
پروگرام 5A: انتخابات مکتب: فورمه خود نامزدی برای 
 دسته عضویت والدی: 

 من مایلم نامزدی خود را به عنوان یک عضو والدی در موقعیت انتخا�ب در شورای مکتب
                       اعالم کنم. 

نام: 

                       

آدرس محل اقامت:

                       

                       

ن ثابت(: تماس تلیفون )موبایل یا ل�ی

                       

:E-mail

                       

من والد / رسپرست           هستم، که در حال حا�ن در این مکتب ثبت نام کرده است.

من کارمند وزارت تعلیم و تربیه هستم، اما در مکتب و برای مکتب مشغول به کار نیستم 

بله / �ن      )لطفا دایره بکشید(

 خدمت به عنوان یک عضو والدی شورای مکتب فوق را دارم. من این را تایید می کنم که من بشمول ذیل نیستم:
گ

من آماد�

)undischarged bankrupt( یک ورشکسته تصفیه حساب نشده  •

قوه دماغی غ�ی صحی  •

در حال حا�ن برای جرم یک محکومیت را می گذراند؛ یا  •

ن جنیس 2004 است. یک مجرم قابل ثبت در چوکات قانون ثبت مجرم�ی  •

امضای کاندیدا           تاریخ       /    / 

معلومات شخیص ارائه شده در این فورمه به عنوان بخیسش از پروسه نامزدی انتخابات شورای مکتب جمع آوری می شود. معلومات ممکن است برای 
ی یا در هر  ایط بودن شما به عنوان یک نامزد استفاده شود. معلومات شخیص شما ممکن است در نتیجه تفتیش قبل از آغاز رای گ�ی ن واجد رسش تعی�ی

زما�ن تا یک سال پس از اعالمیه نظرسنجی افشا شود.

ی  نام شما در لست نامزدهای شورای مکتب و نامزد کننده ها )در صورت لزوم( در یک محل مشخص در مکتب و برای نامزدها در یک برگه رای گ�ی
قرار داده خواهد شد )در صورت لزوم(.

عالوه بر این، نام، دسته عضویت، جنسیت، مدت زمان اداری، دف�ت )در صورت وجود( اعضای شورای مکتب و اطالع از اینکه آیا عضو کارمند 
 وزارت می باشید، به وزارت تعلیم و تربیه توسط  آمر مکتب تا 30 اپریل هر سال به عنوان ریکاردی از عضویت شورا ارسال خواهد شد و ممکن 

است برای اهداف آماری استفاده شود.

یس   شما می توانید با تماس با آمر مکتب به نم�ب        به معلومات شخیص خود دس�ت
داشته باشید .

در صور�ت که انتخاب می کنید بعیصن یا تمامی معلومات درخواست شده را ندهید ممکن است نامزدی شما پذیرفته نشود. اگر هر سئوایل در مورد 
ید. پروسه نامزدی شورای مکتب، لطفا با آمر مکتب تماس بگ�ی
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