
 :5A إنتخابات مجلس المدرسة الجدول 
إستمارة الترشيح الذاتي لعضو في فئة األهل 

ي 
ي فئة الأهل �ف

أّود أن أعلن ترشيحي للمنصب الُمنتخب كعضو �ف

مجلس مدرسة                     

سم:  الإ

                       

عنوان السكن:

                       

                       

:) ي
رقم هاتف التصال بك )الموبايل أو الخط الأر�ف

                       

: ي
و�ف لك�ت يد الإ ال�ب

                       

ي هذه المدرسة.
ف حالياً �ف ، والذي هو مسّجل/الذين هم مسّجل�ي أنا والد/والدة/الو�ي         

ي هذه المدرسة أو لحسابها 
ي العمل �ف

ي غ�ي مشارك �ف
أنا موظف لدى دائرة التعليم والتدريب ولكن�ف

نعم   /   كال      )الرجاء ضع دائرة حول الجواب المناسب(

ي لست:
ي مجلس المدرسة المذكورة أعاله. وبموجب هذا أنا أعلن بأن�ف

ي فئة الأهل �ف
أنا مستعد للعمل كعضو �ف

مفلساً لم يرد إعتباره  •

ي من حالة عقلية غ�ي سليمة
أعا�ف  •

دانة؛ أو ي حالياً عقوبة بسبب مخالفة قابلة لالإ
أق�ف  •

ي الجرائم الجنسية لعام 2004 مرتكب جريمة مسّجل وفقاً لمع�ف قانون تسجيل مرتك�ب  •

 /  / توقيع المرشح        التاريخ      

سنقوم بإعالمك عند إستالم ترشيحك.

شيح لنتخابات مجلس المدرسة. يمكن استخدام المعلومات لتحديد  ستمارة كجزء من عملية ال�ت ي هذه الإ
يتم جمع المعلومات الشخصية المذكورة �ف

ي أي وقت لغاية سنة واحدة بعد إعالن نتيجة 
أهليتك كمرشح. قد يتم الكشف عن معلوماتك الشخصية كنتيجة للتفتيش قبل بدء التصويت أو �ف

نتخابات. الإ

 ، ف ي المدرسة وللمرشح�ي
ي مكان بارز �ف

هم لمجلس المدرسة )حيثما ينطبق ذلك( �ف ف والأشخاص الذين يرشحون غ�ي ي قائمة المرََشح�ي
سيتم إدراج إسمك �ف

اع )حيثما ينطبق ذلك(.  عىل ورقة الق�ت

ضافة إىل ذلك، سيقوم مدير المدرسة بإرسال أسماء أعضاء مجلس المدرسة، وجنسهم، وفئة عضويتهم، ومدة عضويتهم، والمنصب الذي  بالإ
ي الدائرة، إىل دائرة التعليم والتدريب بحلول يوم 30 نيسان/أبريل من كل عام كسجل 

يشغلونه )إن وجد( والإخطار عما إذا كان العضو موظفاً �ف
ي المجلس، ويمكن استخدامها لأغراض إحصائية.

للعضوية �ف

تصال بالمدير عىل الرقم          يمكنك الحصول عىل معلوماتك الشخصية من خالل الإ

شيح  فصاح عن بعض أو عن جميع المعلومات المطلوبة قد ل يتم قبول ترشيحك. إذا كان لديك أي استفسارات حول عملية ال�ت ت عدم الإ إذا اخ�ت
لمجلس المدرسة، يُرجى التصال بالمدير.
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