aannyy  mmaatttteerr  iiss  pprreesseenntteedd,,  sshhaallll  bbee  pprree-ssuummeedd  ttoo  hhaavvee  aasssseenntteedd  ttoo  tthhee  aaccttiioonn  ttaakkeenn  uunnlleessss  hhiiss  ddiisssseenntt  sshhaallll  bbee  eenntteerreedd  iinn  wwrriittiinngg  aanndd  ssiiggnneedd  bbyy  hhiimm  aatt  tthhee  ttiimmee..
GG.. IInnddeemmnniiffiiccaattiioonn  ––  EEaacchh  TTrruusstteeee  aanndd  OOffffiicceerr  ooff  tthhee  SScchhooooll  sshhaallll  bbee  iinnddeemmnniiffiieedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  CChhaarrtteerr  ooff  tthhee
SScchhooooll..
!.. NNuummbbeerr  ––  TThhee  ooffffiicceerrss  ooff  tthhee  SScchhooooll  BBooaarrdd  sshhaallll  ccoonnssiisstt  ooff  aa  CChhaaiirrmmaann,,  VViiccee  CChhaaiirrmmaann,,  SSeeccrreettaarryy  aanndd  TTrreeaassuurreerr,,  wwhhoo  sshhaallll
bbee  TTrruusstteeeess  ooff  tthhee  SScchhooooll..  NNoo  ttwwoo  ooffffiicceess  mmaayy  bbee  hheelldd  bbyy  tthhee  ssaammee  ppeerrssoonn..
BB.. EElleeccttiioonn,,  TTeerrmm  ooff  OOffffiiccee  aanndd  QQuuaalliiffiiccaattiioonnss  ––  TThhee  CChhaaiirrmmaann  sshhaallll  bbee  eelleecctteedd  bbyy  aa  ssiimmppllee  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  TTrruusstteeeess  aanndd  tthhee
CChhaaiirrmmaannsshhiipp  mmaayy  cchhaannggee  aatt  aannyy  ttiimmee  bbyy  aa  ssiimmppllee  mmaajjoorriittyy  vvoottee  bbyy  tthhee  TTrruusstteeeess..
OOtthheerr  ooffffiicceerrss  sshhaallll  bbee  eelleecctteedd  uunnttiill  ttwwoo  ((22))  yyeeaarr  tteerrmm  iiss  ccoommpplleetteedd  oorr  uunnttiill  hhee//sshhee  sshhaallll  rreessiiggnn,,  oorr  sshhaallll  hhaavvee  bbeeeenn  rreemmoovveedd  iinn
tthhee  mmaannnneerr  hheerreeiinnaafftteerr  pprroovviiddeedd..  !  vvaaccaannccyy  iinn  tthhee  ooffffiiccee  ooff  VViiccee  CChhaaiirrmmaann,,  SSeeccrreettaarryy  oorr  TTrreeaassuurreerr  mmaayy  bbee  ffiilllleedd  bbyy  tthhee  CChhaaiirr-mmaann  uunnttiill  ccoonnffiirrmmeedd  tthhrroouugghh  aa  mmaajjoorriittyy  vvoottee  ooff  tthhee  BBooaarrdd..
CC.. CChhaaiirrmmaann  ––  TThhee  CChhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  SScchhooooll  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  sshhaallll,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  pprreessiiddiinngg  aatt  mmeeeettiinngg  aass  pprroovviiddeedd  iinn  SSeeccttiioonn
22  ooff  !rrttiiccllee  IIII  OOff  tthhee  BByy--LLaawwss,,  eexxeerrcciissee  aanndd  ppeerrffoorrmm  ssuucchh  ootthheerr  ppoowweerrss  aanndd  dduuttiieess  aass  mmaayy  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  bbee  aassssiiggnneedd  ttoo
hhiimm  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  oorr  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  BByy--llaawwss  aanndd  tthhee  CChhaarrtteerr..  TThhee  CChhaaiirrmmaann  sshhaallll  bbee  tthhee  ““CChhiieeff  EExxeeccuuttiivvee  OOffffiicceerr””  ((CCEEOO))
ooff  tthhee  SScchhooooll  aanndd  sshhaallll  hhaavvee  ggeenneerraall  ssuuppeerrvviissiioonn  oovveerr  tthhee  bbuussiinneessss  ooff  tthhee  SScchhooooll  aanndd  iittss  sseevveerraall  ooffffiicceerrss  aanndd  tthhee  SSuuppeerriinntteenn-ddeenntt..  HHee  sshhaallll,,  iinn  ggeenneerraall,,  ppeerrffoorrmm  aallll  dduuttiieess  iinncciiddeenntt  ttoo  tthhee  ooffffiiccee  ooff  tthhee  CCEEOO  ooff  tthhee  SScchhooooll,,  aanndd  ssuucchh  ootthheerr  dduuttiieess  aass  ffrroomm
ttiimmee  ttoo  ttiimmee  mmaayy  bbee  aassssiiggnneedd  ttoo  hhiimm..
