!hhaarrtteerr
!oonncceerrnneedd  MMuusslliimmss  ooff  TTuullssaa  aanndd  ssuurrrroouunnddiinngg  llooccaalliittiieess,,  hheerreebbyy  eessttaabblliisshheess,,  uunnddeerr  tthhee  llaawwss  ooff  tthhee  SSttaattee  ooff  OOkkllaahhoommaa;;;  PPeeaaccee
AAccaaddeemmyy  SScchhooooll,,  ttoo  bbee  llooccaatteedd  iinn  TTuullssaa,,  OOkkllaahhoommaa..    TThhee  SScchhooooll  sshhaallll  bbee  oorrggaanniizzeedd  aanndd  ooppeerraattee  aass  aa  nnoott--ffoorr--pprrooffiitt  eennttiittyy..
TThhee  SScchhooooll  iiss  eessttaabblliisshheedd  ppuurrssuuaanntt  ttoo  tthhee  MMuusslliimm  ccoommmmuunniittyy’’ss  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  iittss  uunnsswweerrvviinngg  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  ffuurrtthheerr  IIss-llaammiicc  uunnddeerrssttaannddiinngg,,  rreelliiggiioouuss  eedduuccaattiioonn,,  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  iittss  yyoouunngg  ppeeooppllee  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  GGeenneerraall  EEdduuccaattiioonn  aass  pprroovviiddeedd
tthhrroouugghh  tthhee  pprreevvaaiilliinngg  AAmmeerriiccaann  eedduuccaattiioonnaall  ccuurrrriiccuulluumm..
TThhee  eexxcclluussiivvee  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  SScchhooooll  iiss  ttoo  pprroovviiddee  tthhee  bbeesstt  ooff  ffoorrmmaall  eedduuccaattiioonn  ii..ee..  aallll  tthhee
ccoonnvveennttiioonnaall  ssuubbjjeeccttss  ooff  tthhee  OOkkllaahhoommaa  SScchhooooll  SSyysstteemm  aass  wweellll  aass  iinnssttrruuccttiioonn  iinn  IIssllaammiicc  RReelliiggiioonn,,  SSttuuddiieess  aanndd  PPrraaccttiicceess;;;  AArraabbiicc
LLaanngguuaaggee;;;  aanndd  GGeenneerraall  EEdduuccaattiioonn  ffoorr  yyoouunngg  ppeeooppllee  ooff  tthhee  MMuusslliimm  ccoommmmuunniittyy  rreessiiddiinngg  iinn  NNoorrtthheeaasstteerrnn  OOkkllaahhoommaa..
AA..  !oommppoossiittiioonn  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  ––  TThhee  SScchhooooll  sshhaallll  bbee  ggoovveerrnneedd  bbyy  aa  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  aaccccoorrddiinngg  ttoo  wwrriitttteenn  BByy––
LLaawwss  ttoo  bbee  aaddoopptteedd  bbyy  iitt..    TThhee  ccoommppoossiittiioonn  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  sshhaallll  bbee  aass  ffoolllloowwss::
!hhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  BBooaarrdd;;;  aanndd
TTrruusstteeeess  wwhhoossee  nnuummbbeerr  wwiillll  bbee  aatt  lleeaasstt  ssiixx  ((66))  aanndd  nnoo  mmoorree  tthhaann  ttwweennttyy  ((2200)),,  eexxcclluuddiinngg  tthhee  !hhaaiirrmmaann..
