
في ادارة  المدرسية ملة لبرنامج موظف الموارد و المشاركة في مراجعة شاتقدم للعمل في المجلس االستشاري المجتمعي, 

يةبودر التعليم  

ء االمور و ج موظف الموادر المدرسية )        ( باالدارة و تبحث عن اولياادارة بودر التعليمية مراجعة شاملة لبرنامرى تج

جهود.  ل في مجلس استشاري سيكون حاسما لهذه الجتمع للعمالطالب و اعضاء الم  

جلس التعليم مدم المجلس االستشاري المجتمعي, او        , مالحظات بشكل دوري الى , سيق21-2020ي راسام الدطوال الع

جراؤها استجابة  ى المراجعة التي يتم البناء ع         ى شرطة المدرسة او ما يسمدر التعليمية فيما يتعلق ببرنامج في ادارة بو

. لتعليميةة بودر افي مدارس ادارطة لمخاوف المجتمع التي اثيرت بشان وجود الشر  

ي ادارة بودر التعليمية و اعضاء المجت سيتالف الم
ي ذلك ممثلي االباء و الطالبمعجلس من كل من موظف 

اجع  . س, بما ف  ير

اك متنفيذ القانوناالت بادارة بودر التعليمية و احة جلس االستشاري المجتعي بيانات االنضباط الخاصالم ي  . ان اشر
جتمعنا ف 

ي هذه العهذه المناقشة و العمل امر بالغ اال
ملية.  همية ف   

اك المجلس االستشاري المجتمعي هو جزء من حوار شامل مهم ي" ي ادارة بودر التعليمان اشر
مدير  , كي قال جون ماية. جري ف 

ي ا  ةالثقافة و المساواقسم اللغة و 
ي مجتعنا لتجاوز االستماع و  مون بالتعاون مع احن ملي   الدارة: " ن ف 

صحاب المصلحة ف 

ي مدارسنا ل اتخاذ خطوات عملية تضمن نتائ 
جميع الطالب". ج متسقة و عادلة ف   

ؤدي اىل  مناقشات ت راءعمل و المساءلة و اجحدث و الدعوة اىل المن مجتمع مستعد للتظوظون الن نكون جزءا " نحن مح

 . ي ي هذا العمل المهم".  اعلم اننا  تغيير ايجاب 
نسمعك, و مستعدون للمشاركة ف   

, الذين يشتملون التعليقات الواردة من المجلس, توصيات بشان استمرار برنامج      و ادارة بودر التعليميةسيقدم موظف

ي مدارس ادارة 
ي ربيع عام اىل بودر  ف 

ي الربيع المقبل . سيصوت مجلس التعل2021مجلس التعليم ف 
لتحديد ما اذا كان  يم ف 

م ال.  ابرنامج             سيستمر   

: بيقون عن طريق التطاالعضاء المختار   

تبحث ادارة بودر التعليمية عن ا : سيتم اعطاء االفضليةج  مالحظة(. ير 4اد المجعمع عل االكير )عضاء من افر *   

ي عملية التسجيل. و الط  حاليير  طالب ادارة بودر التلعيمية ال امور ء | اوليا ين لواليدل  
الب ف 

  .  *  للتقديم, املء نموذج الطلب                                                 بحلول الساعة  4:30 مساءا, يوم الثل ثاء 11 سبتمبر

التمثيل تشاري المجعتمي لمراجعة المجلس االسبات من قبل لجنة اختيار مؤلفة من اعضاء معينين في سيتم تقديم الطل  *   

المتوازن في المجلس.      

بر. سبتم 18طار المتقدمين المختارين في سيتم اخ *    

سبتمبر.  18يارهم بقرارات االختيار في سيتم ايضا اخطار المتقدمين الذين لم يتم اخت  *   

عليمية الدائمون:  ادارة بودر الت  ظفو مو   

و المتوسطةالمدارس الثانوية رة عل مديرة االدا مساعد  *   

نفيذي للعمليات الت *  المدير    

 *  مدير قسم اللغة والثقافة والمساواة

 *  مدير الخدمات الطالبية  

 *  مدير مدرسة ثانوية  

* مدير مدرسة متوسطة 
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https://www.surveymonkey.com/r/PSDCACApplications_Fall2020


: تعيير  ون عن طريق ال اء المختار االعض  

( 2ممثلي مديرية االمن العام للعدالة المدرسية )  *  

ة الملونة )*   ممثل السود و السكان  (1االصليير  و اصحاب البشر  

(1*  ممثل بناءا عل العقيدة )  

ي  )
( 1*  ممثل للنظام القضاب   

طة فورت كوليي   ) (  1*  ممثل خدمات شر  

( 1*  ممثل عمدة مقاطعة الريمر )  

ي او تمع المو من المتوقع ان يج
المجلس.   حو الذي يحدده اعضاء اخر اكتوبر عل النجلس االستشاري المجتمعي الول مرة ف   

يد المقسم اللغة و الثقافة و اتصل بمدير ؟  اسئلة حول           ي ساواه جون ماكي عل الي 
وب  االلكي   

jmckay@psdschools.org.  
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