DD.. VViiccee--CChhaaiirrmmaann  ––  tthhee  VViiccee--CChhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  BBooaarrdd  sshhaallll  pprreessiiddee  oovveerr  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  BBooaarrdd  iinn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  tthhee  CChhaaiirrmmaann
aanndd  ppeerrffoorrmm  aallll  dduuttiieess  ooff  tthhee  CChhaaiirrmmaann  iiff  tthheerree  iiss  aa  vvaaccaannccyy  ooff  CChhaaiirrmmaann,,  aanndd  iinn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  tthhee  CChhaaiirrmmaann,,  oorr  aass  ddeelleeggaatteedd

ttoo  hhiimm  bbyy  tthhee  CChhaaiirrmmaann..  HHee  sshhaallll  aassssuummee  ssuucchh  ootthheerr  dduuttiieess  aass  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  mmaayy  bbee  aassssiiggnneedd  ttoo  hhiimm  bbyy  tthhee  CChhaaiirrmmaann  oorr
tthhee  BBooaarrdd..
EE.. SSeeccrreettaarryy  ––  TThhee  SSeeccrreettaarryy  sshhaallll;;;
CCeerrttiiffyy  aanndd  kkeeeepp  tthhee  oorriiggiinnaall  oorr  aa  ccooppyy  ooff  iittss  CChhaarrtteerr  aanndd  BByy--LLaawwss  aass  aammeennddeedd  ttoo  ddaattee;;;
KKeeeepp  aa  bbooookk  ooff  ““  MMiinnuutteess  ooff  aallll  mmeeeettiinnggss””  ooff  tthhee  BBooaarrdd  aanndd  iittss  ccoommmmiitttteeeess,,  iinncclluuddiinngg  nnoottiiccee,,  ppllaaccee,,  nnaammeess  pprreesseenntt,,  aanndd
pprroocceeeeddiinnggss  tthheerreeooff;;;
KKeeeepp  aa  rreeggiisstteerr  ooff  tthhee  mmaaiilliinngg  aaddddrreesssseess  ooff  aallll  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  BBooaarrdd;;;
SSeerrvvee  nnoottiiccee,,  oorr  ccaauussee  ttoo  bbee  sseerrvveedd::  NNoottiiccee  ooff  aallll  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  BBooaarrdd  aanndd  aannyy  ccoommmmiitttteeeess  tthheerreeooff  ttoo  bbee  ggiivveenn..
PPeerrffoorrmm  aallll  dduuttiieess  iinncciiddeenntt  ttoo  tthhee  OOffffiiccee  ooff  SSeeccrreettaarryy  aanndd  ssuucchh  ootthheerr  dduuttiieess  aass  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  mmaayy  bbee  aassssiiggnneedd  ttoo  hhiimm
bbyy  tthhee  CChhaaiirrmmaann,,  VViiccee  ––  CChhaaiirrmmaann,,  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  oorr  tthhee  BBooaarrdd..  TThhee  SSeeccrreettaarryy  sshhaallll  ppeerrffoorrmm  ootthheerr  dduuttiieess  aass
aarree  iinncciiddeenntt  ttoo  hhiiss  ooffffiiccee,,  oorr  rreeaassoonnaabbllyy  rreeqquuiirreedd  ooff  hhiimm  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  oorr  tthhee  CChhaaiirrmmaann..
FF.. TTrreeaassuurreerr  ––  TThhee  TTrreeaassuurreerr  SShhaallll::
KKeeeepp  aanndd  mmaaiinnttaaiinn,,  oorr  ccaauusseedd  ttoo  bbee  kkeepptt  aanndd  mmaaiinnttaaiinneedd,,  aaddeeqquuaattee  aanndd  ccoorrrreecctt  aaccccoouunnttss  ooff  tthhee  pprrooppeerrttiieess  aanndd  bbuussiinneessss
ttrraannssaaccttiioonnss  ooff  tthhee  SScchhooooll..
HHaavvee  tthhee  ccuussttooddyy  ooff  aallll  mmoonniieess  aanndd  sseeccuurriittiieess  ooff  tthhee  SScchhooooll  aanndd  kkeeeepp  ssaammee  iinn  ssuucchh  ddeeppoossiittoorriieess  aanndd  iinn  ssuucchh  mmaannnneerr  aass
sshhaallll  bbee  ddiirreecctteedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd..  TThhee  TTrreeaassuurreerr  sshhaallll  aallssoo  kkeeeepp  rreegguullaarr  bbooookkss  ooff  aaccccoouunntt..  TThhee  TTrreeaassuurreerr  sshhaallll  ccoouunntteerr-ssiiggnn  oorr  ssiiggnn  ssuucchh  iinnssttrruummeennttss  aass  rreeqquuiirreedd..
RReennddeerr  ttoo  tthhee  BBooaarrdd  iinn  eevveerryy  rreegguullaarr  bbooaarrdd  mmeeeettiinngg,,  aann  aaccccoouunntt  ooff  aallll  hhiiss  ttrraannssaaccttiioonnss  aass  TTrreeaassuurreerr  aanndd  tthhee  ffiinnaanncciiaall
ssttaattee  ooff  tthhee  SScchhooooll..
