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

هل لديك...

§ §أسئلة؟
§ § إسهامات؟
§ § طلب للمعلومات؟

هل تمت اإلجابة على سؤالك أو
إسهامك أو طلبك للمعلومات ،أو
هل تمت إعادة توجيهها إلى الجهة
المعنية المناسبة؟

وجّهها إلى اللجنة
االستشارية على
kforde@hwdsb.on.ca

اتصل بعضو المجلس النائب عن لمنطقتك أو
الممثل المحلي من خالل
www.hwdsb.on.ca/trustees
سيقوم الممثل المحلي...

تقييم المرافق

نعم ،لقد حصلت
على المعلومات
التي أحتاجها

فلتكن لك كلمتك
ال ،ال أزال أبحث
عن مزيد من
المعلومات

أنت تلعب دورًا ها ًما 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:
§ §تح ّدث مع مدير/ة المدرسة حول انضمامك إلى اللجنة االستشارية.
§ § شارك بالحضور في اجتماعات اللجنة االستشارية
§ § شارك في االجتماعات العامة واطرح األسئلة

بمعاودة االتصال بك
حامالً إجابة سؤالك

دعوتك للمشاركة في
عملية االنتداب

طرح سؤالك
رسميًا في أحد
اجتماعات المجلس

www.hwdsb.on.ca/reviews
جميع الطالب يستغلون كامل إمكانياتهم

§ § 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
على الرابط التالي www.hwdsb.on.ca/reviews

www.hwdsb.on.ca/reviews
جميع الطالب يستغلون كامل إمكانياتهم

Accommocation Review Timeline

جدول تقديم تقييم المرافق

ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻳﻨﺎﻳﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺛﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ
ﺃﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎﻥ 2016

ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ

ﻫﻨﺎ ﻧﺸﻤّﺮ ﻋﻦ ﺳﻮﺍﻋﺪﻧﺎ ﻭﻧﻄﺮﺡ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ

 7ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ/ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺛﺎﻧﻲ 2015
ﺗﻠﻚ ﻫﻲ ﻧﻈﺮﺗﻨﺎ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺗﺒﺪﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺪﺍﺭﺳﻨﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ

ﻛﻴﻒ ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﺔ؟
ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻮﻃﻴﺪ
ﺃﻭﺍﺻﺮ ﺷﺮﺍﻛﺎﺗﻨﺎ؟
ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺮﺍﻓﻘﻨﺎ؟

ﺍﻟﻮﻓﻮﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻣﺎﻳﻮ/ﺃﻳﺎﺭ 2016

ﺗﻠﻚ ﻫﻲ ﻓﺮﺻﺘﻚ ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻛﻠﻤﺘﻚ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
ﺍﻃﺮﺡ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺃﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎﻥ 2016
ﻫﺬﺍ ﻣﻠﺨﺺ ﺣﻮﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻵﺭﺍء ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺣﺘﻰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ
ﻫﻞ ﺗﻌﻜﺲ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﻭﻗﻴﻤﻨﺎ؟
ﻫﻞ ﺗﻠﺒﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ؟

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

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

ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺣﻴﺎء ﺑﺮﺍﻣﺠﻨﺎ؟