TThhee  MMaajjlliiss  AAll--SShhuurraa  ooff  tthhee  IIssllaammiicc  SSoocciieettyy  ooff  TTuullssaa  sshhaallll  aappppooiinntt  tthhee  ffiirrsstt  tthhrreeee  ((33))  TTrruusstteeeess  aanndd  aa  SScchhooooll  SSuuppeerriinntteennddeenntt
((PPrriinncciippaall))  wwhhoossee  tteerrmm  sshhaallll  ccoommmmeerrccee  wwiitthh  eeffffeecctt  ffrroomm  AAuugguusstt  11,,  11999900..    TThheessee  tthhrreeee  TTrruusstteeeess  sshhaallll  eelleecctt  aatt  lleeaasstt  tthhrreeee  ((33))  ootthh-eerr  TTrruusstteeeess  aanndd  tthhee  ffiirrsstt  !hhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  BBooaarrdd..    AAddddiittiioonnaall  vvaaccaanncciieess  sshhaallll  bbee  ffiilllleedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  BByy--LLaawwss
BB..  RReessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  ––  TThhee  BBooaarrdd  sshhaallll  aaddoopptt  BByy--LLaawwss  tthhaatt  mmaayy  bbee  aammeennddeedd  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  aanndd
mmaayy  cchhoooossee  ssuucchh  ooffffiicceerrss,,  eessttaabblliisshh  ssuucchh  ccoommmmiitttteeeess  aanndd  mmaakkee  ssuucchh  rruulleess  aass  iitt  ddeecciiddeess  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhiiss  !hhaarrtteerr..
TThhee  BBooaarrdd  sshhaallll  oovveerrsseeee  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  aanndd  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ooppeerraattiioonn  ooff  tthhee  SScchhooooll..  TThhee  pprrooppeerrttyy,,  bbuussiinneessss  aanndd  aaffffaaiirrss  ooff  tthhee
SScchhooooll  sshhaallll  bbee  mmaannaaggeedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd..  RReessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  tthhee  BBooaarrdd,,  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhiiss  !hhaarrtteerr,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  aass  ttoo  ffuullffiilllliinngg  iittss
rreelliiggiioouuss  aanndd  eedduuccaattiioonnaall  mmiissssiioonn,,  sshhaallll  bbee::
TToo  aaddoopptt  aanndd  aammeenndd  tthhee  BByy--LLaawwss  aanndd  ootthheerr  aapppprroopprriiaattee  ppoolliicciieess,,  pprroocceedduurreess  aanndd  rruulleess  ffoorr  tthhee  eeffffiicciieenntt  ooppeerraattiioonn  ooff  tthhee  BBooaarrdd
aanndd  tthhee  SScchhooooll;;;
TToo  aaddoopptt,,  ppeerriiooddiiccaallllyy  aasssseessss  aanndd,,  iiff  nneecceessssaarryy,,  aammeenndd  tthhee  MMiissssiioonn  SSttaatteemmeenntt  ooff  tthhee  SScchhooooll;;;
TToo  aappppooiinntt  tthhee  SScchhooooll  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ((PPrriinncciippaall))  aass  tthhee  cchhiieeff  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ooffffiicceerr  ooff  tthhee  SScchhooooll  aanndd  pprroovviiddee  cclleeaarr  wwrriitttteenn
ddeessccrriippttiioonn  ooff  hhiiss//hheerr  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aanndd  aauutthhoorriittyy  ttoo  eennssuurree  eeffffeeccttiivvee  ddaayy  ttoo  ddaayy  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  tthhee  SScchhooooll..