IInn  ggeenneerraall,,  ppeerrffoorrmm  aallll  tthhee  dduuttiieess  iinncciiddeenntt  ttoo  tthhee  ooffffiiccee  ooff  TTrreeaassuurreerr  aanndd  ssuucchh  ootthheerr  dduuttiieess  aass  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  mmaayy  bbee
aassssiiggnneedd  ttoo  hhiimm  bbyy  tthhee  CChhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  BBooaarrdd..
GG.. VVaaccaanncciieess  ––  VVaaccaanncciieess  iinn  ooffffiicceess  aarriissiinngg  ffrroomm  aannyy  ccaauussee  mmaayy  bbee  ffiilllleedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  aatt  aannyy  rreegguullaarr  mmeeeettiinngg  oorr  aatt  aa  ssppeecciiaall
mmeeeettiinngg  ccaalllleedd  ffoorr  tthhaatt  ppuurrppoossee..
11..  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  ––  DDuurriinngg  ssuucchh  ttiimmee  aass  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  sshhaallll  nnoott  bbee  iinn  sseessssiioonn,,  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  ccoonnttrrooll  ooff
tthhee  SScchhooooll  sshhaallll  bbee  vveesstteedd  iinn  aann  ““EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee””..  TThhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  hhaavvee  aallll  tthhee  ppoowweerrss  aanndd  aauutthhoorriittyy
hheelldd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  eexxcceepptt  tthhoossee  rreesseerrvveedd  ttoo  tthhee  BBooaarrdd  uunnddeerr  tthheessee  BByy  ––  LLaawwss,,  aanndd  pprroovviiddeedd,,  hhoowweevveerr,,  tthhaatt  iitt  mmaayy  nnoott  eennaacctt,,
aammeenndd  oorr  rreeppeeaall  tthheessee  BByy--LLaawwss,,  sshhaallll  hhaavvee  nnoo  ppoowweerrss  wwhhiillee  tthhee  BBooaarrdd  iiss  iinn  sseessssiioonn,,  aanndd  mmaayy  nnoott  iinnffrriinnggee  oonn  ssuucchh  rreessttrriiccttiioonnss
aass  tthhee  BBooaarrdd  mmaayy  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  mmaakkee  oonn  ssuucchh  ppoowweerr  aanndd  aauutthhoorriittyy..  IItt  sshhaallll  mmeeeett  aatt  ssuucchh  ttiimmeess  aanndd  ppllaacceess  aanndd  wwiitthh  ssuucchh
nnoottiiccee  aass  sshhaallll  bbee  aaggrreeeedd  uuppoonn  bbyy  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  aatt  iittss  ffiirrsstt  mmeeeettiinngg..
TThhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  hhaavvee  tthhrreeee  ((33))  mmeemmbbeerrss..  VViiccee--CChhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  BBooaarrdd  sshhaallll  bbee  aa  MMeemmbbeerr  aass  wweellll  aass  ““PPrreessiiddeenntt
ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee””;;;  aalloonngg  wwiitthh  ttwwoo  ootthheerr  mmeemmbbeerrss  eelleecctteedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd..
TThhee  mmeemmbbeerrss  sseerrvvee  aatt  tthhee  ddiissccrreettiioonn  ooff  tthhee  BBooaarrdd..  TThhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  sshhaallll  eelleecctt  aa  ““SSeeccrreettaarryy””  ffrroomm  aammoonnggsstt  iittss  mmeemm-bbeerrss,,  wwhhoo  sshhaallll  kkeeeepp  aapppprroopprriiaattee  rreeccoorrddss  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  pprroocceeeeddiinnggss..
TThhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  sshhaallll  sseerrvvee  aass  aann  EExx--OOffffiicciioo  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee..  TThhee  HHeeaadd  ooff  aann  SSttaanndd  oorr  SSppeecciiaall  CCoomm-mmiitttteeee  sshhaallll  bbee  iinnvviitteedd  ttoo  aatttteenndd  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinnggss  wwhheenn  tthhee  bbuussiinneessss  ooff  tthhaatt  CCoommmmiitttteeee  iiss  oonn  tthhee  aaggeennddaa..
TThhee  CChhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  BBooaarrdd  sshhaallll  bbee  nnoottiiffiieedd  ooff  aannyy  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  mmeeeettiinngg  aanndd  ooff  tthhee  bbuussiinneessss  ttoo  bbee  ccoonndduucctteedd  aatt  ssuucchh
mmeeeettiinngg..
