ترشَّح لعضوية
مجالس التعليم لمدينة نيويورك

ما هي مجالس التعليم المجتمعية أو مجلس عموم المدينة للتعليم؟
تتاح الفرصة من خالل الخدمة في مجالس التعليم لآلباء ليكون لهم صوت قوي فيما يخص تشكيل سياسات وأولويات مدارس مدينة نيويورك .تلعب
مجالس التعليم المجتمعية البالغ عددها ( )32ومجالس عموم المدينة األربعة ( )4دورا ً هائالً في السياسات التعليمية وفي جعل مدارسنا العامة أفضل
ما يمكن ،وذلك من خالل تقديم المشورة لمستشار التعليم ،والعمل مباشرة مع المديرين المراقبين بالمنطقة التعليمية ،ومراجعة البرامج التعليمية
واالحتياجات للمناطق التعليمية.

مجالس التعليم المجتمعية ()CEC
تقدم مجالس التعليم المجتمعية ( )CECلآلباء الفرصة للتأثير في التعليم على مستوى المنطقة التعليمية .هناك  11عضواً للتصويت 9 :أعضاء
منتخبين من آباء التالميذ في الصفوف من صف الروضة )8 -بما فيه والد(ة) لتلميذ(ة) متعلم للغة االنكليزية ووالد(ة) لتلميذ(ة) لديه برنامج تعليم
فردي ) ،)IEPو 2عضوين معينين من قبل رئيس الحي.

مجالس التعليم لعموم المدينة
تقدم مجالس عموم المدينة الفرصة لآلباء لصياغة سياسة التعليم لمجموعات محددة من التالميذ .وعلى غرار المجالس التعليمية المجتمعية ،فإن
مجالس عموم المدينة هذه تتكون من  11عضوا ً منتخبا ً ( 9آباء منتخبين و 2معينين) ،باستثناء مجلس عموم المدينة للمدارس الثانوية والذي يتكون
من  13عضوا ً ( 10أعضاء منتخبين و 3أعضاء معينين).
يتضمن كل مجلس أيضا ً تلميذ(ة) واحد من المدرسة الثانوية ليس لديه حق التصويت.

مجالس التعليم لعموم المدينة األربعة ( )4هي كالتالي:
●
●
●
●

مجلس عموم المدينة للمدارس الثانوية ()CCHS
مجلس عموم المدينة للتعليم لذوي االحتياجات الخاصة ()CCSE
مجلس عموم المدينة لمتعلمي اللغة اإلنكليزية ()CCELL
مجلس عموم المدينة للمنطقة التعليمية رقم )CCD75( 75

انتخابات المجلس التعليمي
يتم عقد االنتخابات للمجالس التعليمية كل سنتين حسب القواعد المحددة في قانون والية نيويورك .تبدأ فترة التقديم في  14شباط /فبراير.2019 ،
راجع الصفحة التالية لمعرفة كفاءات المرشحين وجدول الحملة االنتخابية.

للمزيد من المعلومات زوروا:
schools.nyc.gov/run2019
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إن مدارسنا بحاجة آلباء مثلك!
األسئلة المكررة حول المجلس التعليمي
من يمكنه الخدمة في مجلس تعليم مجتمعي؟
إذا كنت والد(ة) لتلميذ(ة) يحضر حاليا ً مدرسة عامة (ليست مدرسة مستقلة) في أحد الصفوف من صف ما قبل الروضة  …8 -يمكنك حينها
الترشح للخدمة بالمجلس التعليمي المجتمعي في تلك المنطقة.
من الذي يمكنه الخدمة في مجلس التعليم لعموم المدينة في المدارس الثانوية؟
إذا كنت والد(ة) لتلميذ(ة) يحضر حاليا ً في مدرسة ثانوية عامة (غير مستقلة)  ...يمكنك عندئ ٍذ الترشح لمقعد في مجلس التعليم المجتمعي
للمدارس الثانوية ( ،)CCHSلتمثيل الحي الذي تتواجد به تلك المدرسة الثانوية.
من الذي يمكنه الخدمة في مجلس عموم المدينة لمتعلمي اللغة اإلنكليزية؟
إذا كنت والد(ة) لتلميذ(ة) متعلم للغة االنكليزية في برنامج ثنائي اللغة أو برنامج تعليم اإلنكليزية كلغة ثانية ،سواء في الوقت الراهن أو خالل
العامين الماضيين ...فإنك تستطيع الترشح لمقعد بمجلس عموم المدينة لمتعلمي اللغة اإلنكليزية (.)CCELL
من الذي يمكنه الخدمة في مجلس عموم المدينة لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة؟
إذا كنت والد(ة) لتلميذ(ة) لديه برنامج للتعليم الفردي ( )IEPويتلقى حاليا خدمات التعليم لذوي االحتياجات الخاصة تقدمها أو تدفع تكلفتها
إدارة التعليم… فإنك تستطيع عندها الترشح لمقعد بمجلس عموم المدينة لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة (.)CCSE
من الذي يمكنه الخدمة في مجلس عموم المدينة للمنطقة التعليمية رقم 75؟
إذا كنت والد(ة) لتلميذ(ة) يحصل حاليا ً على تعليم ذوي االحتياجات الخاصة في المنطقة التعليمية  ...75يمكنك حينها الترشح للخدمة في
(.)CCD75
من الذين ال يمكنهم الخدمة بهذه المجالس؟
ال يمكنك الخدمة في أي من المجالس التعليمية إذا كنت موظفا ً عاماً ،أو موظفا ً بإدارة التعليم ،أو عضوا ً في هيئة السياسات التعليمية ،أو قد تم
إعفاؤك مسبقا ً من الخدمة في أي مجلس تعليمي ،أو إذا كنت عضوا ً في جمعية اآلباء أو جمعية اآلباء والمعلمين ،أو عضواً في فريق القيادة
المدرسية أو مجلس المديرين ،أو إذا تمت إدانتك بجرائم معينة.
متى يتم تحديد األهلية؟
تحدد األهلية انطالقا ً من تاريخ تقديمك لطلب الترشيح لمنصب في مجلس للتعليم.

لالنضمام إلى قائمة البريد اإللكتروني لدينا ،الرجاء المراسلة على العنوان:
Elections2019@schools.nyc.gov
تواريخ يتعين تذكرها النتخابات العام 2019
 14شباط /فبراير  6 -آذار /مارس :تقديم طلب للخدمة في مجلس التعليم
 19آذار /مارس :مؤتمر المستشار
 25آذار /مارس  1 -أيار /مايو :حضور منتدى المرشحين
 2أيار /مايو  14 -أيار /مايو :التصويت عبر االنترنت من خالل مسؤولي جمعية اآلباء/
جمعية اآلباء والمعلمين ()PA/PTA
 21آذار /مارس :اعالن نتائج االنتخابات
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