TToo  aapppprroovvee  tthhee  sseelleeccttiioonn  ooff  ootthheerr  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ooffffiicciiaallss  ooff  tthhee  SScchhooooll  aass  ddeeffiinneedd  iinn  tthhee  BByy--LLaawwss;;;
TToo  aaddoopptt  aallll  bbuuddggeettss,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  AAnnnnuuaall  OOppeerraattiinngg  BBuuddggeett  aanndd  tthhee  !aappiittaall  BBuuddggeett,,  uuppoonn  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  tthhee  SSuuppeerriinn-tteennddeenntt  ((PPrriinncciippaall));;;
TToo  aasssseessss  ppeerriiooddiiccaallllyy  tthhee  BBooaarrdd’’ss  ppeerrffoorrmmaannccee;;;
TToo  eessttaabblliisshh  aa  lloonngg  rraannggee  ppllaann;;;
TToo  eessttaabblliisshh  tthhee  aaddmmiissssiioonn  ppoolliicciieess;;;
TToo  aapppprroovvee  ooppeerraattiioonnaall  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  tthhee  SScchhooooll;;;
TToo  pprroovviiddee  aassssiissttaannccee  ttoo  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ((PPrriinncciippaall))  iinn  ccaarrrryyiinngg  oouutt  ppoolliicciieess  aanndd  eennssuurriinngg  tthhaatt  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  aaddhheerreess  ttoo
tthhee  bbuuddggeett;;;
TToo  aaccqquuiirree,,  sseellll,,  lleeaassee,,  hhyyppootthheeccaattee,,  iimmpprroovvee  aanndd  ttaakkee  aallll  rreeaassoonnaabbllee  aanndd  pprrooppeerr  aaccttiioonn  aass  ttoo  tthhee  rreeaall  aanndd  ppeerrssoonnaall  pprrooppeerrttyy  aanndd
tthhee  ootthheerr  aasssseettss  ooff  tthhee  SScchhooooll;;;
TToo  ttaakkee  lleeggaall  aaccttiioonn  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  SScchhooooll  aanndd  aannyy  ootthheerr  sstteeppss  tthhaatt  mmaayy  bbee  rreeaassoonnaabbllee  aanndd  nneecceessssaarryy  aanndd  aapppprroopprriiaattee  oonn  bbee-hhaallff  ooff  tthhee  SScchhooooll;;;  aanndd  1133..  TToo  ccaarrrryy  oouutt  ssuucchh  ootthheerr  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  aass  pprreessccrriibbeedd  iinn  tthhee  BByy--LLaawwss  ttoo  ffuullffiillll  tthhee  MMiissssiioonn  aanndd  !hhaarr-tteerr  ooff  TTuullssaa  IIssllaammiicc  SScchhooooll..
IInn  ccaarrrryyiinngg  oouutt  tthheessee  rreessppoonnssiibbiilliittiieess,,  tthhee  BBooaarrdd  sshhaallll  bbee  gguuiiddeedd  bbyy  IIssllaammiicc  hheerriittaaggee,,  ttrraaddiittiioonnss  aanndd  mmuuttuuaall  ccoouunnsseell  aanndd  sshhaallll  nnoott
aauutthhoorriizzee  oorr  eennggaaggee  iinn  aannyy  aaccttiivviittiieess  oorr  eexxeerrcciissee  aannyy  ppoowweerrss  tthhaatt  aarree  nnoott  iinn  ffuurrtthheerraannccee  ooff  IIssllaammiicc  eedduuccaattiioonnaall  ppuurrppoosseess..

AA..  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ––  TThhee  cchhiieeff  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ooffffiicceerr  ooff  tthhee  SScchhooooll  sshhaallll  bbee  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt,,  wwhhoo  sshhaallll  hhaavvee  ggeenneerraall  rreessppoonn-ssiibbiilliittyy  ffoorr  tthhee  ooppeerraattiioonnss  ooff  tthhee  SScchhooooll  uunnddeerr  tthhee  ppoolliicciieess  aanndd  gguuiiddeelliinneess  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess
uunnddeerr  tthhiiss  !hhaarrtteerr..