IIff  tthhee  CChhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  BBooaarrdd  sshhaallll  aatttteenndd  ssuucchh  mmeeeettiinngg,,  hhee  sshhaallll  bbee  tthhee  pprreessiiddiinngg  ooffffiicceerr..  !nnyy  vvaaccaanncciieess  oonn  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoomm-mmiitttteeee  sshhaallll  bbee  ffiilllleedd  bbyy  aa  nnoommiinneeee  ooff  tthhee  CChhaaiirrmmaann,,  ttiillll  ssuucchh  ttiimmee  aass  tthhee  BBooaarrdd  mmeeeettss  aanndd  ssuucchh  nnoommiinnaattiioonn  iiss  ccoonnffiirrmmeedd  oorr
rreejjeecctteedd  bbyy  aa  ssiimmppllee  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  TTrruusstteeeess  wwiitthhiinn  ssiixxttyy  ((6600))  ddaayyss  ooff  tthhee  ooccccuurrrreennccee  ooff  tthhee  vvaaccaannccyy..
22..  SSttaannddiinngg  aanndd  SSppeecciiaall  CCoommmmiitttteeeess  ––  TThhee  BBooaarrdd,,  bbyy  rreessoolluuttiioonn,,  mmaayy  ddeessiiggnnaattee  ffrroomm  aammoonngg  iittss  mmeemmbbeerrss  SSttaannddiinngg  oorr  SSppeecciiaall
CCoommmmiitttteeeess,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhoossee  ssppeecciiffiieedd  iinn  tthheessee  BByy--llaawwss,,  aass  iitt  mmaayy  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  ddeetteerrmmiinnee..  EEaacchh  ccoommmmiitttteeee  sshhaallll  hhaavvee
nnoott  lleessss  tthhaann  oonnee  oorr  mmoorree  tthhaann  ffiivvee  TTrruusstteeeess..  EEaacchh  ccoommmmiitttteeee  sshhaallll  sseerrvvee  aatt  tthhee  ddiissccrreettiioonn  ooff  tthhee  BBooaarrdd,,  aanndd  wwiillll  bbee  mmaannaaggeedd
bbyy  aa  TTrruusstteeee  aass  iittss  ““HHeeaadd””..  SScchhooooll  SSuuppeerriinntteennddeenntt  sshhaallll  bbee  aann  EExx--OOffffiicciioo  mmeemmbbeerr  ooff  aannyy  aanndd  aallll  ccoommmmiitttteeeess..
!.. MMeemmbbeerrss  ––  TThhee  SScchhooooll  hhaass  nnoo  mmeemmbbeerrss..  !nnyy  aaccttiioonn  wwhhiicchh  wwoouulldd  ootthheerrwwiissee  rreeqquuiirree  aapppprroovvaall  bbyy  aa  mmaajjoorriittyy  ooff  aallll  mmeemmbbeerrss
oorr  aapppprroovvaall  bbyy  tthhee  mmeemmbbeerrss  sshhaallll  rreeqquuiirree  oonnllyy  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  BBooaarrdd..
BB.. MMeeeettiinnggss  ––
11.. PPllaaccee  ooff  MMeeeettiinngg  ––  MMeeeettiinnggss  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  tthhee  SScchhooooll  sshhaallll  bbee  hheelldd  aatt  tthhee  pprriinncciippaall  ooffffiiccee,,  oorr  aatt  aannyy  ootthheerr  ppllaaccee  iinn  OOkkllaahhoo-mmaa  ddeessiiggnnaatteedd  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  bbyy  aa  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  BBooaarrdd  oorr  bbyy  tthhee  CChhaaiirrmmaann..
22.. MMeeeettiinnggss  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  ––
TThhee  ffiirrsstt  oorrggaanniizzaattiioonn  sshhaallll  ttaakkee  ppllaaccee  aass  ssoooonn  aass  pprraaccttiiccaall  ffoolllloowwiinngg  tthhee  sseelleeccttiioonn  ooff  tthhee  nneeww  TTrruusstteeeess,,  ffoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff
rreeoorrggaanniizzaattiioonn,,  sseelleeccttiioonn  ooff  ooffffiicceerrss  aanndd//oorr  aapppprroovviinngg  ooff  tthhee  eexxiissttiinngg  ooffffiicceerr,,  aanndd  tthhee  ttrraannssaaccttiioonn  ooff  ootthheerr  bbuussiinneessss,,
aanndd  tthheerreeaafftteerr  tthhee  ffiirrsstt  aannnnuuaall  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  BBooaarrdd  sshhaallll  bbee  hheelldd  nneeaarr  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  sscchhooooll  yyeeaarr  aatt  aa  ttiimmee  ddeessiigg-nnaatteedd  bbyy  tthhee  CChhaaiirrmmaann..

RReegguullaarr  MMeeeettiinnggss  ––  ooff  tthhee  bbooaarrdd  hheelldd  qquuaarrtteerrllyy  nneeaarr  tthhee  ffiirrsstt  ooff  JJaannuuaarryy,,  tthhee  ffiirrsstt  ooff  MMaayy,,  aanndd  tthhee  ffiisstt  ooff  SSeepptteemmbbeerr  aatt  ssuucchh
ttiimmeess  aanndd  ppllaacceess  aass  tthhee  BBooaarrdd  oorr  tthhee  BBooaarrdd  CChhaaiirrmmaann  sshhaallll  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  ddeessiiggnnaattee..
