ارشادات حملة انتخابات المجالس التعليمية المجتمعية ( )CCECللعام 2021
إلدارة التعليم ( )DOEوذلك بعد تنظيمها من طرف المجلس .كما ننصح أيضا
جمعيات اآلباء /جمعية اآلباء والمعلمين ( )PAs/PTAsوالمنظمات التعليمية
شحين" على أن تتم دعوة جميع المر ا
األخرى على عقد فعاليات "لقاء المر ا
شحين.

تهانينا لك على نهوضك للترشح لشغل مقعد في
مجالس التعليم لعموم المدينة أو في مجلس التعليم
المجتمعي في المنطقة!

سوف تلعب التكنولوجيا --من منصات االجتماعات على االنترنت ومواقع
التواصل االجتماعي حتى التواصل بالوسائل االلكترونية  --دورا مركزيا في
الحملة االنتخابية لهذا العام .ننصح كل شخص باستخدام هذه البيئة االفتراضية
الجديدة بشكل مهني ومحترم ونزيه مع إتاحة مجال الوصول للجميع .إن
االنتهاكات الصارخة لقواعد الحملة االنتخابية قد تؤدي إلى التنبيه أو إلى التجريد
من األهلية.

بينما قد يكون من الصعب القيام بحملة االنتخابات أثناء وباء عالمي ،إالا أننا نأمل
أن تساعدك هذه القائمة بما "يجب فعله وما يجب عدم فعله" على تطوير
استراتيجيات حملة انتخابية تؤدي إلى الفوز.
ومنسقي القيادة العائلة ()FLCs
سيقوم مكتب التمكين العائلي والمجتمعي ()FACE
ِّ
بدعم مجالس الرؤساء الستضافة منتديات افتراضية للمرشحين ،مما يتيح المجال
للمصوتين .سوف يتم نشر
لكل مرشح لشغل مقعد لتقديم أنفسهم بشكل مباشر
ِّ
أسماء وبيانات كافة المرشحين في صفحة مخصصة النتخابات مجالس التعليم
لعموم المدينة ومجلس التعليم المجتمعي للمنطقة ( )CCECفي الموقع االلكتروني
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ارشادات حملة انتخابات المجالس التعليمية المجتمعية ( )CCECللعام 2021
قائمة ما يجب فعله في الحملة االنتخابية

 القيام بإحضار وعرض المواد االنتخابية في فعاليات انتخابية خاضعة الدارة
التعليم ،مثل منتديات المرشحين.

 عمل قائمة للتوزيع حتى يمكنك ارسال مواد الحملة االنتخابية بسهولة إلى
المصوتين المحتملين بواسطة البريد االلكتروني ووسائط التواصل
مجموعات
ِّ
االجتماعي والبريد العادي.

 االحتفاظ بسجل (مثال إيصال االستالم أو الفواتير) لألموال التي تنفقها على
حملتك االنتخابية.

 انشاء حساب بريد الكتروني خاص يمكن من خالله التعرف بسهولة على
مراسالت حملتك االنتخابية (مثال .)JohnDoe4CECXX@gmail.com
 استخدام حساباتك في التواصل االجتماعي أو المدونات أو المواقع االلكترونية
للدعاية لترشيحك.
 كتابة مقاالت أو مقاالت رأي أو تدوينات يساعد على الترويج آلرائك
ومعرفتك حول القضايا التعليمية.
 السماح لألصدقاء والعائلة بالتطوع لمساعدتك في الدعاية لحملتك.
 عقد اجتماعات وفعاليات افتراضية والمشاركة فيها بحيث يُسمح لك بالترويج
ألفكارك وتزويد المصوتين المحتملين بالفرصة لطرح األسئلة عليك.
 القيام بتوزيع المنشورات والمواد األخرى للحملة االنتخابية في منطقتك وفي
االجتماعات المجتمعية المحلية ،وقرب المدارس (ولكن ليس في المنشآت
المملوكة الدارة التعليم) ،وفي المتنزهات أو المواقع العامة األخرى حيث
يمكنك العثور على مصوتين محتملين.
 القيام بالترويج لترشيحك في المنتديات غير التابعة الدارة التعليم أو في
المنتديات الخاصة ،مثل اجتماعات المجلس المجتمعي ،وفي اجتماعات الدائرة
االنتخابية المجتمعية ،والفعاليات األخرى.
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ارشادات حملة انتخابات المجالس التعليمية المجتمعية ( )CCECللعام 2021
 ال تنشر أو تطلب من أي كان أن ينشر مواد الحملة االنتخابية في حسابات
التواصل االجتماعي أو أي مواقع الكترونية لمنظمات لآلباء مدعومة من
طرف ادارة التعليم (جمعية اآلباء /جمعية اآلباء والمعلمين ،مجلس الرؤساء،
أو فريق القيادة المدرسي ( ،)SLTأو المجلس االستشاري لآلباء التابع للباب
األول ،أو مجلس اآلباء االستشاري للباب األول ( ،)Title I PACمجلس
اآلباء االستشاري للباب األول للمنطقة التعليمية ( ،)DPACأو مجلس اآلباء
االستشاري لمستشار التعليم ( ،)CPACأو مجلس التعليم المجتمعي للمنطقة
).)(CCEC