BB..    RReessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  ––  TThhee  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt,,  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  !hhaarrtteerr  aanndd  ppoolliicciieess
aanndd  gguuiiddeelliinneess  aaddoopptteedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd,,  sshhaallll  bbee::
TToo  hhaavvee  ddaayy--ttoo--ddaayy  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  aanndd  rreelliiggiioouuss  ooppeerraattiioonnss  ooff  tthhee  SScchhooooll;;;
TToo  ddeevveelloopp  iiff  ssoo  aasskkeedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd,,  aanndd  pprreesseenntt  ttoo  tthhee  BBooaarrdd  ffoorr  aapppprroovvaall  tthhee  ppoolliicciieess,,  pprroocceedduurreess,,  ggooaallss  aanndd  gguuiiddeelliinneess  ooff
tthhee  SScchhooooll;;;
TToo  pprreeppaarree  tthhee  AAnnnnuuaall  OOppeerraattiinngg  BBuuddggeett  aanndd,,  iiff  nneecceessssaarryy,,  !aappiittaall  BBuuddggeett  ffoorr  aapppprroovvaall  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  aanndd  ttoo  pprroovviiddee  ffiinnaanncciiaall
iinnffoorrmmaattiioonn  aass  tthhee  BBooaarrdd  mmaayy  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee  rreeqquuiirree;;;
TToo  pprreesseenntt  ttoo  tthhee  BBooaarrdd  ffoorr  aapppprroovvaall  aannyy  nneeww  aanndd  uunnaannttiicciippaatteedd  eexxppeennddiittuurree  tthhaatt  eexxcceeeeddss  $$55,,000000  wwhhiicchh  hhaass  nnoott  pprreevviioouussllyy
bbeeeenn  aapppprroovveedd;;;
TToo  rreeccoommmmeenndd  aannnnuuaallllyy  wwaaggee  aanndd  ssaallaarryy  ppoolliicciieess  aanndd  gguuiiddeelliinneess  ((eexxcclluuddiinngg  tthhaatt  ddiirreeccttllyy  rreellaatteedd  ttoo  hhiiss//hheerr  ccoommppeennssaattiioonn))  ffoorr
BBooaarrdd  aapppprroovvaall;;;
TToo  rreeccrruuiitt,,  hhiirree,,  pprroommoottee,,  eevvaalluuaattee,,  ssuuppeerrvviissee  aanndd  ,,  iiff  nneecceessssaarryy  tteerrmmiinnaattee  tthhee  sseerrvviicceess  ooff  aallll  tteeaacchheerrss  aanndd  ssttaaffff  ppeerrssoonnnneell,,  iinncclluudd-iinngg  tthhee  aauutthhoorriittyy  ttoo  ssiiggnn  eemmppllooyymmeenntt  ccoonnttrraaccttss;;;
TToo  eessttaabblliisshh  aanndd  aaddmmiinniisstteerr  aaddmmiissssiioonn  ssttaannddaarrddss  aanndd  pprroocceedduurreess;;;
TToo  eessttaabblliisshh  aanndd  eennffoorrccee  aapppprroopprriiaattee  ssttaannddaarrddss  ooff  ccoonndduucctt  ffoorr  tthhee  ssttuuddeennttss  aanndd  ssttaaffff,,
TToo  eessttaabblliisshh  aanndd  ccaarrrryy  oouutt  eexxttrraaccuurrrriiccuullaarr  pprrooggrraammss  ffoorr  tthhee  SScchhooooll;;;
TToo  eevvaalluuaattee  tthhee  pphhyyssiiccaall  ppllaanntt  nneeeeddss  ooff  tthhee  SScchhooooll  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  iittss  ffaacciilliittiieess;;;
TToo  eessttaabblliisshh  aanndd  mmaaiinnttaaiinn  ppoossiittiivvee  rreellaattiioonn  bbeettwweeeenn  tthhee  SScchhooooll  aanndd  ccoommmmuunniittyy;;;
TToo  rreeppoorrtt  ppeerriiooddiiccaallllyy  oonn  aallll  aaccttiivviittiieess  ttoo  tthhee  !hhaaiirrmmaann  ooff  tthhee  BBooaarrdd,,  aanndd  iimmmmeeddiiaatteellyy  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  ssiiggnniiffiiccaanntt  iinncciiddeennttss  aanndd
eevveennttss;;;
TToo  pprreeppaarree  qquuaarrtteerrllyy  ffiinnaanncciiaall  ssttaatteemmeennttss  ffoorr  tthhee  BBooaarrdd;;;
TToo  eexxeeccuuttee  ccoonnttrraaccttss  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  SScchhooooll,,  eexxcceepptt  aass  ootthheerrwwiissee  rreesseerrvveedd  ffoorr  tthhee  BBooaarrdd  uunnddeerr  tthhiiss  !hhaarrtteerr,,  iittss  BByy--LLaawwss,,  oorr
tthhee  aaccttiioonnss  ooff  tthhee  BBooaarrdd;;;    aanndd
TToo  ppeerrffoorrmm  ootthheerr  dduuttiieess  aass  ddiirreecctteedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd..