SSppeecciiaall  MMeeeettiinnggss  ––  ooff  tthhee  BBooaarrdd  mmaayy  bbee  ccaalllleedd  aatt  aannyy  ttiimmee  bbyy  tthhee  CChhaaiirrmmaann  oorr  bbyy  nnoott  lleessss  tthhaann  oonnee--tthhiirrdd  ooff  tthhee  TTrruusstteeeess
ooff  tthhee  BBooaarrdd,,  ((““TTrruusstteeeess’’))..  BBuussiinneessss  ttrraannssaacctteedd  aatt  aallll  ssppeecciiaall  mmeeeettiinnggss  sshhaallll  bbee  ccoonnffiinneedd  ttoo  tthhee  mmaatttteerrss  ssttaatteedd  iinn  tthhee  nnoo-ttiiccee  ooff  ssuucchh  mmeeeettiinngg  aanndd  ssuucchh  aaddddeedd  bbuussiinneessss  aass  mmaayy  rreeaassoonnaabbllyy  aarriissee  oouutt  ooff  BBooaarrdd  ccoonnssiiddeerraattiioonn  aanndd  ddeelliibbeerraattiioonn
tthheerreeooff..
NNoottiiccee  ––  ooff  tthhee  aannnnuuaall,,  rreegguullaarr  aanndd  ssppeecciiaall  mmeeeettiinnggss  sshhaallll  bbee  ggiivveenn  nnoott  lleessss  tthhaann  ffiivvee  ((55))  ddaayyss  nnoorr  mmoorree  tthhaann  tthhiirrttyy--ffiivvee  ((3355))
ddaayyss  pprriioorr  ttoo  tthhee  ddaattee  tthheerreeooff..  EEaacchh  nnoottiiccee  sshhaallll  ssppeecciiffyy  tthhee  ppllaaccee,,  tthhee  ddaayy  aanndd  tthhee  hhoouurr  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg,,  aanndd  iinn  tthhee  ccaassee
ooff  ssppeecciiaall  mmeeeettiinnggss,,  tthhee  ggeenneerraall  nnaattuurree  ooff  tthhee  bbuussiinneessss  ttoo  bbee  ttrraannssaacctteedd..
NNoottiiccee  ooff  aannyy  mmeeeettiinnggss  mmaayy  bbee  sseenntt  ttoo  tthhee  TTrruusstteeeess  bbyy  mmaaiill,,  tteelleeggrraamm,,  ffaaccssiimmiillee  oorr  ootthheerr  ssiimmiillaarr  mmeeaannss  ooff  ccoommmmuunniiccaa-ttiioonn  aaddddrreesssseedd  ttoo  tthhee  mmeemmbbeerr  aatt  tthhee  aaddddrreessss  sshhoowwnn  oonn  tthhee  SScchhooooll’’ss  rreeccoorrddss..  NNoottiiccee  iiss  sseenntt  aatt  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  SSuu-ppeerriinntteennddeenntt  ooff  tthhee  SScchhooooll,,  tthhee  CChhaaiirrmmaann,,  tthhee  SSeeccrreettaarryy,,  oorr  tthhee  ooffffiicceerr  oorr  ppeerrssoonnss  ccaalllliinngg  tthhee  mmeeeettiinngg..
!  TTrruusstteeee  mmaayy  wwaaiivvee  nnoottiiccee  ooff  aa  mmeeeettiinngg  oorr  ffoorr  ssoommee  ootthheerr  ppuurrppoossee  iinn  aannyy  mmaannnneerr,,  wwhheenneevveerr  aannyy  ssuucchh  nnoottiiccee  iiss  rreeqquuiirreedd,,
aanndd  aa  wwaaiivveerr  oorr  wwaaiivveerrss  iinn  wwrriittiinngg,,  ssiiggnneedd  bbyy  tthhee  ppeerrssoonn  oorr  ppeerrssoonnss  eennttiittlleedd  ttoo  tthhee  nnoottiiccee,,  oorr  bbyy  tteelleeggrraamm,,  ffaaccssiimmiillee  oorr
ootthheerr  ffoorrmm  ooff  wwrriitttteenn  ccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  wwhheetthheerr  ggiivveenn  bbeeffoorree  oorr  aafftteerr  tthhee  mmeeeettiinngg  oorr  aatt  tthhee  ttiimmee  aatt  wwhhiicchh  ssuucchh  nnoottiiccee
iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  ggiivveenn,,  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  eeqquuiivvaalleenntt  ttoo  ssuucchh  nnoottiiccee..  !llll  wwaaiivveerrss  ooff  nnoottiiccee  sshhaallll  bbee  ffiilllleedd  wwiitthh  tthhee  rreeccoorrddss
ooff  tthhee  SSeeccrreettaarryy  oorr  mmaaddee  aa  ppaarrtt  ooff  tthhee  mmiinnuutteess  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg..
