
 أين أتوجه بدايةً بأسئلتي وإسهاماتي وطلبي للمعلومات؟
إليك الطريقة التي يمكنك من خاللها إسماع سؤالك والحصول على إجابة.

هل لديك...
أسئلة؟ §
 إسهامات؟ §
 طلب للمعلومات؟ §

 وّجهها إلى اللجنة 
 االستشارية على 

kforde@hwdsb.on.ca

هل تمت اإلجابة على سؤالك أو 
إسهامك أو طلبك للمعلومات، أو 

هل تمت إعادة توجيهها إلى الجهة 
المعنية المناسبة؟

نعم، لقد حصلت 
على المعلومات 

التي أحتاجها

ال، ال أزال أبحث 
عن مزيد من 

المعلومات

اتصل بعضو المجلس النائب عن لمنطقتك أو 
الممثل المحلي من خالل

www.hwdsb.on.ca/trustees 

سيقوم الممثل المحلي...

بمعاودة االتصال بك 
حامالً إجابة سؤالك

دعوتك للمشاركة في 
عملية االنتداب 

 طرح سؤالك 
رسميًا في أحد 

اجتماعات المجلس

جميع الطالب يستغلون كامل إمكانياتهم
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جميع الطالب يستغلون كامل إمكانياتهم

 فلتكن لك كلمتك
أنت تلعب دوًرا هاًما في بناء مدارس عظيمة للمستقبل. لدينا الفرصة إلحياء برامجنا وتجديد مرافقنا وتوطيد أواصر شراكاتنا. 

ولعمل هذا، نحن بحاجة إلى مساعدتك في بناء مدراس عظيمة لألجيال القادمة من طالب هاميلتون.

نعلم أن لديك أسئلة أو تريد أن تساهم بأفكارك حول ما تحب أن ترى عليه مدارسنا المستقبلية. إليك الطريقة 
التي يمكنك من خاللها ضمان إيصال صوتك:

تحّدث مع مدير/ة المدرسة حول انضمامك إلى اللجنة االستشارية. §

 شارك بالحضور في اجتماعات اللجنة االستشارية §

 شارك في االجتماعات العامة واطرح األسئلة §

 اطرح أفكارك/تعليقاتك/أسئلتك خالل عملية االنتداب في اجتماع المجلس §

 ابق على اطالع بكل جديد بزيارتك لتقييم المرافق على الموقع اإللكتروني لمجلس مدارس منطقة هاميلتون وورنتورث  §
www.hwdsb.on.ca/reviews على الرابط التالي

www.hwdsb.on.ca/reviews                            

تقييم المرافق

mailto:kforde@hwdsb.on.ca


Accommocation Review Timeline

رفع التقرير األولي إلى 
الممثلين المحليين

7 ديسمبر/كانون ثاني 2015

تلك هي نظرتنا األولية إلى ما قد تبدو عليه مدارسنا المستقبلية

اللجنة االستشارية
واالجتماعات العامة

يناير/كانون ثاني إلى 
أبريل/نيسان 2016

هنا نشّمر عن سواعدنا ونطرح األسئلة الصعبة

كيف أريد أن يبدو المجتمع المحلي للمدرسة؟

أي المجاالت يمكننا من خاللها توطيد 
أواصر شراكاتنا؟

كيف يمكننا تجديد مرافقنا؟

أي المجاالت يمكننا من خاللها 
إعادة إحياء برامجنا؟ رفع التقرير إلى الممثلين المحليين

نهاية أبريل/نيسان 2016
هذا ملخص حول جميع اآلراء واألفكار حتى تاريخه

هل تعكس وجهات نظرنا وقيمنا؟
هل تلبي احتياجات األجيال القادمة؟

الوفود العامة
مايو/أيار 2016

تلك هي فرصتك إلضافة كلمتك األخيرة 
إلى التقرير.

اطرح األسئلة أو احصل على المزيد من 
المعلومات

يمكنك كذلك تقديم المزيد من 
األفكار للمستقبل

تقديم المقترح النهائي إلى الوزارة
نهاية مايو/أيار-يونيو/حزيران 2016

يدرس الممثلون المحليون إسهامات اللجنة االستشارية وإسهامات المجتمع المحلي قبل تقديم المقترح النهائي إلى الوزارة

جدول تقديم تقييم المرافق