AA..  SSccooppee  aanndd  EEnnrroollllmmeenntt  ooff  tthhee  SScchhooooll  ––  TThhee  SScchhooooll  mmaayy  pprroovviiddee  eedduuccaattiioonn  ffoorr  ssttuuddeennttss  ffrroomm  KKiinnddeerrggaarrtteenn  tthhrroouugghh  GGrraaddee
1122..    SSppeecciiffiicc  ddeecciissiioonnss  rreeggaarrddiinngg  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhiiss  ggeenneerraall  aauutthhoorriittyy  sshhaallll  bbee  mmaaddee  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  wwhhoossee
ddeecciissiioonn  iiss  ffiinnaall..  TThhee  eennrroollllmmeenntt  ooff  tthhee  SScchhooooll  sshhaallll  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess..
BB..  AAddmmiissssiioonnss  ––  TThhee  pprriimmaarryy  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  SScchhooooll  iiss  ttoo  pprroovviiddee  eedduuccaattiioonn  ffoorr  tthhee  yyoouunngg  ppeeooppllee  ooff  tthhee  MMuusslliimm  ccoommmmuunniittyy
rreessiiddiinngg  iinn  OOkkllaahhoommaa..    TThhee  sscchhooooll  mmaayy  aallssoo  aacccceepptt  ootthheerr  aapppplliiccaannttss,,  iinncclluuddiinngg,,  nnoonn--MMuusslliimm,,  wwhhoo  mmeeeett  tthhee  SScchhooooll’’ss  ssttaannddaarrddss..
!..  FFuunnddiinngg  ––  TTuuiittiioonn  mmaayy  bbee  cchhaarrggeedd  bbyy  tthhee  SScchhooooll..    TThhee  SScchhooooll  mmaayy  aallssoo  ssoolliicciitt  pprriivvaattee  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  wwiitthhoouutt  iinnccuurrrriinngg  aannyy
oobblliiggaattiioonn  ccoonnttrraarryy  ttoo  tthhee  !hhaarrtteerr  ooff  tthhee  SScchhooooll  oorr  iinntteerreesstt  ooff  tthhee  MMuusslliimm  ccoommmmuunniittyy  ooff  TTuullssaa..    AAnnyy  uunnoobblliiggeedd  ffuunnddss  rreemmaaiinn-iinngg  iinn  tthhee  nneexxtt  ffiissccaall  yyeeaarr  sshhaallll  bbee  hheelldd  ffoorr  uussee  bbyy  tthhee  SScchhooooll  iinn  tthhee  nneexxtt  ffiissccaall  yyeeaarr..    TThheessee  rreeqquuiirreemmeennttss  aarree  ttoo  bbee  aapppplliieedd  ttoo
hheellpp  aassssuurree  tthhee  iinntteeggrriittyy  ooff  tthhee  nnoott  ffoorr  pprrooffiitt  ssttaattuuss  ooff  tthhee  SScchhooooll..
DD..  LLiimmiittaattiioonnss  oonn  AAccttiivviittiieess  ––  TThhee  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  SScchhooooll  sshhaallll  bbee  lliimmiitteedd  ttoo  tthhoossee  rreeaassoonnaabbllyy  nneecceessssaarryy  ttoo  aacchhiieevviinngg  tthhee  rreellii-ggiioouuss  aanndd  eedduuccaattiioonn  ppuurrppoosseess  ddeessccrriibbeedd  hheerreeiinn..  NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  aannyy  ootthheerr  pprroovviissiioonn  ooff  tthhee  !hhaarrtteerr,,  tthhee  sscchhooooll  sshhaallll  nnoott  ccaarrrryy
oonn  aannyy  ootthheerr  aaccttiivviittiieess  nnoott  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  bbee  ccaarrrriieedd  oonn  bbyy  aann  oorrggaanniizzaattiioonn  wwhhiicchh  iiss  eexxeemmpptt  ffrroomm  UUnniitteedd  SSttaatteess  iinnccoommee  ttaaxx  uunnddeerr
SSeeccttiioonn  ((cc))  ((33))  ooff  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  IInntteerrnnaall  RReevveennuuee  !ooddee..