33.. QQuuoorruumm  ––  !tt  aannyy  mmeeeettiinngg  ooff  TTrruusstteeeess  aa  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  TTrruusstteeeess  ooff  tthhee  BBooaarrdd  rreepprreesseenntteedd  iinn  ppeerrssoonn  sshhaallll  ccoonnssttiittuuttee  aa  qquuoo-rruumm  aatt  aa  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ttrraannssaaccttiinngg  bbuussiinneessss..  IIff  lleessss  tthhaann  ssaaiidd  nnuummbbeerr  iiff  tthhee  oouuttssttaannddiinngg  TTrruusstteeeess  aarree
rreepprreesseenntteedd  aatt  aa  mmeeeettiinngg,,  aa  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  TTrruusstteeeess  ssoo  rreepprreesseenntteedd  mmaayy  aaddjjoouurrnn  tthhee  mmeeeettiinngg  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  wwiitthhoouutt  ffuurrtthheerr
nnoottiiccee..  !tt  ssuucchh  aaddjjoouurrnneedd  mmeeeettiinngg  aatt  wwhhiicchh  aa  qquuoorruumm  sshhaallll  bbee  pprreesseenntt  oorr  rreepprreesseenntteedd,,  aannyy  bbuussiinneessss  mmaayy  bbee  ttrraannssaacctteedd  wwhhiicchh
mmiigghhtt  hhaavvee  bbeeeenn  ttrraannssaacctteedd  aatt  tthhee  mmeeeettiinngg  aass  oorriiggiinnaallllyy  nnoottiiffiieedd..  TThhee  TTrruusstteeeess  pprreesseenntt  aatt  aa  dduullyy  oorrggaanniizzeedd  mmeeeettiinngg  mmaayy  ccoonnttiinn-uuee  ttoo  ttrraannssaacctt  bbuussiinneessss  uunnttiill  aaddjjoouurrnnmmeenntt,,  nnoottwwiitthhssttaannddiinngg  tthhee  wwiitthhddrraawwaall  ooff  eennoouugghh  TTrruusstteeeess  ttoo  lleeaavvee  lleessss  tthhaann  tthhee  qquuoorruumm..  44..
PPrrooxxiieess  ––  !tt  aallll  mmeeeettiinnggss  ooff  TTrruusstteeeess,,  aa  TTrruusstteeee  mmaayy  vvoottee  bbyy  pprrooxxyy  eexxeeccuutteedd  iinn  wwrriittiinngg  bbyy  tthhee  TTrruusstteeee  oorr  bbyy  hhiiss  dduullyy  aauutthhoorriizzeedd
rreepprreesseennttaattiivvee  iinn  ffaacctt..  SSuucchh  pprrooxxyy  sshhaallll  bbee  ffiilleedd  wwiitthh  tthhee  SSeeccrreettaarryy  ooff  tthhee  BBooaarrdd  bbeeffoorree  oorr  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  tthhee  mmeeeettiinngg..
55.. VVoottiinngg  ––  EEaacchh  TTrruusstteeee  eennttiittlleedd  ttoo  vvoottee  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  tteerrmmss  aanndd  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  CChhaarrtteerr  ooff  TTuullssaa  IIssllaammiicc  SScchhooooll
((““CChhaarrtteerr””))  aanndd  tthheessee  BByy--LLaawwss,,  sshhaallll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  oonnee  vvoottee,,  iinn  ppeerrssoonn  oorr  bbyy  pprrooxxyy..  !llll  qquueessttiioonnss  sshhaallll  bbee  ddeecciiddeedd  bbyy  mmaajjoorriittyy
vvoottee  ooff  TTrruusstteeeess  pprreesseenntt  eexxcceepptt  aass  ootthheerrwwiissee  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  CChhaarrtteerr..
66.. OOrrddeerr  ooff  BBuussiinneessss  ––  TThhee  oorrddeerr  ooff  bbuussiinneessss  aatt  aallll  mmeeeettiinnggss  ooff  tthhee  BBooaarrdd  sshhaallll  bbee  aass  ffoolllloowwss::
RRoollll  CCaallll
PPrrooooff  ooff  NNoottiiccee  ooff  MMeeeettiinngg  oorr  WWaaiivveerr  ooff  NNoottiiccee
RReeaaddiinngg  ooff  MMiinnuutteess  ooff  PPrreecceeddiinngg  MMeeeettiinngg
RReeppoorrttss  ooff  OOffffiicceerrss
RReeppoorrttss  ooff  CCoommmmiitttteeeess
UUnnffiinniisshheedd  BBuussiinneessss
NNeeww  BBuussiinneessss
!ddjjoouurrnnmmeenntt
77.. IInnffoorrmmaall  !ccttiioonn  bbyy  TTrruusstteeeess  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess
TTrruusstteeeess  ––  !nnyy  aaccttiioonn  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  ttaakkeenn  aatt  aa  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  BBooaarrdd,,  oorr  aannyy  ootthheerr  aaccttiioonn  wwhhiicchh  mmaayy  bbee  ttaakkeenn  aatt  aa  mmeeeettiinngg  ooff
tthhee  TTrruusstteeeess,,  mmaayy  bbee  ttaakkeenn  wwiitthhoouutt  aa  mmeeeettiinngg,,  iiff  ccoonnsseenntt  iinn  wwrriittiinngg,,  sseettttiinngg  ffoorrtthh  tthhee  aaccttiioonn  ssoo  ttaakkeenn,,  sshhaallll  bbee  ssiiggnneedd  bbyy  aallll  ooff
tthhee  ttrruusstteeeess  eennttiittlleedd  ttoo  vvoottee  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthheeiirr  ssuubbjjeecctt  mmaatttteerr  tthheerreeooff..