قائمة ما يجب عدم فعله في الحملة االنتخابية
هذا االرشادات تعكس بشكل عام الشروط الواردة في تعليمات المستشار رقم
 ،D-130والتي تحكم استخدام أبنية ادارة التعليم ومواردها من طرف المرشحين
لشغل مناصب في مكاتبها .بقدر ما تقوم هذه االرشادات بتوسيع أو تعديل شروط
تعليمات المستشار رقم ( ،)D-130إال أنها تبقى خاضعة لموافقة هيئة السياسات
التعليمية على تعديل التعليمات.
 ال تستخدم معلومات االتصال أو قوائم التوزيع التي حصلت عليها من موظفي
ادارة التعليم أو عن طريق دورك الحالي أو السابق كواحد من القادة اآلباء
ضمن ادارة التعليم.

 ال تطلب من موظف في ادارة التعليم ( )DOEأو مساعد اداري في مجلس
التعليم المجتمعي للمنطقة ( )CCECتوزيع مواد الحملة االنتخابية بالنيابة
عنك.

 ال تقم بعرض خلفيات من المواد التي تعرف بك كمرشح ،أو تقوم بحملة في
األماكن االفتراضية المدعومة من طرف ادارة التعليم (( )DOEمثل جمعية
اآلباء /جمعية اآلباء والمعلمين ،أو مجلس الرؤساء ،أو فريق القيادة المدرسي
( ،)SLTأو ميثاق الباب األول ،أو مجلس اآلباء االستشاري للباب األول
للمنطقة التعليمية ( ،)DPACأو مجلس اآلباء االستشاري لمستشار التعليم
( ،)CPACأو مجلس التعليم المجتمعي للمنطقة ) )(CCECما عدا منتديات
المرشحين التابعة إلدارة التعليم ( ،)DOEبما في ذلك اجتماعات منظمات
اآلباء التي تمت دعوة جميع اآلباء لحضورها.

 ال تقم بالحملة االنتخابية مع مرشحين آخرين كقائمة انتخابية منظمة أو
تحالف ،بما في ذلك تنظيم الفعاليات المشتركة ،وانتاج منشورات مشتركة،
والمصادقات المتقاطعة ،أو مشاركة الشعارات ،أو العبارات الترويجية ،أو
الشعارات ،أو الشارات.
 ال تشارك موارد الحملة االنتخابية ،أو تتبرع باألموال أو الخدمات
للمرشحين اآلخرين.
 ال تنفق أكثر من  500دوالرا على حملتك االنتخابية.

 ال تستخدم معدات أو موارد إدارة التعليم لطباعة أو توزيع المواد الدعائية
للحملة االنتخابية.

 ال تستجدي أو تقبل تبرعات نقدية أو عينية للحملة االنتخابية أو من أي
شخص أو منظمة ،بما في ذلك الخدمات مثل الخدمات المصرفية عبر الهاتف
أو اإلعالن.

 ال تنشر أو توزع مواد للحملة االنتخابية في مدرسة أو بناء تابع إلدارة
التعليم ( )DOEبما في ذلك ارسال المواد بالبريد العادي إلى جمعية اآلباء/
جمعية اآلباء والمعلمين أو أي شخص آخر.

 ال تستجدي أو تقبل التصديقات من المسؤولين المنتخبين ،بما في ذلك
األعضاء الحاليين في المجالس التعليمية المجتمعية أو مجلس التعليم لعموم
المدينة ،أو من المنظمات السياسية أو الدينية أو المجتمعية ،أو من النقابات أو
من المجموعات ذات االهتمامات الخاصة.

 ال ترسل مواد الحملة االنتخابية إلى بريد الكتروني رسمي لمنظمات اآلباء
التابعة إلدارة التعليم.
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