EE..  AAsssseettss  ––  TThhee  pprrooppeerrttyy  ooff  tthhee  SScchhooooll  iiss  iirrrreevvooccaabbllyy  ddeeddiiccaatteedd  ttoo  tthhee  rreelliiggiioouuss  aanndd  eedduuccaattiioonn  ppuurrppoosseess  sseett  ffoorrtthh,,  aanndd  nnoo  ppaarrtt
ooff  tthhee  nneett  iinnccoommee  oorr  aasssseettss  ooff  tthhee  SScchhooooll  sshhaallll  eevveerr  bbee  uusseedd  ttoo  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  aannyy  ttrruusstteeee  oorr  ooffffiicceerr,,  oorr  ttoo  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  aannyy  pprrii-vvaattee  ppeerrssoonn..    UUppoonn  ddiissssoolluuttiioonn  ooff  tthhee  SScchhooooll,,  iittss  aasssseettss  rreemmaaiinniinngg  aafftteerr  ppaayymmeenntt,,  oorr  pprroovviissiioonn  ffoorr  ppaayymmeenntt,,  ooff  aallll  ddeebbttss  aanndd
lliiaabbiilliittiieess  ooff  tthhee  sscchhooooll,,  sshhaallll  bbee  ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  tthhee  NNoorrtthh  AAmmeerriiccaann  IIssllaammiicc  TTrruusstt  ((NNAAIITT))  ttoo  bbee  uusseedd  eexxcclluussiivveellyy  ffoorr  rreelliiggiioouuss,,
eedduuccaattiioonnaall  oorr  ootthheerr  cchhaarriittaabbllee  iinntteerreessttss  ooff  NNoorrtthheeaasstteerrnn  OOkkllaahhoommaa..
FF..  IInnddeemmnniiffiiccaattiioonn  !llaauussee  ––  TThhee  SScchhooooll  sshhaallll  iinnddeemmnniiffyy  eeaacchh  mmeemmbbeerr  ooff  iittss  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess  aanndd  aallll  ootthheerr  ooffffiicceerrss  ooff  tthhee
SScchhooooll  aaggaaiinnsstt  eexxppeennsseess,,  jjuuddggeemmeennttss,,  ffiinneess,,  sseettttlleemmeennttss  aanndd  ootthheerr  aammoouunnttss  aaccttuuaallllyy  aanndd  rreeaassoonnaabbllyy  iinnccuurrrreedd  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh
aannyy  pprroocceeeeddiinngg  aarriissiinngg  bbyy  rreeaassoonn  ooff  tthhee  ffaacctt  aannyy  ssuucchh  ppeerrssoonn  iiss  oorr  wwaass  aa  TTrruusstteeee  oorr  ooffffiicceerr  ooff  tthhee  SScchhooooll  aanndd  sshhaallll  aaddvvaannccee  ttoo

ssuucchh  TTrruusstteeee  ooff  ooffffiicceerrss  eexxppeennsseess  iinnccuurrrreedd  iinn  ddeeffeennddiinngg  ssuucchh  pprroocceeeeddiinngg,,  pprroovviiddeedd  tthhaatt,,  iinn  tthhee  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  tthhee  BBooaarrdd,,
ssuucchh  ppeerrssoonn  aacctteedd  iinn  ggoooodd  ffaaiitthh,,  iinn  aa  mmaannnneerr  ssuucchh  ppeerrssoonn  bbeelliieevveedd  ttoo  bbee  iinn  tthhee  bbeesstt  iinntteerreessttss  ooff  tthhee  SScchhooooll  aanndd  wwiitthh  ssuucchh  ccaarree,,
iinncclluuddiinngg  rreeaassoonnaabbllee  iinnqquuiirryy,,  aass  aann  oorrddiinnaarriillyy  pprruuddeenntt  ppeerrssoonn  iinn  aa  lliikkee  ppoossiittiioonn  wwoouulldd  uussee  uunnddeerr  ssiimmiillaarr  cciirrccuummssttaanncceess..  FFoorr  tthhee
PPuurrppoosseess  ooff  tthhiiss  AArrttiiccllee,,  aa  ““TTrruusstteeee””  ooff  ““ooffffiicceerr””  ooff  tthhee  sscchhooooll  iinncclluuddeess  aannyy  ppeerrssoonn  wwhhoo  iiss  oorr  wwaass  aa  TTrruusstteeee  oorr  ooffffiicceerr  ooff  tthhee
SScchhooooll..
