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ولي األمر فئة  ية  لعضو  الترشيح الذاتي : استمارة  3االستمارة  
  (سابقا   5A الجدول) 

 
 فيولي األمر    في فئةكعضو    الُمنتخب  منصبللد أن أعلن ترشيحي  أو  

  
 .......... ة............................................................................................................................مجلس مدرس

 ...................................................االسم...................................................................................................................

 ..........................................عنوان السكن.................................................................................................................. 

  ........................................................................................................ ............... ...هاتف )الموبايل أو الخط األرضي( الرقم 

  .................................................................................................................................................... البريد اإللكتروني 

لين حاليا  في هذه المدرسة...................................................................  على أنا والد/والدة/الوصي ل/الذين هم مسج   .والذي هو مسج 

 إفادة: 

 نعم   /   ال      )الرجاء وضع دائرة حول الجواب المناسب( . التعليم والتدريب  دائرةلدى موظف أنا 

 نعم   /   ال      )الرجاء وضع دائرة حول الجواب المناسب( المدرسة.أنا موظف لدى مجلس 

 نعم   /   ال      )الرجاء وضع دائرة حول الجواب المناسب( أنا منخرط في العمل في المدرسة أو لحساب المدرسة.

 
 أنني لست: بأعلن وبموجب هذا أنا أعاله.  ةفي مجلس المدرسة المذكور ولي األمرفي فئة أنا مستعد للعمل كعضو 

 ، ولم أكن في الماضي عتبارهاا  لم يرد فلسم •
 ة غير سليم عقليةأعاني من حالة  •

   يعاقب عليها القانون،  فيكتورياوالية ت في ب  ك  جريمة إذا ارتُ قد تكون بارتكاب جريمة، أو  ا  مذنب •

  .2004لعام  ةالجنسيائم الجر مرتكبي  قانون تسجيللمعنى  ل وفقا  سج  م مرتكب جريمة  •

 عضو في مجلس المدرسة.ك ير على قدرتي على أداء دورمن شأنها أن تؤث    مرضية  مشكلةأعاني من أي  •

 
   \                     \                       التاريخ                                                                                                                             المرشح  توقيع 

 

 .ك م ترشيح ستال اإعالمك عند نقوم بس

يمكن استخدام المعلومات و. ةنتخابات مجلس المدرسالترشيح  الكجزء من عملية ستمارة اال هفي هذ ذكورةجمع المعلومات الشخصية الم يتم  

إعالن  بعد سنة واحدة لغاية الكشف عن معلوماتك الشخصية كنتيجة للتفتيش قبل بدء التصويت أو في أي وقت  قد يتم  وح. رش  لتحديد أهليتك كمُ 

 .نتخاباتاالنتيجة 

بارز في المدرسة  كان )حيثما ينطبق ذلك( في م ةمجلس المدرسل ن غيرهموحواألشخاص الذين يرش   نحيش  مر  السمك في قائمة اإدراج  سيتم  

  تهموفئة عضويأعضاء مجلس المدرسة  اءسمأ  رسل المديرلى ذلك، سيباإلضافة إ .حين، على ورقة االقتراع )حيثما ينطبق ذلك(لمرش  لو

رة التعليم  ئإلى دادائرة، في ال  ا  ا إذا كان العضو موظفم  خطار عاإلو ،)إن وجد( هونالذي يشغلنصب والمعضويتهم ة )اختياري( ومد   هموجنس

 ألغراض إحصائية.   العضوية المجلس ويمكن استخدامه أبريل من كل عام كسجل  نيسان/ 30والتدريب بحلول 

 ....................................................................تصال بالمدير على الرقم خالل اال  يمكنك الحصول على معلوماتك الشخصية من

استفسارات حول عملية   إذا كان لديك أيوحك. قبول ترش   المعلومات المطلوبة قد ال يتم  عن جميع بعض أو   اإلفصاح عن إذا اخترت عدم
 االتصال بالمدير.رجى مجلس المدرسة، يُ لح ترش  ال

 
 
 
 

                                                                                                                                                              