!..  NNuummbbeerr  ––  TThhee  mmaannaaggeemmeenntt  tteeaamm  ffoorr  tthhee  SScchhooooll  sshhaallll  ccoonnssiisstt  ooff  aa  SSuuppeerriinntteennddeenntt,,  PPrriinncciippaall  ooff  tthhee  BBooyyss  SScchhooooll;;;  PPrriinncciippaall
ooff  tthhee  GGiirrllss  SScchhooooll;;;  !ssssiissttaanntt  PPrriinncciippaallss  ooff  eeaacchh  SScchhooooll,,  BBuussiinneessss  MMaannaaggeerr  aanndd  ssuucchh  ootthheerrss  aass  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  BBooaarrdd  aanndd  tthhee
SSuuppeerriinntteennddeenntt  mmaayy  ddeeeemm  nneecceessssaarryy..
TThhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  sshhaallll  bbee  tthhee  CChhiieeff  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ooffffiicceerr  ooff  tthhee  SScchhooooll  aanndd  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  ggeenneerraall  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  tthhee
SScchhooooll  uunnddeerr  tthhee  ppoolliicciieess  aanndd  gguuiiddeelliinneess  wwhhiicchh  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  hhaass  ddeevveellooppeedd  aanndd  wwhhiicchh  hhaavvee  bbeeeenn  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd..
TThhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  sshhaallll  ssuuppeerrvviissee  tthhee  bbuussiinneessss,,  aaccaaddeemmiicc,,  aanndd  aaddmmiinniissttrraattiivvee  aaffffaaiirrss  aanndd  sshhaallll  ddiisscchhaarrggee  aallll  dduuttiieess  iinncciiddeenntt  ttoo
tthhee  ppoossiittiioonn  ooff  SSuuppeerriinntteennddeenntt  aanndd  ssuucchh  ootthheerr  dduuttiieess  aass  mmaayy  bbee  aassssiiggnneedd  ttoo  hhiimm  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  bbyy  tthhee  BBooaarrdd,,  tthhee  EExxeeccuuttiivvee
CCoommmmiitttteeee,,  oorr  tthhee  CChhaaiirrmmaann,,  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  CChhaarrtteerr..  TThhee  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  aarree  eennuummeerraatteedd  iinn  tthhee
CChhaarrtteerr..
BB..  BBuussiinneessss  MMaannaaggeerr  ––  TThhee  BBuussiinneessss  MMaannaaggeerr  sshhaallll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  bbuuiillddiinnggss  aanndd  ggrroouunnddss,,  aaccccoouunnttiinngg,,  ffiinnaanncciiaall,,  aaccaaddeemmiicc
aanndd  ppeerrssoonnnneell  rreeccoorrddss  aanndd  iinn  ggeenneerraall  tthhee  bbuussiinneessss  aaffffaaiirrss  ffoorr  tthhee  SScchhooooll  aanndd  ssuucchh  ootthheerr  dduuttiieess  aass  mmaayy  bbee  aassssiiggnneedd  ttoo  hhiimm  ffrroomm
ttiimmee  ttoo  ttiimmee  bbyy  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt,,  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  CCoommmmiitttteeee  oorr  tthhee  BBooaarrdd,,  hheerreeiinnaafftteerr  lliimmiitteedd  bbyy  !rrttiiccllee  VVII..
!.. CCoonnttrraaccttss,,  CChheecckkss,,  DDrraaffttss  aanndd  BBaannkk  !ccccoouunnttss

CCoonnttrraaccttss  ––  TThhee  TTrruusstteeeess  mmaayy  aauutthhoorriizzee  aannyy  ooffffiicceerr  oorr  ooffffiicceerrss,,  aaggeenntt  oorr  aaggeennttss,,  ttoo  eenntteerr  iinnttoo  aannyy  ccoonnttrraacctt  oorr  eexxeeccuuttee  aanndd
ddeelliivveerr  aannyy  iinnssttrruummeenntt  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  aanndd  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  SScchhooooll,,  aanndd  ssuucchh  aauutthhoorriittyy  mmaayy  bbee  ggeenneerraall  oorr  ccoonnffiinneedd  ttoo
ssppeecciiffiicc  iinnssttaanncceess..
DDeeppoossiittss  ––  !llll  ffuunnddss  ooff  tthhee  SScchhooooll  nnoott  ootthheerrwwiissee  eemmppllooyyeedd  sshhaallll  bbee  ddeeppoossiitteedd  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  ttoo  tthhee  ccrreeddiitt  ooff  tthhee
SScchhooooll  iinn  ssuucchh  bbaannkkss,,  ttrruusstt  ccoommppaanniieess  oorr  ootthheerr  ddeeppoossiittoorriieess  aass  tthhee  TTrruusstteeeess  mmaayy  sseelleecctt..