GG..  RReellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  tthhee  IIssllaammiicc  SSoocciieettyy  ooff  TTuullssaa  ––    TThhee  rroollee  ppllaayyeedd  bbyy  tthhee  mmeemmbbeerrss  aanndd  ooffffiicciiaallss  ooff  tthhee  TTuullssaa’’ss  IIssllaammiicc  SSooccii-eettyy  ooff  TTuullssaa  iinn  eessttaabblliisshhiinngg  tthhee  PPeeaaccee  AAccaaddeemmyy  SScchhooooll  iiss  iinncciiddeennttaall  ttoo  bbeeiinngg  MMuusslliimmss  ccoonncceerrnneedd  aabboouutt  pprreesseerrvviinngg  tthhee  MMuusslliimm
!hhaarraacctteerr  ooff  tthhee  ccoommiinngg  ggeenneerraattiioonn,,  aanndd  sshhaallll  nnoott  bbee  ccoonnssttrruueedd  ttoo  eessttaabblliisshh  oorr  iinnffeerr  aannyy  lleeggaall  oorr  ffoorrmmaall  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn
tthhee  ttwwoo  oorrggaanniizzaattiioonnss..
TThhiiss  !hhaarrtteerr  mmaayy  bbee  aammeennddeedd  bbyy  aa  mmaajjoorriittyy  vvoottee  ooff  tthhee  eennttiirree  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess,,  wwhhiicchh  mmaajjoorriittyy  mmuusstt  iinncclluuddee  tthhee  !hhaaiirrmmaann  ooff
tthhee  BBooaarrdd..
TThhee  SScchhooooll,,  iittss  BBooaarrdd  ooff  TTrruusstteeeess,,  tthhee  SSuuppeerriinntteennddeenntt  aanndd  aallll  ootthheerr  ppeerrssoonnss  aaccttiinngg  oonn  iittss  bbeehhaallff  ,,  sshhaallll  aatt  aallll  ttiimmeess  aacctt  ccoonnssiisstteenntt
wwiitthh  aanndd  iinn  ffuurrtthheerraannccee  ooff  iittss  rreelliiggiioouuss  aanndd  eedduuccaattiioonnaall  ggooaallss  aanndd  sshhaallll  aacctt  iinn  ccoonnffoorrmmiittyy  wwiitthh  aapppprroopprriiaattee  llaawwss  ooff  tthhee  ssttaattee  ooff
OOkkllaahhoommaa  aanndd    tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  ooff  AAmmeerriiccaa..
EExxeeccuutteedd  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  PPeeaaccee  AAccaaddeemmyy  aanndd  ppuurrssuuaanntt  ttoo  iittss  ddiirreeccttiioonn  tthhiiss  ________________ddaayy  ooff  AAuugguusstt,,  11999900  iinn  tthhee  !iittyy  ooff  TTuullssaa,,
SSttaattee  ooff  OOkkllaahhoommaa..
AAmmeennddmmeennttss::
PPeeaaccee  AAccaaddeemmyy  ttoo  rreeppllaaccee  PPeeaaccee  EElleemmeennttaarryy..
PPrriinncciippaall  ttoo  rreeppllaaccee  SSuuppeerriinntteennddeenntt..