CChheecckkss,,  DDrraaffttss,,  EEttcc..  ––  !llll  cchheecckk,,  ddrraaffttss  oorr  ootthheerr  oorrddeerrss  ffoorr  tthhee  ppaayymmeenntt  ooff  mmoonneeyy,,  nnootteess,,  oorr  ootthheerr  eevviiddeenncceess  ooff  iinnddeebbtteedd-nneessss  iissssuueedd  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  SScchhooooll  sshhaallll  bbee  ssiiggnneedd  bbyy  ssuucchh  ooffffiicceerr  oorr  ooffffiicceerrss,,  aaggeenntt  oorr  aaggeennttss  ooff  tthhee  SScchhooooll  aanndd  iinn
ssuucchh  mmaannnneerr  aass  sshhaallll  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  bbyy  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  rreessoolluuttiioonn  ooff  tthhee  TTrruusstteeeess..
GGeenneerraall  aanndd  SSppeecciiaall  BBaannkk  !ccccoouunnttss  ––  TThhee  BBooaarrdd  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  mmaayy  aauutthhoorriizzee  tthhee  ooppeenniinngg  aanndd  kkeeeeppiinngg  ooff  ggeenneerraall  aanndd
ssppeecciiaall  bbaannkk  aaccccoouunnttss  wwiitthh  ssuucchh  bbaannkkss,,  ttrruusstt  ccoommppaanniieess,,  oorr  ootthheerr  ddeeppoossiittoorriieess  aass  tthhee  BBooaarrdd  mmaayy  sseelleecctt  aanndd  mmaayy  mmaakkee
ssuucchh  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss  wwiitthh  rreessppeecctt  tthheerreettoo,,  nnoott  iinnccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthheessee  BByy  ––  LLaawwss  aass  tthheeyy  mmaayy
ddeeeemm  eexxppeeddiieenntt..
TTiittllee  ttoo  !sssseettss  ––  TTiittllee  ttoo  aallll  rreeaall  pprrooppeerrttyy,,  iinncclluuddiinngg  iimmpprroovveemmeennttss  tthheerreeoonn  oorr  tthheerreettoo,,  sshhaallll  bbee  iinn  tthhee  nnaammee  ooff  tthhee  TTuullssaa
IIssllaammiicc  SScchhooooll  aanndd  NN!IITT..
FFiissccaall  YYeeaarr  ––  TThhee  ffiissccaall  yyeeaarr  sshhaallll  bbeeggiinn  wwiitthh  tthhee  ccaalleennddaarr  yyeeaarr..
JJuuddiicciiaall  PPrroocceeeeddiinnggss  ––  TThhee  BBooaarrdd  sshhaallll  rreepprreesseenntt  tthhee  SScchhooooll  iinn  ccoouurrtt  aanndd  nnoonn--jjuuddiicciiaall  pprroocceeeeddiinnggss,,  eessppeecciiaallllyy  vviissaa--vviiss  aallll
eemmppllooyyeeeess  ooff  tthhee  SScchhooooll..  TThhee  BBooaarrdd  mmaayy  iissssuuee  aanndd  aacccceepptt  lleeggaallllyy  bbiinnddiinngg  ssttaatteemmeennttss  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  SScchhooooll..
DDeelleeggaattiioonn  ––  TThhee  CChhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  BBooaarrdd  mmaayy  ddeelleeggaattee  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  hhiiss  ffuunnccttiioonnss  aass  pprroovviiddeedd  uunnddeerr  tthheessee  BByy--LLaawwss..

TThhee  SScchhooooll  sshhaallll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  llaawwss  ooff  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  ooff  !mmeerriiccaa  aanndd  tthhee  SSttaattee  ooff  OOkkllaahhoommaa  oonnllyy  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  tthhaatt  iitt  iiss
ssppeecciiffiiccaallllyy  rreeqquuiirreedd  bbyy  llaaww;;;  iinn  aallll  ootthheerr  ccaasseess  tthhee  SScchhooooll  sshhaallll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  IIssllaammiicc  llaaww..
TThhee  BByy--llaawwss  mmaayy  bbee  cchhaannggeedd,,  aammeennddeedd  oorr  rreevvookkeedd  aatt  aannyy  mmeeeettiinngg  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  bbyy  mmaajjoorriittyy  vvoottee,,  bbyy  aannyy  mmeeeettiinngg  aatt
wwhhiicchh  aa  qquuoorruumm  iiss  pprreesseenntt..
TThheessee  BByy--LLaawwss  hhaavvee  bbeeeenn  dduullyy  aapppprroovveedd  bbyy  pprrooppeerr  vvoottee  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  ooff  tthhee  SScchhooooll..
DDaatteedd  tthhiiss  ddaayy  ooff  !uugguusstt,,  11999900

